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واألنظمة الصحية حول العالم. كما  واالقتصاد البشرية في خسائر فادحة في األرواح   19 –أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت 

 92 -الدول من أغلبية   توصف ألول مرة منذ ما يقرب من عقدين،، حيث ولديمقراطيةعلى اباألخص  ةصعب مرحلة في  حصلتأنها 

التي طالما  البلدان بأنها استبدادية. أثرت "الموجة الثالثة من االستبداد" حتى على - 2020Dem -V1 لتقرير الديمقراطية وفقا  دولة 

 المؤسساتالمحتملين لتعزيز قبضتهم على    للمستبدينجديدة    ا  فرص أزمة فيروس كورونا المستجد  خلقتوديمقراطية.  للمعاقل    اعتبرت

 .حماية حقوق اإلنسان تآكل/وخرقالحكومية 

الجهود لحماية في بذل  ن والمجتمع المدني والمجتمع الدولي  يالسلطات العامة واألحزاب السياسية والمرشحمن بالغ األهمية أن تتعاون  

المؤسسات  تعززألنها  ه االستجابة. إن االنتخابات عنصر أساسي في هذهذه األوقات الصعبة في وديمقراطياتهم هميصحة مواطن

طويل   تحللهذه األزمات إلى  مثل  االنتخابات أو التالعب بها أثناء    في موضوع  التصرفيؤدي سوء  فقد  الديمقراطية وسيادة القانون.  

 مع  ،الذين يتعاملون مع هذه األزمة العمل بشكل حاسم وشفافالمنتخبين  قادة  الاألمد للحريات األساسية وتوطيد السلطة والفساد. على  

الصحة العامة والحقوق الديمقراطية كل من  من المخاطر على    للحد. إذا انتظروا، فقد يكون األوان قد فات  الحقا    التخطيط لما سيحدث

 .سيئة التنفيذنتخابات المؤجلة أو بسبب اال

تقديم على  آيفس - االنتخابية للنظمالمؤسسة الدولية  تعملأنحاء العالم،  كافةهيئات إدارة االنتخابات في ل موثوقا  ا  بصفتها شريك

، الوثيقة/هذه الورقةتعتبر . لالنتخاباتموثوقة بهدف إدارة آمنة و اتسليمة لتوجيه عملية اتخاذ القرار  تقنيةمعلومات دقيقة ونصائح 

معا ، الصحة العامة، نتاج جهودنا المستمرة للتكيف مع التحديات الجديدة والنمو مع شركائنا. في بالتنسيق والتشاور مع خبراء  المعدّة

 .يعجمال تفيدوبناء الديمقراطيات التي  عا  مالتغلب على العقبات  ستمر فيسن ،كان الحال دائما  كما 

 

 
 أنثوني ن. بانبيري 

 رئيس منظمة آيفس ورئيسها التنفيذي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنا لورمان، سيرافين ف.مايرز، ساندرا غران، نزيفا أليزادا، ليزا جاستالدي، سيباستيان هيلماير، غاري هيندل وستفان آ. ليندبرج.   1 

من:   مأخوذ(. V-Demالديمقراطية ) أنواع. معهد 2020وتنمو المقاومة. تقرير الديمقراطية لعام   –. يشتد االستبداد 2020
-8e4e-4b20-626f-f0/5d/f05d46d8  dem.net/media/filer_public/-v.https://www

53d4b134bfcb/democracy_report_2020_low.pdf 

 

 

https://www.v-dem.net/media/filer_public/f0/5d/f05d46d8-626f-4b20-8e4e-53d4b134bfcb/democracy_report_2020_low.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/f0/5d/f05d46d8-626f-4b20-8e4e-53d4b134bfcb/democracy_report_2020_low.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/f0/5d/f05d46d8-626f-4b20-8e4e-53d4b134bfcb/democracy_report_2020_low.pdf
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یود المؤلفون  تقدیم خالص شكرھم لمدیر صحة السكان في  مركز  علوم إدارة  الصحة  الطبیب  الدكتور إلكا  كونینغز، ومستشارة برنامج 
آیفس ألوكرانیا میریدیث آبلغیت، مستشارة آیفس لالندماج العالمي فرجینیا أتكینسون،  والمسؤولة  لبرنامج الجندرة  جینا شیریلو،  
ومسؤول التصمیم الغرافیكي في منظمة آیفس كیتون فان بیفیران،  ومسؤولة  التواصل  لدى آیفس جنین دوفي لمراجعتھم ھذه الورقة 

والمساھمات القیمة التي قدموھا في ھذا اإلطار. 

مالحظة من المؤلفين

إلى   ،توصياتبعض العتمد جدوى تنفيذ ي إنما .االنتخابية النظم في مختلفتطبيق ومفيدا  وقابال  للشامال   الدليلهذا  ليكون جاهدة   آيفس سعت

روس كورونا المستجد فيسلوكيات جديدة حول الدلة أظهور  اإلشارة إلى تبيانمن المهم كما القانوني لكل بلد.  طاراإلعلى  بعيد،حد 

في   أحدث المعلومات المتوفرة عن فيروس كورونا المستجد. تستند اإلرشادات المقدمة هنا إلى ييوم بشكلعلى صحة اإلنسان  اوتأثيراته

 .النشر وقت

من المخاطر على الصحة العامة وتزيد من ثقة الناخبين ومسؤولي االنتخابات للمشاركة في االنتخابات، ستقلل  هذه التوصيات  أن    رغم توقعنا

 اتخاذ  دوما  . يجب دائما   الخيار األفضل شخصي بالحضور المختلفة. قد ال يكون إجراء االنتخابات تهديد مستويات سياق حالة أو إال أن لكل  

شامل للمخاطر بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية الموثوقة   تقييمبعد إجراء  كيفية إجراء األنشطة االنتخابية  بإمكانية والقرارات المتعلقة  

إلى صناديق االقتراع خالل أزمات الصحة  النقاش بشأن التوجه  فمن المرجح أن يكون    ،ابطبيعته  ا  سياسي  ا  االنتخابات حدثولكون  والمختصة.  

 المخاطر التي تنطوي عليها لكافةمشترك  على فهممستندا   ،في ذلكاألحزاب السياسية والمجتمع المدني  مع إشراكنجاحا  العامة أكثر 

 . العملية

شكر وتقدير
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 مقدمة

ت االنتخابية خالل مسيرات الحمال ا  أيض بلالدولة، ليس فقط في يوم االنتخابات  مستوىما تتضمن االنتخابات تجمعات كبيرة على  غالبا  

  تمتلك قلة مخاطر انتقال األمراض بشكل مباشر وغير مباشر. من بين البشر و التماسمن  الفعاليات. تزيد هذه مثال   تسجيل الناخبين وعملية

شح الوقت و  إلى عدم كفاية  يؤدي  مماشاملة إلدارة هذه األنشطة وسط تفشي األمراض على نطاق واسع    ا  خطط رة االنتخاباتمن هيئات إدا

، كما هو الموارد والمعلومات إلجراء التعديالت الالزمة وإجراء األحداث االنتخابية بأمان عندما تحدث أزمات الصحة العامة فجأةفي 

تأجيل االنتخابات الوطنية بحتى اآلن    بسبّ ت  ناجم عن فيروس تاجي جديد  مرضوهو  ،  19كوفيد    -الحال مع تفشي فيروس كورونا المستجد  

 ،األزمةاالنتخابات وسط عملية في  المضي قدما  دارة االنتخابات، التي قررت إلهيئات عدة . فشلت 1وأقليمدولة   60رب افي ما يقالمحلية و

المصداقية وتسرب  إلى إشكاليات في، مما أدى إلى انخفاض نسبة إقبال الناخبين و 2عامةال الصحية  المخاوف التعامل معإلى حد كبير في 

 . 3بالعدوى وحتى إصابة بعض المسؤولين االنتخابيينمراكز االقتراع العاملين في 

، (IFES)آيفس – االنتخابية للنظمالمعقدة، قامت المؤسسة الدولية  الظروفمثل هذه  مع للتعاملالعالم  ات حولإدارة االنتخابهيئات لدعم 

العمليات االنتخابية   لكافةلصحة العامة  عامة ل  إجراءات، بصياغة هذه الورقة التي تركز على  (MSH)  بالتعاون مع العلوم اإلدارية للصحة

ا الملف على التوجيهات العامة التوصيات الواردة في هذاعتمدت  .  كورونا المستجد  من مخاطر انتقال فيروس  للحدتوصيات  تقدم  الرئيسية و

أحدث األدلة  على والمراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها، و (WHO) سلطات الصحية مثل منظمة الصحة العالميةلل

 االنتخابية في سياقات مماثلة. الهيئاتوالتدابير الناجحة التي تنفذها  والدراسات العلمية في وقت النشر وأفضل الممارسات

 تحديد المشكلة

أن  من الضروري ف ,إجراءات جديدة في عملياتها وإدخالاإلمدادات  لطلب ومحدودية مواردها هيئات اإلدارة االنتخابيةلضيق وقت  ا  نظر

لمخاطر فيروس   اتوتكون دائمة التحديث بتقييممن استراتيجية شاملة تضمن تحسين الموارد  ال يتجزأ  ا   المخاطر جزء  الحد منجهود    تكون

من خطر انتقال الفيروس وتقليل مخاوف كثيرا  أن تخفف لهذه اإلجراءات يمكن  ,بشكل جيد هاتنفيذ تمّ  نالسياق. إكورونا المستجد بحسب 

 .شرعية النتائجمما يقّوض بشكل كبير سينخفض إقبال الناخبين فإن وإال  الناس من اإلصابة أثناء العمليات االنتخابية، 

ثقة الناخبين   ورفعالمخاطر على الصحة العامة    للحد منستساهم في  التوصيات المقدمة في هذه الورقة  أن    في حينه  أنإلى  تجدر اإلشارة  كما  

. األفضل دائما  الحل  هي    بالحضور الشخصي مستويات مختلفة من التهديد، وقد ال تكون االنتخابات   لكل سياقومسؤولي االنتخابات، إال أن  

 :إذاأكثر نجاحا  لفة إجراء األنشطة االنتخابية المختوكيفية  ،عدمها بإجراء االنتخابات أوالقرارات المتعلقة  تكون

 بالتنسيق مع سلطات الصحة العامة المختصة  موضوعة تقييمات المخاطر الشاملة ال اعتمدت هذه القرارات على •

 في البلد   كافة أطياف جمهور الناخبينالتي تمثل وجهات نظر األحزاب السياسية والمجتمع المدني  استوعبت هذه القرارات •

 ةالمخاطر التي ينطوي عليها إجراء االنتخابات وسط األزم لكافةعلى فهم مشترك  استندت هذه القرارات •
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 نتائج وتوصيات رئيسية 
 

هو  كورونا المستجد ، فإن الشكل الرئيسي النتقال فيروس5مركز مكافحة األمراضو 4منظمة الصحة العالمية  من ا  لألدلة المتوفرة حالي ا  وفق

 األدوات المعدية وهي من خالل االتصال غير المباشر معأن ينتقل  أيضا   لفيروسل قطرات فيروسية، ولكن يمكنمن شخص آلخر عبر 

يهدد مما والمواد شياء لألأو نقل  فرادلألع نقطة في العملية االنتخابية على تجمّ  ٤٠. تنطوي أكثر من األسطح واألدوات الملوثة بالفيروس

مراحل الدورة االنتخابية وال تقتصر على يوم   كافة  في المشتركة  اللقاءات . تحدث هذهمناسبةال وقائيةالتدابير التخذ ت   انتقال الفيروس إذا لم ب

األنشطة  في كافة، ينبغي تطبيق التوصيات التالية كورونا المستجدبالنظر إلى هذه األساليب المحددة النتقال فيروس و. فقط االنتخابات

 :االنتخابية

 

والتخطيط والتنفيذ الفعال  اتالقرار واتخاذبشأن تحليل المخاطر  التواصل والتنسيق مع سلطات الصحة العامة المختصة •

 من المخاطر الحدالستراتيجيات 

التنفسي، استخدام معدات الحماية نظافة الجهاز  التأكد من  بدنية،    أمان  : فرض مسافةشخص وآخر التالمس بين  الحد منأو    تجنب •

 اعتماد أدوات وآليات آمنة عن ب عد إن أمكنو ،الشخصية

نظافة التأكد من الشخصية مثل أقنعة الوجه و الحماية: فرض استخدام معدات المحيطةتلوث األسطح واألشياء  الحد منأو  تجنب •

 باليد للمسا تتطلبد آليات ال ااعتم إن أمكنو، الجهاز التنفسي

ية، التحذير  : تشجيع تعقيم اليدين بالصابون والماء أو المحاليل الكحولتعرض األفراد لألسطح أو األشياء الملوثة  الحد منأو    تجنب •

فرض استخدام معدات الحماية    ،أشخاص بشكل متكررعدة  األسطح واألشياء التي يستخدمها    ، تعقيملمس الفم واألنف والعينين  من

 تتطلب اللمس باليدآليات ال من األفضل اعتماد عندما يكون ذلك ممكنا ، و، الشخصية

 

 كل نشاط انتخابي:بعين االعتبار في التوصيات التالية أخذ  اتهيئات إدارة االنتخاب علىالتدابير الشاملة المهمة،  ما سبق منإلى   ة  إضاف

 
 

   اعتبارات لألنشطة االنتخابية :  1  جدول ال 

 

 اعتبارات أضافية النشاط االنتخابي

 

تخطيط االنتخابات 

 والموارد

األحكام القانونية، التخطيط للسيناريوهات لجدولة موعد ب  اللتزاممن ا كدأتالعند تأجيل االنتخابات 

، التشغيلية والميزانية جدول الزمنيبالتعديالت الضرورية على الالقيام االنتخابات بأسرع وقت ممكن، 

  ع العامة على آخر المستجدات بشكل مستمر.   اطال

 

 

 نظام وهيكلية  ، قدرة مرحلة التفشي، المرضه إلى موضوع انتشار انتب االعند جدولة موعد االنتخابات 

 الرعاية الصحية والطقس/ الموسم.

المواد والمعدات واللوازم  تحديد وشراء، االنتشار العمليات واإلجراءات للحد من مخاطر تعديل

االنقطاعات المحتملة في  ة راقبمالكوادر اإلضافية المختصة،  توظيفالالزمة،  اإلضافية  االستثنائية أو

 سلسلة اإلنتاج. 

ن يحس تاالحتياجات و  ات ب أولوييرت ت  ؛األموال للمواد والمعدات والطواقم والعمليات اإلضافية  تخصيص

  لمخاطر.  ا للحد منالموارد 

 

الحملة 

 االنتخابية

سائل وتوجيهات تتعلق بفيروس كورونا المستجد عن طريق األحزاب السياسية والمرشحين ر نشر

في المدونات  قضايا فيروس كورونا المستجدوضع مدونات سلوك  أو دمج والمجتمع المدني واإلعالم، 

 .الحالية 

  ألغراض سياسية.األفراد الذين يستخدمون المعلومات المغلوطة لفيروس كورونا المستجد    كشف ومعاقبة 

م اإلرشادات حول التدابير الصحية الوقائية أثناء التجمعات العامة والمناظرات واالجتماعات ي قدت 

 األخرى.

 لحمالت عن بعد.لوسائل اإلعالم والطرق األخرى لوصول إلى المجال بشكل عادل ل احوافس  اعتماد  
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 تثقيف الناخبين

ومستمرة للناخبين حول فيروس كورونا المستجد وطرق انتقاله وكيفيه  المنال سهلة ،معلومات واضحة توفير

 الكلماتمناسب وأالصوت  ال  التي تستخدمقصيرة  الرسائل  الع أفضل الممارسات في التثقيف الصحي ) امكافحته، اتب 

 مالئمة ثقافيا (. الصور وال معروفة وال

ومستمرة للمواطنين حول اإلجراءات االنتخابية الجديدة وكيفية  المنال سهلة  ،معلومات واضحةتوفير

 ها.ل االمتثالا

المجموعات  وخطاب الكراهية ضد المغلوطة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد  معلوماتال معالجة التضليل أو

   المعرضة للخطر أو المهمشة. 

 

توظيف وتدريب 

العاملين في مراكز 

االقتراع وغيرهم من 

 الكوادر

، للمقابالت الشخصية طلبات التقدم للتوظيف ومراجعة  تلقيالمنصات اإللكترونية ل ماأمكن، استخد حيث

ع من يقوم بمقابلة ي شجت م المرافق ذات المساحات الكافية لتحقيق مسافة التباعد االجتماعي المطلوبة، ا استخد

   الوجه.التوظيف ومن يجريها بتعقيم األيدي واستخدام أقنعة 

 الرعاية الصحية من واجب العمل في مراكز االقتراع.   العاملين في مجال واألفراد المعرضين للخطر  إعفاء

طرق انتقال العدوى  خاّصة  التدريبات محتوى المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في  إدراج

 وإجراءات الوقاية. 

