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

المرفق

ألف -
باء -
جيم -
دال -
هاء -
واو -
زاي -
حاء -
طاء -

الغرض
النطاق
املربر
السياسة
املراجع
الرصد واالمتثال
التواريخ
االتصال
التاريخ

املرفق ألف :اإلطار املعياري الدويل
ألف  -الغرض
 - 1هذ ا التوجيذذر يعذذرض سياسذذة األمذذم املتحذدة املتبعذذة مذذن أجذ تدذذدإ الذذدعم عمليذذات تصذذميم أو صذذظا ناذذاا انتخذذا أو
أج ذ اء م ذذن نا ذذاا انتخ ذذا س وهذ ذ السياس ذذة تت امذ ذ توجي ذذر السياس ذذات الذ ذ ي ص ذذدر بشذ ذ ن :مب ذذاد وأنذ ذوا مس ذذاعدة األم ذذم املتح ذذدة
االنتخابية“  FP/01/2012وينبغي قراءتر باالقرتان مع التوجير امل كور أعظ س كما حيتوي ه ا التوجير على معلومات تدنية مهمة فضظً
عذذن اسذذتعراض لظعتبذذارات السياسذذية فات الصذذلةس وفيمذذا يتعلذذق كظمذذت أي ناذذاا انتخذذا تذذن أن تسذذاعد علذذى تع ي ذ أو ذذمان
انتخذذا امل ذرأة اكذذا فلذذم مذذا يذذتم مذذن اذذظل اسذذتخداا تذذدابأ مؤقتذذة ااصذذةل ،ينبغذذي أيض ذاً ق ذراءة ه ذ ا التوجيذذر نفسذذر بذذاالقرتان مذذع توجيذذر
السياسات املعنون ”تع ي املشاركة االنتخابية والسياسية للمرأة من اظل املساعدة االنتخابية املددَّمة من األمم املتحدة“ FP/03/2013س
باء  -النطاق
 - 2ينطبق ه ا التوجير على مجيع كيانات مناومة األمم املتحدة ،وعلى موظفي األمم املتحدة فيمذا يتصذ باألنشذطة الذت تتعلذق
بالعمليذذات االنتخابيذذة أو بذذالننام االنتخابيذذة احذذه ولذذو كذذان هذذؤالء املوظفذذون ال يشذذار لذذيهم بوصذذفهم مستشذذارين انتخذذابي لس ومذذن
املفهذذوا أن عبذذارة األم ذذم املتحذذدة تش ذذأ مناومذذة األمذذم املتح ذذدة ب سذذرها ،كع ذ مجيذذع دارات األمذذم املتح ذذدة وصذذناديدها وبراجمه ذذا
وكياناهتذذا وصذذناديدها االسذذت مانية ووا ذذا ،وك ذ لم بعثذذات صذذنع السذذظا فض ذظً عذذن البعثذذات السياسذذية اااصذذة وبعثذذات بنذذاء السذذظا
واملتاتب الدطرية وسائر اهلي ات األارىس كما ينطبق التوجير على البعثات أو اادمات االستشارية احملدودة األج س
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جيم  -المبرر
 - 3ينعد مرك اتصال األمم املتحدة لشؤون املساعدة االنتخابيذة ،وهذو وكيذ األمذ العذاا للشذؤون السياسذية االذ ي سيشذار ليذر
بوصذذفر منسذذق األمذذم املتحذذدةل هذذو قيذذادة املناومذذة فيمذذا يتص ذ بو ذذع و صذذدار وتعمذذيم السياسذذة االنتخابيذذة ل مذذم املتحذذدة الذذت يذذتم
تعريفهذذا بوصذذفها اإلطذذار املعيذذاري والتوجيذر األصذذي الذ ي ينطبذذق علذذى مجيذذع كيانذذات األمذذم املتحذذدة الذذت تدذداا املسذذاعدة االنتخابيذذةس
وه ا التوجير مت و عر كج ء مذن جهذود منسذق األمذم املتحذدة مذن أجذ طذرا جمموعذة اذاملة مذن السياسذات االنتخابيذة املعمذول ذا
على صعيد مناومة األمم املتحدة ب سرهاس
دال  -السياسة
معلومات أساسية
 - 4بااتصذذار ،تت ذ لف الذذننام االنتخابيذذة مذذن الدواعذذد الذذت يذذتم علذذى أساسذذها ترمجذذة األص ذوات املذذد ذذا مداعذذد تفذذوز ذذا
ن
األح ذ ا أو يفذذوز ذذا املراذذحونس وهذذي تذذرد بشذذت عذذاا الدسذذاتأ االد ذوان األساسذذيةل و الد ذوان االنتخابيذذة و/أو التش ذريعات
األارى الت تناام العمليات االنتخابيذةس وهذ الدواعذد تذن طرحهذا بالنسذبة ألي مؤسسذة ااصذة أو عامذة يننتخذب أعضذااها ،و ن
كذذان الرتكي ذ ه ذ الورق ذذة ينص ذب أساس ذاً عل ذذى الربملانذذات الوطنيذذةس وترتتذذب عل ذذى الذذننام االنتخابيذذة م ذذار عميدذذة بالنسذذبة للنا ذذاا
السياسذذي وأو ذذا احلوكمذذة أي بلذذد ،كمذذا أن املناقشذذات الذذت تذذدور بشذ ن تصذذميمها أو صذذظحها تتسذذم باحلساسذذية بشذذت عذذاا
فيما تدفعها االعتبارات السياسيةس
 - 5وهناك التثأ من األدبيات األكاد يذة املطروحذة واملذوارد التدنيذة املتصذلة بذالننام االنتخابيذة اتذرد قائمذة بذاملراجع ايذة هذ
ذواى ه ذ ا السذذياق ال يتمث ذ تت ذرار مذذا هذذو
الورقذذة وهذذي تذذوي علذذى تذذارات مذذن العنذذاوين فات الصذذلةلس بيذذد أن الغذذرض املتذ َّ
مو ذَّذق بالفع ذ س وبذذدالً مذذن فلذذم يتمث ذ اهلذذدم ت ويذذد مذذوظفي األمذذم املتحذذدة بفهذذم عذذاا للسذذمات الرئيسذذية ل نامذذة االنتخابيذذة
ولسياسذذات وتوجيهذذات األمذذم املتحذذدة بش ذ ن أسذذلو تدذذدإ الذذدعم الذذدول األعضذذاء فيمذذا يتص ذ بتصذذميم أو صذذظا نامهذذا
االنتخابيذذةس و طذذار توجيذذر السياسذذات االنتخابيذذة املعنذذون ”مبذذاد وأنذوا املسذذاعدة االنتخابيذذة املددمذذة مذذن األمذذم املتحذذدة“ يطذذرا
منسذذق األمذذم املتحذذدة لشذذؤون املسذذاعدة االنتخابيذذة عذذدداً مذذن املبذذاد كذذا يتف ذ م يذذداً مذذن توجيذذر املسذذاعدة االنتخابيذذة الذذت تدذذدمها
األمم املتحدةس وه املباد تنطبق أيضاً على دعم النااا االنتخا ألي بلد و سداء املشورة ليرس
اإلطار املعياري الدويل
 - 6معام الدول تضم اتفاقيات مصذدَّق عليهذا وتطلذب منهذا أن تنفذ أمذوراً اذه مذن بينهذا تع يذ عمليذات االقذرتا علذى أسذا
املس ذذاواة ب ذ اومي ذذع ،والتص ذذوي الس ذذري و ج ذراء انتخاب ذذات دوري ذذة ن يه ذذة تض ذذمن حري ذذة التعب ذذأ ع ذذن رادة الش ذذعبس ويتص ذذدَّر هذ ذ
اإلعذذظن العذذاملي حلدذذوق
التعهذذدات العديذذدة املل مذذة مذذا يتمث ذ العهذذد الذذدويل ااذذال بذذاحلدوق املدنيذذة والسياسذذية ال ذ ي حيي ذ
ن
اإلنسذذان امل يذذد مذذن التفاصذذي اناذذر املرفذذق ألذذفلس وهنذذاك ك ذ لم صذذتوك أاذذرى ،ومنهذذا مذذثظً اتفاقيذذة الدضذذاء علذذى مجيذذع أاذذتال
التميي ذ ذذد املذ ذرأة ،ال ذذت تتطل ذذب م ذذن ال ذذدول األطذ ذرام أن ت ي ذ العدب ذذات الدانوني ذذة و أه ذذا م ذذن العدب ذذات ال ذذت ذذول دون املش ذذاركة
املتتاف ذذة للم ذرأة جمذذال السياسذذة ،ذذافة االتفاقيذذة الدوليذذة بش ذ ن الدضذذاء علذذى مجيذذع أاذذتال التميي ذ العنصذذريس وفض ذظً عذذن
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فلم ،فثمة اتفاقيات قليمية تضم أحتاماً مما لة بش ن حدذوق املذواطن االنتخابيذة كمذا يرتتذب عليهذا أ ذر ملذ ا بالنسذبة للبلذدان الذت
املتعهد ا كوجذب الدذانون الذدويل ،فدذد تتفذق الذدول أعضذاء األمذم املتحذدة علذى قواعذد
تتون قد وقعتهاس وباإل افة االلت امات َّ
أو مبذذاد معيَّنذذة فيمذذا بينهذذا بغذذأ أن تدصذذد اسذذتحدا تعهذذدات مل مذذةس ومثذ هذ االلت امذذات السياسذذية تذذن أن تتخذ اذذت
اإلعظنات أو البيانات أو الدرارات وما حتمها ،كما تن أن تتسم بطابع عاملي أو قليميس
 - 7علذذى أن هذ التعهذذدات الدوليذذة وااللت امذذات السياسذذية ال تدضذذي باسذذتخداا أي ناذذاا انتخذذا بعينذذرس و تذذن لذذننام التمثيذ
النسذ ولذننام األكثريذذة  -ولسذذوم تذرد مناقشذذتها بالتفصذذي الحدذاً  -أن تتذون مناسذذبة بصذذورة متسذذاوية ،علذى سذذبي املثذذال ،لتفالذذة
االق ذ ذرتا العذ ذذاا واالنتخابذ ذذات الدوريذ ذذة الن يهذ ذذة وعذ ذذدا التميي ذ ذ س وكذ ذذظ النذ ذذوع  ،فض ذ ذظً عذ ذذن جمموعذ ذذات متنوعذ ذذة تضذ ذذم اوذ ذذانب يذ ذذتم
اسذذتخدامهما وقبوهلمذذا مذذن جانذذب البلذذدان مجيذذع أحنذذاء العذذامبس وكع ذ ماذذر ،فذذا جانذذب مبذذاد مذذن قبي ذ االق ذرتا العذذاا وتذذواي
السذ ذرية و جذ ذراء االنتخاب ذذات الدوري ذذة الن يه ذذة ال ذذت تتفذ ذ حري ذذة التعب ذذأ ع ذذن رادة الن ذذااب  ،ال توج ذذد جمموع ذذة م ذذن املع ذذايأ املطلد ذذة
للمساعدة على تصميم نااا انتخا من مجيع جوانبرس
 - 8وقد أكدت اومعية العامة ل مم املتحذدة مذن جديذد ،مناسذبات اذه ،علذى أنذر ”علذى الذر م مذن وجذود مذات مشذرتكة
بذ الذذنام الد دراطيذة فلذذيمث ذذة منذذوفو وحيذذد للد دراطيذذة ،وأن الد دراطيذذة ال ختذ بلذذداً بعينذذر أو منطدذذة بعينهذذاس كمذذا أكذذدت مذذن
جديذذد علذذى ” ذذرورة يذذظء االح ذرتاا الواجذذب للسذذيادة واحلذذق تدريذذر املصذذأ“ سذذياق االنتخابذذاتا1ل ،وعلذذى أن يصذذبت ااتيذذار
بلد ما لنااا انتخا مس لة من مسائ الوالية الدانونية احمللية أا اً بع االعتبار الت اماتر الدوليةس
 - 9صذذفوة الدذذول فذذان الدذذانون الذذدويل يتذذيت جمذذاالً واسذذعاً أمذذاا البلذذدان فيمذذا يتص ذ بتصذذميم تفاصذذي نامهذذا االنتخابيذذةس ومذذع
فلذذم ،ففيمذذا يتعلذذق بتنفيذ االلت امذذات الدوليذذة النابعذذة مذذن العهذذد الذذدويل ااذذال بذذاحلدوق املدنيذذة والسياسذذية ،فذذان التعليذق ا ذذأ امللذ ا
االعتبذارس وفيمذا يتصذ باملذادة
و ن كان مرجعياًل للجنة األمم املتحدة املعنية حبدوق اإلنسان علذى العهذد املذ كور ال بذد مذن أاذ
 25الذذت تتعذذرض للحدذذوق االنتخابيذذة ت ذ كر اللجنذذة املعنيذذة حبدذذوق اإلنسذذان أن ”أي ناذذاا معمذذول بذذر أي دولذذة طذذرم ال بذذد وأن
يتذذون متوائمذاً مذذع احلدذذوق الذذت ميهذذا املذذادة  ،25وال بذذد أن يتفذ وينفذ حريذذة التعبذذأ عذذن رادة النذذااب س كمذذا ال بذذد مذذن تطبيذذق
مبذذدأ اذذخ واحذذد ،صذذوت واحذذد ،كمذذا ينبغذذي ،ذذمن طذذار الناذذاا االنتخذذا لتذ دولذذة ،أن يتذذون صذذوت النااذذب متسذذاوياً مذذع
صذذوت النااذذب ا اذذرس وال ينبغذذي أن يذذؤدي رسذذم حذذدود الذذدوائر االنتخابيذذة وطريدذذة توزيذذع األص ذوات تشذذوير توزيذذع النذذااب أو
حرية ااتيار ممثليهم“س
مربرة حق املواطن
التميي د أي جمموعة كما ال جيب أن ينستبعد أو يدياد بصورة أ َّ
طار املساعدة االنتخابية املددمة من األمم املتحدة
__________________
قذرار اومعيذذة العامذذة  163/66املذذؤر  19كذذانون األول/ديسذذمرب  2011س وقذذد اسذذتخدم اومعيذذة العامذذة صذذيا ة مما لذذة قذرارات
ا 1ل
ترجذع أوائذ عدذذد التسذعينياتس ففذذي قرارهذا  124/48املذذؤر  20كذانون األول/ديسذذمرب  1993الحاذ اومعيذذة العامذة علذذى سذبي املثذذال ”أن
لذذيمث هنذذاك ناذذاا سياسذذي وحيذذد أو منذذوفو واحذذد للعمليذذات االنتخابيذذة يناسذذب علذذى السذواء مجيذذع الذذدول واذذعو ا كمذذا أن الذذننام السياسذذية والعمليذذات
االنتخابية ختضع لعوام تارخيية وسياسية و دافية ودينية“س
4
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 - 10قب ذ أن تد ذداا األمذذم املتحذذدة أي نذذو مذذن أن ذوا املسذذاعدة االنتخابيذذة ،ال بذذد مذذن تلبيذذة ن ذ مذذن الشذذرو املسذذبدة :أوهلمذذا
ذذرورة أن تدذذدا مجيذذع املسذذاعدات االنتخابيذذة مذذن جانذذب األمذذم املتحذذدة اسذذتناداً واليذذة صذذادرة عذذن جملذذمث األمذذن أو
يتمث ذ
اومعية العامة ،أو وفداً لطلب رمي مدداا مذن دولذة عضذو أو قلذيم عضذوس و انيذاً ينبغذي جذراء تديذيم لظحتياجذات املطلوبذة بواسذطة
منسق األمذم املتحذدة لشذؤون املسذاعدة االنتخابيذة ،الذ ي ينصذدر موافدتذر علذى تدذدإ املسذاعدة االنتخابيذة مذن جانذب األمذم املتحذدة
أو قد يعدها أ مظئمة ،استناداً تدرير التدييم مع تعريف نوعية املساعدة وحمدداهتا والطرائق املستخدمة لتدد هاس
اعتبارات السياسة
جذوهر الذننام االنتخابيذة  -كعذ مذن ومذافا يذتم يثيلذر كذا يتفذ أن يذتم التعبذأ عذن الشذعب
 - 11تتمن قضايا التمثي النيذا
صذلة حذول املنذاطق اوغرافيذة واالجتاهذات العدائديذة واالرتباطذات احل بيذة والف ذات السذتانية
كت
اجمللذمث التشذريعيس وقذد تذدور احمل ا
أو أ فلم من أبعاد اهلوية الت تتسم باألمهية على صعيد البلد املعينس
 - 12ويعذد تصذذميم ناذذاا انتخذذا عمليذذة سياسذذية بالغذذة احلساسذذية ،حيذ ترتتذب عليهذذا م ذذار مهمذذة بالنسذذبة ألمذذور اذذه مذذن بينهذذا
توزيع السلطة السياسية ومشول اهلي ات املنتخبة واسذتدرار املؤسسذات السياسذيةس ومذن ي فهذي تذن أن تذؤ ر علذى التثذأ مذن العوامذ
فات األمهية السياسية األجل الدصأ والطوي على السواءس وه العوام تشم :
• درجة التناسب ب حصة املداعد وحصة األصوات لت ح ؛
• انتشار األح ا السياسية وجتانسها الداالي وهو ما تن أن يؤ ر بدور على تشتي احلتومة؛
• مي النااا االنتخا حنو تع ي األح ا السياسية الراسخة كا يؤدي

