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 [االعتمادتاريخ  بعد]سنتان  تاريخ املراجعة:

 
 توجيه بشأن

اســـية عـــع ةريـــق المســـاعدة االنتخابيـــة تشـــشير مشـــاركة المـــر ة االنتخابيـــة والسي
 الم دمة مع األمم المتحدة

 الغرض - لف  المحتويات:
 النطاق -باء   
 منط ياألساس ال -جيم   
 السياسة -دال   
 المصطلحات والتعاريف -هاء   
 المراجر -واو   
 لت ّيدالرصد وا -زاي   
 التواريخ -حاء   
 جهة االتصال -ةاء   
 التاريخ -ياء   

 المرف ات
 الغرض – لف 

هذذ ا اوتيجيذذني يمجذذً كيذذاالت زيفيذذة تعمليذذمل األمذذم املتحذذدة مشذذارزة املذذرية االنتخابيذذة  اوسياسذذية  
ًت عذن  ،يمجذً االعتمجذاراا اورسيسذيةهذي عن طريق املساعدة االنتخابيذة.    اوعذا   يتيجيذني اوسياسذاوفضذ

االنتخابيذذذذة بشذذذذشن مشذذذذارزة املذذذذرية  ملذذذذيافي األمذذذذم املتحذذذذدة عنذذذذد اوذذذذدعية ي  ت ذذذذد  املسذذذذاعدة ،اهلذذذذا 
 اوسياسية.  هي يستهدف ييضات ضمان االتساق  اوتماسك على امتداد منظيمة األمم املتحدة.  

 النطاق -باء 
ينطمجذذذق هذذذ ا اوتيجيذذذني علذذذى زافذذذة زيانذذذاا منظيمذذذة األمذذذم املتحذذذدة  مذذذيافي األمذذذم املتحذذذدة  

 فيما يتعلق باألنشطة اويت متس اوعملياا االنتخابية.
باالنكليمليذذذة ،  ،’United Nations’   ‘UN‘األمم املتحذذذدة  امل صذذذيد بذذذ مذذذن املفهذذذي  ين  

يي ييذذذذذر كداراا األمذذذذذم املتحذذذذذدة،   ذذذذذنادي ها،  ،مذذذذذة األمذذذذذم املتحذذذذذدة بشسذذذذذرهاي نظماإلشذذذذذارة ك  
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 ،  بعثاوذذذذا افذذذذ  اوسذذذذً ، commissions براجمهذذذذا،  زياناوذذذذا،   ذذذذنادي ها االسذذذذت مانية،   ا ذذذذا  
  بعثاوا ومجناء اوسً ،  مكاتمجها او طرية،  هي اوا األخرى. ،وا اوسياسية اخلا ة بعثا

 األنشذذذذطة اوذذذذيت متذذذذس اوعمليذذذذاا االنتخابيذذذذة تشذذذذمت زافذذذذة األنشذذذذطة املمجينذذذذة باوتفصذذذذيت    
. زمذذذذا ينمجنذذذذي ين تت يذذذذد (FP/01/2012) ”االنتخابيذذذذةممجذذذذادن  ينذذذذياة املسذذذذاعدة “اوتيجيذذذني املتعلذذذذق بذذذذذ 

 عمليمل مشارزة املرية االنتخابية  اوسياسية هب ا اوتيجيني.اودعية كيل ت
  هناك يربعة جماالا رسيسية مشميوة هب ا اوتيجيني، هي: 
 شارزة املرية االنتخابية  اوسياسية مباإلطار املعياري او اسم فيما يتعلق  - 
 ية املعليماا األساسية  املساست املتعل ة مبشارزة املرية االنتخابية  اوسياس - 
تعمليذذذذمل مشذذذذارزة املذذذذرية االنتخابيذذذذة  اوسياسذذذذية عذذذذن طريذذذذق اوذذذذدعية اوذذذذيت ت ذذذذي  هبذذذذا األمذذذذم  - 

 املتحدة  املساعدة االنتخابية اويت ت دمها املنظمة نفسها 
  كطذذذذار املسذذذذاعدة االنتخابيذذذذة امل دمذذذذة مذذذذن األمذذذذم  تخذذذذ ةاوتذذذذدابا اخلا ذذذذة امل  تذذذذة امل - 

 املتحدة.
ًَ  هذذذ ا اوتيجيذذذني فذذذس طاسفذذذة مذذذ  يخذذذرى   مبمليذذذد مذذذن اوتفصذذذيت     ذذذاسقن املسذذذاست، اوذذذيت تمجذذذ
سذذيما  اوسياسذة االنتخابيذذة و مذم املتحذذدة.  وذ وك، ينمجنذي  راءوذذا بذاال ثان هبذذ ه اوي ذاسق، البشذشن 

 ”حذذذذذذذذدةامل دمذذذذذذذذة مذذذذذذذذن األمذذذذذذذذم املت االنتخابيذذذذذذذذةممجذذذذذذذذادن  ينذذذذذذذذياة املسذذذذذذذذاعدة “اوتيجيذذذذذذذذني املتعلذذذذذذذذق بذذذذذذذذذ 
(FP/01/2012)،    تذذذذذذذيجيهي املتعلذذذذذذذق بت ييمذذذذذذذاا األمذذذذذذذم املتحذذذذذذذدة وً تياجذذذذذذذاا املمجذذذذذذذدي او“  ي ذذذذذذذة
اوذذذدعم امل ذذذد  مذذذن األمذذذم املتحذذذدة كيل تصذذذميم “ذ بذذذاملتعلذذذق  اوتيجيذذذني  ،(FP/02/2012) ”االنتخابيذذذة

 .(FP/02/2013) ” ك ًح اونظا  االنتخايب
 األساس المنط ي –جيم 

األمذذذً اوعذذذا  ولشذذذ  ن   زيذذت ييكن منسذذق األمذذذم املتحذذذدة ألنشذذطة املسذذذاعدة االنتخابيذذذة،  
  ضذذذر  هذذذي  اسذذذد املنظيمذذذة   جمذذذال ”املنسذذق“اوسياسذذية،  املشذذذار كويذذذني مذذذن ابن فصذذذاعدات بي ذذذفني 

عذذرف  تعميمهذذا.  سياسذذة األمذذم املتحذذدة االنتخابيذذة ت   اسياسذذة األمذذم املتحذذدة االنتخابيذذة  ك ذذداره
امل دمذة زيانذاا األمذم املتحذدة   ن ينطمج ذان علذى زافذةا لذبش ا اإلطار املعياري  اوتيجيني اإلرشادي او

مذن جهذيد املنسذق إلعذداد جمميعذة مذن ءات عذد هذ ا اوتيجيذني بي ذفني جذمل لمساعدة االنتخابيذة.   ذد ي  و
سياسذذة او  ذذاسق اوسياسذذة االنتخابيذذة اوشذذاملة ملنظيمذذة األمذذم املتحذذدة. زمذذا يتسذذق هذذ ا اوتيجيذذني مذذر 

  .6002 ق منظيمة األمم املتحدة على نطااملتعل ة باملسا اة بً ا نسً  متكً املرية 
 يرزذذذذمل هذذذذذ ا اوتيجيذذذذني علذذذذذى زيفيذذذذذة تعمليذذذذمل مشذذذذذارزة املذذذذذرية االنتخابيذذذذة  اوسياسذذذذذية،   كطذذذذذار  
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 املساعدة االنتخابية امل دمة من األمم املتحدة.
اوتصذذذيي  جمذذذرد فهذذذم املشذذذارزة   االنتخابذذذاا علذذذى ي ذذذا كشذذذارة ك     سذذذياق هذذذ ه اوير ذذذة، ال ت   

ك  طاسفذذة عريضذذة مذذن األنشذذطة األخذذرى تشذذمت ت فهذذم علذذى ي ذذا كشذذارة ييضذذات امل اعذذد بذذت  ااصذذيل علذذى 
اوعمذذذت مذذذر اهلي ذذذاا املعنيذذذة بذذذ دارة االنتخابذذذاا ي  اهلي ذذذاا ااكيميذذذة املتصذذذلة هبذذذا ي  املشذذذارزة مذذذر ا تمذذذر 

 املدين ي  األ ملاب اوسياسية فيما يتعلق باالنتخاباا على اوصعيدين اويطين  احمللي.
 السياسة-ال د

اإلةار المعيـاري ال ـا م فيمـا يتعلـق بمشـاركة المـر ة فـي االنتخابـات  0 -دال 
 والتمثيل في الهيئات المنتخبة

يستمد اإلطار املعياري او اسم املتعلذق باملشذارزة االنتخابيذة  اوسياسذية ولمذرية مذن عذدد مذن  
ا املتعل ذة ق ذيق اإلنسذان  اا ذيق املصادر.  هذ ه املصذادر تشذمت اإلعًنذاا  اوعهذيد  االتفا يذا

اوسياسية،  ت ذارير األمذم املتحذدة   راراوذا  خطذه عملهذا،  سياسذة األمذم املتحذدة او اسمذة املتعل ذة 
 باملساعدة االنتخابية،  سياسة املسا اة بً ا نسً.

 وياا تتحملهذذذا اوذذذد ل األعضذذذاء  زذذذ ا زيانذذذاا األمذذذم   اإلطذذذار املعيذذذاري ينشذذذ  مسذذذهذذذ ا    
تحذذذدة، ال سذذذيما مذذذيافي األمذذذم املتحذذذدة اوذذذ ين يتعلذذذق ارتمجذذذاطهم بش ذذذحاب املصذذذلحة اوذذذيطنيً امل

 املسا اة بً ا نسً  متكً املرية.بباوعملياا االنتخابية ي  اونظم االنتخابية   
 فيمذذذا  ذذذذتل باوذذذد ل األعضذذذذاء، فذذذذ ن االوتملامذذذاا مسذذذذتمدة مذذذذن او ذذذانين اوذذذذد يل ا ذذذذيق  

االوتملامذذاا مثذذت هذذ ه املتعل ذذة ق ذذيق اإلنسذذان اوذذيت  ذذد   عليهذذا.    اإلنسذذان  اوصذذكيك اود ويذذة
اوذذذذيت ت ضذذذذي بذذذذا ثا    ذذذذيق اإلنسذذذذان  أايتهذذذذا  كعماهلذذذذا تشذذذذمت ييضذذذذات كجذذذذراءاا ك ابيذذذذة وتيسذذذذا 

 . تعمليملها اوتمتر هب ه اا يق
زيانذذاا األمذذم املتحذذدة  مذذيافي األمذذم املتحذذدة علذذى ا ذذذثا   ذذ    يكوملامذذ اجذذ   هنذذاك  
.  اوعمذذذت علذذذى تعمليذذذمل تلذذذك اا ذذذيق  االوتملامذذذاا ق  االوتملامذذذاا اوذذذياردة   اإلطذذذار املعيذذذارياا ذذذي 

 هذذ ا يشذذمت اإلطذذار املتعذذدد األطذذراف األساسذذي  زذذ ا سياسذذة األمذذم املتحذذدة او اسمذذة فيمذذا يتعلذذق 
 باملساعدة االنتخابية  باملسا اة بً ا نسً.

 ليةاإلةار المتعدد األةراف وااللتزامات الدو  - 0
تلذذذذذمل  اوصذذذذذكيك اود ويذذذذذة املتعل ذذذذذة باالنتخابذذذذذاا اوذذذذذد ل بذذذذذاالعثاف قذذذذذق زذذذذذت مذذذذذياطن    

ا    ين ينتخذذذ ، زمذذذا تلملمهذذذا االشذذذثاك   تسذذذيا اوشذذذ  ن اوعامذذذة، ال سذذذيما   ذذذني   ين يصذذذي  
قمايذة لوذذك ااذذق.   ذذد نشذذش  ذذق املذرية   املشذذارزة اوتامذذة   اوعمليذذاا اوسياسذذية  االنتخابيذذة عذذن 

اوعذذاملي ا ذذيق  نبذذاا يق اوسياسذذية اوذذياردان   اإلعذذً  تكذذافاملعذذد  اوتمييذذمل  ممجذذدي اوتمتذذر ممجذذدي 
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8491اإلنسان املعتمد عا  
 1 . 

متعل ذذذة ق ذذذيق اإلنسذذذان، مذذن  مجيذذذت اوعهذذذد اوذذذد يل يخذذرى  مثذذة  ذذذكيك  معاهذذذداا د ويذذذة  
،  8496لمذذذذرية  ة وذ ،  اتفا يذذذذة اا ذذذذيق اوسياسيذذذذ8422اخلذذذذاحل بذذذذاا يق املدنيذذذذة  اوسياسذذذذية  

 اتفا يذذذذاا ك ليميذذذذة تكذذذذرر  ، 8494 اتفا يذذذذة او ضذذذذاء علذذذذى ييذذذذر يشذذذذكال اوتمييذذذذمل ضذذذذد املذذذذرية  
ثذذذت هذذذ ه جذذذاء   اإلعذذذًن اوعذذذاملي ا ذذذيق اإلنسذذذان  تتيسذذذر فيذذذني  تذذذ زر  ذذذرا ة ين اوتمتذذذر مب مذذذا
  يق سيكين د ن متييمل من يي نية، مبا   لوك اوتمييمل على يسا  ا نس.اا

ا يذة او ضذاء علذى ييذر يشذكال اوتمييذمل ضذد املذرية، املعتمذدة مذن ا معيذة اوعامذة  تكرر اتف 
 ااذذاسملة علذذى مصذذاد ة زافذذة اوذذد ل األعضذذاء ت ريمجذذات، او ذذيل بذذشن علذذى  8494و مذذم املتحذذدة عذذا  

شديذذة ييذذر املهذذا  اوعامذذة علذذى ييذذر   شذذنت اوياذذاسع اوعامذذة،  ت“اوذذد ل ين تكفذذت ولمذذرية ااذذق 
ييذذذر اوتذذذدابا املناسذذذمجة تتخذذذ  “زذذذ وك، فهذذذي تلذذذمل  اوذذذد ل األطذذذراف بذذذشن . ”كيميذذذةاملسذذذتيياا اا

 . 2 ”ول ضاء على اوتمييمل ضد املرية   ااياة اوسياسية  اوعامة ولمجلد
 هنذذاك ييضذذات بيانذذاا   ذذكيك ،ذذا ململمذذة، مذذن  مجيذذت  ذذرار ا لذذس اال تصذذادي  االجتمذذاعي  

مذذم املتحذذدة اوعذذاملي املعذذين بذذاملرية املع ذذيد   مدينذذة مذذ متر األبيانذذاا ،   8440/89و مذذم املتحذذدة 
 .   ذذذذد دعذذذذ  هذذذذ ه اومجيانذذذذاا 8449جذذذذً  ي كعذذذذًن  منهذذذذا  عمذذذذت ب ،8499مكسذذذذيكي عذذذذا  

جبميذذذر مسذذذتيياا عذذذدد اونسذذذاء إل ذذذداي ديذذذادة زمجذذذاة    اوصذذذكيك ااكيمذذذاا ك  تنفيذذذ  تذذذدابا 
بنيذذة ي يذذق املسذذا اة   متثيذذت املذذذرية يذذً، اوياذذاسع  املهذذا  اوعامذذة املتي ذذت كويهذذا باالنتخذذاب ي  اوتع

 .عند اولمل  ،   يير  ااسع ااكيمة  اإلدارة اوعامة اختال كجراءاا ك ابيةب ، اورجت

__________ 

زذذذذانين األ ل/ديسذذذذم    80   مذذذذم املتحذذذذدة واملعتمذذذذد مذذذذن ا معيذذذذة اوعامذذذذة  اإلعذذذذًن اوعذذذذاملي ا ذذذذيق اإلنسذذذذان  1  
 ./http://www.un.org/en/documents/udhr. فكن االطًة عليني  : 8491

 ،9املادة اتفا ية او ضاء على يير يشكال اوتمييمل ضد املرية،   2  
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
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 إةار السياسة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالمساواة بيع الشنسيع - 3
عمليذذذذاا اوسياسذذذذية يشذذذكت دعذذذذم ا هذذذذيد اويطنيذذذذة اوذذذذيت تمجذذذذ هلا اوذذذذد ل األعضذذذذاء وكفاوذذذذة او 

اوشذذاملة ولكافذذة  تعمليذذمل مشذذارزة املذذرية   اايذذاة اوسياسذذية ي وييذذة   جذذد ل يعمذذال منظيمذذة األمذذم 
، اعتمذذد ا لذذس اال تصذذادي  االجتمذذاعي و مذذم املتحذذدة اسذذثاتيجية 8449املتحذذدة. ففذذي عذذا  

 لوذذك ” مذذم املتحذذدةتعمذيم مراعذذاة املنظذذير ا نسذاين   ييذذر اوسياسذذاا  اوذذ امل   منظيمذة األ“
ت يذيم ملذا  ذذد يلحذق باونسذاء  اورجذذال مذن اب ذار املثتمجذذة علذى يي كجذراء لطذذه وذني، مبذا   لوذذك “ بذذ

  ذد ي ذر جملذس  .”املسذتيياا اوتشريعاا ي  اوسياساا ي  اوذ امل،   ييذر ا ذاالا  علذى ييذر
لذذذذس اورؤسذذذذاء اوتنفيذذذذ يً    اورؤسذذذذاء اوتنفيذذذذ يً   منظيمذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة املعذذذذين باوتنسذذذذيق  جم

رية علذذذى نطذذذاق ذذذذذن  متكذذذً املذذذذذسياسذذذة متعل ذذذة باملسذذذا اة بذذذً ا نسي 6002تشذذذرين األ ل/يزتذذذيبر 
 دف ذذمل هذذة وتعمليذذا  سيلذذمنظيمة األمم املتحدة، باعتمجاره
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ي  املسا اة بً ا نسً  متكً املرية   كطار سياساا منظيمة األمم املتحدة  براجمها،  تنف
 . 3 8449/6استنتاجاا ا لس اال تصادي  االجتماعي املتفق عليها 

   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.
بششن  8269، اعتمد جملس األمن اوتابر و مم املتحدة او رار 6000   عا   

املرية  اوسً   األمن  ي ر فيني بشن املرية ما تملال مهمشة   عملياا بناء اوسً   كعادة اومجناء 
مسامهتها على  د  املسا اة  مشارزتها اوكاملة   يير “  مر لة ما بعد اونملاة  طاو  بذ 

.  يع   ه ا او رار  رار جملس األمن ”ورامية ك  اافاظ على اوسلم  األمن  تعمليملمهاا هيد ا
  او ي حيث اود ل األعضاء على ديادة مشارزة املرية  كدماجها   عملية 6004  8114

مشارزة املرية   بناء “،  د  األمً اوعا  خطة عمت بششن 6080بناء اوسً .    عا  
ًَ فيها ” اوسً  بصيرة كياوية سمجعة اوتملاماا حمددة ومجناء اوسً  بشكت يراعي االعتمجاراا ب

ديادة نسمجة اونساء  انعاا او راراا   م سساا ااكم   مر لة مر “ا نسانية، من بينها 
 6866، اعتمد جملس األمن اوتابر و مم املتحدة او رار 6082.    عا  ”بعد انتهاء اونملاة

 األمن او ي ي زد،   يلة يمير، على يمهية زفاوة مشارزة املرية بصيرة  بششن املرية  اوسً  
زاملة  متكاف ة   يير مرا ت اوعملية االنتخابية، مر مً ظة ضر رة كيًء عناية خا ة 

 وسًمة املرية  مجت االنتخاباا  ي ناءها.
 

