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األمم المتحدة
منسق األمم المتحدة ألنشطة المساعدة االنتخابية
إدارة الشؤون السياسية
Ref. FP/03/2013

ت ـوجيـ ـه
 XXكانون األول/ديسمبر 3102

تش ـ ــشير مش ـ ــاركة الم ـ ــر ة االنتخابي ـ ــة
والسياسـ ـ ــية عـ ـ ــع ةريـ ـ ــق المسـ ـ ــاعدة
االنتخابي ـ ـ ـ ــة الم دم ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ــم
المتحدة

جيفري د .فلتمان ،منسق األمم املتحدة ألنشطة املساعدة االنتخابية
اعتمده:
تاريخ االعتماد[ :تاريخ االعتماد]
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جهة االتصال:
تاريخ املراجعة[ :سنتان بعد تاريخ االعتماد]

EAD Policy and Institutional Memory Team, ead@un.org

توجيه بشأن
تشــشير مشــاركة المــر ة االنتخابيــة والسياســية عــع ةريــق المســاعدة االنتخابيــة
الم دمة مع األمم المتحدة
لف  -الغرض

المحتويات:

باء  -النطاق
جيم  -األساس المنط ي
دال  -السياسة
هاء  -المصطلحات والتعاريف
واو  -المراجر
زاي  -الرصد والت يّد
حاء  -التواريخ
ةاء  -جهة االتصال
ياء  -التاريخ

المرف ات
لف – الغرض

ه ذ ا اوتيجيذذني يمجذذً كيذذاالت زيفيذذة تعمليذذمل األمذذم املتحذذدة مشذذارزة امل ذرية االنتخابيذذة اوسياسذذية
عن طريق املساعدة االنتخابيذة .هذي يمجذً االعتمجذاراا اورسيسذية ،فضذًت عذن اوتيجيذني اوسياسذي اوعذا
اهل ذذا  ،مل ذذيافي األم ذذم املتح ذذدة عن ذذد او ذذدعية ي ت ذذد املس ذذاعدة بش ذذشن مش ذذارزة املذ ذرية االنتخابي ذذة
اوسياسية .هي يستهدف ييضات ضمان االتساق اوتماسك على امتداد منظيمة األمم املتحدة.

باء  -النطاق

ينطمجذذق ه ذ ا اوتيجيذذني علذذى زافذذة زيانذذاا منظيمذذة األمذذم املتحذذدة مذذيافي األمذذم املتحذذدة
فيما يتعلق باألنشطة اويت متس اوعملياا االنتخابية.

م ذذن املفه ذذي ين امل ص ذذيد ب ذاألمم املتح ذذدة ‘ ،’UN‘ ’United Nationsباالنكليملي ذذة ،
اإلش ذ ذذارة ك منظيم ذ ذذة األم ذ ذذم املتح ذ ذذدة بشس ذ ذذرها ،يي يي ذ ذذر كداراا األم ذ ذذم املتح ذ ذذدة ،ذ ذذنادي ها،
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براجمه ذذا ،زياناو ذذا ،ذذنادي ها االس ذذت مانية ،ا ذذا  ، commissionsبعثاو ذذا افذ ذ اوس ذذً ،
بعثاوا اوسياسية اخلا ة ،بعثاوا ومجناء اوسً  ،مكاتمجها او طرية ،هي اوا األخرى.
األنشذ ذذطة اوذ ذذيت متذ ذذس اوعمليذ ذذاا االنتخابيذ ذذة تشذ ذذمت زافذ ذذة األنشذ ذذطة املمجينذ ذذة باوتفصذ ذذيت
اوتيجي ذذني املتعل ذذق ب ذ ذ “ممج ذذادن ينذ ذياة املس ذذاعدة االنتخابي ذذة” ) .(FP/01/2012زم ذذا ينمجن ذذي ين تت ي ذذد
اودعية كيل تعمليمل مشارزة املرية االنتخابية اوسياسية هب ا اوتيجيني.
هناك يربعة جماالا رسيسية مشميوة هب ا اوتيجيني ،هي:
 اإلطار املعياري او اسم فيما يتعلق مبشارزة املرية االنتخابية اوسياسية املعليماا األساسية املساست املتعل ة مبشارزة املرية االنتخابية اوسياسية تعملي ذذمل مش ذذارزة املذ ذرية االنتخابي ذذة اوسياس ذذية ع ذذن طري ذذق او ذذدعية او ذذيت ت ذذي هب ذذا األم ذذماملتحدة املساعدة االنتخابية اويت ت دمها املنظمة نفسها
 اوت ذذدابا اخلا ذ ذذة امل تذ ذذة املتخ ذ ذ ةاملتحدة.

كطذ ذذار املس ذذاعدة االنتخابيذ ذذة امل دمذ ذذة مذ ذذن األمذ ذذم

ذذاسق يخ ذذرى
ه ذ ا اوتيجي ذذني ف ذذس طاسف ذذة م ذن املس ذذاست ،او ذذيت تمج ذ َذً مبملي ذذد م ذذن اوتفص ذذيت
بشذشن اوسياسذة االنتخابيذذة و مذم املتحذذدة .وذ وك ،ينمجنذي راءوذذا بذاال ثان هبذ ه اوي ذاسق ،ال سذذيما
اوتيجي ذ ذ ذذني املتعل ذ ذ ذذق ب ذ ذ ذ ذ “ممج ذ ذ ذذادن ينذ ذ ذ ذياة املس ذ ذ ذذاعدة االنتخابي ذ ذ ذذة امل دم ذ ذ ذذة م ذ ذ ذذن األم ذ ذ ذذم املتح ذ ذ ذذدة”
) ،(FP/01/2012ي ذ ذ ذذة “املمج ذ ذ ذذدي اوت ذ ذ ذذيجيهي املتعل ذ ذ ذذق بت ييم ذ ذ ذذاا األم ذ ذ ذذم املتح ذ ذ ذذدة وً تياج ذ ذ ذذاا
االنتخابي ذذة” ) ،(FP/02/2012اوتيجي ذذني املتعل ذذق ب ذ ذ “او ذذدعم امل ذذد م ذذن األم ذذم املتح ذذدة كيل تص ذذميم
ك ًح اونظا االنتخايب” ).(FP/02/2013

جيم – األساس المنط ي
كن منسذذق األمذذم املتحذذدة ألنشذذطة املسذذاعدة االنتخابيذذة ،يي زيذذت األمذذً اوعذذا ولش ذ ن
اوسياسذذية ،املشذذار كويذذني مذذن ابن فصذذاعدات بي ذذفني “املنسذذق” هذذي اسذذد املنظيمذذة جمذذال ضذذر
سياسذذة األمذذم املتحذذدة االنتخابيذذة ك ذذدارها تعميمهذذا .سياسذذة األمذذم املتحذذدة االنتخابيذذة تعذذرف
بش ا اإلطار املعياري اوتيجيني اإلرشادي اولذ ان ينطمج ذان علذى زافذة زيانذاا األمذم املتحذدة امل دمذة
ولمساعدة االنتخابيذة .ذد يعذد هذ ا اوتيجيذني بي ذفني جذملءات مذن جهذيد املنسذق إلعذداد جمميعذة مذن
ذذاسق اوسياسذذة االنتخابيذذة اوشذذاملة ملنظيمذذة األمذذم املتحذذدة .زمذذا يتسذذق ه ذ ا اوتيجيذذني مذذر اوسياسذذة
املتعل ة باملسا اة بً ا نسً متكً املرية على نطاق منظيمة األمم املتحدة . 6002
يرزذ ذذمل ه ذ ذ ا اوتيجيذ ذذني علذ ذذى زيفيذ ذذة تعمليذ ذذمل مشذ ذذارزة امل ذ ذرية االنتخابيذ ذذة اوسياسذ ذذية،

كطذ ذذار
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املساعدة االنتخابية امل دمة من األمم املتحدة.
سذذياق ه ذ ه اوير ذذة ،ال تفهذذم املشذذارزة االنتخابذذاا علذذى ي ذذا كشذذارة ك جمذذرد اوتصذذيي
ااصذذيل علذذى امل اعذذد بذذت تفهذذم علذذى ي ذذا كشذذارة ييض ذات ك طاسفذذة عريضذذة مذذن األنشذذطة األخذذرى تشذذمت
اوعمذذت م ذذر اهلي ذذاا املعني ذذة ب ذ دارة االنتخابذذاا ي اهلي ذذاا ااكيميذذة املتص ذذلة هب ذذا ي املشذذارزة م ذذر ا تم ذذر
املدين ي األ ملاب اوسياسية فيما يتعلق باالنتخاباا على اوصعيدين اويطين احمللي.

دال -السياسة
دال  0 -اإلةار المعيـاري ال ـا م فيمـا يتعلـق بمشـاركة المـر ة فـي االنتخابـات
والتمثيل في الهيئات المنتخبة
يستمد اإلطار املعياري او اسم املتعلذق باملشذارزة االنتخابيذة اوسياسذية ولمذرية مذن عذدد مذن
املصادر .هذ ه املصذادر تشذمت اإلعًنذاا اوعهذيد االتفا يذاا املتعل ذة ق ذيق اإلنسذان اا ذيق
اوسياسية ،ت ذارير األمذم املتحذدة راراوذا خطذه عملهذا ،سياسذة األمذم املتحذدة او اسمذة املتعل ذة
باملساعدة االنتخابية ،سياسة املسا اة بً ا نسً.
ه ذ ا اإلطذذار املعيذذاري ينش ذ مس ذ وياا تتحملهذذا اوذذد ل األعضذذاء ز ذ ا زيانذذاا األمذذم
املتح ذذدة ،ال س ذذيما م ذذيافي األم ذذم املتح ذذدة اوذ ذ ين يتعل ذذق ارتمج ذذاطهم بش ذذحاب املص ذذلحة او ذذيطنيً
باوعملياا االنتخابية ي اونظم االنتخابية باملسا اة بً ا نسً متكً املرية.
فيم ذذا ذذتل باو ذذد ل األعض ذذاء ،فذ ذ ن االوتملام ذذاا مس ذذتمدة م ذذن او ذذانين او ذذد يل ا ذذيق
اإلنسذذان اوصذذكيك اود ويذذة املتعل ذذة ق ذذيق اإلنسذذان اوذذيت ذذد عليهذذا .مثذذت ه ذ ه االوتملامذذاا
او ذذيت ت ض ذذي ب ذذا ثا ذذيق اإلنس ذذان أايته ذذا كعماهل ذذا تش ذذمت ييضذ ذات كجذ ذراءاا ك ابي ذذة وتيس ذذا
اوتمتر هب ه اا يق تعمليملها.
هنذذاك اج ذ كوملام ذي ذ زيانذذاا األمذذم املتحذذدة مذذيافي األمذذم املتحذذدة علذذى ا ذثا
اا ذذيق االوتملام ذذاا اوذ ذياردة اإلط ذذار املعي ذذاري اوعم ذذت عل ذذى تعملي ذذمل تل ذذك اا ذذيق االوتملام ذذاا.
ه ذ ا يشذذمت اإلطذذار املتعذذدد األط ذراف األساسذذي ز ذ ا سياسذذة األمذذم املتحذذدة او اسمذذة فيمذذا يتعلذذق
باملساعدة االنتخابية باملسا اة بً ا نسً.

 - 0اإلةار المتعدد األةراف وااللتزامات الدولية

تل ذ ذذمل اوص ذ ذذكيك اود وي ذ ذذة املتعل ذ ذذة باالنتخاب ذ ذذاا او ذ ذذد ل ب ذ ذذاالعثاف ق ذ ذذق ز ذ ذذت م ذ ذياطن
االشذ ذثاك تس ذذيا اوشذ ذ ن اوعام ذذة ،ال س ذذيما ذذني ين يص ذذيا ين ينتخذ ذ  ،زم ذذا تلملمه ذذا
قمايذة لوذذك ااذذق .ذذد نشذذش ذذق املذرية املشذذارزة اوتامذذة اوعمليذذاا اوسياسذذية االنتخابيذذة عذذن
ممجذذدي عذذد اوتمييذذمل ممجذذدي اوتمتذذر املتكذذاف بذذاا يق اوسياسذذية او ذياردان اإلعذذًن اوعذذاملي ا ذذيق
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اإلنسان املعتمد عا . 1 8491
مثذذة ذذكيك معاهذذداا د ويذذة يخذذرى متعل ذذة ق ذذيق اإلنسذذان ،مذذن مجيذذت اوعهذذد اوذذد يل
اخل ذذاحل بذ ذذاا يق املدني ذذة اوسياسذ ذذية  ، 8422اتفا يذ ذذة اا ذذيق اوسياسيذ ذ ذة ولم ذ ذرية ، 8496
اتفا ي ذذة او ضذ ذذاء علذ ذذى ييذ ذذر يشذ ذذكال اوتمييذ ذذمل ضذ ذذد امل ذ ذرية  ، 8494اتفا يذ ذذاا ك ليميذ ذذة تكذ ذذرر
م ذذا ج ذذاء اإلع ذذًن اوع ذذاملي ا ذذيق اإلنس ذذان تتيس ذذر في ذذني تذ ذ زر ذ ذرا ة ين اوتمت ذذر مبث ذذت هذ ذ ه
اا يق سيكين د ن متييمل من يي نية ،مبا لوك اوتمييمل على يسا ا نس.
تكرر اتفا يذة او ضذاء علذى ييذر يشذكال اوتمييذمل ضذد املذرية ،املعتمذدة مذن ا معيذة اوعامذة
و مذذم املتحذذدة عذذا  8494ااذذاسملة علذذى مصذذاد ة زافذذة اوذذد ل األعضذذاء ت ريمجذات ،او ذذيل بذذشن علذذى
اوذذد ل ين تكفذذت ولم ذرية ااذذق “ شذذنت اوياذذاسع اوعامذذة ،تشديذذة ييذذر املهذذا اوعامذذة علذذى ييذذر
املسذذتيياا ااكيميذذة” .ز ذ وك ،فهذذي تلذذمل اوذذد ل األط ذراف بذذشن “تتخ ذ ييذذر اوتذذدابا املناس ذمجة
ول ضاء على اوتمييمل ضد املرية ااياة اوسياسية اوعامة ولمجلد” . 2
هنذذاك ييضذات بيانذذاا ذذكيك ،ذذا ململمذذة ،مذذن مجيذذت ذرار ا لذذس اال تصذذادي االجتمذذاعي
و مذذم املتحذذدة  ،89/8440بيانذذاا م ذ متر األمذذم املتحذذدة اوعذذاملي املعذذين بذذاملرية املع ذذيد مدينذذة
مكس ذذيكي ع ذذا  ،8499كع ذذًن منه ذذا عم ذذت بيج ذذً  . 8449ذذد دعذ ذ هذ ذ ه اومجيان ذذاا
اوص ذذكيك ااكيم ذذاا ك تنفيذ ذ ت ذذدابا إل ذذداي دي ذذادة زمج ذذاة ع ذذدد اونس ذذاء جبمي ذذر مس ذذتيياا
اوياذذاسع املهذذا اوعامذذة املتي ذذت كويهذذا باالنتخذذاب ي اوتعيذذً ،بنيذذة ي يذذق املسذذا اة متثيذذت امل ذرية
اورجت ،باختال كجراءاا ك ابية عند اولمل  ،يير ااسع ااكيمة اإلدارة اوعامة.

