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تصديــر

وضعــت املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات دليــال إقليميــا ملراقبــة العمليــة االنتخابيــة 
مــن منظــور النــوع االجتماعــي يعتبـــر األول مــن نوعــه فــي املنطقــة العربيــة مــن حيــث جــودة مضمونــه 
العمليــة  جوانــب  لــكل  وشــاملة  موضوعيــة  واســتبيانات  ومعاييـــر  علميــة  منهجيــة  علــى  وبنائــه 

االنتخابيــة.

ــن مؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي مجــال املراقبــة االنتخابيــة 
ّ

يوفــر هــذا الدليــل منهجيــة تمك
فــي املنطقــة العربيــة مــن إصــدار تقاريرهــا بطريقــة مبنيــة علــى منهــج علمــي بعيــدة عــن التحاليــل 

واالنطباعــات الشــخصية أو غيــر املوضوعيــة.

فضــال عــن األهميــة البيداغوجيــة )التعليميــة( للدليــل، يمكــن اعتبــاره أداة ملناصــرة تمكيــن املــرأة 
فــي املجــال االنتخابــي حيــث أن الدليــل يمنــح أدوات قيــاس ورصــد مــدى حضــور املــرأة فــي كامــل 
مراحــل العمليــة االنتخابيــة ومــن مختلــف املواقــع ليــس فقــط بطريقــة كميــة ولكــن أيضــا بطريقــة 
كيفيــة. فبالرغــم مــن تعــّدد مبــادرات اإلصــالح االنتخابــي وانعكاســها اإليجابــي علــى حضــور املــرأة 
العربيــة منــذ عــام 2011 ، إال أّن تواجــد املــرأة فــي مناصــب قياديــة فــي العمليــة االنتخابيــة يبقــى 

دون املأمــول .

لذلــك يتوجــب علــى مؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي مجــال املراقبــة مواءمــة نشــاطها لهــذا 
الهــدف واإللتــزام برصــد مــدى اســتيعاب العمليــة االنتخابيــة واألطــراف الفاعلــة فيهــا والتشــريعات 
املنظمة لها لقضايا النوع االجتماعي. ومما ال شــك فيه أن جهود املؤسســة الدولية للديمقراطية 
املراقبــة  فــرق  قــدرات  دعــم  فــي  سيســهم  اإلصــدار  هــذا  علــى  عمــل  الــذي  والفريــق  واالنتخابــات 
االنتخابيــة فــي اتبــاع منهجيــة موضوعيــة ثــم مــن حيــث التزامهــا بقضيــة تمكيــن املــرأة . إّن صــدور 
تقاريــر مراقبيــن بنــاء علــى هــذه املنهجيــة مــن شــأنه أن يلفــت االنتبــاه إلــى الجوانــب االنتخابيــة التــي 

تحتــاج التركيــز عليهــا فــي مبــادرات االصــالح االنتخابــي فــي املنطقــة.

بدرية البلبي�سي
األمينة العامة السابقة
 للمنظمة العربية لإلدارات االنتخابية

««
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تقديم

رؤيــة املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات هــي عالــم تكــون فيــه العمليــات الديمقراطيــة، 
واألطراف الفاعلة واملؤسســات شــاملة للجميع، وخاضعة للمســاءلة، وقادرة على تقديم التنمية 
بيــن الجنســين.  املســتدامة للجميــع. ولكــن ال يمكــن تحقيــق هــذه الرؤيــة دون تحقيــق املســاواة 
ولذلــك فــإن قضايــا النــوع االجتماعــي فــي صميــم اســتراتيجية املؤسســة للفتــرة 2018- 2022، كمــا 

أنهــا عامــل مشــترك فــي جميــع أعمالنــا، ومنهــا العمليــات االنتخابيــة.

فقــط  ليــس  االنتخابيــة،  العمليــات  فــي  والعقبــات  التحديــات  مــن  العديــد  النســاء  تواجــه 
كمترشــحات، ولكــن أيًضــا كناخبــات وعضــوات فــي اإلدارة االتنخابيــة. هــذه العقبــات، بمــا فــي ذلــك 
األطــر القانونيــة والقوالــب النمطيــة الجنســانية والعنــف وعــدم املســاواة فــي الوصــول إلــى املــوارد، 
تؤثــر بــال شــك علــى فــرص املــرأة فــي تحقيــق تمثيــل عــادل ومنصــف. ولــذا فإنــه مــن الضــروري مراقبة 

جميــع جوانــب العمليــة االنتخابيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي.

النــوع  منظــور  إدمــاج  كيفيــة  حــول  كدليــل  اســتخدامه  يتــم  أن  هــو  اإلصــدار  هــذا  مــن  الهــدف 
االجتماعــي فــي املراقبــة االنتخابيــة خــالل الــدورة االنتخابيــة. وقــد تــم تأليــف هــذا الدليــل باللغــة 
تــم  الســياق اإلقليمــي.  املجــال، وأيًضــا ملراعــاة خصائــص  هــذا  فــي  العربيــة لســد فجــوة معرفيــة 
تصميــم هــذا الدليــل ليكــون أداة مراقبــة انتخابيــة إقليميــة فــي البلــدان الناطقــة باللغــة العربيــة 
ملنظمــات املجتمــع املدنــي ومجموعــات املراقبــة التــي تعمــل علــى تشــجيع زيــادة مشــاركة املــرأة فــي 
العمليــات االنتخابيــة ، ســواء كان ذلــك مــن خــالل بعثــات مراقبــة طويلــة األجــل أو قصيــرة األجــل.