شارزة   بششن املرية  امل 820/22، اخت ا ا معية اوعامة او رار 6088   عا   
 ،على  د  املسا اة مر اورجت ،ولمرية اوفعليةاملشارزة “ااياة اوسياسية، او ي يزدا فيني ين 

   نر او رار على يير املستيياا يمر يساسي وتح يق املسا اة  اوتنمية املستدامة  اوسً  
 ييل د ن اويت ين تلني او يانً  األنظمة  املمارساا“ يهاب  باود ل األعضاء ”  اودف راطية

  ث  اود ل على اختال طاسفة  ” مشارزة املرية   اوعملية اوسياسية ي  ت يدها، على حني متييملي
 زمجاة من اإلجراءاا وكفاوة مشارزة املرية على  د  املسا اة مر اورجت.

 سياسة األمم المتحدة االنتخابية فيما يتعلق بالمساواة بيع الشنسيع - 2
 متثيذذت املذذرية  كسذذداء املشذذيرة بشذذشن سذذمجت يسذذينهما فذذثًن ممجذذديت رسيسذذيات  تعمليذذمل مشذذارزةين  

ممجذذذذادن “سثشذذذذد بذذذذني عنذذذذد كسذذذذداء األمذذذذم املتحذذذذدة ولمسذذذذاعدة االنتخابيذذذذة. ]اوتيجيذذذذني املتعلذذذذق بذذذذذ ي  
 .[(FP/01/2012) ”املساعدة االنتخابية اويت ت دمها األمم املتحدة  ينياعها

__________ 

  3  http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/05/SWAP.pdf. 
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” ت ييمذذاا األمذذم املتحذذدة وً تياجذذاا االنتخابيذذة“بذذذ   جذذاء   املمجذذدي اوتذذيجيهي املتعلذذق 
(FP/02/2012)  ،كنذذني ينمجنذذي ين تكذذين زذذت بعثذذة وت يذذذيم اال تياجذذاا متيادنذذة جنسذذيات  ذذدر اإلمكذذذان

قيذذث تشذذمت يعضذذاءت مذذن اوذذ زير  اونسذذاء علذذى اوسذذياء،  بذذ ل ا هذذيد وكذذي متتلذذك اومجعثذذاا اوذذيت 
سذذذذاست ا نسذذذذانية  االنتخابيذذذذة. زمذذذذا ت تضذذذذي املمجذذذذادن مذذذذن هذذذذ ا او مجيذذذذت درايذذذذة فنيذذذذة زافيذذذذة بشذذذذشن امل

كذذذت جهذذذة درسذذذتها كجذذذراء ت يذذذيم مذذذن منظذذذير جنسذذذاين    ذذذي ي كنسذذذاين واوتيجيهيذذذة اوسذذذاوفة اوذذذ زر 
ًت بشذذذذذشن مشذذذذذارزة املذذذذذرية   بعثذذذذذة ت يذذذذذيم اال تياجذذذذذاا  ين يتضذذذذذمن ت ريذذذذذر اومجعثذذذذذة معليمذذذذذاا  يلذذذذذي

ًت عذذذذن تي ذذذذياا  معينذذذذة وضذذذذمان تعمذذذذيم مراعذذذذاة االعتمجذذذذاراا اوعمليذذذذاا اوسياسذذذذية/االنتخابية، فضذذذذ
 ذذذذدمها األمذذذذم املتحذذذذدة  كيذذذذًء األ وييذذذذة وتعمليذذذذمل االنتخابيذذذذة اوذذذذيت ت ااا نسذذذذانية   زافذذذذة املسذذذذاعد
اوذدعم امل ذد  مذن األمذذم “ عذً ة علذى لوذك، ي زذد اوتيجيذني املتعلذق بذذ ”. مشذارزة املذرية  متثيلهذا...
يمهيذذذة تصذذذميم اوذذذنظم االنتخابيذذذة  (FP/02/2013)” ك ذذذًح اونظذذذا  االنتخذذذايباملتحذذذدة ك  تصذذذميم 

وف ذذذاا اوذذذيت جذذذرا اوعذذذادة علذذذى املذذذرية،   كذذذت مذذذن ااوشذذذاملة ولجميذذذر اوذذذيت تكفذذذت املشذذذارزة اوتامذذذة و
وميشذذذذذها،  و  ليذذذذذاا. زمذذذذذا يشذذذذذدد اوتيجيذذذذذني علذذذذذى اااجذذذذذة ك   ضذذذذذر زافذذذذذة املسذذذذذاست اوسياسذذذذذية 

 بششن تصميم اونظم االنتخابية. االجتماعية لاا اوصلة   ااسمجان عند كسداء املشيرة 
ــــــة  - 3دال  معلومــــــات  ساســــــية ومســــــا ل متعل ــــــة بمشــــــاركة المــــــر ة االنتخابي

 والسياسية
 المعلومات األساسية والظروف العامة – 0

ًت نا صذذات   هي ذذاا  ذذنر او ذذرار، سذذياء علذذى اوصذذعيد اوعذذاملي مذذا تذذملال اونسذذاء   ممذذثًا متثذذي
نتخذذذاب ي  اوذذذيت  ذذذري شذذذنلها بذذذاوتعيً.  علذذذى مذذذدى اوع ذذذيد   اوياذذذاسع اوذذذيت  ذذذري شذذذنلها باال

األخاة، جذرى ي يذق يسذيناا تدر يذة فيمذا  ذتل بانتخذاب اونسذاء وشذنت هي ذاا  ذنر او ذرار. 
 باسذذذتثناءاا  ليلذذذة،  كن زانذذذ  ملحياذذذة، تتمتذذذر اونسذذذاء اويذذذي  ق ذذذيق تصذذذيي  مكاف ذذذة ا ذذذذيق 

رد ت ذذذذد  مذذذذن  يذذذذث اومليذذذذاداا   عذذذذدد اونسذذذذاء  ذذذذي   زمذذذذاتصذذذذيي  اورجذذذذال   شذذذذ. يحنذذذذاء اوعذذذذا .  
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 

  املاسذذذة دادا  8812عذذذن  8449او ملانذذذاا   عذذذا  اوسياسذذذية.  بينمذذذا   تذذذملد نسذذذمجة عضذذذياا 
6082بريت ي  املاسة قليل نيسان/ 6011ه ه اونسمجة ك  

 4 . 
 بينمذذذا تشذذذا االإاهذذذاا ك   ذذذد ي ديذذذادة تدر يذذذة   هذذذ ا ا ذذذال، تظذذذت اونسذذذمجة اوعامليذذذة  

ملً ظذذة ييضذذات ولتمثيذذت منخفضذذة نظذذرات ألن اونسذذاء فذذثلن يزثذذر مذذن نصذذع سذذكان اوعذذا .  جذذدير با
ين مشذذذارزة اونسذذذاء   االنتخابذذذاا   ضذذذيرهن ي نذذذاء اوتصذذذيي  ي ذذذت عميمذذذات مذذذن مشذذذارزة اورجذذذال 

__________ 

 .http://www.ipu.org/wmne/classif.htm -اد او ملاين اود يل يتشا األر ا  ييعها ك  ا اوس اونيابية اودنيا، اال  4  
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  ضذذذذيرهم. زمذذذذا ين اونسذذذذاء، بصذذذذفة عامذذذذة، ي ذذذذت مشذذذذارزة   اوتجمعذذذذاا اوسياسذذذذية  ا معيذذذذاا 
يتصذذت هبذذا مذذن  اوسياسذذية، مبذذا   لوذذك مشذذارزتهن زمرشذذحاا    كدارة اوعمليذذاا االنتخابيذذة  مذذا

 ينشطة.
 المسا ل المتصلة بمشاركة المر ة االنتخابية والسياسية - 3

تسذذذمج  عيامذذذت عديذذذدة   املشذذذارزة اونسذذذاسية املنخفضذذذة نسذذذمجيات   االنتخابذذذاا    متثيذذذت ت 
خذذر باوضذذيء عليذذني يدنذذاه، بينمذذا اوذذمجعه ا ىل .  بعذذه هذذ ه اوعيامذذت سذذي  نتخمجذذةاونسذذاء   اهلي ذذاا امل

ملر ليذذة  اونذذياتل املعرفيذذة  ،اهذذا مذذن املذذياد اوذذيت تصذذدرها  زذذاالا األمذذم مشذذر ح   شذذ. اوت ذذارير ا
  اونهايذذذة  اسمذذذذة ي ردا املتحذذذدة  ينمجنذذذي اورجذذذذية كويهذذذا.  ولحصذذذيل علذذذذى ممليذذذد مذذذن املعليمذذذذاا، 

 بامليارد.
 تار يذذات،   تذذيفر اذذر ف   افيذذة  ت ليديذذة معينذذة اوشذذر ز امل ديذذة ك  تعمليذذمل مشذذارزة املذذرية،  
لك اوظر ف جعل  مذن اوصذع    بعذه ااذاالا، ي  مذن املسذتحيت ت ريمجذات، ين تشذارك بت كن ت

املرية   تسذيا اوشذ  ن اوسياسذية.  تذدر يات،  ظذي تكذاف  فذرحل املشذارزة   عمليذاا  ذنر او ذرار 
اوسياسذذذي بذذذاالعثاف  اوتذذذد ين   اإلطذذذار املعيذذذاري اوذذذد يل لي اوصذذذلة    معظذذذم األطذذذر او انينيذذذة 

 ر،ذذم تكذذاف  املعاملذذة او انينيذذة ولمذذرية  اورجذذت فيمذذا يتعلذذق باملشذذارزة اوسياسذذية،   يتح ذذق  اويطنيذذة.
علذذذذى اوذذذذد ا    اويا ذذذذر تكذذذذاف  املشذذذذارزة  تسذذذذا ي اونتذذذذاسل جذذذذراء عيامذذذذت عديذذذذدة تتفذذذذا ا  سذذذذ  

 اوظر ف،  وكنها تشمت    االا عديدة اوع مجاا اوعملية  اوث افية.
ا، تعكذذذذس األطذذذذر او انينيذذذذة اويطنيذذذذة ااازمذذذذة وعمليذذذذة    اوناومجيذذذذة اوعظمذذذذى مذذذذن ااذذذذاال 

االنتخذذذاب او ياعذذذد اود ويذذذة  تذذذد ن املسذذذا اة   كمكانيذذذة  فذذذرحل االشذذذثاك   االنتخذذذاب   ييذذذر 
فيهذذذا  تظذذذتا ذذذاالا، مبذذذا   لوذذذك االشذذذثاك بصذذذفة مرشذذذحً  مرشذذذحاا. كال ين هنذذذاك  ذذذاالا 

اة.  مذذن املمكذذن ين تشذذمت اوع مجذذاا عذذد  اوسذذماح األطذذر او انينيذذة اويطنيذذة ،ذذا ضذذامنة هلذذ ه املسذذا  
يصذذع   ولنسذذاء باوثشذذا ملنا ذذ  معينذذة ي   رمذذا ن مذذن كمكانيذذة ااصذذيل علذذى   ذذاسق اهلييذذة ممذذا

اوتسجيت ولتصيي  ي  اوثشا،  هي تشمت ييضذات  ذيرات مذن اوتحيذمل   االنتخابذاا ااملبيذة األ ويذة 
ية داخليذذة تشذذجر املرشذذحاا  تسذذاندهن. زمذذا امل هلذذة ولثشذذيا،  عذذد   جذذيد بويذذاا  ملبيذذة سياسذذ

فذ ن  ،ين اونظم االنتخابية ويس  باوضر رة حمايدة بذً ا نسذً.  علذى سذمجيت املثذال،  بصذفة عامذة
ك  نظذذم  اك  انتخذذاهبن   كطذار نظذذم او ذياسم اونسذذمجية يزثذر مذذن ميلهذ متيذتيعذدادات زمجذذاة مذن اونسذذاء 

ااذاسمل علذى يزثذر األ ذياا.    نظذم ين اوفذاسمل فيهذا هذي يكذاالنتخاب باأل،لمجيذة ي  األزثريذة اوذيت 
مبذذا فذذيهم  -ك  كعذذداد  اسمذذة متنيعذذة مذذن املرشذذحً يذذدفعها   ذذملاب واو ذذياسم اونسذذمجية  ذذافمل يزذذ  

ًت ك  ترشذذذيا  -اونسذذذاء  الجتذذذ اب تشييذذذد  اعذذذدة نذذذاخمجً يعذذذرأل، بينمذذذا تكذذذين األ ذذذملاب ي ذذذت مذذذي
 ا  اوفردي.اونساء   االنتخاباا او اسمة على اونظ

 اوع مجذذاا األزثذذر تذذياترات مذذن اوع مجذذاا او انينيذذة هذذي اوع مجذذاا اوعمليذذة ي  اوث افيذذة اوذذيت يذذيل  
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د ن مشذذذذارزة املذذذذرية.  اوع مجذذذذاا اوعمليذذذذة او اسمذذذذة   هذذذذ ا اوصذذذذدد فكذذذذن ين تشذذذذمت عذذذذد  كمكذذذذان 
درة املذرية فكن ين يكين وني تذش ا سذلم مضذاعع علذى  ذمما  صيل املرشحاا على امليارد املاوية، 

علذذى تنظذذيم اامذذًا االنتخابيذذة علذذى  ذذد  املسذذا اة مذذر اورجذذت ي  تلمجيذذة ا تياجذذاا اوثشذذيا  ي  
ااذذذذياجمل او اسمذذذذة داخذذذذت األ ذذذذملاب اوسياسذذذذية اوذذذذيت فكذذذذن ين إعذذذذت مذذذذن اوصذذذذع  اختيذذذذار اونسذذذذاء  
زمرشحاا  ي  اشذثاز ااصذيل علذى مذ هًا عليذا د ن وذمل    ي   جذيد كجذراءاا تيايذع ،ذا 

ة وذذذدى هي ذذذاا كدارة االنتخابذذذاا  ي   جذذذيد كجذذذراءاا ،ذذذا مًسمذذذة ي  ،ذذذا مرنذذذة وذذذدى هذذذ ه مرنذذذ
ي  فيمذذذا  ذذذتل بذذذشي مذذذن األمذذذرين  ي   جذذذيد  ،اهلي ذذذاا فيمذذذا  ذذذتل بتسذذذجيت اونذذذاخمجً  اال ذذذثاة

بذذذاوث ير ي  اوعنذذذع  وديذذذد ذذذعيباا   االسذذذتفادة مذذذن كجذذذراءاا اوشذذذكيى  اوت اضذذذي  ي   جذذذيد 
نتخابيذذة.  باإلضذذافة ك  املسذذاست اوعمليذذة  فذذ ن املسذذاست اوث افيذذة فكذذن ين تعر ذذت يكتنذذع اوعمليذذة اال

إذاه هي األخرى مشذارزة املذرية.  هذ ه املسذاست تشذمت امليا ذع اوث افيذة إذاه سذفر املذرية مبفردهذا ي  
عملهذذا   عذذد  اهتمذذا  األ ذذملاب اوسياسذذية باملسذذاست اوذذيت وذذم املذذرية بصذذفة خا ذذة    ذذير اوتحيذذمل 

  ية اويت فكن ين تتمجدى   ممارساا من  مجيت اوتصيي  اوعاسلي.املتمج
تعزيــــز مشــــاركة المــــر ة االنتخابيــــة والسياســــية عــــع ةريــــق المســــاعدة  - 2دال 

 االنتخابية الم دمة مع األمم المتحدة
 إةار المساعدة االنتخابية الم دمة مع األمم المتحدة - 0