__________
 1اإلع ذذًن اوع ذذاملي ا ذذيق اإلنس ذذان املعتم ذذد م ذذن ا معي ذذة اوعام ذذة و م ذذم املتح ذذدة
 .8491فكن االطًة عليني .http://www.un.org/en/documents/udhr/ :

 2اتفا ية او ضاء على يير يشكال اوتمييمل ضد املرية ،املادة ،9

.http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
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 - 3إةار السياسة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالمساواة بيع الشنسيع

يش ذذكت دع ذذم ا ه ذذيد اويطني ذذة او ذذيت تمجذ ذ هلا او ذذد ل األعض ذذاء وكفاو ذذة اوعملي ذذاا اوسياس ذذية
اوشذذاملة ولكافذذة تعمليذذمل مشذذارزة امل ذرية اايذذاة اوسياسذذية ي وييذذة جذذد ل يعمذذال منظيمذذة األمذذم
املتحذذدة .ففذذي عذذا  ،8449اعتمذذد ا لذذس اال تصذذادي االجتمذذاعي و مذذم املتحذذدة اس ذثاتيجية
“تعمذيم مراعذذاة املنظذذير ا نسذاين ييذذر اوسياسذذاا اوذ امل منظيمذة األمذذم املتحذذدة” لوذذك
ب ذ “ت يذيم ملذا ذذد يلحذق باونسذاء اورجذذال مذن اب ذار املثتمجذذة علذى يي كجذراء لطذذه وذني ،مبذا لوذذك
اوتشريعاا ي اوسياساا ي اوذ امل ،ييذر ا ذاالا علذى ييذر املسذتيياا” .ذد ي ذر جملذس
اورؤس ذذاء اوتنفي ذ ذ يً منظيم ذذة األم ذذم املتح ذذدة املع ذذين باوتنس ذذيق جمل ذذس اورؤس ذذاء اوتنفي ذ ذ يً
تش ذرين األ ل/يزتذذيبر  6002سياسذذة متعل ذذة باملسذذا اة بذذً ا نسي ذ ذن متكذذً امل ذ ذرية علذذى نطذذاق
منظيمة األمم املتحدة ،باعتمجاره ذا سيل ذة وتعملي ذمل ه ذدف
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املسا اة بً ا نسً متكً املرية كطار سياساا منظيمة األمم املتحدة براجمها ،تنفي
استنتاجاا ا لس اال تصادي االجتماعي املتفق عليها . 3 6/8449
اوسنياا اوعديدة املاضية ،يزدا سلسلة من اوت ارير او راراا خطه اوعمت
اااجة ك اختال كجراءاا يزثر ترزيملات يسرة فيما يتعلق بتعمليمل املسا اة بً ا نسً ديادة
املشارزة اوسياسية ولمرية.
عا  ، 6000اعتمد جملس األمن اوتابر و مم املتحدة او رار  8269بششن
املرية اوسً األمن ي ر فيني بشن املرية ما تملال مهمشة عملياا بناء اوسً كعادة اومجناء
مر لة ما بعد اونملاة طاو بذ “ مسامهتها على د املسا اة مشارزتها اوكاملة يير
ا هيد ا ورامية ك اافاظ على اوسلم األمن تعمليملمها” .يع ه ا او رار رار جملس األمن
 6004 8114او ي حيث اود ل األعضاء على ديادة مشارزة املرية كدماجها عملية
عا  ،6080د األمً اوعا خطة عمت بششن “مشارزة املرية بناء
بناء اوسً .
اوسً ” َبً فيها بصيرة كياوية سمجعة اوتملاماا حمددة ومجناء اوسً بشكت يراعي االعتمجاراا
ا نسانية ،من بينها “ ديادة نسمجة اونساء انعاا او راراا م سساا ااكم مر لة مر
بعد انتهاء اونملاة” .عا  ،6082اعتمد جملس األمن اوتابر و مم املتحدة او رار 6866
بششن املرية اوسً األمن او ي ي زد ،يلة يمير ،على يمهية زفاوة مشارزة املرية بصيرة
زاملة متكاف ة يير مرا ت اوعملية االنتخابية ،مر مً ظة ضر رة كيًء عناية خا ة
وسًمة املرية مجت االنتخاباا ي ناءها.
عا  ، 6088اخت ا ا معية اوعامة او رار  22/820بششن املرية املشارزة
ااياة اوسياسية ،او ي يزدا فيني ين “املشارزة اوفعلية ولمرية ،على د املسا اة مر اورجت،
نر او رار على يير املستيياا يمر يساسي وتح يق املسا اة اوتنمية املستدامة اوسً
اودف راطية” يهاب باود ل األعضاء “ ين تلني او يانً األنظمة املمارساا اويت ييل د ن
مشارزة املرية اوعملية اوسياسية ي ت يدها ،على حني متييملي” ث اود ل على اختال طاسفة
زمجاة من اإلجراءاا وكفاوة مشارزة املرية على د املسا اة مر اورجت.

 - 2سياسة األمم المتحدة االنتخابية فيما يتعلق بالمساواة بيع الشنسيع

ين تعمليذذمل مشذذارزة متثيذذت املذرية كسذذداء املشذذيرة بشذذشن س ذمجت يسذذينهما فذذثًن ممجذذديت رسيسذذيات
يسثشذ ذذد بذ ذذني عنذ ذذد كسذ ذذداء األمذ ذذم املتحذ ذذدة ولمسذ ذذاعدة االنتخابيذ ذذة[ .اوتيجيذ ذذني املتعلذ ذذق بذ ذ ذ “ممجذ ذذادن
املساعدة االنتخابية اويت ت دمها األمم املتحدة ينياعها” ).](FP/01/2012
__________
.http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/05/SWAP.pdf 3
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جذذاء املمجذذدي اوتذذيجيهي املتعلذذق ب ذ “ت ييمذذاا األمذذم املتحذذدة وً تياجذذاا االنتخابيذذة”
) (FP/02/2012كنذذني ينمجنذذي ين تكذذين زذذت بعثذذة وت يذذيم اال تياجذذاا متيادنذذة جنسذذيات ذذدر اإلمكذذان،
قيذذث تشذذمت يعضذذاءت مذذن او ذ زير اونسذذاء علذذى اوس ذياء ،ب ذ ل ا هذذيد وكذذي متتلذذك اومجعثذذاا اوذذيت
م ذذن هذ ذ ا او مجي ذذت دراي ذذة فني ذذة زافي ذذة بش ذذشن املس ذذاست ا نس ذذانية االنتخابي ذذة .زم ذذا ت تض ذذي املمج ذذادن
اوتيجيهيذذة اوسذذاوفة او ذ زر كج ذراء ت يذذيم مذذن منظذذير جنسذذاين ذذي ي كنسذذاين وكذذت جهذذة درسذذتها
بعثذ ذذة ت يذ ذذيم اال تياجذ ذذاا ين يتضذ ذذمن ت ريذ ذذر اومجعثذ ذذة معليمذ ذذاا يلذ ذذيًت بشذ ذذشن مشذ ذذارزة امل ذ ذرية
اوعملي ذذاا اوسياس ذذية/االنتخابية ،فضذ ذًت ع ذذن تي ذذياا معين ذذة وض ذذمان تعم ذذيم مراع ذذاة االعتمج ذذاراا
ا نسذ ذذانية زافذ ذذة املسذ ذذاعداا االنتخابيذ ذذة اوذ ذذيت ت ذ ذذدمها األمذ ذذم املتحذ ذذدة كيذ ذذًء األ وييذ ذذة وتعمليذ ذذمل
مشذارزة املذرية متثيلهذا .”...عذً ة علذى لوذك ،ي زذد اوتيجيذني املتعلذق ب ذ “اوذدعم امل ذد مذن األمذذم
املتح ذذدة ك تص ذذميم ك ذذًح اونظ ذذا االنتخ ذذايب”) (FP/02/2013يمهي ذذة تص ذذميم او ذذنظم االنتخابي ذذة
اوش ذذاملة ولجمي ذذر او ذذيت تكف ذذت املش ذذارزة اوتام ذذة وك ذذت م ذذن امل ذرية ،اوف ذذاا او ذذيت ج ذذرا اوع ذذادة عل ذذى
وميش ذ ذذها ،و لي ذ ذذاا .زم ذ ذذا يش ذ ذذدد اوتيجي ذ ذذني عل ذ ذذى اااج ذ ذذة ك ض ذ ذذر زاف ذ ذذة املس ذ ذذاست اوسياس ذ ذذية
االجتماعية لاا اوصلة ااسمجان عند كسداء املشيرة بششن تصميم اونظم االنتخابية.

دال  - 3معلومـ ـ ــات ساسـ ـ ــية ومسـ ـ ــا ل متعل ـ ـ ــة بمشـ ـ ــاركة المـ ـ ــر ة االنتخابيـ ـ ــة
والسياسية
 – 0المعلومات األساسية والظروف العامة

مذذا تذملال اونسذذاء علذذى اوصذذعيد اوعذذاملي ممذذثًا متثذذيًت نا صذات هي ذذاا ذذنر او ذرار ،سذياء
اويا ذذاسع او ذذيت ذذري ش ذذنلها باالنتخ ذذاب ي او ذذيت ذذري ش ذذنلها ب ذذاوتعيً .عل ذذى م ذذدى اوع ذذيد
األخاة ،جذرى ي يذق يسذيناا تدر يذة فيمذا ذتل بانتخذاب اونسذاء وشذنت هي ذاا ذنر او ذرار.
باس ذذتثناءاا ليل ذذة ،كن زانذ ذ ملحيا ذذة ،تتمت ذذر اونس ذذاء اوي ذذي ق ذذيق تص ذذيي مكاف ذذة ا ذذيق
تص ذذيي اورج ذذال ش ذذ .يحن ذذاء اوع ذذا  .زم ذذا ي ذ ذرد ت ذذد م ذذن ي ذذث اوملي ذذاداا ع ذذدد اونس ذذاء
املشذارزاا االنتخابذاا ،تنذذامي كمكانيذاا ااصذذيل علذى املعليمذذاا ،ادديذاد املشذذارزة كدارة
انتخاباا ،األنشطة املتصلة باالنتخاباا اوذيت يضذطلر هبذا ا تمذر املذدين يفر ذني املرا مجذة األ ذملاب
اوسياسذذية .بينم ذذا ت ذذملد نس ذمجة عض ذياا او ملان ذذاا ع ذذا  8449ع ذذن  8812املاس ذذة دادا
ه ه اونسمجة ك  6011املاسة قليل نيسان/يبريت . 4 6082
بينمذذا تشذذا االإاهذذاا ك ذذد ي ديذذادة تدر يذذة ه ذ ا ا ذذال ،تظذذت اونس ذمجة اوعامليذذة
ولتمثيذذت منخفضذذة نظذرات ألن اونسذذاء فذذثلن يزثذذر مذذن نصذذع سذذكان اوعذذا  .جذذدير باملً ظذذة ييضذات
ين مش ذذارزة اونس ذذاء االنتخاب ذذاا ض ذذيرهن ي ن ذذاء اوتص ذذيي ي ذذت عميم ذات م ذذن مش ذذارزة اورج ذذال

__________
 4تشا األر ا ييعها ك ا اوس اونيابية اودنيا ،االياد او ملاين اود يل .http://www.ipu.org/wmne/classif.htm -
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ض ذذيرهم .زم ذذا ين اونس ذذاء ،بص ذذفة عام ذذة ،ي ذذت مش ذذارزة اوتجمع ذذاا اوسياس ذذية ا معي ذذاا
اوسياسذذية ،مبذذا لوذذك مشذذارزتهن زمرشذذحاا كدارة اوعمليذذاا االنتخابيذذة مذذا يتصذذت هبذذا مذذن
ينشطة.

 - 3المسا ل المتصلة بمشاركة المر ة االنتخابية والسياسية

تتس ذمج عيام ذذت عدي ذذدة املش ذذارزة اونس ذذاسية املنخفض ذذة نس ذمجيات االنتخاب ذذاا متثي ذذت
اونسذذاء اهلي ذذاا املنتخمجذذة .بعذذه هذ ه اوعيامذذت سذذيل ى اوضذذيء عليذذني يدنذذاه ،بينمذذا اوذمجعه ابخذذر
مشذذر ح شذذ .اوت ذذارير املر ليذذة اون ذياتل املعرفيذذة ،اهذذا مذذن امل ذياد اوذذيت تصذذدرها زذذاالا األمذذم
املتح ذذدة ينمجن ذذي اورج ذذية كويه ذذا .ولحص ذذيل عل ذذى مملي ذذد م ذذن املعليم ذذاا ،ي ردا اونهاي ذذة اسم ذذة
بامليارد.
تار ي ذات ،تذذيفر اذذر ف افيذذة ت ليديذذة معينذذة اوشذذر ز امل ديذذة ك تعمليذذمل مشذذارزة امل ذرية،
بعذه ااذاالا ،ي مذن املسذتحيت ت ريمجذات ،ين تشذارك
بت كن تلك اوظر ف جعل مذن اوصذع
املرية تسذيا اوشذ ن اوسياسذية .تذدر يات ،ظذي تكذاف فذرحل املشذارزة عمليذاا ذنر او ذرار
اوسياسذذي بذذاالعثاف اوتذذد ين اإلطذذار املعيذذاري اوذذد يل لي اوصذذلة معظذذم األطذذر او انينيذذة
اويطنيذذة .ر،ذذم تكذذاف املعاملذذة او انينيذذة ولم ذرية اورجذذت فيمذذا يتعلذذق باملشذذارزة اوسياسذذية ،يتح ذذق
عل ذذى او ذذد ا اويا ذذر تك ذذاف املش ذذارزة تس ذذا ي اونت ذذاسل جذ ذراء عيام ذذت عدي ذذدة تتف ذذا ا سذ ذ
االا عديدة اوع مجاا اوعملية اوث افية.
اوظر ف ،وكنها تشمت
اوناومجيذ ذذة اوعظمذ ذذى مذ ذذن ااذ ذذاالا ،تعكذ ذذس األطذ ذذر او انينيذ ذذة اويطنيذ ذذة ااازمذ ذذة وعمليذ ذذة
االنتخ ذذاب او ياع ذذد اود وي ذذة ت ذذد ن املس ذذا اة كمكاني ذذة ف ذذرحل االش ذثاك االنتخ ذذاب يي ذذر
ا ذذاالا ،مب ذذا لو ذذك االش ذثاك بص ذذفة مرش ذذحً مرش ذذحاا .كال ين هن ذذاك ذذاالا تظ ذذت فيه ذذا
األطذذر او انينيذذة اويطنيذذة ،ذذا ضذذامنة هلذ ه املسذذا اة .مذذن املمكذذن ين تشذذمت اوع مجذذاا عذذد اوسذذماح
ولنسذذاء باوثشذذا ملنا ذ معينذذة ي رمذذا ن مذذن كمكانيذذة ااصذذيل علذذى ذذاسق اهلييذذة ممذذا يصذذع
اوتسجيت ولتصيي ي اوثشا ،هي تشمت ييضذات ذيرات مذن اوتحيذمل االنتخابذاا ااملبيذة األ ويذة
امل هلذذة ولثشذذيا ،عذذد جذذيد بويذذاا ملبيذذة سياسذية داخليذذة تشذذجر املرشذذحاا تسذذاندهن .زمذذا
ين اونظم االنتخابية ويس باوضر رة حمايدة بذً ا نسذً .علذى سذمجيت املثذال ،بصذفة عامذة ،فذ ن
يعذداداتزمجذذاة مذن اونسذذاء متيذت ك انتخذذاهبن كطذار نظذذم او ذياسم اونسذمجية يزثذر مذذن ميلهذا ك نظذذم
االنتخاب باأل،لمجيذة ي األزثريذة اوذيت يكذين اوفذاسمل فيهذا هذي ااذاسمل علذى يزثذر األ ذياا .نظذم
او ذياسم اونس ذمجية ذذافمل يز ذ و ذملاب يذذدفعها ك كعذذداد اسمذذة متنيعذذة مذذن املرشذذحً  -مبذذا فذذيهم
اونس ذذاء  -الجت ذ اب تشيي ذذد اع ذذدة ن ذذاخمجً يع ذذرأل ،بينم ذذا تك ذذين األ ذملاب ي ذذت م ذذيًت ك ترش ذذيا
اونساء االنتخاباا او اسمة على اونظا اوفردي.
اوع مجذذاا األزثذذر تذياترات مذذن اوع مجذذاا او انينيذذة هذذي اوع مجذذاا اوعمليذذة ي اوث افيذذة اوذذيت يذذيل

14-20356

10/33

د ن مش ذذارزة امل ذ ذرية .اوع مج ذذاا اوعملي ذذة او اسم ذذة ه ذ ذ ا اوص ذذدد فك ذذن ين تش ذذمت ع ذذد كمك ذذان
صيل املرشحاا على امليارد املاوية ،مما فكن ين يكين وني تذش ا سذلم مضذاعع علذى ذدرة املذرية
علذذى تنظذذيم اامذذًا االنتخابيذذة علذذى ذذد املسذذا اة مذذر اورجذذت ي تلمجيذذة ا تياجذذاا اوثشذذيا ي
اا ذ ذياجمل او اسم ذذة داخ ذذت األ ذ ذملاب اوسياس ذذية او ذذيت فك ذذن ين إع ذذت م ذذن اوص ذذع اختي ذذار اونس ذذاء
زمرشحاا ي اشذثاز ااصذيل علذى مذ هًا عليذا د ن وذمل ي جذيد كجذراءاا تيايذع ،ذا
مرنذ ذة و ذذدى هي ذذاا كدارة االنتخاب ذذاا ي ج ذذيد كجذ ذراءاا  ،ذذا مًسم ذذة ي  ،ذذا مرن ذذة و ذذدى هذ ذ ه
اهلي ذذاا فيم ذذا ذذتل بتس ذذجيت اون ذذاخمجً اال ذ ذثاة ،ي فيم ذذا ذذتل ب ذذشي م ذذن األمذ ذرين ي ج ذذيد
ذذعيباا االس ذذتفادة م ذذن كج ذراءاا اوش ذذكيى اوت اض ذذي ي ج ذذيد ودي ذذد ب ذذاوث ير ي اوعن ذذع
يكتنذذع اوعمليذذة االنتخابيذذة .باإلضذذافة ك املسذذاست اوعمليذذة فذ ن املسذذاست اوث افيذذة فكذذن ين تعر ذذت
هي األخرى مشذارزة املذرية .هذ ه املسذاست تشذمت امليا ذع اوث افيذة إذاه سذفر املذرية مبفردهذا ي إذاه
عملهذذا عذذد اهتمذذا األ ذملاب اوسياسذذية باملسذذاست اوذذيت وذذم امل ذرية بصذذفة خا ذذة ذذير اوتحيذذمل
املتمج ية اويت فكن ين تتمجدى ممارساا من مجيت اوتصيي اوعاسلي.