شريف عالء
مدير البرامج

شمال أفريقيا وغرب آسيا
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

أديبايو أولوكو�سي
املدير اإلقليمي لبرنامج
أفريقيا وغرب آسيا
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

«
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          فكرة الدليل وأهدافه

للمــرأة  السياســية  املشــاركة  بموضــوع  االهتمــام  تنامــي  مــع  بالتزامــن  الدليــل  هــذا  فكــرة  نشــأت 
انتخابــات  تنظيــم  شــهدت  التــي  تلــك  منهــا  وخاصــة  واإلفريقيــة  العربيــة  البلــدان  مــن  عديــد  فــي 

ديمقراطــي.   انتقــال  فتــرة  خــالل  أو  سياســية  أزمــات  أو  صراعــات  إثــر  ديمقراطيــة 

وتبيــن التقاريــر واالحصائيــات الدوليــة أن تعزيــز مشــاركة املــرأة املتســاوية فــي العمليــات االنتخابيــة 
فــي املجالــس  لــم يبلــغ حضورهــا  يــزال دون املأمــول، إذ  فــي ســياق بنــاء الديمقراطيــة ال  وخاصــة 
التشــريعية لعديــد البلــدان »الكتلــة الحرجــة« التــي قّدرهــا برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي بنســبة  
ــن النســاء كمجموعــة مــن ممارســة تأثيــر ملمــوس فــي 

ّ
30 باملئــة وعّرفهــا بكونهــا النســبة التــي تمك

ل عقبــة أمــام التنميــة العادلــة فــي عديــد املجتمعــات  وخاصــة فــي 
ّ
الهيئــات التشــريعية، مّمــا يشــك

بعــض البلــدان العربيــة واالفريقيــة.

فــي هــذا اإلطــار، إهتــم عــدد مــن املنظمــات الناشــطة فــي املجــال االنتخابــي خــالل الســنوات األخيــرة 
بعــض  وأصــدرت  البلــدان،  هــذه  فــي  االجتماعــي  النــوع  منظــور  مــن  االنتخابيــة  العمليــة  برصــد 
للديمقراطيــة  الدوليــة  املؤسســة  ارتــأت  وقــد  الغــرض.  لهــذا  تقاريــر  املدنــي  املجتمــع  منظمــات 
التقاريــر  مــن  املتخصــص  النــوع  هــذا  دعــم  فــي  املســاهمة   )International IDEA( واالنتخابــات 
مــن خــالل مــّد املنظمــات الناشــطة فــي مجــال مراقبــة  االنتخابــات مــن منظــور النــوع االجتماعــي 
بمنهجيــة موحــدة لعملهــا، حيــث لوحــظ عــدم وجــود دليــل منهجــي أو وثيقــة مرجعيــة علــى املســتوى 

اإلقليمــي العربــي واإلفريقــي علــى غــرار مــا هــو متوفــر فــي الســياق األوروبــي واألمريكــي.

          منهجية الدليل

املمارســات  وأهــم  الدوليــة  املعاييـــر  علــى  مؤسســة  متكاملــة  عمــل  منهجيــة  الدليــل  هــذا  يقتــرح 
الفضلــى لتمكيـــن املنظمــات والجمعيــات املعنيــة وجميــع املهتميـــن بالعمليــة االنتخابيــة مــن خبـــراء 

 مقدمة
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ومهنييــن ومتخصصيــن مــن العامليــن فــي مجــال رصــد مشــاركة املــرأة فــي املســار االنتخابــي ســواء 
كانــت ناخبــة أو مرشــحة أو عاملــة بــاإلدارة االنتخابيــة أو مراقبــة للعمليــة االنتخابيــة.

وتعتمد منهجية الدليل اآلليات التالية: 

 اعتماد الترتيب الزمني للمراحل التي يجب اتباعها من قبل بعثات املراقبة انطالقا من تكوين 
املعطيــات،  وتجميــع  امليدانيــة  املراقبــة  بعمليــة  مــرورا  األوليــة،  الرصــد  بأعمــال  والقيــام  البعثــة 

وصــوال إلــى عمليــة التقييــم وصياغــة التقاريــر والتوصيــات.

 تغليــب الجانــب التطبيقــي والعملــي علــى التحليــل النظــري مــن خــالل توفيــر جــذاذات )جــداول( 
األســئلة  مــن  بمجموعــة  مشــفوعة  معياريــة  مؤشــرات  تتضّمــن  محــاور  إلــى  مقســمة  توجيهيــة 

فــي كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتخابيــة.  اإلرشــادية لتيســير عمــل بعثــات املراقبــة 

 اقتراح منهجية لتجميع املعطيات وتحليلها وتقييمها وصياغة التقارير والتوصيات.

وقــد تــّم الحــرص علــى إدراج جــزء تمهيــدي حــول املرجعيــة النظريــة للدليــل تتعلــق بأهــم النصــوص 
واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة وبمبــادئ ومعاييــر االنتخابــات الديمقراطيــة مــن منظــور النــوع 
االجتماعــي، حتــى يكــون هــذا الدليــل مرجعــا متكامــال للمهتميــن بالشــأن االنتخابــي وبدعــم حقــوق 

املــرأة فــي املشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة.

          املفاهيم

تــّم اختيــار بعــض املصطلحــات الرئيســية للتعريــف بهــا علــى معنــى هــذا الدليــل، والتــي قــد تكــون لهــا 
مرادفــات عديــدة تختلــف بحســب الســياق الــذي تــدرج فيــه أو مجــال االســتعمال.