ملسذذذذذاعدة االنتخابيذذذذذة  ذذذذذ  تذذذذذيافر شذذذذذرطً  مجذذذذذت ين ت ذذذذذد  األمذذذذذم املتحذذذذذدة يي نذذذذذية مذذذذذن ا 
 جذيب اسذتناد زافذة  ذير املسذاعدة االنتخابيذة امل دمذة مذن األمذم املتحذدة ك  هذي ي هلما  :مسمج ً

تكليع من جملس األمن ي  ا معية اوعامذة ي  ك  طلذ  ر ذي مذن د وذة عضذي ي  ك لذيم،   انيهمذا 
االنتخابيذذذذذة ت ييمذذذذات وً تياجذذذذذاا.  جذذذذيب كجذذذذذراء منسذذذذق األمذذذذذم املتحذذذذدة وشذذذذذ  ن املسذذذذاعدة هذذذذي 

 ولمنسذذذذق ين ييافذذذذق علذذذذى ت ذذذذد  األمذذذذم املتحذذذذدة ولمسذذذذاعدة االنتخابيذذذذة ي  ين يعتذذذذ  ين مذذذذن ،ذذذذا 
املناسذذذذ  ت ذذذذد  مثذذذذت هذذذذ ه املسذذذذاعدة، اسذذذذتنادات ك  ت ريذذذذر اوت يذذذذيم.  مذذذذ. يعطيذذذذ  املياف ذذذذة، حيذذذذدد 

اا معينذذذة وضذذذمانة تعمذذذيم مراعذذذاة تي ذذذي“اوت يذذذيم نذذذية املسذذذاعدة  معاملهذذذا  طراس هذذذا  يشذذذمت ييضذذذات 
  ييذذر املسذذاعداا االنتخابيذذة امل دمذذة مذذن األمذذم املتحذذدة  كيذذًء األ وييذذة  االعتمجذذاراا ا نسذذانية

 .”ملشارزة املرية  متثيلها...
 وذذذذمجعه زيانذذذذاا األمذذذذم املتحذذذذدة  اليذذذذاا متذذذذس اوعمليذذذذاا االنتخابيذذذذة.  تعمليذذذذمل املشذذذذارزة  

ال،  ذذد ينطذذيي ييضذذات علذذى اوذذدعية ي  املسذذاعدة اوت نيذذة اوشذذاملة اوسياسذذية ولمذذرية، علذذى سذذمجيت املثذذ
ي   ،إلسذذذذداء املشذذذذيرة بشذذذذشن اوعمليذذذذاا االنتخابيذذذذة، ي  اوذذذذنظم االنتخابيذذذذة، ي  او ذذذذيانً االنتخابيذذذذة

ي كذذا  اودسذذتير املتعل ذذة باالنتخابذذاا.     اوذذة ت ذذد  املسذذاعدة اوت نيذذة ي  املشذذيرة، علذذى اونحذذي 
اوتيجيذذذذذني املتعلذذذذق مبمجذذذذذادن املسذذذذذاعدة االنتخابيذذذذذة اوذذذذيت ت ذذذذذدمها األمذذذذذم املتحذذذذذدة املمجذذذذً باوتفصذذذذذيت   

ت ذذذد  طلذذذ   طذذذين ،  مجذذذت  ذذذد ر يي اوتذذذملا  ي  تنفيذذذ  ييذذذة ينشذذذطة، ، يلذذذمل (FP/01/2012)  ينياعهذذذا



 11/33 14-20356 

 
 

 يمات وً تياجاا.ي كجراء منسق األمم املتحدة وش  ن املساعدة االنتخابية ت 
 ية ا ذذذذذيق اورجذذذذذت  ملشذذذذذارزتها   اوعمليذذذذذة اوسياسذذذذذية  اوذذذذذدعية وتمتذذذذذر املذذذذذرية ق ذذذذذيق مسذذذذذا 

 يذةعمليذاا االنتخاباونظم   اوذت تضي طلمجات ي  ت ييما مسذمج ات. كال ين رسذاست اوذدعية اوذيت تشذا ك   ال
    ين تكين متمشية مر اوسياسة االنتخابية لاا اوصلة، مبا   لوك ه ا اوتيجيني.

 االنتخابيذذذذذة ي  األ كذذذذذا  اودسذذذذذتيرية  او ذذذذذيانً ي  اوذذذذذنظم ي اوذذذذذدعية املتعل ذذذذذة باوعمليذذذذذاا  
طذذر عملهذذا االنتخابيذذة، مبذذا دراسذذة ي  تشذذجير اوذذد ل األعضذذاء علذذى ، بصذذيرة يساسذذية، علذذى تنطذذيي

فيهذا اونظذا  االنتخذايب، وت يذيم تش اهذا علذى مشذذارزة املذرية.  ينمجنذي اوتمييذمل بذً اوذدعية، مذن نا يذذة، 
تلذذك اخلذذدماا ت ذذد  املشذذيرة بشذذشن زيفيذذة تشذذمت ل  اخلذذدماا االستشذذارية، مذذن نا يذذة يخذذرى  ك

 مذذم املتحذذدة اوتابعذذة وت يذذيم اوذذنظم االنتخابيذذة ي  تصذذميمها ي  ك ذًذ ها.  ت ذذد  ا هذذاا اوفاعلذذة 
خذذدماا املشذذيرة االنتخابيذذة ك  اوذذد ل األعضذذاء  ي ذذحاب املصذذلحة ابخذذرين متشذذيات مذذر  الياوذذا، 

يتمشذذذذى مذذذذر   اوذذذذدر   املسذذذذتفادة  اخلذذذذ اا امل ارنذذذذة، مبذذذذا مبذذذذا   لوذذذذك املشذذذذيرة املتعل ذذذذة باخليذذذذاراا
 سياسة األمم املتحدة االنتخابية.

 كضذذذذافة ك  ممجذذذذديي اوشذذذذميل  املنظذذذذير ا نسذذذذاين اورسيسذذذذيً، تسثشذذذذد مسذذذذاعداا األمذذذذم  
املتحذذدة االنتخابيذذة  رسذذاسلها اودعييذذة اوذذيت تشذذا ك  اوذذنظم  اوعمليذذاا االنتخابيذذة بعذذدد مذذن املمجذذادن 

رى، اوذذيت تنطمجذذق   زافذذة ااذذاالا.  هذذ ه املمجذذادن تشذذمت اوسذذيادة اويطنيذذة،  اوسذذيطرة اويطنيذذة، األخذذ
 االسذذذتدامة،  اوذذذنهل املسذذذتند ك  املعذذذايا،  تمجذذذين منظذذذير سياسذذذي،  ضذذذمان متاسذذذك األمذذذم املتحذذذدة 
ي    اتسذذا ها.    هذذ ا اوصذذدد، ف نذذني بينمذذا فكذذن ين ي ذذد  ميافذذي األمذذم املتحذذدة املسذذاعدة اوت نيذذة

املشذذذيرة ك  اوذذذد ل األعضذذذاء ي  ين ي ث ذذذيا خيذذذاراا بشذذذشن زيفيذذذة تعمليذذذمل مشذذذارزة املذذذرية االنتخابيذذذة 
  اوسياسية    عليهم،    اية املطاف، ا ثا  األ ويياا  او راراا اويطنية.

 وذذذيس مثذذذة حذذذيل    يذذذد ولدف راطيذذذة ي  نظذذذا  انتخذذذايب   يذذذد مًسذذذم ولذذذد ل زافذذذة،  بينمذذذا  
شذذجر األمذذم املتحذذدة تنفيذذ  اوتملامذذاا د ويذذة، منهذذا اااجذذة ك  اوشذذميل، ي  ين تسذذدي فكذذن ين ت

زافذذذة قذذذق سذذذيادي  يهلذذذا اختيذذذار نظمهذذذا تتمتذذذر اومجلذذذدان  املشذذذيرة بشذذذشن تنفيذذذ  تلذذذك االوتملامذذذاا، 
االنتخابيذذذة.  عنذذذد اونظذذذر   اوذذذنظم االنتخابيذذذة ا ديذذذدة   اومجلذذذدان اوذذذيت متذذذر قاوذذذة نذذذملاة ي  تكذذذين 

ن  اوذذذة نذذذملاة  ذذذ  مً ظذذذة ين اوسذذذً   منذذذر اوعذذذيدة ك  ااذذذرب فذذذثًن معذذذات اهلذذذدف خارجذذذة مذذذ
ل اوسذذذذً    مليذذذذداأل ذذذذى.  اشذذذذثاك املذذذذرية   عمليذذذذاا اوسذذذذً     او ملذذذذان فكذذذذن ين ي فذذذذرحل ك ذذذًذ

ولمخذاطر املتيوذدة  بصذيرة مضذاعفة ،  اوي ذ  نفسذني ، وكن اونساء  األطفال هذم اوذ ين يتعرضذين
املهذذم ييضذذات ين نً ذذ  ين اوعمليذذاا االنتخابيذذة  اوذذنظم االنتخابيذذة ف تذذان تتسذذمان .  مذذن مذذن اونذذملاة

بطذذابر فذذين  سياسذذي شذذديد اويضذذيح  ين اوذذدعية  املشذذيرة اولتذذً تضذذطلر هبمذذا األمذذم املتحذذدة   
 مثت ه ه اااالا    ضمجه يبعادمها بعناية مراعاة وكافة اوعيامت.
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 لى شتى المستوياتتعزيز مشاركة المر ة وتمثيلها ع - 3
باإلضذذافة ك  اإلملذذا  بسياسذذة األمذذم املتحذذدة  اوعمذذت  ف ذذات هلذذا، ينمجنذذي علذذى مذذيافي األمذذم  

املتحذذدة اختذذال عذذدد مذذن اوتذذدابا عنذذد اوذذدعية ي  ت ذذد  املسذذاعدة اوت نيذذة ي  كسذذداء املشذذيرة بشذذشن 
سذذذك علذذذى امتذذذداد منظيمذذذة مشذذذارزة املذذذرية االنتخابيذذذة  اوسياسذذذية، ضذذذمانات وًتسذذذاق  اوتنسذذذيق  اوتما

األمذذذم املتحذذذدة.  هذذذ ه اوتذذذدابا تشذذذمت مذذذا يلذذذي  يً ذذذ  ين اوتذذذدابا  االعتمجذذذاراا املميذذذملة ولتذذذدابا 
 اوتايل : 9 -اخلا ة امل  تة، مبا فيها ااصل، تنا ش   اوفرة دال 

اوسذذذذعي علذذذذى حنذذذذي اسذذذذتمجا ي ك  ك امذذذذة تذذذذيادن بذذذذً اورجذذذذال  اونسذذذذاء   يفر ذذذذة األمذذذذم  • 
ة االستشذذذارية  ضذذذمان تذذذيافر اودرايذذذة اوفنيذذذة اوكافيذذذة بشذذذشن املسذذذاست ا نسذذذانية املتحذذذد

  االنتخابية 
يً  األطذذذراف املناسذذذمجة األخذذذرى   منظيمذذذة األمذذذم اناوتشذذذا ر مذذذر املستشذذذارين ا نسذذذ • 

  املتحدة عند تصميم ينشطة املساعدة  املشارير  كسداء املشيرة
ينشذطة املنظمذاا األخذرى اوذيت تعذملد مشذارزة املذرية  متثيلهذا  يديد املاضي  ا ذاري  اململمذر مذن • 

  االنتخابذذذذذاا  استكشذذذذذاف اوطري ذذذذذة اوذذذذذيت بفضذذذذذلها فكذذذذذن ين تثذذذذذري هذذذذذ ه اإلجذذذذذراءاا 
 مساعداا األمم املتحدة ي  تكملها ي  تستكمت بفضت تلك املساعداا.

ًسمذذة يصذذمجا مذذن  مذذن يجذذت او يذذا  باوذذدعية ي  تذذيفا املسذذاعدة ي  املشذذيرة لاا اوصذذلة  امل 
 ف ن من املهم: ، املساست اويت ينفرد هبا زت بلد.  و وك ةاملعين ةاو طريظر ف املهم فهم او
اوتذذذي ن ممذذذا كلا زانذذذ  اود وذذذة اوعضذذذي املعينذذذة  ذذذد  ذذذد   علذذذى  ذذذكيك د ويذذذة مناسذذذمجة  • 

مذذذن  مجيذذذت اتفا يذذذة او ضذذذاء علذذذى ييذذذر يشذذذكال اوتمييذذذمل ضذذذد  ،متعل ذذذة ق ذذذيق اإلنسذذذان
ورجذذية ك  اوتي ذذياا اوصذذادرة عذذن اولجنذذة املعنيذذة باو ضذذاء علذذى اوتمييذذمل ضذذد  ا ،املذذرية

  69املرية، ال سيما اوتي ية ر م 
اوذذيت فكذذن ين  ،مبذذا فيهذذا اوصذذكيك اإل ليميذذة ،فحذذل األطذذر او انينيذذة او اسمذذة األخذذرى • 

 تكين منطمج ة على اومجلد املعين 
ا ذذنس  مذذا هلذذ ه اومجيانذذاا مذذن تذذش ااا  اإلملذذا  باومجيانذذاا املناسذذمجة املصذذنفة  سذذ  نذذية • 

 على اشثاك املرية   اوعملياا االنتخابية 
ًت ك   •  اوتشذذا ر مذذر ي ذذحاب املصذذلحة اوذذيطنيً، مبذذا فذذيهم ا ماعذذاا اونسذذاسية، تي ذذ

فهذذذذم يفضذذذذت ولمسذذذذذاست اوذذذذيت تياجذذذذذني املذذذذرية، مبذذذذا فيهذذذذذا اوفذذذذر ق بذذذذذً اوع مجذذذذاا اويا عيذذذذذة 
شن كسذذذذداء املشذذذذيرة بطراسذذذذق تراعذذذذي اخلصذذذذاسل املميذذذذملة  اوع مجذذذذاا او انينيذذذذة،  زذذذذ ا بشذذذذ

  اوتار ية منها  االجتماعية  اوث افية ،ولمجلد
اوذذيعي با تمذذاالا اوتمييذذمل املضذذاعع اوذذ ي  ذذد تياجهذذني اونسذذاء بسذذمج  انتمذذاسهن ك   • 

 ق يخرى   ا تمر.اسف ة مهمشة ي  ف ة فار  اوتمييمل ضدها بطر 
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طنيذذة علذذى يديذذد ييذذة  ذذياجمل  انينيذذة  زذذ ا ييذذة  ذذياجمل  مذذن املهذذم تشذذجير اوسذذلطاا اوي  
عمليذذذة    افيذذذة يذذذيل د ن اشذذذثاك املذذذرية  متثيلهذذذا  اوطراسذذذق اوذذذيت تسذذذتخد  إلمكذذذان اوتنلذذذ  عليهذذذا. 

  اإلجراءاا اويت تتخ    ه ا اوصدد تشمت ما يلي:
د يل اوتشذذذارك مذذذر اوسذذذلطاا اويطنيذذذة   األجذذذملاء لاا اوصذذذلة مذذذن اإلطذذذار املعيذذذاري اوذذذ • 

ًت عن األجملاء لاا اوصلة اوياردة   ه ا اوتيجيني   املتعلق باونساء  االنتخاباا، فض
تيعيذة اوسذذلطاا اويطنيذذة بذذشن ضذذمان   ذيق اإلنسذذان  ااريذذاا األساسذذية ولمذذرية، مبذذا  • 

الد  ملشذارزة املذذرية  مسذذمجقفيهذا  ريذة اوتعمجذذا   ريذة اوتجمذر  تكذذيين ا معيذاا، شذرز 
 ية   ااياة اوسياس

تشذذجير اوسذذذلطاا اويطنيذذة علذذذى يذذذر  يليذذت اومجيانذذذاا املصذذذنفة  سذذ  نذذذية ا ذذذنس  • 
املتعل ة باشثاك املرية  متثيلهذا.  فكذن ين يكذين جذد ل اومجيانذاا اوذيت مذن هذ ا او مجيذت 
املرفذذذذق باملمجذذذذدي اوتذذذذيجيهي املتعلذذذذق بت ييمذذذذاا األمذذذذم املتحذذذذدة وً تياجذذذذاا االنتخابيذذذذة 

(FP/02/2012)   ه ا اوصدد  مفيدات 
تشجير كشراك املرية اوتا    مسذاست ات ذاء اونملاعذاا،  تسذيية اونملاعذاا،  بنذاء اوسذً   • 

بعذذذد اونملاعذذذاا، مبذذذا فيهذذذا املسذذذاست املتصذذذلة باودسذذذتير  اونظذذذا  االنتخذذذايب. يضذذذاف ك  
فذذثاا االنت ذذال تتذذيا فر ذذة ك  ين ، ظذذر فاوسذذلطاا اويطنيذذة،   هذذ ه او تنمجيذذنيلوذذك 

  ا  املاضيملعا ة مظ
ت ذذذذد  تيعيذذذذة اوسذذذذلطاا اويطنيذذذذة باملشذذذذازت اوعمليذذذذة اوذذذذيت فكذذذذن ين تياجههذذذذا املذذذذرية،    • 

 املشيرة  اخلياراا بششن زيفية كمكان معا تها 
دعذذذذذم يي ت اسذذذذذم ألفضذذذذذت املمارسذذذذذاا فيمذذذذذا  ذذذذذتل باشذذذذذثاك املذذذذذرية   االنتخابذذذذذاا  • 

  املنتخمجة  اهلي اا  هاتمثيلب  
 ا اويطنية على تعيً اونساء    ااسع جبمير مستيياا ااكم تشجير ااكيما • 
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.
دد مذذذذن  باإلضذذذذافة ك  األنشذذذذطة لاا اوطذذذذابر اوعمذذذذيمي اوشذذذذامت املمجينذذذذة يعذذذذًه، هنذذذذاك عذذذذ 