صعوبة املشاركة الناجحة ل ح ا اوديدة؛

• فعالية التدابأ املتخ ة دعماً لتمثي املرأة ويثي ف ات معيَّنة هلا أمهيتها ومن فلم مثظً األقليات والشعو األصلية؛
• حجذذم األص ذوات الذذت مت اإلدالء ذذا لصذذا أح ذ ا أو مراذذح دون الفذذوز كدعذذد ،واحلذذاف ال ذ ي قذذد جيع ذ مذذن لبذذة ه ذ ا
الو ع دافعاً التصوي التتتيتي وهو ما يتم أحياناً لصا األح ا األكرب حجماً؛
• املسؤولية جتا النااب
• قبول النتائج ومشروعية املؤسسات السياسية؛
• أداء املؤسسات السياسية كا

فلم العظقة ب اهلي ة التشريعية والفر التنفي ي من احلتمس

 - 13وينبغ ذذي ألي نا ذذاا انتخ ذذا  ،يسرتا ذذد بااللت ام ذذات والتعه ذذدات الدانوني ذذة الدولي ذذة لبل ذذد م ذذا ،أن يت ذذون مظئم ذاً لس ذذياق البل ذذد
ال ذ ي ي ذتم اسذذتخدامر فيذذرس ”وه ذ املظءمذذة“ ال بذذد مذذن تعريفهذذا بالنسذذبة لت ذ بلذذد :عناصذذر الفعاليذذات الوطنيذذة تذذاو االتفذذاق
على الغايذات السياسذية الذت يتوااهذا ناذامهم االنتخذا الذوطين؛ فذظ يوجذد ناذاا تذن أن يلذ كذ ايذة سياسذية ،بذ ن أي ناذاا
انتخ ذذا ال يس ذذتطيع حب ذذد فات ذذر أن يتغل ذذب عل ذذى مجي ذذع التح ذذديات املتص ذذلة بالس ذذظا والش ذذمول السياس ذذيس وم ذذن بذ ذ مجي ذذع النم ذذافو
واملظمذذت وا ذذار املمتنذذة الذذت تذذن أن تتصذ بذذالننام االنتخابيذذة ،سذذيتع َّ الوقذذوم عنذذد بعذ اايذذارات ،مذذع ديذذد األولويذذات الذذت
يتذذواى تصذذميم الناذذاا أن يتوصذ ليهذذاس وفيمذذا توجذذد جوانذذب تدنيذذة تذذاو الناذذر فيهذذا ،فذذان هذ اايذذارات تاذ سياسذذية الطذذابع
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ايذذة املطذذام ويتعذ َّ أن يذذتم الوقذذوم عليهذذا بواسذذطة الفعاليذذات الوطنيذذةس ا”الفعاليذذات الوطنيذذة“ تتبذذاين مذذن بلذذد ماذذر ولتنهذذا
من الناحية النموفجية ال ينبغي أن تدتصذر فدذع علذى أعضذاء اهلي ذات التشذريعية وال أعضذاء احلتومذة ولتذن ينبغذي أن تشذم كذ لم
الشرائت األوسع من اجملتمعلس
 - 14مذذن هنذذا ينبغذذي للمسذذاعدة املددمذذة مذذن األمذذم املتحذذدة أن هتيذذُ نسذذب الذذدعم مذذن أج ذ و ذذع السياسذذات وتنفي ذ التذذدابأ
املظئمذذة ،الذذت مذذن اذ ا أن تعذ ز ،قذذدر اإلمتذذان ،عمليذذات تصذذميم أو صذذظا الناذذاا االنتخذذا  ،ومشذذاركة مجيذذع قطاعذذات اجملتمذذع
كذذا فلذذم الف ذذات الذذت حيتمذ أن تتذذون مندوصذذة التمثيذ انتخابيذاً أو الف ذذات الذذت تعذذا التهمذذي س و تذذن أن يشذذم فلذذم اختذذاف
تدابأ تتص ديداً بالفعاليات االنتخابية ما ب التدابأ اااصة املؤقتة والربامج األطول أجظس
 - 15و الوقذ نفسذذر ،فحذذه مصذذطلت ”الشذذمول“ ال ذ ي ينناذذر ليذذر بصذذورة عامذذة بوصذذفر ملمح ذاً مهم ذاً مذذن مظمذذت العمليذذات
االنتخابي ذذة ،ال أن ذذر يعتم ذذد عل ذذى الس ذذياق السياس ذذي واالجتم ذذاعي للبل ذذد املع ذذين ،وه ذذو ل ذذيمث مرادف ذاً لض ذذمان يثي ذ ك ذ ص ذذوت ممت ذذن
اإلدالء بذر البلذد يذتم يثيلذر مذن اذظل عضذو أو أكثذر هي ذة منتخبذةس وفيمذا وقَّعذ التثذأ مذن الذدول األعضذاء علذى االلت امذذات
الدوليذذة املتصذذلة بذذاحلدوق السياسذذية وميذذع مواطنيهذذا ،كذذن فلذذم الشذذعو األصذذلية وعناصذذر األقليذذات ،فلذذيمث مذذن املسذذلم بذذر أن
دي ذذد هوي ذذة األحذ ذ ا السياس ذذية واملرا ذذح والن ذذااب عل ذذى أس ذذا
تس ذذعى الدول ذذة العض ذذو اعتم ذذاد نا ذذاا انتخ ذذا يفض ذذي
انتسا م العرقي أو اللغوي أو اوغرا بدالً من عديدهتم السياسيةس
 - 16وفضظً عن فلم ،ينبغي مراعاة أن أي حصة أو أي ملية تدضذي حبجذ مداعذد بغذرض املسذاعدة علذى يثيذ ف ذة بعينهذا ،منذا
تنطذذوي علذذى تذذدا كيفيذذة أداء الناذذاا االنتخذذا ملهامذذرس كمذذا تذذن أن تنطذذوي علذذى احن ذرام عذذن مبذذدأ املسذذاواة األص ذوات،
وهذذو مذذا يعذذين أن أي مشذذورة يذذتم سذذدااها بش ذ ن ه ذ ا ليذذات ينبغذذي أن تدذذوا باسذذتمرار علذذى أسذذا لي ذ اذذام وميذذع النتذذائج
السياسية والدانونية الت ترتتَّب على تنفي هاس
 - 17كمذذا ينبغذذي أن تشذذت االنتخابذذات ايذذة املطذذام وسذذيلة تفضذذي بصذذورة سذذلمية ااتيذذار ممثل ذ منتخب ذ  ،و توزيذذع
السذذلطة السياسذذية و تاحذذة عمليذذات االنتدذذال ب ذ حتومذذة وأاذذرى اوختطذذي الن اعذذات واتدائهذذا عنذذدما يتذذون فلذذم منطبد ذاًلس ويلعذذب
الناذذاا االنتخذذا دوراً ه ذ ا الصذذدد ف تنذذر ،حبتذذم تصذذميمر ،أن يتف ذ احلذواف الذذت تذذدفع تشذذتي اذذام للهي ذذة االنتخابيذذة
ممذذا يتذذيت فرصذذة متتاف ذذة أمذذاا الشذرائت االجتماعيذذة املختلفذذة الواجذذب يثيلهذذاس وعلذذى أقذ تدذذدير فذذظ ينبغذذي لناذذاا انتخذذا أن ي يذذد أو
يع امذذق االندسذذامات أو حذذاالت اإلقصذذاء الذذت اذذهدها املا ذذي علذذى فذذرض وجودهذذاس وه ذ ا يعذذين أن مذذن املهذذم أن تتوص ذ الفعاليذذات
الوطنيذذة اايذذارات املتعلدذذة بتصذذميم أو صذذظا نامهم ذا االنتخابيذذة بعذذد ج ذراء عمليذذة تشذذاورية واذذاملة واذذفافةس وه ذ العمليذذة
التداولية تؤ ر على مدى مصداقية ومدبولية نتائج االنتخابات املستدب س
 - 18وبالنسذذبة البلذذدان ااارجذذة مذذن ربدذذة الن اعذذات ،ت ذ داد احلاجذذة أكثذذر وأكثذذر تصذذميم الناذذاا االنتخذذا بطريدذذة تداوليذذة
كسذذبي لتجذذاوز املصذذادر الدائمذذة للن ذ ا س وينبغذذي أن يتمث ذ أمذذى األهذذدام ه ذ ا الصذذدد ق ذرار سذذظا وأمذذن مسذذتدام س كمذذا
تا املشاركة الشاملة االنتخابات ،فضظً عن وجود درجة من الضمان الدانو  ،ج ءاً أساسياً لتحديق ه الغايةس
 - 19بااتصار ،ينبغي ألي نااا انتخا :
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األ