دال  - 2تعزي ــز مش ــاركة الم ــر ة االنتخابي ــة والسياس ــية ع ــع ةري ــق المس ــاعدة
االنتخابية الم دمة مع األمم المتحدة
 - 0إةار المساعدة االنتخابية الم دمة مع األمم المتحدة

مجذ ذذت ين ت ذ ذذد األمذ ذذم املتحذ ذذدة يي نذ ذذية مذ ذذن املسذ ذذاعدة االنتخابيذ ذذة ذ ذ ت ذ ذيافر شذ ذذرطً
مسمج ً :ي هلما هذي جذيب اسذتناد زافذة ذير املسذاعدة االنتخابيذة امل دمذة مذن األمذم املتحذدة ك
تكليع من جملس األمن ي ا معية اوعامذة ي ك طلذ ر ذي مذن د وذة عضذي ي ك لذيم ،انيهمذا
هذ ذذي جذ ذذيب كج ذ ذراء منسذ ذذق األمذ ذذم املتحذ ذذدة وش ذ ذ ن املسذ ذذاعدة االنتخابيذ ذذة ت ييم ذ ذات وً تياجذ ذذاا.
ولمنس ذذق ين يياف ذذق عل ذذى ت ذذد األم ذذم املتح ذذدة ولمس ذذاعدة االنتخابي ذذة ي ين يعتذ ذ ين م ذذن  ،ذذا
املناسذ ذ ت ذذد مث ذذت هذ ذ ه املس ذذاعدة ،اس ذذتنادات ك ت ري ذذر اوت ي ذذيم .م ذذ .يعطيذ ذ املياف ذذة ،حي ذذدد
اوت يذذيم نذذية املسذذاعدة معاملهذذا طراس هذذا يشذذمت ييض ذات “تي ذذياا معينذذة وضذذمانة تعمذذيم مراعذذاة
االعتمجذذاراا ا نسذذانية ييذذر املسذذاعداا االنتخابيذذة امل دمذذة مذذن األمذذم املتحذذدة كيذذًء األ وييذذة
ملشارزة املرية متثيلها.”...
و ذ ذمجعه زيانذ ذذاا األمذ ذذم املتحذ ذذدة اليذ ذذاا متذ ذذس اوعمليذ ذذاا االنتخابيذ ذذة .تعمليذ ذذمل املشذ ذذارزة
اوسياسذذية ولم ذرية ،علذذى س ذمجيت املث ذال ،ذذد ينطذذيي ييض ذات علذذى اوذذدعية ي املسذذاعدة اوت نيذذة اوشذذاملة
إلس ذذداء املش ذذيرة بش ذذشن اوعملي ذذاا االنتخابي ذذة ،ي او ذذنظم االنتخابي ذذة ،ي او ذ ذيانً االنتخابي ذذة ،ي
اوذذة ت ذذد املسذذاعدة اوت نيذذة ي املشذذيرة ،علذذى اونحذذي
ي كذذا اودسذذتير املتعل ذذة باالنتخابذذاا.
املمجذ ذذً باوتفصذ ذذيت اوتيجيذ ذذني املتعلذ ذذق مبمجذ ذذادن املسذ ذذاعدة االنتخابيذ ذذة اوذ ذذيت ت ذ ذذدمها األمذ ذذم املتحذ ذذدة
ينياعه ذذا ) ،(FP/01/2012يل ذذمل  ،مج ذذت ذذد ر يي اوت ذملا ي تنفي ذ يي ذذة ينش ذذطة ،ت ذذد طل ذ ط ذذين
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كجراء منسق األمم املتحدة وش ن املساعدة االنتخابية ت ييمات وً تياجاا.
اوذ ذذدعية وتمتذ ذذر امل ذ ذرية ق ذ ذذيق مسذ ذذا ية ا ذ ذذيق اورجذ ذذت ملشذ ذذارزتها اوعمليذ ذذة اوسياسذ ذذية
ال ت تضي طلمجات ي ت ييما مسذمج ات .كال ين رسذاست اوذدعية اوذيت تشذا ك اوذنظم اوعمليذاا االنتخابيذة
ين تكين متمشية مر اوسياسة االنتخابية لاا اوصلة ،مبا لوك ه ا اوتيجيني.
او ذ ذذدعية املتعل ذ ذذة باوعملي ذ ذذاا ي او ذ ذذنظم ي او ذ ذيانً االنتخابي ذ ذذة ي األ ك ذ ذذا اودس ذ ذذتيرية
تنطذذيي ،بصذذيرة يساسذذية ،علذذى تشذذجير اوذذد ل األعضذذاء علذذى دراسذذة يطذذر عملهذذا االنتخابيذذة ،مبذذا
فيهذا اونظذا االنتخذايب ،وت يذيم تش اهذا علذى مشذذارزة املذرية .ينمجنذي اوتمييذمل بذً اوذدعية ،مذن نا يذذة،
اخلذذدماا االستشذذارية ،مذذن نا يذذة يخذذرى كل تشذذمت تلذذك اخلذذدماا ت ذذد املشذذيرة بشذذشن زيفيذذة
ت يذذيم اوذذنظم االنتخابيذذة ي تصذذميمها ي ك ذذً ها .ت ذذد ا هذذاا اوفاعلذذة اوتابعذذة و مذذم املتحذذدة
خذذدماا املشذذيرة االنتخابيذذة ك اوذذد ل األعضذذاء ي ذذحاب املصذذلحة ابخ ذرين متشذذيات مذذر الياوذذا،
مب ذذا لو ذذك املش ذذيرة املتعل ذذة باخلي ذذاراا او ذذدر املس ذذتفادة اخلذ ذ اا امل ارن ذذة ،مب ذذا يتمش ذذى م ذذر
سياسة األمم املتحدة االنتخابية.
كض ذذافة ك ممج ذذديي اوش ذذميل املنظ ذذير ا نس ذذاين اورسيس ذذيً ،تسثش ذذد مس ذذاعداا األم ذذم
املتحذذدة االنتخابيذذة رسذذاسلها اودعييذذة اوذذيت تشذذا ك اوذذنظم اوعمليذذاا االنتخابيذذة بعذذدد مذذن املمجذذادن
األخذرى ،اوذذيت تنطمجذذق زافذذة ااذذاالا .هذ ه املمجذذادن تشذذمت اوسذذيادة اويطنيذذة ،اوسذذيطرة اويطنيذذة،
االسذذتدامة ،او ذذنهل املسذذتند ك املع ذذايا ،تمجذذين منظ ذذير سياسذذي ،ض ذذمان متاسذذك األم ذذم املتح ذذدة
اتسذذا ها .ه ذ ا اوصذذدد ،ف نذذني بينمذذا فكذذن ين ي ذذد ميافذذي األمذذم املتحذذدة املسذذاعدة اوت نيذذة ي
املش ذذيرة ك او ذذد ل األعض ذذاء ي ين ي ث ذيا خي ذذاراا بش ذذشن زيفي ذذة تعملي ذذمل مش ذذارزة امل ذرية االنتخابي ذذة
عليهم ،اية املطاف ،ا ثا األ ويياا او راراا اويطنية.
اوسياسية
وذذيس مثذذة حذذيل يذذد ولدف راطيذذة ي نظذذا انتخذذايب يذذد مًسذذم ولذذد ل زافذذة ،بينمذذا
فكذذن ين تشذذجر األمذذم املتحذذدة تنفي ذ اوتملامذذاا د ويذذة ،منهذذا اااجذذة ك اوشذذميل ،ي ين تسذذدي
املش ذذيرة بش ذذشن تنفيذ ذ تل ذذك االوتملام ذذاا ،تتمت ذذر اومجل ذذدان زاف ذذة ق ذذق س ذذيادي يهل ذذا اختي ذذار نظمه ذذا
االنتخابي ذذة .عن ذذد اونظ ذذر او ذذنظم االنتخابي ذذة ا دي ذذدة اومجل ذذدان او ذذيت مت ذذر قاو ذذة نذ ذملاة ي تك ذذين
خارج ذذة مذ ذن او ذذة نذ ذملاة ذ ذ مً ظ ذذة ين اوس ذذً من ذذر اوع ذذيدة ك اا ذذرب ف ذذثًن معذ ذات اهل ذذدف
او مل ذذان فك ذذن ين يملي ذذد ف ذذرحل ك ذذًل اوس ذذً
األ ذذى .اشذ ذثاك املذ ذرية عملي ذذاا اوس ذذً
وكن اونساء األطفال هذم اوذ ين يتعرضذين ،اوي ذ نفسذني ،بصذيرة مضذاعفة ولمخذاطر املتيوذدة
مذذن اونذملاة .مذذن املهذذم ييضذات ين نً ذ ين اوعمليذذاا االنتخابيذذة اوذذنظم االنتخابيذذة ف تذذان تتسذذمان
بطذذابر فذذين سياسذذي شذذديد اويضذذيح ين اوذذدعية املشذذيرة اولتذذً تضذذطلر هبمذذا األمذذم املتحذذدة
ضمجه يبعادمها بعناية مراعاة وكافة اوعيامت.
مثت ه ه اااالا
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 - 3تعزيز مشاركة المر ة وتمثيلها على شتى المستويات

باإلضذذافة ك اإلملذذا بسياسذذة األمذذم املتحذذدة اوعمذذت ف ذات هلذذا ،ينمجنذذي علذذى مذذيافي األمذذم
املتحذذدة اختذذال عذذدد مذذن اوتذذدابا عنذذد اوذذدعية ي ت ذذد املسذذاعدة اوت نيذذة ي كسذذداء املشذذيرة بشذذشن
مشذذارزة امل ذرية االنتخابيذذة اوسياسذذية ،ضذذمانات وًتسذذاق اوتنسذذيق اوتماسذذك علذذى امتذذداد منظيمذذة
األمذذم املتح ذذدة .ه ذ ه اوتذذدابا تش ذذمت م ذذا يلذذي يً ذ ين اوت ذذدابا االعتمجذذاراا املمي ذذملة ولت ذذدابا
اخلا ة امل تة ،مبا فيها ااصل ،تنا ش اوفرة دال  9 -اوتايل :
• اوس ذذعي عل ذذى حن ذذي اس ذ ذتمجا ي ك ك ام ذذة تذ ذيادن ب ذذً اورج ذذال اونس ذذاء يفر ذذة األم ذذم
املتحذذدة االستشذذارية ضذذمان ت ذيافر اودرايذذة اوفنيذذة اوكافيذذة بشذذشن املسذذاست ا نسذذانية
االنتخابية
• اوتشذذا ر مذذر املستشذذارين ا نس ذانيً األط ذراف املناس ذمجة األخذذرى منظيمذذة األمذذم
املتحدة عند تصميم ينشطة املساعدة املشارير كسداء املشيرة
•يديد املاضي ا ذاري اململمذر مذن ينشذطة املنظمذاا األخذرى اوذيت تعذملد مشذارزة املذرية متثيلهذا
االنتخابذ ذذاا استكشذ ذذاف اوطري ذ ذذة اوذ ذذيت بفضذ ذذلها فكذ ذذن ين تثذ ذذري هذ ذ ه اإلجذ ذراءاا
مساعداا األمم املتحدة ي تكملها ي تستكمت بفضت تلك املساعداا.
مذذن يجذذت او يذذا باوذذدعية ي تذذيفا املسذذاعدة ي املشذذيرة لاا اوصذذلة املًسمذذة يصذمجا مذذن
املهم فهم اوظر ف او طرية املعينة املساست اويت ينفرد هبا زت بلد .و وك ،ف ن من املهم:
• اوتذذي ن ممذذا كلا زان ذ اود وذذة اوعضذذي املعينذذة ذذد ذذد علذذى ذذكيك د ويذذة مناس ذمجة
متعل ذذة ق ذذيق اإلنسذذان ،مذذن مجيذذت اتفا يذذة او ضذذاء علذذى ييذذر يشذذكال اوتمييذذمل ضذذد
املذرية ،اورجذذية ك اوتي ذذياا اوصذذادرة عذذن اولجنذذة املعنيذذة باو ضذذاء علذذى اوتمييذذمل ضذذد
املرية ،ال سيما اوتي ية ر م 69
• فحذذل األطذذر او انينيذذة او اسمذذة األخذذرى ،مبذذا فيهذذا اوصذذكيك اإل ليميذذة ،اوذذيت فكذذن ين
تكين منطمج ة على اومجلد املعين
• اإلملذذا باومجيانذذاا املناسذمجة املصذذنفة سذ نذذية ا ذذنس مذذا هلذ ه اومجيانذذاا مذذن تذذش ااا
على اشثاك املرية اوعملياا االنتخابية
• اوتشذذا ر مذذر ي ذذحاب املصذذلحة اوذذيطنيً ،مبذذا فذذيهم ا ماعذذاا اونسذذاسية ،تي ذًت ك
فهذ ذذم يفضذ ذذت ولمسذ ذذاست اوذ ذذيت تياجذ ذذني امل ذ ذرية ،مبذ ذذا فيهذ ذذا اوفذ ذذر ق بذ ذذً اوع مجذ ذذاا اويا عيذ ذذة
اوع مج ذذاا او انيني ذذة ،زذ ذ ا بش ذ ذشن كس ذذداء املش ذذيرة بطراس ذذق تراع ذذي اخلص ذذاسل املمي ذذملة
ولمجلد ،اوتار ية منها االجتماعية اوث افية
• اوذذيعي با تمذذاالا اوتمييذذمل املضذذاعع او ذ ي ذذد تياجهذذني اونسذذاء بس ذمج انتمذذاسهن ك
ف ة مهمشة ي ف ة فار اوتمييمل ضدها بطراسق يخرى ا تمر.

13/33

14-20356

مذذن املهذذم تشذذجير اوسذذلطاا اويطنيذذة علذذى يديذذد ييذذة ذياجمل انينيذذة ز ذ ا ييذذة ذياجمل
عمليذذة افيذذة يذذيل د ن اش ذثاك امل ذرية متثيلهذذا اوطراسذذق اوذذيت تسذذتخد إلمكذذان اوتنل ذ عليهذذا.
اإلجراءاا اويت تتخ ه ا اوصدد تشمت ما يلي:
• اوتشذذارك مذذر اوسذذلطاا اويطنيذذة األج ذملاء لاا اوصذذلة مذذن اإلطذذار املعيذذاري او ذد يل
املتعلق باونساء االنتخاباا ،فضًت عن األجملاء لاا اوصلة اوياردة ه ا اوتيجيني
• تيعيذة اوسذذلطاا اويطنيذذة بذذشن ضذذمان ذيق اإلنسذذان ااريذذاا األساسذذية ولمذرية ،مبذذا
فيهذا ريذة اوتعمجذذا ريذة اوتجمذر تكذذيين ا معيذاا ،شذرز مسذمجق الد ملشذارزة املذرية
ااياة اوسياسية
• تشذذجير اوسذذلطاا اويطنيذذة علذذى يذذر يليذذت اومجيانذذاا املصذذنفة س ذ نذذية ا ذذنس
املتعل ة باشثاك املرية متثيلهذا .فكذن ين يكذين جذد ل اومجيانذاا اوذيت مذن هذ ا او مجيذت
املرف ذذق باملمج ذذدي اوت ذذيجيهي املتعل ذذق بت ييم ذذاا األم ذذم املتح ذذدة وً تياج ذذاا االنتخابي ذذة
) (FP/02/2012مفيدات ه ا اوصدد
• تشجير كشراك املرية اوتا مسذاست ات ذاء اونملاعذاا ،تسذيية اونملاعذاا ،بنذاء اوسذً
بع ذذد اونملاع ذذاا ،مب ذذا فيه ذذا املس ذذاست املتص ذذلة باودس ذذتير اونظ ذذا االنتخ ذذايب .يض ذذاف ك
لوذذك تنمجيذذني اوسذذلطاا اويطنيذذة ،هذ ه اوظذذر ف ،ك ين فذثاا االنت ذذال تتذذيا فر ذذة
ملعا ة مظا املاضي
• تيعي ذذة اوس ذذلطاا اويطني ذذة باملش ذذازت اوعملي ذذة او ذذيت فك ذذن ين تياجهه ذذا املذ ذرية ،ت ذذد
املشيرة اخلياراا بششن زيفية كمكان معا تها
• دعذ ذذم يي ت اسذ ذذم ألفضذ ذذت املمارسذ ذذاا فيمذ ذذا ذ ذذتل باش ذ ذثاك امل ذ ذرية االنتخابذ ذذاا
بتمثيلها اهلي اا املنتخمجة
• تشجير ااكيماا اويطنية على تعيً اونساء ااسع جبمير مستيياا ااكم
• تشجير اوسلطاا اويطنيذة علذى اوتشذا ر مذر اونسذاء ا ماعذاا اونسذاسية بشذشن ييذر
ا االا ،ال سيما من يث لة ه ه ا االا باونساء.
باإلض ذذافة ك األنش ذذطة لاا اوط ذذابر اوعم ذذيمي اوش ذذامت املمجين ذذة يع ذذًه ،هن ذذاك عذ ذدد م ذذن
األنشذذطة املعينذذة اوذذيت فكذذن االضذذطًة هبذذا ملسذذاعدة اوسذذلطاا اويطنيذذة جمذذاالا معينذذة .ينمجنذذي
د د املعا اويت حيددها ت ييم اال تياجاا.
االضطًة هب ه األنشطة داسمات