األنشذذطة املعينذذة اوذذيت فكذذن االضذذطًة هبذذا ملسذذاعدة اوسذذلطاا اويطنيذذة   جمذذاالا معينذذة.  ينمجنذذي 
 ددها ت ييم اال تياجاا.حياالضطًة هب ه األنشطة داسمات    د د املعا  اويت 

 اإلةار ال انوني
لذذى عتشذذجير اوسذذلطاا اويطنيذذة علذذى دراسذذة كطارهذذا او ذذانيين مذذن منظذذير جنسذذاين،    • 

 كعداد كطار  انيين تنظيمي كجراسي متسق  مراعي وًعتمجاراا ا نسانية 
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 باإلضذذافة ك  ك ذذذاد طراسذذق وتيسذذذا كشذذذراك املذذرية   اوعمليذذذة،  ذذذد ينطذذيي األمذذذر ييضذذذات  • 
علذذذى  ظذذذر  ذذذريا ملمارسذذذاا مذذذن  مجيذذذت اوتصذذذيي  اوعذذذاسلي.  ينمجنذذذي ييضذذذات تشذذذجير 

/االتفا اا اوذذيت يكذذين اومجلذذد ي ذذد املذذي عً اوسذذلطاا اويطنيذذة علذذى مراعذذاة املعاهذذداا
عليهذذا،  لوذذك عنذذد كعذذداد األطذذر او انينيذذة االنتخابيذذة ي  ك ذًذ ها، زمذذا ينمجنذذي تريذذة 

 األ كا  او انينية ك  كجراءاا عملية 
اسذذتعراأل  ذذاا اونظذذا  االنتخذذايب ولمجلذذد  تيعيذذة اوسذذلطاا اويطنيذذة  ياعذذاا ا تمذذر  • 

اا اونسذذاسية  باب ذذار املعينذذة اوذذيت فكذذن ين تثتذذ  علذذى اشذذثاك املذذدين  مبذذا فيهذذا ا ماعذذ
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 

او مجليذذة.  وًطذذًة علذذى ممليذذد مذذن اوتفا ذذيت   مجيذذت االسذذت رار  االن سذذاماا اإل نيذذة ي 
مذم اوذدعم امل ذد  مذن األ“ بششن اونظم االنتخابية، يرجى اورجية ك  اوتيجيذني املتعلذق بذذ

 .(FP/02/2013) ”املتحدة ك  تصميم  ك ًح اونظا  االنتخايب
 إدارة االنتخابات

رزة   كدارة تنمجيذذذذذذني هي ذذذذذذاا كدارة االنتخابذذذذذذاا،  ييذذذذذذة هي ذذذذذذاا  كيميذذذذذذة يخذذذذذذرى مشذذذذذذا • 
يمهيذذذذة ي يذذذذق اوتذذذذيادن ا نسذذذذاين علذذذذى ييذذذذر مسذذذذتيياا هي ذذذذاا كدارة ك   االنتخابذذذذاا

 االنتخاباا، مبا   لوك  ااسع  نر او رار 
مذذذذذذيافً تسذذذذذذتهدف اونسذذذذذذاء بيجذذذذذذني خذذذذذذاحل  دباتشذذذذذذجير كعذذذذذذداد عمليذذذذذذة شذذذذذذفافة وتذذذذذذ • 

فهذذذا ،  ضذذذمان كداوذذة االشذذذثاطاا ،ذذا اوًدمذذذة  خًيايذذذع تشذذجعهن علذذذى طلذذ  اوت
 من اوع مجاا اويت ييل د ن شنت اونساء منا   اوتيايع  اإلدارة 

تشجير كعداد كطذار  ذانيين تنظيمذي كجراسذي تشذنيلي دعذيي ولعمليذة االنتخابيذة يتسذم  • 
 مبراعاتني وًعتمجاراا ا نسانية 

املصذذيتً  اونذذاخمجًتشذذجير يذذر بيانذذاا مصذذنفة  سذذ  نذذية ا ذذنس، تشذذمت يعذذداد  • 
ًت عن املرشحً اوناجحً. املرشحً، ف  ض

 التربية المدنية وتث يف الناخبيع
املسذذاعدة علذذذى جعذذذت بذذذرامل اوثبيذذذة املدنيذذة  تث يذذذع اونذذذاخمجً اوذذذيت تنفذذذ ها اوسذذذلطاا  • 

اويطنيذذذذة  منظمذذذذاا ا تمذذذذذر املذذذذدين مراعيذذذذذة وًعتمجذذذذاراا ا نسذذذذذانية.  هذذذذ ا ينمجنذذذذذي ين 
،  اسذذذتخدا   سذذذاسه اإلعذذذً  ا كرسذذذاهلاورسذذذاست يشذذذمت األشذذذكال،  اوصذذذير،  كعذذذداد 

 مبختلع ينياعها،  كنتا  املياد اويت تستهدف املرية بصيرة خا ة 
املسذذذذذاعدة   أذذذذذًا اوثبيذذذذذة املدنيذذذذذة  أذذذذذًا تث يذذذذذع اونذذذذذاخمجً، ي  يي مذذذذذن ف ذذذذذيت  • 

نذذذني، يي زذذذشد ا    اامذذذًا، اوذذذيت تسذذذتهدف تيعيذذذة اورجذذذال باوذذذد ر اااسذذذم اوذذذ ي ي د
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رية   اوتصذذذيي     أايذذذة خيذذذاراا اوتصذذذيي  اوذذذيت تي ذذذت  ببذذذاء،   تعمليذذذمل  ذذذق املذذذ
 كويها زافة يفراد يسرهم.

 تسشيل الناخبيع
املختلفذة  ني كجراءاتذتسذجيت اونذاخمجً تيعية اوسلطاا اويطنية مبا فكن ين ختلفذني نظذم  • 

 ار على اونساء،  كسداء املشذيرة بشذشن زيفيذة معا ذة املسذاست اوذيت تلحذق اوضذرر بمن 
 اونساء مبصاحل 

دعذذم اوسذذلطاا اويطنيذذة وكفاوذذة   ذذيل اونسذذاء بسذذهيوة ك  ميا ذذر تسذذجيت اونذذاخمجً  • 
  عد  كضرار تي ي  اوتسجيت باونساء د ن ومل   

تيعيذذذة اوسذذذلطاا اويطنيذذذة باااجذذذة ك  ضذذذمان  صذذذيل اونسذذذاء علذذذى بطا ذذذاا اهلييذذذة  • 
  يية   اسق يخرى الدمة ولتسجيت ولتصيي .

 وال يام بالحمالتاألحزاب السياسية 
تشجير األ ملاب على كنشاء عملياا شذفافة الختيذار املرشذحً تكفذت ولنسذاء فر ذات  • 

 عادوة متكاف ة ولمنافسة 
ممجاشذرة ي  ،ذا  بصذيرةااذياجمل اوذيت متثذت ييذر تشذجير األ ذملاب اوسياسذية علذى كداوذة  • 

 زت ااملبية ممجاشرة متييملات حييل د ن مشارزة املرية   يير مستيياا اهليا 
تشذذجير األ ذذملاب اوسياسذذية علذذى كنشذذاء يجنحذذة نسذذاسية  اوسذذعي ك  كنشذذاء شذذمجكاا  • 

 نساسية شاملة هليازت األ ملاب 
تعمليذذمل جهذذيد بنذذاء او ذذدراا، بيسذذاست تشذذمت تنظذذيم اوتذذدريمجاا،  اال ذذاا اودراسذذية،  • 

ة،   ل ذذذذاا اوعمذذذذت،  ا ذذذذيالا اودراسذذذذية،  ممارسذذذذاا اسذذذذتخًحل اوذذذذدر   املسذذذذتفاد
 وصاحل املرشحاا 

تشذذجير األ ذذملاب علذذى اونظذذر   كنشذذاء بويذذاا  اسذذثاتيجياا مناسذذمجة  مذذر األمذذيال  • 
 ملساعدة اونساء   أًون االنتخابية 

سذذذليب اوتنطيذذذة اإلخمجاريذذذة اوذذذيت تذذذ   عذذذد  اسذذذتخدا  يتشذذذجير  سذذذاسه اإلعذذًذ  علذذذى  • 
سذذذذذذليب اوتنطيذذذذذذة اسذذذذذذتخدا  يبذذذذذذت علذذذذذذى  ،املرشذذذذذذحاا ي  تضذذذذذذعهن    ياوذذذذذذ  حطيذذذذذذة

  اإلخمجارية اويت ت دمهن
تصذميم  تذيفا يي دعذم و  ذملاب اوسياسذية بطري ذذة شذفافة حمايذدة منصذفة  علذى حنذذي  • 

 . 5 نظر كويني على ينني ز وكحمايد سياسيات  ي  

__________ 

األ ذملاب اوسياسذية   جمذال املسذاعدة االنتخابيذة امل دمذة مذن  وًطًة علذى ممليذد مذن اوتيجيذني بشذشن اوعمذت مذر  5  
ممجذادن املسذاعدة االنتخابيذة اوذيت ت ذدمها “األمم املتحدة، يرجر ك  اوفرة لي اوصلة اويارد   اوتيجيني املتعلذق بذذ 

 .(FP/01/2012)” األمم املتحدة  ينياعها
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 االقتراع وَعّد األصوات والمراقبة
ملد ي  تسذذذهت كسذذذداء املشذذذيرة ك  اوسذذذلطاا اويطنيذذذة بشذذذشن اوتذذذدابا اوذذذيت فكذذذن ين تعذذذ • 

مرازذمل اال ذثاة،  سذاعاا اال ذثاة املرنذة،  بطا ذاا  ميا ذراملرية، اويت من  مجيذت  مشارزة
يضذذاف   االنتخذذاب امليسذذرة و ميذذً،  اوتذذدابا اإلجراسيذذة،  ميافذذاا اال ذذثاة  األمذذن. 

ك  لوذذذك تشذذذجير اوسذذذلطاا علذذذى اوتشذذذا ر مذذذر ا ماعذذذاا اونسذذذاسية  خذذذ اء اوشذذذ  ن 
 ملساست اويت من ه ا او مجيت ا نسانية بششن ا

كبذذذراد اااجذذذة ك  تذذذدابا تكفذذذت املنذذذر اوفعلذذذي ملسذذذاست مذذذن  مجيذذذت اوتصذذذيي  اوعذذذاسلي    • 
 مرازمل اال ثاة 

تشذذذكيلها  علذذذى اوتشزذذذد مذذذن  ك تشذذذجير ياعذذذاا املذذذرا مجً احملليذذذً علذذذى ضذذذم نسذذذاء  • 
ماعذاا اونسذاسية تنطية يز  عدد ممكذن مذن مرازذمل اال ذثاة،  علذى ك امذة  ذًا با 

ًت على فهم شيا،ت املرية  ا تياجاوا االنتخابية   عم
تشذذذجير اونسذذذاء علذذذى االشذذذثاك   املرا مجذذذة احملليذذذة،  تشذذذجير املنظمذذذاا اونسذذذاسية علذذذى  • 

 اونظر   اوتما  االعتماد زجهاا مرا مجة حملية 
يب كبً،هذذذا سذذذليتشذذذجير ياعذذذاا املرا مجذذذة علذذذى ضذذذمان مراعذذذاة منهجيتهذذذا اور ابيذذذة    • 

 وًعتمجاراا ا نسانية.
 التحديات وعملية الشكاوى

م،  يسذذذن عنذذذد اوضذذذر رة، مسذذذتيى تشذذذجير هي ذذذاا اوشذذذكا ى االنتخابيذذذة وكذذذي ت ذذذي   • 
اوفعذذال،  هذذ ا  النتصذذاف صذذيل اونسذذاء علذذى املسذذاعدة او انينيذذة  املعليمذذاا  سذذمجت ا

 ذذذذلية ي  اوتيايذذذذع فكذذذذن ين يشذذذذمت او ذذذذدراا اولنييذذذذة املتعل ذذذذة بلنذذذذاا اوشذذذذعيب األ
 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 
 ،ت مذذر اوسذلطاا اويطنيذذة  ت ا هذذااونتذاسل  اوتي ذذياا املسذتمدة مذذن مثذذت هذ ا اوتحليذذ

 مر منظماا ا تمر املدين  ،عند اوضر رة
ا ذذثاح  تشذذجير اختذذال تذذدابا معينذذة تكفذذت األمذذن ولنسذذاء   اوعمليذذة االنتخابيذذة  متنذذر  • 

 اوعنع امليجني ضد اونساء   االنتخاباا  ختفع من  دتني  تتصدى وني 
ًت عذذذذذذن تشذذذذذذجير اوسذذذذذذلطاا لاا اوصذذذذذذلة،  منهذذذذذذا هي ذذذذذذاا  •  كدارة االنتخابذذذذذذاا، فضذذذذذذ

األ ذذملاب اوسياسذذية  منظمذذاا ا تمذذر املذذدين، علذذى اوشذذر ة   تذذدابا ولتخفيذذع مذذن 
  دة لاطر اوعنع االنتخايب ضد املرشحاا  اوناخمجاا.
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التــدابير الخاصــة المؤقتــة فــي إةــار المســاعدة االنتخابيــة الم دمــة مــع األمــم  - 4دال 
 المتحدة

 تعريفمعلومات  ساسية و  - 0
بينمذذا فكذذن ين تذذدخت طاسفذذة اوتذذدابا املمجينذذة يعذذًه يسذذينات تذذدر يات علذذى اااوذذة فيمذذا يتعلذذق  
نذذ  األدوذذة ين اوت ذذد  رمبذذا اذذت بطي ذذات،  رمبذذا زانذذ  نتاسجذذني بيَ  ة، اوسياسذذي ةاملذذرية االنتخابيذذ مبشذذارزة

اويا عذذذة علذذذى عذذذاتق اوذذذد ل  نظذذذرات وًوتملامذذذاا او انينيذذذة  . 6 املتيوذذذدة ،ذذذا متما لذذذة علذذذى طذذذيل اخلذذذه
يسذرة مسذا اة  ا عيذة ي  ميضذيعية علذى حنذي  ولضذر رة اوعمليذة اوذيت تذدعي ك  مسذا اة املذرية باورجذت 

 بطري ذذة متسذذ ة، رمبذذا وملمذذ  تذذدابا كضذذافية.  علذذى ضذذيء لوذذك، فكذذن ين تكذذين اوتذذدابا اخلا ذذة 
 ملرية االنتخابية  اوسياسية.امل  تة،   يلة تدابا مناسمجة يخرى، فعاوة   تعمليمل مشارزة ا

، طذذذذيرا اولجنذذذة املعنيذذذة باو ضذذذاء علذذذذى األطذذذرافطذذذذر اوعمذذذت املتعذذذددة ي  شذذذ.  بنذذذاءت علذذذى  
   يذذث يشذذارا 6009  69اوتمييذذمل ضذذد املذذرية مفذذاهيم اوتذذدابا اخلا ذذة امل  تذذة   تي ذذيتها ر ذذم 

لا يمكذذن بيذذان ين هذذ ه كاوذذد ل األطذذراف ململمذذة باعتمذذاد  تنفيذذ  تذذدابا خا ذذة م  تذذة ... “ك  ين 
اوتذذذدابا ضذذذر رية  مًسمذذذة ولتعجيذذذت بتح يذذذق اهلذذذدف اوشذذذامت ي  احملذذذدد املتمثذذذت   ي يذذذق املسذذذا اة 

علذذى بعذذه اإليضذذا اا  69 تي ذذية اوعامذذة تذذنل او  .69 اوف ذذرة  ”اوفعليذذة ي  امليضذذيعية ولمذذرية
 األساسية بششن طمجيعة اوتدابا اخلا ة امل  تة،  منها ما يلي:

ك  اوتعجيذذذت بتح يذذذق “: ينمجنذذذي ين وذذذدف اوتذذذدابا اخلا ذذذة امل  تذذذة النطـــاق العـــام ’8‘ 
شذذذارزة املذذذرية علذذذى  ذذذد  املسذذذا اة   امليذذذدان اوسياسذذذي ي  امليذذذدان اال تصذذذادي ي  م

 ”خذذذذربيي ميذذذذدان امليذذذذدان املذذذذدين ي  امليذذذذدان االجتمذذذذاعي ي  امليذذذذدان اوث ذذذذا  ي  
 تنطمجذق علذى جمذاالا عديذدة تتجذا د ين هذ ه اوتذدابا  ،  يشذارا ك 81 اوف ذرة 

  ا ال االنتخايب بت  تتجا د ا ال اوسياسي ييضات 
 ذذذذ  ك ذذذذاء اوتذذذذدابا اخلا ذذذذة امل  تذذذذة عنذذذذدما تتح ذذذذق اونتذذذذاسل “: الطــــابر المؤقــــ  ’6‘ 

 .  وذذذذذ وك، ينمجنذذذذذي ولذذذذذد ل 60 اوف ذذذذذرة  ”املرجذذذذذية منهذذذذذا  تذذذذذد   وفذذذذذثة مذذذذذن اوذذذذذملمن
دابا اخلا ذذة امل  تذذذة  ،اهذذا مذذذن اوسياسذذذاا بذذذً اوتذذذ ”متيذذذمل بيضذذيح“األطذذراف ين 

   62االجتماعية اوعامة املنف ة وتحسً  اوة املرية  اوف رة 
ــــدابير ’2‘  ــــوع الت طاسفذذذذة جذذذذد متنيعذذذذة مذذذذن اوصذذذذكيك  ”تذذذذدابا“: يشذذذذمت مصذذذذطلا تن