أن يتون متسداً مع التعهدات وااللت امات الدولية للبلد املعين؛

يصمم على أسا مراعاة الاروم السياسية والدانونية واالجتماعية والثدافية للبلد املعين؛
ا ل أن َّ
اول أن يستند

توافر فهم وا ت فيما ب الفعاليات الوطنية لنوعية النااا ال ي يدصد

ديدر؛

ادل أن يس ذذاعد عل ذذى جي ذذاد عملي ذذات سياس ذذية ا ذذاملة ،وعل ذذى ذذاء مس ذذببات الن ذ ا احيثم ذذا تنطب ذذقل وم ذذن فل ذذم م ذذثظً
التميي واإلقصاء بصورة منهجية؛
اهذل

أن يسمت بتطوير ما تن أن ينش من ايارات سياسية جديدة؛

اول

أن يتم و عر من اظل عملية ااملة وافافة وتشاركية؛

ازل

تغأات تتم قنبي جراء أي انتخاباتس
لتغأات متواترة وال ر
أن ال يتون اا عاً ر

توجيهات السياسات
ذذوء اعتبذذارات السياسذات السذذابدة ،ينبغذذي للهذذدم الرئيسذذي الذ ي يتواذذا موظفذذو األمذذم املتحذذدة ،ممذذن يدذذدمون الذذدعم
- 20
أو يسذذدون املشذذورة بش ذ ن الذذننام االنتخابيذذة  -عنذذد الطلذذب  -أن يتمث ذ دعذذم الفعاليذذات الوطنيذذة بطريدذذة تتذذيت هل ذ الفعاليذذات
ق ذرارات متخ ذ ة ب ذوعي كام ذ حبيذ تدذذوا علذذى أسذذا فهذذم واسذذع و مشذذرتك اللت اماهتذذا الدوليذذة وأهذذدافها السياسذذية كمذذا تتبذذين ناام ذاً
سبق يضاا مظحمر الفدرة  19أعظ س
 - 21وعلذذى فلذذم ،فذذظ بذذد ملذذوظفي األمذذم املتحذذدة ،املطلذذو مذذنهم أن يدذذدموا الذذدعم واملشذذورة للفعاليذذات الوطنيذذة بش ذ ن الذذننام
االنتخابية ،أن يدوموا بالتايل:
فهم جيد للسياق السياسذي والثدذا والدذانو واالجتمذاعي للبلذد املعذين ،كذا فلذم أسذبا الن اعذات
’ ‘1التوص
والتحذذديات الذذت تواجذذر املذرأة و أهذذا مذذن الف ذذات الذذت حيتمذ أن تتذذون مندوصذذة التمثيذ تدليذذدياً ومذذن فلذذم مذذثظً األقليذذات
والشعو األصليةس
’ ‘2اإلملاا الدقيق باووانب الناريذة والعمليذة للذننام االنتخابيذةس و حالذة التشذتم ،أن يلتمسذوا امل يذد مذن ااذربات مذن
جانب اعبة املساعدة االنتخابية /دارة الشؤون السياسيةس
’ ‘3سذذداء املشذذورة من ذ البدايذذة تع ي ذ اً لوجذذود عمليذذة اذذاملة وتشذذاورية واذذفافة لتصذذميم أو صذذظا الناذذاا االنتخذذا س
وينبغذذي للعمليذذة الشذذاملة أن ال تدتصذذر علذذى التواصذ مذذع الفعاليذذات السياسذذية الدائمذذة بالفعذ  ،بذ تتعذذدى التواصذ مذذع
النسذذاء وسذذائر الف ذذات الذذت تذذن أن تتذذون حدوقهذذا االنتخابيذذة قذذد عانذ تدليذذدياً مذذن اإلمهذذال أو التدييذذد وهذذو مذذا تذذن أن
يشم أيضاً األقليات والشعو األصلية والشبا س
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’ ‘4سذذداء املشذذورة للفعاليذذات الوطنيذذة بشذ ن فحذذوى ناذذاا انتخذذا اذذام يلذ االلت امذذات والتعهذذدات الدوليذذة لبلذذدهم،
وحيدق األهدام املر وبة على حنذو مذا يذ صذيا تر مذن اذظل عمليذة تشذاورية مذع املسذامهة العمليذات السياسذية الشذاملة
وك لم قرار السظا واألمن بصورة مستدامةس وه ا النشا ينبغي من ي أن يشم :
األ تع ي فهم بذ صذفوم الفعاليذات الوطنيذة للمظمذت وا ذار النوعيذة  -التدنيذة أو السياسذية  -الذت
تتسم ا الننام االنتخابية املستخدمة حول العامب؛
ا ل العمذ علذذى تشذذجيع ،و حالذذة الطلذذب ،علذذى تيسذذأ احلذوار بذ صذذفوم الفعاليذذات الوطنيذذة فيمذذا
يتص بالغايات املستهدفة ومظمت النااا االنتخا س ويتم فلذم مذثظً مذن اذظل صذيا ة األسذ لة املظئمذة بشذ ن مذا
تن أن يشت نااماً انتخابياً مناسباً طار السياق احملدَّد بالنسبة هلم؛
اول ترمج ذذة الغاي ذذات املر وب ذذة ال ذذت تس ذذتهدفها الفعالي ذذات الوطني ذذة
أدائها ملهامها وااصة ما يتص بالنتائج وا ار السياسية النامجة عنها؛

اي ذذارات تدني ذذة ،م ذذع ا ذذرا كيفي ذذة

ادل اس ذذتعراض األ ذذر املتمي ذ لل ذذننام االنتخابي ذذة املدرتح ذذة بالنس ذذبة املش ذذاركة السياس ذذية للنس ذذاء وألي
مهمش ذذة تدلي ذذدياً ك ذذا فل ذذم األقلي ذذات والش ذذعو األص ذذلية وبالنس ذذبة النتخ ذذا هذ ذ الف ذذات اهلي ذذات
ف ذذات َّ
النيابية؛
مهمشذذة
اهذل تدذدإ الذذدعم و سذذداء املشذذورة بشذ ن ال نسذذب التفيلذذة بتحسذ مشذذاركة النسذذاء وأي ف ذذات َّ
تدليذذدياً وهذذو مذذا تذذن أن يشذذم األقليذذات والشذذعو األصذذليةس ويشذذم فلذذم ،حسذذب املظئذذم ،مذذا يذذتم مذذن اذذظل
الت ذذدابأ املؤقت ذذة اااص ذذة ومنه ذذا م ذذثظً جذ ذراءات العمذ ذ اإلجي ذذا وت ذذدابأ املعامل ذذة التفض ذذيلية ،وال ذذننام الدائم ذذة عل ذذى
لي اام ملا تن أن ينجم عن فلم من م ارس
احملاصصة واملداعد احملجوزة ويتم فلم استناداً
’ ‘5جتن ذذب منط ذذق الوص ذذاية وت ذذواي موق ذذف احلي ذذاد بشذ ذ ن ااي ذذارات املتاح ذذة أم ذذاا الفعالي ذذات الوطني ذذة وع ذذدا الت ذذدا
عمليذذات صذذنع الد ذرارات علذذى الصذذعيد الذذوطين ،وعذذدا التذذداا مجاعذذات الت ذ أ علذذى الد ذرارات أو عذذظن تفضذذي ناذذاا
انتخا بعينر على نااا مار ،ولتن دون أن حيول فلم ب اذرباء األمذم املتحذدة وبذ أن يتبنذوا ايذاراً واعيذاً بشذ ن مذا فا
كان هناك ملمت مع َّ من مظمت النااا االنتخا من املرجت أن يؤدي :
األ م ذذار تتع ذذارض م ذذع التعه ذذدات وااللت ام ذذات الدولي ذذة ومنه ذذا م ذذثظً االقذ ذرتا الع ذذاا واملتت ذذافُ وسذ ذرية
التصوي ون اهة االنتخابات الدورية أو األهدام املعلنة للفعاليات الوطنية؛
ا ل اسذذتبعاد ا ذرائت مذذن اجملتمذذع م ذذن العمليذذة السياسذذية وتدذذوي الثد ذذة واملصذذداقية اومذذن فلذذم م ذذثظً
نااا يؤدي هدار جسيم للنسبية ب حجم األصوات الت مت احلصول عليها وب مستوى التمثي الناجمل؛
اول

8

تعميق االندسامات ومصادر الن ا ؛
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ادل التسبب م ار ال منطدية أو متناقضة اومذن فلذم مذثظً صذيا ة نحيتمذ معهذا أن تفضذي زيذادة
املداعدل؛
األصوات ند
مث ذ ه ذ ا راء ،فا مذذا اذذارك فيهذذا الفعاليذذات الوطنيذذة
بناءة وحصيفة وتواكبها حلول بديلة مظئمةس

أعدذذا عمليذذة تنسذذيق مظئمذذة ،تا ذ باسذذتمرار مراء

 - 22وتنطبذذق االعتبذذارات والتوجيهذذات املتعلدذذة بالسياسذذات امل ذ كورة أعذذظ  ،بذذنفمث الدذذدر ،علذذى مذذوظفي األمذذم املتحذذدة ال ذ ين
يتولذون سذذداء املشذذورة بشذ ن جوانذب حمذذددة مذذن ناذذاا انتخذا مذذا طبدذاً لواليذذة املنامذة الذذت يتبعو ذذاس وكمذذا هذو احلذذال بالنسذذبة وميذذع
أاتال املساعدة االنتخابية املددَّمة من جانب األمم املتحذدة ،فذان هذ املشذورة ال تدذدَّا ال بنذاءً علذى طلذب رمذي مدذدا مذن دولذة
أو منطدة عضو و ذوء تديذيم لظحتياجذات فات الصذلة ،وبعذد موافدذة منسذق األمذم املتحذدة لشذؤون املسذاعدة االنتخابيذةس وينبغذي
هل املشورة أن تتم دائماً على أسا التشاور مع كيان األمم املتحدة الرئيسي املعين بتددإ املساعدة االنتخابيةس
 - 23و السياقات الت تنطوي على وجود أكثذر مذن طذرم يدذداا املسذاعدة االنتخابيذة الدوليذة ،ينبغذي ملذوظفي األمذم املتحذدة أن
سذذداء
يسذتهدفوا قذذدر اإلمتذذان بنذذاء توافذذق بذ ا راء واختذذاف موقذذف متناسذذق مذذن جانذذب اجملتمذذع الذذدويل كذذا يتفذ عذذدا التضذذار
املشورة الفعاليات الوطنيةس
 - 24ويش ذذت س ذذداء املش ذذورة بالنس ذذبة تص ذذميم أو ص ذذظا النا ذذاا االنتخ ذذا مسذ ذ لة تدني ذذة وسياس ذذية من معذ ذاًس و ذذوء
ا ار السياسية املرتتبة ،ينبغذي ملدذدمي املسذاعدة االنتخابيذة مذن جانذب األمذم املتحذدة أن يضذموا أقذدا ممثلذي األمذم املتحذدة البلذد
املعذذين مرحل ذذة مبت ذذرة قذذدر اإلمت ذذان :املنس ذذدون املديمذذون ،واملمثل ذذون اااص ذذون ل م ذ الع ذذاا أو ن ذوا ك ذ م ذذنهم أو املستش ذذارون
السياسذيون األقذدا حذال وجذودهمس ويتسذم باألمهيذذة مذا يددمونذر مذن توجيذر ودعذم سياسذذي ذمن طذار أي جهذد مبذ ول جمذذال
التصذ ذذميم أو اإلصذ ذذظاس كمذ ذذا ينبغذ ذذي أن تا ذ ذ ناذ ذذعبة املسذ ذذاعدة االنتخابيذ ذذة التابعذ ذذة إلدارة الشذ ذذؤون السياسذ ذذية علذ ذذى حاطذ ذذة دائمذ ذذة
باملعلومات فات الصلة كا يتف هلا تددإ التوجير والدعمس
العناصر التدنية للننام االنتخابية
 - 25هناك عدد كبأ من الننام االنتخابية املختلفة واملتبعذة حاليذاً علذى املسذتوى العذاملي بذر م أنذر البذاً مذا يذتم جتميعهذا ذظ
ف ات عريضة هي :نااا األكثرية/األ لبيذة ،والناذاا النسذ والناذاا املخذتلعس ولتصذنيف هذ الذننام فثمذة يييذ يذتم بصذورة عامذة بذ
ظ ة متغأات رئيسية:
األ الصيييغة االنتخابييية :الطريدذذة الريا ذذية الذذت يذذتم علذذى أساسذذها ختصذذي املداعذذدس وأهذذم املتغ ذأات بالنسذذبة للصذذيغة
ختص ذ ذ املداعذ ذذد للد ذ ذوائما2ل أو املراذ ذذح علذ ذذى أس ذذا الفذ ذذوز ب ص ذ ذوات أكذ ذذرب مذ ذذن
االنتخابي ذذة هذ ذذي :األ األكثرية/األ لبيذ ذذة حي ذ ذ
َّ
ذوز املداعذذد املتاحذذة علذذى الد ذوائم
منافسذذيهم ااألكثريذذةل أو ب ذ كثر مذذن نصذذف جممذذو األص ذوات ااأل لبيذذةل وا ل النسذذبية حي ذ تذ َّ
__________________
مصطلت ”قائمة“ بدالً من مصذطلت ”حذ “ سذيتم اسذتخدامر علذى مذدار هذ ا التوجيذرس ومذن البلذدان مذا ال يتطلذب وجذود جمموعذة
ا 2ل
تر ب تسمية مراح حبي يتم تسجيلهم رمياً بوصفهم ح باً سياسياًس وعلى فلم فذان ”الدائمذة“ هذي أي كيذان يشذارك انتخابذات تذتم مذن
اظل تسمية مراح متعددين اكع تددإ قائمة من املراح لس
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بالنسذذبة حصذذة األص ذوات الذذت حصذذل عليهذذا ك ذ قائمذذة أو حص ذ عليهذذا ك ذ َّ
مراذذتس وهنذذاك فروقذذات بذ ه ذ ين النذذوع كمذذا
تن ل نامة االنتخابية أن توي أيضاً على عناصر من كليهما على ات نام تلطةس
ا ل هيكل االقتراع :العمليذة الذت يع اذرب مذن اظهلذا النذاابون عذن ااتيذارهم أمذاا صذندوق االقذرتا  ،سذواء وقذف النااذب
صوت لعدد من األح ا /املراح أو صنَّفهم على أسا األفضليةس
عند ااتيار وحيد أو قائمة واحدة أو مراَّت واحد أو َّ
اول نطذذاق الذذدائرة :عذذدد املمثل /املداعذذد
تعدد األعضاء ي يد النطاق عن واحدس

