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 السياسات بشأن توجيه 
 الدعم المقدَّم من األمم المتحدة إلى تصميم وإصالح النظام االنتخابي

   احملتويات
 الغرض -ألف  
 النطاق -باء  
 املربر -جيم  
 السياسة -دال  
 املراجع -هاء  
 الرصد واالمتثال -واو  
 التواريخ -زاي  
 االتصال -حاء  
 التاريخ -طاء  

 المرفق
 املرفق ألف: اإلطار املعياري الدويل

 الغرض -ألف 
تصذذميم أو  صذذظا ناذذاا انتخذذا  أو عمليذذات دة املتبعذذة مذذن أجذذ  تدذذدإ الذذدعم    هذذ ا التوجيذذر يعذذرض سياسذذة األمذذم املتحذذ - 1

ذذذ  توجيذذذر السياسذذذات الذذذ ي صذذذدر بشذذذ ن: مبذذذاد  وأنذذذوا  مسذذذاعدة األمذذذم املتحذذذدة  أجذذذ اء مذذذن ناذذذاا انتخذذذا س وهذذذ   السياسذذذة تتما
حيتوي ه ا التوجير على معلومات تدنية مهمة فضًظ وينبغي قراءتر باالقرتان مع التوجير امل كور أعظ س كما  FP/01/2012“ االنتخابية

عذذذن اسذذذتعراض لظعتبذذذارات السياسذذذية فات الصذذذلةس وفيمذذذا يتعلذذذق كظمذذذت أي ناذذذاا انتخذذذا   تذذذن أن تسذذذاعد علذذذى تع يذذذ  أو  ذذذمان 
بذذاالقرتان مذذع توجيذذذر فسذذذر ناملذذرأة اكذذذا   فلذذم مذذا يذذذتم مذذن اذذظل اسذذذتخداا تذذدابأ مؤقتذذة ااصذذذةل، ينبغذذي أيضذذاً قذذذراءة هذذ ا التوجيذذر انتخذذا  

 سFP/03/2013“ ألمم املتحدةاملددَّمة من اتع ي  املشاركة االنتخابية والسياسية للمرأة من اظل املساعدة االنتخابية ”السياسات املعنون 
 النطاق -باء 
يتصذ  باألنشذطة الذت تتعلذق وعلى موظفي األمم املتحدة فيمذا  ،ينطبق ه ا التوجير على مجيع كيانات مناومة األمم املتحدة - 2

بالعمليذذات االنتخابيذذة أو بذذالننام االنتخابيذذة احذذه ولذذو كذذان هذذؤالء املوظفذذون ال يشذذار  لذذيهم بوصذذفهم مستشذذارين انتخذذابي لس ومذذن 
اجمهذذذا األمذذذم املتحذذذدة تشذذذأ    مناومذذذة األمذذذم املتحذذذدة ب سذذذرها، كعذذذ  مجيذذذع  دارات األمذذذم املتحذذذدة وصذذذناديدها وبر عبذذذارة املفهذذذوا أن 

بعثذذات صذذنع السذذظا فضذذًظ عذذن البعثذذات السياسذذية اااصذذة وبعثذذات بنذذاء السذذظا كذذ لم وكياناهتذذا وصذذناديدها االسذذت مانية ووا ذذا، و 
 سج ة األس كما ينطبق التوجير على البعثات أو اادمات االستشارية احملدوداألارىوسائر اهلي ات الدطرية واملتاتب 
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 المبرر -جيم 
اتصال األمم املتحدة لشؤون املساعدة االنتخابيذة، وهذو وكيذ  األمذ  العذاا للشذؤون السياسذية االذ ي سيشذار  ليذر  ينعد مرك  - 3

بوصذذفر منسذذق األمذذم املتحذذدةل هذذو قيذذادة املناومذذة فيمذذا يتصذذ  بو ذذع و صذذدار وتعمذذيم السياسذذة االنتخابيذذة ل مذذم املتحذذدة الذذت يذذتم 
الذذ ي ينطبذذق علذذى مجيذذع كيانذذات األمذذم املتحذذدة الذذت تدذذداا املسذذاعدة االنتخابيذذةس  األصذذي ر تعريفهذذا بوصذذفها اإلطذذار املعيذذاري والتوجيذذ

جمموعذة اذاملة مذن السياسذات االنتخابيذة املعمذول  ذا  طذراوه ا التوجير مت و عر كج ء مذن جهذود منسذق األمذم املتحذدة مذن أجذ  
 على صعيد مناومة األمم املتحدة ب سرهاس

 السياسة -دال 
 أساسيةمعلومات 

ذذذد   ذذذا تتذذذ لف الذذذننام االنتخابيذذذة مذذذن الدواعذذذد الذذذت يذذذتم علذذذى أساسذذذها ترمجذذذة األصذذذوات  ،بااتصذذذار - 4
ن
   مداعذذذد تفذذذوز  ذذذا امل

وهذذي تذذرد بشذذت  عذذاا   الدسذذاتأ االدذذوان  األساسذذيةل و  الدذذوان  االنتخابيذذة و/أو التشذذريعات  س ذذا املراذذحون زاألحذذ ا  أو يفذذو 
و ن   ،نتخذب أعضذااهابالنسذبة ألي مؤسسذة ااصذة أو عامذة ين  طرحهذاوهذ   الدواعذد  تذن  سالعمليات االنتخابيذة الت تنااماألارى 

ب أساسذذذاً علذذذى الربملانذذذات الوطنيذذذةس وترتتذذذب علذذذى الذذذننام االنتخابيذذذة م ذذذار عميدذذذة بالنسذذذبة للناذذذاا كذذذان الرتكيذذذ    هذذذ   الورقذذذة ينص ذذذ
بشذذت  عذذاا ساسذذية احلالذذت تذذدور بشذذ ن تصذذميمها أو  صذذظحها تتسذذم ب املناقشذذاتكمذذا أن   ،أي بلذذد  حلوكمذذة أو ذذا  االسياسذذي و 
 االعتبارات السياسيةسفيما تدفعها 

األدبيات األكاد يذة املطروحذة واملذوارد التدنيذة املتصذلة بذالننام االنتخابيذة اتذرد قائمذة بذاملراجع    ايذة هذ   هناك التثأ من و  - 5
مذذا هذذو تتذذرار ى   هذذ ا السذذياق ال يتمثذذ    املتذذواَّ  الغذذرضبيذذد أن  سلفات الصذذلةنذذاوين العمذذن الورقذذة وهذذي  تذذوي علذذى  تذذارات 

 نامذذذة االنتخابيذذذة لالرئيسذذذية لسذذذمات لمو َّذذق بالفعذذذ س وبذذذداًل مذذذن فلذذذم يتمثذذ  اهلذذذدم   ت ويذذذد مذذذوظفي األمذذذم املتحذذذدة بفهذذم عذذذاا 
 الذذذدول األعضذذذاء فيمذذذا يتصذذذ  بتصذذذميم أو  صذذذظا نامهذذذا سياسذذذات وتوجيهذذذات األمذذذم املتحذذذدة بشذذذ ن أسذذذلو  تدذذذدإ الذذذدعم   لو 

يطذذرا “ ألمذذم املتحذذدةاملددمذذة مذذن امبذذاد  وأنذذوا  املسذذاعدة االنتخابيذذة ”االنتخابيذذةس و   طذذار توجيذذر السياسذذات االنتخابيذذة املعنذذون 
ملسذذاعدة االنتخابيذذة الذذت تدذذدمها مذذن توجيذذر ا اً ملسذذاعدة االنتخابيذذة عذذدداً مذذن املبذذاد  كذذا يتفذذ  م يذذدلشذذؤون ااألمذذم املتحذذدة منسذذق 

 نتخا  ألي بلد و سداء املشورة  ليرسالنااا االاألمم املتحدةس وه   املباد  تنطبق أيضًا على دعم 
 اإلطار املعياري الدويل

 سذا أاالقذرتا  علذى عمليذات  تع يذ أمذوراً اذه مذن بينهذا  تنفذ تطلذب منهذا أن و اتفاقيات مصذدَّق عليهذا  تضم  معام الدول  - 6
تضذذذمن حريذذذة التعبذذذأ عذذذن  رادة الشذذذعبس ويتصذذذدَّر هذذذ    ن يهذذذةالسذذذري و جذذذراء انتخابذذذات دوريذذذة والتصذذذوي   ،املسذذذاواة بذذذ  اوميذذذع
 
ن
اإلعذذذظن العذذذاملي حلدذذذوق حييذذذ     ل مذذذة مذذذا يتمثذذذ    العهذذذد الذذذدويل ااذذذال بذذذاحلدوق املدنيذذذة والسياسذذذية الذذذ ي التعهذذذدات العديذذذدة امل

ومنهذذذا مذذثًظ اتفاقيذذذة الدضذذذاء علذذى مجيذذذع أاذذذتال  ،لس وهنذذذاك كذذذ لم صذذتوك أاذذذرىاناذذذر املرفذذذق ألذذف اصذذي اإلنسذذان امل يذذذد مذذذن التف
دون املشذذذاركة الذذذت  ذذذول مذذذن العدبذذذات الذذذت تتطلذذذب مذذذن الذذذدول األطذذذرام أن ت يذذذ  العدبذذذات الدانونيذذذة و أهذذذا  ،التمييذذذ   ذذذد املذذذرأة

لدوليذذذة بشذذذ ن الدضذذذاء علذذذى مجيذذذع أاذذذتال التمييذذذ  العنصذذذريس وفضذذذًظ عذذذن   ذذذافة    االتفاقيذذذة ا ،للمذذذرأة   جمذذذال السياسذذذة املتتاف ذذذة
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بالنسذبة للبلذدان الذت  يرتتذب عليهذا أ ذر ملذ اكمذا فثمة اتفاقيات  قليمية تضم أحتاماً مما لة بش ن حدذوق املذواطن  االنتخابيذة   ،فلم
فدذد تتفذق الذدول أعضذاء األمذم املتحذدة علذى قواعذد  ،ويلتتون قد وقعتهاس وباإل افة    االلت امات املتعهَّد  ا كوجذب الدذانون الذد

تعهذذدات مل مذذةس ومثذذ  هذذ   االلت امذذات السياسذذية  تذذن أن تتخذذ  اذذت     اسذذتحدا  أو مبذذاد  معيَّنذذة فيمذذا بينهذذا بغذذأ أن تدصذذد 
 كما  تن أن تتسم بطابع عاملي أو  قليميس  حتمها،  الدرارات وما  وأالبيانات  وأاإلعظنات 

اسذذتخداا أي ناذذاا انتخذذا  بعينذذرس و تذذن لذذننام التمثيذذ  ب تدضذذيلذذى أن هذذ   التعهذذدات الدوليذذة وااللت امذذات السياسذذية ال ع - 7
تفالذذة ل ،علذى سذذبي  املثذذال ،متسذذاوية بصذذورة تتذون مناسذذبةأن  -ولسذذوم تذرد مناقشذذتها بالتفصذذي  الحدذذاً  - األكثريذذةننام لذذو النسذ  

فضذذذذذًظ عذذذذذن جمموعذذذذذات متنوعذذذذذة تضذذذذذم اوذذذذذانب  يذذذذذتم  ،وكذذذذذظ النذذذذذوع  سوعذذذذذدا التمييذذذذذ  الن يهذذذذذةيذذذذذة االقذذذذذرتا  العذذذذذاا واالنتخابذذذذذات الدور 
تذذوا ي أحنذذاء العذذامبس وكعذذ  ماذذر، فذذا  جانذذب مبذذاد  مذذن قبيذذ  االقذذرتا  العذذاا و  مجيذذعاسذذتخدامهما وقبوهلمذذا مذذن جانذذب البلذذدان   

ال توجذذذذد جمموعذذذذة مذذذذن املعذذذذايأ املطلدذذذذة  ،بذذذذأ عذذذذن  رادة النذذذذااب الذذذذت تتفذذذذ  حريذذذذة التع الن يهذذذذةاالنتخابذذذذات الدوريذذذذة  جذذذذراء السذذذذرية و 
 للمساعدة على تصميم نااا انتخا  من مجيع جوانبرس

علذى الذر م مذن وجذود مذات مشذرتكة ”اومعية العامة ل مم املتحذدة مذن جديذد،   مناسذبات اذه، علذى أنذر  أكدتوقد  - 8
كمذذا أكذذدت مذذن بعينهذذاس  بعينذذر أو منطدذذة  اً بلذذد ختذذ أن الد دراطيذذة ال و  ،لد دراطيذذةمنذذوفو وحيذذد لفلذذيمث  ذذة  ةالد دراطيذذ بذذ  الذذنام 
ااتيذذار وعلذذى أن يصذذبت  ،ل1ا  سذذياق االنتخابذذات“  ذذرورة  يذذظء االحذذرتاا الواجذذب للسذذيادة واحلذذق   تدريذذر املصذذأ”علذذى جديذذد 

 بع  االعتبار الت اماتر الدوليةسأا اً  ةاحمللي الوالية الدانونيةبلد ما لنااا انتخا  مس لة من مسائ  
أمذذذاا البلذذذدان فيمذذذا يتصذذذ  بتصذذذميم تفاصذذذي  ننامهذذذا االنتخابيذذذةس ومذذذع  جمذذذااًل واسذذذعاً صذذذفوة الدذذذول فذذذان الدذذذانون الذذذدويل يتذذذيت  - 9