، اوتشذذريعية منهذذا  اوتنفي يذذة  اإلداريذذة  ،اهذذا لاا اوطذذابر اوسياسذذاا  املمارسذذاا  
مذذن  مجيذذت بذذرامل تيسذذير نطذذاق   ذذيل اخلذذدماا ي  بذذرامل اوذذدعم  اوتنظيمذذي، اوذذيت 

 ختصذذذيل  /ي  كعذذذادة ختصذذذيل املذذذيارد   املعاملذذذة اوتفضذذذيلية   اوتيايذذذع  اوتعيذذذً 

__________ 

  6  IPU; Women in National Parliaments; World Classification at http://wwwipu.org/wmn-e/classif.htm . 
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   نظذذذم ة ل دمنيذذذا اوث يذذذة ولف ذذذاا املسذذذتهدفة    ضذذذر يهذذذداف ر ميذذذة م ر نذذذة جبذذذد
   66.  اوف رة ااصل

معذذذً علذذذى اوظذذذر ف  ...   علذذذى  ”اتذذذدب“سذذذيتي ع اختيذذذار “: خصوصـــية الظـــروف ’9‘ 
 ينمجنذذذذذي تصذذذذذميم اوتذذذذذدابا  . 66 اوف ذذذذذرة  ”اهلذذذذذدف احملذذذذذدد اوذذذذذ ي يهذذذذذدف ك  ي ي ذذذذذني

اخلا ذذذذة امل  تذذذذة  شذذذذر ها  ت ييمهذذذذا  ت ذذذذد  اوت ذذذذارير عنهذذذذا  ف ذذذذات ولظذذذذرف اخلذذذذاحل اوذذذذ ي 
 . وذذيس هنذذاك  ذذل 22   22   61حيذذدد يهذذدافات معينذذة  علذذى سذذمجيت املثذذال اوف ذذراا 

 فق زافة اااالا فيما  تل باوتدابا اخلا ة امل  تة.معً ييا
ي يانذذات ولتذذدويت علذذى ” ااصذذل“   ”اوتذذدابا اخلا ذذة امل  تذذة“خد  مصذذطلحا   ذذد اسذذت   

متثذذذت نيعذذذات  ا ذذذذدات مذذذن اوتذذذدابا اخلا ذذذة امل  تذذذة املتصذذذلة بنظذذذذا   ااصذذذلاوفكذذذرة نفسذذذها.  بويذذذاا 
فيذذذذني وضذذذذمان ي  تعمليذذذذمل متثيذذذذت اونسذذذذاء ي  اوف ذذذذاا  انتخذذذذايب ومجلذذذذد مذذذذا ي  عمليذذذذاا اختيذذذذار املرشذذذذحً

ًت نا صذذذذات   هي ذذذذة م  ااصذذذذل.  هنذذذذاك تذذذذدابا خا ذذذذة م  تذذذذة  ذذذذًف نتخمجذذذذةاألخذذذذرى املمثلذذذذة متثذذذذي
 املرية   ااياة اوسياسية على اونحي املمجً يدناه. مشارزةتستهدف ديادة 

يرة بشذذشن اوتذذدابا اخلا ذذة  عنذذد او يذذا  باوذذدعية ي  ت ذذد  املسذذاعدة اوت نيذذة ي  كسذذداء املشذذ 
امل  تذذة اهلادفذذة ك  تعمليذذمل مشذذارزة املذذرية االنتخابيذذة  اوسياسذذية ينمجنذذي ين يضذذر ميافذذي األمذذم املتحذذدة 

   اعتمجارهم ما يلي:
،  ذذذيد ين تي ذذذي األمذذذم 69متشذذذيات مذذذر ممجذذذدي اوسذذذيطرة اويطنيذذذة  اوتي ذذذية اوعامذذذة ر ذذذم  • 

اخلا ذذذذذة امل  تذذذذذة، علذذذذذى ين تذذذذذثك وتلذذذذذك  املتحذذذذذدة اوسذذذذذلطاا اويطنيذذذذذة بتنفيذذذذذ  اوتذذذذذدابا
  رار بششن اعتماد تلك اوتدابا اواوسلطاا اختال 

كال  يذذذث تسذذذيد ينمجنذذذي يال تتخذذذ  ... “اوتذذذدابا اخلا ذذذة امل  تذذذة، مبذذذا فيهذذذا ااصذذذل،  • 
 ت ريذذذذذذر األمذذذذذذً اوعذذذذذذا  عذذذذذذن مشذذذذذذارزة املذذذذذذرية   بنذذذذذذاء اوسذذذذذذً ،  ”اوظذذذذذذر ف املناسذذذذذذمجة

ت يذذذيم د يذذذق “تي ذذذياا مذذذن هذذذ ا او مجيذذذت بعذذذد كجذذذراء  فكذذذن ك ذذذدار  . 7  96 اوف ذذذرة
،  كجذذذذذراء يليذذذذذت متعمذذذذذق ”ول يمذذذذذة احملتملذذذذذة ملختلذذذذذع ينذذذذذياة اوتذذذذذدابا اخلا ذذذذذة امل  تذذذذذة

 ذار جانمجيذة حمتملذة مبذا فيهذا اب ذار ا انمجيذة اوسذلمجية بولظر ف احمللية املعينة،  ت ييم ألية 
ًت عن اإلجراء او ي فكن اختد ن  صد املمكن نش ها   اله اماية اونساء منها فض

ينمجنذذي ت يذذيم ييذذة تذذدابا خا ذذة م  تذذة  اسمذذة  يديذذد درجذذة عا هذذا ي  فشذذلها   تعمليذذمل  • 
مشذذذارزة املذذذرية ي  متثيلهذذذا.  كلا   يتح ذذذق اهلذذذدف املرإذذذى مذذذن اوتذذذدابا اخلا ذذذة امل  تذذذة 

وعيامذذت اوذذيت املذذراد هبذذا ديذذادة مشذذارزة املذذرية  متثيلهذذا، فمذذن املهذذم بذذ ل حما وذذة وتحديذذد ا
__________ 

  6080  ”ت ريذذذر األمذذذً اوعذذذا  -مشذذذارزة املذذذرية   بنذذذاء اوسذذذً  “ت ريذذذر ا معيذذذة اوعامذذذة/جملس األمذذذن بشذذذشن   7  
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  
ينمجنذذذي داسمذذذات ين تيضذذذا ييذذذة مشذذذيرة بشذذذشن اوتذذذدابا اخلا ذذذة امل  تذذذة نذذذية هذذذ ه اوتذذذدابا  • 

  اإلطار اوملمين املي ى بني ألجلها  اوداعي ك  اختالها 
امل  تذذة م تصذذرة علذذى اوذذد ل ال يلذذمل  ين تكذذين اوذذدعية اوعامذذة املتعل ذذة باوتذذدابا اخلا ذذة  • 

األعضذذاء اوذذيت تتل ذذى مسذذاعداا انتخابيذذة ر يذذة.  ينمجنذذي ييضذذات ين تمليذذد زيانذذاا األمذذم 
د ى  زذذذذذ ا اومجلذذذذذدان األداء األاملتحذذذذذدة لاا اوياليذذذذذة اوعامليذذذذذة جهذذذذذيد اوذذذذذدعية   منذذذذذاطق 

 املت دمة اونمي اويت قاجة إلاهار اململيد من اوت د .
ــة بيئــة مواتيــة لمشــاركة المــر ة التــدابير الخاصــة المؤق - 3 تــة الهادفــة إلــى تهيئ

 )التي بخالف الحصص الشنسانية(
تعمليذذذمل مشذذذارزة املذذذرية. وهنذذذاك تنذذذية شذذذديد   اوتذذذدابا اخلا ذذذة امل  تذذذة اوذذذيت فكذذذن تنفيذذذ ها  

فذذذ ا  زثذذذا مذذذن اوتذذذدابا املمجينذذذة   اوفذذذرة األ ل يعذذذًه فكذذذن اعتمجارهذذذا تذذذدابا خا ذذذة م  تذذذة طاملذذذا ن  
م  تذذة  ت يذذدا باملعذذايا األخذذرى املمجينذذة   اتفا يذذة او ضذذاء علذذى ييذذر يشذذكال اوتمييذذمل ضذذد  بصذذفة

 .  اوتدابا اإلضافية تشمت ما يلي:69املرية  اوتي ية اوعامة ر م 
ا   اوتصذذيراا يذذحيذذدي تنريثمذذا : سذذيظت اوت ذذد  بطي ذذات بــراما التواصــل والتوعيــة -ي ال  

داء املذذرية.  فكذذن ين تسذذاهم اوسذذلطاا اويطنيذذة    امليا ذذع اوسذذاسدة   ا تمذذر ك
ك داي ممليد من اوت ذد  بتنفيذ  بذرامل تث يذع اونذاخمجً  بذرامل اوثبيذة املدنيذة، ي  
يي مذذن ف ذذيت اوذذ امل، وفذذثة ممتذذدة تتجذذا د تي يذذ  مثذذت هذذ ه األنشذذطة  فثوذذا، ي  

بصذفة عامذة  ييات من اوتي يذ  ي  اوفذثة.  هذ ه اوذ امل فكذن ين تسذتهدف اونسذاء
ي  ف ة خا ذة مذن اونسذاء، مذن  مجيذت اونسذاء املنتميذاا ك  جمميعذة ك نيذة ي  ونييذة 
ي  دينيذذذذة. زمذذذذا فكذذذذن ين ي ذذذذي  ا تمذذذذر املذذذذدين بذذذذد ر  يذذذذيي   اوتيعيذذذذة  ديذذذذادة 
مشارزة املرية   اوعمليذاا االنتخابيذة.  هذ ا فكذن ي ي ذني بطراسذق متنيعذة تشذمت 

 ذذذذذع اوعامذذذذذة، ال سذذذذذيما فيمذذذذذا يتعلذذذذذق باو ياوذذذذذ  كعذذذذذادة تشذذذذذكيت اوتصذذذذذيراا  امليا
اونمطيذذذة ا نسذذذانية   بذذذرامل اوتيعيذذذة املتعل ذذذة مبذذذدى اسذذذتمجعاد اونسذذذاء مذذذن اوعمذذذذت 
اوسياسذذذذذذي   اااجذذذذذذذة ك  اوتذذذذذذيادن ا نسذذذذذذذاين   املنا ذذذذذذ  اوذذذذذذذيت  ذذذذذذري شذذذذذذذنلها 
باالنتخذذذذذاب    صذذذذذل اونجذذذذذاح املتعل ذذذذذة مبشذذذذذارزة املذذذذذرية   اامذذذذذًا اإلعًميذذذذذة 

 رية  اوعمت اوسياسي   ،ا لوك من األفكار املمجتكرة.املتعل ة بامل
 ،: فكذن ين يكذين االفت ذار ك  املذياردتخصيص و/ و إعادة تخصـيص المـوارد -  انيا 

ي ذد امليانذر اورسيسذية  ،سيما امليارد اوًدمة ول يا  باألنشذطة املتعل ذة بذاامًا ال
، فكذذن اونظذذر   مسذذشوة اااسلذذة د ن مشذذارزة املذذرية   اوعمذذت اوسياسذذي.  وذذ وك

تيفا متييت  كيمي كضا /خار  عن امليملانية إلطذار دمذين معذً مذن يجذت او يذا  
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بشنشذذطة تسذذتهدف تعمليذذمل املشذذارزة اوسياسذذية ولمذذرية. زمذذا فكذذن كيصذذال اوتمييذذت 
ااكذذذذيمي بصذذذذيرة حمايذذذذدة ولمرشذذذذحاا دعمذذذذات امًوذذذذن االنتخابيذذذذة، عذذذذن طريذذذذق 

ًت بطمجذر امللصذ اا    ،ذا لوذك مذن املذياد اوًدمذة ولحمذًا.  فكذن ين او يا  مذث
اا اوطاحمذذاا باوذذدعم املذذايل، يت ذذرر اود وذذة ييضذذات كنشذذاء  ذذند ق وتمل يذذد اوسياسذذ

 بنه اونظر عن انتماسهن اوسياسي.
:   اومجلذذدان اوذيت ي ذذد  فيهذا متييذذت عذا  ك  األ ذذملاب التمويـل الحزبــي السياسـي - اوثا  

ًت فعذذذاالت  فكذذذن ين يكذذذين تنظذذذيم ،اوسياسذذذية طري ذذذة اسذذذتعمال هذذذ ه األمذذذيال سذذذمجي
 ياعذد معينذة وضذمان تيويذد  َسذنوتعمليمل مشارزة املرية   اوعمذت اوسياسذي.  فكذن 

ه ه األمذيال ممليذدات مذن ااذيافمل ملشذارزة املذرية.  علذى سذمجيت املثذال، فكذن تصذميم 
عذذذذدد بينظمذذذذة اوتمييذذذذت ااكذذذذيمي بطري ذذذذة تذذذذرهن م ذذذذدار اوتمييذذذذت اوعذذذذا  املسذذذذتلم 

املرشحاا    اسمة ااذملب.  بذدالت مذن لوذك، فكذن ييضذات ين ختصذل األ ذملاب 
 ودعم اونساء فيما  تل بشنشطة أًون.من مياردها اوسياسية يمياالت 

ـــادرات جمـــر األمـــوال -رابعا   : زمذذذا وذذذي   يعذذذًه، فذذذ ن االفت ذذذار ك  املذذذيارد املاويذذذة مب
خيضذهن اوعمليذة االنتخابيذذة.  عنذذداملرشذحاا  لي  ،اهذا مذن املذيارد فكذذن ين يذ

 وذذذذ وك، فكذذذذن ييضذذذذات، باإلضذذذذافة ك  ختصذذذذيل اود وذذذذة و مذذذذيال، ت ذذذذد  اوذذذذدعم 
ولمرشحاا عن طريذق طاسفذة متنيعذة مذن ممجذادراا يذر األمذيال وضذمان امذتًك 
اونسذذذاء ولمذذذيارد املاويذذذة اوًدمذذذة وًضذذذطًة بشنشذذذطة ناجحذذذة متعل ذذذة بذذذاامًا. 

 ،مهيذذذة مذذذ. زذذذان اوتمييذذذت ااكذذذيمي ،ذذذا متذذذاح هذذذ ه املمجذذذادرة تصذذذمجا شذذذديدة األ
 فكن ين ت دي منظمذاا ا تمذر املذدين د رات   هذ ا اوصذدد. زمذا فكذن كنشذاء 

 عذذن طري هذذا فكذذن ت اسذذم يفكذذار  ،شذذمجكاا  مذذر األمذذيال فيمذذا بذذً املرشذذحاا
 ممجتكرة.

مجيت املثذال : فكذن معاملذة اونسذاء معاملذة تفضذيلية. فعلذى سذالمعاملة التفضيلية -خامسا  
فكذذن معذذاملتهن معاملذذة تفضذذيلية ي نذذاء تسذذجيت اونذذاخمجً زمذذا فكذذن ختصذذيل 
منذذاطق منفصذذلة زذذي يصذذيتن فيهذذا.  فكذذن ين تتذذاح ولنسذذاء اايامذذت  املسذذناا 

تذذذيديعهن علذذذى مرازذذذمل كمكانيذذذة كمكانيذذذة اوتصذذذيي  د ن اوي ذذذيف   اوصذذذفيف   
 تذذات كضذذافيات   اومجذذث ا ذذثاة   اوطيابذذق األرضذذية. زمذذا فكذذن مذذنا املرشذذحاا   

اإللاعذذذذذي  اوتلفذذذذذذادي ي نذذذذذاء فذذذذذذثة اامذذذذذًا االنتخابيذذذذذذة،  مذذذذذن املمكذذذذذذن ييضذذذذذذات 
هذذذن ءمطذذاومجتهن بذذدفر رسذذي  ترشا/تسذذجيت ي ذذت مذذن اورسذذي  اوذذيت يذذدفعها دمً

اوذذ زير.  مذذن املمكذذن ييضذذات ختفذذيه معذذايا اوتسذذجيت ولثشذذيا  اوذذيت مذذن  مجيذذت 
  هبذذذدف تيسذذذا مشذذذارزة املذذذرية. زمذذذا االشذذذثاطاا املتعل ذذذة باملسذذذتيى اوتعليمذذذي
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فكذذذذذذن تشذذذذذذجير األ ذذذذذذملاب اوسياسذذذذذذية علذذذذذذى كعفذذذذذذاء اونسذذذذذذاء مذذذذذذن دفذذذذذذر رسذذذذذذي  
االنتخابذذذذاا األ ويذذذذة ااملبيذذذذة  اوذذذذيت فكذذذذن ين تسذذذذتخد  ي يانذذذذات زحذذذذاجمل  اسذذذذت 

 د ن مشارزة املرية .
: فكذن ين ت ذرر اوسذلطاا اويطنيذة بيجذني االستهداف عنـد التوييـف والترقيـة -سادسا  

تيايذذذذذع اونسذذذذذاء وشذذذذذنت  اذذذذذاسع معينذذذذذة مبختلذذذذذع مسذذذذذتيياا اإلدارة خذذذذذاحل 
االنتخابيذذة، مبذذا فيهذذا هي ذذة كدارة االنتخابذذاا لاوذذا،  مرازذذمل تسذذجيت اونذذاخمجً، 
 مرازذذمل اال ذذثاة.  فكذذن ين يذذدد هذذ ه اوسذذلطاا يهذذدافات ولتيايذذع ي  يهذذدافات 

سذذذذمجيت عدديذذذذة بشذذذذشن اونسذذذذمجة امل ييذذذذة ولنسذذذذاء   هذذذذ ه اوعمليذذذذاا زافذذذذة.  علذذذذى 
املثذذذذذذذذال، فكذذذذذذذذن ين تكذذذذذذذذين اشذذذذذذذذثاطاا/م هًا اوعضذذذذذذذذيية   هي ذذذذذذذذاا كدارة 
االنتخابذذذذاا يزثذذذذر مر نذذذذة باونسذذذذمجة ولنسذذذذاء م ذذذذدماا طلمجذذذذاا االوتحذذذذاق هبذذذذا. 
 باملثت، فكن ييضذات ين تشذرة األ ذملاب اوسياسذية   ألذة وتعمج ذة اونسذاء، علذى 

هذذذ ا اإلجذذذراء سذذذمجيت اإلعذذذداد وتذذذييل اوياذذذاسع اوذذذيت  ذذذري شذذذنلها باالنتخذذذاب.   
سذذيمثت خطذذية ي    ا ذذة ختطيهذذا األ ذذملاب اوسياسذذية حنذذي متكذذً املذذرية.  مذذن 
املمكن ين تساعد األ سا  اونساسية داخذت األ ذملاب اوسياسذية، بذت  رمبذا ييضذات 
منظمذذذاا ا تمذذذر املذذذدين اونسذذذاسية، علذذذى ي يذذذق هذذذ ا اهلذذذدف ب عذذذداد  كتا ذذذة 

 ب تا ذذذة هذذذذ ه او اعذذذذدة   هًا اعذذذدة بيانذذذذاا شذذذاملة تضذذذذم ي ذذذذاء اونسذذذاء املذذذذ
 .وطاومجيها

اونسذذذاء مكاف ذذذة ملذذذ هًا مذذذ هًا ، فكذذذن، مذذذ. زانذذذ  اهلذذذادر باإلضذذذافة ك  اوتيايذذذع  
دمًسهذذن اورجذذال، تفضذذيلهن علذذى هذذ الء اوذذملمًء عنذذد اوث يذذة ك   اذذاسع يعلذذى   هي ذذاا كداراا 

اونسذذاء ك   صذذة معينذذة مذذن مذذن اوياذذاسع املتصذذلة باالنتخابذذاا ريثمذذا تصذذت  هذذااالنتخابذذاا  ،ا 
 اويااسع، مبا فيها اويااسع املندرجة   نطاق اإلدارة اوعليا.