دائذذرة انتخابيذذةا3لس و دوائذذر العضذذو الواحذذد يعذذد النطذذاق واحذذداً و دوائذذر

 - 26وتش ذذت اجمل ذذاميع املختلف ذذة ال ذذت ت ذذن أن تض ذذم ه ذ املتغ ذأات الرئيس ذذية الثظ ذذة أس ذذا م ذذا أص ذذبت ث ذ ا ن أمن ذذا ال ذذننام
االنتخابية الراسخة ايرد تفصيلها اودول  :1أمنا الننام االنتخابيةلس
 - 27وباإل افة

ه املتغأات الرئيسية الثظ ة ،فثمة مظمت مهمة أارى تن أن تشم :

األ العتبذذة االنتخابيذذة :احلذذد األدىن مذذن الت ييذذد ال ذ ي ال ب ذد لدائمذذة مذذا أن ص ذ عليذذر مذذن أج ذ الفذذوز باملداعذذدس وال
تدض ذذي الض ذذرورة حب ذذال م ذذن األحذ ذوال بوج ذذود عتب ذذة انتخابي ذذة حيذ ذ أن هن ذذاك دوالً ال تض ذذمها أساسذ ذاًس والعتب ذذات الرمي ذذة ،ح ذذال
وجودها ،يتم تعريفها كدتضى الدانون و تن التعبأ عنها مثظً على أسا كو ا نسبة م وية ابتة من األصواتس
ا ل عدد الدوائر االنتخابية

بلد ما والعملية املتبعة لرسم حدود ه الدوائرس

اول العملية الت يتم ا توزيع املداعد على الدوائر االنتخابية قب جراء االنتخا س
ادل ا ليذذات التعويض ذية :نا ذذم الد ذوائم النس ذذبية ال ذذت تسذذتخدا أكث ذذر م ذذن دائذذرة انتخابي ذذة ،ت ذذن اسذذتخداا ع ذذدد م ذذن
املداع ذذد ك ذذا يتف ذ أن يعت ذذمث التوزي ذذع النه ذذائي فيم ذذا ب ذ الد ذوائم نص ذذيبها م ذذن األص ذوات الوطني ذة الرتاكمي ذة ع ذذن طري ذذق الد ذوائم ال ذذت
”تعوض“ عن أي احنرام عن حالة التناسبية على املستوى الوطينس
اهذل الت ذذدابأ املؤقت ذذة اااص ذذة ،وم ذذن فل ذذم م ذذثظً احلص ذ
األقليات واعو الستان األصلي س

واملداع ذذد احملج ذوزة لتمثيذ ذ امل ذرأة أو لتمثيذ ذ ف ذذات بعينه ذذا مثذ ذ

اول متطلب ذذات املش ذذاركة :تتطل ذذب بعذ ذ ال ذذننام ذذرورة مش ذذاركة نس ذذبة ال تد ذ ذ ع ذذن 50
أي عملية انتخابية كا فلم االستفتاءات وكا يتف مشروعية النتائجس
النااب املسجل

املائ ذذة أو نس ذذبة أك ذذرب م ذذن

ازل التوزيع اوغرا ل صوات :تدضي بع الذننام االنتخابيذة بضذرورة أن حيصذ املراَّذت الفذائ علذى مسذتوى معذ َّ مذن
الت ييد من جانب عدد يتم تعريفر مسبداً من املناطق والدوائر عرب البلد اويتم فلم بشت عاا سياق انتخابات رئاسيةلس
 - 28و تذذن أن تفضذذي بعذ عناصذذر أي ناذذاا انتخذذا  ،فا مب يذذتم تصذذميمر بعنايذذة ،أو فا مذذا كذذان اا ذذعاً لنذذو مذذن التظعذذب
املتع امد ،تشوير ا ار املدصودة  ،ومن فلم:
__________________
ا 3ل
مصطلت ”دائرة انتخابية“ يستخدا أيضاً
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ه ا التوجيرس و حالة أن يرد اظم فلم فهي ترادم املنطدة االنتخابيةس
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األ سذذوء التوزيذذع :الذذق فذوارق صذذاراة
الستان املواطن  -ب الدوائر؛

حجذذم الذذدوائر فيمذذا يتعلذذق بنسذذبة املمثلذ املنتخب ذ

عذذدد النذذااب  -أو

املتعم ذذد عملي ذذة رس ذذم ال ذذدوائر االنتخابي ذذة حبيذ ذ ي ذذؤدي فل ذذم
ا ل التدس ذذيم املتحياذ ذ  :وه ذذو التظع ذذب َّ
متناسب مع األصوات الفعلية الت حيص عليها ك جتمع سياسيس

يثيذ ذ

ذذأ

التصنيف النوعي للننام االنتخابية
 - 29كم ذذا ل ذذوحف أع ذذظ  ،ف ذذان التباين ذذات احلاص ذذلة العناص ذذر الرئيس ذذية اووهري ذذة االص ذذيل االنتخابي ذذة وهيتذ ذ االقذ ذرتا وحج ذذم
الدوائرل تتمن جوهر تصنيف نوعي عاا للننام االنتخابيةس وعادة ما تعرم الننام الت يضمها ه ا التصنيف باألماء التالية:

نُظم األكثرية/األغلبية

• نااا الفائ ب كثرية األصوات
• نااا اوولت
• التصوي

البدي

• تصوي

التتلة

• تصوي

التتلة احل بية

• نااا الصوت الوحيد أ الداب للتحوي ايوصف أحياناً ب نر ابر نس “ل
• الصوت املديَّد

النُظم النسبية

• الدائمة النسبية ااملغلدة أو املفتوحةل
• الصوت الوحيد الداب للتحوي

النُظم المختلطة

• النااا املوازي ايوصف أحياناً ك لم ب نر نااا ”ابر نس “ل
• نااا العضوية النس املختلعس

 - 30ومذذن الذذننام مذذا هذذو أكثذذر اذذيوعاً مذذن س ذوا س علذذى أن ناذذاا الدائمذذة احل بيذذة وناذذاا العضذذوية املطلدذذة ذذافة اجملذذاميع الذذت
يذ و بذ الناذذام هذذي األكثذذر اذذيوعاً حالذذة انتخذذا جمذذالمث النذوا أو برملانذذات اجمللذذمث الواحذذد ،فيمذذا تسذذتخدا الذذننام األاذذرى
امل كورة أعظ عدد أق بتثأ من البلدان إلجراء مث ه االنتخاباتس

الجدول  - 1التصنيف النوعي للنُظم االنتخابية
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أوالا
نطاق الدائرة

ثالثا

ثانيا
 +الص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييغة  +هيكل االقتراع

= نوعية النظام االنتخابي

ك نااب

االنتخابية

دوائ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر العض ذ ذ ذ ذ ذ ذذو األكثريذ ذ ذ ذذة احيتذ ذ ذ ذذاو ل ذ ذ ذذر ص ذ ذ ذذوت واح ذ ذ ذذد الفييائب بأكثرييية األصييواتس المرشييا اليياز مييا مصظييم األصييوات يييتم انتخابييهس
الوحيد

الف ذ ذ ذذوز

امدعد واحد لتذ

األصواتل

دائرةل

األ لبي ذ ذ ذ ذذة احيت ذ ذ ذ ذذاو ل ذ ذ ذذر ص ذ ذ ذذوت واح ذ ذ ذذد نظ ييام الج ييولتين فا مب حيصذ ذ املرا ذذت عل ذذى أ لبي ذذة األصذ ذوات تعد ذذد جول ذذة اني ذذةس
الفوز

معا ذ ذ ذذم ي ذ ذ ذ ذذديل ب ذ ذ ذ ذذر ملرا ذ ذ ذ ذذت حص ذذة املرا ذذت الف ذذائ
واحد

ذذمن جمم ذذو األصذ ذوات ليسذ ذ مهم ذذة م ذذا داا حج ذذم م ذذا،

حص  ،أو حصل  ،علير من األصوات أكرب من أصوات أي مرات مارس

أكثر مذن ي ذ ذ ذ ذذديل ب ذ ذ ذ ذذر ملرا ذ ذ ذ ذذت واوذذوالت الثانيذذة مذذا تذذتم ب ذ أكذذرب ن ذ حذذازا األص ذوات

نصف األصواتل

واحد

اوولذذة األو أو ب ذ

عدد أكرب من املراح اومن فلم مثظً مجيذع املراذح الذ ين فذازوا كذا ي يذد علذى
نسبة م وية معيَّنة من األصواتلس و حالة وجود أكثذر مذن نذ مذن املراذح
اوولة الثانية يدتضي األمر فدع اعتماد األكثرية من أج الفوز باالنتخا س

ت ذ ذ ذ ذ ذ ذذن أن يرتاذ ذ ذ ذ ذ ذذب التصي ييويب البيييديل يو ا ذذت الن ذذاابون أفض ذذلياهتم بالنس ذذبة للمرا ذذح عل ذذى بطاق ذذة

مجي ذ ذ ذ ذ ذ ذذع املرا ذ ذ ذ ذ ذ ذذح
حسب األفضلية

االقرتا من اظل و ع عظمة على عذدد ايذاراهتم اأفضذلياهتمل مذن 1
أي عذذدد أق ذ ل حي ذ ك ذ ا هذذي عذذدد املراذذح

كذ ا أو

الذذدائرةس و فا مب حيص ذ أي

مر اا ت على األ لبية من أول أصوات األفضلية يتم استبعاد املرات الذ ي يتذون قذد
حصذ علذى أقذ عذدد مذن أعلذذى األفضذلياتس وحين ذ فذان أصذواهتا أو أصذواتر يعذذاد
توزيعها فيما ب املراح ا ارين طبداً ألعلى أولوية تالية وهتذ ا دواليذم

أن

حيص ذ ذ مراذ ذذت علذ ذذى أ لبيذ ذذة مذ ذذن األفضذ ذذليات وهذ ذذو مذ ذذا يسذ ذذمى أحيان ذ ذاً ”اإلعذ ذذادة

الفورية“س

ال ذ ذ ذذدوائر املتع ذ ذ ذذددة األكثريذ ذ ذ ذذة احيتذ ذ ذ ذذاو ل ذ ذ ذذر ص ذ ذ ذذوت واح ذ ذ ذذد الصوت الوميد غير قابيل للتحوييلس يذديل النذاابون ب صذواهتم لصذا مراذت حذه
األعضاء امدعدان الف ذ ذ ذذوز
أو أكث ذ ذ ذ ذ ذذر لتذ ذ ذ ذ ذ ذ
دائرةل