ق ا ذذأ امللذذ ا التعليذذفذذان  ،فلذذم، ففيمذذا يتعلذذق بتنفيذذ  االلت امذذات الدوليذذة النابعذذة مذذن العهذذد الذذدويل ااذذال بذذاحلدوق املدنيذذة والسياسذذية
دوق اإلنسان علذى العهذد املذ كور ال بذد مذن أاذ     االعتبذارس وفيمذا يتصذ  باملذادة املعنية حبو ن كان مرجعياًل للجنة األمم املتحدة 

  أي دولذذة طذذرم ال بذذد وأن معمذذول بذذر أي ناذذاا ”دذذوق اإلنسذذان أن املعنيذذة حبلجنذذة الالذذت تتعذذرض للحدذذوق االنتخابيذذة تذذ كر  25
كمذذا ال بذذد مذذن تطبيذذق   حريذذة التعبذذأ عذذن  رادة النذذااب س  وال بذذد أن يتفذذ  وينف ذذ ،25وائمذذاً مذذع احلدذذوق الذذت  ميهذذا املذذادة يتذذون مت

أن يتذذون صذذوت النااذذب متسذذاوياً مذذع  ، ذذمن  طذذار الناذذاا االنتخذذا  لتذذ  دولذذة، كمذذا ينبغذذي، صذذوت واحذذد ،مبذذدأ اذذخ  واحذذد
أو  النذذااب األصذذوات    تشذذوير توزيذذع  توزيذذعحذذدود الذذدوائر االنتخابيذذة وطريدذذة أن يذذؤدي رسذذم صذذوت النااذذب ا اذذرس وال ينبغذذي 

 “سحق املواطن    حرية ااتيار ممثليهم ةستبعد أو يدياد بصورة  أ مربَّر التميي   د أي جمموعة كما ال جيب أن ين    
 

 ألمم املتحدةاملددمة من ا طار املساعدة االنتخابية 

__________________ 

س وقذذد اسذذتخدم  اومعيذذة العامذذة صذذيا ة مما لذذة   قذذرارات 2011كذذانون األول/ديسذذمرب   19املذذؤر   66/163قذذرار اومعيذذة العامذذة  ل1ا 
أن ”عامذة علذذى سذبي  املثذذال الحاذ  اومعيذذة ال 1993كذانون األول/ديسذذمرب   20املذذؤر   48/124ترجذع    أوائذ  عدذذد التسذعينياتس ففذذي قرارهذا 

مجيذذع الذذدول واذذعو ا كمذذا أن الذذننام السياسذذية والعمليذذات علذذى السذذواء لذذيمث هنذذاك ناذذاا سياسذذي وحيذذد أو منذذوفو واحذذد للعمليذذات االنتخابيذذة يناسذذب 
 “سلعوام  تارخيية وسياسية و دافية ودينية ختضعاالنتخابية 
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األمذذم املتحذذدة أي نذذو  مذذن أنذذوا  املسذذاعدة االنتخابيذذة، ال بذذد مذذن تلبيذذة   نذذ  مذذن الشذذرو  املسذذبدة: أوهلمذذا قبذذ  أن تدذذداا  - 10
واليذذذة صذذذادرة عذذذن جملذذذمث األمذذذن أو اسذذذتناداً    األمذذم املتحذذذدة جانذذذب مجيذذذع املسذذذاعدات االنتخابيذذذة مذذذن  تدذذذدايتمثذذ     ذذذرورة أن 

بواسذطة املطلوبذة و انيذاً ينبغذي  جذراء تديذيم لظحتياجذات  سدولذة عضذو أو  قلذيم عضذوأو وفداً لطلب رمي مدداا مذن  ،اومعية العامة
ألمذم املتحذدة مذن جانذب ااملسذاعدة االنتخابيذة تدذدإ علذى صذدر موافدتذر ين الذ ي  ،ملسذاعدة االنتخابيذةلشذؤون ااألمذم املتحذدة  منسق

 ساملستخدمة لتدد هاعية املساعدة وحمدداهتا والطرائق ها  أ مظئمة، استنادًا    تدرير التدييم مع تعريف نو أو قد يعد  
 اعتبارات السياسة

ن ومذافا يذتم يثيلذر كذا يتفذ  أن يذتم التعبذأ عذن الشذعب  كعذ  م ذ -  جذوهر الذننام االنتخابيذة النيذا  قضايا التمثي  تتمن  - 11
الجتاهذات العدائديذة واالرتباطذات احل بيذة والف ذات السذتانية املنذاطق اوغرافيذة واحذول وقذد تذدور احملصاذلة  سكت    اجمللذمث التشذريعي

 أو  أ فلم من أبعاد اهلوية الت تتسم باألمهية على صعيد البلد املعينس
ترتتذب عليهذذا م ذذار مهمذذة بالنسذذبة ألمذذور اذذه مذذن بينهذذا حيذذ   ،ويعذد تصذذميم ناذذاا انتخذذا  عمليذذة سياسذذية بالغذذة احلساسذذية - 12
عوامذ  الة ومشول اهلي ات املنتخبة واسذتدرار املؤسسذات السياسذيةس ومذن ي فهذي  تذن أن تذؤ ر علذى التثذأ مذن السياسيالسلطة توزيع 
 األمهية السياسية   األجل  الدصأ والطوي  على السواءس وه   العوام  تشم : فات 
 درجة التناسب ب  حصة املداعد وحصة األصوات لت  ح  ؛ • 
  تن أن يؤ ر بدور  على تشتي  احلتومة؛ما ية وجتانسها الداالي وهو انتشار األح ا  السياس • 
 األح ا  السياسية الراسخة كا يؤدي    صعوبة املشاركة الناجحة ل ح ا  اوديدة؛تع ي  النااا االنتخا  حنو  مي  • 
  األصلية؛شعو  القليات و األومن فلم مثًظ هلا أمهيتها معيَّنة يثي  ف ات فعالية التدابأ املتخ ة دعمًا لتمثي  املرأة و  • 
هذذ ا  لبذذة جيعذذ  مذذن واحلذذاف  الذذ ي قذذد  ،دون الفذذوز كدعذذدمراذذح  أحذذ ا  أو اإلدالء  ذذا لصذذا  مت األصذذوات الذذت حجذذم  • 

 تتتيتي وهو ما يتم أحيانًا لصا  األح ا  األكرب حجماً؛التصوي  ال   دافعاً الو ع 
 املسؤولية جتا  النااب  • 
 قبول النتائج ومشروعية املؤسسات السياسية؛ • 
 أداء املؤسسات السياسية كا   فلم العظقة ب  اهلي ة التشريعية والفر  التنفي ي من احلتمس • 
أن يتذذذون مظئمذذذاً لسذذذياق البلذذذد  ،الدانونيذذذة الدوليذذذة لبلذذذد مذذذاوالتعهذذذدات االلت امذذذات يسرتاذذذد بناذذذاا انتخذذذا ، ي ينبغذذذي ألو  - 13

 تذذاو    االتفذذاق ليذذات الوطنيذذة االفععناصذذر ال بذذد مذذن تعريفهذذا بالنسذذبة لتذذ  بلذذد: “ هذذ   املظءمذذةو ”تم اسذذتخدامر فيذذرس الذذ ي يذذ
بذ   ن أي ناذاا  ،ظ يوجذد ناذاا  تذن أن يلذ  كذ   ايذة سياسذيةفذ ؛االنتخذا  الذوطينناذامهم على الغايذات السياسذية الذت يتوااهذا 
ومذذذن بذذذ  مجيذذذع النمذذذافو  سمجيذذذع التحذذذديات املتصذذذلة بالسذذذظا والشذذذمول السياسذذذي تغلذذذب علذذذىيانتخذذذا  ال يسذذذتطيع حبذذذد فاتذذذر أن 

األولويذذات الذذت ، مذذع  ديذذد لننام االنتخابيذذة، سذذيتع َّ الوقذذوم عنذذد بعذذ  اايذذاراتالذذت  تذذن أن تتصذذ  بذذاواملظمذذت وا  ذذار املمتنذذة 
الطذذابع سياسذذية تاذذ     الناذذر فيهذذا، فذذان هذذ   اايذذارات   تذذاووفيمذذا توجذذد جوانذذب تدنيذذة  سيتذذواى تصذذميم الناذذاا أن يتوصذذ   ليهذذا
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تتبذذاين مذذن بلذذد    ماذذر ولتنهذذا “ الفعاليذذات الوطنيذذة”ا س   ايذذة املطذذام ويتعذذ َّ أن يذذتم الوقذذوم عليهذذا بواسذذطة الفعاليذذات الوطنيذذة
اء احلتومذة ولتذن ينبغذي أن تشذم  كذ لم أعضذال من الناحية النموفجية ال ينبغي أن تدتصذر فدذع علذى أعضذاء اهلي ذات التشذريعية و 

 وسع من اجملتمعلساألشرائت ال
الذذذدعم مذذذن أجذذذ  و ذذذع السياسذذذات وتنفيذذذ  التذذذدابأ  هتيذذذُ سنذذذب األمذذذم املتحذذذدة أن املددمذذذة مذذذن لمسذذذاعدة لمذذذن هنذذذا ينبغذذذي  - 14

قطاعذذات اجملتمذذع ومشذذاركة مجيذذع  ،عمليذذات تصذذميم أو  صذذظا الناذذاا االنتخذذا  ،قذذدر اإلمتذذان ،أن تعذذ زمذذن اذذ  ا الذذت  ،املظئمذذة
اختذذاف فلذذم كذذا   فلذذم الف ذذات الذذت حيتمذذ  أن تتذذون مندوصذذة التمثيذذ  انتخابيذذاً أو الف ذذات الذذت تعذذا  التهمذذي س و تذذن أن يشذذم  

 والربامج األطول أجظساملؤقتة التدابأ اااصة ما ب  تدابأ تتص   ديدًا بالفعاليات االنتخابية 
مهمذذاً مذذن مظمذذت العمليذذات  اً ملمحذذ بوصذذفرالذذ ي ينناذذر  ليذذر بصذذورة عامذذة “ الشذذمول”حذذه مصذذطلت فسذذر، و  الوقذذ  نف - 15

كذذذ  صذذذوت ممتذذذن يثيذذذ   وهذذذو لذذذيمث مرادفذذذاً لضذذذمان  املعذذذين،االنتخابيذذذة،  ال  أنذذذر يعتمذذذد علذذذى السذذذياق السياسذذذي واالجتمذذذاعي للبلذذذد 
ة منتخبذةس وفيمذا وقَّعذ  التثذأ مذن الذدول األعضذاء علذى االلت امذذات عضذو أو أكثذر   هي ذذمذن اذظل يثيلذر اإلدالء بذر   البلذد يذتم 

أن املسذذل م بذذذر األقليذذات، فلذذيمث مذذن وعناصذذذر األصذذلية شذذعو  البذذاحلدوق السياسذذية وميذذع مواطنيهذذذا، كذذن   فلذذم املتصذذلة الدوليذذة 
املراذذذح  والنذذذااب  علذذذى أسذذذذا  تسذذذعى الدولذذذة العضذذذو    اعتمذذذاد ناذذذذاا انتخذذذا  يفضذذذي     ديذذذد هويذذذة األحذذذذ ا  السياسذذذية و 

 انتسا م العرقي أو اللغوي أو اوغرا  بداًل من عديدهتم السياسيةس
 منذا  ،املسذاعدة علذى يثيذ  ف ذة بعينهذابغذرض مداعذد  حبجذ تدضذي ملية أي ينبغي مراعاة أن أي حصة أو  ،وفضًظ عن فلم - 16

 ،كمذذا  تذذن أن تنطذذوي علذذى احنذذرام عذذن مبذذدأ املسذذاواة   األصذذوات  ستنطذذوي علذذى تذذدا    كيفيذذة أداء الناذذاا االنتخذذا  ملهامذذر
وهذذو مذذا يعذذين أن أي مشذذورة يذذتم  سذذدااها بشذذ ن هذذ   ا ليذذات ينبغذذي أن تدذذوا باسذذتمرار علذذى أسذذا   ليذذ  اذذام  وميذذع النتذذائج 

 السياسية والدانونية الت ترتتَّب على تنفي هاس
و   توزيذذع  ،ممثلذذ  منتخبذذ ااتيذذار     بصذذورة سذذلمية يذذة املطذذام وسذذيلة تفضذذياالنتخابذذات    ا تشذذت ينبغذذي أن كمذذا  - 17

اوختطذذي الن اعذذات واتدائهذذا عنذذدما يتذذون فلذذم منطبدذذاًلس ويلعذذب حتومذذة وأاذذرى االنتدذذال بذذ  عمليذذات السذذلطة السياسذذية و تاحذذة 
الذذت تذذدفع    تشذذتي  اذذام  للهي ذذة االنتخابيذذة  تصذذميمر، أن يتفذذ  احلذذواف حبتذذم  ، تنذذر ف الصذذدد الناذذاا االنتخذذا  دوراً   هذذ ا 

أو ي يذذد وعلذذى أقذذ  تدذذدير فذذظ ينبغذذي لناذذاا انتخذذا  أن  سيثيلهذذا الواجذذباملختلفذذة االجتماعيذذة أمذذاا الشذذرائت  متتاف ذذةفرصذذة ممذذا يتذذيت 
ذذق االندسذذامات  الفعاليذذات تتوصذذ  أن وهذذ ا يعذذين أن مذذن املهذذم  سحذذاالت اإلقصذذاء الذذت اذذهدها املا ذذي علذذى فذذرض وجودهذذا وأيعما