اقبة    الرصد / املر
العمليــة  ســير  حــول  واملعطيــات  املعلومــات  جمــع  عمليــة  علــى  للتدليــل  املصطلحــان  يســتعمل 
االنتخابيــة مــن قبــل منظمــات دوليــة أو محليــة محايــدة دون أي تدخــل أو توجيــه بهــدف تقييــم 
مــدى امتثالهــا وتطابقهــا مــع التشــريع املحلــي واملعاييــر الدوليــة. وقــد تــّم اعتمــاد مصطلــح »املراقبــة« 
للتدليــل علــى عمليــة متابعــة العمليــة االنتخابيــة عمومــا، و يســتعمل الدليــل حســب الســياق عبــارة 

»الرصــد« عنــد تقييــم مشــاركة املــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة.
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  املساواة بين الجنسين
تعنــي املســاواة بيــن الجنســين أن جميــع البشــر سواســية فــي الحقــوق والواجبــات وأنهــم أحــرار فــي 
تنميــة قدراتهــم الشــخصية وتحديــد خياراتهــم دون قيــود خاضعــة للقوالــب النمطيــة التــي تغذيهــا 
املجتمعــات، مّمــا يقت�ضــي اإلنصــاف والعدالــة فــي توزيــع املســؤوليات والفوائــد بيــن املــرأة والرجــل 
واتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لتحقيــق فــرص متكافئــة للجنســين فــي مختلــف املجــاالت. وتعنــي املســاواة 
بيــن الجنســين فــي االنتخابــات توفيــر فــرص متكافئــة للمــرأة والرجــل للمشــاركة العادلــة فــي مختلــف 
التــي  والعوائــق  العراقيــل  علــى  بالقضــاء  الكفيلــة  التدابيــر  واتخــاذ  االنتخابيــة  العمليــة  مراحــل 

تحــول دون تحقيقهــا.

  النوع االجتماعي )الجندر(/ منظور النوع االجتماعي )املنظور الجنساني(
فــي هــذا الدليــل باعتبــاره  يعتبــر »النــوع االجتماعــي« )أو »الجنــدر«( مــن املصطلحــات الرئيســية 

يشــير إلــى املكانــة التــي يحددهــا املجتمــع للرجــل واملــرأة فــي جميــع مراحــل حياتهمــا ويتــم بنــاًء علــى 
النــوع  ويرتبــط  واملســؤوليات.   واملهــام  األدوار  توزيــع  االجتماعــي  للنــوع  االجتماعيــة  البنيــة  هــذه 
مســاواة فــي النفــوذ واالســتفادة مــن الفــرص واملــوارد، وتتأثــر املواقــع 

ّ
االجتماعــي عمومــا بحــاالت الال

املختلفــة للنســاء والرجــال باملعطيــات التاريخيــة والدينيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.

أّمــا »منظــور النــوع االجتماعــي« )أو »منظــور املســاواة بيــن الجنســين« وفــق التســمية التــي اعتمدهــا 
فتعنــي  الدليــل،  هــذا  فــي  اســتعمالها  ســيتم  التــي  العبــارة  وهــي  اإلنمائــي(،  املتحــدة  األمــم  برنامــج 
تحليــل البرامــج والسياســات عمومــا مــن جهــة معالجتهــا ملســألة الفــروق وعــدم املســاواة التــي يغذيهــا 
املجتمــع بيــن املــرأة والرجــل، وُيقصــد بهــا فــي هــذا الدليــل، مختلــف البرامــج والتدابيــر واإلجــراءات 
التــي يتــّم اتخاذهــا ملعالجــة مســألة إشــراك املــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة بمختلــف جوانبهــا وتقييــم 

آثارهــا.

  العملية االنتخابية/ الدورة االنتخابية
يعتبــر املصطلحــان مترادفيــن فــي مدلولهمــا النظــري، حيــث يشــيران إلــى مختلــف مراحــل العمليــة 
مدلــول  االنتخابيــة  للــدورة  أن  إذ  مختلفــة.  ســياقات  فــي  عــادة  اســتعمالهما  رغــم  االنتخابيــة 
بيداغوجــي يســتعمل كوســيلة تدريــب لفهــم الطبيعــة الدوريــة لالنتخابــات، حيــث يتــم بمقتضاهــا 
تقســيم العمليــة االنتخابيــة إلــى ثالثــة فتــرات يتــم خاللهــا تأميــن مجموعــة مــن األنشــطة: فتــرة مــا 
قبــل االنتخابــات وفتــرة االنتخابــات وفتــرة مــا بعــد االنتخابــات. أّمــا مصطلــح »العمليــة االنتخابيــة« 
والــذي ســيتم اعتمــاده فــي هــذا الدليــل، فهــو األكثــر شــيوعا لــدى املراقبيــن واملختصيــن فــي الشــأن 

التخطيط
 والتنفيذ
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يختلــف  والتــي  االنتخابيــة  بالعمليــة  املرتبطــة  واألنشــطة  املراحــل  جميــع  إلــى  ويشــير  االنتخابــي، 
مدلولهــا ومداهــا مــن نظــام إلــى آخــر. 
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تخضــع مراقبــة العمليــة االنتخابيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي إلــى مرجعيــة تتقّيــد بهــا فــي عملهــا 
وتتخذهــا مقياســا فــي  تقييمهــا لالنتخابــات. وتتمثــل هــذه املرجعيــة بالخصــوص فيمــا يلــي:

 املبــادئ املضمنــة فــي النصــوص الدوليــة امللزمــة كاملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة 
الضامنــة للحــق فــي املشــاركة السياســية واملكرســة ملبــدأ املســاواة بيــن الجنســين، أو فــي النصــوص 

األقــل إلزاميــة  أو املرنــة  )soft law( علــى غــرار مدونــات الســلوك الدوليــة،

املمارســات  مــن  املســتقاة  االجتماعــي  النــوع  منظــور  مــن  الديمقراطيــة  االنتخابــات  معاييــر    
الفضلــى  املتعــارف عليهــا والتــي تؤثــر بصفــة مباشــرة فــي منهجيــة مراقبــة العمليــة االنتخابيــة وفــي 