 فيروس كورونا المستجد.   بسبباإلرشادات الخاصة بأحدث اإلجراءات المتبعة  إدراج

 ضمان توفير بروتوكوالتار مواقع التدريب ذات المساحات الكافية لتحقيق التباعد االجتماعي المطلوب وي اخت 

 جلسات التدريب.خالل  المشاركين ) المتدربين والمدربين( الشخصية لكافة  وقاية معدات الو اليدين  تعقيم

 شمولية خيارات التدريب اإللكترونية الجديدة والتدريب عن بعد لكافة الفئات و إمكانية الوصول لها.  ضمان

  بنجاح هااآلليات التي تضمن إكمال التأكد من إدخال ، عبر االنترنت اتللتدريب بالنسبة 

 

تسجيل الناخبين، تسجيل 

المرشحين، االقتراع، 

 فرز عملية  إدارة 

 النتائجإعالن  األصوات و

يجب أن تكون المواقع بعيدة عن أماكن سكن  ؛تسمح بالتباعد االجتماعي الكافيالمواقع التي فيها مساحات كافية  تحديد

 اإلجراءات البديلة لضمان مشاركة هذه المجموعات.   تخاذيجب أ إنماالمجموعات المعرضة للخطر، 

د يحدت عدد األيام أو المواقع،  ةدازي  ؛عدد األفراد المتواجدين في المنشأة في نفس الوقت تقليل

 . مجموعة خاصة لكل  أوقات / مواقع

، إجراءات الحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد عند الوقوف في أرتال  تطوير وإنفاذ بروتوكوالت و

 . دخول المبنى والخروج منه 

 . وعلنيعرض المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد بشكل واضح 

 كافية لتعقيم األيدي. محطاتر يفتو

 ع الناخبين على إحضار واستخدام أقالمهم الخاصة. يشج ت

 إجراءات للتحقق من الهوية من دون اللمس.بروتوكوالت ور يطوت 

 التباعد االجتماعي المطلوب.  يتوافق مع  تحقيق  األماكن الخاصة بتعبئة االستمارات بماتخصيص 

بين مسؤولي االنتخابات والمراقبين االجتماعي المطلوب والمقاعد بما يحقق التباعد  كاتب م المينظت 

ثاث غير الالزم من األكثر من شخص وكل ألالمقاعد التي تتسع  ؛ إزالة ووكالء األحزاب واإلعالميين

يتفاعل المناضد التي  المكاتب وعلى  الشفافة الزجاج الفاصل وغيره من الحواجز الواقية    ؛ تثبيتالمرافق

  الناخبون ومسؤولو االنتخابات. عبرها

 .لمناسبة رشادات التنظيف والتعقيم اعلى إ لحصولتواصل مع مصّنعي المعدات وبائعيها لال

 منها بشكل آمن.  لص تخ الو  ايات ف ن الجمع  

 الستمارات وأوراق االقتراع المرسلة عبر البريد.  حيثما أمكنم الظروف ذاتية اإلغالق ااستخد

 . .وإمكانية الوصول إليها  ، وعبر االنترنت كماعن بعد  ،إمكانية وجود الخيارات اإللكترونية و  ضمان الشمولية  

المراقبة المحلية  

والدولية لالنتخابات 

 األحزاب  ممثليو

في الظروف إنما ، كمراقب االنتخابات ق الخدمة في حمن مواطن مؤهل  أيفي حين أنه ال ينبغي حرمان 

الرعاية الصحية   العاملين في مجال و إعفاء األفراد المعرضين للخطر  يتوجب    االستثنائية كأزمات الصحة العامة

  .مشاركتهمالتي تنطوي عليها مخاطر ال  جميع  رهم مني حذت وأكمراقبين أو كوكالء لألحزاب  الخدمة من 

في تسجيل الناخبين  الوقائية المعتمدة في مرحلة  ع نفس اإلجراءاتابالنسبة لعملية االعتماد، اتب

 وتسجيل المرشحين واالقتراع. 
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خالل  ، على سبيل المثال،ا  أيض بل، ليس فقط في يوم االنتخابات الوطنيمستوى التجمعات كبيرة على حدوث االنتخابات  عادة ما تتضمن

وغير   ةالمباشر  العدوىمخاطر  من  بين البشر و  صالتاالمن    الفعاليات. تزيد هذه  مثال   وحمالت تسجيل الناخبين  ت االنتخابيةالحمالمسيرات  

على الصحة    كبيرةمخاطر    وسط تفشي المرض   األنشطةعقد مثل هذه    قد يخلق.  كورونا المستجد  يروسبف  -الملوثةعبر األسطح    -  ةالمباشر

  يصعب على الثقة في المؤسسات الديمقراطية. قد تزعزع و ، الذي يتم تحقيقه بصعوبة،االستقرارخلخلة  عقدهاوقد يسبب عدم العامة، 

 سريعا  الستجابة ا مضوا قدما ، فبكيفية، وإذا يقافهاأو إاالنتخابات  بشأن متابعة اتخاذ القرارن الذين يواجهون مثل هذه المعضلة يالمسؤول

، وتنفيذ جدول النشاطاتالمسؤولون إلى إجراء تعديالت على    يضطرالسياق االنتخابي. قد  المرض في  تفشي    سببهايللتحديات الجديدة التي  

. كما عليهم التنسيق مع والحصول عليها من احتمال انتقال الفيروس، وتأمين األموال لشراء المواد المطلوبة تحد متطورةإجراءات جديدة 

تنجح التعديالت حيث من المرجح أن  هذه التغييرات قابلة للتنفيذ ومقبولة،    كافةللتأكد من أن    ةالسياسيمن مختلف األطياف  أصحاب المصلحة  

 .تشاورية قبولها إذا كانت ناتجة عن عملية صنع قرارعلى العمليات االنتخابية ويتم 

 

 طوارئ الصحة العامة واالنتخابات
 

ف منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ  ّ ناجم عن  بها وشيك الخطر أو الما أو حالة صحية  الصحة العامة بأنها "حدوث مرضفي ت عر 

عدد كبير    علىكبيرا    ، يشكل خطرا  سامة  ةبيولوجيمادة  ومميت أو    مستجدأو عامل معدي  أو جائحة،    ئيوباال   المرضاإلرهاب البيولوجي أو

 ا  واسع . يستخدم الخبراء في إدارة أزمات الصحة العامة تعريفا  6"أو اإلعاقة الدائمة أو طويلة األمدأو يسبب الحوادث من المرافق البشرية 

ما األساسية أو القيم والمعايير األساسية لنظام  للبنىتهديد خطير "في سياق معقد: األزمة هي  ةالذكي اتلألزمة ليعكسوا أهمية اتخاذ القرار

هذه القرارات الحاسمة فقط النظام الصحي  ال تشمل . 7اتخاذ قرارات حاسمة "للغاية، في ظل ضغوط زمنية وظروف غير مؤكدة  يتطلب

 .فاقم المشكلة وزيادة العبء على الناس واألنظمة التي تستجيب لألزمةبتاألنشطة التي قد تسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر،  وكافة    بلللبلد  

تخطيط كبير إلى عامة، لكن األمر يحتاج ال صحة ال  ات من الممكن إجراء االنتخابات وسط أزم . .. "     

 لتجنب تفاقم الوضع السيئ أصال ."
 

 

طرق انتقالها   تكونتجمعات جماهيرية، فيمكنها تسريع انتشار األمراض التي    نطوي علىتألن االنتخابات واألنشطة المرتبطة بها عادة  ما  و

 الفعالياتمن المخاطر، يمكن أن تؤدي  للحدبدون وجود استراتيجيات مناسبة  لذا آخر.وشخص  بينمباشر المباشر أو غير ال تصالباال

ضبط لنظام الصحي. على الرغم من التحديات تمكنت بعض البلدان من ل واالنهيار الوشيكفي عدد الحاالت  كبير ارتفاعلى االنتخابية إ

 19188، مثل الواليات المتحدة خالل جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية عام ا  خالل أزمات الصحة العامة وإجراء انتخابات ناجحة نسبي األمور

أظهرت هذه .  10جائحة فيروس كورونا المستجد، كوريا الجنوبية خالل ، ومؤخرا  جدا  20149ليبيريا خالل تفشي فيروس إيبوال عام و

 .أصال   السيئإلى تخطيط كبير لتجنب تفاقم الوضع تاج األمر يحالبلدان أنه من الممكن إجراء انتخابات وسط أزمات الصحة العامة، لكن 

 



 

 ما هو فيروس كورونا المستجد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

، وهي ساللة جديدة 2-سارس  فيروس التاجيالسببه  ي  هو مرض معد    ٢٠١٩  كورونا المستجد )التاجي(عني مرض فيروس  ي  الذي  19كوفيد  

من خالل . ويعتقد أن الفيروس قد تم نقله ألول مرة إلى البشر من خالل الخفافيش أو 2019تم تحديدها ألول مرة في البشر في أواخر عام 

تفشى . سرعان ما والدواجن في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي في الصين المأكوالت البحرية التي تباع في سوق 11آكل النمل البنغولي

 .٢٠٢٠ آذار ١١في   12جائحة  منظمة الصحة العالمية  هفي جميع أنحاء العالم وأعلنتالمرض 

وفاة أكثر من و ، نطقةومدولة   ٢١٢في إصابة بفيروس كورونا المستجد  ماليين حالة ٤، تم تأكيد ما يقرب من ه األسطرفي وقت كتابة هذ

 .ألف شخص  ٢٧٠

 األعراض

حمى وسعال وضيق في التنفس   يهبفيروس كورونا المستجد    نيالمصابا  لدى  األعراض شيوع  فإن أكثر،  13منظمة الصحة العالمية  بحسب

والتهاب   في العضالت وصداع  مآالمثل  المحتملة  بعض األعراض األخرى    14األمريكيمركز مكافحة األمراض    أضافكما  .  يهأو صعوبة ف

 .لحاسة التذوق والشم حديثفي الحلق وقشعريرة وفقدان 

ي توقع أن نسبة كبيرة من األفراد المصابين بالفيروس التاجي الجديد ال يعانون إال أنه  الدراسات،    في مختلفعلى الرغم من اختالف األرقام  

قبل بضعة أيام من  - الذين ال يعانون من أعراض األفراد . تشير الدالئل أنه حتى فقط يعانون من أعراض خفيفةقد من أي أعراض أو 

ألفراد الذين ال يعانون من أعراض  ل  يمكنوكما    .15المرض  بإمكانهم نقليعانون من أعراض خفيفة    وأولئك الذين  -ظهور األعراض األولى  

. تشير األدلة  الحد من العدوى، مما يعقد استراتيجيات 16"للفيروس صامتين ناقلينأن يكونوا " بفيروس كورونا المستجدوفحصهم إيجابي 

 ١٤ وتتراوح بين يومين   ٢فيروس سارس التاجيل -التعرض للفيروس إلى تطور األعراض  منذ الزمن -حضانة الالحالية إلى أن فترة 

 .17ما  يو

الذين  واألفرادكبار السن  إنّ الحادة والموت.  في الحاالت الشديدة، يمكن أن تسبب العدوى االلتهاب الرئوي ومتالزمة الجهاز التنفسي

لم  نشر هذه الورقة، تزامنا  مع .  18صابة بمضاعفات خطيرة من المرضاإل هم أكثر عرضة لخطريعانون من حاالت طبية كامنة شديدة 

 .العديدة القائمة، رغم التجارب السريرية فيروس كورونا المستجديوجد لقاح أو عالج معتمد ل يكن

 طرق انتقال العدوى

، فإن الشكل الرئيسي النتقال فيروس 20مركز مكافحة األمراض  و 19منظمة الصحة العالمية  هاتالتي شارك المتاحة وفق ا لألدلة الحالية

الجهاز  مفرزاتفي  االنتقاليمكن للفيروس  من بعضهم البعض ا  جسدي األفراد يتقاربهو من شخص آلخر. عندما كورونا المستجد 

 يجعل مما. ينآخر عن طريق الفم أو األنف أو ربما العين ا  التنفسي )عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث( ويدخل فرد

تشر كان ينالذي مثال ،  من مرض اإليبوال العادية  االنتخابية ألنشطةاخالل أكبر بكثير  إلى درجة معديا   مرضا  فيروس كورونا المستجد 

 .سوائل جسدية ملحوظة أكثر مثل العرق والقيء والدمغالبا  عن طريق 

 

عندما يلمس   األسطح والمواد الملوثة بالفيروس المذكور،باالتصال غير المباشر    عن طريق  أيضا    كورونا المستجدقد يحدث انتقال فيروس  

والمواد األخرى بين  واالستماراتالمتكرر للوثائق  لتبادلنظرا  له. يم يلمس فمه أو أنفه أو ربما عينالشخص السليم المنطقة الملوثة ث

مثل الماسحات الضوئية لبصمات األصابع أو آالت  العامة مسؤولي االنتخابات والناخبين والمرشحين والمراقبين واستخدام المعدات 

 .بشكل مناسب الحد منهاغير المباشر حقيقية ويجب  االنتقالالتصويت، فإن مخاطر 
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على المواد غير الحية تساوي فترة نشاط الفيروسات التاجية األخرى وتعتمد على نوع سطح المادة،  2 -فيروس سارس التاجي حياةإن فترة 

 21كما يبين الجدول أدناه:

 

 

 

 

   

    

  

   

 

 الحياةفترة   أمثلة عنها  المادة

 ساعات ٨-٢ سور الدرج  العلب،  األلمنيوم 

 ساعة   ٢٤ الحجرات، صناديق االقتراع الكرتون 

 أيام  ٥ الحمام، كرسي المرحاض   بالط  السيراميك

 ساعات ٤ األنابيب، المعدات الكهربائية  النحاس

 أيام  ≥ ٥ الشاشاتالنوافذ، الواجهات الزجاجية،  الزجاج

 ساعات ≥ ٨ قفازات الجراحة  المطاط

 أيام  ٥ األبواب، البوابات   مقابض  المعدن

أوراق االقتراع، صناديق االقتراع،   ورق

االستمارات، البطاقات الشخصية، 

 الملصقات

 أيام ٥-١

األقالم، لوحات المفاتيح، البطاقات  بالستيك

 الشخصية، دليل االقتراع المطبوع  

 أيام   ≥ ٥

 ساعة  ٤٨ الحنفيات، المغاسل ستانلس ستيل 

 أيام  ٤ ، األبواب، سور الدرج كاتبالكراسي، الم الخشب
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  تهاوبنيمن هذه الوثيقة الغرض 

تخطيط من أجل  اتدارة االنتخابإدعم هيئات  إلى ،خبراء االنتخابات وخبراء الصحة العامةكل من تعكس تجربة  الورقة، التيتهدف هذه 

. وال تهدف إلى تقليل بشكل خاص  حة فيروس كورونا المستجدوأثناء جائ  بشكل عام،  وإدارة االنتخابات بشكل أفضل أثناء األزمات الصحية

المحتملة على الديمقراطية الناتجة التخفيف من المخاطرإلى تهدف أيضا  بل  ،الناخبين ومسؤولي االنتخابات فحسبالمخاطر على صحة 

 :عن عمليات اإللغاء والتأجيل التي يمكن تجنبها من خالل التخطيط السليم. وستقوم بذلك عن طريق

 

الصحة العامة بشكل عام في المراحل المختلفة للعملية خالل اعتبارات من  ريلتفكات لدارة االنتخابإتوفير إطار عمل لهيئات  •

 االنتخابية 

  ؛أثناء االنتخابات فيروس كورونا المستجد فرضه بالتحديديمناقشة نطاق وطبيعة تحدي الصحة العامة الذي  •

 شرعية؛انتخابات  من مخاطر الصحة العامة خالل أنشطة محددة مطلوبة إلجراء للحدتقديم توصيات واستراتيجيات  •

 ؛ من المخاطر الحداألساسية الالزمة لتنفيذ استراتيجيات  والمستلزماتتحديد الموارد  •

 تحديد األساليب لرصد وقياس جودة تنفيذ االستراتيجيات المقترحة •

 

لعملية االنتخابية، من مرحلة  األنشطة االنتخابية واالعتبارات المحددة لمختلف مراحل ا  كافةعلى    تطبقتبدأ الورقة بتوصيات عامة يجب أن  

المحتملة لرصد وتقييم أثر تنفيذ هذه  المقارباتختتم الورقة بمناقشة ما قبل االنتخابات إلى يوم االنتخابات وأنشطة ما بعد االنتخابات. ت  

 التوصيات.