االنتخابيذذذة بعذذذد  جذذذراء عمليذذذة تشذذذاورية واذذذاملة واذذذفافةس وهذذذ   العمليذذذة  ااايذذذارات املتعلدذذذة بتصذذذميم أو  صذذذظا ننامهمذذذ   الوطنيذذذة 
 التداولية تؤ ر على مدى مصداقية ومدبولية نتائج االنتخابات   املستدب س

   تصذذميم الناذذاا االنتخذذا  بطريدذذة تداوليذذة  وأكثذذر تذذ داد احلاجذذة أكثذذر  ،الن اعذذاتربدذذة وبالنسذذبة    البلذذدان ااارجذذة مذذن  - 18
سذذذظا وأمذذن مسذذتدام س كمذذذا  قذذرار وينبغذذي أن يتمثذذذ  أمذذى األهذذدام   هذذذ ا الصذذدد    سكسذذبي  لتجذذاوز املصذذادر الدائمذذذة للنذذ ا 

  ءاً أساسيًا لتحديق ه   الغايةس ج ،فضًظ عن وجود درجة من الضمان الدانو  ،ا  املشاركة الشاملة   االنتخاباتت
 بااتصار، ينبغي ألي نااا انتخا :  - 19
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 يتون متسدًا مع التعهدات وااللت امات الدولية للبلد املعين؛أن  األ 
 الاروم السياسية والدانونية واالجتماعية والثدافية للبلد املعين؛مراعاة على أسا  أن يصمَّم  ا ل 
 فهم وا ت فيما ب  الفعاليات الوطنية لنوعية النااا ال ي يدصد     ديدر؛أن يستند    توافر  اول 
مسذذذببات النذذذ ا  احيثمذذذا تنطبذذذقل ومذذذن فلذذذم مذذذثًظ   ذذذاء وعلذذذى  ،عمليذذذات سياسذذذية اذذذاملة  جيذذذادأن يسذذذاعد علذذذى  ادل 

 ؛بصورة منهجية التميي  واإلقصاء
 ديدة؛ايارات سياسية جما  تن أن ينش  من أن يسمت بتطوير  اهذل 
 من اظل عملية ااملة وافافة وتشاركية؛ رأن يتم و ع اول 
ات تتم قنبي   جراء أي انتخاباتس ازل  ات متواترة وال تغأر  أن ال يتون اا عًا لتغأر

 هات السياساتتوجي
يدذذدمون الذذدعم ممذذن  ،السذذابدة، ينبغذذي للهذذدم الرئيسذذي الذذ ي يتواذذا  موظفذذو األمذذم املتحذذدة ات   ذذوء اعتبذذارات السياسذذ - 20

الوطنيذذذة بطريدذذذة تتذذذيت هلذذذ   الفعاليذذذات يتمثذذ    دعذذذم الفعاليذذذات  أن -الطلذذذب عنذذذد  -املشذذذورة بشذذذ ن الذذذننام االنتخابيذذذة أو يسذذدون 
 اً ناامذذتتبذذين كمذذا اللت اماهتذذا الدوليذذة وأهذذدافها السياسذذية  مشذذرتك  وعلذذى أسذذا  فهذذم واسذذع عي كامذذ  حبيذذ  تدذذوا و متخذذ ة بذذقذذرارات 

 أعظ س 19ر   الفدرة سبق  يضاا مظحم
املطلذذو  مذذنهم أن يدذذدموا الذذدعم واملشذذورة للفعاليذذات الوطنيذذة بشذذ ن الذذننام  ،األمذذم املتحذذدةوعلذذى فلذذم، فذذظ بذذد ملذذوظفي  - 21

 أن يدوموا بالتايل:  ،االنتخابية
فلذم أسذبا  الن اعذات  كذا   ،التوص     فهم جيد للسياق السياسذي والثدذا  والدذانو  واالجتمذاعي للبلذد املعذين ‘1’ 

ومذذن فلذذم مذذثًظ األقليذذات  تدليذذدياً والتحذذديات الذذت تواجذذر املذذرأة و أهذذا مذذن الف ذذات الذذت حيتمذذ  أن تتذذون مندوصذذة التمثيذذ  
 ساألصليةشعو  الو 
مذن  اتامل يذد مذن ااذرب و  حالذة التشذتم، أن يلتمسذوا  ساووانب الناريذة والعمليذة للذننام االنتخابيذةاإلملاا الدقيق ب ‘2’ 

 س دارة الشؤون السياسية/اعبة املساعدة االنتخابيةجانب 
وجذذذود عمليذذذة اذذذاملة وتشذذذاورية واذذذفافة لتصذذذميم أو  صذذذظا الناذذذاا االنتخذذذا س ل اً تع يذذذ  منذذذ  البدايذذذة املشذذذورة  سذذذداء  ‘3’ 

عذذدى    التواصذذ  مذذع تتبذذ   ،تدتصذذر علذذى التواصذذ  مذذع الفعاليذذات السياسذذية الدائمذذة بالفعذذ ال وينبغذذي للعمليذذة الشذذاملة أن 
النسذذاء وسذذائر الف ذذات الذذت  تذذن أن تتذذون حدوقهذذا االنتخابيذذة قذذد عانذذ  تدليذذدياً مذذن اإلمهذذال أو التدييذذد وهذذو مذذا  تذذن أن 

 والشبا ساألصلية شعو  اليشم  أيضًا األقليات و 
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 ،التعهذذدات الدوليذذة لبلذذدهم سذذداء املشذذورة للفعاليذذات الوطنيذذة بشذذ ن فحذذوى ناذذاا انتخذذا  اذذام  يلذذ  االلت امذذات و  ‘4’ 
املر وبة على حنذو مذا يذ  صذيا تر مذن اذظل عمليذة تشذاورية مذع املسذامهة   العمليذات السياسذية الشذاملة حيدق األهدام و 

 وك لم    قرار السظا واألمن بصورة مستدامةس وه ا النشا  ينبغي من ي أن يشم : 
الذت  -التدنيذة أو السياسذية  - النوعيذةظمذت وا  ذار تع ي  فهم بذ  صذفوم الفعاليذات الوطنيذة للم األ 

 تتسم  ا الننام االنتخابية املستخدمة حول العامب؛
فيمذذا الفعاليذذات الوطنيذذة  صذذفومالعمذ  علذذى تشذذجيع، و  حالذذة الطلذذب، علذذى تيسذذأ احلذذوار بذذ   ا ل 

ل صذيا ة األسذ لة املظئمذة بشذ ن مذا ويتم فلذم مذثًظ مذن اذظ سومظمت النااا االنتخا يتص  بالغايات املستهدفة 
    طار السياق احملدَّد بالنسبة هلم؛ مناسباً  تن أن يشت  ناامًا انتخابيًا 

مذذذع اذذذرا كيفيذذذة  ،الفعاليذذذات الوطنيذذذة    ايذذذارات تدنيذذذةالذذذت تسذذذتهدفها ترمجذذذة الغايذذذات املر وبذذذة  اول 
 نامجة عنها؛وااصة ما يتص  بالنتائج وا  ار السياسية ال ملهامهاأدائها 

املشذذذاركة السياسذذذية للنسذذذاء وألي بالنسذذذبة    للذذذننام االنتخابيذذذة املدرتحذذذة  املتميذذذ اسذذذتعراض األ ذذذر  ادل 
نتخذذذذا  هذذذ   الف ذذذذات    اهلي ذذذذات بالنسذذذبة الو األصذذذذلية شذذذعو  الف ذذذات مهمَّشذذذذة تدليذذذدياً كذذذذا   فلذذذم األقليذذذذات و 

 النيابية؛
بتحسذذ  مشذذاركة النسذذاء وأي ف ذذات مهمَّشذذة  لذذةيالتفسنذذب  املشذذورة بشذذ ن ال سذذداء إ الذذدعم و دتدذذ اهذل 
مذذن اذذظل ويشذذم  فلذذم، حسذذب املظئذذم، مذذا يذذتم  األصذذليةسشذذعو  ال تذذن أن يشذذم  األقليذذات و وهذذو مذذا تدليذذدياً 

والذذذذننام الدائمذذذذة علذذذذى  ،املعاملذذذذة التفضذذذذيليةتذذذذدابأ  جذذذذراءات العمذذذذ  اإلجيذذذذا  و ومنهذذذذا مذذذذثًظ اصذذذذة املؤقتذذذذة ااتذذذذدابأ ال
 استنادًا     لي  اام  ملا  تن أن ينجم عن فلم من م ارسويتم فلم اصصة واملداعد احملجوزة احمل

بشذذذ ن اايذذذارات املتاحذذذة أمذذذاا الفعاليذذذات الوطنيذذذة وعذذذدا التذذذدا    تذذذواي موقذذذف احليذذذاد و  ةجتنذذذب منطذذذق الوصذذذاي ‘5’ 
 أ علذذى الدذذرارات أو  عذذظن تفضذذي  ناذذاا وعذذدا التذذداا    مجاعذذات التذذ  ،علذذى الصذذعيد الذذوطينعمليذذات صذذنع الدذذرارات 

بشذ ن مذا  فا   واعيذاً وا ايذاراً فلم ب  اذرباء األمذم املتحذدة وبذ  أن يتبن ذدون أن حيول ولتن  ،انتخا  بعينر على نااا مار
 كان هناك ملمت مع َّ من مظمت النااا االنتخا  من املرجت أن يؤدي   :

وسذذذذرية املتتذذذذافُ مذذذذثًظ االقذذذذرتا  العذذذذاا و ومنهذذذذا ت امذذذذات الدوليذذذذة م ذذذذار تتعذذذذارض مذذذذع التعهذذذذدات واالل األ 
 االنتخابات الدورية أو األهدام املعلنة للفعاليات الوطنية؛ن اهة التصوي  و 
اسذذذتبعاد اذذذرائت مذذذن اجملتمذذذع مذذذن العمليذذذة السياسذذذية وتدذذذوي  الثدذذذة واملصذذذداقية اومذذذن فلذذذم مذذذثًظ  ا ل 

 حجم األصوات الت مت احلصول عليها وب  مستوى التمثي  الناجمل؛ ب   للنسبية  هدار جسيمنااا يؤدي    
 تعميق االندسامات ومصادر الن ا ؛ اول 
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تمذ  معهذاأو متناقضة اومذن فلذم مذثًظ صذيا ة ال منطدية التسبب   م ار  ادل  زيذادة   أن تفضذي  حين
 األصوات    ند    املداعدل؛

 مراء باسذذذتمرارتاذذذ   ،عمليذذذة تنسذذذيق مظئمذذذة   أعدذذذا عاليذذذات الوطنيذذذة مثذذذ  هذذذ   ا راء،  فا مذذذا اذذذارك  فيهذذذا الف
 واكبها حلول بديلة مظئمةستوحصيفة و  ةبناء

علذذذى مذذذوظفي األمذذذم املتحذذذدة الذذذ ين  ،بذذذنفمث الدذذذدر ،االعتبذذذارات والتوجيهذذذات املتعلدذذذة بالسياسذذذات املذذذ كورة أعذذذظ وتنطبذذذق  - 22
وكمذذا هذو احلذذال بالنسذذبة وميذذع  يتبعو ذذاسطبدذذاً لواليذذة املنامذة الذذت مذذا اذذاا انتخذا   سذذداء املشذذورة بشذذ ن جوانذب حمذذددة مذذن نيتولذون 

مذن دولذة مدذدا طلذب رمذي بنذاًء علذى فذان هذ   املشذورة ال تدذدَّا  ال   ،األمم املتحذدةجانب أاتال املساعدة االنتخابية املددَّمة من 
ملسذاعدة االنتخابيذةس وينبغذي لشذؤون ااألمذم املتحذدة منسذق وافدذة م، وبعذد فات الصذلة أو منطدة عضو و   ذوء تديذيم لظحتياجذات

 تشاور مع كيان األمم املتحدة الرئيسي املعين بتددإ املساعدة االنتخابيةسالعلى أسا  هل   املشورة أن تتم دائمًا 
بغذي ملذوظفي األمذم املتحذدة أن وجود أكثذر مذن طذرم يدذداا املسذاعدة االنتخابيذة الدوليذة، ينتنطوي على و  السياقات الت  - 23

جملتمذذع الذذدويل كذذا يتفذذ  عذذدا التضذذار     سذذداء مذذن جانذذب اموقذذف متناسذذق اختذذاف قذذدر اإلمتذذان بنذذاء توافذذق بذذ  ا راء و  ايسذتهدفو 
 املشورة    الفعاليات الوطنيةس

وسياسذذذية   من معذذذاًس و   ذذذوء  سذذذداء املشذذذورة بالنسذذذبة    تصذذذميم أو  صذذذظا الناذذذاا االنتخذذذا  مسذذذ لة تدنيذذذة   ويشذذذت   - 24
أقذدا ممثلذي األمذم املتحذدة   البلذد  واينبغذي ملدذدمي املسذاعدة االنتخابيذة مذن جانذب األمذم املتحذدة أن يضذم ،ا  ار السياسية املرتتبة

املستشذذذارون املعذذذين   مرحلذذذة مبتذذذرة قذذذدر اإلمتذذذان: املنسذذذدون املديمذذذون، واملمثلذذذون اااصذذذون ل مذذذ  العذذذاا أو نذذذوا  كذذذ  مذذذنهم أو 
أي جهذد مبذ ول   جمذذال  ذمن  طذار السياسذيون األقذدا   حذال وجذودهمس ويتسذم باألمهيذذة مذا يددمونذر مذن توجيذر ودعذم سياسذذي 