نتائجهــا. اســتخالص 

فــي املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة  القســم األّول:املبــادئ املضمنــة 
واإلقليميــة

تتضّمــن أغلــب النصــوص واملواثيــق الدوليــة واإلقليميــة جملــة مــن املبــادئ والحقــوق التــي تضمــن 
يبّينــه  فــي املشــاركة السياســية للجميــع دون تمييــز، كمــا  بيــن الجنســين وتكــّرس الحــق  املســاواة 

الجــدول التالــي:

مرجعية الدليل
جزء تمهيــدي

األحكام املعنية املبادئ أو الحقوق املحمية أهم النصوص واملواثيق الدولية

املادة األولى )الفقرة 3(
 املساواة

ميثاق األمم املتحدة- 1945
عدم التمييز بين الرجال والنساء

املواد 1 و7 و16 و23 املساواة في الكرامة والحقوق

املادتان 2 و7اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان- 1948   عدم التمييز

املادة 1-21 املشاركة السياسية

املواد 1 و2 و3  املساواة

املواد 1 و2 و3اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة- 1952   عدم التمييز

املواد 1 و2 و3 املشاركة السياسية
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األحكام املعنية املبادئ أو الحقوق املحمية أهم النصوص واملواثيق اإلقليمية )االفريقية/ العربية(

املادة 18 عدم التمييز امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 1981

املادة -1أ بروتوكول حقوق املرأة في أفريقيا امللحق بامليثاق  املساواة
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

  )بروتوكول مابوتو( - 2003

املادتان 1 و8   عدم التمييز

املادة 9 املشاركة السياسية

املواد 3-2 و 3-3 و12 املساواة

املادة 3-1امليثاق العربي لحقوق اإلنسان - 2004 عدم التمييز

املادة 24 املشاركة السياسية

املادتان 2-10 و7-3 املشاركة السياسية
امليثاق اإلفريقي لالنتخابات

والديمقراطية والحكم - 2007 
املواد 2-11 و3-6 و3-10 املساواة

املادة 8 عدم التمييز

التوطئة عدم التمييز اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة- 1957

املادتان 3 و26  املساواة
 العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية

واملدنية- 1966
املواد 2 و25 و26   عدم التمييز

املادة 25 املشاركة السياسية

املادتان 3 و7 املساواة  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
املادتان 2 و-7أواالجتماعية والثقافية- 1966 عدم التمييز

املادة 2 املساواة
إعالن القضاء على التمييز ضّد املرأة- 1967

املادة 4 املشاركة السياسية

املادة 2 إلى 15  املساواة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

ضّد املرأة )سيداو(- 1979 
املواد 1 و2 و16   عدم التمييز

املادة 7 املشاركة السياسية

الفقرة 281 عدم التمييز إعالن ومنهاج عمل بيجين- 1995

املادة 7
منع االضطهاد ألسباب متعلقة بنوع 

الجنس )املرأة والرجل( 
نظام روما األسا�ضي للمحكمة

الجنائية الدولية- 1998 

التوطئة املساواة البروتوكول االختياري التفاقية سيداو- 1999

املادة 2-5 املساواة مدونة حسن السلوك في مجال االنتخابات
املادة 4-2للجنة البندقية- 2002  املشاركة السياسية

الفقرة 37  املساواة

 مدونة حسن السلوك في مجال
األحزاب السياسية للجنة البندقية- 2002

الفقرة 141   عدم التمييز

 الفقرات 131 و142 و148
و149 و151 املشاركة السياسية
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القســم الثانــي: معاييــر االنتخابــات الديمقراطيــة مــن منظــور النــوع 
االجتماعي

لالنتخابــات  النوعــي  للتقييــم  املعتمــد  املرجــع  االنتخابــي  املجــال  فــي  الدوليــة  املعاييــر  تعتبــر 
واســتخالص نقــاط القــوة والضعــف فــي تنظيــم العمليــة االنتخابيــة وإكســاء مراقبــة االنتخابــات 

املوضوعيــة.  الصبغــة 

االنتخابــات  معاييــر  فــي  دوليــا  عليهــا  متفــق  قائمــة  يحــّدد  ملــزم  قانونــي  مرجــع  غيــاب  ورغــم 
الديمقراطيــة، فإنــه هنــاك توافــق علــى أن تلــك املعاييــر تشــمل االقتــراع العــام والســري والتعبيــر 
ذات  والحقــوق  املســائل  مــن  وغيرهــا  ونزاهتهــا  االنتخابــات  ودوريــة  إرادتهــم  عــن  للناخبيــن  الحــر 
 أنــه عنــد تنــاول املســألة مــن منظــور النــوع االجتماعــي،  فــإن  تحديــد هــذه 

ّ
البعــد السيا�ضــي. إال

املعاييــر يخضــع ملــدى تأثيرهــا علــى املشــاركة املتســاوية للجنســين فــي العمليــة االنتخابيــة.  ومــن هــذا 
املنطلــق، هنــاك أربعــة معاييــر أساســية تتســم بترابطهــا وتأثيرهــا املباشــر علــى تقييــم االنتخابــات 

واملســاءلة.  والتنافســية  والشــفافية  الشــمولية  وهــي:  االجتماعــي،  النــوع  منظــور  مــن 

تقت�ضــي الشــمولية أن تتــاح الظــروف املالئمــة واملتســاوية لجميــع الفئــات للمشــاركة الفعليــة 
فــي العمليــة االنتخابيــة مــن خــالل ممارســة حــق االقتــراع والترشــح بصفــة عادلــة ودون تمييــز.