اإلةار ال انوني

• تشذذجير اوسذذلطاا اويطنيذذة علذذى دراسذذة كطارهذذا او ذذانيين مذذن منظذذير جنسذذاين ،علذذى
كعداد كطار انيين تنظيمي كجراسي متسق مراعي وًعتمجاراا ا نسانية
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• باإلضذذافة ك ك ذذاد طراسذذق وتيسذذا كش ذراك امل ذرية اوعمليذذة ،ذذد ينطذذيي األمذذر ييض ذات
عل ذذى ظ ذذر ذ ذريا ملمارس ذذاا م ذذن مجي ذذت اوتص ذذيي اوع ذذاسلي .ينمجن ذذي ييضذ ذات تش ذذجير
اوسذذلطاا اويطنيذذة علذذى مراعذذاة املعاهذذداا/االتفا اا اوذذيت يكذذين اومجلذذد ي ذذد املذذي عً
عليهذذا ،لوذذك عنذذد كعذذداد األطذذر او انينيذذة االنتخابيذذة ي ك ذذً ها ،زمذذا ينمجنذذي تريذذة
األ كا او انينية ك كجراءاا عملية
• اسذذتعراأل ذذاا اونظذذا االنتخذذايب ولمجلذذد تيعيذذة اوسذذلطاا اويطنيذذة ياعذذاا ا تمذذر
املذذدين مبذذا فيهذذا ا ماعذاا اونسذذاسية باب ذذار املعينذذة اوذذيت فكذذن ين تثتذ علذذى اشذثاك
اونساء متثيلهن لتلع ينياة اونظم االنتخابية .ينمجني ين ت ذا املشذيرة امل دمذة
ه ا اوصدد بد ة وكي تراعي االعتمجاراا اوناش ة عن اوظر ف اويطنية األخرى اويت من
مجيذذت االسذذت رار االن سذذاماا اإل نيذذة ي او مجليذذة .وًطذذًة علذذى ممليذذد مذذن اوتفا ذذيت
بششن اونظم االنتخابية ،يرجى اورجية ك اوتيجيذني املتعلذق ب ذ “اوذدعم امل ذد مذن األمذم
املتحدة ك تصميم ك ًح اونظا االنتخايب” ).(FP/02/2013

إدارة االنتخابات
•

•

•
•

تنمجي ذ ذذني هي ذ ذذاا كدارة االنتخاب ذ ذذاا ،يي ذ ذذة هي ذ ذذاا كيمي ذ ذذة يخ ذ ذذرى مش ذ ذذارزة كدارة
االنتخاب ذذاا ك يمهي ذذة ي ي ذذق اوتذ ذيادن ا نس ذذاين عل ذذى يي ذذر مس ذذتيياا هي ذذاا كدارة
االنتخاباا ،مبا لوك ااسع نر او رار
تش ذ ذذجير كع ذ ذذداد عملي ذ ذذة ش ذ ذذفافة وتذ ذ ذدبا م ذ ذذيافً تس ذ ذذتهدف اونس ذ ذذاء بيج ذ ذذني خ ذ ذذاحل
تشذذجعهن علذذى طل ذ اوتيايذذع ،ضذذمان كداوذذة االش ذثاطاا ،ذذا اوًدمذذة خًفهذذا
اوتيايع اإلدارة
من اوع مجاا اويت ييل د ن شنت اونساء منا
تشجير كعداد كطذار ذانيين تنظيمذي كجراسذي تشذنيلي دعذيي ولعمليذة االنتخابيذة يتسذم
مبراعاتني وًعتمجاراا ا نسانية
تشذذجير يذذر بيانذذاا مصذذنفة س ذ نذذية ا ذذنس ،تشذذمت يعذذداد اونذذاخمجً املصذذيتً
املرشحً ،فضًت عن املرشحً اوناجحً.

التربية المدنية وتث يف الناخبيع

• املسذذاعدة علذذى جعذذت ب ذرامل اوثبيذذة املدنيذذة تث يذذع اونذذاخمجً اوذذيت تنف ذ ها اوسذذلطاا
اويطنيذ ذذة منظمذ ذذاا ا تمذ ذذر املذ ذذدين مراعيذ ذذة وًعتمجذ ذذاراا ا نسذ ذذانية .ه ذ ذ ا ينمجنذ ذذي ين
يش ذذمت األش ذذكال ،اوص ذذير ،كع ذذداد اورس ذذاست كرس ذذاهلا ،اس ذذتخدا س ذذاسه اإلع ذذً
مبختلع ينياعها ،كنتا املياد اويت تستهدف املرية بصيرة خا ة
• املسذ ذذاعدة أ ذ ذذًا اوثبي ذ ذذة املدنيذ ذذة أ ذ ذذًا تث ي ذ ذذع اونذ ذذاخمجً ،ي يي م ذ ذذن ف ذ ذذيت
اامذذًا ،اوذذيت تسذذتهدف تيعيذذة اورجذذال باوذذد ر اااسذذم او ذ ي ي د نذذني ،يي زذذشد ا
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بب ذذاء ،تعملي ذذمل ذذق امل ذرية
كويها زافة يفراد يسرهم.

اوتص ذذيي

أاي ذذة خي ذذاراا اوتص ذذيي او ذذيت تي ذذت

تسشيل الناخبيع

• تيعية اوسلطاا اويطنية مبا فكن ين ختلفذني نظذم تسذجيت اونذاخمجً كجراءاتذني املختلفذة
من ب ار على اونساء ،كسداء املشذيرة بشذشن زيفيذة معا ذة املسذاست اوذيت تلحذق اوضذرر
مبصاحل اونساء
• دعذذم اوسذذلطاا اويطنيذذة وكفاوذذة ذذيل اونسذذاء بسذذهيوة ك ميا ذذر تسذذجيت اونذذاخمجً
عد كضرار تي ي اوتسجيت باونساء د ن ومل
• تيعي ذذة اوس ذذلطاا اويطني ذذة باااج ذذة ك ض ذذمان ص ذذيل اونس ذذاء عل ذذى بطا ذذاا اهليي ذذة
يية اسق يخرى الدمة ولتسجيت ولتصيي .

األحزاب السياسية وال يام بالحمالت
•
•
•
•
•
•

•

تشجير األ ملاب على كنشاء عملياا شذفافة الختيذار املرشذحً تكفذت ولنسذاء فر ذات
عادوة متكاف ة ولمنافسة
تشذجير األ ذملاب اوسياسذية علذى كداوذة ييذر ااذياجمل اوذيت متثذت بصذيرة ممجاشذرة ي ،ذا
ممجاشرة متييملات حييل د ن مشارزة املرية يير مستيياا اهليازت ااملبية
تشذذجير األ ذملاب اوسياسذذية علذذى كنشذذاء يجنحذذة نسذذاسية اوسذذعي ك كنشذذاء ش ذمجكاا
نساسية شاملة هليازت األ ملاب
تعمليذذمل جهذذيد بنذذاء او ذذدراا ،بيسذذاست تشذذمت تنظذذيم اوتذذدريمجاا ،اال ذذاا اودراسذذية،
ل ذذاا اوعم ذذت ،ا ذذيالا اودراس ذذية ،ممارس ذذاا اس ذذتخًحل او ذذدر املس ذذتفادة،
وصاحل املرشحاا
تشذذجير األ ذملاب علذذى اونظذذر كنشذذاء بويذذاا اس ذثاتيجياا مناس ذمجة مذذر األم ذيال
ملساعدة اونساء أًون االنتخابية
تشذذجير س ذذاسه اإلع ذذً علذذى ع ذذد اس ذذتخدا يس ذذليب اوتنطيذذة اإلخمجاري ذذة او ذذيت ت ذ
املرش ذ ذذحاا ي تض ذ ذذعهن ياوذ ذ ذ حطي ذ ذذة ،ب ذ ذذت عل ذ ذذى اس ذ ذذتخدا يس ذ ذذليب اوتنطي ذ ذذة
اإلخمجارية اويت ت دمهن
تصذميم تذيفا يي دعذم و ذملاب اوسياسذية بطري ذذة شذفافة حمايذدة منصذفة علذى حنذذي
حمايد سياسيات ينظر كويني على ينني ز وك . 5

__________
 5وًطًة علذى ممليذد مذن اوتيجيذني بشذشن اوعمذت مذر األ ذملاب اوسياسذية جمذال املسذاعدة االنتخابيذة امل دمذة مذن
األمم املتحدة ،يرجر ك اوفرة لي اوصلة اويارد اوتيجيني املتعلذق ب ذ “ممجذادن املسذاعدة االنتخابيذة اوذيت ت ذدمها
األمم املتحدة ينياعها” ).(FP/01/2012
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وع ّد األصوات والمراقبة
االقتراع َ
•

•
•

•
•

كس ذذداء املش ذذيرة ك اوس ذذلطاا اويطني ذذة بش ذذشن اوت ذذدابا او ذذيت فك ذذن ين تع ذملد ي تس ذذهت
مشارزة املرية ،اويت من مجيذت ميا ذر مرازذمل اال ذثاة ،سذاعاا اال ذثاة املرنذة ،بطا ذاا
االنتخذذاب امليسذذرة و ميذذً ،اوتذذدابا اإلجراسيذذة ،ميافذذاا اال ذثاة األمذذن .يضذذاف
ك لوذذك تشذذجير اوسذذلطاا علذذى اوتشذذا ر مذذر ا ماعذذاا اونسذذاسية خ ذ اء اوش ذ ن
ا نسانية بششن املساست اويت من ه ا او مجيت
كب ذراد اااجذذة ك تذذدابا تكفذذت املنذذر اوفعلذذي ملسذذاست مذذن مجيذذت اوتصذذيي اوع ذذاسلي
مرازمل اال ثاة
تشذذجير ياعذذاا امل ذرا مجً احملليذذً علذذى ضذذم نسذذاء ك تشذذكيلها علذذى اوتشزذذد مذذن
تنطية يز عدد ممكذن مذن مرازذمل اال ذثاة ،علذى ك امذة ذًا با ماعذاا اونسذاسية
عمًت على فهم شيا،ت املرية ا تياجاوا االنتخابية
تشذذجير اونسذذاء علذذى االش ذثاك املرا مجذذة احملليذذة ،تشذذجير املنظمذذاا اونسذذاسية علذذى
اونظر اوتما االعتماد زجهاا مرا مجة حملية
تش ذذجير ياع ذذاا املرا مج ذذة عل ذذى ض ذذمان مراع ذذاة منهجيته ذذا اور ابي ذذة يس ذذليب كبً،ه ذذا
وًعتمجاراا ا نسانية.

التحديات وعملية الشكاوى

• تش ذذجير هي ذذاا اوش ذذكا ى االنتخابي ذذة وك ذذي ت ذذيم ،يس ذذن عن ذذد اوض ذذر رة ،مس ذذتيى
صذذيل اونسذذاء علذذى املسذذاعدة او انينيذذة املعليمذذاا سذمجت االنتصذذاف اوفعذذال ،ه ذ ا
فك ذذن ين يش ذذمت او ذذدراا اولنيي ذذة املتعل ذذة بلن ذذاا اوش ذذعيب األ ذذلية ي اوتياي ذذع
املتيادن جنسانيات.

العنف االنتخابي

• يليذت املخذذاطر املعينذذة املتمثلذة اوعنذذع االنتخذذايب امليجذني ضذذد اوناخمجذذاا املرشذذحاا
اوسذذياق اوذذيطين ،مبذذا لوذذك ت يذذيم اوعمليذذاا االنتخابيذذة اوسذذاب ة .ينمجنذذي ت اسذذم
اونتذاسل اوتي ذذياا املسذتمدة مذذن مثذذت هذ ا اوتحليذت مذذر اوسذلطاا اويطنيذذة ت ا هذذا،
عند اوضر رة ،مر منظماا ا تمر املدين
• ا ذثاح تشذذجير اختذذال تذذدابا معينذذة تكفذذت األمذذن ولنسذذاء اوعمليذذة االنتخابيذذة متنذذر
اوعنع امليجني ضد اونساء االنتخاباا ختفع من دتني تتصدى وني
• تش ذ ذذجير اوس ذ ذذلطاا لاا اوص ذ ذذلة ،منهذ ذ ذذا هي ذ ذذاا كدارة االنتخاب ذ ذذاا ،فض ذ ذ ذًت عذ ذ ذذن
األ ذملاب اوسياسذذية منظمذذاا ا تمذذر املذذدين ،علذذى اوشذذر ة تذذدابا ولتخفيذذع مذذن
دة لاطر اوعنع االنتخايب ضد املرشحاا اوناخمجاا.
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دال  - 4التــدابير الخاصــة المؤقتــة فــي إةــار المســاعدة االنتخابيــة الم دمــة مــع األمــم
المتحدة
 - 0معلومات ساسية وتعريف

بينمذذا فكذذن ين تذذدخت طاسفذذة اوتذذدابا املمجينذذة يعذذًه يسذذينات تذذدر يات علذذى اااوذذة فيمذذا يتعلذذق
مبشذذارزة امل ذرية االنتخابي ذة اوسياسذذية ،بيَن ذ األدوذذة ين اوت ذذد رمبذذا اذذت بطي ذات ،رمبذذا زان ذ نتاسجذذني
املتيوذذدة ،ذذا متما لذذة علذذى طذذيل اخلذذه  . 6نظ ذرات وًوتملامذذاا او انينيذذة اويا عذذة علذذى عذذاتق اوذذد ل
ولضذر رة اوعمليذة اوذيت تذدعي ك مسذا اة املذرية باورجذت مسذا اة ا عيذة ي ميضذيعية علذى حنذي يسذرة
بطري ذذة متس ذ ة ،رمبذذا وملم ذ تذذدابا كضذذافية .علذذى ضذذيء لوذذك ،فكذذن ين تكذذين اوتذذدابا اخلا ذذة
امل تة ،يلة تدابا مناسمجة يخرى ،فعاوة تعمليمل مشارزة املرية االنتخابية اوسياسية.
بن ذذاءت عل ذذى ش ذذ .يط ذذر اوعم ذذت املتع ذذددة األطذ ذراف ،ط ذذيرا اولجن ذذة املعني ذذة باو ض ذذاء عل ذذى
اوتمييذذمل ضذذد املذرية مفذذاهيم اوتذذدابا اخلا ذذة امل تذذة تي ذذيتها ر ذذم  6009 69يذذث يشذذارا
ك ين “اوذذد ل األطذراف ململمذذة باعتمذذاد تنفيذ تذذدابا خا ذذة م تذذة  ...كلا يمكذذن بيذذان ين ه ذ ه
اوتذذدابا ضذذر رية مًسمذذة ولتعجيذذت بتح يذذق اهلذذدف اوشذذامت ي احملذذدد املتمثذذت ي يذذق املسذذا اة
اوفعليذذة ي امليضذذيعية ولمذرية” اوف ذذرة  . 69تذذنل اوتي ذذية اوعامذذة  69علذذى بعذذه اإليضذذا اا
األساسية بششن طمجيعة اوتدابا اخلا ة امل تة ،منها ما يلي:
‘ ’8النطــاق العــام :ينمجنذذي ين وذذدف اوتذذدابا اخلا ذذة امل تذذة “ك اوتعجيذذت بتح يذذق
مشذذارزة امل ذرية علذذى ذذد املسذذا اة امليذذدان اوسياسذذي ي امليذذدان اال تصذذادي ي
امليذ ذذدان االجتمذ ذذاعي ي امليذ ذذدان اوث ذ ذذا ي امليذ ذذدان املذ ذذدين ي يي ميذ ذذدان بخذ ذذر”
اوف ذرة  ، 81يشذارا ك ين هذ ه اوتذدابا تنطمجذق علذى جمذاالا عديذدة تتجذا د
ا ال االنتخايب بت تتجا د ا ال اوسياسي ييضات
‘ ’6الطـ ــابر المؤق ـ ـ  “ :ذ ذ ك ذذاء اوت ذذدابا اخلا ذذة امل ت ذذة عن ذذدما تتح ذذق اونت ذذاسل
املرجذ ذذية منهذ ذذا تذ ذذد وفذ ذذثة مذ ذذن اوذ ذذملمن” اوف ذ ذذرة  . 60و ذ ذ وك ،ينمجنذ ذذي ولذ ذذد ل
األط ذراف ين “متيذذمل بيضذذيح” بذذً اوت ذدابا اخلا ذذة امل تذذة ،اهذذا مذذن اوسياسذذاا
االجتماعية اوعامة املنف ة وتحسً اوة املرية اوف رة 62
‘ ’2تنـ ــوع التـ ــدابير :يش ذذمت مص ذذطلا “ت ذذدابا” طاسف ذذة ج ذذد متنيع ذذة م ذذن اوصذ ذذكيك
اوسياسذذاا املمارسذذاا ،اوتش ذريعية منهذذا اوتنفي يذذة اإلداريذذة ،اهذذا لاا اوطذذابر
اوتنظيمذذي ،اوذذيت مذذن مجيذذت ب ذرامل تيسذذير نطذذاق ذذيل اخلذذدماا ي ب ذرامل اوذذدعم
ختص ذذيل /ي كع ذذادة ختص ذذيل امل ذيارد املعامل ذذة اوتفض ذذيلية اوتياي ذذع اوتعي ذذً
__________
.IPU; Women in National Parliaments; World Classification at http://wwwipu.org/wmn-e/classif.htm 6