ذذذذعبة املسذذذذذاعدة االنتخابيذذذذة  دارة الشذذذذؤون السياسذذذذية علذذذذى  حاطذذذذة دائمذذذذذة التابعذذذذة إلالتصذذذذميم أو اإلصذذذذظاس كمذذذذا ينبغذذذذي أن تاذذذذ  ان
 ف  هلا تددإ التوجير والدعمسباملعلومات فات الصلة كا يت
 العناصر التدنية للننام االنتخابية

بعذة حاليذاً علذى املسذتوى العذاملي بذر م أنذر  البذاً مذا يذتم جتميعهذا    ذظ  املت  و هناك عدد كبأ من الننام االنتخابية املختلفة  - 25
س ولتصذنيف هذ   الذننام فثمذة يييذ  يذتم بصذورة عامذة بذ  عوالناذاا النسذ  والناذاا املخذتلاأل لبيذة، /األكثريةنااا ف ات عريضة هي: 

  ظ ة متغأات رئيسية:
تغذذذأات بالنسذذبة للصذذذيغة املوأهذذم  س: الطريدذذة الريا ذذية الذذذت يذذتم علذذذى أساسذذها ختصذذي  املداعذذذدالصيييغة االنتخابيييية األ 

ب صذذذذوات أكذذذذرب مذذذذن الفذذذذوز   علذذذذى أسذذذذا  راذذذذحاملأو  ل2ادذذذذوائمللحيذذذذ  ختصَّذذذذ  املداعذذذذد  األ لبيذذذذة/األكثريةاأل االنتخابيذذذذة هذذذذي: 
حيذذذ  تذذذوزَّ  املداعذذذد املتاحذذذة علذذذى الدذذذوائم  النسذذذبيةاألصذذذوات ااأل لبيذذذةل وا ل جممذذذو   كثر مذذذن نصذذذف بذذذل أو األكثريذذذةمنافسذذذيهم ا
__________________ 

جمموعذة وجذود تطلذب يال  مذا بلذدانمذن الو  ستخدامر علذى مذدار هذ ا التوجيذرسذيتم اسذ“ حذ  ”بداًل من مصذطلت “ قائمة”مصطلت  ل2ا 
هذي أي كيذان يشذارك   انتخابذات تذتم مذن “ الدائمذة”س وعلى فلم فذان تر ب   تسمية مراح  حبي  يتم تسجيلهم رمياً بوصفهم ح باً سياسياً 

 اظل تسمية مراح  متعددين اكع  تددإ قائمة من املراح لس
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بذذ  هذذ ين النذذوع  كمذذا  فروقذذاتوهنذذاك  سكذذ  مراَّذذتحصذذ  عليهذذا  بالنسذذبة    حصذذة األصذذوات الذذت حصذذل  عليهذذا كذذ  قائمذذة أو 
 ن ل نامة االنتخابية أن  توي أيضًا على عناصر من كليهما على ات  ننام  تلطةس ت

سذواء وقذف النااذب  ،صذندوق االقذرتا  أمذاان عذن ااتيذارهم و النذااب ا: العمليذة الذت يعذربا مذن اظهلذعهيكل االقترا  ا ل 
 املراح  أو صنَّفهم على أسا  األفضليةسعند ااتيار وحيد أو قائمة واحدة أو مراَّت واحد أو صوَّت لعدد من األح ا /

واحذذداً و  دوائذذر النطذذاق واحذذد يعذذد العضذذو الو  دوائذذر  سل3االذذدائرة: عذذدد املمثل /املداعذذد   دائذذرة انتخابيذذةنطذذاق  اول 
 ساألعضاء ي يد النطاق عن واحدتعدد 
الذذذننام  أمنذذذا لثظ ذذذة أسذذذا  مذذذا أصذذذبت  ثذذذ  ا ن املتغذذذأات الرئيسذذذية االذذذت  تذذذن أن تضذذذم هذذذ   املختلفذذذة  اجملذذذاميعتشذذذت  و  - 26

 لننام االنتخابيةلسا أمنا : 1االنتخابية الراسخة ايرد تفصيلها   اودول 
 فثمة مظمت مهمة أارى  تن أن تشم :الثظ ة، الرئيسية  املتغأاتوباإل افة    ه    - 27

ال مذذذن أجذذذ  الفذذذوز باملداعذذذدس و   صذذذ  عليذذذرأن مذذذا د لدائمذذذة الذذذ ي ال بذذذ الت ييذذذدمذذذن األدىن العتبذذذة االنتخابيذذذة: احلذذذد  األ 
  حذذذذال  ،ال تضذذذذمها أساسذذذذاًس والعتبذذذذات الرميذذذذة وجذذذذود عتبذذذذة انتخابيذذذذة حيذذذذ  أن هنذذذذاك دوالً بضذذذذرورة حبذذذذال مذذذذن األحذذذذوال التدضذذذذي 
 األصواتسالدانون و تن التعبأ عنها مثًظ على أسا  كو ا نسبة م وية  ابتة من كدتضى يتم تعريفها  وجودها،
 ه   الدوائرسحدود رسم املتبعة لعدد الدوائر االنتخابية   بلد ما والعملية  ا ل 
 االنتخا س جراء العملية الت يتم  ا توزيع املداعد على الدوائر االنتخابية قب   اول 
تذذذن اسذذذتخداا عذذذدد مذذذن :   نناذذذم الدذذذوائم النسذذذبية الذذذت تسذذذتخدا أكثذذذر مذذذن دائذذذرة انتخابيذذذة،  ةيليذذذات التعويضذذذا  ادل 

الذذذت عذذذن طريذذذق الدذذذوائم  ةالرتاكميذذذ ةالوطنيذذذاألصذذذوات مذذذن نصذذذيبها التوزيذذذع النهذذذائي فيمذذذا بذذذ  الدذذذوائم يعتذذذمث املداعذذذد كذذذا يتفذذذ  أن 
 أي احنرام عن حالة التناسبية على املستوى الوطينسعن  “تعوض”

وزة لتمثيذذذ  املذذذرأة أو لتمثيذذذ  ف ذذذات بعينهذذذا مثذذذ  احملجذذذ املداعذذذدومذذذن فلذذذم مذذذثًظ احلصذذذ  و  ،اااصذذذة املؤقتذذذةالتذذذدابأ  اهذل 
 األقليات واعو  الستان األصلي س

  املائذذذذة أو نسذذذذبة أكذذذذرب مذذذذن  50دذذذذ  عذذذذن تال نسذذذذبة : تتطلذذذذب بعذذذذ  الذذذذننام  ذذذذرورة مشذذذذاركة ةمتطلبذذذذات املشذذذذارك اول 
 تائجسوكا يتف  مشروعية الناالستفتاءات خابية كا   فلم النااب  املسجل    أي عملية انت

ضذرورة أن حيصذ  املراَّذت الفذائ  علذى مسذتوى معذ َّ مذن ببع  الذننام االنتخابيذة تدضي التوزيع اوغرا  ل صوات:  ازل 
 بشت  عاا   سياق انتخابات رئاسيةلسفلم والدوائر عرب البلد اويتم  املناطقمن جانب عدد يتم تعريفر مسبدًا من الت ييد 
التظعذذب أو  فا مذذا كذذان اا ذذعاً لنذذو  مذذن  ، فا مب يذذتم تصذذميمر بعنايذذة ،أي ناذذاا انتخذذا  بعذذ  عناصذذرأن تفضذذي  تذذن و  - 28

 : املدصودة ، ومن فلم   تشوير ا  ار  ،املتعماد
__________________ 

 يستخدا أيضاً   ه ا التوجيرس و  حالة أن يرد اظم فلم فهي ترادم املنطدة االنتخابيةس “ دائرة انتخابية”صطلت م ل3ا 
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أو  -  حجذذم الذذدوائر فيمذذا يتعلذذق بنسذذبة املمثلذذ  املنتخبذذ     عذذدد النذذااب  صذذاراة سذذوء التوزيذذع: الذذق فذذوارق  األ 
 ب  الدوائر؛ - ملواطن    ا الستان
ذذذذد  التظعذذذذبالتدسذذذذيم املتحياذذذذ : وهذذذذو  ا ل  رسذذذذم الذذذذدوائر االنتخابيذذذذة حبيذذذذ  يذذذذؤدي فلذذذذم    يثيذذذذ   ذذذذأ   عمليذذذذة املتعمَّ

 متناسب مع األصوات الفعلية الت حيص  عليها ك  جتمع سياسيس
 التصنيف النوعي للننام االنتخابية

  العناصذذذذر الرئيسذذذذية اووهريذذذذة االصذذذذيل االنتخابيذذذذة وهيتذذذذ  االقذذذذرتا  وحجذذذذم احلاصذذذذلة كمذذذذا لذذذذوحف أعذذذذظ ، فذذذذان التباينذذذذات  - 29
 الننام الت يضمها ه ا التصنيف باألماء التالية:عادة ما تعرم و  سعاا للننام االنتخابيةنوعي الدوائرل تتمن   جوهر تصنيف 

 األغلبية/األكثريةنُظم 
 نااا الفائ  ب كثرية األصوات • 
 اوولت  نااا • 
 التصوي  البدي  • 
 تصوي  التتلة • 
 تصوي  التتلة احل بية • 
 “لب نر ابر نس  أحياناً  ايوصفللتحوي   أ الداب  نااا الصوت الوحيد  • 
 املديَّد الصوت • 

 النُظم النسبية
 الدائمة النسبية ااملغلدة أو املفتوحةل • 
 الداب  للتحوي  الوحيدالصوت  • 

 النُظم المختلطة 
 “ل  ابر نس ”ااا املوازي ايوصف أحيانًا ك لم ب نر نااا الن • 
 سالنس  املختلع العضويةنااا  • 
اجملذذاميع الذذت وناذذاا العضذذوية املطلدذذة   ذذافة    احل بيذذة علذذى أن ناذذاا الدائمذذة سذذوا س ومذذن الذذننام مذذا هذذو أكثذذر اذذيوعاً مذذن  - 30

األاذذرى فيمذذا تسذذتخدا الذذننام  ،لمث النذذوا  أو برملانذذات اجمللذذمث الواحذذدانتخذذا  جمذذا  حالذذة يذذ و بذذ  الناذذام  هذذي األكثذذر اذذيوعاً 
 ه   االنتخاباتس مث  امل كورة أعظ    عدد أق  بتثأ من البلدان إلجراء

 التصنيف النوعي للنُظم االنتخابية - 1الجدول 
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 أوالا 
 الدائرةنطاق 

 ثانياا 
+ الصييييييييييييييييييييييييييييييغة 

 االنتخابية

 ثالثا 
 + هيكل االقتراع

 ك  نااب

 نوعية النظام االنتخابي= 

دوائذذذذذذذذذذذذذذر العضذذذذذذذذذذذذذذو 
 الوحيد

امدعد واحد لتذ  
 دائرةل

احيتذذذذذذذذاو  األكثريذذذذذذذذة
الفذذذذذذذذوز    معاذذذذذذذذم 

 األصواتل

لذذذذذذذذر صذذذذذذذذوت واحذذذذذذذذد 
يذذذذذذذذذذديل بذذذذذذذذذذر ملراذذذذذذذذذذت 

 واحد

 سالمرشييا اليياز مييا  مصظييم األصييوات يييتم انتخابييه ساألصييوات يييةالفييائب بأكثر 
، مذذذذاجذذذذم ححصذذذذة املراذذذذت الفذذذذائ   ذذذذمن جممذذذذو  األصذذذذوات ليسذذذذ  مهمذذذذة مذذذذا داا 

 مرات مارسأي أكرب من أصوات علير من األصوات  ، أو حصل ،حص 

احيتذذذذذذذذذاو  األ لبيذذذذذذذذذة
الفوز    أكثر مذن 
 نصف األصواتل

لذذذذذذذذر صذذذذذذذذوت واحذذذذذذذذد 
يذذذذذذذذذذديل بذذذذذذذذذذر ملراذذذذذذذذذذت 

 واحد

 سجولذذذذة  انيذذذذةتعدذذذذد راذذذذت علذذذذى أ لبيذذذذة األصذذذوات امل فا مب حيصذذذ  نظييييام الجييييولتين 
ا األصذذوات   اوولذذذة األو  أو بذذذ  واوذذوالت الثانيذذذة  مذذا تذذذتم بذذ  أكذذذرب   نذذ  حذذذاز 

كذا ي يذد علذى  اعدد أكرب من املراح  اومن فلم مثًظ مجيذع املراذح  الذ ين فذازو 
أكثذر مذن   نذ  مذن املراذح      حالة وجود و  سنسبة م وية معيَّنة من األصواتل
 من أج  الفوز باالنتخا ساعتماد األكثرية اوولة الثانية يدتضي األمر فدع 

 تذذذذذذذذذذذذذن أن يرتاذذذذذذذذذذذذذب 
مجيذذذذذذذذذذذذذع املراذذذذذذذذذذذذذح  

 حسب األفضلية

ن أفضذذذذلياهتم بالنسذذذذبة للمراذذذذح  علذذذذى بطاقذذذذة و يو اذذذذت النذذذذاابالتصييييويب البييييديل 
ا أو     كذ 1االقرتا  من اظل و ع عظمة على عذدد ايذاراهتم اأفضذلياهتمل مذن 