األصواتل

معا ذ ذ ذذم ي ذ ذ ذ ذذديل ب ذ ذ ذ ذذر ملر اا ذ ذ ذ ذذت ولو كذان هنذاك العديذد مذن املداعذد الذظزا اذغلهاس ويفذوز املراذحون احلاصذلون علذى
واحد

معام األصواتس

ل ذذر أصذ ذوات متع ذذددة صوت الكتلة .يديل الناابون ب كرب عدد من األصوات بددر ما يتوافر مذن مداعذد
ل ذ ذذهبدالء ذ ذذا ألك ذ ذذرب ويفوز املراحون احلاصلون على معام األصواتس
ع ذذدد م ذذن املرا ذذح
بالنسبة للمداعد
ل ذذر أصذ ذوات متع ذذددة التصييويب المقي.ييد .يذذديل النذذاابون بذ كثر مذذن صذذوت واحذذد ولتذذن دون أن يتذوازى
ولت ذ ذذن ال يض ذ ذذاهيها عذذدد األص ذوات مذذع املطلذذو اذذغلر مذذن مداعذذدس ويفذذوز املراذذحون احلاصذذلون علذذى
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معام األصواتس

عدد املداعد

ل ذ ذ ذذر ص ذ ذ ذذوت واح ذ ذ ذذد أصيوات الكتلية الحببييية .تدذداا التيانذذات بيانذاً ب مذذاء املراذذح بدذذدر املتذوافر مذذن

يديل بر حل
النسبية

واحد املداعد ويتم انتخا مجيع مراحي الدائمة الت وز على معام األصوات

ل ذ ذ ذذر ص ذ ذ ذذوت واح ذ ذ ذذد القائمي يية النسي ييبية المغلقي يية .ختص ذ ذ

املداعذ ذذد للد ذ ذوائم علذ ذذى أسذ ذذا نصذ ذذيبها مذ ذذن

يذ ذ ذ ذذديل ب ذ ذ ذ ذذر لدائم ذ ذ ذ ذذة األصذواتس واملراذذحون املذذدرجون علذذى الدائمذذة يفذذوزون باملداعذذد حسذذب مذذوقعهم
واحدة فدع

الدائمة اعلى سبي املثذال فذاحل

الفذائ بثظ ذة مداعذد ذنت مداعذد

املراذح

الثظ ة األوائ املدرج على قائمترلس
ن
ل ذ ذ ذذر ص ذ ذ ذذوت واح ذ ذ ذذد القائمي يية النسي ييبية المفتومي يية .ختصذ ذ املداع ذذد للدذ ذوائم ااألح ذ ذ ا ل عل ذذى أس ذذا
يذ ذ ذ ذذديل ب ذ ذ ذ ذذر لدائم ذ ذ ذ ذذة نص ذذيبها م ذذن األص ذ ذواتس واملرا ذذحون امل ذذدرجون عل ذذى ك ذ ذ قائم ذذة ناجح ذذة ن نحذ ذذون
ن
واح ذ ذ ذ ذ ذ ذذدة وص ذ ذ ذ ذ ذ ذذوت املداعذذد ،ويذذتم فلذذم اج ئي ذاًل علذذى أسذذا عذذدد األص ذوات الذذت حص ذ عليهذذا ك ذ
واح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد أو أكث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر مراذذتس و تذذن أن يتبذذاين أ ذذر األصذوات لفذرادى املراذذح مذذن ناذذاا ناذذاا ماذر
للتعب ذذأ ع ذذن تفض ذذي
ملرا ذ ذ ذ ذ ذذت واحذ ذ ذ ذ ذ ذذد أو

وفداً للرتتيب ال ي يتم على أساسر حصول املراح على املداعدس

أكثذ ذذر اب ذ ذ يتذ ذذاا
بع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

احل ذ ذ ذ ذ ذ ذذاالت

اي ذ ذ ذ ذذار م ذ ذ ذ ذذن أجذ ذ ذ ذ ذ
”ختص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
مرات“ل
تذ ذذن ترتيذ ذذب عذ ذذدد الصييوت الوميييد القابييل للتحويييل .يدذذوا النذذاابون برتتيذذب املراذذح س و بع ذ
مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن املراذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذح

احلاالت تن أن ينطوي فلم على أكرب عدد يريدونر من املراذح  ،أو قذد تضذع

حسب األفضلية

الدواعد حداً أقصى أو حداً أدىنس وبالنسبة للنتذائج ،يذتم أوالً حسذا حصذة اومذن

فلذذم مذذثظً تنذد َّس ذذم األص ذوات اإلمجاليذذة عل ذذى مجيذذع املداعذذد ب ي ذذادة صذذوت واح ذذدلس

واملراذذحون ال ذ ين حيددذذون احلصذذة كذذا حصذذلو مذذن أص ذوات عل ذى أسذذا األفضذذلية
األو يفذذوزون كدعذذدس وبالنسذذبة ألي مرا ذذت يذذتم انتخابذذر عل ذذى ه ذ ا األسذذا ف ذذان
ف ذذائ

األصذ ذوات  -ع ذذدد األص ذ ذوات ال ذذت تتج ذذاوز احلص ذذة املطلوب ذذة للف ذذوز  -ي ذذتم

حسذذابر ومذذن ي عذذادة توزيعذذر طبد ذاً للتفضذذي الثذذا

االق ذرتا س و فا مب يذنذتت اذذغ

مجيذذع املداعذذد ينسذذتبعد املراذذحون احلاصذذلون علذذى أدىن عذذدد مذذن األصذوات ،ي تذذوز

أصذواهتم فيمذذا بذ املراذذح ا اذرين طبد ذاً للتفضذذيظت الثانيذذةس ويتذ َّذرر هذ ا األمذذر
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أن يتم اغ مجيع املداعدس

الدائمة النسبية فات التعوي

على الصعيد الوطين

 - 31جيذذدر فك ذذر متغ ذ اذأ يتص ذ بناذذاا الدائم ذذة النس ذذبية ،ح ذذه ولذذو ك ذذان موقع ذذر ا ذذارو اوذذدول التنايم ذذي املو َّ ذذت أع ذذظ س و ت ذذن
يدسم فيهذا البلذد املعذين دوائذر عديذدة اومذن فلذم مذثظً اعتبذار كذ مداطعذة أو منطدذة كثابذة
استخداا ه ا ا
املتغأ احلاالت الت َّ
دائذذرة انتخابيذذةل وحبي ذ تنتخذذب ك ذ منهذذا عذذدداً مذذن املداعذذد باسذذتخداا طريدذذة الدائمذذة النسذذبيةس ومذذن ا ذ ن طريدذذة كه ذ أن تتف ذ
بصذذورة عامذذة ت ذوافر عنصذذر النسذذبية علذذى مسذذتوى ك ذ دائذذرة ولتذذن لذذيمث بالضذذرورة أن تسذذود النسذذبية علذذى صذذعيد وطذذين عذذااس وعلذذى
سذبي املثذذال فمذذن اذ ن قائمذذة تضذذم جيوبذاً مذذن املؤيذذدين املنتشذرين مجيذذع أحنذذاء البلذد املعذذين أن تتذذون مشذذتتة للغايذة لدرجذذة يصذذعب
معهذذا الفذذوز كدعذذد أي مذذن الذذدوائرس ور ذذم فلذذم فهذذي تضذذم حصذذة مذذن األص ذوات الوطنيذذة الرتاكميذذة تتسذذم حبجذذم كبذذأ كذذا يتفذذي
للف ذذوز كدع ذذد أو أكث ذذرس عل ذذى أن اس ذذتخداا املداع ذذد التعويض ذذية ينط ذذوي عل ذذى ختص ذذي ع ذذدد م ذذن املداع ذذد الربملاني ذذة للد ذوائم بد ذذدر م ذذا
تدتضذذير الضذذرورة مذذن أج ذ ”تصذذحيت“ أي احنرافذذات عذذن النسذذبية املطلوبذذة علذذى الصذذعيد الذذوطينس وال يذذتم سذذباق أو اق ذرتا منفص ذ
بالنسبة هل املداعد :نحيسب ختصيصها على أسا عملية اإلدالء باألصوات بشت عااس

الننام املختلطة

 - 32توجذذد أيض ذاً ناذذم يذذتم فيهذذا اومذذع ب ذ العناصذذر الذذت تتسذذم بطذذابع األ لبيذذة مذذع عناصذذر التمثي ذ النس ذ س وه ذ ان النوعذذان
الرئيسيان ينعرفان ب ما النااا املوازي ونااا العضوية النسبية املختلعس

النظييام المييوا ز عنذذدما يذذتم التنذذافمث علذذى بعذ املداعذذد هي ذذة منتخبذذة مذذن اذذظل سذذباق ل كثريذذة أو األ لبيذذة وك ذ لم
مذذن اذذظل جذذوالت أاذذرى تذذتم مذذن اذذظل سذذباق تناسذ س و فا مذذا مب يذذؤ ر حسذذا النتذذائج كذ سذذباق علذذى ا اذذر فهذذو
ينعرم ب نر النااا املوازيس
نظييام الصيييوية النسييبي المخييتل عنذذدما يذذتم التنذذافمث علذذى بعذ املداعذذد هي ذذة منتخبذذة مذذن اذذظل سذذباق ل كثريذذة أو
النتذذائج النهائيذذة
األ لبيذذة و جذذوالت أاذذرى مذذن اذذظل سذذباق نس ذ ي تراعذذي النتذذائج سذذباق التعدديذذة عنذذد الب ذ
النسذبية الشذاملةس و فا مذا جذاء عذدد املداعذد الذت تفذوز ذا
صذ
للسباق النس  :املداعد السباق النسذ تنسذتخدا للتو ر
قائمذذة مذذا مذذن اذذظل سذذباق العضذذوية النسذذبية املخذذتلع دوائذذر العضذذوية الفرديذذة ،أقذ مذذن عذذدد املداعذذد الذذت كذذان تذذن أن
تفوز ا على أسا نصيبها الوطين مذن األصذوات املذديل ذا السذباق النسذ  ،تنعطذى الدائمذة مداعذد ذافية أن تبلذل
النصيب النس املتافُ على الصعيد الوطينس

مات

افية :طنرق ختصي

املداعد

نام الدائمة النسبية

 - 33ظ ذ ناذذاا نس ذ  ،ذذة حاجذذة الختذذاف اطذذوة ذذافية لتحوي ذ نصذذيب ك ذ ح ذ مذذن جممذذو األص ذوات نصذذيب مذذن
املداعذدس علذذى أن النسذبية التاملذذة بذ هذ األنصذبة أمذذر مسذتحي عمليذاً باعتبذار أن املداعذذد ليسذ وحذذدات قابلذة للتدسذذيم ،حبيذ
تذذن أن تسذذتوعب التسذذور الذذت تذذؤدي ليهذذا حتمذاً عمليذذات احلسذذا س وعلذذى سذذبي املثذذال ففذذي هي ذذة منتخبذذة مذذن  125عضذواً ال
تذذن وي ذ حصذذة تبلذذل  10املائذذة مذذن األص ذوات حي ذ تصذذبت بالضذذبع نسذذبة  10املائذذة مذذن املداعذذد باعتبذذار أن األمذذر
14
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سذذينطوي علذذى  12.5مذذن املداعذذدس كمذذا أن جمذذرد تدريذذب األرقذذاا صذذعوداً أو هبوطذاً لذذن جيذذدي بالضذذرورة هذ ا الصذذدد ،وبذذدالً مذذن
فلم فدد مت و ع نوعيت من طرق ختصي املداعد من أج التعام مع ه التسور النام النسبيةس
 - 34الطريدذذة األو تنعذذرم ب ذذا طريدذذة احلاص ذ املتبدذذي األكذذرب وهذذي تنطذذوي ،كخطذذوة أو  ،علذذى حسذذا ”حصذذة انتخابيذذة“
ادون الطها باحلص الذت تذن أن تضذمن يثيذ ف ذات بعينهذا كذاملرأة مذثظًلس و أكثذر صذيغها اذيوعاً فذان احلصذة االنتخابيذة هذي
العدد اإلمجايل من األصوات مدسوماً على العدد اإلمجايل للمداعد الذظزا ختصيصذهاس وبعذد فلذم تذتم قسذمة مجذايل األصذوات لتذ
ح ذ علذذى ه ذ احلصذذةس ولت ذ ح ذ احلذذق أكذذرب عذذدد مذذن املداعذذد بدذذدر العذذدد ال ذ ي يذذنجم عذذن تدريذذب تن ذازيل لنتذذائج ه ذ
الدسمة أقر عدد صحيتس وقذد ال يذنجم عذن فلذم توزيذع مجيذع املداعذدس و فا مذا كذان هذ ا هذو احلذال ،تتمثذ ااطذوة التاليذة
الناذذر األرقذذاا املتبديذذة أو التسذذور العش ذرية النامجذذة عذذن الدسذذمة األو س وه ذ األرقذذاا املتبديذذة يذذتم ترتيبهذذا ن ذ والً مذذن األعلذذى
األدىنس أما املداعد املتبدية فيتم توزيعها من ي واحداً بعد ا ار ابتداءً من األعلى أن يتم توزيع مجيع املداعدس