 

 

 

 

 
 

أنشطة ما قبل   
 االنتخابات 

 

أنشطة يوم  
االنتخابات  
والعمليات التي تلي  
  االنتخابات 

 

 

 

التخطيط لالنتخابات   ▪
 والموارد 

تسجيل   ▪
 المرشحين 

 الحمالت االنتخابية  ▪

 تثقيف الناخبين  ▪

 تسجيل الناخبين  ▪

الكوادر    توظيف  ▪
في مراكز  

 االقتراع وتدريبها 

المراقبة المحلية   ▪
  واعتماد والدولية  

 األحزاب ممثلي  

عمليات مراكز   ▪
 االقتراع

إدارة احتساب   ▪
 األصوات والنتائج 



  

 

 

 

 

   عامة للحد من المخاطر على الصحة العامة خالل جائحة فيروس كورونا المستجد اعتبارات

في عدة نقاط األسطح والمواد الملوثة وبين األفراد والقطرات الفيروسية ومع بعضهم المباشر بين األفراد  االختالط من الممكن حدوث

منظمة آيفس  من قبلأحد التحاليل المعدّة د حدّ وس كورونا المستجد. العدوى بفيرمما قد يؤدي إلى انتقال  مختلفة في العملية االنتخابية

شياء وبالتالي ألأو نقل ا  ألفرادلتجمع  تشتمل على  نقطة في العملية االنتخابية    ٤٠في سياق تفشي فيروس إيبوال في ليبيريا أكثر من  صادر  وال

 .فقط مراحل الدورة االنتخابية وال تقتصر على يوم االنتخابات كافةالمشتركة خالل  اللقاءاتمخاطر انتقال العدوى. تحدث هذه  زيادة
 

 :تهدف إلى فيما يلياإلرشادات والتوصيات التي تمت مناقشتها  كافة، فإن كورونا المستجد طرق المحددة النتقال فيروسال إلىنظرا  

   ؛األفرادبين  طأو االختالتفاعل من ال الحدأو  تجنب /منع •

  ؛قبل األفراد المصابين نالمشتركة متلوث األشياء  من الحدأو  تجنب /منع •

 الملوثة لألجسامتعرض األفراد  من الحدأو  تجنب /منع •

 

ألن  ،وتحقيق األهداف الثالثة المذكورة أعاله متكامليجب على السلطات التخطيط لألنشطة االنتخابية بشكل أنه  من المهم التذكير

  المناسبة وإدخال للحصول على اإلمدادات  محدودة  وقت وموارد اتإدارة االنتخاب هيئاتلدى لكن مخاطر. ال تحد من المكثفة االحتياطات

من استراتيجية شاملة لتحسين ا  ال يتجزأ جزء التخفيف من المخاطرمن الضروري أن تكون جهود  ، ولذاإجراءات جديدة في عملياتها

أن ا عنها بشكل جيد، فيمكن له واإلعالن. إذا تم تنفيذ هذه اإلجراءات لفيروس كورونا المستجد تقييم مخاطر سياقيمعتمدة على الموارد ال

 كثيرا  ل وإال سيقير من خطر انتقال الفيروس وتقلل بشكل معقول من مخاوف الناس من اإلصابة أثناء العملية االنتخابية، تخفف بشكل كب

 .شرعية النتائج مما يقوض على عملية االقتراع إقبال الناخبين

لتحسين  جزءا  ال يتجزأ من استراتيجية شاملة  التخفيف من المخاطرمن الضروري أن تكون جهود  " 

 ". الموارد المعتمدة على تقييم مخاطر سياقي لفيروس كورونا المستجد
 

 بين األفراد  فاعلأو الحد من التتجنب  / منع

 

، وهو سلوك واعي  المسمى بالتباعد االجتماعي  البسيط  اإلجراء  وه فيروس كورونا المستجد من مخاطر انتقال  للحدالحماية  أحد أهم وسائل  

. تعتمد المسافة المطلوبة على مدى سهولة انتشار الفيروس. همبين األشخاص والحفاظ على مسافة بين  تماس واالتصالالعلى تجنب  ينطوي  

األفراد بالمحافظة على مسافة  23مركز مكافحة األمراض وصييمتر(، بينما  ١قدم ) ٣،٣مسافة ب حاليا   22توصي منظمة الصحة العالمية

 اعتبار على الرغم من لكن والمسافة األكبر. فرض  اتإدارة االنتخاب هيئةعلى ن أمكن، متر( عن بعضهم البعض. إ ١،٨قدام )حوالي  أ٦

  27من السعال أو العطس يمكن أن تنتقل حتى  اإلفرازات الناتجة أن الفيروسات في  24، فقد أظهرت دراسة حديثة ا  مسافة آمنة نسبي أقدام ٦

 كافة من المهم أن يلتزم  مسافة التباعد االجتماعيأنه باإلضافة إلى الحد األدنى من يعني . هذا االستثنائيةالظروف بعض أمتار( في  ٨قدم )

المناديل السعال والعطس بشكل مناسب، واستخدام  الفم عند  تغطية    أعلى سبيل المثال)   25وآداب السعال  التنفسية األساسيةنظافة  الباألفراد  

عند االقتراب من األخرى الحماية لوجه واستخدام وسائل ابشكل صحيح( وارتداء أقنعة والتخلص منها التخلص منها التي يمكن  الورقية

 ."المواردونتخابات اللخطيط التقنعة في قسم "الخاصة باألاآلخرين. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول المتطلبات 

 

 

 

 

 

 



  

 ثقافيا  المعتادة  وفي البلدان  أفي األماكن المغلقة    ،عندما يحتاج الناخبون إلى المساعدة  التباعد االجتماعيتوصية  قد يكون من الصعب تطبيق  

بشكل فعال إذا كان األفراد  العدوى من  الحد يمكن لكن والمساحة الشخصية المحدودة. فيما بين أفرادها الوثيق  تصال أو التماساال على

بتجنب  تسمح لألفرادمساحة وتخطيط المرافق إن كانت و ،يتم عرض الملصقات لتذكيرهم بالحفاظ على المسافة المطلوبةحيث ، حذرين

الناخبين.  تثقيفتدريب المسؤولين عن االنتخابات وفي حمالت  اءأثنهذه التعليمات  تقديميجب كما االتصال المباشر مع بعضهم البعض. 

 ."يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في قسم "تثقيف الناخبين

 

 بفيروس كورونا المستجد من قبل األفراد المصابينالمشتركة األشياء تلوث  الحد منأو تجنب  / منع

عن  ، من الممكن أن يصاب الشخص  كورونا المستجدفيروس ب العدوىالنتقال  الطريقة الرئيسيةه لعلماء بأنا عدم اعتقادعلى الرغم من 

اتخاذ ات  إدارة االنتخاب  لهيئاتالمخاطر، يمكن    للحد من.  العينينأو ربما   األنفأو    الفمعليه الفيروس ثم لمس  ما    جسمطريق لمس سطح أو  

 يتداولون يلمسون أو  األفرادوالتأكد من أن اللمس حيثما أمكن،  تعتمدآليات ال  واتباع ،تداولهاالحاجة إلى لمس األشياء و للحد منتدابير 

 :األمراض ومنظمة الصحة العالمية بالخيارين التاليين لتعقيم اليدين مكافحة. يوصي مركز معقمةفقط بأيدي  األجسام

 ثانية على األقل، و/ أو  ٢٠بالماء والصابون لمدة  الصابون: غسل اليدين جيدا  الماء و •

 .واألسطح األيديعلى األقل من الكحول لتعقيم   ٪٦٠على األقل: استخدام محلول يحتوي على ٪٦٠محلول كحولي بنسبة  •

في غرب أفريقيا، لمكافحة فيروس إيبوال  اتاالنتخاب هيئات إدارةمن قبل بعض  خاصة  ٪( ٠.٠٥على الرغم من استخدام محلول الكلور )

األخيرة، إال أن منظمة الصحة العالمية ال توصي باستخدامه لغسل اليدين "بسبب الضرر المحتمل على المستخدمين  حاالت التفشيخالل 

ة العالمية عن أعراض منظمة الصح تم إبالغكما . 26الكلور المعرض ألشعة الشمس أو الحرارة"  لتحلّل، وكذلك المحاليلومن يصنعون 

البيئي  للتعقيمالتبييض أو الكلور المستخدمة  لمحاليلالمرضى والعاملين الصحيين والمستخدمين اآلخرين نتيجة التعرض  لدى 27تنفسية

 .المطلوبة لتعقيم اليدينوهي النسبة  ٪٠.٠٥منأعلى نسبة كلور ب

 

 الملوثةأو الحد من تعرض األفراد لألجسام تجنب  / منع
 

للقضاء على مسببات األمراض النشطة.  واألسطح األجسام تعقيمالتأكد من ا   المذكورة أعاله، من المهم أيض األيديباإلضافة إلى تقنيات تعقيم 

من بيروكسيد %  ٠.٥من الكحول أو  %  ٦٠المحاليل التي تحتوي على    مثال  صابون والماء أو بمحلول مطهر آخر ) استخدام اليمكن القيام بذلك ب

أو ترك هذه  28(كورونا المستجدهيبوكلوريت الصوديوم أو أي منتج مطهر آخر معتمد على أنه فعال ضد فيروس من % ٠.١الهيدروجين أو 

على   واألسطحم . ستعتمد فترة عزل األجساوتصبح مادته غير نشطة سالفيرو يثبطمعينة حتى زمنية لفترة دون لمسها أو األسطح  األجسام

 .  29، باإلضافة إلى درجة الحرارة والرطوبة المحيطة8نوع المادة التي تصنع منها، كما يوضح الجدول في الصفحة 

القفازات   هذه  يبقى علىيمكن أن  أن الفيروس    من المهم التنبيه  واألسطح الملوثة  األجساماستخدام القفازات لمرة واحدة لزيادة الحماية ضد    عند

. يجب بشكل آمن وسليمبشكل متكرر والتخلص من القفازات المستخدمة رها أثناء ارتدائها وتغيي مهتجنب لمس وجوه من يرتديهاويجب على 

الشخصية المناسبة بأحجام مختلفة لتناسب الرجال والنساء بشكل صحيح. ي فضل   الحمايةضمان توفير معدات  اتإدارة االنتخاب هيئاتعلى 

 . القفازات استخدام  على وبالكامليم اليدين بشكل متكرر تعق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 المعنيةة والمؤسسات األخرى يسلطات الصحالالتنسيق مع 
 

والسلطات  المقاطعاتالتنسيق مع سلطات  لتسهيلمراكز عمليات انتخابية مشتركة قبل االنتخابات ات ارة االنتخابإدنشئ هيئات ما ت   غالبا  

ية لضمان  اتمن مختلف المنظمات األمنية واالستخبارمسؤولي االرتباط  ، استضافت هذه المراكز في المقام األولتاريخيا  المحلية األخرى. 

 مشاركة مجموعة أوسع من المؤسسات الحكومية. خالل أزمات الصحة العامة،تّمت  في بعض األماكن    مع العلم أنه  إجراء انتخابات سلمية،  

 .، يجب أن تضطلع السلطات الصحية بدور مهم في مراكز التنسيق هذهفيروس كورونا المستجد مثل جائحة

 

 فيروس كورونا المستجد تأثيرل را  نظلكن تقود جهود التنسيق المتعلقة باالنتخابات،  نم با  غالهي  اتإدارة االنتخاب هيئةعلى الرغم من أن 

التي تضم مكتب هذه  جوانب الحياة اليومية فقد أنشأت معظم البلدان فرق عمل خاصة تضم كبار مكاتبها التنفيذية. فوائد فرق العمل    كافة على  

إنما نظرا  . في الوقت المناسب صول األموال الالزمةو إزالة طبقات البيروقراطية وضمان عديدة، مثال   رئيس الوزراء أو نائب الرئيس

على تفويضها التركيزات إدارة االنتخابهيئة  قيادة بقي، يجب أن تبحتبدال  من أن تكون ذات طابع تقني  فرق العمل هذه مكانية تسييسإل

 .القانوني إلعداد وتنظيم انتخابات ديمقراطية

 

مساهمتها واالستفادة من التنسيق مع المؤسسات الحكومية  لتوسيعالتركيز عليها  اتإدارة االنتخابهيئة هناك ثالث مهام رئيسية يجب على 

إدارة   هيئات  لكافة  بالغةاألخرى، بغض النظر عما إذا كانت االنتخابات ستجرى في نهاية المطاف. تعتبر اإلجراءات الثالثة التالية ذات أهمية  

 : خالل أزمة صحة عامة ما المكلفة بتنظيم حدث انتخابي  اتاالنتخاب

 

العمليات  كافةغطي ي إجراء تقييم مشترك لمخاطر الصحة العامة مع سلطات الصحة العامة المحلية المختصة والخبراء •

  العديد من  المنفذة سابقا  من قبلالتي تنطوي عليها. هذا باإلضافة إلى تقييمات المخاطر العدوى االنتخابية ومخاطر انتقال 

 .نهج وسوء التصرف(موالتالعب الم التحايلهة االنتخابية )أي لمنع من منظور النزا اتإدارة االنتخابهيئات 

مجموعات وي  األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدن  مثال    -على نتائج التقييم والمشاورات مع أصحاب المصلحة    استنادا   •

تحدد بالتفصيل التغييرات الالزمة في اللوائح واإلجراءات والمواد اإلضافية    المخاطر  للحد منخطة    يجب تطوير  -ينالمراقب

. في بعض الحاالت، يمكن بالقيام بمهامهماالنتخابات وغيرهم من أصحاب المصلحة  ومسؤوليتمكن شراؤها لالضروري 

التخفيف بتدابير    جمهورلل ء توعية  إلى وضع خطة إلجرا اتدارة االنتخابهيئة إستحتاج  كما  .  30النظر في التعديالت القانونية

 .هذه من المخاطر

. سيتطلب هذا على األرجح تحديث التقويم اتإدارة االنتخاب العمل المحّدثة لهيئةخطة في  التخفيف من المخاطردمج خطة  •

 االنتخابي والميزانية.

 

 المرحلة األولى: النشاطات التي تسبق االنتخابات

 والمواردالتخطيط لالنتخابات 

 على التقويم االنتخابي واألحكام القانونية حول التأجيل والتعديالت األخرى اعتبارات
 

وسط المحلية فيها تأجيل االنتخابات الوطنية و وإقليمدولة  60أنحاء العالم، أعلنت ما يقرب من  كافةفي فيروس كورونا المستجد  مع انتشار

هذه المخاطر  التعامل معال يمكنها ات إدارة االنتخابهيئات وأن  العدوىمعدالت  ترفعاالنتخابية الكبيرة يمكن أن  الفعالياتمخاوف من أن 

للتالعب تيح الفرصة قد ت لكنهاأفضل قرار لحماية الناخبين ومسؤولي االنتخابات، أحيانا   قد تكون  ذه التأجيالته في حين أن. بشكل مرض  

 مما يقوض. يمكن للقادة استخدام أزمة الصحة العامة كذريعة لتعليق العمليات االنتخابية وتوسيع سلطتهم، 31سلطة لا  إلساءة استخداموالسياسي  

ات، االنتخابإدارة هيئات  ، فيتوجب علىلحماية المواطنينالمتاح الحل الوحيد  وأجيل هالت ن. إذا كافي فترة صعبة أصال  المبادئ الديمقراطية 

،االمتثال لألحكام القانونية التي تنظم التأجيالت االنتخابية والسلطات العامة األخرى



  

تحديد و؛ وضع تقييمات وخطط للمخاطر بالتنسيق مع السلطات الصحية وأصحاب المصلحة االنتخابية إلجراء االنتخابات في تاريخ الحق 

الصحة العامة على  من مخاطر    للحدبأسباب هذه القرارات واإلجراءات التي سيتم اتخاذها    جمهورالوإبالغ    ،موعد جديد لالنتخابات إن أمكن

 .اب المصلحةأصح  على كافة

 

 حول تاريخ االنتخابات اعتبارات
 

خالل  مثال    االعتبار عند تحديد تواريخ أو نطاقات االنتخابات بما في ذلك الطقس. يمكن جدولة االنتخاباتعين  يتم أخذ عدد من العوامل في  

للسماح للناخبين بالتجمع في الهواء الطلق وتجنب التجمعات في أماكن  ا  أو أقل مطر المواسم التي تكون فيها درجات الحرارة أكثر اعتداال  

مراعاة متى ا  مثل البعوض أو الحشرات األخرى، فيجب على السلطات أيض الحشرات الناقلةمغلقة. إذا كانت األمراض تنتقل عن طريق 

الشائع،  الرشحللفيروسات مثل األنفلونزا التي تسبب  أقل استضافة  تعتبر درجات الحرارة المرتفعة الحشرات في أوج نشاطها. تكون هذه 

درجات الحرارة. في حين يتوقع بعض الخبراء حدوث بعض االنخفاضات   ارتفاعمع    2003سارس في عام  فيروس  انخفض انتشار  وقد  كما  

ال يزال من غير لكن في الواليات المتحدة وأوروبا،  32ورطوبة  ا  في الطقس األكثر دفئ ى فيروس كورونا المستجدعة في عدوالمتواض

ارتفاع درجات الحرارة ال تكفي الحتواء الفيروس أن  يشير انتشار المرض في نصف الكرة الجنوبي إلى  حيث  ،  رتباطؤ كبي  حدوث  الواضح 

 .التاجي

، لجائحة فيروس كورونا المستجدمواعيد االنتخابات واألنشطة االنتخابية انتشار المرض. بالنسبة ب المتعلق يراعي القرار كما يجب أن 

من ( مجموعات ٣ ،( حاالت متفرقة٢ ،( ال توجد حاالت١: 33في أربع فئات العدوى تقالنصنفت منظمة الصحة العالمية سيناريوهات ا

 تسببقد في عدة مناطق من البالد. متصلة ببعضها أشد الفئات حيث تم تحديد مجموعات متعددة غير  يوه، يةمجتمع عدوى( ٤، الحاالت