وتســتدعي مراقبــة االنتخابــات مــن منظــور النــوع االجتماعــي النظــر فــي مــدى تحقــق معيــار الشــمولية مــن 
خــالل:

 اإلجــراءات والسياســات املتخــذة مــن اإلدارة االنتخابيــة لتكريــس املســاواة الكاملــة والفعليــة بيـــن املــرأة 
والرجــل فــي ممارســة حــق االقتــراع والترشــح، وخاصــة منهــا املتعلقــة بالتوعيــة  وإعــالم الناخبيـــن؛

املتخــذة  التدابيـــر  ونجاعــة  الجنســين  لــكال  الترشــح  ونظــام  االقتــراع  وإجــراءات  إتاحــة شــروط   مــدى   
الحقــوق؛ هــذه  ملمارســة  االجتماعــي  بالنــوع  املرتبطــة  والعراقيــل  الحواجــز  جميــع  علــى  للقضــاء 

 مدى سهولة الوصول إلى مكاتب التسجيل ومكاتب االقتراع لكال الجنسين؛ و
االنتخابــات  إدارة  فــي  الجنســين  بيــن  املســاواة  مبــدأ  وتكريــس  االجتماعــي  النــوع  منظــور  إدمــاج  مــدى   
الوظائــف  علــى  الحصــول  الصالحيــات،  وتوزيــع  التنظيميــة  األطــر  مجالســها،  أو  هيئاتهــا  فــي  )العضويــة 

واالمتيــازات(. واملناصــب 

| االنعكاس على العملية االنتخابية من منظور النوع االجتماعيالشمولية 

«
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يتــّم  وأن  ومصداقيــة  أمانــة  بــكل  الناخبيــن  اختيــارات  ترجمــة  يتــّم  أن  الشــفافية  تقت�ضــي 
تمكينهــم مــن جميــع املعلومــات واملعطيــات املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة لدعــم ثقتهــم فيهــا 

عليهــا.  القائميــن  وفــي 

وتستدعي مراقبة االنتخابات من منظور النوع االجتماعي النظر في مدى تحقق معيار الشفافية من خالل:

لــدى القائميــن علــى تنظيــم العمليــة االنتخابيــة مــن خــالل شــفافية طريقــة   التأكــد مــن توفــر الحيــاد 
االنتخابيــة؛ اإلدارة  داخــل  القــرارات  اتخــاذ  وطريقــة  االنتخــاب  أو  التعييــن 

 النظــر فــي مــدى تأثيــر القواعــد واإلجــراءات املعتمــدة فــي العمليــة االنتخابــة وخاصــة فــي االقتــراع وجمــع 
النتائــج علــى التعبيــر الشــفاف عــن إرادة الناخبيــن والناخبــات دون تمييــز؛

واملعطيــات واإلحصائيــات حــول  املعلومــات  بهــا ونشــر كل  والتعريــف  اإلجــراءات  مــدى وضــوح  تقييــم   
إليهــا بصفــة مســتمرة؛ النفــاذ  تمييــز وتيســير  للجنســين دون  لــكال  وإتاحتهــا  االنتخابيــة  العمليــة 

 ضمــان حريــة وســرية االقتــراع لــكال الجنســين وغيــاب مظاهــر العنــف االنتخابــي ضــد النســاء أو التحيــز 
ألحــد الجنســين أو الغــش االنتخابــي وشــراء األصــوات؛ و

 فتــح املســار االنتخابــي للمراقبــة مــن قبــل املراقبيــن املحلييــن والدولييــن وممثلــي املرشــحين دون تمييــز أو 

قيــود غيــر معقولــة.

تعتبــر االنتخابــات تنافســية عندمــا تتوفــر فــي الســباق االنتخابــي فــرص متكافئــة ومنصفــة 
ظــروف  نفــس  لهــم  وتتــاح  باالنتخابــات،  للفــوز  النزيــه  للتنافــس  الجنســين  مــن  للمترشــحين 

الترشــح والقيــام بحمالتهــم والتواصــل مــع ناخبيهــم علــى قــدم املســاواة. 

وتســتدعي مراقبــة االنتخابــات مــن منظــور النــوع االجتماعــي النظــر فــي مــدى تحقــق معيــار التنافســية مــن 
خــالل:

  تكريــس مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي القواعــد واملمارســات واإلجــراءات التــي تحكــم الترشــح والتنافــس بيــن 
املترشــحين واملترشــحات دون تمييــز؛

 توفيــر املعاملــة املتســاوية للمرشــحين واملرشــحات فــي تخصيــص املــوارد  وتأميــن ظــروف مالئمــة للقيــام 
بالحملــة االنتخابيــة وتوفيــر تغطيــة إعالميــة متوازنــة ومنصفــة؛ و

 اعتمــاد نظــام الترشــح والتمويــل والنظــام االنتخابــي والحزبــي آليــات وإجــراءات تهــدف إلــى تحقيــق التمثيــل 

العــادل للنســاء والرجــال فــي العمليــة االنتخابيــة.

الشفافية

التنافسية

| االنعكاس على العملية االنتخابية من منظور النوع االجتماعي

| االنعكاس على العملية االنتخابية من منظور النوع االجتماعي

«

«
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ــن إتاحــة آليــات املســاءلة للناخبيــن واملرشــحين مــن دعــم ثقتهــم فــي العمليــة االنتخابيــة 
ّ

تمك
وفــي مصداقيتهــا، حيــث يتــّم تمكيــن الناخبيــن واملرشــحين مــن مســاءلة املشــرفين علــى العمليــة 
االنتخابيــة ومــن وســائل انتصــاف فعالــة للّتأكــد مــن مصداقيــة العمليــة االنتخابيــة ومــدى 

احتــرام اإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة للقانــون . 