أي حيصذذذ  و فا مب  سا هذذذي عذذذدد املراذذذح    الذذذدائرة    أي عذذذدد أقذذذ ل حيذذذ  كذذذ
ت على األ لبية من أول أصوات األفضلية يتم استبعاد املرات الذ ي يتذون قذد مراا 

فذان أصذواهتا أو أصذواتر يعذذاد  وحين ذ    سأعلذذى األفضذلياتأقذ  عذدد مذن علذى حصذ  
   أن توزيعها فيما ب  املراح  ا ارين طبداً ألعلى أولوية تالية وهتذ ا دواليذم 

اإلعذذذذذادة ”مذذذذا يسذذذذذمى أحيانذذذذاً  األفضذذذذليات وهذذذذذومذذذذذن حيصذذذذ  مراذذذذت علذذذذذى أ لبيذذذذة 
 “سالفورية

الذذذذذذذذدوائر املتعذذذذذذذذددة 
األعضاء امدعدان 
أو أكثذذذذذذذذذذذذر لتذذذذذذذذذذذذ  

 دائرةل

احيتذذذذذذذذاو  األكثريذذذذذذذذة
الفذذذذذذذذوز    معاذذذذذذذذم 

 األصواتل

صذذذذذذذذوت واحذذذذذذذذد لذذذذذذذذر 
ذذذذذذذذذذت يذذذذذذذذذذديل بذذذذذذذذذذر  ملراا

 واحد

س يذديل النذاابون ب صذواهتم لصذا  مرا ذت حذه لييد غير قابيل للتحو يومالصوت ال
ويفذوز املرا ذحون احلاصذلون علذى  سملداعذد الذظزا اذغلهاعديذد مذن االولو كذان هنذاك 
 معام األصواتس

أصذذذوات متعذذذددة لذذذر 
ألكذذذذذرب لذذذذذهبدالء  ذذذذذا 

عذذذدد مذذذن املرا ذذذح  
 بالنسبة للمداعد

مذن مداعذد  يتوافرددر ما بالناابون ب كرب عدد من األصوات يديل  صوت الكتلة.
 ويفوز املرا حون احلاصلون على معام األصواتس

وات متعذذذددة أصذذذلذذذر 
ولتذذذذذذن ال يضذذذذذذاهيها 

يتذذوازى النذذاابون بذذ كثر مذذن صذذوت واحذذد ولتذذن دون أن يذذديل  التصييويب المقي.ييد.
طلذذو  اذذغلر مذذن مداعذذدس ويفذذوز املرا ذذحون احلاصذذلون علذذى مذذع املعذذدد األصذذوات 
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 معام األصواتس عدد املداعد

صذذذذذذذذوت واحذذذذذذذذد لذذذذذذذذر 
 ديل بر حل   واحيد  

ا التيا الحببييية. ةأصييوات الكتليي مذذن املتذذوافر املرا ذذح  بدذذدر ب مذذاء بيانذذاً نذذات تدذذدا
 معام األصوات وز على الدائمة الت مجيع مراحي داعد ويتم انتخا  امل

صذذذذذذذذوت واحذذذذذذذذد لذذذذذذذذر  النسبية 
يذذذذذذذذذديل بذذذذذذذذذر لدائمذذذذذذذذذة 

 واحدة فدع

ختص ذذذذ  املداعذذذذد للدذذذذوائم علذذذذى أسذذذذا  نصذذذذيبها مذذذذن  المغلقيييية.النسييييبية القائميييية 
الدائمذذة يفذذوزون باملداعذذد حسذذب مذذوقعهم    واملرا ذذحون املذذدرجون علذذى ساألصذذوات

احل   الفذائ  بثظ ذة مداعذد  ذنت مداعذد     املرا ذح  فذالدائمة اعلى سبي  املثذال 
ندر ج  على قائمترلس

 الثظ ة األوائ  امل

صذذذذذذذذوت واحذذذذذذذذد لذذذذذذذذر 
يل بذذذذذذذذذر لدائمذذذذذذذذذة يذذذذذذذذذد  

واحذذذذذذذذذذذذذدة وصذذذذذذذذذذذذذوت 
واحذذذذذذذذذذذذذذذد أو أكثذذذذذذذذذذذذذذذر 

تفضذذذي  للتعبذذذأ عذذذن 
ذذذذذذذذذذذذت واحذذذذذذذذذذذذد أو  ملرا 

  بذذذذ  يتذذذذاا أكثذذذذر ا
بعذذذذذذذذذذذذذذ  احلذذذذذذذذذذذذذذاالت 
ايذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن أجذذذذذذذذذ  

ختصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ”
 “لمرا ت

ختصذذذذ  املداعذذذذد للدذذذذوائم ااألحذذذذ ا ل علذذذذى أسذذذذا   المفتوميييية.النسييييبية القائميييية 
نحذذذذون  نذذذذدر جون علذذذذى كذذذذ  قائمذذذذة ناجحذذذذة  ن

ذذذذحون امل نصذذذذيبها مذذذذن األصذذذذواتس واملرا 
كذذذ  حصذذذ  عليهذذذا  ويذذذتم فلذذذم اج ئيذذذاًل علذذذى أسذذذا  عذذذدد األصذذذوات الذذذت  ،املداعذذذد
 رمذذن ناذذاا    ناذذاا ماذذو تذذن أن يتبذذاين أ ذذر األصذذوات لفذذرادى املرا ذذح   مرا ذذتس
 ال ي يتم على أساسر حصول املرا ح  على املداعدس لرتتيبوفداً ل

عذذذذذدد  تذذذذذن ترتيذذذذذب   
ذذذذذذذذذذذذذذذذذح   مذذذذذذذذذذذذذذذذذن املرا 

 حسب األفضلية

و  بعذذذ   ساملرا ذذذح برتتيذذذب النذذذاابون يدذذذوا  .الصيييوت الومييييد القابيييل للتحوييييل
قذد تضذع أو  ،ينطوي فلم على أكرب عدد يريدونر من املرا ذح  احلاالت  تن أن
اً  اً أدىنس وبالنسبة للنتذائجأقصى الدواعد حد  يذتم أواًل حسذا  حصذة اومذن  ،أو حد 

ذذذم األصذذذوات اإلمجاليذذذة علذذذى مجيذذذع املداعذذذد  صذذذوت واحذذذدلس ب يذذذادة فلذذذم مذذذثًظ تذند سَّ
ى أسذذذا  األفضذذذلية علذذذكذذذا حص ذذذلو  مذذذن أصذذذوات احلصذذذة  حيددذذذونواملرا ذذذحون الذذذ ين 

ذذذت يذذذتم انتخابذذذر علذذذى هذذذ ا األسذذذا  فذذذان  األو  يفذذذوزون كدعذذذدس وبالنسذذذبة ألي مرا 
يذذذذتم  -عذذذذدد األصذذذذوات الذذذذت تتجذذذذاوز احلصذذذذة املطلوبذذذذة للفذذذذوز  -فذذذذائ  األصذذذذوات 

اذذغ  ينذذتت حسذذابر ومذذن ي  عذذادة توزيعذذر طبدذذاً للتفضذذي  الثذذا    االقذذرتا س و فا مب 
تذذوز   ي  ،را ذذحون احلاصذذلون علذذى أدىن عذذدد مذذن األصذذواتمجيذذع املداعذذد ينسذذت بع د امل

ويتذذرَّر هذذ ا األمذذر  سأصذذواهتم فيمذذا بذذ  املرا ذذح  ا اذذرين طبدذذاً للتفضذذيظت الثانيذذة
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    أن يتم اغ  مجيع املداعدس

 الدائمة النسبية فات التعوي  على الصعيد الوطين
اذذذارو اوذذذدول التنايمذذذي املو َّذذذت أعذذذظ س و تذذذن موقعذذذر  ولذذذو كذذذان حذذذه ،جيذذذدر فكذذذر متغذذذأا يتصذذذ  بناذذذاا الدائمذذذة النسذذذبية - 31

مداطعذة أو منطدذة كثابذة كذ  اعتبذار  استخداا ه ا املتغأا   احلاالت الت يدسَّم فيهذا البلذد املعذين    دوائذر عديذدة اومذن فلذم مذثًظ 
دائمذذة النسذذبيةس ومذذن اذذ ن طريدذذة كهذذ   أن تتفذذ  وحبيذذ  تنتخذذب كذذ  منهذذا عذذدداً مذذن املداعذذد باسذذتخداا طريدذذة ال لدائذذرة انتخابيذذة
عنصذذر النسذذبية علذذى مسذذتوى كذذ  دائذذرة ولتذذن لذذيمث بالضذذرورة أن تسذذود النسذذبية علذذى صذذعيد وطذذين عذذااس وعلذذى تذذوافر بصذذورة عامذذة 
ة لدرجذذة يصذذعب أحنذذاء البلذد املعذذين أن تتذذون مشذذت تة للغايذذمجيذذع مذذن اذذ ن قائمذذة تضذذم جيوبذاً مذذن املؤي ذذدين املنتشذذرين   فسذبي  املثذذال 

يتفذذي كذذا تضذذم حصذذة مذذن األصذذوات الوطنيذذة الرتاكميذذة تتسذذم حبجذذم كبذذأ فهذذي ور ذذم فلذذم  سمعهذذا الفذذوز كدعذذد   أي  مذذن الذذدوائر
مذذذا بدذذذدر اسذذذتخداا املداعذذذد التعويضذذذية ينطذذذوي علذذذى ختصذذذي  عذذذدد مذذذن املداعذذذد الربملانيذذذة للدذذذوائم علذذذى أن للفذذذوز كدعذذذد أو أكثذذذرس 

سذذباق أو اقذذرتا  منفصذذ   يذذتمال و  سأي احنرافذذات عذذن النسذذبية املطلوبذذة علذذى الصذذعيد الذذوطين“ تصذذحيت” تدتضذذير الضذذرورة مذذن أجذذ 
س ب ختصيصها على أسا  عملية اإلدالء باألصوات بشت  عااس  بالنسبة هل   املداعد: حين

 الننام املختلطة
مذذذع عناصذذذر التمثيذذذ  النسذذذ س وهذذذ ان النوعذذذان  األ لبيذذذةالذذذت تتسذذذم بطذذذابع عناصذذذر الاومذذذع بذذذ  فيهذذذا يذذذتم توجذذذد أيضذذذاً نناذذذم  - 32

 الرئيسيان ينعرفان ب  ما النااا املوازي ونااا العضوية النسبية املختلعس
وكذذ لم أو األ لبيذذة ل كثريذذة سذذباق مذذن اذذظل عنذذدما يذذتم التنذذافمث علذذى بعذذ  املداعذذد   هي ذذة منت خبذذة  النظييام المييوا ز 

سذذ س و فا مذذا مب يذذؤ  ر حسذذا  النتذذائج   كذذ  سذذباق علذذى ا اذذر فهذذو جذذوالت أاذذرى تذذتم مذذن اذذظل سذذباق تنامذذن اذذظل 
 ينعر م ب نر النااا املوازيس

أو ل كثريذذة عنذذدما يذذتم التنذذافمث علذذى بعذذ  املداعذذد   هي ذذة منتخبذذة مذذن اذذظل سذذباق نظييام الصيييوية النسييبي المخييتل   
البذذذ     النتذذذائج النهائيذذذة عنذذذد ق التعدديذذذة النتذذذائج   سذذذباي تراعذذذي جذذذوالت أاذذذرى مذذذن اذذذظل سذذذباق نسذذذ    األ لبيذذذة و 

لسباق النس : املداعد   السباق النسذ  تنسذتخد ا للتوصرذ     النسذبية الشذاملةس و فا مذا جذاء عذدد املداعذد الذت تفذوز  ذا ل
ن  تذذن أن مذذن اذذظل سذذباق العضذذوية النسذذبية املخذذتلع   دوائذذر العضذذوية الفرديذذة، أقذذ  مذذن عذذدد املداعذذد الذذت كذذامذذا قائمذذة 

تبلذل   السذباق النسذ ، تنعطذى الدائمذة مداعذد   ذافية    أن املذديل  ذا مذن األصذوات الوطين تفوز  ا على أسا  نصيبها 
 على الصعيد الوطينساملتافُ النصيب النس  

   افية: طنرق ختصي  املداعد   نام الدائمة النسبيةمات 
طذذذوة   ذذذافية لتحويذذذ  نصذذذيب كذذذ  حذذذ   مذذذن جممذذذو  األصذذذوات    نصذذذيب مذذذن  ذذذة حاجذذذة الختذذذاف ا ،نسذذذ ظذذذ  ناذذذاا    - 33

حبيذذ   ،املداعذدس علذذى أن النسذبية التاملذذة بذ  هذذ   األنصذبة أمذذر مسذتحي  عمليذذاً باعتبذار أن املداعذذد ليسذ  وحذذدات قابلذة للتدسذذيم
عضذذواً ال  125ي ذذة منتخبذذة مذذن عمليذذات احلسذذا س وعلذذى سذذبي  املثذذال ففذذي هتذذؤدي  ليهذذا حتمذذاً الذذت  تذذن أن تسذذتوعب التسذذور 
  املائذذة مذذن املداعذذد باعتبذذار أن األمذذر  10  املائذذة مذذن األصذذوات    حيذذ  تصذذبت بالضذذبع نسذذبة  10 تذذن  ويذذ  حصذذة تبلذذل 
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مذذن املداعذذدس كمذذا أن جمذذر د تدريذذب األرقذذاا صذذعوداً أو هبوطذذاً لذذن جيذذدي بالضذذرورة   هذذ ا الصذذدد، وبذذداًل مذذن  12.5سذذينطوي علذذى 
 د مت و ع نوعيت  من طرق ختصي  املداعد من أج  التعام  مع ه   التسور   النام النسبيةسفلم فد
“ حصذذة انتخابيذذة”وهذذي تنطذذوي، كخطذذوة أو ، علذذى حسذذا  كذذرب األاملتبد ذذي احلاصذذ  الطريدذذة األو  تنعذذر م ب  ذذا طريدذذة  - 34