استحالة ، مثل اإلغالق اإللزامي والقيود الشديدة على السفر، شد قسوة  اإلجراءات التي تتخذها الحكومات في بعض هذه السيناريوهات األ

 .بشكل شخصياالنتخابات المشاركة ب

، فإن النظر في مسار قدمةها. بافتراض مصداقية البيانات المإقليممرحلة تفشي المرض في بلدها أو  في  ات  إدارة االنتخاب  ةهيئ  أيضا  قد تنظر  

في  .  متناقصأو    مستقرأو    ي تصاعدسار  م  على   أن يعطي السلطات فكرة عما إذا كان عدد اإلصاباتيمكن  ما    إقليمفي بلد أو    تالحاال  تنامي

سيناريو  قدمتاألرقام الثابتة والمنخفضة  لكنتحدث طفرات جديدة،  يمكن أنوحده سالمة االنتخابات، حيث  ال يضمنهذا المتغير حين أن 

 .لالنتخابات تفاؤال  أكثر 

نظام الرعاية الصحية في البالد ومعدالت اإلشغال المتوقعة للمستشفيات في وقت االنتخابات. إذا وصل   وبنية قدرة مراعاةيجب  أخيرا ،

في البالد، فإن إجراء االنتخابات يمكن أن يثقل كاهل نظام الرعاية الصحية  حد له إلى أقصى  اإلنعاشأسرة المستشفيات وأجهزة  إشغال

 .من المستشفيات إلى المرافق االنتخابية الضروريةالشخصية  الحمايةات معد إلى جانب تحويل، ه الوشيكانهيارسبب وي

 تتعلق بتحديد المواد والمعدات والمستلزمات اإلضافية المطلوبة وشرائهااعتبارات 

 

إلى إجراء سلسلة من   اتإدارة االنتخابهيئة ستحتاج  االقتراع عن بعدإلى بدائل  االقتراع الشخصيفي حال تغيير طريقة االنتخابات من 

أو توسيع االقتراع بالبريد أو  إدخال يتطلب ،سمح اإلطار القانونيمثال ، عندما ي .مطلوب شراؤهاالتغييرات على المواد و/ أو المعدات ال

وتدريب موظفين إضافيين. عند نقل  وتوظيفأكبر لمعالجة بطاقات االقتراع ومرافق المزيد من المغلفات ورسوم البريد  الغيابياالقتراع 

 .حاجة إلى تطوير وصيانة منصات افتراضية آمنةبرز الاإلنترنت، قد ت إلىاإلجراءات االنتخابية 

المشتريات اإلضافية لعدد من  التعامل معبحاجة إلى ات ستظل هيئات إدارة االنتخاب ،الشخصي االقتراعفي إجراء ا  في حال المضي قدم

. ين وعملية االقتراعوالمرشح ينالناخب تسجيل من مخاطر انتقال األمراض أثناء  الحدالتي تهدف إلى  مستلزماتال



  

يصل كل شيء في الوقت المحدد لالموردين وإتمام المشتريات بأكبر قدر من الشفافية والسرعة ومن الضروري تحديد الموارد المناسبة 

في سلسلة التوريد بسبب الطلب  انقطاعدث يحقد  فيروس كورونا المستجد، ، مثل جائحةلألمراض الكبير التفشيوبكمية كافية. في حال 

توفر ضمان  ات  ن عن االنتخابيالمسؤولعلى  . لذا  ا  العالمي الكبير على بعض المنتجات وألن الشركات المصنعة قد تضطر إلى اإلغالق مؤقت

الضرورية   الموادسلسلة توريد    تستندأن  ي فّضل  تسلمها في الوقت المناسب قبل اتخاذ قرار إجراء االنتخابات.  إمكانية  واللوازم الضرورية    كافة

 .في البلد أصال  سلسلة التوريد لمواد التصويت التي يتم إعدادها  علىا 

 

 :، تحتاج مراكز االقتراع إلى اللوازم التاليةال العدوى بفيروس كورونا المستجدانتق، للحد من مخاطر ا  سابق تم التوضيحكما 

 

ألسطح. تعتمد كمية كل تعقيم ال  المعتمدة  ومنتجات التعقيم األخرى  األيديالستخدامه في تنظيف وتعقيم    محلول كحوليصابون أو   •

 مثال  تنفيذها )ات بإدارة االنتخاب ستقوم هيئةاألنشطة الشخصية األخرى التي  وكافةمنتج مطلوب على عدد الناخبين ومراكز االقتراع 

ناخبين صل إقبال اليأنه من غير المرجح أن  رغماالقتراع(. بالنسبة ليوم االنتخابات،  العاملين في مراكزتسجيل الناخبين وتدريب 

 .ألكبر عدد ممكن من الناخبينات أن تحتاط ، يجب على هيئات إدارة االنتخاب%100إلى 

 

وتقليل   للمفرزات التنفسيةمن الجسيمات الصغيرة    معينة، إذا تم تصنيعها وارتداؤها بشكل صحيح، التقاط نسبة  ألقنعة الوجهيمكن   •

غير محدود من  مخزون وجود بافتراضبمثل هذه السوائل. في الظروف المثلى، المحيطين بمن يستخدمها  اآلخرين اتصالفرصة 

قنعة من أفعالية على الرغم من أنها أقل ا  . األقنعة الجراحية مفيدة أيض34لفعاليتها العالية نظرا   ا  جيد ا  خيار  N95أقنعة، تعتبر المواد

N95. 

خاصة   ،الرعاية الصحية لعاملين في مجاللفي الحصول عليها  المطلقة تكون األولوية ، يجب أن موادالنقص العالمي في هذه لل نظرا  

مثل شراء أقنعة  أخرى  التفكير في بدائل    اتالنقص، يجب على هيئات إدارة االنتخاب  استمر هذاإذا  أما  واألقنعة الجراحية.    N95أقنعة  

. فللناخبين أيضا   – وتوفرت الكمياتالميزانية  وإن سمحت –االقتراع والمسؤولين االنتخابيين اآلخرين مراكز القماش للعاملين في 

من  اتإدارة االنتخاب هيئاتإذا لم تتمكن أما ، حسب االقتضاء. ةالمناسب غسلالتعليمات  نشر، فيجب ية قنعة القماشاألاستخدام في حال 

قدم لقد هم أو صنعها. تأقنعشراء ليحضرون األنشطة االنتخابية سالناخبين الذين  توجيه وتشجيعتوفير األقنعة للناخبين، فيجب عليها 

   .35ألقنعةللتصنيع المنزلي لمركز مكافحة األمراض والوقاية منها تعليمات 

ذوي الفحص اإليجابي على اتصال مباشر مع الناخبين  ممن هماالقتراع مراكز للعاملين في  دروع شفافة للوجهاستخدام  يمكن

المطلوب. يمكن التباعد االجتماعي وأولئك الذين سيساعدون الناخبين وبالتالي ال يمكنهم الحفاظ على  ،بفيروس كورونا المستجد

 .مراكز االقتراععوبة في السمع على قراءة شفاه العاملين في لألقنعة الشفافة أن تساعد الناخبين الصم أو الذين يعانون من ص

 

  صفوف في  االجتماعيالتباعد  إجراءاتفي تطبيق  والشرائط والملصقات والسالسلالحبل مثل استخدام يمكن أن تساعد تدابير  •

 صفوفانضباط  االنتظار وأثناء كل إجراء انتخابي. يوصى باستخدام واحد أو أكثر من هذه العناصر في كل مركز اقتراع للحفاظ على  

المسؤولين ذوي الخبرة السابقة ولمعرفة الكمية المناسبة يمكن استشارة  بتكاليف بسيطة محليا   ه المستلزماتشراء هذ يمكنالناخبين. 

واجب المسافة العلى معرفة  في الطابور    الواقفينستة أقدام لمساعدة  بتباعد    سالسلأو    بشرائط  الحبل  يمكن ربط  .في عملية التصويت

ويمكن استخدام الشريط أو الملصقات على األرض حيث يجب على كل شخص الوقوف في كل خطوة من تركها بين بعضهم البعض 

المطلوبة. التباعداالمتثال لمسافة  من تواجد موظفين يقومون بالتأكدالعملية. يجب 



  

غيرهم االقتراع ومراكز  بين موظفي    ا  وقائيا   ، إذا كانت متوفرة يمكن أن تخلق حاجزالزجاج الشفاف أو الدروع الشفافة األخرى •

أو التوقيع  التحقق من الناخبينوتسجيل الناخبين مثل  –اإلجراءات مختلف مسؤولي االنتخابات اآلخرين والناخبين خالل من 

هذه الدروع بشكل   تعقيم  ا  إلى آخر. يجب أيض  من شخصأو المفرزات  قطرات  وصول الفي منع    وتساعد  –على سجل الناخبين  

  المناسبة ويجب على الناس تجنب لمسها. بالموادمتكرر 

 

االقتراع ومسؤولي االنتخابات اآلخرين لتجنب االتصال المباشر مراكز للعاملين في  ا  احتياطي ا  إجراء القفازاتيمكن اعتبار  •

. يجب ارتداء  لها ئهمأثناء ارتدا لمس وجوههماالمتناع عن بمرتديها يتم إرشاد طالما  واألسطح الملوثة بالفيروسمع الناخبين 

علبة واحدة من القفازات   وجود، من المستحسن تسمحواإلمدادات الموارد  كانتكل زوج من القفازات لفترة قصيرة فقط. إذا 

. بين الحين واآلخر ازات. هذا سيسمح للعمال بتغيير القففيه اقتراع للعاملين  مركزلكل  -من القفازات زوج  ٥٠ تحوي عادة   –

مع لناخبين  ل  الفردي  تماسالوالتخلص منها بأمان في حاويات مغلقة. بما أن    القفازات المستخدمة بشكل مناسب  كافةيجب إزالة  

ن تعقيم اليدين قبل وبعد النشاط ذ أإ، لقفازاتل همال يوصى باستخدام لذا ،اإلجراءات االنتخابية كافةخالل ا  نسبي قليلالمواد 

وتجعل من يرتديها يلمس المزيد من األسطح أو   37شعورا  زائفا  باألمان  أيضا    تمنح القفازاتقد  .  36وفعال أكثر  مجدياالنتخابي 

هو ما وكما تكون القفازات خطرة إن لم يتم التخلص منها بشكل مناسب ، بالتعقيم الحقيقي المتكرر ليديهحتى وجهه وال يقوم 

  .يحدث على األرجح عندما يستخدمها ماليين األشخاص

 

النظافة للناخبين والمشاركين اآلخرين  إرشاداتالتي تحتوي على  التثقيفيةمواد الوضع بالعامة  الفعاليات كافةينصح بشدة في  •

في العملية االنتخابية. يجب عرض الملصقات داخل وخارج مراكز االقتراع باللغات المحكية في الدولة وبصور واضحة. يجب 

ا. لوكاالت المسؤولة عن إنتاجهمع ا مناسبة والتواصلأن يتعاون مسؤولو االنتخابات مع السلطات الصحية لتحديد الملصقات ال

 .من قبل الوكاالت الوطنية والدولية ومن المرجح أن العديد من هذه المواد ستتاح مجانا  

 

المتعلقة باالنتخابات على تعليمات صحية   العامة األخرى  ورسائل وسائل التواصلالرسائل اإلذاعية والتلفزيونية  يجب أن تحتوي   •

إلى صناديق االقتراع. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في قسم "تثقيف الناخبين".  ذهابهمللناخبين قبل موّجهة  بسيطة لكن

م االستناد إذا تالعامة األخرى.  اتمع رسائل الخدم انسجامهايجب تطوير هذه الرسائل بالتعاون مع السلطات الصحية لضمان 

ضمن هذه الرسائل إلى  الرسائل ووسائل اإلعالم المخطط لبثها ضمن العملية االنتخابية أصال  ، فسيتم تخفيف اآلثار المترتبة 

 .الميزانيةعلى 

 

أن تستفيد استراتيجيات النشر من يجب  مثل لغة اإلشارة والخط الكبير وكذلك باللغات المحلية.    مفهومة  بصيغيجب إنتاج الرسائل  

 الممثلة تقليديا  تمثيال  ضعيفا . ذوي اإلعاقة والمجموعات األخرى    وأن تصل إلى النساء والشباب  يمكن  القنوات الموجودة التي  من  

 

 واستخدمتهاأثبتت فائدتها أثناء تفشي فيروس إيبوال في غرب أفريقيا قد  )التي ال تعمل باللمس(عن بعدعلى الرغم من أن مقاييس الحرارة 

األخير أقل فائدة بكثير. يمكن أن تسفر موازين الحرارة عن   زمنفي  ا، إال أن استخدامهفيروس كورونا المستجد  بعض البلدان أثناء تفشي

الكشف عن عالمات العدوى  اال يمكنهكما  –إذا كان الفرد يتناول أدوية للسيطرة على الحمى  خاصة   - 38نتائج إيجابية خاطئة أو سلبية كاذبة

إلى  ال ينقلون العدوى لمبكرة لإليبوال واألفراد المصابين لدى األفراد الذين ال تظهر عليهم أعراض. في حين أن الحمى هي أحد األعراض ا

 كنهميكونوا بدون أعراض ول  قد لفيروس كورونا المستجد  أن األشخاص اإليجابيين  تكشف  األدلة الحديثةلكن  تظهر عليهم أعراض المرض،    أن

 . تكون موازين الحرارة ذات أولويةال ينبغي أن شحيحة، الالموارد  البيئات ذاتفي .  39لفيروس إلى اآلخرينناقلون ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 حول الميزانية والتكاليف اإلضافية  اعتبارات
 

 تفشي مدى    وبحسبالموارد المذكورة أعاله.    كافة  ترتب المزيد من التكاليف علىجب على هيئات اإلدارة االنتخابية أن تضع في اعتبارها  ي

األسعار.  في المواد وارتفاع فيمما قد يؤدي إلى نقص  المستلزمات،إلى نفس  أو المنطقة البلدالمنظمات األخرى في  قد تحتاجالمرض، 

لتكاليف االستثنائية الوحيدة التي تضيفها أزمة الصحة العامة إلى االنتخابات. عند تنفيذ األنشطة هي االجديدة ليست المستلزمات اإلضافية 

حد من التجمعات لل حلولالتفكير في ات أثناء تفشي المرض، يجب على هيئات إدارة االنتخاب بشكل شخصيبية أو اإلجراءات االنتخا

المطلوب بين الحاضرين. قد تتضمن هذه الحلول فتح مراكز التسجيل لمزيد من األيام وتنظيم وتسهيل المزيد    الجسدي والحفاظ على التباعد  

 التباعد  لتحقيقواستئجار أماكن أكبر    كان،في أي وقت    صغيرة بالتواجد  لمجموعاتاالقتراع للسماح  مراكز  من جلسات تدريب العاملين في  

مختلفة من الألشكال لإلى اإلجراءات المعدلة ومتطلبات التدريب الجديدة بشأن االستخدام المناسب وبالنظر  ،المطلوب. باإلضافة إلى ذلك

 .التكاليفمن هذه الخيارات كل زيد ت أن من المرجح. إضافيا  ا  الشخصية، ستتطلب برامج التدريب وقت الحمايةمعدات 

 

،  ها كانت تستطيع تحملإن النظر في كل هذه التكاليف اإلضافية و  ات يجب على هيئات إدارة االنتخاب  " 

والتعاون مع الشركاء والوكاالت األخرى لتغطية ما يتجاوز ميزانيتها، والتنسيق مع السلطات الصحية  

 ." التدابير ولويات أ  ا  لوضعلتحديد االحتياجات األكثر إلحاح 

 

لبدائل  ل إضافيةنفقات  تبرز، فقد األفرادجمعات تفي األنشطة والعمليات االنتخابية وتجنب  ما  المضي قد اتإذا قررت هيئات إدارة االنتخاب

البريد عبر مواد التي سيتم إرسالها الو النماذجوفي االستثمار في منصات عبر اإلنترنت وتدريبات افتراضية الهيئات مثال  . على عن بعد

، هاكانت تستطيع تحملإن  هذه التكاليف اإلضافية و  كافةالنظر في    على الهيئاتلهذه الموارد.    الشرعيلضمان االستخدام    األمنيةجراءات  اإلو

  ا  والتعاون مع الشركاء والوكاالت األخرى لتغطية ما يتجاوز ميزانيتها، والتنسيق مع السلطات الصحية لتحديد االحتياجات األكثر إلحاح 

 دابير.التفي ولويات األ لوضع

 تسجيل المرشحين 

 تسجيل المرشحين عبر البريد  حول اعتبارات
 

تمكن عملية تسجيل المرشحين األحزاب السياسية والمرشحين المستقلين من إضفاء الطابع الرسمي على مشاركتهم في االنتخابات. ستقوم 

بإعداد بطاقات االقتراع المطبوعة أو اإللكترونية الستخدامها في يوم االنتخابات باستخدام معلومات الحزب والمرشح   اتهيئات إدارة االنتخاب

صحيحة الالمعلومات تقديم  فمن المهم للغايةالمقدمة أثناء التسجيل. بما أن المعلومات المقدمة أثناء التسجيل ستستخدم في بطاقات االقتراع، 