14-20356

18/33

ض ذذر يه ذذداف ر مي ذذة م ر ن ذذة جب ذذدا ل دمني ذة نظ ذذم

اوث ي ذذة ولف ذذاا املس ذذتهدفة
ااصل .اوف رة 66
‘ ’9خصوصــية الظــروف“ :سذذيتي ع اختيذذار “تذذدبا” معذذً علذذى اوظذذر ف  ...علذذى
اهلذ ذذدف احملذ ذذدد او ذ ذ ي يهذ ذذدف ك ي ي ذ ذذني” اوف ذ ذذرة  . 66ينمجنذ ذذي تصذ ذذميم اوتذ ذذدابا
اخلا ذذة امل ت ذذة ش ذذر ها ت ييمه ذذا ت ذذد اوت ذذارير عنه ذذا ف ذ ذات ولظ ذذرف اخل ذذاحل اوذ ذ ي
حيذذدد يهذذدافات معينذذة علذذى سذمجيت املثذذال اوف ذراا  . 22 22 61وذذيس هنذذاك ذذل
معً ييافق زافة اااالا فيما تل باوتدابا اخلا ة امل تة.
ذذد اسذذتخد مصذذطلحا “اوتذذدابا اخلا ذذة امل تذذة” “ااصذذل” ي يان ذات ولتذذدويت علذذى
اوفك ذذرة نفس ذذها .بوي ذذاا ااص ذذل متث ذذت نيعذ ذات ا ذذدات م ذذن اوت ذذدابا اخلا ذذة امل ت ذذة املتص ذذلة بنظ ذذا
انتخ ذذايب ومجل ذذد م ذذا ي عملي ذذاا اختي ذذار املرش ذذحً في ذذني وض ذذمان ي تعملي ذذمل متثي ذذت اونس ذذاء ي اوف ذذاا
األخ ذذرى املمثل ذذة متث ذذيًت نا صذ ذات هي ذذة منتخمج ذذة .هن ذذاك ت ذذدابا خا ذذة م ت ذذة ذذًف ااص ذذل
تستهدف ديادة مشارزة املرية ااياة اوسياسية على اونحي املمجً يدناه.
عنذذد او يذذا باوذذدعية ي ت ذذد املسذذاعدة اوت نيذذة ي كسذذداء املش ذيرة بشذذشن اوتذذدابا اخلا ذذة
امل تذذة اهلادفذذة ك تعمليذذمل مشذذارزة املذرية االنتخابيذذة اوسياسذذية ينمجنذذي ين يضذذر ميافذذي األمذذم املتحذذدة
اعتمجارهم ما يلي:
• متشذذيات م ذذر ممجذذدي اوس ذذيطرة اويطنيذذة اوتي ذذية اوعامذذة ر ذذم  ،69ذذيد ين تي ذذي األم ذذم
املتحذ ذذدة اوسذ ذذلطاا اويطنيذ ذذة بتنفي ذ ذ اوتذ ذذدابا اخلا ذ ذذة امل تذ ذذة ،علذ ذذى ين تذ ذذثك وتلذ ذذك
اوسلطاا اختال او رار بششن اعتماد تلك اوتدابا
• اوتذذدابا اخلا ذذة امل تذذة ،مبذذا فيهذذا ااصذذل“ ،ينمجنذذي يال تتخ ذ  ...كال يذذث تسذذيد
اوظذ ذ ذذر ف املناس ذ ذ ذمجة” ت ريذ ذ ذذر األمذ ذ ذذً اوعذ ذ ذذا عذ ذ ذذن مشذ ذ ذذارزة امل ذ ذ ذرية بنذ ذ ذذاء اوسذ ذ ذذً ،
اوف ذذرة  . 7 96فكذذن ك ذذدار تي ذذياا مذذن ه ذ ا او مجيذذت بعذذد كج ذراء “ت يذذيم د يذذق
ول يم ذ ذذة احملتمل ذ ذذة ملختل ذ ذذع ين ذ ذياة اوت ذ ذذدابا اخلا ذ ذذة امل ت ذ ذذة” ،كج ذ ذراء يلي ذ ذذت متعم ذ ذذق
ولظر ف احمللية املعينة ،ت ييم ألية ب ذار جانمجيذة حمتملذة مبذا فيهذا اب ذار ا انمجيذة اوسذلمجية
املمكن نش ها د ن صد فضًت عن اإلجراء او ي فكن اختاله اماية اونساء منها
• ينمجنذذي ت يذذيم ييذذة تذذدابا خا ذذة م تذذة اسمذذة يديذذد درجذذة عا هذذا ي فشذذلها تعمليذذمل
مشذذارزة امل ذرية ي متثيلهذذا .كلا يتح ذذق اهلذذدف املرإذذى مذذن اوتذذدابا اخلا ذذة امل تذذة
امل ذراد هبذذا ديذذادة مشذذارزة امل ذرية متثيلهذذا ،فمذذن املهذذم ب ذ ل حما وذذة وتحديذذد اوعيامذذت اوذذيت

__________
 7ت ريذذر ا معي ذذة اوعامذذة/جملس األم ذذن بشذذشن “مش ذذارزة امل ذرية

بنذذاء اوس ذذً  -ت ريذذر األم ذذً اوع ذذا ” 6080

A/65/354-S/2010/466, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

.CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20S%202010%20466.pdf
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يدا ك عد عا ها يديد اإل ً اا اويت د تلمل
• ينمجنذذي داسم ذات ين تيضذذا ييذذة مشذذيرة بشذذشن اوتذذدابا اخلا ذذة امل تذذة نذذية ه ذ ه اوتذذدابا
اإلطار اوملمين املي ى بني ألجلها اوداعي ك اختالها
• ال يلذذمل ين تكذذين اوذذدعية اوعامذذة املتعل ذذة باوتذذدابا اخلا ذذة امل تذذة م تصذذرة علذذى اوذذد ل
األعضذذاء اوذذيت تتل ذذى مسذذاعداا انتخابيذذة ر يذذة .ينمجنذذي ييضذات ين تمليذذد زيانذذاا األمذذم
املتحذ ذذدة لاا اوياليذ ذذة اوعامليذ ذذة جهذ ذذيد اوذ ذذدعية منذ ذذاطق األداء األد ى ز ذ ذ ا اومجلذ ذذدان
املت دمة اونمي اويت قاجة إلاهار اململيد من اوت د .

 - 3التــدابير الخاصــة المؤقتــة الهادفــة إلــى تهيئــة بيئــة مواتيــة لمشــاركة المــر ة
(التي بخالف الحصص الشنسانية)

هن ذذاك تن ذذية ش ذذديد اوت ذذدابا اخلا ذذة امل ت ذذة او ذذيت فك ذذن تنفي ذ ها وتعملي ذذمل مش ذذارزة امل ذرية.
زثذذا مذذن اوتذذدابا املمجينذذة اوفذذرة األ ل يعذذًه فكذذن اعتمجارهذذا تذذدابا خا ذذة م تذذة طاملذذا نف ذ ا
بصذذفة م تذذة ت يذذدا باملعذذايا األخذذرى املمجينذذة اتفا يذذة او ضذذاء علذذى ييذذر يشذذكال اوتمييذذمل ضذذد
املرية اوتي ية اوعامة ر م  .69اوتدابا اإلضافية تشمت ما يلي:
ي ال  -ب ـراما التواصــل والتوعيــة :سذذيظت اوت ذذد بطي ذات ريثمذذا حيذذدي تني ذا اوتصذذيراا
امليا ذذع اوسذذاسدة ا تمذذر كداء املذرية .فكذذن ين تسذذاهم اوسذذلطاا اويطنيذذة
ك داي ممليد من اوت ذد بتنفيذ بذرامل تث يذع اونذاخمجً بذرامل اوثبيذة املدنيذة ،ي
يي مذذن ف ذذيت اوذ امل ،وفذذثة ممتذذدة تتجذذا د تي يذ مثذذت هذ ه األنشذذطة فثوذذا ،ي
ييات من اوتي يذ ي اوفذثة .هذ ه اوذ امل فكذن ين تسذتهدف اونسذاء بصذفة عامذة
ي ف ة خا ذة مذن اونسذاء ،مذن مجيذت اونسذاء املنتميذاا ك جمميعذة ك نيذة ي ونييذة
ي ديني ذذة .زم ذذا فك ذذن ين ي ذذي ا تم ذذر امل ذذدين ب ذذد ر ي ذذيي اوتيعي ذذة دي ذذادة
مشارزة املرية اوعمليذاا االنتخابيذة .هذ ا فكذن ي ي ذني بطراسذق متنيعذة تشذمت
كعذ ذذادة تشذ ذذكيت اوتصذ ذذيراا امليا ذ ذذع اوعام ذ ذذة ،ال سذ ذذيما فيمذ ذذا يتعلذ ذذق باو ياو ذ ذ
اونمطي ذذة ا نس ذذانية بذ ذرامل اوتيعي ذذة املتعل ذذة مب ذذدى اسذ ذتمجعاد اونس ذذاء م ذذن اوعم ذذت
اوسياسذ ذ ذذي اااجذ ذ ذذة ك اوت ذ ذ ذيادن ا نسذ ذ ذذاين املنا ذ ذ ذ اوذ ذ ذذيت ذ ذ ذذري شذ ذ ذذنلها
باالنتخ ذ ذذاب ص ذ ذذل اونج ذ ذذاح املتعل ذ ذذة مبش ذ ذذارزة امل ذ ذرية اام ذ ذذًا اإلعًمي ذ ذذة
املتعل ة باملرية اوعمت اوسياسي ،ا لوك من األفكار املمجتكرة.
انيا  -تخصيص و /و إعادة تخصـيص المـوارد :فكذن ين يكذين االفت ذار ك املذيارد،
ال سيما امليارد اوًدمة ول يا باألنشذطة املتعل ذة بذاامًا ،ي ذد امليانذر اورسيسذية
اااسلذذة د ن مشذذارزة امل ذرية اوعمذذت اوسياسذذي .و ذ وك ،فكذذن اونظذذر مسذذشوة
تيفا متييت كيمي كضا /خار عن امليملانية إلطذار دمذين معذً مذن يجذت او يذا
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بشنشذذطة تسذذتهدف تعمليذذمل املشذذارزة اوسياسذذية ولم ذرية .زمذذا فكذذن كيصذذال اوتمييذذت
ااك ذذيمي بص ذذيرة حماي ذذدة ولمرش ذذحاا دعمذ ذات امًو ذذن االنتخابي ذذة ،ع ذذن طري ذذق
او يا مذثًت بطمجذر امللصذ اا ،ذا لوذك مذن املذياد اوًدمذة ولحمذًا .فكذن ين
ت ذذرر اود وذذة ييض ذات كنشذذاء ذذند ق وتمل يذذد اوسياس ذياا اوطاحمذذاا باوذذدعم املذذايل،
بنه اونظر عن انتماسهن اوسياسي.
اوثا  -التمويـل الحزبــي السياسـي :اومجلذذدان اوذيت ي ذذد فيهذا متييذذت عذا ك األ ذملاب
اوسياس ذذية ،فك ذذن ين يك ذذين تنظ ذذيم طري ذذة اس ذذتعمال ه ذ ه األم ذيال س ذمجيًت فع ذذاالت
وتعمليمل مشارزة املرية اوعمذت اوسياسذي .فكذن َسذن ياعذد معينذة وضذمان تيويذد
ه ه األمذيال ممليذدات مذن ااذيافمل ملشذارزة املذرية .علذى سذمجيت املثذال ،فكذن تصذميم
ينظمذ ذذة اوتمييذ ذذت ااكذ ذذيمي بطري ذ ذذة تذ ذذرهن م ذ ذذدار اوتمييذ ذذت اوعذ ذذا املسذ ذذتلم بعذ ذذدد
املرشحاا اسمة ااذملب .بذدالت مذن لوذك ،فكذن ييضذات ين ختصذل األ ذملاب
اوسياسية يمياالت من مياردها ودعم اونساء فيما تل بشنشطة أًون.
رابعا  -مب ــادرات جم ــر األم ــوال :زم ذذا و ذذي يع ذذًه ،فذ ذ ن االفت ذذار ك املذ ذيارد املاوي ذذة
،اهذا مذن املذيارد فكذذن ين يذ لي املرشذحاا عنذذد خيضذهن اوعمليذة االنتخابيذذة.
وذ ذ وك ،فك ذذن ييض ذ ذات ،باإلض ذذافة ك ختص ذذيل اود و ذذة و م ذ ذيال ،ت ذذد او ذذدعم
ولمرشحاا عن طريذق طاسفذة متنيعذة مذن ممجذادراا يذر األمذيال وضذمان امذتًك
اونسذذاء ولم ذيارد املاويذذة اوًدمذذة وًضذذطًة بشنشذذطة ناجحذذة متعل ذذة بذذاامًا.
هذ ذ ه املمج ذذادرة تصذ ذمجا ش ذذديدة األمهي ذذة م ذذ .ز ذذان اوتميي ذذت ااك ذذيمي  ،ذذا مت ذذاح،
فكن ين ت دي منظمذاا ا تمذر املذدين د رات هذ ا اوصذدد .زمذا فكذن كنشذاء
شذمجكاا مذذر األمذيال فيمذذا بذذً املرشذذحاا ،عذذن طري هذذا فكذذن ت اسذذم يفكذذار
ممجتكرة.
خامسا  -المعاملة التفضيلية :فكذن معاملذة اونسذاء معاملذة تفضذيلية .فعلذى سذمجيت املثذال
فكذذن معذذاملتهن معاملذذة تفضذذيلية ي نذذاء تسذذجيت اونذذاخمجً زمذذا فكذذن ختصذذيل
منذذاطق منفصذذلة زذذي يصذذيتن فيهذذا .فكذذن ين تتذذاح ولنسذذاء اايامذذت املسذذناا
كمكانيذذة اوتصذذيي د ن اوي ذذيف اوصذذفيف كمكانيذذة تذذيديعهن علذذى مرازذذمل
ا ذثاة اوطيابذذق األرضذذية .زمذذا فكذذن مذذنا املرشذذحاا ت ذات كضذذافيات اومجذذث
اإللاع ذ ذذي اوتلف ذ ذذادي ي ن ذ ذذاء ف ذ ذذثة اام ذ ذذًا االنتخابي ذ ذذة ،م ذ ذذن املمك ذ ذذن ييضذ ذ ذات
مطذذاومجتهن بذذدفر رسذذي ترشا/تسذذجيت ي ذذت مذذن اورسذذي اوذذيت يذذدفعها دمًءهذذن
اوذ زير .مذذن املمكذذن ييضذات ختفذذيه معذذايا اوتسذذجيت ولثشذذيا اوذذيت مذذن مجيذذت
االش ذثاطاا املتعل ذذة باملس ذذتيى اوتعليم ذذي هب ذذدف تيس ذذا مش ذذارزة املذ ذرية .زم ذذا
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فك ذ ذذن تش ذ ذذجير األ ذ ذ ذملاب اوسياس ذ ذذية عل ذ ذذى كعف ذ ذذاء اونس ذ ذذاء م ذ ذذن دف ذ ذذر رس ذ ذذي
االنتخاب ذذاا األ وي ذذة ااملبي ذذة او ذذيت فك ذذن ين تس ذذتخد ي يانذ ذات زح ذذاجمل اس ذذت
د ن مشارزة املرية .
سادسا  -االستهداف عنـد التوييـف والترقيـة :فكذن ين ت ذرر اوسذلطاا اويطنيذة بيجذني
خ ذ ذذاحل تياي ذ ذذع اونس ذ ذذاء وش ذ ذذنت ا ذ ذذاسع معين ذ ذذة مبختل ذ ذذع مس ذ ذذتيياا اإلدارة
االنتخابيذذة ،مبذذا فيهذذا هي ذذة كدارة االنتخابذذاا لاوذذا ،مرازذذمل تسذذجيت اونذذاخمجً،
مرازذذمل اال ذثاة .فكذذن ين يذذدد ه ذ ه اوسذذلطاا يهذذدافات ولتيايذذع ي يهذذدافات
عددي ذذة بش ذذشن اونسذ ذمجة امل يي ذذة ولنس ذذاء هذ ذ ه اوعملي ذذاا زاف ذذة .عل ذذى سذ ذمجيت
املث ذ ذ ذذال ،فك ذ ذ ذذن ين تك ذ ذ ذذين اش ذ ذ ذ ذثاطاا/م هًا اوعض ذ ذ ذذيية هي ذ ذ ذذاا كدارة
االنتخاب ذذاا يزثذ ذذر مر نذ ذذة باونس ذ ذمجة ولنسذ ذذاء م ذ ذذدماا طلمجذ ذذاا االوتحذ ذذاق هبذ ذذا.
باملثت ،فكن ييضذات ين تشذرة األ ذملاب اوسياسذية ألذة وتعمج ذة اونسذاء ،علذى
س ذمجيت اإلعذذداد وتذذييل اوياذذاسع اوذذيت ذذري شذذنلها باالنتخذذاب .ه ذ ا اإلج ذراء
ا ذذة ختطيهذذا األ ذملاب اوسياسذذية حنذذي متكذذً املذرية .مذذن
سذذيمثت خطذذية ي
املمكن ين تساعد األ سا اونساسية داخذت األ ذملاب اوسياسذية ،بذت رمبذا ييضذات
منظم ذذاا ا تم ذذر امل ذذدين اونس ذذاسية ،عل ذذى ي ي ذذق هذ ذ ا اهل ذذدف ب ع ذذداد كتا ذذة
اع ذذدة بيان ذذاا ش ذذاملة تض ذذم ي ذذاء اونس ذذاء املذ ذ هًا ب تا ذذة هذ ذ ه او اع ذذدة
وطاومجيها.
باإلض ذذافة ك اوتياي ذذع اهل ذذادر ،فك ذذن ،م ذذ .زانذ ذ م ذ هًا اونس ذذاء مكاف ذذة ملذ ذ هًا
دمًسهذذن اورجذذال ،تفضذذيلهن علذذى هذ الء اوذذملمًء عنذذد اوث يذذة ك اذذاسع يعلذذى هي ذذاا كداراا
االنتخابذذاا ،اهذذا مذذن اوياذذاسع املتصذذلة باالنتخابذذاا ريثمذذا تصذذت اونسذذاء ك صذذة معينذذة مذذن
اويااسع ،مبا فيها اويااسع املندرجة نطاق اإلدارة اوعليا.
سابعا  -األمــع اإلفــافي للنســاء :فكذذن ين تكذذين ولعنذذع املتصذذت باالنتخابذذاا ب ذذار
خط ذذاة عل ذذى اونس ذذاء ،زناخمج ذذاا زمرش ذذحاا عل ذذى اوسذ ذياء .تمج ذذً األق ذذاي
األ ويذذة ين مشذذارزة امل ذرية تظذذت منخفضذذة اوظذذر ف اوذذيت يشذذيب فيهذذا اوعنذذع
اوث يذذر اوعمليذذاا االنتخابيذذة  . 8و ذ وك ،ف ذ ن مذذن اوضذذر ري بي ذذاا معينذذة
تذذيفا ممليذذد مذذن األمذذن ولمرشذذحاا متكين ذات هلذذن مذذن او يذذا بشنشذذطتهن املتعل ذذة
ب ذذاامًا .عن ذذد اال تضذ ذذاء ،ينمجن ذذي تصذ ذذميم ينظم ذذة معينذ ذذة وض ذذمان سذ ذذًمة
اونس ذذاء ي ن ذذاء ترش ذذحهن وت ذذييل اويا ذذاسع او ذذيت ذذري ش ذذنلها باالنتخ ذذاب.