هذي مذثًظلس و  أكثذر صذيغها اذيوعاً فذان احلصذة االنتخابيذة ادون الطها باحلص  الذت  تذن أن تضذمن يثيذ  ف ذات بعينهذا كذاملرأة 
لتذ   مجذايل األصذوات تم قسذمة تذاإلمجايل للمداعد الذظزا ختصيصذهاس وبعذد فلذم على العدد العدد اإلمجايل من األصوات مدسوماً 

نتذذائج هذذ   لازيل أكذذرب عذذدد مذذن املداعذذد بدذذدر العذذدد الذذ ي يذذنجم عذذن تدريذذب تنذذاحلذذق   حذذ   هذذ   احلصذذةس ولتذذ  حذذ   علذذى 
و فا مذا كذان هذ ا هذو احلذال، تتمث ذ  ااطذوة التاليذة    سالدسمة    أقر  عدد صحيتس وقذد ال يذنجم عذن فلذم توزيذع مجيذع املداعذد

 علذذذى   األمذذذن نذذذ واًل وهذذذ   األرقذذذاا املتبديذذذة يذذذتم ترتيبهذذذا  ساألرقذذذاا املتبديذذذة أو التسذذذور العشذذذرية النامجذذذة عذذذن الدسذذذمة األو    الناذذذر 
 تم توزيعها من ي واحداً بعد ا ار ابتداًء من األعلى    أن يتم توزيع مجيع املداعدسفياملداعد املتبدية أما  ساألدىن
ويذذتم تسذذمية كذذ   ذذج مت بذذع باسذذم  ستوجذذد ااتظفذذات تتوق ذذف علذذى حسذذا  احلصذذةاملتبدذذي األكذذرب، احلاصذذ  طريدذذة  ذذمن و  - 35

هذذي األكثذذر اذذيوعاً علذذى حنذذو مذذا سذذبق فكذذر  اتدسذذيم جممذذو  هذذأ  ائذذرس وتذنع ذذد  حصذذةباجر  أاذذاراحلسذذا  أو أجذذري الشذذخ  الذذ ي 
واحذدس  ب يذادةفهذي تنطذوي علذى تدسذيم األصذوات اإلمجاليذة علذى جممذو  املداعذد  درو األصوات علذى جممذو  املداعذدلس أمذا حصذة 

 وهناك حص  أارى مصمَّمة ل  راض املختلفةس
 قسذذمةاكمذذا تنعذذر م أيضذذاً ب  ذذا طريدذذة أكذذرب متوسذذعل وهذذي تنطذذوي أواًل علذذى  الدسذذمةطريدذذة  وتنعذذر م الطريدذذة الثانيذذة ب  ذذا - 36

واحلصذذذ   سومذذذا    فلذذذم 4 ،3، 2، 1علذذذى سذذذبي  املثذذذال س ومنهذذذا جممذذذو  أصذذذوات كذذذ  حذذذ   علذذذى سلسذذذلة مذذذن عناصذذذر الدسذذذمة
واحذداً فواحذداً  ةحاصذ  الدسذمعلذى املداعذد   تذوزَّ يتم ترتيبها من أكربها    أصذغرهاس وبعذد فلذم ه   الدسمة  عملياتالنامجة عن 

ين معذذذروف    هذذذ ا الذذذنهج مهذذذا ناذذذاا هونذذذدي  أو  سابتذذذداًء مذذذن أكذذذرب حاصذذذ  للدسذذذمة    أن يذذذتم مذذذنت مجيذذذع املداعذذذد وأفضذذذ  متغذذذأا
اصذذذر سذذذرت الذذذت تسذذذتخد ا عنبوطريدذذذة سذذذان  ال ذذذي أو و  هلذذذم جذذذرا،و  3و  2و  1طريدذذذة جيفرسذذذون الذذذت تسذذذتخد ا عناصذذذر الدسذذذمة 

 سهت او  7، 5، 3، 1الدسمة 
تسذذذم بتحيرذذذ  مذذذا يالطرائذذذق مذذذن و  سنتذذذائج  تلفذذذة حسذذذب توزيذذذع األصذذذوات   مجيذذذع هذذذ   الطرائذذذق  تذذذن أن تفضذذذي  ن علذذذى  - 37

س وهذذ   التحيرذ ات ينبغذذي فهمهذا جيذذداً حجمذاً  فيمذا يتسذذم بعضذها بتحيرذذ  حنذو األحذ ا  األصذذغرحجمذذاً طفيذف حنذو األحذذ ا  األكذرب 
ينبغذذي مظحاذذة أن طريدذذة الدسذذمة تتجنَّذذب بعذذ   ،صذذحيحة أو ااط ذذة توزيذذعمذذاد أي طريدذذة بعينهذذاس وفيمذذا ال يوجذذد طريدذذة قبذذ  اعت

 طرائق أكرب األعداد املتبدية   ظ  ظروم بعينهاساتبا  نجم عن تا  ار الت تنطوي على  اتاليات قد 
 اااصةاملؤقتة التمثي  الف وي والتدابأ   افية:  مات
ركذذا تشذذت   عذذامًظ مهمذذاً   تصذذميم الداصذذرة التمثيذذ  تدليذذدياً الر بذذة    ذذمان انتخذذا  النسذذاء أو أعضذذاء أي  مذذن الف ذذات  - 38

الذذدعم مذذن أجذ  و ذذع وتنفيذذ  تذذدابأ تناسذذب  تتفذذ أي ناذاا انتخذذا  اوينبغذذي للمسذذاعدة االنتخابيذة املددمذذة مذذن األمذذم املتحذدة أن 
اصصذذة ومذذن فلذذم مذذثًظ مليذذات احمل، املمتذذن اختافهذذااااصذذة  املؤقتذذةتصذذر علذذى تذذدار  التذذدابأ السذذياق حسذذب املظئذذملس وهذذ ا ال يد

 تذذذن أن  ،مذذذثًظ عمليذذذة رسذذذم الذذذدوائر هذذذاواملداعذذذد احملجذذذوزة أو التعيينذذذات باعتبذذذار أنذذذر حذذذه املظمذذذت األساسذذذية للناذذذاا االنتخذذذا ، ومن
كَّذ ة جغرافيذاً علذى سذبي  املثذال فذان حذدود الذدوائر االنتخابيذة رت قليذة   نيذة مأ ر مباار على يثيذ  هذ   الف ذاتس و  حالذة أينجم عنها 
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، وكانذذ  ف ذذات األقليذذة يثذذ  أ لبيذذة مذذن العضذذو الوحيذذد تذذن أن يتذذون هلذذا أ رهذذاس و فا مذذا حذذد    ظذذ  ناذذاا ل  لبيذذة يضذذم دوائذذر 
ا  ممثلهذذا ااذذال ابذذافرتاض أ ذذا تر ذذب   التصذذوي  النتخذذتتفذذي فمذذن املتوق ذذع أن يتذذون هلذذا أعذذداد  ،السذذتان   دائذذرة مذذن الذذدوائر

 من الناحية األارى موز عة عرب دوائر عديدة يصبت ه ا األمر مستبعداًساملعنية سمث   نيةلس ولتن  فا ما كان  الف ة على أن 
ضذذاءس ويتوقذذف األمذذر خيتلذذف األمذذر بالنسذذبة    ا  ذذار النمطيذذة   ظذذ  ناذذاا يثيذذ  نسذذ  يضذذم دوائذذر أوسذذع ومتعذذددة األعي  - 39

نصذيب كذام علذى بسذهولة  صذ  و  هذ   احلالذة  تنهذا أن  سافذرتاض أن  ذة قائمذة يث ذ  مصذاحلهاعلذى على حجم الف ذة الشذام  و 
الدائمذذذة النسذذذبية تتفذذذ  حذذذواف  لتذذذي تشذذذم  الدذذذوائم املطروحذذذة طريدذذذة مذذذن األصذذذوات كذذذا جيعلهذذذا تفذذذوز كدعذذذد علذذذى الدائمذذذةس كمذذذا أن 

فعلذذى اذذظم مذذا تشذذهد  ناذذم  -تذذ  صذذوت أمهيتذذر لباعتبذذار أن هذذ ا  تذذن أن جيتذذ   أصذذوات النذذااب س وكذذا أن مرا ذذحي األقليذذة 
فذذذذان هذذذذذ   النوعيذذذذة مذذذذذن  -األصذذذذوات الذذذذذت تتجذذذذاوز احلجذذذذذم الذذذذظزا لتسذذذذذب مدعذذذذد لذذذذذيمث هلذذذذا أمهيذذذذذة أن واأل لبيذذذذة حيذذذذذ  األكثريذذذذة 

ء كذذ لم، فمذن األمذذور املسذتدرة جيذذداً أن النسذاء مذذن األرجذذت مدعذد   ذذا س وفيمذا يتصذذ  بالنسذاتسذفر عذذن االسذرتاتيجيات  تذذن أن 
أن يف ن كداعد   ظذ  الذننانم النسذبية بذ كثر ممذا هذو احلذال   ظذ  ناذم األ لبيذة حذه    يذا  تذدابأ احلصذة باعتبذار أن  ذة حذاف اً 

 أكرب يدفع األح ا     طرا قائمة متنو عة من حي  املرا ح س
علذى أ ذا قذد يتذون مر وبذاً كذ لم تصذميم تذدابأ   ذافية كذا يتفذ  انتخذا  أعضذاء الف ذات املتعذار م  ،و  بع  احلذاالت - 40

، مثذذذ  هذذذ   التذذذدابأ   حالذذذة  قذذذرارو س  صصذذذةو تذذذن أن يذذذتم فلذذذم مذذذثًظ   اذذذت  مداعذذذد حمجذذذوزة أو حصذذذ   سقاصذذذرة التمثيذذذ 
س وهنذذا ينبغذي اإلحالذذة التفاصذذي  التدنيذة د د فعاليتهذاكمذذا  ذسذتتون حباجذة    أن تذذتظءا مذع تصذذميم الذنام االنتخابيذة بشذذت  اذام   
تع يذذ  املشذذاركة السياسذذية واالنتخابيذذة للمذذرأة مذذن اذذظل ”علذذى سذذبي  املثذذال    املبذذدأ التذذوجيهي الصذذادر عذذن األمذذم املتحذذدة بعنذذوان 

   جانذذذب االعتبذذذارات التدنيذذذة  اتاسذذذحيتذذذوي علذذذى اعتبذذذارات تتصذذذ  بالسيوهذذذو “ املسذذذاعدة االنتخابيذذذة الذذذت تدذذذد مها األمذذذم املتحذذذدة
سذوم تتذون هلذا أمهيتهذا   هذ ا السذياق التفصيلية فيما يتعلق باستخداا احلصذ  أو مذا  ا لهذا مذن مليذاتس كمذا أن املظمذت التدنيذة 

   انتخا  الف ات األارىس
ف مذن قبذ ، فذان أي حصذة - 41 علذى تذدار    طرائذق عمذذ  أي   منذا تنطذوي ،أو أي مليذذة ملداعذد حمجذوزة ،مذع فلذم، وكمذا لذوح 

مجيذذذع النتذذذائج مذذذن ي ال بذذذد مذذذن مراعذذذاة عذذذن املسذذذاواة   األصذذذواتس و احنذذذرام ناذذذاا انتخذذذا ، كمذذذا  تذذذن أن تنطذذذوي كذذذ لم علذذذى 
لذذدى تذذدار  مثذذ  هذذ   ا ليذذات: كعذذ  أ ذذا ينبغذذي أن تذذتظءا مذذع السذذياق الذذ ي يذذتم    طذذار  اعتمادهذذا،  النامجذذةالسياسذية والدانونيذذة 

 س ديدها النااا االنتخا يتواى فضًظ عن  رورة تواامها مع األهدام الت 
 اآلثار النوعية للنظم المختلفة

وقذد مت  حذراز أاذوا  مهمذة مذن التدذدرا  سقدر كبأ مذن التتابذات والو ذائق التدنيذة املتصذلة كظمذت وم ذار الذنام االنتخابيذة  ة - 42
  ا الش ن من م ارسما  تن أن ينجم   هتوقع   فهم و 

اايذذارات املختلفذة، فضذذًظ عذن األسذذلو  الذذ ي علذى علذى أن املدصذذد هنذا يتمث ذذ    تبسذيع وعذذرض النتذائج الرئيسذذية املرتتبذذة  - 43
التنبذؤ  تنذر  الذت سذبق طرحهذاس ولتذن ينبغذي تذ كرر أن املذرء ال الواسذعةاتباعر فيما يتعلذق باملعذايأ    جتنت النام االنتخابية املختلفة 