 .القتراعإنتاج بطاقات اعملية أن تؤثر على األهلية وألن األخطاء يمكن 

كبير إما عبر البريد المسجل أو  بشكلتسجيل المرشحين، يمكن إتمام العملية  ينظم عمليةالنظام االنتخابي للبلد واإلطار القانوني الذي  بحسب

، لكل من ا  هذه المخاطر بسيط نسبيالتعامل مع أقل من المخاطر الصحية لمقدمي الطلبات و على عددخيار البريد  ينطوي. بشكل شخصي

االقتراع"، يجب  كزامربمزيد من التفصيل في قسم "عمليات  كما هو مذكور .المتقدمين والمسؤولين الذين يعالجون طلبات تسجيل المرشحين

. إذا لم تتوفر مثل لمعادة ذاتية اإلغالقا  الظروفديهم عند إكمال العملية، ويجب أن تكون  أي  تعقيمالنماذج في المنزل    الذين يملؤونعلى األفراد  

على سبيل باستخدام اللعاب واقتراح بدائل آمنة،  الظروفاألفراد من عدم إغالق  محذرة  ف، فيجب طباعة التعليمات على الظرف وهذه الظر

لتنشيط المادة الالصقة. على المسؤولين الذين يتلقون الطلبات المرسلة بالبريد استخدام القفازات واتباع بروتوكوالت تعقيم   ةرطب  إسفنجةالمثال  

 .المركزالجسدي في  التباعدمتطلبات  ومراعاة، وتجنب لمس وجوههم األيدي



  

 اإلجراءات الشخصية لتسجيل المرشحينحول  اعتبارات

 

معظم عمليات تسجيل المرشحين التواجد الشخصي لهم في مكتب مخصص لذلك في وقت معين، سواء لتقديم وثائق رسمية أصلية  تتطلب 

أو شهود، مما يزيد من ما  ممثل حزب سياسي   وجود  . كما يطلب في بعض الحاالت  40أو توقيع استمارات أو التقاط صورة لبطاقة االقتراع

لتسجيل المرشحين المخصص  اختيار الموقع  عند    ،يجب على مسؤولي هيئة إدارة االنتخابات  لذا.  المركز  عدد األشخاص المتجمعين في نفس

بروتوكوالت الدخول والخروج تحديد  الذين ينتظرون في الطابور خارج أو داخل المبنى، و  بين األفراد  الجسدي  التباعدالنظر في    ،شخصيا  

. قبل دخول المبنى المخصص، يجب على المتقدمين الخضوع ةآمن بيئةمن العمل في  نالموظفيالمناسبة والمسافات الكافية لتمكين 

 .  صلةالات ذات اإلرشادعرض الملصقات التي تحتوي على  ا  . يجب أيضلأليدي لبروتوكوالت التعقيم المناسبة

 

بدمج أنظمة تسجيل المرشحين بشكل متزايد مع تصميم االقتراع المحوسب مما يتطلب من المرشحين ات كما تقوم هيئات إدارة االنتخاب

في   لعدوى بفيروس كورونا المستجدمن مخاطر اللحد التوقيع على المعلومات الشخصية التي تم إدخالها في النظام في وقت التسجيل. 

تشغيل تدابير مثل تلك المحددة في قسم "تسجيل الناخبين" عند  ن ينبغي اتباعيمرشحالتسجيل محوسب متكامل لالمكاتب التي تستخدم نظام 

توجيهية لتسجيل المرشحين يجب المبادئ  الوالتقاط الصور. عند وضع    االستماراتالمعدات التقنية والتبادل السليم للوثائق وتوقيع    استعمالو

وتعقيم اليدين ونظافة الجهاز التنفسي خالل  بين األفراد الجسدي المناسب بالتباعدإرشادات تتعلق  هاتضمينات إدارة االنتخابهيئة على 

للتبادل المتكرر للوثائق  ا  رالعملية بأكملها. يتم تشجيع كل من المتقدمين ومسؤولي االنتخابات على استخدام أقنعة الوجه وربما القفازات نظ

 .والقرب بين األفراد أثناء التقاط صور المرشحين

 

 دعم التواقيع عند تسجيل االنتخابات حول  عتباراتا

الداعمة من الناخبين المؤهلين. إن جمع اآلالف من  اقيعمن الممارسات الشائعة مطالبة المرشحين المحتملين بتقديم الحد األدنى من التو

قيع والموقعون االتو  و، حيث يحتاج جامعالمستجدكورونا  إلصابة بفيروس  خطر ا  يخلقشخصي والتعامل مع كتيبات التوقيع  بشكل    اقيعالتو

المطلوبة أو  التواقيعالتفكير في تقليل عدد  اتعلى هيئات إدارة االنتخابن أمكن، . إاألجسامإلى التفاعل مع بعضهم البعض ولمس نفس 

 عبر اإلنترنت باستخدام منصات آمنة. التواقيعالسماح بجمع 

 الحملة االنتخابية

 الجديدة وتقليدية ال إلعالمية الحمالت ااعتبارات حول 

 

قد يحصلون و ،على الوصول إلى وسائل اإلعالمون قادرالمناصب  بينما يبقى شاغلو. مهم النتخابات عادلة حمالت االنتخابيةللفرص التكافؤ 

المرشحين الجدد والمرشحين الذين لديهم  ،على المعارضة يصعبقد إال أنه خالل أزمات الصحة العامة،  الظهور اإلعالميعلى مزيد من 

من غالبا  العامة المحدودة أو عمليات اإلغالق الكاملة. سيكون شاغلو بعض المناصب  الفعاليات زمنموارد أقل أن يصبحوا معروفين في 

 .عرفن ويتم انتخابهني  ل النساء مرشحاتلل االنتخابيةالعوائق في الحمالت يخلق المزيد من قد مما  ،في العديد من البلدانالرجال 

 

التمويل تدابير وإجراءات المرشحين واألحزاب وصول عادل إلى وسائل اإلعالم وأن يتم تطبيق  لكافةأن يكون  من المهمفي هذا السياق، 

الخاصة لتسهيل وصول األحزاب والمرشحين إلى  تلك للدولة و التابعةالتنسيق مع وسائل اإلعالم بات إدارة االنتخا لهيئاتالسياسي. يمكن 

 تبحثلعرض برامجهم السياسية. يمكن أن    المتلفزة إلعطاء المرشحين الجدد فرصة    المناظراتاإلعالمية والتوصية بتنظيم المزيد من    مواقعال

 .رسوم التسجيل اإلعفاء منللتنافس في االنتخابات، مثل   القليلةموارد ال أصحابحوافز للمرشحين إعطاء في  أيضا  ات هيئات إدارة االنتخاب



  

  للحد  خاصةاألحزاب السياسية على التنسيق مع السلطات الصحية بشأن بروتوكوالت  ات أن تشجعإدارة االنتخابلهيئة يمكن حيثما أمكن، 

 والفعالياتالصحفية  والتصريحاتبشأن مكافحة المرض. يجب أن تتبع المناقشات  الرسائل انسجاملتأكد من لمن المخاطر ألنشطتها و

ستة  بعدالمخاطر. على المشاركين الجلوس على  للحد مناألخرى التي يتم بثها عبر الراديو أو التلفزيون أو اإلنترنت احتياطات خاصة 

اآلخرين واتباع  بالقرب منالشخصية )خاصة أقنعة الوجه( عندما يكونون وقاية الن بعضهم البعض، واستخدام معدات م على األقلأقدام 

 الكتابة أسفل الشاشة قنعة، فإن األقراءة الشفاه غير ممكنة عندما يرتدي المتحدثون  ولكونأعاله.  ضحةالمو األيديبروتوكوالت تنظيف 

 بحسب لكترونية مثل الشاشات ولوحات المفاتيح والميكروفونات  المحتوى. يجب تعقيم األجهزة اإل  لمعرفة همية  األ  هي في غايةلغة اإلشارة  و

، لوكهم تحت األضواء وأنهم مراقبونعبر الفيديو، يجب على المشاركين أن يدركوا أن س  الفعاليات. عندما يتم بث  المصنعةتعليمات الشركة  

 .من انتشار المرض للحدالمناسبة  حتياطاتلالوكقادة أو مؤثرين، يجب أن يكونوا قدوة حسنة ونموذج 

 

  العامة حول التجمعات  اعتبارات

 الفعاليات، فقد تم تعليق فيروس كورونا المستجد الحتواء انتشاربتجمعهم على عدد األفراد المسموح  ا  معظم البلدان قيود لفرض نظرا  

 .سلسلة من التوصياتفسيتم ذلك باتباع  بهذه التجمعاتاالنتخابية العامة مثل تجمعات الحمالت االنتخابية. إذا سمحت السلطات 

 ات.لهيئات إدارة االنتخاباالختصاص المباشر  ما تكون خارج    من الصعب السيطرة على التجمعات العامة وأنشطة الحمالت األخرى، وعادة  

أو األحزاب السياسية رعاية منتدى عبر اإلنترنت أو ورشة عمل أو تدريب بالتعاون   اتإدارة االنتخاب  لهيئةحتى في هذه الحالة، يمكن  ولكن،  

لمرشحين الفرصة لطرح األسئلة والقضايا. بالتنسيق مع ل ويكون التخفيف من المخاطرمع السلطات الصحية حيث يتم تغطية أساسيات 

العامة. يجب أن يتحمل المرشحون وفرقهم  للفعالياتالمناسبة  التثقيفية، يجب على األحزاب السياسية تحديد المواد ا  أيض السلطات الصحية 

التجمعات وحماية األفراد المعرضين للخطر، وأن تتم مراقبة بروتوكوالت   كافةفي    بين األفراد  المطلوب  التباعد  ن تحقيقالمسؤولية عن ضما

ألنشطة التي تتم داخل األماكن المغلقة. يجب أن تتضمن هذه البروتوكوالت تعقيم اليدين بالماء والصابون أو  األماكن الدخول والخروج 

يجب على الحاضرين كما . التماسقبل الدخول وعند الخروج والحركة المنظمة لألفراد داخل وخارج المباني لتجنب  يةالمحاليل الكحول

الدعوات للتجمعات العامة الصادرة عن األحزاب والمرشحين على قسم للصحة العامة يحدد هذه   كافةارتداء أقنعة الوجه. يجب أن تحتوي 

ء االحتياطات التي توصي بها السلطات الصحية مثل ارتدا كافةاتباع  اتالمنصعلى  المتحدثينالمبادئ التوجيهية للمشاركة. يجب على 

 . المباشر االتصالوعدم االنخراط في أي أشكال أخرى من  جمهورهماآلخرين وتجنب مصافحة  بالقرب مناألقنعة عند وجودهم 

 حمالت المعتمدة على الزيارات المنزلية  ال اعتبارات حول

 

وتخفيف   تماسهم باآلخرينمن  وللتقليل  من المخاطر    للحدتدابير    تعتمد على الزيارات المنزلية أن يتبعواعلى األشخاص الذين يقومون بحمالت  

على مسافة آمنة من   أصحاب الحملةالمنشورات ومواد الحملة األخرى. كما نوقش أعاله، من المهم أن يحافظ الناتجة عن تداول المخاطر 

ترك المواد خارج الباب بدال  من  مثل) اللمس غير الضروريدون المواد  لتسليمطرق  واتباعأخرى  حمايةارتداء أقنعة أو معدات و اآلخرين

 .(أصحاب المنزلتسليمها مباشرة إلى 

 

 النتائج بأو    الناخبين  قبالبإللتالعب  مستخدمة  ال  بهوالروايات المتعلقة  اإلعالمي عن فيروس كورونا المستجد  تضليل  الحول    اعتبارات

 االنتخابية

 

شاغلو المناصب ، قد يحاول ماأزمة صحة عامة  خالل. الرسائل االنتخابيةمحتوى من الجوانب الهامة األخرى في الحمالت االنتخابية هو 

  . 41سياسيةالمكاسب بعض التحقيق لمخاوف المواطنين من االستفادة من التغييرات في العمليات االنتخابية والمعارضون  ن ووالمرشحالحالية 

غاالة في مخاطر التلوث واإلصابة خالل االنتخابات إلضعاف إقبال الناخبين في مناطق معينة ال يتم فيها التصويت يحاول المرشحون الممثال  قد  

يغذون الروايات التي تربط المرض بمجموعات محددة إللحاق الضرر بالمرشحين المرتبطين بهذه المجموعات. يوصى قد  أو  لهم بشكل جيد.  

مدونات في  أقسام تتعلق بفيروس كورونا المستجد بوضع مدونات سلوك مع األحزاب السياسية أو إدخال اتإدارة االنتخابهيئة بأن تقوم 

 .ادئها ومراقبة الحمالت االنتخابية عن كثب لتحديد المخالفين وإنفاذ العقوباتينتهك مبمن السلوك الحالية، ومعاقبة 

   



  

 تثقيف الناخبين 

 

 إعالم الناخبين بالمرض واالحتياطات ذات الصلةاعتبارات حول 

 

أثناء العمليات االنتخابية وتبديد المخاوف التي  التصرف بشكل سليمكيفية معرفة األفراد بلضمان   في غاية األهميةأمر   التثقيف االنتخابيإن 

. في االنتخابات المشاركةعملية أن تقوض لها التي يمكن وال أساس لها بين مسؤولي االنتخابات والناخبين وأصحاب المصلحة اآلخرين 

واضحة   ات أن تكونهيئات إدارة االنتخابعلى الفيروس وكيفية انتقاله وكيفية منع انتقاله. ية عن ساسالمعلومات األيحتاج الناخبون إلى فهم 

اإلجراءات والتدابير المتخذة للحد من المخاطر وحماية صحة الناخبين وغيرهم من أصحاب المصلحة في االنتخابات.  كافة شرحفي ا  أيض

  كافة في  كورونا المستجدعالنات العامة األخرى المتعلقة بانتقال فيروس اإلوومقاطع الفيديو  اإلرشاديةيجب إصدار أو عرض الملصقات 

 االقتراع ومكتب  ومراكزتسجيل المرشحين  ولتسجيل الناخبين    مكتباألماكن التي يتجمع فيها الناس طوال فترة االنتخابات. يجب إعطاء كل  

 .رسائل الصحة العامة األخرىالدائم تعليمات محددة حول عرض الملصقات وات إدارة االنتخابهيئة 

 

 :، مثل42اتباع أفضل الممارسات في محو األمية الصحية اتإدارة االنتخاب هيئات، يجب على التثقيفيةعند تطوير المواد 

 

وعدم   ينتعقيم اليدبالتذكير    مثلناقش فكرة واحدة في كل مرة وال تقدم أكثر من ثالث أو أربع تعليمات )  تحديد عدد الرسائل: •

 (. نظافة الجهاز التنفسي وارتداء أقنعة الوجه ممارسةو وجه أو األسطح غير الضروريةاللمس 

ونبرة إيجابية مع التركيز على اإلجراءات وما يجب أن يفعله الناخبون  ا  حيّا  : استخدم صوتالناخبين بما يجب فعله إبالغ •

 .يديك قبل وبعد التصويت" بدال  من "ال تصوت أو تغادر مركز االقتراع دون تعقيم يديك"(  عقّم"  مثل)فعله  بدال  مما ال يجب  

االختصارات  والتقنية أو العلمية  استخدم جمل قصيرة وكلمات بسيطة أو مألوفة وتجنب اللغة  ،حلوضو: لاختيار الكلمات •

 .ا  أيض ا  غير الضرورية. يجب أن تكون اللغة مناسبة ثقافي

وصور توضح السلوك المطلوب المرتبط بالصحة. يجب أن تكون  يسهل قراءته خطجم حو نوع: استخدم الصوراختيار  •

 . ةيثقافحساسية اللل مراعية وأن تكونالصور بدقة عالية للسماح بالمطبوعات الكبيرة 

 

  
 

  2014اليبيريا خالل تفشي اإليبوال عام  في  الناخبينمثال عن مواد تثقيف 
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 .االنتخابات التعامل مع حمالت التضليل اإلعالمي وخطاب الكراهية ضد الفئات المهمشة من خالل تثقيف الناخبينيجب على هيئات إدارة 

 

 حول إعالم الناخبين باإلجراءات االنتخابية الجديدة اعتبارات

 

كل خطوة من العملية االنتخابية  على ا  أيض بل الفيروس وكيفية انتشارهمعلومات تتعلق ب علىليس فقط جيد  االطالع بشكلن يالمواطن على

 إلى العاملين في خاصتهم الشخصيةإذا لم يعد الناخبون يسلمون وثائق الهوية  مثال  حتياطات الصحية. اال بما يتناسب معتغيرت تكون قد ربما 

عبر  سبقام قد تم شرحهاوواضحة  حقق من الناخبينالخاصة بالت، يجب أن تكون التعليمات الجديدة سطح الملوثةاالقتراع لتجنب األ مراكز

يجب كما إذا لزم األمر. مجددا  من قبل موظفي المركز  تكرارهاوفي مركز االقتراع  يتوجب عرضهاوعالنات العامة والحمالت األخرى اإل

المهمشة وإتاحة   المجموعات  منالناخبين    تثقيفومنظمات المجتمع المدني التنسيق مع المنظمات األخرى لضمان  ات  على هيئات إدارة االنتخاب