وتســتدعي مراقبــة االنتخابــات مــن منظــور النــوع االجتماعــي النظــر فــي مــدى تحقــق معيــار املســاءلة 
مــن خــالل:

الناخبيــن  مــن  املقدمــة  واالعتراضــات  الشــكاوى  نظــام  مــع  االنتخابيــة  اإلدارة  تعامــل  طريقــة   
االنتخابيــة؛ العمليــة  مراحــل  مختلــف  أثنــاء  الجنســين  كال  مــن  واملترشــحين 

 وجود سبل انتصاف فعالة ضّد انتهاكات حقوق الناخبين واملرشحين من الجنسين، والتعامل 
املنصف للقضاء مع املتقاضين من كال الجنسين؛ و

الحقــوق  تمــس  التــي  واالنتهــاكات  اإلخــالالت  ملعالجــة  املتخــذة  اإلجــراءات  ونجاعــة  ســرعة   
املســاواة. قــدم  علــى  الجنســين  لــكال  االنتخابيــة 

| االنعكاس على العملية االنتخابية من منظور النوع االجتماعياملساءلة

«
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International obligations for elections- Guidelines for legal frameworks
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Promoting legal frameworks for democratic elections
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 األعمال11
 التحضيرية

لبعثة المراقبة
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القسم األّول : تشكيل بعثة املراقبة

يعتبــر تشــكيل بعثــة املراقبــة مــن املســائل الجوهريــة التــي يتوجــب إيالءهــا العنايــة الالزمــة، ويتســم 
ببعــض الخصوصيــة فيمــا يتعلــق ببعثــات املراقبــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي، لكنــه ال يختلــف 

مهمــا كان صنــف بعثــة املراقبــة  أو منهجيــة العمــل املعتمــدة. 

1. أصناف بعثات املراقبة
تتعــّدد أصنــاف بعثــات املراقبــة وتختلــف حســب طبيعــة املنظمــة واملــدى الزمنــي لعملهــا واملنهجيــة 

املعتمدة.

من حيث طبيعة املنظمة
هنــاك صنفــان أساســيان وفــق هــذا املعيــار: البعثــات الدوليــة، والفــرق املحليــة أو الوطنيــة. ورغــم 
واملبــادئ  القواعــد  لنفــس  فإنهمــا يخضعــان عمومــا  الشــكل،  مــن حيــث  الصنفيــن  بيــن  الفــوارق 

املتفــق عليهــا دوليــا فــي مجــال مراقبــة االنتخابــات.

األعمال التحضيرية لبعثة المراقبة
الجـــــزء األّول

بعثات املراقبة الدولية
هــي البعثــات التــي تدعمهــا أو تشــرف عليهــا منظمــة 
دوليــة أو إقليميــة تكــون الدولــة موضــوع املراقبــة 
فــي الغالــب عضــوا فيهــا أو مرتبطــة معهــا بالتزامــات 
دوليــة، وينــدرج هــذا الصنــف مــن املراقبــة ضمــن 
املتعلقــة  بالتزاماتهــا  الدولــة  وفــاء  مــدى  رصــد 
بدعــم الديمقراطيــة وتكريــس الحقــوق السياســية 
ملواطنيهــا، لذلــك تحظــى تقاريرهــا عــادة باالهتمــام 

الدولــي واملحلــي.

فرق املراقبة املحلية
هي فرق تشــرف عليها منظمات أو جمعيات محلية 
تنشــط فــي املجــال االنتخابــي أو فــي مجــال املواطنــة 
بالقــرب  الفــرق  هــذه  وتتمّيــز  اإلنســان،  وحقــوق 
وســهولة النفــاذ إلــى املعطيــات والتصاقهــا بالســياق 
الــذي تنظــم فيــه االنتخابــات ممــا يخــول لهــا التعمــق 
ومالحظتهــا  رصدهــا  يجــب  التــي  املســائل  فــي  أكثــر 
بالحياديــة  االلتــزام  شــرط  النقائــص  ومعرفــة 
الالزمــة.  واملنهجيــة  األدوات  مــن  نهــا 

ّ
وتمك واملهنيــة 
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من حيث املدى الزمني
تنقســم بعثــات املراقبــة وفــق املعيــار الزمنــي إلــى صنفيــن: املراقبــة طويلــة املــدى  واملراقبــة قصيــرة 

املــدى. وقــد تختــار منظمــات املراقبــة أحــد الصنفيــن لعــدة اعتبــارات مــن بينهــا: 
 تقدير االحتياجات والتمويالت املرصودة،

 تحديد األهداف والغايات املراد تحقيقها من خالل بعثة املراقبة،
 تقييم حجم املهمة ومدى تشعبها وفق السياق الذي تجري فيه االنتخابات. 

املراقبة طويلة املدى

كامــل  يغطــي  الــذي  الزمنــي  بمداهــا  تتمّيــز 
مــا  مرحلــة  ذلــك  فــي  بمــا  االنتخابيــة  العمليــة 
بعثــة  تواجــد  علــى  وتعتمــد  االنتخابــات.  قبــل 
املراقبــة علــى امليــدان قبــل عــدة أشــهر مــن يــوم 
االقتــراع. وهــي تتكــون عــادة مــن فريــق أسا�ضــي 
مــن  وفريــق  املختصيــن  واملحلليــن  الخبــراء  مــن 
أكثــر  تقاريرهــا  وتكــون  امليدانييــن.  املراقبيــن 
واقعيــة  بمعطيــات  ومدعمــة  وتفصيــال  دقــة 
مراحــل  مختلــف  تهــم  وتوصيــات  وموضوعيــة  