فذذذان  ،ومذذذن ااطذذذر تصذذميم ناذذذاا انتخذذذا  علذذذى أسذذا  االفرتا ذذذات املتعلدذذذة بتلذذذم اايذذاراتس وفضذذذًظ عذذذن فلذذذم سخبيذذارات النذذذااب 
بذذذ  هذذذي تتذذذ  ر بدواعذذذد أاذذذرى  ذذذد د كيفيذذذة تناذذذيم دولذذذة مذذذا  ،الذذذنام االنتخابيذذذة والسذذذلوك التصذذذويت للنذذذااب  أمذذذور ال تعمذذذ    فذذذرا 
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صذذذذذعيدهاس كمذذذذذا أن النتذذذذذائج االنتخابيذذذذذة ال تعتذذذذذمث فدذذذذذع أحجذذذذذاا الذذذذذدوائر االنتخابيذذذذذة وال العتبذذذذذات توزيذذذذذع السذذذذذلطة علذذذذذى أسذذذذذلو  و 
عذدد األحذ ا  السياسذية الذت تشذارك   االنتخابذات وعلذى التوزيذع الفعلذي ل صذوات عذرب األحذ ا  على تتوقف ب  أ ا  ،االنتخابية
 واملراح س

 اآلثار النوعية  نظم األكثرية واألغلبية
 :املطروا األ لبية حسب السياق/يةا تشت   ا  ار النوعية التالية اعتبارات  ب   اعتماد نااا انتخا  ل كثر رك - 44

كذا  ة جغرافيذاً رتكذاملاجملموعذات و/أو حجمذاً اجملموعذات أكذرب وااصذة  حجمذاً، كذرباألحذ ا  األاالجتا  حنو تفضذي   ‘1’
وركذذا يذذؤد ي هذذ ا    تيسذذأ تشذذتي  احلتومذذات علذذى  ،ية احملليذذةاأل لبيذذات التصذذويتممذذا تشذذتلر مذذن اذذ نر أن يفيذذد 

 على أسا  ح   واحد يتمت ع ب  لبية تشريعية ااصة بر؛التشتي  أن يدوا ب  و أسا  األح ا  التبأة 
فذان  ،الذدوائر األصذغر حجمذاً الذت تضذم عضذواً واحذداً علذى مسذتوى   الننام الدائمة على أسا  األكثرية/األ لبيذة  ‘2’

 النااب ؛ زاء العضو املنتخب الت يشعر  ا  تن أن تع  ز املسؤولية  ،لصلة األو ق مع مجاعة النااب ا
النذذااب  للمذذرة األو : املرا ذذت املنتخذذب مذذا يتعلذذق ب دارتذذر وفهمذذر كذذا   فلذذم مذذن حيذذ  يتسذذم الناذذاا بصذذعوبة أقذذ   ‘3’

   ه ا الصدد؛ت ييد أكرب حيص  على هو ال ي 
  االنتخابذذات احليلولذذة دون أن ينعذذد الشذذخ  فذذائ اً طلوبذذةل امل  املائذذة  50 نسذذبة ناذذاا ل  لبيذذة اأكثذذر مذذنيتفذذ   ‘4’

ن يؤيذذدون مجيذذع املرا ذذح  ا اذذرين قاطبذذة اولذذيمث هذذ ا هذذو احلذذال  ال   فا نذذال أو نالذذ  عذذدداً مذذن املؤيذذدين أكذذرب ممذذ
 س لس  نااا ل كثرية يضم أكثر من ا ن  من املراح  املتناف

ومذذع فلذذم ففذذي سذذياقات أاذذرى  تذذن أن تعذذين ا  ذذار النمطيذذة لناذذاا ل كثرية/األ لبيذذة أنذذر لذذيمث الناذذاا األنسذذبس وعلذذى  - 45
 سبي  املثال:
بذذذذ  أنصذذذذبة التصذذذذوي  وأنصذذذذبة حالذذذذة التناسذذذذب يدلذذذذ  مذذذذن حجمذذذذاً االجتذذذذا  حنذذذذو املبالغذذذذة   يثيذذذذ  األحذذذذ ا  األكذذذذرب  ‘1’

   ارائت اجملتمع وهي تشعر أ ا مندوصة أو معدومة التمثي ؛وقد يرتك النااا بع ،املداعد
تتذذون أقذذ  ر بذذة   التمذذذا  ركذذا حلذذ   واحذذد   الربملذذذان أ لبيذذة علذذذى ت ييذذد يتذذون بوسذذعها االعتمذذاد حتومذذة أي  ‘2’

 ؛ًا بالشداق ماتساتوافق ب  ا راء وتراض  مع األطرام األارى مما  تن أن يفضي     دافة سياسية أكثر 
 تذذذن أن تتعذذذر ض أكثذذذر مذذذن  أهذذذا    العضذذذو الوحيذذذد الذذننام االنتخابيذذذة الدائمذذذة علذذذى األكثريذذذة واأل لبيذذذة   دوائذذذر  ‘3’

ألن األمذذذر سذذذيتون أكثذذذر و ذذذوحاً   أ لذذذب األحيذذذان  ،ننام التصذذذوي  النسذذذ مدارنذذذة بذذذنناذذذم التصذذذوي  التتتيتذذذي 
لصذا  اإلدالء  ذا  ي معذونلنذاابون بذ ن األصذوات الذت كذانوا بالنسبة ملن هو املرا ت األقوى   الدائرةس وقد يشعر ا

 ؛من األسا مرا ت منفض   مار ركا تتعر ض لهبهدار أو يدررون عدا التصوي  
عمليذة  عذادة رسذم حذدود الذدوائر بغذرض تعاذيم املتسذب كعذ   راوذائننام األكثرية واأل لبية أكثر تعرر اً للتدسيم  ‘4’

 السياسي؛
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  ،أن يتونذذوا أدىن يثذذيظً وهذذو مذذا يتوقذذف علذذى حذذدود الذذدوائر     -الشذذعو  األصذذلية أفذذراد األقليذذات و و نسذذاء الت نجتذ ‘5’
 التدابأ اااصة لضمان يثيلهم تتون حمدودة ب كثر منها   النام النسبيةساملتاحة من اايارات كما أن 

 اآلثار النمطية  نُظم التمثيل النسبي
يتوق ذذذذف فلذذذم علذذذذى  فيمذذذا  صذذذذا  اتبذذذا  ناذذذاا انتخذذذذا  نسذذذ  تص ذذذب يذذذذة  تذذذن أن تشذذذت   اعتبذذذذارات ا  ذذذار النمطيذذذة التال - 46

 السياق:
بذ  حصذ  األصذوات وحصذ  التناسذبية مسذتوى أعلذى مذن  -حبتذم التعريذف  -يتفذ  لتمثيذ  النسذ  لنااا أي  ‘1’

هذ ا علذى أنذر نتيجذة  يفهمذواب  أن و  بعذ  السذياقات  تذن للنذاا سمن نااا ل كثرية أو األ لبية ب كثراملداعد 
 ؛“ نصافاً أكثر ”

جمموعذذة أكذذرب مذذن النذذااب  سذذوم يتذذون أمامهذذا مرا ذذت/ح   مذذن ااتيارهذذا النتخابذذر بذذ كثر ممذذا هذذو متذذاا   أي  ‘2’
أو أكثذذذذر  اً واحذذذد ظذذذ  ناذذذاا انتخذذذذا  ل كثرية/األ لبيذذذة؛ وعلذذذى فلذذذذم يشذذذعر امل يذذذد مذذذذن النذذذااب  أن لذذذديهم ممذذذذثظً 

عمليذة سياسذية أكثذر مشذواًل وللنتيجذة لفهذم ال تيسذأعلذى  تذن أن يسذاعد و ما وه ،  اهلي ة املنتخبة“  م اً ااص”
 الت تنجم عنها؛

ى األصذذذذوات لصذذذذا  الدذذذذوائم أو هذذذذدرة اتنعط ذذذذعذذذذدد أقذذذذ  مذذذذن األصذذذذوات املالذذذذننام النسذذذذبية جتذذذذنت    أن تفضذذذذي     ‘3’
 د    ننام األكثرية/األ لبية؛املرا ح  ال ين ال يفوزون كداعدل ب كثر مما حي

ال تتذذون ألن األحذذ ا   ،بالتمثيذذ  النسذذ يذذتم بعذذد انتخذذا     بنذذاء توافذذق ا راء   الربملذذان كثذذأاً مذذا تذذدعو احلاجذذة  ‘4’
  لبيذذات اذذاملة ااصذذة  ذذاس وفيمذذا  تذذن هلذذ ا أن يتذذون لذذر سذذلبياتر  ال  أنذذر ب الفذذوزقذذادرة كمذذا جذذرت العذذادة علذذى 

وهذذو مذذا  تذذن أن  ،الدذذادة السياسذذي  لتذذي يذذدل لوا علذذى أ ذذم يسذذتطيعون العمذذ  معذذاً “ بعذذ ” يتذذيت فرصذذة لصذذا 
األفضذذ  للمشذذاك  الذذت تواجذذر اهلي ذذة التشذذريعية اوكذذ لم الفذذر  احللذذول احللذذول السياسذذية املدبولذذة و امل يذذد مذذن يهيذذُ 

 ائتظفيةل؛حتومة تون   ه   احلالة يركا  ال يالتنفي ي 
اإلفصذاا عذن  و فا مذا كذان الناذاا االنتخذا  الذوطين يتذيت للنذااب  س  أ علذى مذن يننت خ ذب مذن املرا ذح  متانية الت ‘5’

 تذذنهم فدذذع  ذذمان نصذذيب معدذذول مذذن املداعذذد لذذن املرا ذذت املفض ذذ  لذذديهم باإل ذذافة    حذذ  م، فذذان النذذااب  
وهذ ا  تذن أن يذؤد ي  س   ايذة املطذاميشذغ  هذ   املداعذد علذى مذن كذ لم التذ  أ  تذنهم  حل  م املفض   ولتذن 

 للم يد من تدعيم الشعور بالشمول    طار العمليات السياسيةس
علذذى سذذبي  و ركذذا تعذذين ا  ذذار النمطيذذة لناذذاا نسذذ  أنذذر لذذيمث الناذذاا األنسذذبس  مغذذايرةومذذن الناحيذذة األاذذرى ففذذي سذذياقات  - 47
 املثال:

ذذذت   ناذذذاا نسذذذ  كمذذذا هذذذو احلذذذال   ناذذذاا أكثرية/أ لبيذذذة لذذذيمث مذذذن السذذذه   ميذذذ  املسذذذؤولية علذذذى حذذذ   أو ‘1’  ؛مرا 
ذذذح  املنتخبذذذ  ركذذذا تتذذذون  ذذذعيفةس و فا مب ينذذذ ذذذت مذذذا للفذذذرد ر ذذذم أنذذذر علذذذى قمذذذة فالصذذذلة بذذذ  النذذذااب  واملرا  رق مرا 

فذوز ففذي هذ   احلالذة ركذا يذتم مذع فلذم انتخذا  املرا ذت مذا داا احلذ   ي ،الدائمة   ظ  قائمذة مغلدذة لناذاا نسذ 
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متبعذذة بعذذدد مذذن املداعذذد كذذا يضذذاهي موقذذع املرا ذذت املذذ كور علذذى الدائمذذة اوهذذ ا التذذ  أ خيذذف   ظذذ  قائمذذة مفتوحذذة 
 النااا النس ل؛  

يدذذذال أحيانذذذاً أن الناذذذاا النسذذذ  يذذذؤد ي    حتومذذذة أقذذذ  كفذذذاءة ألنذذذر كثذذذأاً مذذذا يصذذذعب علذذذى أكذذذرب األحذذذ ا  الفذذذوز  ‘2’
بذ ن البلذدان الذت تتبذع ناامذاً تشذهد كعرفتذرس اومذع فلذم فلذيمث هنذاك قرينذة مدنعذة  ب  لبية املداعد وتشتي  حتومذة

أفضذذ    هذذ ا اجملذذال مذذن ناأهتذذا مذذن بلذذدان الناذذاا تشذذهد أحذذوااًل األكثريذذة أو األ لبيذذة أسذذا  انتخابيذذاً يدذذوا علذذى 
 النس ل؛

بالنسذذذذذذبة    هي ذذذذذذات  دارة يأها مذذذذذذن حيذذذذذذ  تسذذذذذذالدائمذذذذذذة املفتوحذذذذذذة ركذذذذذذا ال تتذذذذذذون بسذذذذذذيطة النسذذذذذذبية فات ننام الذذذذذذ ‘3’
كذ لم مذن أجذ  أن يفهمهذا النذاابونس فالنذاابون األميذون  تذن أن يذتم األمذر علذى حسذا م  فا مب و  ،االنتخابات

صذذورة أو أي عظمذذة يياذذ  كذذ  مرا ذذتس كمذذا أن طرائذذق ختصذذي  املداعذذد عذذادة  عذذرضتنذذتت مسذذاحة كافيذذة   االقذذرتا  ل
حذه العمليذات احلسذابية فهذم تفاصذي  صذعوبة عديد كا يؤد ي أحيانذاً    امل يذد مذن تضيف عنصراً من عناصر التما 

 ولو أفض     نتيجة بديهيةس
 األهدام السياسية وم ار الننام املتنوعة

ف سذذذابداً،  - 48 تتذذذواى  ديدهذذذذا الذذذت أي ناذذذاا انتخذذذا  لبلذذذد مذذذذا أن يلذذذ   األهذذذدام السياسذذذذية  يتعذذذ َّ علذذذذىعلذذذى حنذذذو مذذذا لذذذذوح 
طذرام الوطنيذذة صذذاحبة املصذلحةس ومثذذ  هذذ   األهذذدام  تذن التعبذذأ عنهذذا بوصذفها أ ذذراً أو سلسذذلة م ذذار مذن املتوق ذذع أن تذذنجم عذذن ألا