فكذذن ين تكذذين ولعنذذع املتصذذت باالنتخابذذاا ب ذذار األمــع اإلفــافي للنســاء:  -سابعا  
خطذذذاة علذذذى اونسذذذذاء، زناخمجذذذاا  زمرشذذذذحاا علذذذى اوسذذذذياء.  تمجذذذً األقذذذذاي 

 اوظذذر ف اوذذيت يشذذيب فيهذذا اوعنذذع األ ويذذة ين مشذذارزة املذذرية تظذذت منخفضذذة  
.  وذذ وك، فذذ ن مذذن اوضذذر ري   بي ذذاا معينذذة  8  اوث يذذر اوعمليذذاا االنتخابيذذة

تذذذيفا ممليذذذد مذذذن األمذذذن ولمرشذذذحاا متكينذذذات هلذذذن مذذذن او يذذذا  بشنشذذذطتهن املتعل ذذذة 
بذذذذاامًا.  عنذذذذد اال تضذذذذاء، ينمجنذذذذي تصذذذذميم ينظمذذذذة معينذذذذة وضذذذذمان سذذذذًمة 

اوياذذذذاسع اوذذذذيت  ذذذذري شذذذذنلها باالنتخذذذذاب.    اونسذذذذاء ي نذذذذاء ترشذذذذحهن وتذذذذييل 
__________ 

كدارة اوشذذذ  ن اال تصذذذادية  االجتماعيذذذة اوتابعذذذة و مذذذم : اإاهذذذاا  ك صذذذاءاا، 6080نسذذذاء اوعذذذا    عذذذا     8  
 املتحدة.
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 ار ف معينة،  د يكين من املناس   جيد ضابطاا شرطة مبرازمل اال ثاة.
ــــة المتصــــلة بالنظــــام االنتخــــابي وتســــمية المرشــــحيع  - 2 التــــدابير الخاصــــة المؤقت

 )الحصص(
ًت فعذذذاالت ومليذذذادة متثيذذذت اونسذذذاء أل ذذذا تكفذذذ  شذذذكيت ت تفكذذذن ين تكذذذين بويذذذاا ااصذذذل سذذذمجي

 اونساء  صة دنيا   اهلي ة املنتخمجة.
 عنذذد او يذذا  باوذذدعية ي  ت ذذد  املسذذاعدة اوت نيذذة ي  كسذذداء املشذذيرة بشذذشن بويذذاا ااصذذل،  

 يلي: ينمجني ين يضر م دمي املساعدة االنتخابية اوتابعً و مم املتحدة   ااسمجان ما
وسذذلطة بذذت تشذذجير كنشذذاء عمليذذة وذذيس اهلذذدف مذذن ااصذذل ا نسذذانية  رمذذان اورجذذال مذذن ا  • 

 دف راطية   ي ية جامعة مبعىن اوكلمة تستند ك  ت اسم اوسلطة بً اورجال  اونساء 
   بعذه كوذيهن كشذارة معينذة. ييعهذا ال تشذا ااصل املصممة وذدعم متثيذت اونسذاء  • 

 تخد  ونذذة حمايذدة جنسذانيات، تذذنل علذى عذد  جذذياد متثيذت يي مذن ا نسذذًاومجلذدان تسذ
عذذذذد  “اهلي ذذذذة املنتخمجذذذذة  مثذذذذال لوذذذذك مذذذذن بذذذذشزثر مذذذذن  صذذذذة معينذذذذة مذذذذن املرشذذذذحً ي  

 هذذ ا اونذذية مذذن اولنذذة  . ”شذذنت جذذنس  ا ذذد يزثذذر مذذن  لثذذي م اعذذد او ملذذانكمكذذان 
 فكن ين يكين مفيدات   ار ف معينة 

تتذذذيا فذذذثاا االنت ذذذال فر ذذذة ملعا ذذذة ي جذذذني اوًمسذذذا اة املتخلفذذذة عذذذن املاضذذذي،  لوذذذك  • 
مذذذذذاد  تنفيذذذذذ  اسذذذذذثاتيجياا  تشذذذذذمت ااصذذذذذل،  سذذذذذ  اال تضذذذذذاء  تفضذذذذذي ك  باعت

 تعاام د ر اونساء   اوعمت اوسياسي 
ويس مذن املذرجا عذاح يي نذية مذن ااصذل االنتخابيذة كلا   تتح ذق شذر ز يخذرى.  • 

 مذذذن اوشذذذر ز اهلامذذذة  جذذذيد جمتمذذذر مذذذدين مسذذذاند ملشذذذارزة املذذذرية   اوعمذذذت اوسياسذذذي 
 وية  او يذادة   ء او دراا ودف ك  ديذادة اسذتعداد اونسذاء وتذييل املسذ  جيد برامل ومجنا

 اوسياسيتً.
 علذذذى ضذذذيء مذذذا سذذذمجق، تنطمجذذذق اوتيجيهذذذاا اوتاويذذذة علذذذى مذذذيافي األمذذذم املتحذذذدة او ذذذاسمً  

 باودعية ي  امل دمً ولمساعدة ي  املشيرة فيما يتعلق بااصل:
مفيذدة وتعمليذمل متثيذت اونسذاء   اذرف     ً ين من امل زد كمكان اعتمجذار ااصذل  ي  

ال  ذذذيد ين تذذذدعي األمذذذم املتحذذذدة كويهذذذا زضذذذر رة    ،معينذذذة  ين مذذذن املمكذذذن طر هذذذا هبذذذ ه اوصذذذفة
 يير اوظر ف 

 
نظذذرات ملذذذا وًنتخابذذذاا مذذذن طذذابر سياسذذذي يساسذذذي  ملذذذا ولنظذذا  االنتخذذذايب مذذذن يمهيذذذة    ب  

ين تراعذذذذي ييذذذذة مشذذذذيرة تسذذذذديها األمذذذذم  زذذذذ ى   تيديذذذذر اوسذذذذلطة اوسياسذذذذية   ذذذذنر او ذذذذرار،  ذذذذ 
املتحدة، مراعاة تامذة، زافذة املسذاست اوسياسذية  االجتماعيذة، ال سذيما اوسذً   األمذن.  بينمذا تتذيا 
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وفذذثاا االنت اويذذة فر ذذات وال ذذًح االنتخذذايب، ف  ذذا ييضذذات،  قكذذم طمجيعتهذذا لاوذذا، فكذذن ين تكذذين ا
 مجذذذذذذذذذت كسذذذذذذذذذداء املشذذذذذذذذذيرة بشذذذذذذذذذشن اومجنيذذذذذذذذذة  ،،ذذذذذذذذا مسذذذذذذذذذت رة.  ت ذذذذذذذذذر علذذذذذذذذذى عذذذذذذذذذاتق األمذذذذذذذذذم املتحذذذذذذذذذدة

 وية ضذذمان اونظذذر   زافذذة املسذذاست  مجذذت كسذذداء   مسذذ ،االنتخابية/اوسياسذذية   مثذذت هذذ ه اوظذذر ف
املنظمذة زكذت.  علذى ضذيء امل يمذاا اوسياسذية، ينمجنذي عذن ريي  ةاملشذيرة املسذداتعمجذا يية مشذيرة   

دة،    يبكذر   ذ  ممكذن، ممثذت األمذذم ين يشذرك م ذدمي املسذاعدة االنتخابيذة اوتذابعً و مذذم املتحذ
املمثلذذذذً اخلا ذذذذً و مذذذذً اوعذذذذا ، ي    ياملنسذذذذ ً امل يمذذذذً، يي املتحذذذذدة األرفذذذذر م امذذذذات   اومجلذذذذد، 

ي  زمجذذذار املستشذذذارين اوسياسذذذيً    اوذذذة  جذذذيد يي مذذذنهم.  سذذذيكين تذذذيجيههم  ،نذذذياب يي مذذذنهم
 ذذًح. زمذذا ينمجنذذي املدا مذذة علذذى اوسياسذذي  دعمهذذم هامذذات طذذيال بذذ ل يي جهذذد ولتصذذميم ي  اإل

 اوتابعة إلدارة اوش  ن اوسياسية، زي تيفر اوتيجيني  اودعم. ،كطًة شعمجة املساعدة االنتخابية
ا جذذراء اسذذتخدا  بويذذاا ااصذذل،  لوذذك شويلذذمل  اونظذذر   ييذذر اب ذذار احملتمذذت نشذذ     

قكذذم تعريفهذذا، ك  ضذذي، تفي  اوتي ذذية هبذذا.  بويذذاا ااصذذل،  / مجذذت اعتمذذاد مثذذت هذذ ه ابويذذاا 
  االا خر   عما فكن ين يكين نتيجة انتخاب جرى د ن استعمال ه ه ابوياا 

يتعذذذذً د مذذذذات تصذذذذميم بويذذذذذاا ااصذذذذل   سذذذذياق اإلطذذذذذار او ذذذذانيين ولمجلذذذذد  نظامذذذذذني   د  
 االنتخايب.  عند كنشاسها، ينمجني مراعذاة يديذد اوذد اسر االنتخابيذة او اسمذة   جمهذا،  عذدد امل اعذد
املخصصذذذة وكذذذت منط ذذذة انتخابيذذذة،  اوصذذذينة اوذذذيت بفضذذذلها يذذذيل األ ذذذياا ك  م اعذذذد  يي اونظذذذا  

 اونسم ي  نظا  األزثرية/األ،لمجية .  هل ه اوعنا ر تش ا ممجاشر ها  على فعاوية بوياا ااصل 
مذذا تكذذين بويذذاا ااصذذل مع ذذدة تلملمهذذا بر تيزذذيالا فنيذذة وكذذي تصذذمجا فعاوذذة.   هذ   ،اومجذذا ت
معينذذذة مذذذن م ييذذذة مثذذذال لوذذذك  جذذذيد نسذذذمجة  -ولنذذذاارين سلسذذذة سذذذطا او اعذذذدة اوذذذيت تمجذذذد   يذذذ  

. تشذذذنيليتيجذذذد تع يذذذداا عديذذذدة هلذذذا عً ذذذة باورياضذذذياا ي  ا انذذذ  او -املرشذذذحاا املنتخمجذذذاا 
  ه ه اوتع يداا    ين تعاجل باونظر ك  اخلصاسل األخرى ولنظا  االنتخايب 

أل ذملاب مبراعذاة ااصذل  مذا يتصذت هبذا مذن  ياعذد ال  جيد نل   او ذانين يلذمل  ا     
ًت. كل تلذذمل  ييضذذات بويذذة كنفذذال فعاوذذة.    شذذكت ينطذذيي يضذذمن ين ت ذذي  األ ذذملاب اوسياسذذية بذذ وك فعذذ

علذذى اارمذذان مذذن االنتخذذاب زع يبذذة ول ذذياسم  -  سذذمجما تذذي ي اوتجربذذة - اإلنفذذال األدق،  األفعذذت
. مذا هذي ،ذا متذيادن منهذار ذة  ا ذدة علذى األ ذت وتعذديت ااملبية اويت ال تلم او ياعد بعد منحها ف

 مثذذة بذذديت ي ذذت تشذذددات يتمثذذت   فذذرأل ،رامذذاا ماويذذة، تكذذين علذذى سذذمجيت املثذذال   شذذكت  جذذ  
لتمييذذت ااكذذيمي كلا زذذان هذذ ا اوتمييذذت ي ذذد  و  ذذملاب. كال ين ا ذذملاءاا املاويذذة ال تكذذين مفيذذدة و

 ني مليا لة املمارساا اوراسخة اويت تستمجعد اونساء تدفع مثناأل ملاب جمرد اعت وا جدات كل 
ينمجني ااذرحل علذى عذد  تفسذا ااصذل  امل اعذد احملجذيدة علذى ي ذا طري ذة تذ دي   د  

 ك  اإلفاء اورمملي ي  تنش   دات ي صى ال  دات يد ى وتمثيت اونساء 
دي ك  اوتحيذذذمل،  هذذي ال تذذذ  زافذذذة يمذذراأل بويذذاا ااصذذذل ويسذذ  د اءت شذذذافيات مذذن    ح  
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او ملذان   بمتكً املرية جبهدها هي.  بينما  د يسفر اعتماد بويذة  صذل عذن ديذادة عذدد اونسذاء 
  عمليذة  ذنر او ذرار.  األرجذا ين املنتخمجذاا ار ف معينذة، ف نذني ال يضذمن داسمذات كشذراك اونسذاء 

 يخذذرى مسذذا ية كلا ا ثنذذ  بعيامذذت  /ي  تذذدابا مسذذتدامةتكذذين ديذذادة اونسذذاء   اهلي ذذاا املنتخمجذذة 
  األمهيذذة، منهذذا ضذذمان اذذر ف عمذذت مراعيذذة وًعتمجذذاراا ا نسذذانية  ي  ين تسذذمج ها عيامذذت  /ي  

 تدابا من ه ا او مجيت،  ه ا هي األهم على اإلطًق 
عذذذذد   االنتخذذذذاب. فمجنذذذذاء او ذذذذدراا  اوذذذذدعم ا مب اوفذذذذيديتجذذذذا د متثيذذذذت املذذذذرية جمذذذذرد   ز  

ها مذن ديذادة اوتذش ا علذى عمليذاا  ذنر او ذرار.  انسيمك   ما، أل امل سسي ولمرية يمر عظيم األمهية
زمذذا فكذذن تصذذذميم ينظمذذة معينذذذة تسذذتهدف ديذذذادة املسذذا اة بذذذً ا نسذذً   املنا ذذذ  اوذذيت  ذذذري 
شذذذنلها باالنتخذذذاب.  هذذذ ه او ذذذيانً  ذذذد تلذذذمل  األ ذذذملاب بتخصذذذيل نسذذذمجة م ييذذذة معينذذذة مذذذن متييلهذذذا 

لة ير اوسياسذي ولمذرية.  اوتجمعذاا او ملانيذة اونسذاسية املشذكَ ااكيمي و نشطة اوذيت تسذهم   اوتطذ
بنه اونظر عذن االنتمذاء ااذمليب،  اولجذان املعنيذة باملسذا اة بذً ا نسذً،  بذرامل اإلرشذاد  اوتعلذيم 
ال سذذذذذيما وصذذذذذاحل املشذذذذذرعً ا ذذذذذدد،  اوتذذذذذدري   /ي   ل ذذذذذاا اوعمذذذذذت بشذذذذذشن او يذذذذذادة،  اومجحذذذذذيي 

لهذذذذا يمذذذذير فكذذذذن ين تذذذذيفر اوذذذذدعم امل سسذذذذي  ين تسذذذذهم   تطذذذذير املخصصذذذة ولشذذذذ  ن ا نسذذذذانية ز
 .فعاالااونساء زمشرعاا 

زجذذذملء مذذذن جهذذذيد بنذذذاء او ذذذدراا وصذذذاحل املذذذرية، مذذذن املهذذذم ييضذذذات تذذذيفا اوتذذذدري    ي  
ونسذذذذاء حمذذذذدداا إلعذذذذدادهن ولثشذذذذا وشذذذذنت املنا ذذذذ .  فكذذذذن تذذذذيفا اوتذذذذدري  وكذذذذت مذذذذن اونسذذذذاء 