 .ولغة اإلشارةإلى طيف واسع من األفراد عن طريق كتابة المحتوى أسفل اإلعالنات وصول الرسائل 

 

 ا  أكثر وعيات  ألنشطة مثل تسجيل الناخبين أو ترشيح المرشحين أو االقتراع، يجب أن تكون هيئات إدارة االنتخابلفي حال استخدام طرق بديلة  

مصحوبة بتعليمات وقدر اإلمكان  بسيطةالتعليمات الجديدة للمواطنين. يجب أن تكون االستمارات عبر اإلنترنت أو البريد  إيصالبكيفية 

قد تم إنجازها بشكل مناسب. قد يؤدي إدخال إجراءات وتقنيات جديدة إلى   المهامتليها تأكيدات أو ضمانات أخرى للمواطنين بأن  ،تفصيلية

إن شفافية المعلومات ودعم لذلك، فأو أكثر من تقويض شرعية العملية.  حزبالبيئات المستقطبة حيث قد يستفيد إثارة الشكوك خاصة في 

 .لقبول النتائج ميةههي أمور بالغة األ جمهور أثناء تعلمهم للطرق الجديدةال

قد يؤدي إدخال إجراءات وتقنيات جديدة إلى إثارة الشكوك، خاصة في البيئات المستقطبة حيث قد يستفيد " 

إن شفافية المعلومات ودعم الجمهور أثناء تعلمهم للطرق ف  لذلك، . أو أكثر من تقويض شرعية العملية  حزب

  ". .لقبول النتائج  ميةهاأل   بالغة أمور   هي الجديدة  
 

 تسجيل الناخبين  

 

 حول مرافق تسجيل الناخبين  اعتبارات 

 

، هي عندما تقوم هيئة إدارة  43البلدان % من  36تختلف األطر القانونية إلجراء تسجيل الناخبين من بلد إلى آخر. أبسط عملية، تستخدمها حوالي  

االنتخابات باستيراد المعلومات الخاصة بقائمة الناخبين مباشرة  من السجل المدني للبالد أو سجالت مصلحة الضرائب. تقوم هيئات إدارة 

عن طريق البريد أو الرسائل  خاصتهم االقتراع  بمركزاالقتراع وإبالغهم  في مختلف مراكزالناخبين المؤهلين  بتسميةبعد ذلك ات االنتخاب

إما  يجب أن يتم تبادل المعلومات بين الناخبين المحتملين والسلطة االنتخابية ،في معظم البلدانومع ذلك، االنتخابية.  الهيئة النصية أو مواقع

 .أو تسجيل الناخبين عبر اإلنترنت البريد عن طريق استمارات أو بشكل غير مباشر، مثال   شخصيا  

 

 اتحيث تجري هيئات إدارة االنتخاب ،يمكن أن تؤدي بعض عمليات تسجيل الناخبين إلى تجمعات، خاصة في بداية ونهاية فترة التسجيل

  بشكل شخصي خبين  واألحزاب السياسية حمالت لتسجيل الناخبين. على الرغم من أن معظم المخاطر التي تنطوي عليها عمليات تسجيل النا

 كما أن أقل من األشخاص يسجلون في نفس اليوم. ا  بكثير ألن عددخطرا  مماثلة لتلك التي ينطوي عليها التصويت الشخصي، إال أنها أقل 

أقل بكثير أثناء التسجيل، مما ا  األحزاب هو أيض ممثليواالنتخابية واإلعالميين والمراقبين المحليين والدوليين  الهيئةعدد المسؤولين في 

التفكير في تمديد فترة ات سمحت األحكام القانونية، يجب على هيئات إدارة االنتخاب نإ  لكن أسهل.المناسب  فرض التباعد الجسدي يجعل 

منية لكل فرد للحضور للتسجيل لتجنب التجمعات. يمكن االطالع على التوصيات التفصيلية المتعلقة باختيار الفترة الز تحديدالتسجيل أو 

 ."المواقع وتجهيزها وتعقيم المرافق في قسم "عمليات مراكز االقتراع
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 حول معدات ومستلزمات تسجيل الناخبين  اعتبارات

 

حلول البيومترية لتسجيل الناخبين للحد من مخاطر االحتيال. وقد أدى نهج تعزيز باتباع الالدول العديد من  بدأتالعقدين الماضيين خالل 

باإلضافة إلى  فوزاد من فرص انتقال األمراض. ا  الناخبين ولكنه جعل تسجيل الناخبين أكثر تعقيد األفراد بقوائمالنزاهة هذا إلى تحسين ثقة 

، ال يزال يتعين على  دالبيومتري الجدي للتحققالمحمولة والكاميرات الرقمية والماسحات الضوئية لبصمات األصابع  الحاسوبأجهزة 

يروس فمن مخاطر انتقال  الحد وبشكل فعالات إدارة االنتخابلذا ينبغي على هيئة التسجيل التقليدية.  استمارات استخداممسؤولي التسجيل 

 .الورقية أو المعدات اإللكترونية است خدمت األساليبسواء  كورونا المستجد

 

ما ي طلب من األفراد المسجلين للتصويت تقديم استمارات مكتملة ووثائق الهوية الرسمية لمسؤولي التسجيل. يمكن أن تظل هذه  ا  غالب

ذا يجب تجنب التعامل معها إن أمكن. هناك أيضا  مخاطر األسطح ، ل44المستندات ملوثة بمسببات األمراض لساعات أو أيام، بحسب المادة

دارة إ هيئاتطلبات. على الالستكمال وتسجيل المستخدمة مثل األقالم  المشتركةوالمواد الملوثة التي تصاحب تبادل األدوات المكتبية 

 -القلم  لون حبر    مثال   -ا الطلب وأي متطلبات أخرى  تشجيع المسجلين على استخدام األقالم الخاصة بهم وتسليط الضوء على هذات  االنتخاب

من األقالم لالستعمال مرة واحدة ويطلب التخلص منها بشكل صحيح،   عددا    في حمالت التوعية العامة. يجب أن يوفر مكتب التسجيل أيضا  

 .أطول ا  مناديل معقمة يستغرق وقتبواسطة  استخدامحيث أن تعقيم األقالم بعد كل 

 

ومسؤولي التسجيل. يجب تطوير  طالب التسجيلالفرد بين المناسبة  المسافةب خالل هذه العمليةالرئيسية  طرق انتقال العدوى ترتبطت

 امتدادها نظيف على مكتب مخصص قبل العودة إلى المسافة المطلوبة التي يبلغ  مكانمستنداتهم في  تسجيلالطالبي بروتوكول يضع فيه 

حتى يتمكن مسؤولو االنتخابات من االقتراب من الوثيقة والتحقق من األسماء  -يتم تحديدها بعالمات على األرض أو الحائط  - ستة أقدام

تعقيم   بشكل متكرر. يجب أيضا    تعقيمهازجاجية شفافة يتم    حواجزيمكن فصل المسجلين ومسؤولي التسجيل بواسطة    كماوالصور والتوقيع.  

 .بشكل متكرر وتمييزها للحفاظ على المسافة المناسبة بين األفراد األفراد استماراتهم يكمل فيهاالتي المخصصة  األماكن

 

مختلفة لتسجيل الناخبين مثل التقاط البيانات البيومترية عبر ماسحات بصمات األصابع والكاميرات الرقمية وأجهزة   تقنياتفي البلدان التي تتّبع  

االتصال بالشركات المصنعة للحصول على   اتروتوكوالت إضافية معينة. يجب على هيئات إدارة االنتخابالتقاط قزحية العين، يجب تطبيق ب

االنتخابية   ات. جمعت لجنة المساعدإلحاق الضرر بهاالتي يمكن استخدامها وكيفية استخدامها لتعقيم المعدات دون    الموادتعليمات تفصيلية حول  

البائعين والمصنعين مع إرشادات حول كيفية تنظيف آالت التصويت وغيرها من التقنيات مختلف األمريكية قائمة مفيدة بالموارد من 

لتجنب خطر األسطح  استخدامهتقنية التعرف على البصمات والوجه عن بعد دون اللمس أفضل ما يمكن تعتبر  في حال توفرها، .45االنتخابية

  تنبه ال ا  التسجيل أيض يمسؤول على الناخبين حتى عند ارتداء األقنعة.  التحقق من ثا  حديالمبتكرة يمكن لتقنية التعرف على الوجه  لوثة.الم

ألغراض   خدم الحقا  تلتسصورة  لتقاط  تطلب اعادة  ما يأو عند التقاط قزحياتهم.    طالبي التسجيلاألفراد  أثناء تصوير    ومراعاة التباعد المطلوب

ال يتجزأ من  ا  الكاميرا جزءتكون  . في بعض األجهزةوالجسم الذي يتم تصويرهبين الكاميرا  قل من ستة أقدامأ التعرف على الوجه مسافة  

 على االقتراب من المسجلين. في مثل هذه الحاالت يجب على مسؤولي التسجيل   الموظفمجموعة أدوات تسجيل الناخبين البيومترية، مما يجبر  

 .فاعليةالشخصية األكثر  الحمايةارتداء معدات 

 

عمل   في نهاية كل نوبة  وسطح المكتب  الجهاز  عقيممكتب لتسجيل الناخبين، فيجب تالأو  نفس الحاسوب  إذا كان هناك أكثر من موظف يستخدم  

 ،بشكل روتينيو ،والطابعة واللوازم المكتبية األخرى الفأرة )الماوس(األخرى مثل  الثانويةاألجهزة  كذلك األمر بالنسبة لكافة، ألحدهم

 وأقالم التحديد والمواد المستخدمة لتجميع بطاقات تسجيل الناخبين(. ل ) مثل المخارزمن قبل مسؤولي التسجيالمستعملة 
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 توظيف كوادر مراكز االقتراع وتدريبهم  

 مراكز االقتراع   كوادرتوظيف حول  اعتبارات

 

في ظروف استثنائية مثل لكن و،  ،كموظف اقتراع االنتخابات ق الخدمة في حمن مواطن مؤهل  أيفي حين أنه ال ينبغي حرمان 

  ، بعض القيود أو التحذيرات عند بدء عملية التوظيف  وضع اتإدارة االنتخاب هيئاتيجب على  ،الصحة العامة  اتأزم

فيروس كورونا المستجد   صحة عامة كأزمة   ن في مجال الرعاية الصحية. خالل أزمة يعاملالب  تتعلقأول هذه االعتبارات  و

مشغولون العاملون في مجال الرعاية الصحية    يكون المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األخرى،    أثقلت كاهل لتي   امثال  

االقتراع   موظف في البلدان التي تكون فيها خدمة  خصوصا   .لرعاية لمحتاجين لللمرضى ا الكبيرباستمرار مع التدفق 

ال الرعاية الصحية من هذا الواجب. كما يجب  العاملين في مج كافة إعفاء  اتإلزامية، يجب على هيئات إدارة االنتخاب

، من المرض للوفاة    ومعرض   ،أعراض أكثر حدة  تطويرأو    بالعدوى،  إلصابة اخطر  ل  بشكل كبير  كل من هو معرض   إعفاء

يعانون من حاالت من ، ثبت أن كبار السن وفيروس كورونا المستجد  . في حالة كموظف في مركز االقتراعخدمة المن 

هيئات االنتخابية إعفاء هؤالء األفراد من اليجب على لذا طبية كامنة خطيرة هم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض شديدة. 

والتسهيالت المعقولة التي يحتاجون إليها ألداء مهامهم بفعالية  وقاية المعدات  كافة أو، على األقل، توفير  هذا الواجب

 .وبشكل آمن 

الرغم من االنخفاض المحتمل في إقبال الناخبين بسبب األزمة الصحية، يجب على هيئات إدارة االنتخابات تدريب على 

فقد يصاب العديد منهم بالمرض أو يترتب عليهم رعاية األقارب  بدال  من عدد أقل.عدد أكبر من موظفي مراكز االقتراع 

، من المهم أن يحل محلهم بديل مؤهل 46ض قبل يوم االنتخاباتمن المر خوفا  عن المهمة ببساطة  التراجعالمرضى أو 

 .ومدرب

 

 التدريب الشخصي لكوادر مراكز االقتراع  اعتبارات حول

خالل أزمة الصحة العامة، ينبغي دعم التدريب الروتيني للعاملين في مراكز االقتراع وكل من يشارك في العملية االنتخابية 

يجب أن يتلقى كما بتدريب إضافي عن أساسيات الفيروس، مع التركيز بشكل خاص على طرق انتقاله وطرق احتوائه. 

الحفاظ على صحتهم وصحة الناخبين أثناء العملية االنتخابية مثل كيفية   تعليمات خاصة حول كيفية   موظفو مراكز االقتراع

الطوابير وكيفية تذكير الناخبين  ضبطوكيفية  ، واألسطح اليدين  تعقيمومتى وكيفية  ،لحاجة ارتداء األقنعة والقفازات عند ا

االقتراع    موظفوتدابير خاصة يحتاج  بالسلوك المناسب طوال العملية. يجب تكييف مواد التدريب لتتضمن هذا المحتوى وأي  

 .والناخبون إلى اتخاذها

 تدريب إلى أيضا  االقتراع مراكز في أصحاب الخبرة حاجة أن تضع في اعتبارها ات إدارة االنتخاب هيئاتيجب على 

عملية االنتخابية نتيجة ألزمة الصحة العامة. يجب تقديم كل هذا المحتوى الجديد  في الإجراءات جديدة  تبنيإضافي إذا تم 

فهمهم  ويتأكدوا من  ،توضيحات ضرورية يطلبوا أي و ،يستفسروال االقتراعبوضوح في مواد التدريب ونقله إلى موظفي 

)مع  الصف، يجب على مسؤولي االنتخابات مراعاة حجم بشكل شخصيجلسات التدريب عقد كان من الممكن إذا للمادة. 

في أي وقت( والمسافة بين المتدربين ونقل التدريب إلى أماكن   في التجمعات  ألشخاص ا عدد  القيود المفروضة على  اة  مراع 

ظر المزيد  )ان واألسطح  األيدي لتعقيم  المطلوبة المستلزمات  كافة أكبر إذا كانت هناك حاجة إلى مساحة أكبر. يجب توفير 

تذكر  وإرشاداتويجب عرض الملصقات التي تحتوي على تعليمات ، االقتراع"( مركزمن التفاصيل في قسم "عمليات 

 أنحاء المكان.جميع  آداب التنفس فيبو األيدي تعقيم ب األفراد

 التدريب االفتراضي عن بعد  اعتبارات حول

إذا أمكن إجراء تدريب موظفي االقتراع عن ب عد، خاصة  من خالل الجلسات االفتراضية والمنصات عبر اإلنترنت، فيمكن حل مشكلة التجمع 

إمكانية الوصول إلى   مراكز االقتراعالعاملين في  لكافةولكن ستظهر سلسلة من التحديات األخرى. يجب أن تضمن هيئة إدارة االنتخابات 

. يجب أن يكون المجتمعيةلكافة الشرائح أنحاء البالد  كافةلإلنترنت والوصول إلى التكنولوجيا في  ةكبير جودةيتطلب مما هولة، التدريب بس

 ة.   ذوي اإلعاقة واألفراد األقل معرفة  بالتكنولوجيا الحديثاألشخاص بمن فيهم  في متناول الجميعالتدريب شامال  و
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  االقتراع على موظفي مساعدة ومساعدين متاحين ل بإنترنتمزودة  حاسوبالتفكير في توفير أجهزة  ا  أيض اتإدارة االنتخاب لهيئاتيمكن 

)أي الجسدي  النموذجية والتباعد التعقيمممارسات إجراءات و بكافةإكمال تدريبهم. يجب أن يلتزم المكان الذي يستضيف هؤالء المتدربين 

( ويجب مراعاة الفترات الزمنية لتقليل عدد األفراد في المنشأة الحاسوب مقاعدمستخدم وعلى األقل ستة أقدام بين  التعقيم المناسب بعد كل

 .وقتفي أي 

التفكير في التقنيات لضمان   اتاالقتراع الذين يتلقون التدريب، يجب على هيئات إدارة االنتخابموظفي باإلضافة إلى هذه اإلجراءات لحماية 

 اتإدارة االنتخاب  هيئةألن الجلسات ت جرى عن ب عد، فقد يكون من الصعب على  والمعارف الالزمة.    كافةللتدريب واكتساب  ا   إكمال األفراد فعلي

هيئات ال على ، دة االفتراضيةمعرفة ما إذا كان المتدربون يشاهدون مقاطع الفيديو ويقرؤون المواد ويهتمون بالمحتوى. أثناء تطوير الما

قبل وبعد التدريب لمراقبة فعالية التدريب. يجب   واالستبياناتاالختبارات  والمتابعة مثل  االنتباه    أدوات للتحقق من  وضعاالنتخابية التفكير في  

 .التدريب شهادة إكمال إعطائهمدرجة معينة قبل  على الحصول مراكز االقتراعأن يطلب من العاملين في 

 

 األحزاب ممثليوالمراقبة المحلية والدولية لالنتخابات 

 توظيف ونشر مراقبي االنتخاباتاعتبارات حول 

 

يوفرون ضمانات مهمة ضد المخالفات والتزوير في هم ال يتجزأ من العملية االنتخابية و ا  األحزاب جزء ممثليويعتبر مراقبو االنتخابات 