__________
 8نس ذذاء اوع ذذا
املتحدة.

ع ذذا  :6080اإاه ذذاا ك ص ذذاءاا ،كدارة اوشذ ذ ن اال تص ذذادية االجتماعي ذذة اوتابع ذذة و م ذذم
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ار ف معينة ،د يكين من املناس

جيد ضابطاا شرطة مبرازمل اال ثاة.

 - 2التـ ــدابير الخاصـ ــة المؤقتـ ــة المتصـ ــلة بالنظـ ــام االنتخـ ــابي وتسـ ــمية المرشـ ــحيع
(الحصص)

فكذذن ين تكذذين بويذذاا ااصذذل س ذمجيًت فعذذاالت ومليذذادة متثيذذت اونسذذاء أل ذذا تكف ذت تشذذكيت
اونساء صة دنيا اهلي ة املنتخمجة.
عنذذد او يذذا باوذذدعية ي ت ذذد املسذذاعدة اوت نيذذة ي كسذذداء املشذذيرة بشذذشن بويذذاا ااصذذل،
ينمجني ين يضر م دمي املساعدة االنتخابية اوتابعً و مم املتحدة ااسمجان ما يلي:
• وذذيس اهلذذدف مذذن ااصذذل ا نسذذانية رمذذان اورجذذال مذذن اوسذذلطة بذذت تشذذجير كنشذذاء عمليذذة
دف راطية ي ية جامعة مبعىن اوكلمة تستند ك ت اسم اوسلطة بً اورجال اونساء
• ااصل املصممة وذدعم متثيذت اونسذاء ييعهذا ال تشذا كوذيهن كشذارة معينذة .بعذه
اومجلذدان تسذتخد ونذذة حمايذدة جنسذانيات ،تذذنل علذى عذد جذياد متثيذت يي مذن ا نسذذً
ب ذذشزثر م ذذن ص ذذة معين ذذة م ذذن املرش ذذحً ي م ذذن اهلي ذذة املنتخمج ذذة مث ذذال لو ذذك “ع ذذد
كمكذذان شذذنت جذذنس ا ذذد يزثذذر مذذن لثذذي م اعذذد او ملذذان”  .ه ذ ا اونذذية مذذن اولنذذة
فكن ين يكين مفيدات ار ف معينة
• تتذذيا ف ذثاا االنت ذذال فر ذذة ملعا ذذة ي جذذني اوًمس ذذا اة املتخلف ذذة ع ذذن املاض ذذي ،لو ذذك
باعتم ذ ذذاد تنفي ذ ذ اس ذ ذثاتيجياا تش ذ ذذمت ااص ذ ذذل ،س ذ ذ اال تض ذ ذذاء تفض ذ ذذي ك
تعاام د ر اونساء اوعمت اوسياسي
• ويس مذن املذرجا عذاح يي نذية مذن ااصذل االنتخابيذة كلا تتح ذق شذر ز يخذرى.
م ذذن اوش ذذر ز اهلام ذذة ج ذذيد جمتم ذذر م ذذدين مس ذذاند ملش ذذارزة امل ذرية اوعم ذذت اوسياس ذذي
جيد برامل ومجناء او دراا ودف ك ديذادة اسذتعداد اونسذاء وتذييل املسذ وية او يذادة
اوسياسيتً.
علذذى ضذذيء م ذذا س ذمجق ،تنطمجذذق اوتيجيه ذذاا اوتاويذذة علذذى م ذذيافي األمذذم املتحذذدة او ذذاسمً
باودعية ي امل دمً ولمساعدة ي املشيرة فيما يتعلق بااصل:
ً ين من امل زد كمكان اعتمجذار ااصذل مفيذدة وتعمليذمل متثيذت اونسذاء اذرف
ي
معينذذة ين مذذن املمكذذن طر هذذا هب ذ ه اوصذذفة ،ال ذذيد ين تذذدعي األمذذم املتحذذدة كويهذذا زضذذر رة
يير اوظر ف
ب نظ ذرات ملذذا وًنتخابذذاا مذذن طذذابر سياسذذي يساسذذي ملذذا ولنظذذا االنتخذذايب مذذن يمهيذذة
ز ذ ذ ى تيدي ذذر اوسذ ذذلطة اوسياس ذذية ذ ذذنر او ذ ذرار ،ذ ذ ين تراعذ ذذي يي ذذة مشذ ذذيرة تس ذذديها األمذ ذذم
املتحدة ،مراعاة تامذة ،زافذة املسذاست اوسياسذية االجتماعيذة ،ال سذيما اوسذً األمذن .بينمذا تتذيا
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اوفذثاا االنت اويذذة فر ذات وال ذذًح االنتخذذايب ،ف ذذا ييضذات ،قكذذم طمجيعتهذذا لاوذذا ،فكذذن ين تكذذين
،ذ ذ ذ ذذا مسذ ذ ذ ذذت رة .ت ذ ذ ذ ذذر علذ ذ ذ ذذى عذ ذ ذ ذذاتق األمذ ذ ذ ذذم املتحذ ذ ذ ذذدة ،مجذ ذ ذ ذذت كسذ ذ ذ ذذداء املشذ ذ ذ ذذيرة بشذ ذ ذ ذذشن اومجنيذ ذ ذ ذذة
االنتخابية/اوسياسذذية مثذذت ه ذ ه اوظذذر ف ،مس ذ وية ضذذمان اونظذذر زافذذة املسذذاست مجذذت كسذذداء
يية مشذيرة تعمجذا املشذيرة املسذداة عذن ريي املنظمذة زكذت .علذى ضذيء امل يمذاا اوسياسذية ،ينمجنذي
ين يشذرك م ذدمي املسذاعدة االنتخابيذة اوتذابعً و مذذم املتحذدة ،يبكذر ذ ممكذن ،ممثذت األمذذم
املتح ذذدة األرف ذذر م امذ ذات اومجل ذذد ،يي املنسذ ذ ً امل يم ذذً ،ي املمثل ذذً اخلا ذذً و م ذذً اوع ذذا  ،ي
اوذذة جذذيد يي مذذنهم .سذذيكين تذذيجيههم
ن ذياب يي مذذنهم ،ي زمجذذار املستشذذارين اوسياسذذيً
اوسياسذذي دعمهذذم هام ذات ط ذيال ب ذ ل يي جهذذد ولتصذذميم ي اإل ذذًح .زمذذا ينمجنذذي املدا مذذة علذذى
كطًة شعمجة املساعدة االنتخابية ،اوتابعة إلدارة اوش ن اوسياسية ،زي تيفر اوتيجيني اودعم.
يلذذمل اونظذذر ييذذر اب ذذار احملتمذذت نشذشوا جذراء اسذذتخدا بويذذاا ااصذذل ،لوذذك
مجذذت اعتمذذاد مثذذت ه ذ ه ابويذذاا /ي اوتي ذذية هبذذا .بويذذاا ااصذذل ،تفضذذي ،قكذذم تعريفهذذا ،ك
االا خر عما فكن ين يكين نتيجة انتخاب جرى د ن استعمال ه ه ابوياا
د يتعذ ذذً د م ذ ذات تصذ ذذميم بويذ ذذاا ااصذ ذذل سذ ذذياق اإلطذ ذذار او ذ ذذانيين ولمجلذ ذذد نظامذ ذذني
االنتخايب .عند كنشاسها ،ينمجني مراعذاة يديذد اوذد اسر االنتخابيذة او اسمذة جمهذا ،عذدد امل اعذد
املخصصذذة وكذذت منط ذذة انتخابيذذة ،اوصذذينة اوذذيت بفضذذلها يذذيل األ ذياا ك م اعذذد يي اونظذذا
اونسم ي نظا األزثرية/األ،لمجية  .هل ه اوعنا ر تش ا ممجاشر ها على فعاوية بوياا ااصل
هذ ،اومجذذات مذذا تكذذين بويذذاا ااصذذل مع ذذدة تلملمهذذا بر تيزذذيالا فنيذذة وكذذي تص ذمجا فعاوذذة.
ي ذ س ذذطا او اع ذذدة او ذذيت تمج ذذد سلس ذذة ولن ذذاارين  -مث ذذال لو ذذك ج ذذيد نسذ ذمجة م يي ذذة معين ذذة م ذذن
املرش ذذحاا املنتخمج ذذاا  -تيج ذذد تع ي ذذداا عدي ذذدة هل ذذا عً ذذة باورياض ذذياا ي ا انذ ذ اوتش ذذنيلي.
ين تعاجل باونظر ك اخلصاسل األخرى ولنظا االنتخايب
ه ه اوتع يداا
جيد نل او ذانين يلذمل األ ذملاب مبراعذاة ااصذل مذا يتصذت هبذا مذن ياعذد ال
يضذذمن ين ت ذذي األ ذملاب اوسياسذذية ب ذ وك فع ذًت .كل تلذذمل ييض ذات بويذذة كنفذذال فعاوذذة .ينطذذيي شذذكت
اإلنفذذال األدق ،األفعذذت  -سذمجما تذذي ي اوتجربذذة  -علذذى اارمذذان مذذن االنتخذذاب زع يبذذة ول ذياسم
ااملبية اويت ال تلم او ياعد بعد منحها فر ذة ا ذدة علذى األ ذت وتعذديت مذا هذي ،ذا متذيادن منهذا.
مثذذة بذذديت ي ذذت تشذذددات يتمثذذت فذذرأل ،رامذذاا ماويذذة ،تكذذين علذذى سذمجيت املثذذال شذذكت جذ
ولتمييذذت ااكذذيمي كلا زذذان ه ذ ا اوتمييذذت ي ذذد و ذملاب .كال ين ا ذملاءاا املاويذذة ال تكذذين مفيذذدة
جدات كل اعت وا األ ملاب جمرد مثن تدفعني مليا لة املمارساا اوراسخة اويت تستمجعد اونساء
د ينمجني ااذرحل علذى عذد تفسذا ااصذل امل اعذد احملجذيدة علذى ي ذا طري ذة تذ دي
ك اإلفاء اورمملي ي تنش دات ي صى ال دات يد ى وتمثيت اونساء
ح بويذذاا ااصذذل ويس ذ د اءت شذذافيات مذذن زافذذة يم ذراأل اوتحيذذمل ،هذذي ال ت ذ دي ك
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متكً املرية جبهدها هي .بينما د يسفر اعتماد بويذة صذل عذن ديذادة عذدد اونسذاء باو ملذان
ار ف معينذة ،ف نذني ال يضذمن داسمذات كشذراك اونسذاء املنتخمجذاا عمليذة ذنر او ذرار .األرجذا ين
تكذذين ديذذادة اونسذذاء اهلي ذذاا املنتخمجذذة مسذذتدامة كلا ا ثن ذ بعيامذذت /ي تذذدابا يخذذرى مسذذا ية
األمهيذذة ،منهذذا ضذذمان اذذر ف عمذذت مراعيذذة وًعتمجذذاراا ا نسذذانية ي ين تس ذمج ها عيامذذت /ي
تدابا من ه ا او مجيت ،ه ا هي األهم على اإلطًق
ز يتج ذذا د متثي ذذت املذ ذرية جم ذذرد اوف ذذيد مب اع ذذد االنتخ ذذاب .فمجن ذذاء او ذذدراا او ذذدعم
امل سسي ولمرية يمر عظيم األمهية ،أل ما سيمكناها مذن ديذادة اوتذش ا علذى عمليذاا ذنر او ذرار.
زمذذا فكذذن تصذذميم ينظمذذة معينذذة تسذذتهدف ديذذادة املسذذا اة بذذً ا نسذذً املنا ذ اوذذيت ذذري
شذذنلها باالنتخذذاب .ه ذ ه او ذيانً ذذد تلذذمل األ ذملاب بتخصذذيل نس ذمجة م ييذذة معينذذة مذذن متييلهذذا
ااكيمي و نشطة اوذيت تسذهم اوتطذير اوسياسذي ولمذرية .اوتجمعذاا او ملانيذة اونسذاسية املشذ َكلة
بنه اونظر عذن االنتمذاء ااذمليب ،اولجذان املعنيذة باملسذا اة بذً ا نسذً ،بذرامل اإلرشذاد اوتعلذيم
ال سذ ذذيما وصذ ذذاحل املشذ ذذرعً ا ذ ذذدد ،اوتذ ذذدري /ي ل ذ ذذاا اوعمذ ذذت بشذ ذذشن او يذ ذذادة ،اومجحذ ذذيي
املخصص ذذة ولشذ ذ ن ا نس ذذانية زله ذذا يم ذذير فك ذذن ين ت ذذيفر او ذذدعم امل سس ذذي ين تس ذذهم تط ذذير
اونساء زمشرعاا فعاالا.
ي زجذذملء مذذن جهذذيد بنذذاء او ذذدراا وصذذاحل امل ذرية ،مذذن املهذذم ييض ذات تذذيفا اوتذذدري
ونس ذذاء حم ذذدداا إلع ذذدادهن ولثش ذذا وش ذذنت املنا ذ ذ  .فك ذذن ت ذذيفا اوت ذذدري وك ذذت م ذذن اونس ذذاء
املرشذذحاا فعليذات وشذذنت املنا ذ ولنسذذاء املمكذذن ترشذذحهن مسذذت مجًت ،فكذذن ين يشذذمت اوتذذدري
مياض ذ ذ ذذير بش ذ ذ ذذشن اخلطاب ذ ذ ذذة ،كع ذ ذ ذذداد اوذ ذ ذ ذ امل االنتخابي ذ ذ ذذة ،زيفي ذ ذ ذذة كدارة أل ذ ذ ذذة انتخابي ذ ذ ذذة فعاو ذ ذ ذذة
اسثاتيجياا كعًمية يخرى.