االنتخابيــة. العمليــة 

املراقبة قصيرة املدى

عمليتــي  أساســا  املــدى  قصيــرة  املراقبــة  تغطــي 
بعثــة  وتتواجــد  األصــوات،  وفــرز  االقتــراع 
امليــدان  علــى  األحيــان  غالــب  فــي  املراقبــة 
ويتــّم  االقتــراع.  تاريــخ  مــن  أيــام  عــدة  قبــل 
املراقبيــن  فــرق  لتشــكيل  املــدة  هــذه  اســتغالل 
الــذي  الســياق  علــى  والتعــرف  األمــد  قصيــري 
مكاتــب  مواقــع  وزيــارة  االنتخابــات  فيــه  تــدور 
عمليــة  ســير  علــى  التقاريــر   وتركــز  االقتــراع. 
تــدور  الــذي  العــام  واملنــاخ  والفــرز  االقتــراع 
تتضّمــن معطيــات  قــد  لكــن  االنتخابــات،  فيــه 
حــول كامــل املســار االنتخابــي يتــّم تجميعهــا مــن 
مختلــف املصــادر الرســمية أثنــاء فتــرة املراقبــة. 
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من حيث منهجية العمل
يمكن لبعثات املراقبة، حسب طبيعة نشاط املنظمة أو الجمعية أو الجهة املبادرة بإرسال 
بعثــة املراقبــة، اختيــار منهجيــة املراقبــة العامــة للمســار االنتخابــي مــع إدمــاج منظــور النــوع 
االجتماعــي فــي عملهــا، أو منهجيــة املراقبــة املتخصصــة فــي رصــد مشــاركة املــرأة فــي العمليــة 

االنتخابيــة.

2. الوظائف األساسية لعملية املراقبة 
العمــل  منهجيــة  كانــت  ومهمــا  محليــة،  أو  دوليــة  كانــت  ســواء  املراقبــة  بعثــة  تركيبــة  تختلــف  ال 
ــر التركيبــة حــّدا أدنــى مــن االختصاصــات الضروريــة لعمليــة املراقبــة مــن 

ّ
املعتمــدة. إذ يجــب أن توف

خــالل تأميــن فريــق مــن املحلليــن أو الخبــراء لضمــان قيــام البعثــة بمهمتهــا باملهنيــة املطلوبــة وضمــان 
قدرتهــا علــى صياغــة تقاريــر ذات مصداقيــة. وقــد يكــون مــن األنســب وجــود خبيــر فــي قضايــا النــوع 
االجتماعــي فــي تركيبــة بعثــة املراقبــة املتخصصــة لدعــم فريــق املختصيــن ومســاعدتهم علــى تحليــل 
لــدى بقيــة خبــراء البعثــة  لــم تتوفــر الخبــرة الالزمــة  النــوع االجتماعــي إذا  املعطيــات مــن منظــور 

للقيــام بهــذه املهمــة. وتتمثــل الوظائــف األساســية لبعثــة املراقبــة فيمــا يلــي:

برصــد  االنتخابــات  مراقبــة  فــرق  تختــص 
االنتخابيــة  العمليــة  مراحــل  كافــة  ومراقبــة 
وبمعاييــر  املحلــي  بالتشــريع  االلتــزام  حيــث  مــن 
مــع  يتوافــق  بمــا  والنزيهــة  الحــرة  االنتخابــات 
واملمارســات  عليهــا  املصــادق  املعاهــدات 
أن  ويمكــن  االنتخابــي.  املجــال  فــي  الفضلــى 
تخصــص هــذه الفــرق حيــزا مــن عمليــة الّرصــد 
واملــرأة  كالشــباب  املهمشــة  الفئــات  ملشــاركة 
ذلــك  وينعكــس  األنظمــة.  بعــض  فــي  واألقليــات 
فــي  تدرجهــا  التــي  التوصيــات  بعــض  فــي  عــادة 
التحليــل  الغالــب  فــي  يعوزهــا  والتــي  تقاريرهــا، 
املســاواة  انعــدام  أو  التهميــش  املعّمــق ألســباب 
أو اآلليــات العمليــة التــي يتجــه اعتمادهــا علــى 

البعيــد. أو  املتوســط  املــدى 

املراقبة املتخصصةاملراقبة العامة لالنتخابات
 ملشاركة املرأة في االنتخابات

تعمــل البعثــات املتخصصــة فــي مراقبــة العمليــة 
االجتماعــي  النــوع  منظــور  مــن  االنتخابيــة 
املعطيــات  كافــة  وتحليــل  رصــد  علــى  باألســاس 
فــي  املــرأة  مشــاركة  علــى  املؤثــرة  والبيانــات 
العملية االنتخابية كناخبة ومرشحة أو عاملة 
القانونيــة  البيئــة  ــل 

ّ
وتحل االنتخابيــة.  بــاإلدارة 

املؤثــرة  والعوامــل  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 
فــي توفيــر فــرص متكافئــة للجنســين للمشــاركة 
يســتوجب  مــا  وهــو  االنتخابيــة.  العمليــة  فــي 
أيضــا إملــام أعضائهــا بجميــع القواعــد املرتبطــة 
وبالنــوع  عــام  بشــكل  االنتخابــات  بمراقبــة 

خــاص. بشــكل  االجتماعــي 
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يتم تأمين هذه الوظيفة 
من قبل مختص في العلوم 

السياسية يتولى بالخصوص 
تحليل املعطيات السياسية  

واالتصال باالطراف 
السياسية الفاعلة

 من أحزاب سياسية 
ومنظمات مجتمع مدني 

ومرشحين، ورصد وتقييم 
تكافؤ الفرص في تمويل 

األحزاب والحياة السياسية 
والحمالت االنتخابية. ويتولى 

تحليل السياق الثقافي 
واالجتماعي ومدى مساهمته 

في توفير اإلطار املالئم 
ملشاركة املرأة في الحياة 

السياسية بصفة عامة وفي 
العملية االنتخابية بشكل 

خاص.