ومنظمات المراقبة واألحزاب السياسية  اتإدارة االنتخاب ترى هيئةاالقتراع. للحد من المخاطر التي يتعرض لها هؤالء األفراد، قد  كزامر

عدد األشخاص في نفس المكان وفي نفس من  للتقليل المناوبات يتبادلونأو جعلهم  مركزاألحزاب في كل  ممثليوتقليل عدد المراقبين  واجب

الجسدي    تصالاالمن خالل تجنب  عليهم  الصحية    التخفيف من المخاطراألحزاب    ممثليوالوقت. باإلضافة إلى تقليل أعدادهم، يمكن للمراقبين  

 ممثليوبه. كما يجب على المراقبين الموصى  التباعد الجسديوالحفاظ على ، المباشر مع الناخبين ومسؤولي االنتخابات والمواد االنتخابية

 .ارتداء أقنعة لتقليل مخاطر انتقال العدوى األحزاب

 

ممثلي وتزويد المراقبين  ا  االقتراع، يجب على المنظمات المراقبة واألحزاب السياسية أيضموظفي ، وكما هو الحال مع تدريب النشرقبل 

بشكل مناسب وتعقيم اليدين  يةوقاالوكيفية ارتداء معدات  وانتقاله كورونا المستجدفيروس موضوع والتدريب على  التثقيفيةاألحزاب بالمواد 

األفراد المعرضين للخطر    إعفاءواألحزاب السياسية والمنظمات المراقبة    اتالنظافة التنفسية. يجب على هيئات إدارة االنتخاب  والمحافظة على

والتأكد من أنهم على دراية كاملة بالمخاطر التي  بشكل شخصية الصحية من المشاركة في مراقبة االنتخابات والعاملين في مجال الرعاي

 .تنطوي عليها المشاركة

 

 ةالسياسي األحزاب ممثليو ينمراقبعتماد الا اعتبارات حول

 

االنتخابية   الهيئةمن قبل    أن يكونوا معتمديناألحزاب    ممثليومختلفة، يجب على كل من مراقبي االنتخابات  ا   على الرغم من أنهم يلعبون أدوار

 الترخيص/ االعتمادمن طلبات  ا  ركبي عددا   نويعالجو نتلقوسيأن المسؤولين االنتخابيين ا  ما يعني قبل أن يتمكنوا من تولي مهامهم. وهذا غالب

ما يتعين على المنظمات المحلية أوال  التقدم بطلب  . عادة  اليومهذه أكثر تفصيال   االعتمادأصبحت عملية وقد ما. نوعا  في إطار زمني محدود 

. في بعض يلتكون معتمدة ككيانات لمراقبة االنتخابات. بمجرد التصديق، تقدم المنظمة طلبات لكل مراقب فرد اتإدارة االنتخاب هيئةإلى 

االنتخابية يتم إنتاج  الهيئة. بمجرد الموافقة عليه من قبل 47لذلك مخصصالكتروني عبر اإلنترنت باستخدام موقع  الحاالت، يمكن القيام بذلك

، مما يتطلب من المراقبين األفراد الحضور شخصيا  العمل يدويا  يتم    لكن غالبا  ماشارات االعتماد وإعادتها إلى جهة المراقبة للتوزيع الداخلي.  

ويصدرون   ويراجعونها نماذج الطلبات. في هذه المكاتب، يتلقى فريق من المسؤولين اتاالنتخابإدارة  لهيئةمخصص الميداني المكتب ال إلى

على  الفرد المراقب صورة االنتخابيون ن لتقط المسؤولوي. في عدد من البلدان تهشارات تحمل التفاصيل الشخصية للفرد، بما في ذلك صور

من  األحزاب ممثلياعتماد با  ما تتألف عملية النقود أو تحويل البطاقة من شخص إلى آخر. غالانتقال يتم دفع رسوم تتطلب  أحيانا  . الفور

ما تأخذ في االعتبار األحزاب أو المرشحين عادة  ات خطوتين، على الرغم من أن هيئات إدارة االنتخاب
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في هذه العملية مشابها  لمستوى  األشخاصالحزب. قد يكون مستوى التفاعل بين  ممثليالذين سجلوا بنجاح كمؤهلين تلقائيا  لتقديم طلبات 

 .االعتماد والتقاط صورهم لشاراتهم  نماذجاألحزاب غالبا  الحضور شخصيا  للتوقيع على    ممثليالتفاعل في حالة المراقبين، حيث يجب على  

 ممثليوالمسؤولة عن اعتماد مراقبي االنتخابات  اتاالنتخابإدارة سيتطلب الحد من مخاطر انتقال العدوى بالفيروس في مكاتب هيئات 

محوسب متكامل اللتقاط األحزاب مجموعة   من الخطوات المتبعة في تسجيل الناخبين وعمليات مراكز االقتراع. عند استخدام نظام اعتماد  

قسمي "تسجيل  انظرالمعدات التقنية.  الستخدام ا  المعلومات الشخصية والصور الفوتوغرافية، يجب مراعاة البروتوكوالت المحددة مسبق

وقيع يجب إجراء التبادل الصحيح للوثائق وت باإلضافة إلى ذلك. عن ذلك االقتراع" لمزيد من التفاصيل مراكزالناخبين" و "عمليات 

 اتاالنتخابإدارة    هيئة، يجب على  أمكن  ذاعملية االعتماد. إ  طيلة  المركزتم لمسها في  ياالستخدام والتي    الشائعةالمناطق    وتعقيم  االستمارات

إدارة شخصي. يجب على هيئات  إجراء هذه العملية بشكلالتفكير في تقديم أو توسيع عملية االعتماد عبر اإلنترنت لتقليل الحاجة إلى 

 .األحزاب ممثليواعتبارات الصحة العامة في مبادئها التوجيهية العتماد مراقبي االنتخابات  كافةتضمين  أيضا   اتاالنتخاب

 

 االنتخاباتالتي تلي عمليات الو ي االنتخابالحدث يوم النشاطات في المرحلة الثانية: 

 االقتراع  مراكز عمليات  

هي األكثر خطورة، إذ   ويتفاعلون مع بعضهم البعض، األفرادحيث يتجمع أكبر عدد من  ،يوم االنتخاباتفي صوات األعملية اإلدالء ب إن

هم عنها، من حيث مالئمة العملية عن كثب ويكّونون تصوراألفراد يختبر  ا  النتقال الفيروس. وفي يوم االنتخابات أيضتمثل أعلى احتمال 

التحكم  اتإدارة االنتخابلهيئات البيئة التي يمكن  واالقتراع ه مركزاإلجراءات ونزاهة ومصداقية االنتخابات بشكل عام. لحسن الحظ فإن 

  ن إو. حتى  بحيث يكون معدل المخاطر فيه قريب من الصفر  مركز  تتكون المخاطر في أي  حتى البذل الجهود    حيث يجبو،  بشكل كبير  بها

بإمكانه نقل الفيروس ال يزال بالعدوى، ف كان مصابا  ، إذا لفيروس كورونا المستجدمن أي أعراض  اقتراع موظفلم يعاني أي ناخب أو 

 صاب.مممكن أن يكون  في مركز االقتراع  أن أحدهم  االحتياطات كما لو    كافةيجب اتخاذ  ا  لذ  ،عراضاألعدم ظهور    حتى معإلى اآلخرين  

 كز االقتراع  اموقع مراعتبارات حول 

 

حتى عند دراسة الجوانب الموسمية )انظر قسم "تخطيط االنتخابات والموارد"( سيؤثر الطقس السيئ على االنتخابات ويؤدي إلى تركز عدد 

ليجتمع العديد من الناس بأمان في حالة  كز. يجب على مسؤولي االنتخابات اختيار أماكن واسعة بما فيه الكفاية اأكبر من األفراد داخل المر

 المطر والبرق. من الناحية المثالية، ستحتوي المباني على مساحات مفتوحة أو العديد من النوافذ واألبواب، مما يسمح بأكبر قدر ممكن من

القطرات من شخص إلى آخر.  حمل  من  الريح    تمنع هذه الترتيباتبحيث   واالصطفافالجلوس    عملية  التهوية الطبيعية. إن أمكن، يجب ترتيب

 . يجب على مسؤولي االنتخابات اختيارا  يمكن أن تكون هذه المناطق في المباني العامة واألماكن العامة األخرى ولكن يجب تحديدها مسبق

فرض  مع وفةمسقال األماكنطوارئ، بحيث يمكنهم توجيه الناخبين إلى هذه للخطط ب كون على درايةوتمن السهل الوصول لها مباني 

 .الخروج من المبنىوكيفية  لأليديتعقيم ، جسديالتباعد ال ،لدخول المبنىمعينة بروتوكوالت 

 

من أن  ا  أيض اتإدارة االنتخاب اتهيئ يجب أن تتأكد، وبأماكن محمية من عوامل الطقس ةالمناسب المساحةإلى جانب إيجاد المباني ذات 

يسهل الوصول إليها وال تزيد من المخاطر الصحية على الفئات المعرضة للخطر. إذا كان األطفال مراكز االقتراع تقع في مناطق آمنة 

ألن و، ة فيروس كورونا المستجدأكثر عرضة لإلصابة بالمرض، على سبيل المثال، يجب أن تبتعد مراكز االقتراع عن المدارس. في حال

يجب على هيئات إدارة  فخطيرة هم األكثر عرضة لإلصابة بأمراض شديدة،  كبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية كامنة

دور عن المناطق التي تتجمع فيها هذه المجموعات المعرضة للخطر أو تقيم فيها، مثل  ا  التفكير في نقل مراكز االقتراع بعيد اتاالنتخاب

من   بأي حال من األحوال حرمان تلك الفئات المعرضة للخطر أن هذه التغييرات ال يمكن ندركمن المهم أن لكن والمستشفيات. الرعاية 

كإصدار  اإلطار القانوني لبلدها، في الخيارات البديلة  بحسب ات،. يجب أن تنظر هيئات إدارة االنتخابالحق في المشاركة في االنتخابات

كالة أو تخصيص أوقات محددة لهؤالء الناخبين لإلدالء بطاقات االقتراع الغيابية أو البريدية لمثل هؤالء الناخبين والسماح بالتصويت بالو

 .بأصواتهم حتى ال يقضوا الكثير من الوقت في الطابور وفي تماس محتمل مع اآلخرين



-25- 

كز االقتراع اتصميم مرحول  اعتبارات

یجب أیض اً تخطیط الجزء الداخلي من كل مركز اقتراع بعنایة. یجب أن یراعي ترتیب الطاوالت والمقاعد الخاصة بالعاملین التباعد المادي  
المطلوب، ویجب على المسؤولین التحكم في تدفق الناخبین في كل مرحلة من عملیة االقتراع لتجنب التماس بین شخص وآخر وإتاحة الوقت لتعقیم أي 

معدات مستخدمة. یجب أن تلغي ھیئات إدارة  االنتخابات  أیض اً  أي خطوات قد تؤدي إلى لمس األشیاء دون داعٍ. على  سبیل المثال قد تفضل ھیئة 
االنتخابات المباني ذات األبواب القلیلة أو األبواب التي تعمل تلقائی اً لتجنب التعامل مع مقابض األبواب واستخدام  المقصورات الثابتة بدًال من الستائر 

لتجنب لمس الناخبین  للقماش. یجب إزالة المقاعد متعددة األشخاص وخاصة المقاعد والكراسي المتجاورة، وأن یحوي مكان االقتراع على أقل عدد 
ممكن من األجسام واألسطح غیر الضروریة. إن أمكن، یمكن تثبیت زجاج شبكي أو حواجز شفافة أخرى على مناضد االقتراع إلضافة حاجز وقائي 

بین العاملین والناخبین والمساعدة في منع نقل القطرات الفیروسیة من شخص إلى  آخر. یجب تعقیم ھذه الحواجز بشكل مستمر. 

الدخول والخروج من المبنى إجراءاتو الطوابيرفي  الوقوفالخاصة ب اعتبارات حول البروتوكوالت 

يجب احترام المبادئ العامة  في حين    وقت الخطر األكبر.  ا  أكبر عدد من األشخاص، فهو أيضفيها    المرحلة التي يجتمعألن يوم االنتخابات هو  و

هذا التباعد لضمان احترام يجب اتخاذ إجراءات خاصة في يوم االنتخابات  وتحديدا   ،لكنالتجمعات،  كافةخالل  تباعد الجسدي بين األفرادلل

ام، لمساعدة مسؤولي ستة أقدبفواصل بعقد صغيرة أو شرائط  حبال، مثل ا  بسيطة تم وصفها سابق طرقأثناء الوقوف في الطابور باستخدام 

على األرض حيث يجب أن   شريط الصق، ي نصح بوضع لحبل، لتجنب لمس احتى  في تأمين المسافات المناسبة. واألفضل من ذلك  االنتخابات

وطرق انتقال  التباعد ةمساف على توضيحالمواقف التي تتطلب الوقوف في الطابور، يجب أن تركز الملصقات  كافةيقف كل شخص. في 

 .طوابير االنتظارفي  بفرض التباعد بين األفراد مراكز االقتراعروس، وينبغي تكليف العاملين في الفي

هيئات االنتخابية وضع بروتوكوالت تحدد مسار الناخبين العملية التصويت، يجب على    مراحلآخر أثناء  و  شخص  بين  التماسللحد من مخاطر  

أو قبل التصويت المركز  ، يجب أن تتضمن هذه البروتوكوالت تعقيم اليدين عند دخول  فيروس كورونا المستجد  من البداية إلى النهاية. في حالة

. يتم تشجيع الناخبين على تغطية أفواههم وأنوفهم خالل العملية بأكملها باألقنعة لتقليل انتشار قطرات لمزيد من االحترازاتوربما قبل الخروج  

من القطن المنسوج بإحكام، صنعة في المنزل قليلة يمكن للناخبين استخدام أقنعة قماش بسيطة م حترفة الماألقنعة  الجهاز التنفسي. عندما تكون

 .مثل نسيج اللحف أو مالءات القطن

 فعليهم التوجه إلى مراكزالقادرين على مغادرة منازلهم للتصويت وفيروس كورونا المستجد شخاص الذين تم تشخيص إصابتهم ببالنسبة لأل

صحاء. يجب األفراد األ التماس معلتجنب  معينةأو زيارة مركز االقتراع في فترات زمنية  لهم مسبقا  مخصصة وطوابير وحجرات اقتراع 

ودروع   المستعمل لمرة واحدة  الرداء الخارجيافية مثل  الشخصية اإلض  الحمايةمراكز بمعدات  مثل هذه الاالقتراع المعينين في    موظفيتزويد  

 .ات كذلك ضمان موافقة موظفي االقتراع للعمل في هذه المراكز وزيادة الحوافز لهمإدارة االنتخابهيئة الوجه الطبية. يجب على 
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لإلدالء بأصواتهم أو تنظيم طابور انتظار خاص لهؤالء كما على هيئات إدارة االنتخابات تخصيص وقت معين للناخبين المعرضين للخطر  

 .األفراد لتقليل الوقت الذي يقضونه في األماكن العامة

 نقاط حول التحقق من الناخبين واالقتراع 

مسح بصمات ، مثال ،  إلدالء باألصوات. قد تتضمن طرق التحقق من الناخبيناالناخبين وهوية  تحقق من  البلدان من حيث ال  إجراءاتتختلف  

األصابع أو تقديم وثيقة هوية الناخب أو التوقيع على قائمة الناخبين. يمكن إجراء عملية التصويت عن طريق وضع عالمات على بطاقات 

تعقيم األسطح كما هو الحال مع تدابير وولمسها.  األجسامالتعامل مع  تقريبا  ما سبق تطلب كل ياالقتراع أو استخدام اآلالت اإللكترونية. 

جدت ل  اإلدالء باألصواتوعمليات التحقق من الناخبين  في  فإن االحترازات  ،  الملوثة واللمس وضمان مع األشياء  تقليل الحاجة إلى التعامل  و 

يتم تعقيمها   أو التأكد من أن األشياء الملوثة  ، أيضا  يلمسها اآلخرون  يجب أنمشتركة  أشياء  قد تكون  المصابين  األفراد    عدم تلوث أشياء عبر

 .آلخرينل تنقل العدوىقبل أن  بشكل دوري

يمكن تجنب اللمس غير الضروري من خالل تطوير بروتوكوالت يضع من خاللها كل ناخب  ،الناخبين، على سبيل المثال هوياتل بالنسبة

راع من االقتراب من الوثيقة، ودون المطلوب، حتى يتمكن موظفو االقتثم تحقيق التباعد مستنده في منطقة نظيفة على طاولة االقتراع 

للتحقق من الناخبين أو عندما ي طلب من الناخبين وضع عالمة  ا  مطلوب عكون التوقيي. عندما والتواقيعلمسها، التحقق من األسماء والصور 

من   هم الخاصةتشجيع الناخبين على إحضار أقالم ،لالستخدام مرة واحدةتوفير أقالم  اتإدارة االنتخاب اتهيئل يمكنفعلى أوراق االقتراع، 

لتجنب تلويث ضروري تعقيم اليدين قبل اإلجراءات وبالطبع فإن أطول.  األقالم بعد كل ناخب، وهي مهمة تستغرق وقتا   تعقيمالمنزل أو 

 لتجنب إتالف الورق. تجف تماما   يديهأن يترك  ا  يجب على الناخب أيضكما وسجل الناخبين نفسه. 