ناذذاا مذذن املذذرج ت أن  ي   أحيذذ  تتطذذرق الناذذاا االنتخذذا س واملناقشذذة الذذواردة أعذذظ  تطذذرا بعذذ  ا  ذذار النمطيذذة للذذنام االنتخابيذذة، 
األفضذ  فيمذا يتعل ذق عميذع األهذدامس وفيمذا يلذي ينعذد  ناذاا هنذاك س ومذع فلذم ينبغذي مظحاذة أن لذيمث حيد ق األهدام فات الصذلة

 “:مناسب”ألهدام واألولويات الشائعة االستخداا بالنسبة لنااا باترد قائمة 
 ا  السياسذذية، األعضذذاء املنت خبذذ : هذذ  سذذيتيت الناذذاا االنتخذذا  مسذذاءلة اذذا لي املناصذذب ااحلتومذذة، األحذذاءلة دعذذم مسذذ • 

 املراحون األفرادل؟و 
آلراء السياسذذذية لذذذدقيدذذذاً تشذذذتً  انعتاسذذذاً  جيذذذاد اهلي ذذذات التمثيليذذذة املنت خبذذذة: هذذذ  يفضذذذي الناذذذاا االنتخذذذا     هي ذذذة منتخبذذذة  • 

هذذي للسذذتان؟ ومذذا هذذي األبعذذاد األاذذرى للهويذذة الذذت تتسذذم ب مهيذذة بالنسذذبة للنذذااب  لتذذي يشذذعروا ب نذذر قذذد مت يثذذيلهم؟ هذذ  
أمذذاا املذذرأة والف ذذات للتمثيذذ  الناذذاا املعمذذول بذذر سنذذبًظ  يتذذيتاوغرافيذذا أو األصذذ  اإل ذذين أو الديانذذة أو نذذو  اوذذنمث   ؟ وهذذ  

 ؟األصليةشعو  الاملندوصة التمثي  منطيًا مث  األقليات و 
خابيذذة: هذذذ  الناذذاا االنتخذذذا  هذذذ  هنذذاك  متانيذذذة لتنفيذذ   مذذن وجهذذذة ناذذر  دارة انت :يفهمذذر النذذاابون بسذذاطة الناذذاا حبيذذذ  • 

مبس ع بصذورة معدولذة حبيذ  يسذه  التصذوي  وفهذم مليذات ناذاا توزيذع املداعذد؟ وهذ  يعمذ  بطريدذة ال تفضذي    جذوالت 
 تصوي    افية  أ الزمة وباهاة التتاليف؟
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التشذذذتي  وتدذذذوا علذذذى  حتومذذذة فع الذذذة وميسذذذورة تشذذذتي دعذذذم احلتومذذذات املسذذذتدرة والفع الذذذة: هذذذ  يتفذذذ  الناذذذاا االنتخذذذا   • 
النذااب  كذا يذرجَّت معذر أن يفضذي وماعذة أو هذ  يتفذ  انعتاسذاً أوسذع لذآلراء املختلفذة  -أسا  ح   لذر أ لبيذة املداعذد 

    حتومات ائتظفية؟
يذذ  يسذذعون    يثظهذذور أحذذ ا  ومراذذح  ممذذن حذذواف  تذذدفع    علذذى الناذذاا االنتخذذا   ينطذذويتع يذذ  التوافذذق واحلذذوار: هذذ   • 

الشذذرائت العريضذذذة مذذذن اجملتمذذذع وحيب ذذذ ون اتبذذا  أسذذذلو  التوافذذذق أو أ ذذذم مذذذن األفذذراد الذذذ ين يسذذذعون    االقتصذذذار علذذذى يثيذذذ  
 املصا  الضي دة؟
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 الرصد واالمتثال -واو 
ناومذذذة األمذذم املتحذذذدة فيمذذذا يتعل ذذق باملسذذذاعدة االنتخابيذذة ومذذذن ي فلسذذوم يسذذذاعد علذذذى م   طذذار تفالذذة التنسذذذيق ب املنسذذذقيضذذطلع 
 االمتثال للمباد  املطروحة   ه   الو يدةس مان 

عذن  ذمان االمتثذال هلذ ا التوجيذر مذن جانذب مجيذع مسذؤولون مديرو برامج ومشذاريع املسذاعدة االنتخابيذة املدد مذة مذن األمذم املتحذدة 
 ألمم املتحدة العامل      ارافهمسبا اتاالنتخابموظفي 
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ملسذذاعدة االنتخابيذذة املدد مذذة مذذن األمذذم  نشذذطة ااملعنيذذة ببذذ  الوكذذاالت املشذذرتكة مذذع أعضذذاء مليذذة التنسذذيق ، قبذذ  اعتمذذاد ، مت التشذذاور
 املتحدةس
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 اإلطار المصيارز الدولي -المرفق ألف 
 رادة الشذذعب هذذي منذذا  ”علذذى أن  1948عذذاا الصذذادر   ل مذذن اإلعذذظن العذذاملي حلدذذوق اإلنسذذان 3ا 21تذذن  املذذادة  - 1

بذذذاالقرتا  العذذذاا وعلذذذى قذذذدا املسذذذاواة بذذذ  سذذذلطة احلتذذذم، وجيذذذب أن تتجل ذذذى هذذذ   اإلرادة مذذذن اذذذظل انتخابذذذات ن يهذذذة جتذذذري دوريذذذاً 
 “سالنااب  وبالتصوي  السري أو باجراء متافُ من حي   مان حرية التصوي 

يتذون لتذ  ”علذى أن  25  املذادة  ،1966العهد الدويل ل مذم املتحذدة ااذال بذاحلدوق املدنيذة والسياسذية لعذاا وين   - 2
احلذذق   رق أو اللذذون أو اوذذنمث أو اللغذذة أو الذذدين أو الذذرأي    ، ]الع ذذ 2  املذذادة  مذذواطن دون أي وجذذر مذذن وجذذو  التمييذذ  املذذ كورة

ب ويننت خ ب   انتخابات ن يهذة جتذري دوريذاً بذاالقرتا  العذاا وعلذى قذدا املسذاواة بذ  النذااب  وبالتصذوي  السذر ي، ]سسس   سس أن ينتخ 
 “ستضمن التعبأ احلر عن  رادة النااب 

ل الذذدول األطذذرام باختذذاف مجيذذع التذذدابأ املظئمذذة للدضذذاء سذذيداوفاقيذذة الدضذذاء علذذى مجيذذع أاذذتال التمييذذ   ذذد املذذرأة اوتنلذ  ا ات - 3
على التمييذ   ذد املذرأة   احليذاة السياسذية والعامذة بذالبظدس ومذن ي فذان الذدول األطذرام منل  مذة بضذمان أن ينتف ذ  للمذرأة، علذى قذدا 

واحلذق   الرتاذيت وميذع اهلي ذات املنتخبذة بصذفة  ،لتصذوي    مجيذع االنتخابذات واالسذتفتاءات العامذةاملساواة مع الرجذ ، احلذق   ا
عامذذةس و  تعليدهذذذا علذذذى االتفاقيذذة، تذذذ كر اللجنذذذة املعنيذذة بالدضذذذاء علذذذى مجيذذع أاذذذتال التمييذذذ   ذذد املذذذرأة أ ذذذا تعذذد الذذذدول األطذذذرام 

اتضذت أن هذ   التذدابأ  ذرورية ومظئمذة مذن أجذ  التعجيذ  بالتوصرذ     اهلذدم   فا مذا ،ملت مة باعتمذاد وتنفيذ  تذدابأ مؤقتذة ااصذة
 الشام  أو    هدم حمد د يتعل ق باملساواة الواقعية أو املو وعية للمرأة   نطاق سياقها الوطينس

ذذد مذن جديذذد علذى املبذذاد  املذ كورة أعذذظ  - 4 ثذاق منامذذة الذذدول وهذي تشذذم  مي ،وهنذاك كذذ لم اتفاقيذات وصذذتوك  قليميذة تؤك 
ل واالتفاقيذذة األمريتيذذة بشذذ ن حدذذوق 1948ل واتفاقيذذة الذذدول األمريتيذذة بشذذ ن مذذنت احلدذذوق السياسذذية للمذذرأة ا1948األمريتيذذة ا
ل واإلعذذذذذذظن الصذذذذذذادر عذذذذذذن منامذذذذذذة الوحذذذذذذدة 1981ل وامليثذذذذذذاق األفريدذذذذذذي بشذذذذذذ ن حدذذذذذذوق البشذذذذذذر والشذذذذذذعو  ا1969اإلنسذذذذذذان ا

الد دراطيذذذذذة  نل وامليثذذذذذاق األفريدذذذذذي بشذذذذذ 2002املبذذذذذاد  الذذذذذت تذذذذذنا م االنتخابذذذذذات الد دراطيذذذذذة ااألفريديذذذذذة/اال اد األفريدذذذذذي بشذذذذذ ن 
ل والربوتوكذذذول األول 1950ل واالتفاقيذذذة األوروبيذذذة حلمايذذذة حدذذذوق اإلنسذذذان واحلريذذذات األساسذذذية ا2007احلوكمذذذة او واالنتخابذذذات 

 ل هل   االتفاقيةس1952ا
بشذذ ن املذذرأة والسذذظا واألمذذذن الذذ ي يسذذل م بذذذ ن  1325بع ل مذذم املتحذذدة الدذذذرار اختذذ  جملذذمث األمذذذن التذذا 2000و  عذذاا  - 5

وطل ذذذب املشذذذاركة التاملذذذة للمذذذرأة   عمليذذذات منذذذع  ،املذذرأة مذذذا زالذذذ  مهم شذذذة   عمليذذذات بنذذذاء السذذذظا وعمليذذذات التعمذذأ بعذذذد النذذذ ا 
املذذذرأة ”قذذذرارات بشذذذ ن علذذذى  صذذذدار  مذذذم املتحذذذدة اومعيذذذة العامذذذة لدأبذذذ   2003الن اعذذذات وبنذذذاء السذذذظا بعذذذد النذذذ ا س ومنذذذ  عذذذاا 

ذذدة علذذى “ واملشذذاركة السياسذذية املشذذاركة الفع الذذة للمذذرأة علذذى قذذدا املسذذاواة مذذع الرجذذ  علذذى مجيذذع مسذذتويات صنذذنع الدذذرار ”أمهيذذة مؤك 
دعذوة الذدول األعضذاء     لغذاء مذع “ باعتبار فلم أمراً ال    عنر من أج   ديق املسذاواة والتنميذة املسذتدامة والسذظا والد دراطيذة

كمذذا أ ذذا  ذذ   “ الدذذوان  واللذذوائت واملمارسذذات الذذت مذذن اذذ  ا، بطريدذذة ييي يذذة أن ينذذع أو تدياذذد مشذذاركة املذذرأة   العمليذذة السياسذذية
ارات والبيانذذات اهنذذاك العديذذد مذذن الصذذتوك والدذذر الذذدول علذذى اختذذاف  جذذراءات واسذذعة النطذذاق كذذا يتفذذ  املشذذاركة املتتاف ذذة للمذذرأةس 

تع يذذ  املشذذاركة ”  علذذى قائمذذة كاملذذة اناذذر توجيذذر األمذذم املتحذذدة املعنذذون ظاألاذذرى فيمذذا يتصذذ  بذذاملرأة واملشذذاركة السياسذذيةس ولظطذذ
 سFP/03/2013“ االنتخابية والسياسية للمرأة من اظل املساعدة االنتخابية الت تدد مها األمم املتحدة
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، لغويذذةتحذذدة بشذذ ن حدذذوق األاذذخال املنتمذذ     أقليذذات قوميذذة أو   نيذذة و   أقليذذات دينيذذة أو كمذذا أن  عذذظن األمذذم امل - 6
يذن  علذى أن األاذخال املنتمذ      1992كذانون األول/ديسذمرب   18بتذاريخ  47/135ال ي أصذدرتر اومعيذة العامذة بذالدرار 

الدذرارات املتعلدذة باملسذتوى الذوطين واإلقليمذي الذ ي خيذ  األقليذات  أقليات هلم احلق   املشاركة الفع الذة   احليذاة العامذة وكذ لم  
ذذد بذذدورها احلدذذوق السياسذذية ل قليذذات  الذذت ينتمذذون  ليهذذا أو املنذذاطق الذذت يعيشذذون فيهذذاس كمذذا أن الصذذتوك فات الطذذابع اإلقليمذذي تؤك 

 س1995  عاا الصادرة  ،ميةالدومية ومن فلم مثًظ االتفاقية اإلطارية جمللمث أوروبا حلماية األقليات الدو 
ذذد  عذذظن األمذذم املتحذذدة بشذذ ن حدذذوق الشذذعو  األصذذلية - 7  2املذذؤر   61/295الصذذادر كوجذذب قذذرار اومعيذذة العامذذة  ،ويؤك 

 عذذن طريذذقأن الشذذعو  األصذذلية هلذا احلذذق   املشذذاركة   صذذنع الدذذرار الذ ي يذذؤ  ر علذذى حدوقهذذا علذذى  ،2007تشذرين األول/أكتذذوبر 
 ن ختتارهم كعرفتها وطبدًا إلجراءاهتاسممثليها ال ي

 
 