 - 35و ذذمن طريدذذة احلاص ذ املتبدذذي األكذذرب ،توجذذد ااتظفذذات تتوقذذف علذذى حسذذا احلصذذةس ويذذتم تسذذمية ك ذ ذذج متبذذع باسذذم
الشذذخ ال ذ ي أجذذري احلسذذا أو أاذذار باجرائذذرس وتذنعذذد حصذذة هذذأ هذذي األكثذذر اذذيوعاً علذذى حنذذو مذذا سذذبق فكذذر اتدسذذيم جممذذو
األصوات علذى جممذو املداعذدلس أمذا حصذة درو فهذي تنطذوي علذى تدسذيم األصذوات اإلمجاليذة علذى جممذو املداعذد ب يذادة واحذدس
مصممة ل راض املختلفةس
وهناك حص أارى َّ

 - 36وتنعذذرم الطريدذذة الثانيذذة ب ذذا طريدذذة الدسذذمة اكمذذا تنعذذرم أيض ذاً ب ذذا طريدذذة أكذذرب متوسذذعل وهذذي تنطذذوي أوالً علذذى قسذذمة
جممذذو أص ذوات ك ذ ح ذ علذذى سلسذذلة مذذن عناصذذر الدسذذمةس ومنهذذا علذذى سذذبي املثذذال  4 ،3 ،2 ،1ومذذا فلذذمس واحلص ذ
النامجة عن عمليات الدسمة ه يتم ترتيبها من أكربها أصذغرهاس وبعذد فلذم ت َّ
ذوز املداعذد علذى حاصذ الدسذمة واحذداً فواحذداً
ه ذ ا الذذنهج مهذذا ناذذاا هونذذدي أو
ابتذذداءً مذذن أكذذرب حاص ذ للدسذذمة أن يذذتم مذذنت مجيذذع املداعذذدس وأفض ذ متغذ اذأين معذذروف
طريدذذة جيفرسذذون الذذت تسذذتخدا عناصذذر الدسذذمة  1و  2و  3وهلذذم ج ذرا ،وطريدذذة سذذان ال ذذي أو وبسذذرت الذذت تسذذتخدا عناصذذر
الدسمة  7 ،5 ،3 ،1وهت اس
 - 37علذذى ن مجيذذع ه ذ الطرائذذق تذذن أن تفضذذي نتذذائج تلف ذذة حسذذب توزيذذع األص ذواتس ومذذن الطرائذذق مذذا يتسذذم بتحير ذ
طفيذف حنذو األحذ ا األكذرب حجمذاً فيمذا يتسذذم بعضذها بتحيرذ حنذو األحذ ا األصذذغر حجمذاًس وهذ التحيرذ ات ينبغذذي فهمهذا جيذذداً
قبذ اعتمذذاد أي طريدذذة بعينهذذاس وفيمذذا ال يوجذذد طريدذذة توزيذذع صذذحيحة أو ااط ذذة ،ينبغذذي مظحاذذة أن طريدذذة الدسذذمة تتجنَّذذب بعذ
ا ار الت تنطوي على اتاليات قد تنجم عن اتبا طرائق أكرب األعداد املتبدية ظ ظروم بعينهاس
مات

افية :التمثي الف وي والتدابأ املؤقتة اااصة

ذذمان انتخذذا النسذذاء أو أعضذذاء أي مذذن الف ذذات الداصذذرة التمثيذ تدليذذدياً ركذذا تشذذت عذذامظً مهمذاً تصذذميم
 - 38الر بذذة
أي ناذاا انتخذذا اوينبغذذي للمسذذاعدة االنتخابيذة املددمذذة مذذن األمذذم املتحذدة أن تتفذ الذذدعم مذذن أجذ و ذذع وتنفيذ تذذدابأ تناسذذب
السذذياق حسذذب املظئذذملس وه ذ ا ال يدتصذذر علذذى تذذدار التذذدابأ املؤقتذذة اااصذذة املمتذذن اختافهذذا ،ومذذن فلذذم مذذثظً مليذذات احملاصصذذة
واملداعذذد احملجذذوزة أو التعيينذذات باعتبذذار أنذذر حذذه املظمذذت األساسذذية للناذذاا االنتخذذا  ،ومنهذذا مذذثظً عمليذذة رسذذم الذذدوائر ،تذذن أن
ينجم عنها أ ر مباار على يثيذ هذ الف ذاتس و حالذة أقليذة نيذة مرتَّكذ ة جغرافيذاً علذى سذبي املثذال فذان حذدود الذدوائر االنتخابيذة
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ظذ ناذذاا ل لبيذذة يضذذم دوائذذر العضذذو الوحيذذد ،وكانذ ف ذذات األقليذذة يثذ أ لبيذذة مذذن
تذذن أن يتذذون هلذذا أ رهذذاس و فا مذذا حذذد
السذذتان دائذذرة مذذن الذذدوائر ،فمذذن املتوقذذع أن يتذذون هلذذا أعذذداد تتفذذي النتخذا ممثلهذذا ااذذال ابذذافرتاض أ ذذا تر ذذب التصذذوي
على أنسمث نيةلس ولتن فا ما كان الف ة املعنية من الناحية األارى موزعة عرب دوائر عديدة يصبت ه ا األمر مستبعداًس
 - 39ي خيتلذذف األمذذر بالنسذذبة ا ذذار النمطيذذة ظذ ناذذاا يثيذ نسذ يضذذم دوائذذر أوسذذع ومتعذذددة األعضذذاءس ويتوقذذف األمذذر
على حجم الف ذة الشذام وعلذى افذرتاض أن ذة قائمذة يثذ مصذاحلهاس و هذ احلالذة تنهذا أن صذ بسذهولة علذى نصذيب كذام
مذذن األص ذوات كذذا جيعلهذذا تفذذوز كدعذذد علذذى الدائمذذةس كمذذا أن طريدذذة الدائمذذة النسذذبية تتف ذ ح ذواف لتذذي تشذذم الد ذوائم املطروحذذة
مراذذحي األقليذذة باعتبذذار أن هذ ا تذذن أن جيتذ أصذوات النذذااب س وكذذا أن لتذ صذذوت أمهيتذذر  -فعلذذى اذذظم مذذا تشذذهد ناذذم
األكثريذ ذذة واأل لبيذ ذذة حي ذ ذ أن األص ذ ذوات الذ ذذت تتجذ ذذاوز احلجذ ذذم الذ ذذظزا لتسذ ذذب مدعذ ذذد لذ ذذيمث هلذ ذذا أمهيذ ذذة  -فذ ذذان ه ذ ذ النوعيذ ذذة مذ ذذن
االسذرتاتيجيات تذذن أن تسذفر عذذن مدعذد ذذا س وفيمذا يتصذ بالنسذاء كذ لم ،فمذن األمذذور املسذتدرة جيذذداً أن النسذاء مذذن األرجذذت
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
طرا قائمة متنوعة من حي املراح س
أكرب يدفع األح ا
 - 40و بع احلذاالت ،قذد يتذون مر وبذاً كذ لم تصذميم تذدابأ ذافية كذا يتفذ انتخذا أعضذاء الف ذات املتعذارم علذى أ ذا
صص ذذةس و حال ذذة قذ ذرار مثذ ذ هذ ذ الت ذذدابأ،
قاص ذذرة التمثيذ ذ س و ت ذذن أن ي ذذتم فل ذذم م ذذثظً ا ذذت مداع ذذد حمج ذذوزة أو حصذ ذ
سذتتون حباجذة أن تذذتظءا مذع تصذذميم الذنام االنتخابيذة بشذذت اذام كمذذا ذدد فعاليتهذا التفاصذذي التدنيذةس وهنذذا ينبغذي اإلحالذذة
علذذى سذذبي املثذذال املبذذدأ التذذوجيهي الصذذادر عذذن األمذذم املتحذذدة بعن ذوان ”تع ي ذ املشذذاركة السياسذذية واالنتخابيذذة للم ذرأة مذذن اذذظل
املسذذاعدة االنتخابيذذة الذذت تدذذدمها األمذذم املتحذذدة“ وهذذو حيتذذوي علذذى اعتبذذارات تتص ذ بالسياس ذات جانذذب االعتبذذارات التدنيذذة
التفصيلية فيما يتعلق باستخداا احلصذ أو مذا ا لهذا مذن مليذاتس كمذا أن املظمذت التدنيذة هذ ا السذياق سذوم تتذون هلذا أمهيتهذا
انتخا الف ات األارىس
 - 41مذع فلذم ،وكمذا لذوحف مذن قبذ  ،فذان أي حصذة ،أو أي مليذذة ملداعذد حمجذوزة ،منذا تنطذوي علذى تذد را طرائذق عمذ أي
نا ذذاا انتخ ذذا  ،كم ذذا ت ذذن أن تنط ذذوي ك ذ لم عل ذذى احنذ ذرام ع ذذن املس ذذاواة األص ذواتس وم ذذن ي ال ب ذذد م ذذن مراع ذذاة مجي ذذع النت ذذائج
السياسذية والدانونيذذة النامجذذة لذذدى تذذدار مثذ هذ ا ليذذات :كعذ أ ذذا ينبغذذي أن تذذتظءا مذذع السذذياق الذ ي يذذتم طذذار اعتمادهذذا،
فضظً عن رورة تواامها مع األهدام الت يتواى النااا االنتخا ديدهاس
اآلثار النوعية للنظم المختلفة
 - 42ة قدر كبأ مذن التتابذات والو ذائق التدنيذة املتصذلة كظمذت وم ذار الذنام االنتخابيذةس وقذد مت حذراز أاذوا مهمذة مذن التدذدرا
فهم وتوقع ما تن أن ينجم ه ا الش ن من م ارس
 - 43علذى أن املدصذذد هنذا يتمثذ تبسذيع وعذذرض النتذائج الرئيسذذية املرتتبذذة علذى اايذذارات املختلفذة ،فضذظً عذن األسذذلو الذ ي
جتنت النام االنتخابية املختلفة اتباعر فيما يتعلذق باملعذايأ الواسذعة الذت سذبق طرحهذاس ولتذن ينبغذي تذ ركر أن املذرء ال تنذر التنبذؤ
خبيذذارات النذذااب س ومذذن ااطذذر تصذذميم ناذذاا انتخذذا علذذى أسذذا االفرتا ذذات املتعلدذذة بتلذذم اايذذاراتس وفض ذظً عذذن فلذذم ،فذذان
الذذنام االنتخابيذذة والسذذلوك التصذذويت للنذذااب أم ذذور ال تعم ذ ف ذرا  ،ب ذ هذذي تت ذ ر بدواع ذذد أاذذرى ذذدد كيفيذذة تناذذيم دولذذة م ذذا
16
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وأسذ ذذلو توزيذ ذذع السذ ذذلطة علذ ذذى صذ ذذعيدهاس كمذ ذذا أن النتذ ذذائج االنتخابيذ ذذة ال تعتذ ذذمث فدذ ذذع أحجذ ذذاا الذ ذذدوائر االنتخابيذ ذذة وال العتبذ ذذات
االنتخابية ،ب أ ا تتوقف على عذدد األحذ ا السياسذية الذت تشذارك االنتخابذات وعلذى التوزيذع الفعلذي ل صذوات عذرب األحذ ا
واملراح س
اآلثار النوعية نظم األكثرية واألغلبية
 - 44ركا تشت ا ار النوعية التالية اعتبارات ب اعتماد نااا انتخا ل كثرية/األ لبية حسب السياق املطروا:
’ ‘1االجتا حنو تفضذي األحذ ا األكذرب حجمذاً ،وااصذة أكذرب اجملموعذات حجمذاً و/أو اجملموعذات املرتكذ ة جغرافيذاً كذا
مذذن ا ذ نر أن يفيذذد ممذذا تشذذتلر األ لبيذذات التصذذويتية احملليذذة ،وركذذا يذذؤدي ه ذ ا تيسذذأ تشذذتي احلتومذذات علذذى
أسا األح ا التبأة ب وأن يدوا التشتي على أسا ح واحد يتمتع ب لبية تشريعية ااصة بر؛
’‘2

الننام الدائمة على أسا األكثرية/األ لبيذة علذى مسذتوى الذدوائر األصذغر حجمذاً الذت تضذم عضذواً واحذداً ،فذان
الصلة األو ق مع مجاعة النااب  ،تن أن تع ز املسؤولية الت يشعر ا العضو املنتخب زاء النااب ؛