 - 4آليات الحصص :التفاصيل الفنية

ترد يدناه نظذرة عامذة علذى لتلذع ينذياة ااصذل ،زيذع فكذن تطمجي هذا لتلذع اوذنظم
االنتخابيذذة ،ي ارهذذا احملتملذذة .يذذرد اململيذذد مذذن املعليمذذاا عذذن ااصذذل اوفذذرة اوتذذايل ،سذذت د
اية ه ه اوير ة ميارد كضافية.
ااص ذذل فك ذذن ين تك ذذين كوملامي ذذة تس ذذتهدف اوي ذذيل ك ه ذذدف ر م ذذي مع ذذً .يدي ذذد
هذذدف ر مذذي وثشذذيا اونسذذاء ي انتخذذاهبن ذذة متيذذمل ااصذذل عذذن اوتذذدابا اخلا ذذة امل تذذة األخذذرى
املمجينذذة سذذلفات .كطذذار ا ميعذذة اوكذ ى مذذن بويذذاا ااصذذل ،يسذذتطير املذذرء ين فيذذمل بذذً ‘امل اعذذد
احملجذذيدة’ ‘ااصذذل’ زمذذا يفهذذم مذذن ا هذذا .فامل عذذد احملجذذيد ولنسذذاء م عذذد ال فكذذن ين يتنذذافس
علي ذذني س ذذيى اونس ذذاء .يم ذذا ااص ذذل ف ذذيمكن ت س ذذيمها ك ص ذذل اوتس ذذمية تع ذذرف ييضذ ذات باس ذذم
صل املرشحً صل اونتاسل.
باإلض ذذافة ك ااص ذذل امل نن ذذة ي اإلجمجاري ذذة ،فك ذذن ييضذ ذات ين تنفذ ذ األ ذ ذملاب اوسياس ذذية
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طياعية نظامات ولحصل عند كعداد ياسم مرشحيها عند تشكيت هيازلها اوداخلية.

‘ ’0حصص التسميات/حصص المرشحيع

عند تطمجيق نظا صل اوتسمياا ،فذ ن هذ ا يعذين ين زذت ذملب ذ ين يذدر ضذمن
مرشحيني عددات يد ى من اونساء.

• حصص التسميات في النظم النسبية

فكذذن تطمجيذذق صذذل اوتسذذمياا اذذت نظذذا ولتمثيذذت اونسذذم كمذذا نظذذا اسمذذة منل ذذة
ي نظذذا اسمذذة مفتي ذذة  . 9صذذل اوتسذذمياا تيجذذد عذذادة نظذذم او ذياسم املنل ذذة ،اوذذيت متذذنا
فيهذ ذذا امل اعذ ذذد ولمرشذ ذذحً بثتي ذ ذ ر د ي ذ ذذاسهم او ذ ذياسم اوذ ذذيت يعذ ذذدها ذ ذملهبم اوسياسذ ذذي مجذ ذذت
االنتخذذاب .صذذل اوتسذذمياا تكذذين مثذذت هذ ا اونظذذا يفعذذت زثذاات ممذذا هذذي اوذنظم األخذذرى
،اومج ذات مذذا ت ذذثن ااصذذل نظذذم اوتمثي ذذت اونسذذم بذذاو ياسم املنل ذذة باش ذثاز كدرا ي ذذاء اونس ذذاء
او اسمذذة  .بذذد ن اعذذدة ولثتيذ
املسذذمياا مياضذذر بذذاردة ب اسمذذة املرشذذحً اإلو ذملا بثتيذ
او اسم ذذة عل ذذى هذ ذ ا اونح ذذي ،يس ذذتطير اا ذذملب تلمجي ذذة االشذ ذثاطاا اوعددي ذذة ب ذذشي
ي كوذ ذملا بثتيذ ذ
طري ذذة ير،مجهذذا ،مبذذا لوذذك كدرا اونسذذاء يسذذفت او اسمذذة .مثذذت ه ذ ا اوسذذيناريي ال تكس ذ
اونساء م اعد عديدة ال يكين ونظا ااصل تش ا زمجا.
نظذذم اوتمثيذذت اونسذذم باو اسمذذة املنل ذذة فكذذن اوتعمجذذا عنه ذا بطراسذذق
اش ذثاطاا اوثتي ذ
لتلف ذذة ،س ذ ذ او يم ذذة اور مي ذذة ولحص ذذة .فيم ذذا ذذتل قص ذذة تس ذذمياا ذذدرها  90املاس ذذة،
ت تضذذي اعذذدة اوثتي ذ املنذذاارة تمجذذادل امليا ذذر بذذً املرشذذحً املرشذذحاا داسم ذات او اسمذذة .ه ذ ا
فكن ين حيدي عن طريق مذا يسذمى نظذا “او فذت اوسذحاب” ي “اامذار اوي شذي” ،هذ ا
اونظ ذذا ينمجن ذذي ين ي ذذش بع ذذد ز ذذت مرش ذذا باو اسم ذذة مرش ذذا م ذذن ا ذذنس ابخ ذذر .كلا زانذ ذ ص ذذة
اوتسذذمياا ذذدرها  69املاسذذة ،ت تضذذي اعذذدة اوثتي ذ املنذذاارة جذذيد ام ذرية ا ذذدة علذذى األ ذذت
ضذذمن املرشذذحً األربعذذة األ اسذذت او اسمذذة جذذيد ام ذريتً علذذى األ ذذت ضذذمن املرشذذحً اوثمانيذذة
األ است او اسمة ،هلم جرا.
ذذ .نظذذم اوتمثيذذت اونسذذم باو اسمذذة املنل ذذة ،يذذث تمجل ذ صذذل اوتسذذمياا ي صذذى
درجذذاا فعاويتهذذا ،يتي ذذع األ ذذر اوفعلذذي علذذى عذذدد مذذن املتن ذااا .فمجاإلضذذافة ك اعذذدة اوثتي ذ ،
سيكين هناك تش ا ملحيظ وعذدد امل اعذد املخصصذة ولذداسرة عذدد األ ذملاب اوذيت انتهذى هبذا ااذال
ك اوفذيد مب عذذد ا ذذد ف ذذه .فذ لا ضذذع معظذذم األ ذملاب ي ييعهذا رجذًت علذذى مذذة او اسمذذة
يفذذمل زثذذا مذذن ه ذ ه األ ذملاب كال مب عذذد ا ذذد وكذذت منهذذا سذذيحتت اورجذذال تلذذك امل اعذذد سذذيكين

__________
 9وًطًة على ممليد من اوتفا يت بششن لتلع ينياة اوذنظم االنتخابيذة ،يرجذى اورجذية ك تيجيذني األمذم املتحذدة
املتعلق باودعم امل د ك تصميم اونظم االنتخابية . FP/xx/2013
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اوذذد اسر اوصذذناة مذذر جذذيد
تذذش ا صذذل اوتسذذمياا حمذذد دات جذذدات .فذذرحل ذذد ي لوذذك يزذ
عذذدد زمجذذا مذذن األ ذملاب لاا او ذذدرة اوتنافسذذية املتما لذذة بصذذيرة ي يخذذرى .مذذن اونا يذذة اوعمليذذة،
س ذذتكين ص ذذة املنتخمج ذذاا ي ذذت داسمذ ذات م ذذن او يم ذذة اور مي ذذة اص ذذة اوتس ذذمياا لاو ذذا بسذ ذمج هذ ذ ه
املتنذااا .زمذذا ين جذذيد مرشذذحً مسذذت لً فكذذن ين يشذذيه اونتذذاسل كلا مذذا طمج ذ ااصذذل علذذى
عملي ذذة اوتس ذذمية ااملبي ذذة ذذدها .هذ ذ ه اااو ذذة ،فك ذذن اوتفك ذذا اإلو ذملا بيض ذذر املرش ذذحً
او ذياسم ‘يف يذات’ ،يذذث يكذذين علذذى ري نصذذع ذياسم ااذملب اوسياسذذي اويا ذذد رجذذال علذذى ري
اونصع اوثاين من ياسمني نساء.
زما فكن ين يطمجذق صذل اوتسذمياا علذى نظذم اوتمثيذت اونسذم بذاو ياسم املفتي ذة ،اوذيت
فكن فيها ولناخمجً اوتصيي و اسمة ملب فضًت عن اوتصيي ملرشا داخت تلك او اسمذة .كال ين
صذذل اوتسذذمياا تكذذين ي ذذت فاعليذذة اذذت هذ ا اونظذذا  .هذ ا ألنذذني نظذذا او اسمذذة املفتي ذذة ال
فكن ربه صل اوتسمية ب اعدة اوثتي ربطات فعاالت ،ألن يي ترتي م رر مجت االنتخذاب يكذين
اي ذذة املط ذذاف ،يتح ذذدد اوف ذذاسمل ن بع ذذدد األ ذياا او ذذيت ص ذذليا عليه ذذا
 ،ذذا متص ذذت بامليض ذذية.
ألشخا هم ،ويس بفعت ترتي األ اء او اسمة.

• حصص التسميات في نظم األكثرية/األغلبية

تكذذين صذذل اوتسذذمياا ي ذذت فاعليذذة اوذذنظم او اسمذذة علذذى د اسذذر امل عذذد اويا ذذد ،مبذذا
فيه ذذا نظذ ذا اوف ذذاسمل ب ذذشزثر األ ذ ذياا نظ ذذا ا ذ ذيوتً نظ ذذا اوتص ذذيي اوتفض ذذيلي .هذ ذ ا ألن ز ذذت
ملب يطذرح مرشذحات ا ذدات ف ذه زذت داسذرة انتخابيذة ،وذ وك تطمجذق ااصذة علذى زامذت جمميعذة
مرشذذحي زذذت ذذملب اومجلذذد بشسذذره .وكذذن ال تيجذذد طري ذذة عمليذذة متنذذر ملب ذات مذذن تسذذمية اوعذذدد
املطليب من املرشحاا د اسر ال فلك فيها يية فر ة ولفيد ،ب وك يف د ااصة فاعليتها.
م ذذن اونا ي ذذة اونظري ذذة ،فك ذذن ييضذ ذات اس ذذتخدا ص ذذل اوتس ذذمياا او ذذد اسر االنتخابي ذذة
ل اا امل اعذ ذذد اوعديذ ذذدة ،اوذ ذذيت تسذ ذذتخد فيهذ ذذا ذ ذذينة األزثريذ ذذة يي نظذ ذذا يفذ ذذيد فيذ ذذني املرشذ ذذحين
ااا ذذلين علذذى يزثذذر األ ذياا  ،ذذ .بلذذيد عذذدد امل اعذذد املتذذاح ،ه ذي مذذن مجيذذت نظذذا اوصذذيا
اويا ذد ،ذا او ابذذت ولتحييذت نظذذا تصذيي اوكتلذذة .كال ين اسذتخدا صذذل اوتسذمياا هذ ه
او ذذنظم يف ذذثأل مسذ ذمج ات ج ذذيد ي ذ ذملاب سياس ذذية متماس ذذكة هياز ذذت داخلي ذذة تس ذذيطر عل ذذى تس ذذمية
املرشذذحً ،هذ ا وذذيس هذذي ااذذال داسمذات نظذذم اوصذذيا اويا ذذد ،ذذا او ابذذت ولتحييذذت .اويا ذذر ينذذني
ويس هناك حال معر فة اصل اوتسمياا اونظم اويت من ه ا او مجيت.

‘ ’3حصص النتا ا

عنذذد تطمجيذذق ااصذذة علذذى اونتذذاسل ،ف ذ ن ه ذ ا يعذذين تعذذديت نتيجذذة االنتخذذاب كلا زذذان عذذدد
اونس ذذاء اوًس ذذي ترش ذذحن وًنتخ ذذاب عل ذذى يس ذذا م ذذا حيص ذذلن علي ذذني ي يص ذذت علي ذذني ي ذ ذملاهبن م ذذن
ي ياا ي ت من شرز ااصة.
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صة اونتاسل فكذن اوتعمجذا عنهذا عميمذات بش ذا مطلذ متعلذق مبذا يلذي ) ( :التكـويع العـام
ولهي ذذة املنتخمجذذة ،ي (ب) نتــا ا كــل دا ــرة كلا زذذان هنذذاك يزثذذر مذذن ا ذذدة ،و (ج) المرشــحيع
الفا زيع او ين زانيا من نصي زت ملب زت داسرة انتخابية.

• حصص النتا ا في النظم النسبية

.
اونظذذا اونسذذم فكذذن ين يتح ذذق يي مذذن اخليذذاراا اوثً ذذة ابتي ذة :ي ب
ااصة اوتكيين اوعا ولهي ذة املنتخمجذة فعذال مبعذىن ينذني يكفذت بلذيد ااصذة يي ين اهلي ذة املنتخمجذة
سذذييجد هبذذا اوعذذدد اوذذًد مذذن اونسذذاء  ،بذذافثاأل جذذيد مذذا يكفذذي مذذن املرشذذحاا .وكذذن تلملم ذذني
بر تيزذذيالا مع ذذدة ك ذذد مذذا وتحديذذد ااذذملب او ذ ي سذذيتعً عليذذني “اوتخلذذي” عذذن مرشذذا لزذذر
داسرة انتخابية ما وصاحل امرية.
عنذذد تطمجيذذق صذذة علذذى نتذذاسل زذذت داسذذرة كلا زذذان هنذذاك يزثذذر مذذن ا ذذدة  -ه ذ ا هذذي
اخليذذار ب  -ذذد ال تكذذين اونس ذمجة امل ييذذة ولنسذذاء املنتخمجذذاا هذذي باوض ذمجه اونس ذمجة امل ييذذة احمل ذددة
ولحصذذة .يتي ذذع األ ذذر اوفعلذذي علذذى عذذدد امل اعذذد زذذت داسذذرة ،اونس ذمجة امل ييذذة احملذذددة ولحصذذة،
عذذدد او ذياسم اوفذذاسملة مب اعذذد .علذذى سذمجيت املثذذال ،ف نذذني داسذذرة ذذناة جذذدات لاا م عذذدين ال متذذنا
صذذة يذذدد ااذذد األد ى بذ ذ  69املاسذذة اوفذذيد االنتخذذايب باوضذذر رة الم ذرية تلذذك اوذذداسرة ألن
 69املاسة من ا نذً تعذين ي ذت مذن م عذد ا ذد  .سذيف تلذمل ييضذات هذ ا اوذنهل بر تيزذيالا
تفصيلية.
عنذذد تطمجيذذق ااصذذة علذذى املرشذذحً اوفذذاسملين او ذ ين زذذانيا مذذن نصذذي زذذت ذذملب زذذت
 سذذتتي ع اونس ذمجة امل ييذذة اهلي ذذة املنتخمجذذة عميم ذات ،مذذرةداسذذرة انتخابيذذة  -ه ذ ا هذذي اخليذذار
يخذذرى ،علذذى جذذم اوذذد اسر ،اونس ذمجة امل ييذذة احمل ذددة ولحصذذة ،عذذدد األ ذملاب اوفذذاسملة بامل اعذذد.
ااسذذاباا ه ذ ه اااوذذة يس ذذلس مذذن ااس ذذاباا اذذت اخلي ذذارين ي ب او ذياردين يع ذذًه،
ألن زت ملب زت داسرة عليني ين يلم نفس اشثاطاا ااصة.
يي م ذذن اونه ذذي اوثً ذذة املذ ذ زيرة يع ذذًه ،تنط ذذيي عملي ذذة يدي ذذد املذ ذرية املنتخمج ذذة عل ذذى
“كدا ة” مرشحً لزير راءة اسمة املرشذحً نذمل الت ولتعذرف علذى املذرية األفضذت ضذعية ،لوذك
 .ف اوفراد تتح ق ااصة.
سذيت يأل تذش ا مثذذت هذ ه ااصذة كلا يكذذن هنذاك عذدد زذذاف مذن املرشذحاا وًختيذذار
مذذن بيذذنهن .و ذ وك ،مذذن املهذذم جذذيد بويذذة تكفذذت ت ذذد األ ذملاب بعذذدد زذذاف مذذن اونسذذاء .ه ذ ا
فكذذن عملذذني كمذذا عذذن طريذذق صذذة تسذذمياا علذذى اونحذذي املشذذر ح يعذذًه  ،بفذذرأل اعذذدة ت ضذذي
ذفيفني فذنا امل عذد
بشنني م .عجمل ااذملب عذن شذنت امل عذد وعذد جذيد عذدد زذاف مذن اونسذاء
املب بخر وديني مرشحة.
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• حصص النتا ا في نظم األكثرية/األغلبية

فكذ ذذن تطمجيذ ذذق نظذ ذذا “اوفذ ذذاسمل بذ ذذشزثر األ ذ ذياا” نظذ ذذم األزثريذ ذذة د اسذ ذذر األعضذ ذذاء
املتعذذددين نظذذا اوص ذذيا اويا ذذد  ،ذذا او ابذذت ولتحييذذت ،نظ ذذا تصذذيي اوكتل ذذة  .ه ذ ا ينط ذذيي
على ف املرشحً اورجذال ،بصذرف اونظذر عذن األ ذياا اوذيت صذت عليهذا زذت مذنهم ،وصذاحل
األزثذذر صذذيالت علذذى األ ذياا ب ذً اونسذذاء س ذياء زانذ ا ذذدة ي يزثذذر ذذ .تكتمذذت ااصذذة.
فك ذ ذذن ين تذ ذ ذ دي هذ ذ ذ ه ابوي ذ ذذة كيل “ك ذ ذذًل” مرش ذ ذذحاا حم ذ ذذت مرش ذ ذذحً ل ذ ذذاوفً االنتم ذ ذذاء
اوسياسذ ذذي .مبعذ ذذىن بخذ ذذر ،ف ذ ذ ن صذ ذذة اونتذ ذذاسل ه ذ ذ ا اونظذ ذذا ذ ذذد متثذ ذذت تذ ذذدخًت األفضذ ذذلياا
اوسياسية ولناخمجً.
م ذذن اونا ي ذذة اونظري ذذة ،فذ ذ ن ص ذذل اونت ذذاسل ممكن ذذة وكنه ذذا  ،ذذا مناسذ ذمجة ونظ ذذا يزثري ذذة/
ي،لمجي ذذة يس ذذتخد او ذذد اسر االنتخابي ذذة ل اا امل ع ذذد اويا ذذد نظ ذذا اوف ذذاسمل ب ذذشزثر األ ذياا ،نظ ذذا
اوتصذذيي اوتفضذذيلي ،نظ ذذا ا ذيوتً  .مث ذذت ه ذ ا اونظ ذذا  ،تكذذين امل ذرية اوذذيت ي ذذت حمذذت رج ذذت
منتميذذة داسم ذات ك ذذملب بخذذر ،ألن ذذني وذذيس م ذذن املع ذذيل ين يرشذذا ذذملب مذذا يزث ذذر مذذن مرش ذذا
اوعذذادة ،ذذا
اوذذداسرة نفسذذها .ه ذ ا املسذذتيى مذذن اوتذذدخت يفضذذلياا اونذذاخمجً اوسياسذذية يعت ذ
م مجيل .عً ة على لوذك ،سذيكين مذن املسذتحيت اوتي ذت ك معيذار مع ذيل وتحديذد اوذداسرة اوذيت
من املتعً ليل امرية حمت املرشا او زر اوفاسمل فيها.