ًت،  فكذذن ين يشذذمت اوتذذدري   املرشذذحاا فعليذذات وشذذنت املنا ذذ   ولنسذذاء املمكذذن ترشذذحهن مسذذت مج
مياضذذذذذذذير بشذذذذذذذشن اخلطابذذذذذذذة،  كعذذذذذذذداد اوذذذذذذذ امل االنتخابيذذذذذذذة،  زيفيذذذذذذذة كدارة ألذذذذذذذة انتخابيذذذذذذذة فعاوذذذذذذذة 

  اسثاتيجياا كعًمية يخرى.
 آليات الحصص: التفاصيل الفنية - 4

 هذا   لتلذع اوذنظم ترد يدناه نظذرة عامذة علذى لتلذع ينذياة ااصذل،  زيذع فكذن تطمجي 
االنتخابيذذة،  ي ارهذذا احملتملذذة.  يذذرد اململيذذد مذذن املعليمذذاا عذذن ااصذذل   اوفذذرة اوتذذايل،  سذذت د    

  اية ه ه اوير ة ميارد كضافية.
 ااصذذذل فكذذذن ين تكذذذين كوملاميذذذة تسذذذتهدف اوي ذذذيل ك  هذذذدف ر مذذذي معذذذً.  يديذذذد  

اصذذل عذذن اوتذذدابا اخلا ذذة امل  تذذة األخذذرى هذذدف ر مذذي وثشذذيا اونسذذاء ي  انتخذذاهبن  ذذة متيذذمل ا
امل اعذذد ‘املمجينذذة سذذلفات.    كطذذار ا ميعذذة اوكذذ ى مذذن بويذذاا ااصذذل، يسذذتطير املذذرء ين فيذذمل بذذً 

زمذذا يفهذذم مذذن ا هذذا. فامل عذذد احملجذذيد ولنسذذاء م عذذد ال فكذذن ين يتنذذافس   ’ااصذذل‘   ’احملجذذيدة
تسذذذمية  تعذذذرف ييضذذذات باسذذذم او   صذذذل عليذذذني سذذذيى اونسذذذاء. يمذذذا ااصذذذل فذذذيمكن ت سذذذيمها ك

  صل املرشحً    صل اونتاسل.
ين تنفذذذ  األ ذذذملاب اوسياسذذذية ييضذذذات  باإلضذذذافة ك  ااصذذذل امل ننذذذة ي  اإلجمجاريذذذة، فكذذذن  
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 تشكيت هيازلها اوداخلية.عند نظامات ولحصل عند كعداد  ياسم مرشحيها   طياعية 
 حصص التسميات/حصص المرشحيع ’0‘

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

 حصص التسميات في النظم النسبية • 
لتمثيذذت اونسذذم كمذذا   نظذذا   اسمذذة منل ذذة وفكذذن تطمجيذذق  صذذل اوتسذذمياا   اذذت نظذذا   

ياسم املنل ذذذة، اوذذذيت متذذذنا تيجذذذد عذذذادة   نظذذذم او ذذذ اا  صذذذل اوتسذذذمي.  9 ي  نظذذذا   اسمذذذة مفتي ذذذة
فيهذذذذا امل اعذذذذد ولمرشذذذذحً بثتيذذذذذ   ر د ي ذذذذاسهم   او ذذذذياسم اوذذذذيت يعذذذذذدها  ذذذذملهبم اوسياسذذذذي  مجذذذذذت 

خذذرى األنظم اوذذاالنتخذذاب.   صذذل اوتسذذمياا تكذذين   مثذذت هذذ ا اونظذذا  يفعذذت زثذذاات ممذذا هذذي   
اونسذذذاء ز كدرا  ي ذذذاء  ،اومجذذذات مذذذا ت ذذذثن ااصذذذل   نظذذذم اوتمثيذذذت اونسذذذم بذذذاو ياسم املنل ذذذة باشذذذثا

 ثتيذذ  اسمذذة املرشذذحً  اإلوذذملا  بثتيذذ    او اسمذذة .  بذذد ن  اعذذدة ولب  مياضذذر بذذاردة املسذذمياا 
يسذذذتطير ااذذذملب تلمجيذذذة االشذذذثاطاا اوعدديذذذة بذذذشي  ،ي  كوذذذملا  بثتيذذذ    او اسمذذذة علذذذى هذذذ ا اونحذذذي

تكسذذذ   هذذذ ا اوسذذذيناريي ال طري ذذذة ير،مجهذذذا، مبذذذا   لوذذذك كدرا  اونسذذذاء   يسذذذفت او اسمذذذة.    مثذذذت
 اونساء م اعد عديدة  ال يكين ونظا  ااصل تش ا زمجا.

بطراسذذذق  ا اشذذثاطاا اوثتيذذذ    نظذذم اوتمثيذذذت اونسذذم باو اسمذذذة املنل ذذة فكذذذن اوتعمجذذا عنهذذذ 
  املاسذذذذة،  90 ذذذذدرها  االتلفذذذذة،  سذذذذ  او يمذذذذة اور ميذذذذة ولحصذذذذة.  فيمذذذذا  ذذذذتل قصذذذذة تسذذذذمي

املنذذاارة تمجذذادل امليا ذذر بذذً املرشذذحً  املرشذذحاا داسمذذات   او اسمذذة.  هذذ ا ت تضذذي  اعذذدة اوثتيذذ  
،    هذ ا ”اامذار اوي شذي“ي   ”اوسذحاب او فذت“فكن ين حيدي عن طريق مذا يسذمى نظذا  

خذذذذر.  كلا زانذذذذ   صذذذذة بزذذذذت مرشذذذذا باو اسمذذذذة مرشذذذذا مذذذذن ا ذذذذنس ابعذذذذد  اونظذذذذا  ينمجنذذذذي ين يذذذذش  
ضذذي  اعذذدة اوثتيذذ  املنذذاارة  جذذيد امذذرية  ا ذذدة علذذى األ ذذت   املاسذذة، ت ت 69اوتسذذمياا  ذذدرها 

ضذذمن املرشذذحً األربعذذة األ اسذذت   او اسمذذة   جذذيد امذذريتً علذذى األ ذذت ضذذمن املرشذذحً اوثمانيذذة 
 األ است   او اسمة،  هلم جرا.

 
ي صذذذى  اا  ذذذ.   نظذذذم اوتمثيذذذت اونسذذذم باو اسمذذذة املنل ذذذة،  يذذذث تمجلذذذ   صذذذل اوتسذذذمي 

هذذا، يتي ذذع األ ذذر اوفعلذذي علذذى عذذدد مذذن املتنذذااا. فمجاإلضذذافة ك   اعذذدة اوثتيذذ ، درجذذاا فعاويت
سيكين هناك تش ا ملحيظ وعذدد امل اعذد املخصصذة ولذداسرة  عذدد األ ذملاب اوذيت انتهذى هبذا ااذال 
ًت علذذى  مذذة او اسمذذة     ك  اوفذيد مب عذذد  ا ذذد ف ذذه. فذ لا  ضذذع  معظذذم األ ذذملاب ي  ييعهذا رجذذ

مب عذذد  ا ذذد وكذذت منهذذا سذذيحتت اورجذذال تلذذك امل اعذذد  سذذيكين  الهذذ ه األ ذذملاب ك يفذذمل زثذذا مذذن
__________ 

وًطًة على ممليد من اوتفا يت بششن لتلع ينياة اوذنظم االنتخابيذة، يرجذى اورجذية ك  تيجيذني األمذم املتحذدة   9  
 . FP/xx/2013 امل د  ك  تصميم اونظم االنتخابية املتعلق باودعم 
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جذذدات.  فذذرحل  ذذد ي لوذذك يزذذ    اوذذد اسر اوصذذناة مذذر  جذذيد  ات حمذذد د ااتذذش ا  صذذل اوتسذذمي
عذذدد زمجذذا مذذن األ ذذملاب لاا او ذذدرة اوتنافسذذية املتما لذذة بصذذيرة ي  يخذذرى.  مذذن اونا يذذة اوعمليذذة، 

لاوذذذذا بسذذذذمج  هذذذذ ه  اامذذذذن او يمذذذة اور ميذذذذة اصذذذذة اوتسذذذذميداسمذذذذات  ذذذذت سذذذتكين  صذذذذة املنتخمجذذذذاا ي
طمج ذذ  ااصذذل علذذى  نتذذاسل كلا مذذاكذذن ين يشذذيه اواملتنذذااا. زمذذا ين  جذذيد مرشذذحً مسذذت لً ف

عمليذذذة اوتسذذذمية ااملبيذذذة   ذذذدها.    هذذذ ه اااوذذذة، فكذذذن اوتفكذذذا   اإلوذذذملا  بيضذذذر املرشذذذحً   
ملب اوسياسذذي اويا ذذد رجذذال  علذذى ري  ي  نصذذع  ذذياسم ااذذ،  يذذث يكذذين علذذى ر ’يف يذذات ‘او ذذياسم 

 اونصع اوثاين من  ياسمني نساء.
علذى نظذم اوتمثيذت اونسذم بذاو ياسم املفتي ذة، اوذيت  اا صذل اوتسذميفكن ين يطمجذق زما  

ًت عن اوتصيي  ملرشا داخت تلك او اسمذة. كال ين  فكن فيها ولناخمجً اوتصيي  و اسمة  ملب فض
كذذين ي ذذت فاعليذذة   اذذت هذذ ا اونظذذا .  هذذ ا ألنذذني   نظذذا  او اسمذذة املفتي ذذة ال  صذذل اوتسذذمياا ت

فكن ربه  صل اوتسمية ب اعدة اوثتي  ربطات فعاالت، ألن يي ترتي  م رر  مجت االنتخذاب يكذين 
عليهذذذا  يا،ذذذا متصذذذت بامليضذذذية.     ايذذذة املطذذذاف، يتحذذذدد اوفذذذاسمل ن بعذذذدد األ ذذذياا اوذذذيت  صذذذل

 عت ترتي  األ اء   او اسمة.ألشخا هم،  ويس بف
 حصص التسميات في نظم األكثرية/األغلبية • 
ي ذذذت فاعليذذة   اوذذذنظم او اسمذذذة علذذى د اسذذذر امل عذذد اويا ذذذد، مبذذذا  ااتكذذين  صذذذل اوتسذذمي 
  اوفذذذاسمل بذذذشزثر األ ذذذياا  نظذذذا  ا ذذذيوتً  نظذذذا  اوتصذذذيي  اوتفضذذذيلي.  هذذذ ا ألن زذذذت افيهذذذا نظذذذ

  زذت داسذرة انتخابيذة،  وذ وك تطمجذق ااصذة علذى زامذت جمميعذة   ا ذدات ف ذه ات  ملب يطذرح مرشذح
مذذذن تسذذذمية اوعذذذدد  ات نذذذر  ملبذذمتمرشذذحي زذذذت  ذذذملب   اومجلذذد بشسذذذره.  وكذذذن ال تيجذذذد طري ذذة عمليذذذة 

 املطليب من املرشحاا   د اسر ال فلك فيها يية فر ة ولفيد،  ب وك يف د ااصة فاعليتها.
  اوذذذد اسر االنتخابيذذذة  ااسذذذتخدا   صذذذل اوتسذذذمي مذذذن اونا يذذذة اونظريذذذة، فكذذذن ييضذذذات ا 

ل اا امل اعذذذذذد اوعديذذذذذدة، اوذذذذذيت تسذذذذذتخد  فيهذذذذذا  ذذذذذينة األزثريذذذذذة  يي نظذذذذذا  يفذذذذذيد فيذذذذذني املرشذذذذذحين 
مذذن  مجيذذت نظذذا  اوصذذيا  ي،  ذذ. بلذذيد عذذدد امل اعذذد املتذذاح،  هذذ ااا ذذلين علذذى يزثذذر األ ذذياا

  هذذ ه  ااسذتخدا   صذذل اوتسذمياكال ين اويا ذد ،ذا او ابذذت ولتحييذت  نظذذا  تصذيي  اوكتلذذة. 
اوذذذذنظم يفذذذذثأل مسذذذذمج ات  جذذذذيد ي ذذذذملاب سياسذذذذية متماسذذذذكة  هيازذذذذت داخليذذذذة تسذذذذيطر علذذذذى تسذذذذمية 
املرشذذحً،  هذذ ا وذذيس هذذي ااذذال داسمذذات   نظذذم اوصذذيا اويا ذذد ،ذذا او ابذذت ولتحييذذت.  اويا ذذر ينذذني 

   اونظم اويت من ه ا او مجيت. ااويس  هناك حال  معر فة اصل اوتسمي
 حصص النتا ا ’3‘

عنذذد تطمجيذذق ااصذذة علذذى اونتذذاسل، فذذ ن هذذ ا يعذذين تعذذديت نتيجذذة االنتخذذاب كلا زذذان عذذدد  
اونسذذذاء اوًسذذذي ترشذذذذحن وًنتخذذذاب علذذذذى يسذذذا  مذذذذا حيصذذذلن عليذذذذني ي  يصذذذت عليذذذذني ي ذذذملاهبن مذذذذن 

 ي ياا ي ت من شرز ااصة.



 27/33 14-20356 

 
 

 التكـويع العـام) (  ي:بش ذا مطلذ  متعلذق مبذا يلذاوتعمجذا عنهذا عميمذات   صة اونتاسل فكذن  
المرشــحيع  )ج( ،  وكلا زذذان هنذذاك يزثذذر مذذن  ا ذذدة نتــا ا كــل دا ــرة)ب(  ولهي ذذة املنتخمجذذة، ي 

  ملب   زت داسرة انتخابية. ين زانيا من نصي  زت او الفا زيع
 حصص النتا ا في النظم النسبية • 
   .   ب    ة:  ي   اوثً ذذة ابتيذذ خليذذاراا  اونظذذا  اونسذذم فكذذن ين يتح ذذق يي مذذن ا 

 ااصة   اوتكيين اوعا  ولهي ذة املنتخمجذة فعذال مبعذىن ينذني يكفذت بلذيد ااصذة  يي ين اهلي ذة املنتخمجذة 
د  مذذذن اونسذذذاء ، بذذذافثاأل  جذذذيد مذذذا يكفذذذي مذذذن املرشذذذحاا.  وكذذذن تلملمذذذني  سذذذييجد هبذذذا اوعذذذدد اوذذًذ

عذذن مرشذذا لزذذر  ”لذذياوتخ“مع ذذدة ك   ذذد مذذا وتحديذذد ااذذملب اوذذ ي سذذيتعً عليذذني  ابر تيزذذيال
   داسرة انتخابية ما وصاحل امرية.

 هذذ ا هذذذي  -  عنذذد تطمجيذذق  صذذة علذذى نتذذاسل زذذت داسذذرة كلا زذذان هنذذاك يزثذذر مذذن  ا ذذدة 
ددة  ذذد ال تكذذين اونسذذمجة امل ييذذة ولنسذذاء املنتخمجذذاا هذذي باوضذذمجه اونسذذمجة امل ييذذة احملذذ - اخليذذار  ب 

لحصذذة، احملذذددة و زذذت داسذذرة،  اونسذذمجة امل ييذذة لحصذذة.  يتي ذذع األ ذذر اوفعلذذي علذذى عذذدد امل اعذذد  و
متذذنا  ال عذذدد او ذذياسم اوفذذاسملة مب اعذذد. علذذى سذذمجيت املثذذال، ف نذذني   داسذذرة  ذذناة جذذدات لاا م عذذدين 

  تلذذذك اوذذذداسرة  ألن  اوفذذذيد االنتخذذذايب باوضذذذر رة المذذذرية  املاسذذذة  69 صذذذة يذذذدد ااذذذد األد ى بذذذذ 
 ام عذد  ا ذد .  سذيف تلذمل  ييضذات   هذ ا اوذنهل بر تيزذيال  املاسة من ا نذً تعذين ي ذت مذن  69

 تفصيلية.
زذذت  ذذملب   زذذت اوذذ ين زذذانيا مذذن نصذذي    عنذذد تطمجيذذق ااصذذة علذذى املرشذذحً اوفذذاسملين  

سذذتتي ع اونسذذمجة امل ييذذة   اهلي ذذة املنتخمجذذة عميمذذات، مذذذرة  -  هذذ ا هذذي اخليذذار     - داسذذرة انتخابيذذة
لحصذذذة،  عذذذدد األ ذذذملاب اوفذذذاسملة بامل اعذذذد. و ددةامل ييذذذة احملذذذ يخذذذرى، علذذذى  جذذذم اوذذذد اسر،  اونسذذذمجة

 ب  اوذذذياردين يعذذذًه،   ااسذذذاباا   هذذذ ه اااوذذذة يسذذذلس مذذذن ااسذذذاباا   اذذذت اخليذذذارين  ي   
 ألن زت  ملب   زت داسرة عليني ين يلم نفس اشثاطاا ااصة.