’ ‘3يتسذذم الناذذاا بصذذعوبة أقذ مذذن حيذ
هو ال ي حيص على أكرب ت ييد

دارتذذر وفهمذذر كذذا
ه ا الصدد؛

فلذذم مذذا يتعلذذق بالنذذااب للمذذرة األو  :املراذذت املنتخذذب

’ ‘4يتفذ ناذذاا ل لبيذذة اأكثذذر مذذن نسذذبة  50املائذذة املطلوبذذةل احليلولذذة دون أن ينعذذد الشذذخ فذذائ اً االنتخابذذات
ال فا نذذال أو نالذ عذذدداً مذذن املؤيذذدين أكذذرب ممذن يؤيذذدون مجيذذع املراذذح ا اذرين قاطبذذة اولذذيمث هذ ا هذذو احلذذال
نااا ل كثرية يضم أكثر من ا ن من املراح املتنافس لس
 - 45ومذذع فلذذم ففذذي سذذياقات أاذذرى تذذن أن تعذذين ا ذذار النمطيذذة لناذذاا ل كثرية/األ لبيذذة أنذذر لذذيمث الناذذاا األنسذذبس وعلذذى
سبي املثال:
’ ‘1االجت ذذا حن ذذو املبالغ ذذة يثيذ ذ األحذ ذ ا األك ذذرب حجمذ ذاً يدلذ ذ م ذذن حال ذذة التناس ذذب بذ ذ أنص ذذبة التص ذذوي وأنص ذذبة
املداعد ،وقد يرتك النااا بع ارائت اجملتمع وهي تشعر أ ا مندوصة أو معدومة التمثي ؛
’ ‘2أي حتومذذة يتذذون بوسذذعها االعتمذذاد علذذى ت ييذذد أ لبيذذة حل ذ واحذذد الربملذذان ركذذا تتذذون أق ذ ر بذذة التمذذا
توافق ب ا راء وتراض مع األطرام األارى مما تن أن يفضي دافة سياسية أكثر اتساماً بالشداق ؛
’ ‘3الذذننام االنتخابيذذة الدائمذذة علذذى األكثريذذة واأل لبيذذة دوائذذر العضذذو الوحيذذد تذذن أن تتعذذرض أكثذذر مذذن أهذذا
ناذذم التصذذوي التتتيتذذي مدارنذذة ب ذننام التصذذوي النس ذ  ،ألن األمذذر سذذيتون أكثذذر و ذذوحاً أ لذذب األحيذذان
بالنسبة ملن هو املرات األقوى الدائرةس وقد يشعر النذاابون بذ ن األصذوات الذت كذانوا ي معذون اإلدالء ذا لصذا
مرات نمفض مار ركا تتعرض لهبهدار أو يدررون عدا التصوي من األسا ؛
’ ‘4نام األكثرية واأل لبية أكثر تعر اً للتدسيم اوذائر كعذ عمليذة عذادة رسذم حذدود الذدوائر بغذرض تعاذيم املتسذب
السياسي؛
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’ ‘5جتذنت النسذذاء واألقليذذات وأفذراد الشذذعو األصذذلية  -وهذذو مذذا يتوقذذف علذذى حذذدود الذذدوائر
كما أن اايارات املتاحة من التدابأ اااصة لضمان يثيلهم تتون حمدودة ب كثر منها

أن يتونذوا أدىن يثذذيظً،
النام النسبيةس

اآلثار النمطية نُظم التمثيل النسبي
 - 46ا ذذار النمطي ذذة التالي ذذة ت ذذن أن تش ذذت اعتب ذذارات تص ذذب
السياق:

ص ذذا اتب ذذا نا ذذاا انتخ ذذا نسذ ذ فيم ذذا يتوق ذذف فل ذذم عل ذذى

’ ‘1أي نااا للتمثيذ النسذ يتفذ  -حبتذم التعريذف  -مسذتوى أعلذى مذن التناسذبية بذ حصذ األصذوات وحصذ
املداعد ب كثر من نااا ل كثرية أو األ لبيةس و بعذ السذياقات تذن للنذااب أن يفهمذوا هذ ا علذى أنذر نتيجذة
”أكثر نصافاً“؛
’ ‘2أي جمموعذذة أكذذرب مذذن النذذااب سذذوم يتذذون أمامهذذا مراذذت/ح مذذن ااتيارهذذا النتخابذذر ب ذ كثر ممذذا هذذو متذذاا
ظذ ذ نا ذذاا انتخ ذذا ل كثرية/األ لبي ذذة؛ وعل ذذى فل ذذم يش ذذعر امل ي ذذد م ذذن الن ذذااب أن ل ذذديهم مم ذذثظً واح ذذداً أو أكث ذذر
”ااصاً م“ اهلي ة املنتخبة ،وهو ما تذن أن يسذاعد علذى تيسذأ الفهذم لعمليذة سياسذية أكثذر مشذوالً وللنتيجذة
الت تنجم عنها؛
’ ‘3ال ذذننام النس ذذبية جت ذذنت أن تفض ذذي ع ذذدد أق ذ ذ م ذذن األص ذ ذوات امله ذذدرة اتنعط ذ ذى األص ذ ذوات لص ذذا الد ذ ذوائم أو
نام األكثرية/األ لبية؛
املراح ال ين ال يفوزون كداعدل ب كثر مما حيد
’ ‘4كثذأاً مذذا تذذدعو احلاجذذة بنذذاء توافذذق ا راء الربملذذان بعذذد انتخذذا يذذتم بالتمثيذ النسذ  ،ألن األحذ ا ال تتذذون
قذذادرة كمذذا جذذرت العذذادة علذذى الفذذوز ب لبيذذات اذذاملة ااصذذة ذذاس وفيمذذا تذذن هل ذ ا أن يتذذون لذذر سذذلبياتر ال أنذذر
يتذذيت فرصذذة لصذذا ”بع ذ “ الدذذادة السياسذذي لتذذي يذذدللوا علذذى أ ذذم يسذذتطيعون العم ذ مع ذاً ،وهذذو مذذا تذذن أن
يهيذذُ امل يذذد مذذن احللذذول السياسذذية املدبولذذة واحللذذول األفض ذ للمشذذاك الذذت تواجذذر اهلي ذذة التش ذريعية اوك ذ لم الفذذر
التنفي ي ال ي ركا يتون ه احلالة حتومة ائتظفيةل؛
’‘5

متانية الت أ علذى مذن يننتخذب مذن املراذح س و فا مذا كذان الناذاا االنتخذا الذوطين يتذيت للنذااب اإلفصذاا عذن
املراذذت املفض ذ لذذديهم باإل ذذافة ح ذ م ،فذذان النذذااب لذذن تذذنهم فدذذع ذذمان نصذذيب معدذذول مذذن املداعذذد
حل م املفض ولتذن تذنهم كذ لم التذ أ علذى مذن يشذغ هذ املداعذد ايذة املطذامس وهذ ا تذن أن يذؤدي
للم يد من تدعيم الشعور بالشمول طار العمليات السياسيةس

 - 47ومذذن الناحيذذة األاذذرى ففذذي سذذياقات مغذذايرة ركذذا تعذذين ا ذذار النمطيذذة لناذذاا نس ذ أنذذر لذذيمث الناذذاا األنسذذبس وعلذذى سذذبي
املثال:
’ ‘1لذذيمث مذذن السذذه مي ذ املسذذؤولية علذذى ح ذ أو مراذذت ناذذاا نس ذ كمذذا هذذو احلذذال ناذذاا أكثرية/أ لبيذذة؛
فالصذذلة ب ذ النذذااب واملراذذح املنتخب ذ ركذذا تتذذون ذذعيفةس و فا مب ينذرق مراذذت مذذا للفذذرد ر ذذم أنذذر علذذى قمذذة
الدائمة ظ قائمذة مغلدذة لناذاا نسذ  ،ففذي هذ احلالذة ركذا يذتم مذع فلذم انتخذا املراذت مذا داا احلذ يفذوز
18
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بعذذدد مذذن املداعذذد كذذا يضذذاهي موقذذع املراذذت املذ كور علذذى الدائمذذة اوهذ ا التذ أ خيذذف
النااا النس ل؛

ظذ قائمذذة مفتوحذذة متبعذذة

’ ‘2يدذذال أحيان ذاً أن الناذذاا النس ذ ي ذذؤدي حتومذذة أق ذ كف ذذاءة ألنذذر كث ذأاً مذذا يص ذذعب عل ذذى أكذذرب األح ذ ا الف ذذوز
ب لبية املداعد وتشتي حتومذة كعرفتذرس اومذع فلذم فلذيمث هنذاك قرينذة مدنعذة تشذهد بذ ن البلذدان الذت تتبذع ناامذاً
انتخابيذاً يدذذوا علذذى أسذذا األكثريذذة أو األ لبيذذة تشذذهد أح ذواالً أفضذ هذ ا اجملذذال مذذن ناأهتذذا مذذن بلذذدان الناذذاا
النس ل؛
’ ‘3ال ذ ذ ذننام النس ذ ذذبية فات الدائم ذ ذذة املفتوح ذ ذذة رك ذ ذذا ال تت ذ ذذون بس ذ ذذيطة م ذ ذذن حي ذ ذ ذ تس ذ ذ ذيأها بالنس ذ ذذبة هي ذ ذذات دارة
االنتخابات ،وكذ لم مذن أجذ أن يفهمهذا النذاابونس فالنذاابون األميذون تذن أن يذتم األمذر علذى حسذا م فا مب
تنذذتت مسذذاحة كافيذذة االقذرتا لعذذرض صذذورة أو أي عظمذذة يياذ كذ مراذذتس كمذذا أن طرائذذق ختصذذي املداعذذد عذذادة
ما تضيف عنصراً من عناصر التعديد كا يؤدي أحيانذاً امل يذد مذن صذعوبة فهذم تفاصذي العمليذات احلسذابية حذه
نتيجة بديهيةس
ولو أفض
األهدام السياسية وم ار الننام املتنوعة
 - 48عل ذذى حن ذذو م ذذا ل ذذوحف س ذذابداً ،يتعذ ذ َّ عل ذذى أي نا ذذاا انتخ ذذا لبل ذذد م ذذا أن يلذ ذ األه ذذدام السياس ذذية ال ذذت تت ذذواى ديده ذذا
األطذرام الوطنيذذة صذذاحبة املصذلحةس ومثذ هذ األهذذدام تذن التعبذذأ عنهذذا بوصذفها أ ذراً أو سلسذذلة م ذذار مذن املتوقذذع أن تذذنجم عذذن
الناذذاا االنتخذذا س واملناقشذذة الذواردة أعذذظ تطذذرا بعذ ا ذذار النمطيذذة للذذنام االنتخابيذذة ،حيذ تتطذذرق أي ناذذاا مذذن املذذرجت أن
حيدق األهدام فات الصذلةس ومذع فلذم ينبغذي مظحاذة أن لذيمث هنذاك ناذاا ينعذد األفضذ فيمذا يتعلذق عميذع األهذدامس وفيمذا يلذي
ترد قائمة باألهدام واألولويات الشائعة االستخداا بالنسبة لنااا ”مناسب“:
• دعذذم مسذاءلة األعضذذاء املنتخبذ  :هذ سذذيتيت الناذذاا االنتخذذا مسذذاءلة اذذا لي املناصذذب ااحلتومذذة ،األحذ ا السياسذذية،
واملراحون األفرادل؟
هي ذذة منتخبذذة تشذذت ً انعتاس ذاً دقيد ذاً ل ذآلراء السياسذذية
• جيذذاد اهلي ذذات التمثيليذذة املنتخبذذة :ه ذ يفضذذي الناذذاا االنتخذذا
للسذذتان؟ ومذذا هذذي األبعذذاد األاذذرى للهويذذة الذذت تتسذذم ب مهيذذة بالنسذذبة للنذذااب لتذذي يشذذعروا ب نذذر قذذد مت يثذذيلهم؟ ه ذ هذذي
اوغرافيذذا أو األص ذ اإل ذذين أو الديانذذة أو نذذو اوذذنمث ؟ وه ذ يتذذيت الناذذاا املعمذذول بذذر نسذذبظً للتمثي ذ أمذذاا امل ذرأة والف ذذات
املندوصة التمثي منطياً مث األقليات والشعو األصلية؟
• بسذذاطة الناذذاا حبي ذ يفهمذذر النذذاابون :ه ذ هنذذاك متانيذذة لتنفي ذ مذذن وجهذذة ناذذر دارة انتخابيذذة :ه ذ الناذذاا االنتخذذا
مبسع بصذورة معدولذة حبيذ يسذه التصذوي وفهذم مليذات ناذاا توزيذع املداعذد؟ وهذ يعمذ بطريدذة ال تفضذي جذوالت
افية أ الزمة وباهاة التتاليف؟
تصوي
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• دعذذم احلتوم ذذات املسذذتدرة والفعال ذذة :ه ذ يتف ذ النا ذذاا االنتخذذا تش ذذتي حتوم ذذة فعالذذة وميس ذذورة التشذذتي وتد ذذوا عل ذذى
ذرجت معذر أن يفضذي
أسا ح لذر أ لبيذة املداعذد  -أو هذ يتفذ انعتاسذاً أوسذع لذآلراء املختلفذة وماعذة النذااب كذا ي َّ
حتومات ائتظفية؟
• تع يذ التوافذذق واحلذوار :هذ ينطذذوي الناذذاا االنتخذذا علذذى حذواف تذذدفع ظهذذور أحذ ا ومراذذح ممذذن يسذذعون يثيذ
الش ذرائت العريضذذة مذذن اجملتمذذع وحيب ذ ون اتبذذا أسذذلو التوافذذق أو أ ذذم مذذن األف ذراد ال ذ ين يسذذعون االقتصذذار علذذى يثي ذ
املصا الضيدة؟
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 المراجع- هاء
المراجع المصيارية والمراجع األعلى
،159/56 ،173/54 ،129/52 ،185/50 ،190/49 ،131/48 ،138/47 ،137/46 قذ ذرارات اومعي ذذة العام ذذة
س163/66  و155/64 ،150/62 ،162/60 ،180/58
دليل االسترشاد ذو الصلة
سFP/01/2012 توجير السياسات بش ن مباد ونوعيات املساعدة االنتخابية الت تددمها األمم املتحدة