‘ ’2الم اعد المحشوزة

امل عد احملجيد هي م عد ال تتنافس علي اوفذيد بذني سذيى مرشذحاا .مثذت هذ ا اونظذا ،
ن ذ عذذدد م ذذن امل اعذذد وفص ذذلني عذذن امل اع ذذد اوذذيت ذذري اوتن ذذافس عليهذذا باالنتخ ذذاب اوعذذا  .ه ذ ا
سذذينطيي علذذى ي ذذد يم ذرين :ي كم ذذا اسذذتخدا بطا ذذة ا ذثاة منفصذذلة ،ي ج ذذملء منفصذذت بطا ذذة
اال ثاة اوعامة ،ولمرشحااَ ،عد منفصت و ياا او اهمجة وتلذك امل اعذد ،ي ب شذنت امل اعذد
املخصصة مذن ذياسم املرشذحاا اوذيت يعذدها زذت ذملب مجذت االنتخذاب وكذت ذملب ااذق عذدد
من امل اعد احملجيدة يناار صذتني مذن األ ذياا ي مذن امل اعذد اوسذمجاق االنتخذايب اوعذا  .مبعذىن
بخر ،ال ييجد ه ا اومجديت تصيي منفصت ممجاشر ولمرشحاا.
فكن استخدا امل اعد احملجيدة باال ثان بطاسفة زمجاة من اونظم االنتخابية.

ال يعذذين اسذذتخدا امل اعذذد احملجذذيدة ين اونسذذاء ،ذذا مسذذميح هلذذن باملنافسذذة علذذى امل اعذذد
اوعامذذة األخذذرى .بينمذذا َس ذيكفت ولنسذذاء شذذنت زافذذة امل اعذذد احملجذذيدة هلذذن ،سذذتكين اونتيجذذة هذذي
ديادة عددهن اهلي ة املنتخمجة اوذيت مذن هذ ا او مجيذت عذن عذدد امل اعذد احملجذيدة ،ألنذني مسذميح هلذن
باوتنذذافس علذذى امل اعذذد األخذذرى اوسذمجاق االنتخذذايب اوعذذا  .فضذًت عذذن لوذذك ،فذ ن كجذراء سذمجاق
انتخذايب منفصذذت ولمرشذحاا ال يعذين عذذادة ين اونسذذاء ذدهن هذذن او ذذادراا علذى اوتصذذيي هلذذن
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ايذة
ي ين اورجال ذدهم هذم اوذ ين يسذتطيعين اوتصذيي ولمتنافسذً علذى امل اعذد اوعامذة.
األم ذذر ،ي ذذتمكن اون ذذاخمجين ع ذذادة م ذذن اإلدالء بص ذذيتً ي يزث ذذر  ،ا ذذد ولس ذمجاق االنتخ ذذايب اوع ذذا
ا د ولم اعد احملجيدة.
و ذذيس مث ذذة ت ذذداخت ب ذذً امل اع ذذد احملج ذذيدة األفض ذذلياا اوسياس ذذية ولن ذذاخمجً ،ألن بيس ذذر
اوناخمجً اختيذار املذرية اوذيت تعكذس براءهذم ي ذيَمهم يزثذر مذن ،اهذا .كال ين هذ ا ال ينشذ فصذًت
بً املرشحً املرشحاا ،ه ا اوفصت د ال يعت مر،يبات بعه اوظر ف.
امللمذ ذذا اورسيسذ ذذي او ذ ذ ي حيتذ ذذا ك معا ذ ذذة  -كلا اسذ ذذتطاة اونذ ذذاخمجين اوتصذ ذذيي بصذ ذذيرة
ممجاشرة وشنت امل اعد احملجيدة  -هي ما كلا زان املراد بامل اعد احملجيدة ين تكين:
شاً،وا منتخمجاا بتصيي شامت ولمجلد زلني ي
ي
ب لصصة ونفس اود اسر املستخدمة ولم اعد اوعامة ي
لصص ذذة ملن ذذاطق ي ذذداا جنرافي ذذة يخ ذذرى يز ذ ال تن ذذاار او ذذد اسر املخصص ذذة
ولم اعد اوعامة.
اوع ذد .علذذى
وكذذت ذذل ب ذذاره اوعمليذذة املعينذذة ،ال سذذيما فيمذذا ذذتل بتيسذذا اوتصذذيي
َ
سمجيت املثال ،ف لا زان عدد امل اعد احملجذيدة يزذ مذن عذدد اوذد اسر املخصصذة ولم اعذد اوعامذة ذد
يكذذين مذذن األفضذذت تيدي ذذر امل اعذذد املخصصذذة ولنس ذذاء علذذى اوذذد اسر و ذذيس كنشذذاء س ذمجاق انتخ ذذايب
شامت اومجلد ،لوك ولحذد مذن جذم اال ذثاة مذر ضذمان االنتشذار ا نذرا ولنسذاء املنتخمجذاا كلا
زان ه ا مستصيبات لوك اومجلد .
مذ ذذن اوصذ ذذع كنشذ ذذاء ي كضذ ذذافة م اعذ ذذد حمجذ ذذيدة نظذ ذذا انتخذ ذذايب ذ ذذاسم علذ ذذى اوذ ذذد اسر
االنتخابي ذذة ل اا اوعض ذذي اويا ذذد كلا يك ذذن هن ذذاك خي ذذار يس ذذما بملي ذذادة ج ذذم اهلي ذذة املنتخمج ذذة
ب نشاء د اسر جديدة ولسمجاق االنتخايب املنفصت.

‘ ’4الحصص الطوعية

بص ذذرف اونظ ذذر ع ذذن نظ ذذم ااص ذذل اإلوملامي ذذة ،فك ذذن ييضذ ذات ين ت ذذدر األ ذ ذملاب اوسياس ذذة
طياعيذة عذددات يد ى مذذن اونسذاء علذذى ذياسم مرشذحيها .هذ ا فكذن ين حيذذدي ألسذمجاب اسذثاتيجية،
بشمذذت اجتذ اب ممليذذد مذذن األ ذياا ي تل ذذي متييذذت كذذيمي كضذذا مذذ .نذذل او ذذانين علذذى ذيافمل
ماويذذة مذذن هذ ا او مجيذذت .مذذن املمكذذن ييضذات ين تعتمذذد األ ذملاب اوسياسذذية طياعيذذة صصذات إلاهذذار
درجة من االوتملا باملسا اة بً ا نسً ي زرد على اعتماد ي ملاب يخرى صصات ولنساء.
عذ ذذادة مذ ذذا يذ ذذنجا مثذ ذذت ه ذ ذ ا اوذ ذذنهل كلا ي اونذ ذذاخمجين يمهيذ ذذة و ذ ذياسم املرشذ ذذحً املتيادنذ ذذة
جنسذذانيات ،بذ وك ينشذ ذذافملات يذذدفر األ ذملاب ك كدرا اونسذذاء ياسمهذذا .اذذر ف يخذذرى،
ال يذذرجا ين يكذذين هنذذاك يي تذذش ا ونظذذا صذذل طذذيعي زه ذ ا .ذذد يص ذدق األمذذر نفسذذني علذذى
اونهذذي او اسمذذة علذذى اا ذيافمل ،مذذا تكذذن اوفاسذذدة املاويذذة املتيوذذدة عذذن كدرا اململيذذد مذذن اونسذذاء
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او ياسم زمجاة قيث إ االعتمجاراا االسثاتيجية األخرى.
مذذن املمكذذن ييض ذات ين ت ذذرر األ ذملاب اوسياسذذية ديذذادة متثيذذت اونسذذاء هيازلهذذا اوداخليذذة
املخصص ذة وصذذنر او ذرار ،اوذذيت مذذن مجيذذت جمذذاوس اإلدارة ااملبيذذة ي اولجذذان اوتنفي يذذة اويطنيذذة ،كن
زذذان مذذن املمكذذن ييضذات ين تتيسذذر هذ ه اولفتذذة زذذي تشذذمت اولجذذان ااملبيذذة، .اومجذات مذذا يشذذار ك
هذ ا باعتمجذذاره صذذل او يذادة اوداخليذذة .مثذذة كجذراء طذذيعي ك ذذايب بخذر فكذذن ين تتخذ ه األ ذملاب
اوسياسذذية هذذي كنشذذاء سذذم فذذرة ،ي يي منهمذذا ،داخذذت ااذذملب كلا زذذان لوذذك مناس ذمجات ولظذذر ف.
ه ا فكن ين يكين دافعات ملشارزة املرية اوعمت اوسياسي.

هاء  -المصطلحات والتعاريف
واو  -المراجر
المراجر المعيارية و الفا ة األهمية

اإلعًن اوعاملي ا يق اإلنسان معتمد عا 8491
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf

اوعهد اود يل اخلاحل باا يق املدنية اوسياسية معتمد عا  ،8422دخت يمل
اونفال عا 8492
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr.pdf

اتفا ية او ضاء على يير يشكال اوتمييمل ضد املرية معتمدة عا  ،8494دخل
يمل اونفال عا A/34/46 ، 8418
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm

رار ا لس اال تصادي االجتماعي اوتابر و مم املتحدة . 8440 89/8440
م تطفاا منني متا ة
http://www.eoc.org.hk/eoc/upload/200622310422248640.doc

كعًن منها عمت بيجً .امل متر اوعاملي اورابر املعين باملرية 8449
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/BEIJIN_E.PDF

ت رير ا لس اال تصادي االجتماعي وعا ، 8449 8449

A/52/3

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF

رار جملس األمن اوتابر و مم املتحدة  8269بششن املرية اوسً األمن ، 6000
S/Res/1325
www.un.org/events/res_1325e.pdf

رار ا معية اوعامة و مم املتحدة  820/22بششن مشارزة املرية

اوعمت اوسياسي
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6086
http://iknowpolitics.org/sites/default/files/ga_wpp_2012.pdf

رار ا معية اوعامة  /جملس األمن بششن “مشارزة املرية
اوعا ” A/65/354-S/2010/466 6080

بناء اوسً  -ت رير األمً

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D274E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20S%202010%20466.pdf

اوتي ية اوعامة ر م  69بششن اوف رة  8من املادة  9من اتفا ية او ضاء على يير
يشكال اوتمييمل ضد املرية ،املتعل ة باوتدابا اخلا ة امل تة 6009
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20rec
ommendation%2025%20(English).pdf

إرشاد متصل بذلك

تيجيني :ممجادن ينياة املساعدة االنتخابية امل دمة من األمم املتحدة،
املمجدي اوتيجيهي املتعلق بت ييماا األمم املتحدة وً تياجاا االنتخابيةFP/02/2012 ،
تيجيني بششن اودعم امل د م ن األمم املتحدة ك مرا م االنتخاباا اود ويً،
FP/01/2012

FP/03/2012

املمجدي اوتيجيهي املتعلق بتعمليمل اا يق االنتخابية و شخاحل ل ي اإلعا ة عن طريق
املساعدة االنتخابية امل دمة من األمم املتحدةFP/04/2012 ،
تيجيني بششن املساعدة االنتخابية امل دمة من األمم املتحدة :اإلشراف املرا مجة األفر ة
االعتمادFP/01/2013 ،
تيجيذذني بشذذشن اوذذدعم امل ذذد مذذن األمذذم املتحذذدة ك تصذذميم ك ذذًح اوذذنظم االنتخابيذذة،
FP/02/2013

اوسياسة اوشاملة ملنظيمة األمم املتحدة املتعل ة باملسا اة بً ا نسً متكً املرية:
اوثزيمل على اونتاسل األ ر
http://www.un.org/womenwatch/ianwge/gm/UN_system_wide_P_S_CEB_Stat
ement_2006.pdf

املمجادن اوتيجيهية املشثزة بً كدارة عملياا ف اوسً كدارة اودعم امليداين املتعل ة
بتعمليمل د ر املرية جمتمعاا ما بعد اونملاة6009 ،
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/women_electora
l_guidelines.pdf
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“Women and Elections – Guide to promoting the participation of women in
elections”, OSAGI and Electoral Assistance Division 2005,
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/WomenAndElections.pdf

موارد إفافية
“UN Millennium Development Goals Report 2012”, pages 24/25,
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
European

 تسمى اويي، 8492 يمل اونفال عا

 دخل،8490 معتمذ ذدة عا
Convention on Human Rights,

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B4575C9014916D7A/0/CONVENTION_ENG_WEB.pdf

 دخت يمل،8418 يق اإلنسان اوشعيب معتمد عا

امليثاق األ فري ي بششن
8412 اونفال عا

http://www.africaunion.org/official_documents/treaties_%20conventions_%20
protocols/banjul%20charter.pdf

يمل

 دخل،8424  معتمدة عا،American Convention on Human Rights
8491 اونفال عا

http://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
Inter-Parliamentary Union, ‘Reports on Recent IPU Specialised Conferences
and Meetings: One-Day Parliamentary Meeting on the Occasion of the 49th
Session of the Commission on the Status of Women: Beijing +10 (New York,
3 March 2005), www.ipu.org/splz-e/csw49/report.pdf
Inter-Parliamentary Union: Women in National Parliaments database,
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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املعهد اود يل ولدف راطية املساعدة االنتخابية  -اوتصميم من يجت املسا اة  -األنظمة
االنتخابية نظا اوكيتة  :اخلياراا املناسمجة اخلياراا ،ا املناسمجة 6009
http://www.idea.int/publications/designing_for_equality/index.cfm
Niklas A. Butenschon and Kare Vollan: Electoral Quotas and the Challenges of
Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies, University of Oslo 2011,
http://www.jus.uio.no/smr/english/about/programmes/nordem/publications/nor
dem-report/2011/special-report-20011.pdf
World Plan of Action, Par.62
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/mexico.html

زاي  -الرصد والت يد

يكلع املنسق ييضات بضمان اوتنسيق داخت منظيمة األمم املتحدة فيما تل
باملساعدة االنتخابية ،من مث ف نني يساعد على ضمان اوت يد باملمجادن املمجينة ه ه اوي ي ة.
زما ين مديري برامل مشارير املساعدة االنتخابية امل دمة من األمم املتحدة
مس يوين عن ضمان ت يد زافة امليافً االنتخابيً اوتابعً و مم املتحدة اخلاضعً
إلشرافهم هب ا اوتيجيني اوسياسا .

حاء  -التواريخ

ي ذمجا ه ذ ا اوتيجيذذني سذذاري املفعذذيل
استعراضني زت سنتً ي س اوضر رة.

 --زذذانين األ ل/ديسذذم  .6082سذذيجري

ةاء  -جهة االتصال

فريق اوسياسة او ازرة امل سسية ،شعمجة املساعدة االنتخابية ،كدارة اوش ن اوسياسية،
.ead@un.org

ياء  -التاريخ

اوصيا،ة ا هبا فريق اوسياسة او ازرة امل سسية ،بشعمجة امل ساعدة االنتخابية ،اوتابعة
إلدارة اوش ن اوسياسية.
جمال
مجت االعتماد ،جرى اوتشا ر مر يعضاء بوية اوتنسيق بً اويزاالا
املساعدة االنتخابية.
التوقير:
التاريخ XX :كانون األول/ديسمبر 3102