 

تتطلب معظم الماسحات البيومترية وآالت  

التصويت اإللكترونية أن يلمس الناخبون 

المتعلقة  التوصيةوكما هي . الجهاز شاشة

بأجهزة تسجيل الناخبين البيومترية، يجب 

االتصال  اتإدارة االنتخاب على هيئات

بالشركات المصنعة للحصول على  

التي يمكن  الموادتعليمات تفصيلية حول 

امها لتعقيم المعدات دون إتالفها استخد

تقنية  ت عد عند توفرها،وكيفية استخدامها. 

  الوجه و بصمات األصابعالتعرف على 

ات الخيارأفضل من دون اللمس  عن بعد

   جنبنا مخاطر تلوث األسطح.ألنها ت

 

يفية كما تتطلب آالت التصويت اإللكترونية عادة  من الناخب أن يلمس الشاشات أو األزرار، لذلك يجب على هيئات إدارة االنتخابات أن تتعلم ك

 تطهير المعدات دون إتالفها أو استخدام طبقة واقية يمكن التخلص منها أو مواد شفافة أخرى لتجنب االتصال المباشر بهذه األسطح. 

 

يم أيديهم أخيرا ، في حال استخدام حبر ال يمحى لتمييز الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، يجب على هيئة إدارة االنتخابات تشجيع الناخبين على تعق

 باستخدام إحدى الطرق الموصى بها وتجفيفها بالكامل قبل وضع الحبر على أصابعهم وأظافرهم. يجب على الناخبين السماح للحبر بالجفاف

تطبيق قبل تعقيم أيديهم مرة أخرى لنتائج أفضل. إن أمكن، يجب على هيئات إدارة االنتخابات استخدام منتجات الحبر التي تأتي في علب ذاتية ال

 . 48مثل الزجاجات للحد من التماس بين العاملين في مراكز االقتراع والناخبين

 

 

  المساعدلتصويت حول ا اعتبارات 

يمكن وضع الحبر الذي ال يمحى من قبل موظف االقتراع أو الناخب مباشرة . من األفضل 
 استخدام وسائل تطبيق الحبر التي تتطلب أقل قدر ممكن من التماس بين األفراد.
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قد يحتاج بعض الناخبين، وخاصة ذوي اإلعاقات، إلى أجهزة مساعدة أو مساعدة من شخص آخر 

االقتراع اللمسي أو غيرها من األجهزة  دليللإلدالء بأصواتهم. إذا تم استخدام سماعات الرأس أو 

التصويت بشكل مستقل وسري، فيجب تعقيم هذه المعدات   فيالمساعدة لمساعدة الناخبين ذوي اإلعاقة  

 شخص آخر من قبل مساعدةتكون ال. عندما ينناخباستخدام من قبل الأو المواد بشكل صحيح بعد كل 

المطلوب، ويجب على كل من المساعد والناخب ارتداء   تحقيق التباعد الجسدي  غالبا  ال يمكن    مطلوبة

 .قبل وبعد التصويت اليدينوتعقيم الوجه الشخصية مثل أقنعة الوجه أو درع  الحمايةمعدات 

 

     العامة دورات المياه اعتبارات حول 

في األماكن األفراد  أثناء التجمعات، حيث يصعب التحكم في سلوك  فريدة  تحديات    احيض العامةمرلل

. األفراد الذين األجسامسوائل لتبادل  غالبا   التي يحدث فيهااألماكن  بنفس الوقتالمعزولة وهي 

عند السعال. للسماح بغسل اليدين بشكل أسهل غالبا  عن هذه األماكن  نيبحثويشعرون بتوعك 

ماء بال  األيديغسل اليدين أو تعقيم  نقاط  وتجنب التجمعات داخل دورات المياه، يجب وضع  ومتكرر  

 لوصول إجراءات معينة لواتباع  دورات المياهمرافق  كافةخارج  المحاليل الكحوليةصابون أو وال

الناخبات. حيثما أمكن يجب   قلقلتجنب    النوع االجتماعي )الجندر(حسب    المرافق، يمكن فصل هذه  ة المحليةالثقاف  بحسب.  إليها واستخدامها

كيفية تعقيم اليدين بوتذكيرات    إرشادات. يجب عرض الملصقات التي تحتوي على  أيضا    النوع االجتماعيتوفير مراحيض محايدة من حيث  

 .المرافقذه بالقرب من ه

 

 أمن مراكز االقتراع اعتبارات حول 

 

مراكز االقتراع خالل االنتخابات. خالل أزمات الصحة  سلمية وحضارية التصرفات في  تقوم عدة دول بالفعل بنشر قوات األمن للحفاظ على  

إن . الخالفاتعمل هذه القوى األمنية معقد بسبب التوتر والمخاوف التي يعاني منها الناخبون، مما قد يؤدي إلى تصعيد  يكونالعامة، 

اتخاذ االحتياطات الالزمة  اتيجب على هيئات إدارة االنتخابلذا  في هذا التوتر،محتمال  يساهم  صحيا   بأن كل فرد يشكل تهديدا  الفتراض ا

 التخفيف من المخاطر تدابير    كافة. يجب أن تتلقى قوات األمن تدريبا  خاصا  على  هذا الموضوع  رشحين من االستفادة منلمنع الناخبين والم

الجسدي أو   التباعدال تستخدم القوة المفرطة عند فرض أقوات األمن  علىوكيفية تطبيقها دون تعريض أنفسهم أو المخالفين لخطر صحي. 

 األخرى. اإلرشادات

   النفاياتالتخلص من اعتبارات حول  

 

نفايات الرعاية الصحية،   ومن ضمنها ،من خالل النفايات كورونا المستجد على انتقال فيروساليوم، ، حتى على الرغم من عدم وجود دليل

 والطبقات لمرة واحدة المستخدمةمرة واحدة )مثل األقالم ل المستخدمةاألفراد واألسطح واألشياء  لتعقيمالمستخدمة  المواد يجب اعتبار كافة

  التلوث. يجب التخلص من أي نفايات محتملة 49بشكل مناسب في حاويات وأكياس مناسبة يتم جمعهاعلى أن  على أنها أسطح ملوثةالواقية( 

األقنعة  ،القفازات ،رطبة المعق مةالمناديل ال ،ية إرشادات هيئة الصحة في البالد. أثناء االنتخابات، يجب التخلص من المناديل الورق بحسب

موظفي االقتراع وعمال الواقية وغيرها من النفايات في حاويات أو أكياس مناسبة. يجب على  والطبقات المستخدمة لمرة واحدةواألقالم 

مواقع  إلى  أو    الملوثةتخلص من النفايات  للفق صحي  لنقل النفايات إلى أقرب مرفعالة  الذين يجمعون هذه النفايات ارتداء قفازات وأقنعة    النظافة

    .بإعطاء التوجيهات لهذه العملية سلطات الصحة المحلية تقوميجب أن األخرى.  التصريف

امرأة تتلقى المساعدة للتصويت في 

النيبال. ال يمكن دائما  تحقيق التباعد 

الجسدي أثناء التصويت المدعوم 

معدات الحماية ويوصى باستخدام 

 الشخصية.
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 االقتراع تمديد أيام  اعتبارات حول 

واإلجراءات األخرى داخل مراكز االقتراع يمكن أن تعرض األفراد لخطر في طوابير كما ذكرنا سابقا  في هذه الورقة، فإن االصطفاف 

التباعد الجسدي أثناء هذه اإلجراءات بشكل أفضل إذا   ضبط. يمكن ةالتنفسي إفرازاتهمالمباشر مع بعضهم البعض أو مع  التماس بسبب كبير

إدارة  لهيئاتيمكن  تسمح،األحكام القانونية إن كانت الناخبين.  لكافة مع ضمان حق التصويت، في المكان الواحد األفرادعدد  تقليلتم 

النظر في تمديد فترة التصويت حتى يتمكن عدد أقل من الناخبين من زيارة مركز االقتراع كل يوم. لضمان توزيع متوازن  اتاالنتخاب

 .االنتخابية تقسيم الناخبين حسب األحرف األولى من االسم أو العنوان على سبيل المثال ئاتللهي، يمكن ا  للناخبين يومي

  مع ضمان حق التصويت لكافة عدد أقل من األفراد  بوجوديمكن إدارة التباعد الجسدي بشكل أفضل "

   ". الناخبين 

 الغائبين وتصويتبطاقات االقتراع المنسدلة وبطاقات االقتراع بالبريد اعتبارات حول 

بطاقات االقتراع عن طريق البريد أو تسليمها في الناخبين لبتقديم  هيإحدى طرق تجنب الطوابير ومخاطر العدوى أثناء التصويت  إن

ناخبين ومسؤولي االنتخابات على الأن مخاطر العدوى  رغم  .  المخصصة، بالطبع في البلدان التي تسمح أطرها القانونية بذلك  صناديق االقتراع

يمكن للفيروسات ومسببات األمراض  أخذ بضعة نقاط بعين االعتبار، فمثال  ات يتعين على هيئات إدارة االنتخابلكن  أقل بكثير بهذه الطريقة،

ويصيب  الظروف البريديةمما يعني أن بعضها قد يعيش على بطاقات االقتراع أو في  ، فترة معينة على أسطح مختلفةل تعيشاألخرى أن 

حديثة إلى أن  ال اتدراسأحد ال، تشير كورونا المستجد. في حالة فيروس ويتعاملون معهايتلقون األصوات  ممناالقتراع  موظفيالناخبين أو 

بعد أيام فإن كمية مسببات األمراض النشطة ستكون  كان نشطا   وإنحتى  لكنهعلى الورق بين ثالث ساعات إلى خمسة أيام،  ينشطالفيروس 

روف لظتسليم ورقة االقتراع وا  قبل ا  كإجراء احترازي، يجب على الناخبين تعقيم أيديهم جيد .50من مادة الفيروس األولية% 0.1حوالي 

لمدة  لمسها أبدا  يمكنهم ترك المواد دون  كماأو إسفنجة مبللة لتنشيط المادة الالصقة للغالف بدال  من لعقها.  القاإلغ ةواستخدام ظروف ذاتي

 .خمسة أيام على األقل قبل التعامل معها

 إدارة احتساب األصوات والنتائج 

 

 ع االقترا   مركز التعامل مع أوراق االقتراع واحتساب األصوات أثناء فرز األصوات في    اعتبارات حول 

 

في العديد من البلدان يبدأ الجزء األساسي من عملية نتائج االنتخابات في مراكز  

 وبالتالياالقتراع باالحتساب اليدوي ألوراق االقتراع من قبل موظفي االقتراع. 

على مستوى الدائرة االنتخابية   ا  مركز اقتراع، غالبكل  يتم تجميع أوراق النتائج من  

. تستخدم دول رئيس مكتب احتساب األصوات بل ويتم اإلعالن عن النتائج من ق

التي تقوم وأخرى آالت االقتراع اإللكتروني للتسجيل المباشر في مراكز االقتراع  

إلى موقع مركزي للتحقق  ساب عدد األصوات وإرسال النتائجتحاب تلقائيا  

على بطاقات االقتراع  خياراتهموالتجميع. في بعض الحاالت، يحدد الناخبون 

 .ومعالجتهاضوئيا  ة التي يتم بعد ذلك مسحها الورقي

 

يجب ، ففي مراكز االقتراعاألصوات ساب تحاموظفو االقتراع بم وقي حيث

المساحة   يه اإلجراءات تعديالت على العملية لضمان سالمتهم. أحد عدة  إجراء

  التباعد الجسدي بطاقات االقتراع مع الحفاظ على  الحتسابالمكتبية الالزمة 

أداء  الذين عليهم مراقبين الواألحزاب  ممثلي وبوجودبين المدققين.  المطلوب

قبل  ها،اقتراع لهم دون السماح لهم بلمسورقة يجب إظهار كل فالنتائج، إصدار من عملية  ةالحاسمذه المرحلة خالل هأيضا  واجباتهم 

 .  عملية الفرزيبطئ الشفافية ولكن ، حيث يزيد ذلك من خاصةتها الفي كوم اوضعه

خالل عملية فرز األصوات، على موظفي االقتراع عرض 
 األحزاب لكن عن بعدوممثلي كل ورقة اقتراع للمراقبين 
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ى أوراق والمراقبين عل  األحزاب  ممثليواالقتراع، يجب أن يوقع عدد من المسؤولين    مركزبطاقات االقتراع وتحديد نتائج    كافةبمجرد فرز  

 التباعد الجسدي.  تلو اآلخر مع الحفاظ على   ا  الفرز. يجب على كل موق ّع استخدام قلمه الخاص وتوقيع المستند واحد

 

 نقل أوراق االقتراع والمواد االنتخابية األخرى اعتبارات حول

يع ما يتم نقل المواد االنتخابية الحساسة مثل أوراق النتائج وقوائم الناخبين وأوراق االقتراع من مراكز االقتراع إلى موقع مركزي للتجم  عادة  

 نقل. أثناء الاإلغالقوتخزينها في صناديق اقتراع محكمة  للتخريبفي أكياس بالستيكية مضادة  وإعالن النتائج. يتم نقل هذه المواد عادة  

مخاطر أثناء نقل المواد  الاألحزاب والشرطة. للحد من  ممثليوما يصاحب هذه المواد عدد من موظفي مركز االقتراع والمراقبين  غالبا  

التفكير  هيئات االنتخابية أيضا  اليجب على  إن أمكن. األوجه األفراد المعنيين أقنعة كافةاالنتخابية الحساسة في المركبات، يجب أن يرتدي 

بمراقبة   األحزاب ممثليوللسماح للمراقبين  نظام تحديد المواقع العالميب تعقب مرتبطةفي تثبيت أدوات المراقبة مثل الكاميرات وأجهزة 

 .نقل المواد عن ب عد

 

 ومرافق تجميع النتائج عملياتاعتبارات حول 

تجميع وتخزين المواد  ،معالجة ،من الموظفين الستالم كبيرا   ا  لتجميع النتائج عددتطلب العمليات في الموقع المركزي المخصص غالبا  ما ت

التباعد الجسدي الحفاظ على  يجببشكل عام، .  أحيانا  كبيرا   األمن عناصر حضوراالنتخابية من عدد كبير من مراكز االقتراع. قد يكون 

موظفي إلى  مأثناء تسليم المواد الخاصة به تأخيرا  االقتراع  مراكزما تواجه فرق  ا  خالل كل مرحلة من مراحل عملية إدارة النتائج. غالب

يقوم الموظفون بنقلها إلى المحققين، وبمجرد حساب كل شيء  . بمجرد إيداع المادةلذلك انتظار طوابير حيث تتواجد، الموقع المركزي

 استمارات دما يتم تجميع النتائج والتحقق من صحتها في النهاية، يتم توقيع قبل بدء التجميع الفعلي. عن ا  وتسجيله، يتم تخزين المادة مؤقت

دارة االنتخابية. في بعض الحاالت، يتم استخدام نظام عبر اإلنترنت لتجميع النتائج. تتطلب هيئة اإلإلرسالها إلى مقر    ومسحها ضوئيا  النتائج  

إلدخال البيانات وماسحات   الحاسوبة والتوقيع، باإلضافة إلى استخدام أجهزة  ورقية متعددة للمراجع  استماراتكل من هذه العمليات تسليم  

التوصيات الموضحة في األقسام السابقة   يجب هنا اتباع. األحزابممثلي وللمراقبين   التدريجيةبضوئية لنقل النتائج وأجهزة لعرض النتائج 

 ماية الشخصية. الح  أدواتوالمعدات واستخدام  األيديالجسدي وتعقيم   عن التباعد

 المراقبة وضبط الجودة
 

مسؤولي  علىالمخاطر. من  الحد إرشادات مدى تطبيقعلى مراقبة  اتإدارة االنتخاب هيئاتيجب أن تركز أنشطة المراقبة والتقييم في 

، يجب التحقق من البيانات المسجلة في  ن أمكن، خاصة في يوم االنتخابات. إكل فعالية انتخابيةمراقبة ل تحققوضع قوائم االنتخابات المعينين 

جمع البيانات على المستوى و. بهذه الطريقة يمكن مراقبة االمتثال بشكل منهجي  معاينة المواقعمن خالل    مستو  األعلى    قوائم من قبل المشرفينال

 .المستقبلية واسعة النطاق للفعاليات المستفادة الدروس ومعرفةفي النظام  نقاط الضعفالمركزي لتحديد 

 

أثناء  التخفيف من المخاطرالتي تم تجنبها نتيجة التنفيذ الفعال لطرق  لفيروس كورونا المستجدعدد الحاالت الجديدة  معرفةرغم أنه ال يمكن 

ساهم في ي لم هذا الحدثكان   نإ تشيرساالنتخابي  الحدثمن ا  يوم 14خالل للحاالت الجديدة  األصغر، إال أن األنماط العادية أو االنتخابات

 ارتفاع حاالت العدوى. في 
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