•

سFP/03/2013 تع ي املشاركة االنتخابية والسياسية للمرأة من اظل املساعدة االنتخابية الت تددمها األمم املتحدة

•

فات.المؤل
Blanc, Jarrett, Aanund Hylland and Kåre Vollan (2006). State Structure and Electoral Systems in PostConflict Situations, Washington.
Buttenschøn, Nils, and Kåre Vollan (2011), Electoral Quotas and the Challenges of Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies, Oslo: The Norwegian Centre for Human Rights.
Elklit, Jørgen & Nigel S. Roberts (1996). “A category of its own? Four PR two-tier compensatory member electoral systems in 1994”, European Journal of Political Research, Vol. 30: 217-240.
Farrell, David M. (2011). Electoral Systems. A Comparative Introduction, Second edition, Houndmills,
Basingstoke: palgrave macmillan.
Gallagher, Michael and Paul Mitchell (eds.) (2005/2008). The Politics of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press. Hard cover edition 2005, paperback 2008).
Global Commission (2012). Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections
Worldwide, Stockholm: Global Commission on Elections, Democracy and Security & International
IDEA.
Lijphart, Arend (1998). “Electoral systems”, pp. 412-422 in Seymour Martin Lipset (ed.), The Encyclopedia of Democracy, Vol. II, London: Routledge.
Lijphart, Arend (2004). “Constitutional Design for Divided Societies”, Journal of Democracy, 15:2, 96109. Also various reprints.
Reynolds, Andrew (2011). Designing Democracy in a Dangerous World, New York: Oxford University

21

13-49781

Press.
Reynolds, Andrew et al. (2005). Electoral System Design. The New International IDEA Handbook,
Stockholm: International IDEA. Available in various languages.
Wall, Alan and Mohamed Salih (2007). Engineering Electoral Systems: Possibilities and Pitfalls, The Hague: Netherlands Institute for Multiparty Democracy.

واو  -الرصد واالمتثال
يضذذطلع املنسذذق بتفالذذة التنسذذيق طذذار مناومذذة األمذذم املتحذذدة فيمذذا يتعلذذق باملسذذاعدة االنتخابيذذة ومذذن ي فلسذذوم يسذذاعد علذذى
مان االمتثال للمباد املطروحة ه الو يدةس
مديرو برامج ومشذاريع املسذاعدة االنتخابيذة املددمذة مذن األمذم املتحذدة مسذؤولون عذن ذمان االمتثذال هلذ ا التوجيذر مذن جانذب مجيذع
ارافهمس
موظفي االنتخابات باألمم املتحدة العامل
از  -التواريخ
دال السياسة حي النفاف بتاريخ  16أيلول/سبتمرب  2013على أن يتم استعرا ها ك سنت أو كلما دع الضرورة ل لمس
ماء  -االتصال
فريق السياسات وال اكرة املؤسسية ،اعبة املساعدة االنتخابية ،دارة الشؤون السياسية :

ead@un.org

طاء  -التاريخ
قاا بصيا تر فريق السياسات وال اكرة املؤسسية ،اعبة املساعدة االنتخابية ،دارة الشؤون السياسيةس
مت التشذذاور ،قب ذ اعتمذذاد  ،مذذع أعضذذاء مليذذة التنسذذيق املشذذرتكة ب ذ الوكذذاالت املعنيذذة ب نشذذطة املسذذاعدة االنتخابيذذة املددمذذة مذذن األمذذم
املتحدةس
التوقيع
التاريخ  16أيلول/سبتمبر 2013
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المرفق ألف  -اإلطار المصيارز الدولي
 - 1تذذن املذذادة  21ا3ل مذذن اإلعذذظن العذذاملي حلدذذوق اإلنسذذان الصذذادر عذذاا  1948علذذى أن ” رادة الشذذعب هذذي منذذا
س ذذلطة احلت ذذم ،وجي ذذب أن تتجل ذذى هذ ذ اإلرادة م ذذن ا ذذظل انتخاب ذذات ن يه ذذة جت ذذري دوريذ ذاً ب ذذاالقرتا الع ذذاا وعل ذذى ق ذذدا املس ذذاواة بذ ذ
مان حرية التصوي “س
النااب وبالتصوي السري أو باجراء متافُ من حي
 - 2وين العهد الدويل ل مذم املتحذدة ااذال بذاحلدوق املدنيذة والسياسذية لعذاا  ،1966املذادة  25علذى أن ”يتذون لتذ
مذواطن دون أي وجذذر مذذن وجذذو التمييذ امل ذ كورة املذذادة [ 2العذرق أو اللذذون أو اوذذنمث أو اللغذذة أو الذذدين أو الذرأي  ،احلذذق
[سسس سس أن ينتخب ويننتخب انتخابات ن يهذة جتذري دوريذاً بذاالقرتا العذاا وعلذى قذدا املسذاواة بذ النذااب وبالتصذوي السذري،
تضمن التعبأ احلر عن رادة النااب “س
 - 3وتنلذ ا اتفاقيذذة الدضذذاء علذذى مجيذذع أاذذتال التمييذ ذذد املذرأة اسذذيداول الذذدول األطذرام باختذذاف مجيذذع التذذدابأ املظئمذذة للدضذذاء
على التمييذ ذد املذرأة احليذاة السياسذية والعامذة بذالبظدس ومذن ي فذان الذدول األطذرام نمل مذة بضذمان أن ينتفذ للمذرأة ،علذى قذدا
مجيذع االنتخابذات واالسذتفتاءات العامذة ،واحلذق الرتاذيت وميذع اهلي ذات املنتخبذة بصذفة
املساواة مع الرجذ  ،احلذق التصذوي
عامذذةس و تعليدهذذا علذذى االتفاقيذذة ،ت ذ كر اللجنذذة املعنيذذة بالدضذذاء علذذى مجيذذع أاذذتال التميي ذ ذذد امل ذرأة أ ذذا تعذذد الذذدول األط ذرام
اهلذدم
صذ
ملت مة باعتمذاد وتنفيذ تذدابأ مؤقتذة ااصذة ،فا مذا اتضذت أن هذ التذدابأ ذرورية ومظئمذة مذن أجذ التعجيذ بالتو ر
الشام أو هدم حمدد يتعلق باملساواة الواقعية أو املو وعية للمرأة نطاق سياقها الوطينس
 - 4وهنذاك كذ لم اتفاقيذات وصذذتوك قليميذة تؤكذذد مذن جديذذد علذى املبذذاد املذ كورة أعذذظ  ،وهذي تشذذم ميثذاق منامذذة الذذدول
األمريتيذذة ا1948ل واتفاقيذذة الذذدول األمريتيذذة بش ذ ن مذذنت احلدذذوق السياسذذية للم ذرأة ا1948ل واالتفاقيذذة األمريتيذذة بش ذ ن حدذذوق
اإلنس ذ ذذان ا1969ل وامليث ذ ذذاق األفريدذ ذ ذذي بش ذ ذ ذ ن حدذ ذ ذذوق البش ذ ذذر والش ذ ذذعو ا1981ل واإلعذ ذ ذذظن الص ذ ذذادر عذ ذ ذذن منام ذ ذذة الوحذ ذ ذذدة
األفريدي ذ ذذة/اال اد األفريد ذ ذذي بش ذ ذ ن املب ذ ذذاد ال ذ ذذت ت ذ ذذنام االنتخاب ذ ذذات الد دراطي ذ ذذة ا2002ل وامليث ذ ذذاق األفريد ذ ذذي بش ذ ذ ن الد دراطي ذ ذذة
واالنتخاب ذذات واحلوكم ذذة ا2007ل واالتفاقي ذذة األوروبي ذذة حلماي ذذة حد ذذوق اإلنس ذذان واحلري ذذات األساس ذذية ا1950ل والربوتوك ذذول األول
ا1952ل هل االتفاقيةس
 - 5و عذذاا  2000اخت ذ جملذذمث األمذذن التذذابع ل مذذم املتحذذدة الد ذرار  1325بش ذ ن امل ذرأة والسذذظا واألمذذن ال ذ ي يسذذلم ب ذ ن
امل ذرأة مذذا زال ذ مهمشذذة عمليذذات بنذذاء السذذظا وعمليذذات التعمذذأ بعذذد الن ذ ا  ،وطلذذب املشذذاركة التاملذذة للم ذرأة عمليذذات منذذع
الن اعذذات وبنذذاء السذذظا بعذذد الن ذ ا س ومن ذ عذذاا  2003دأب ذ اومعيذذة العامذذة ل مذذم املتحذذدة علذذى صذذدار ق ذرارات بش ذ ن ”امل ذرأة
صذذنع الد ذرار
واملشذذاركة السياسذذية“ مؤكذذدة علذذى أمهيذذة ”املشذذاركة الفعالذذة للم ذرأة علذذى قذذدا املسذذاواة مذذع الرج ذ علذذى مجيذذع مسذذتويات ن
باعتبار فلم أمراً ال عنر من أج ديق املسذاواة والتنميذة املسذتدامة والسذظا والد دراطيذة“ مذع دعذوة الذدول األعضذاء لغذاء
الد ذوان والل ذوائت واملمارسذذات الذذت مذذن ا ذ ا ،بطريدذذة ييي يذذة أن ينذذع أو تدياذذد مشذذاركة امل ذرأة العمليذذة السياسذذية“ كمذذا أ ذذا ذ
الذذدول علذذى اختذذاف ج ذراءات واسذذعة النطذذاق كذذا يتف ذ املشذذاركة املتتاف ذذة للم ذرأةس اهنذذاك العديذذد مذذن الصذذتوك والدذذرارات والبيانذذات
األاذذرى فيمذذا يتص ذ بذذاملرأة واملشذذاركة السياسذذيةس ولظط ذظ علذذى قائمذذة كاملذذة اناذذر توجيذذر األمذذم املتحذذدة املعنذذون ”تع ي ذ املشذذاركة
االنتخابية والسياسية للمرأة من اظل املساعدة االنتخابية الت تددمها األمم املتحدة“ FP/03/2013س
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أقليذذات قوميذذة أو نيذذة و أقليذذات دينيذذة أو لغويذذة،
 - 6كمذذا أن عذذظن األمذذم املتحذذدة بش ذ ن حدذذوق األاذذخال املنتم ذ
ال ي أصذدرتر اومعيذة العامذة بذالدرار  135/47بتذاريخ  18كذانون األول/ديسذمرب  1992يذن علذى أن األاذخال املنتمذ
أقليات هلم احلق املشاركة الفعالذة احليذاة العامذة وكذ لم الدذرارات املتعلدذة باملسذتوى الذوطين واإلقليمذي الذ ي خيذ األقليذات
الذذت ينتمذذون ليهذذا أو املنذذاطق الذذت يعيشذذون فيهذذاس كمذذا أن الصذذتوك فات الطذذابع اإلقليمذذي تؤكذذد بذذدورها احلدذذوق السياسذذية ل قليذذات
الدومية ومن فلم مثظً االتفاقية اإلطارية جمللمث أوروبا حلماية األقليات الدومية ،الصادرة عاا 1995س
 - 7ويؤكذذد عذذظن األمذذم املتحذذدة بش ذ ن حدذذوق الشذذعو األصذذلية ،الصذذادر كوجذذب ق ذرار اومعيذذة العامذذة  295/61املذذؤر 2
تشذرين األول/أكتذذوبر  ،2007علذذى أن الشذذعو األصذذلية هلذا احلذذق املشذذاركة صذذنع الدذرار الذ ي يذذؤ ر علذذى حدوقهذذا عذذن طريذذق
ممثليها ال ين ختتارهم كعرفتها وطبداً إلجراءاهتاس
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