رية املنتخمجذذذذة علذذذذى عمليذذذذة يديذذذذد املذذذذتنطذذذذيي    يي مذذذذن اونهذذذذي  اوثً ذذذذة املذذذذ زيرة يعذذذذًه،  
مرشحً لزير   راءة  اسمة املرشذحً نذمل الت ولتعذرف علذى املذرية األفضذت  ضذعية،  لوذك  ”كدا ة“

  . ف  اوفراد  تتح ق ااصة.
 سذيت يأل تذش ا مثذذت هذ ه ااصذة كلا   يكذذن هنذاك عذدد زذذاف مذن املرشذحاا وًختيذذار  

أل ذذملاب بعذذدد زذذاف مذذن اونسذذاء.  هذذ ا مذذن بيذذنهن.  وذذ وك، مذذن املهذذم  جذذيد بويذذة تكفذذت ت ذذد  ا
فكذذن عملذذني كمذذا عذذن طريذذق  صذذة تسذذمياا  علذذى اونحذذي املشذذر ح يعذذًه ،  بفذذرأل  اعذذدة ت ضذذي 

فذنا امل عذد    ذفيفني عذدد زذاف مذن اونسذاء وعذد   جذيد عجمل ااذملب عذن شذنت امل عذد م. بشنني 
 خر وديني مرشحة.باملب 
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 حصص النتا ا في نظم األكثرية/األغلبية • 
  نظذذذذذم األزثريذذذذذة   د اسذذذذذر األعضذذذذذاء  ”اوفذذذذذاسمل بذذذذذشزثر األ ذذذذذياا“كذذذذذن تطمجيذذذذذق نظذذذذذا  ف 

املتعذذذددين  نظذذذا  اوصذذذيا اويا ذذذد ،ذذذا او ابذذذت ولتحييذذذت،  نظذذذا  تصذذذيي  اوكتلذذذة .  هذذذ ا ينطذذذيي 
زذت مذنهم، وصذاحل عليهذا  املرشحً اورجذال، بصذرف اونظذر عذن األ ذياا اوذيت  صذت    فعلى 

ً اونسذذاء  سذذياء زانذذ   ا ذذدة ي  يزثذذر   ذذ. تكتمذذت ااصذذة. األزثذذر  صذذيالت علذذى األ ذذياا بذذ
ل“ فكذذذذذن ين تذذذذذ دي هذذذذذ ه ابويذذذذذة كيل  مرشذذذذذحاا حمذذذذذت مرشذذذذذحً لذذذذذاوفً   االنتمذذذذذاء  ”ك ذذذذًذ

ًت   األفضذذذذذلياا باوسياسذذذذي.  مبعذذذذذىن  خذذذذر، فذذذذذ ن  صذذذذة اونتذذذذذاسل   هذذذذذ ا اونظذذذذا   ذذذذذد متثذذذذت تذذذذذدخ
 اوسياسية ولناخمجً.

 اونتذذذاسل ممكنذذذة  وكنهذذذا ،ذذذا مناسذذذمجة ونظذذذا  يزثريذذذة/  مذذذن اونا يذذذة اونظريذذذة، فذذذ ن  صذذذل 
ي،لمجيذذذة يسذذذتخد  اوذذذد اسر االنتخابيذذذة ل اا امل عذذذد اويا ذذذد  نظذذذا  اوفذذذاسمل بذذذشزثر األ ذذذياا،  نظذذذا  
اوتصذذذيي  اوتفضذذذيلي،  نظذذذا  ا ذذذيوتً .    مثذذذت هذذذ ا اونظذذذا ، تكذذذين املذذذرية اوذذذيت يذذذت حمذذذت رجذذذت 

املع ذذذيل ين يرشذذذا  ذذذملب مذذذا يزثذذذر مذذذن مرشذذذا   خذذذر، ألنذذذني وذذذيس مذذذن بك   ذذذملب داسمذذذات منتميذذذة 
اوذذداسرة نفسذذها.  هذذ ا املسذذتيى مذذن اوتذذدخت   يفضذذلياا اونذذاخمجً اوسياسذذية يعتذذ    اوعذذادة ،ذذا 
م مجيل.  عً ة على لوذك، سذيكين مذن املسذتحيت اوتي ذت ك  معيذار مع ذيل وتحديذد اوذداسرة اوذيت 

 .فيهامن املتعً  ليل امرية حمت املرشا او زر اوفاسمل 
 الم اعد المحشوزة ’2‘

امل عد احملجيد هي م عد ال تتنافس علي اوفذيد بذني سذيى مرشذحاا.    مثذت هذ ا اونظذا ،  
نذذذ  عذذذدد مذذذن امل اعذذذد وفصذذذلني عذذذن امل اعذذذد اوذذذيت  ذذذري اوتنذذذافس عليهذذذا باالنتخذذذاب اوعذذذا .  هذذذ ا    

ء منفصذذذت   بطا ذذذة سذذذينطيي علذذذى ي ذذذد يمذذذرين:  ي  كمذذذا اسذذذتخدا  بطا ذذذة ا ذذذثاة منفصذذذلة، ي  جذذذمل 
شذنت امل اعذد  اال ثاة اوعامة، ولمرشحاا،  َعد  منفصت و  ياا او اهمجة وتلذك امل اعذد، ي   ب 

املخصصة مذن  ذياسم املرشذحاا اوذيت يعذدها زذت  ذملب  مجذت االنتخذاب   وكذت  ذملب ااذق   عذدد 
ايب اوعذا .  مبعذىن من امل اعد احملجيدة يناار  صذتني مذن األ ذياا ي  مذن امل اعذد   اوسذمجاق االنتخذ

 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  

ي كفت ولنسذذذاء شذذذنت زافذذذة امل اعذذذد احملجذذذيدة هلذذذن، سذذذتكين اونتيجذذذة هذذذي اوعامذذذة األخذذذرى.  بينمذذذا َسذذذ
ديادة عددهن   اهلي ة املنتخمجة اوذيت مذن هذ ا او مجيذت عذن عذدد امل اعذد احملجذيدة، ألنذني مسذميح هلذن 
ًت عذذن لوذذك، فذذ ن كجذذراء سذذمجاق  باوتنذذافس علذذى امل اعذذد األخذذرى   اوسذذمجاق االنتخذذايب اوعذذا .  فضذذ

حاا ال يعذين عذذادة ين اونسذذاء   ذدهن هذذن او ذذادراا علذى اوتصذذيي  هلذذن انتخذايب منفصذذت ولمرشذذ
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امل اعذد اوعامذة.     ايذة ولمتنافسذً علذى ي  ين اورجال   ذدهم هذم اوذ ين يسذتطيعين اوتصذيي  
األمذذذر، يذذذتمكن اونذذذاخمجين عذذذادة مذذذن اإلدالء بصذذذيتً  ي  يزثذذذر ،  ا ذذذد ولسذذذمجاق االنتخذذذايب اوعذذذا  

   ا د ولم اعد احملجيدة.
 وذذذذيس مثذذذذة تذذذذداخت بذذذذً امل اعذذذذد احملجذذذذيدة  األفضذذذذلياا اوسياسذذذذية ولنذذذذاخمجً، ألن بيسذذذذر  

ًت هذم ي   ذيَ ءراعكذس باوناخمجً اختيذار املذرية اوذيت ت مهم يزثذر مذن ،اهذا. كال ين هذ ا ال ينشذ  فصذ
 بً املرشحً  املرشحاا،  ه ا اوفصت  د ال يعت  مر،يبات   بعه اوظر ف.

كلا اسذذذذذتطاة اونذذذذذاخمجين اوتصذذذذذيي  بصذذذذذيرة  - ي حيتذذذذذا  ك  معا ذذذذذة  امللمذذذذذا اورسيسذذذذذي اوذذذذذ 
 هي ما كلا زان املراد بامل اعد احملجيدة ين تكين: -ممجاشرة وشنت امل اعد احملجيدة 

 وا منتخمجاا بتصيي  شامت ولمجلد زلني  ي ،ًاش  ي  
   ي ةلصصة ونفس اود اسر املستخدمة ولم اعد اوعام  ب  
ي    ذذذداا جنرافيذذذة يخذذذرى يزذذذ  ال تنذذذاار اوذذذد اسر املخصصذذذة  لصصذذذة ملنذذذاطق     

 ولم اعد اوعامة.
.  علذذذى د   ذذذاره اوعمليذذذة املعينذذذة، ال سذذذيما فيمذذذا  ذذذتل بتيسذذذا اوتصذذذيي   اوَعذذذب وكذذذت  ذذذل  

سمجيت املثال، ف لا زان عدد امل اعد احملجذيدة يزذ  مذن عذدد اوذد اسر املخصصذة ولم اعذد اوعامذة  ذد 
ديذذذر امل اعذذذد املخصصذذذة ولنسذذذاء علذذذى اوذذذد اسر  وذذذيس كنشذذذاء سذذذمجاق انتخذذذايب يكذذذين مذذذن األفضذذذت تي 

ضذمان االنتشذار ا نذرا  ولنسذاء املنتخمجذاا  كلا  مذر ،  لوك ولحذد مذن  جذم اال ذثاة شامت اومجلد
 زان ه ا مستصيبات   لوك اومجلد .

 مذذذذن اوصذذذذع  كنشذذذذاء ي  كضذذذذافة م اعذذذذد حمجذذذذيدة   نظذذذذا  انتخذذذذايب  ذذذذاسم علذذذذى اوذذذذد اسر  
نتخابيذذذذة ل اا اوعضذذذذي اويا ذذذذد كلا   يكذذذذن هنذذذذاك خيذذذذار يسذذذذما بمليذذذذادة  جذذذذم اهلي ذذذذة املنتخمجذذذذة اال

  ب نشاء د اسر جديدة ولسمجاق االنتخايب املنفصت.
 الحصص الطوعية ’4‘

بصذذذذرف اونظذذذذر عذذذذن نظذذذذم ااصذذذذل اإلوملاميذذذذة، فكذذذذن ييضذذذذات ين تذذذذدر  األ ذذذذملاب اوسياسذذذذة  
رشذحيها.  هذذ ا فكذن ين حيذذدي ألسذمجاب اسذذثاتيجية، طياعيذة عذددات يد ى مذذن اونسذاء علذذى  ذياسم م

ي  تل ذذي متييذذت  كذذيمي كضذذا  مذذ. نذذل او ذذانين علذذى  ذذيافمل  األ ذذياابشمذذت اجتذذ اب ممليذذد مذذن 
ماويذذة مذذن هذذ ا او مجيذذت.  مذذن املمكذذن ييضذذات ين تعتمذذد األ ذذملاب اوسياسذذية طياعيذذة  صصذذات إلاهذذار 

 ى اعتماد ي ملاب يخرى  صصات ولنساء.درجة من االوتملا  باملسا اة بً ا نسً ي  زرد عل
ن يمهيذذذذة و ذذذذياسم املرشذذذذحً املتيادنذذذذة ي  عذذذذادة مذذذذا يذذذذنجا مثذذذذت هذذذذ ا اوذذذذنهل كلا ي   اونذذذذاخمج 

جنسذذانيات،  بذذ وك ينشذذ   ذذافملات يذذدفر األ ذذملاب ك  كدرا  اونسذذاء    ياسمهذذا.    اذذر ف يخذذرى، 
األمذذر نفسذذني علذذى  دقصذذ.   ذذد يزهذذ اين يكذذين هنذذاك يي تذذش ا ونظذذا   صذذل طذذيعي  ال يذذرجا 

اونهذذذي  او اسمذذذة علذذذى ااذذذيافمل، مذذذا   تكذذذن اوفاسذذذدة املاويذذذة املتيوذذذدة عذذذن كدرا  اململيذذذد مذذذن اونسذذذاء   
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 االعتمجاراا االسثاتيجية األخرى.إ    او ياسم زمجاة قيث 
 مذذن املمكذذن ييضذذات ين ت ذذرر األ ذذملاب اوسياسذذية ديذذادة متثيذذت اونسذذاء   هيازلهذذا اوداخليذذة  
ة وصذذذنر او ذذذرار، اوذذذيت مذذذن  مجيذذذت جمذذذاوس اإلدارة ااملبيذذذة ي  اولجذذذان اوتنفي يذذذة اويطنيذذذة،  كن  املخصصذذذ

زذذان مذذن املمكذذن ييضذذات ين تتيسذذر   هذذ ه اولفتذذة زذذي تشذذمت اولجذذان ااملبيذذة.  ،اومجذذات مذذا يشذذار ك  
خذر فكذذن ين تتخذذ ه األ ذذملاب بهذ ا باعتمجذذاره  صذذل او يذادة اوداخليذذة.  مثذذة كجذراء طذذيعي ك ذذايب 

سياسذذذية هذذذي كنشذذذاء  سذذذم  فذذذرة، ي  يي منهمذذذا، داخذذذت ااذذذملب كلا زذذذان لوذذذك مناسذذذمجات ولظذذذر ف. او
  ه ا فكن ين يكين دافعات ملشارزة املرية   اوعمت اوسياسي.

 المصطلحات والتعاريف -هاء 
 المراجر -او و 

 المراجر المعيارية  و الفا  ة األهمية
  8491ا  اإلعًن اوعاملي ا يق اإلنسان  معتمد ع 
 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf 

،  دخت  يمل 8422اوعهد اود يل اخلاحل باا يق املدنية  اوسياسية  معتمد عا   
  8492اونفال عا  

 http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr.pdf 

،  دخل  8494اتفا ية او ضاء على يير يشكال اوتمييمل ضد املرية  معتمدة عا   
 A/34/46 ، 8418 يمل اونفال عا  

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 

 . 8440  8440/89 رار ا لس اال تصادي  االجتماعي اوتابر و مم املتحدة  
 م تطفاا منني متا ة  

  http://www.eoc.org.hk/eoc/upload/200622310422248640.doc 

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

 
 A/52/3 ، 8449  8449ت رير ا لس اال تصادي  االجتماعي وعا   

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

 ، 6000ة  اوسً   األمن  بششن املري 8269 رار جملس األمن اوتابر و مم املتحدة  
S/Res/1325 

 www.un.org/events/res_1325e.pdf 
بششن مشارزة املرية   اوعمت اوسياسي  22/820 رار ا معية اوعامة و مم املتحدة  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://www.eoc.org.hk/eoc/upload/200622310422248640.doc
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/BEIJIN_E.PDF
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
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 6086  
 http://iknowpolitics.org/sites/default/files/ga_wpp_2012.pdf 

ت رير األمً  -مشارزة املرية   بناء اوسً  “ بششناألمن جملس / اوعامة  رار ا معية  
 A/65/354-S/2010/466  6080  ”اوعا 

 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20S%202010%20466.pdf 
ا ية او ضاء على يير اتفمن  9املادة من  8بششن اوف رة  69اوتي ية اوعامة ر م  

  6009اوتدابا اخلا ة امل  تة  ب املتعل ةيشكال اوتمييمل ضد املرية، 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20rec

ommendation%2025%20(English).pdf 

 إرشاد متصل بذلك
 FP/01/2012تيجيني: ممجادن  ينياة املساعدة االنتخابية امل دمة من األمم املتحدة،  

 FP/02/2012املمجدي اوتيجيهي املتعلق بت ييماا األمم املتحدة وً تياجاا االنتخابية،  

ن األمم املتحدة ك  مرا م االنتخاباا اود ويً، تيجيني بششن اودعم امل د  م 
FP/03/2012 

املمجدي اوتيجيهي املتعلق بتعمليمل اا يق االنتخابية و شخاحل ل ي اإلعا ة عن طريق  
 FP/04/2012املساعدة االنتخابية امل دمة من األمم املتحدة، 

شراف  املرا مجة  األفر ة تيجيني بششن املساعدة االنتخابية امل دمة من األمم املتحدة: اإل 
 FP/01/2013 االعتماد، 

تيجيذذذني بشذذذشن اوذذذدعم امل ذذذد  مذذذن األمذذذم املتحذذذدة ك  تصذذذميم  ك ذذذًح اوذذذنظم االنتخابيذذذة،  
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  

 6009بتعمليمل د ر املرية   جمتمعاا ما بعد اونملاة، 
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/women_electora

l_guidelines.pdf 

http://iknowpolitics.org/sites/default/files/ga_wpp_2012.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20S%202010%20466.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20S%202010%20466.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20S%202010%20466.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(English).pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(English).pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/women_electoral_guidelines.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/women_electoral_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   ، 8492يمل اونفال عا   دخل    ،8490دة عا  ذذذمعتم 

Convention on Human Rights, 
 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-

5C9014916D7A/0/CONVENTION_ENG_WEB.pdf 

،  دخت  يمل 8418فري ي بششن   يق اإلنسان  اوشعيب  معتمد عا  ألامليثاق ا 
 8412 اونفال عا 

http://www.africaunion.org/official_documents/treaties_%20conventions_%20

protocols/banjul%20charter.pdf 
 American Convention on Human Rights  دخل   يمل 8424،  معتمدة عا  ،

  8491اونفال 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 
 
 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/WomenAndElections.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/CONVENTION_ENG_WEB.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/CONVENTION_ENG_WEB.pdf
http://www.africa-union.org/official_documents/treaties_%20conventions_%20protocols/banjul%20charter.pdf
http://www.africa-union.org/official_documents/treaties_%20conventions_%20protocols/banjul%20charter.pdf
http://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
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 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 
 الرصد والت يد -زاي 

يكلع املنسق ييضات بضمان اوتنسيق داخت منظيمة األمم املتحدة فيما  تل  
 نة   ه ه اوي ي ة.باملساعدة االنتخابية،  من مث ف نني يساعد على ضمان اوت يد باملمجادن املمجي

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 .
 التواريخ -حاء 

.  سذذذيجري 6082زذذذانين األ ل/ديسذذذم    --ي ذذذمجا هذذذ ا اوتيجيذذذني سذذذاري املفعذذذيل    
 استعراضني زت سنتً ي   س  اوضر رة.

 جهة االتصال -ةاء 
فريق اوسياسة  او ازرة امل سسية، شعمجة املساعدة االنتخابية، كدارة اوش  ن اوسياسية،  

ead@un.org. 
 التاريخ -ياء 

ساعدة االنتخابية، اوتابعة اوصيا،ة  ا  هبا فريق اوسياسة  او ازرة امل سسية، بشعمجة امل 
 إلدارة اوش  ن اوسياسية.

  مجت االعتماد، جرى اوتشا ر مر يعضاء بوية اوتنسيق بً اويزاالا   جمال  
 املساعدة االنتخابية.

 توقير:ال
 3102كانون األول/ديسمبر   XXالتاريخ:   
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