يؤمن هذه الوظيفة خبير في 
ى تقييم أداء 

ّ
االنتخابات يتول

إدارة االنتخابات في سياق 
التشريع الوطني واملعايير 

الدولية ومدى فعاليتها 
ونجاعتها في تشريك املرأة في 
إدارة االنتخابات، كما يقّيم 

مدى شفافية إجراءاتها 
وتوفقها في اعتماد اإلدماجية 

والشمولية من خالل 
التعرف على برامج عمل 

اإلدارة االنتخابية وهيكلتها 
وسياساتها ورصد مختلف 
مراحل العملية االنتخابية 

وتحليل الوثائق واإلجراءات 
االنتخابية واملعطيات التي 

يجمعها املراقبون على 
امليدان.

يتولى تأمين هذه الوظيفة  
مختص في القانون يتولى 

دراسة التشريع االنتخابي 
والنصوص التطبيقية 

والترتيبية وجميع القوانين 
ذات الصلة على غرار القانون 

املنظم لإلدارة االنتخابية 
واألحزاب السياسية 

والجمعيات واإلعالم. كما 
يتولى البحث في النصوص 

التشريعية والترتيبية املكرسة 
لحقوق املرأة  وخاصة منها 
الحقوق السياسية وتقييم 

مدى تالؤمها مع املواثيق 
واملعايير الدولية املصادق 

عليها.

يؤمنه مختص في اإلعالم 
يتولى التأكد من مدى توفر 
التغطية اإلعالمية املتوازنة 

واملحايدة للعملية االنتخابية 
ولنشاط األحزاب واملرشحين 

ومدى اإلنصاف واملساواة 
وعدم التمييز ضد أحد 

ى التنسيق 
ّ
الجنسين. كما يتول

مع املختص القانوني في 
تحليل التشريع ذي الصلة 
بوسائل اإلعالم  والتحليل 

النوعي والكمي ألنشطة 
ومحتوى وسائل اإلعالم 

خالل الحملة االنتخابية مع 
تقييم حضور املرأة في هذه 

األنشطة.

هي مهمة أفقية ومتشابكة مع 
املهام األخرى، ويؤمنها عادة 
مختص في النوع االجتماعي 

يتولى تقييم مشاركة النساء 
في العملية االنتخابية 
كناخبات ومرشحات 
وموظفات في اإلدارة 

ى 
ّ
االنتخابية ومراقبات، ويتول

بالخصوص توجيه ومساندة 
أعضاء بعثة املراقبة في جميع 

املسائل املرتبطة بالنوع 
االجتماعي، وينسق مع بقية 

خبراء الفريق إلدماج منظور 
النوع االجتماعي في عملهم وفي 
تحليل مختلف أوجه العملية 

االنتخابية. كما يقوم بدور 
أسا�ضي في إعداد استمارات 

املراقبة وفي صياغة التقرير  
التوصيات.

تحليل السياق السيا�ضي
واالجتماعي والثقافي

تحليل النظام االنتخابي
واإلدارة االنتخابية

تحليل
 اإلطار القانــــوني 

تقييم دور اإلعالم
 والتغطية اإلعالمية لالنتخابات

تقييم العملية االنتخابية
 من منظور النوع االجتماعي

الوظائف األساسية لعملية املراقبة
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القسم الثاني : اعتماد املراقبين وتدريبهم

إلــى انتــداب خبــراء ومحلليــن مــن  تقت�ضــي عمليــة مراقبــة العمليــة االنتخابيــة عمومــا، باإلضافــة 
ســيتولون  الذيــن  امليدانييــن  املراقبيــن  مــن  فريــق  اختيــار  أعــاله،  املذكــورة  االختصاصــات  ذوي 
التنقــل بيــن مختلــف مواقــع العمليــة االنتخابيــة ســواء علــى املــدى الطويــل )بالنســبة للمراقبيــن 
طويلــي املــدى( أو علــى املــدى القصيــر )بالنســبة للمراقبيــن قصيــري املــدى(، ثــّم القيــام بإجــراءات 
اعتمادهــم وفــق مــا تقتضيــه التراتيــب املعمــول بهــا مــن قبــل الجهــة املنظمــة لالنتخابــات، والقيــام 

بتدريبهــم وتوزيعهــم علــى امليــدان.

1. إختيار فريق املراقبين امليدانيين
فــي  الحــرص  ويتجــه  مصداقيتهــا،  وفــي  البعثــة  نجــاح  فــي  أساســيا  عامــال  املراقبيــن  اختيــار  يعتبــر 
اختيــار فريــق املراقبيــن امليدانييــن علــى األخــذ بعيــن االعتبــار الشــروط التــي تفرضهــا أحيانــا الهيــاكل 

املشــرفة علــى تنظيــم االنتخابــات مــع مراعــاة املعاييــر التاليــة :

2. االعتماد
االعتمــاد  لشــروط  االمتثــال  ويتجــه  آخــر،  إلــى  نظــام  مــن  املراقبيــن  اعتمــاد  إجــراءات  تختلــف 

بــــــــ: واملتعلقــة  املراقبــة  بلــد  فــي  العمــل  بهــا  الجــاري  التراتيــب  وفــق  وإجراءاتــه 
  املنظمة أو الجمعية )طبيعة النشاط، استيفاء بعض الشروط الشكلية  أو املوضوعية(،

  املالحظين املعتمدين )السن، الخبرة، عدم االنتماء السيا�ضي(، 
  إجراءات االعتماد )اآلجال، الوثائق املطلوبة، إمضاء مدونة سلوك(.

زيــارة  مــن  تمكنــه  التــي  الوحيــدة  والوثيقــة  للمراقــب  األسا�ضــي  املعــرف  االعتمــاد  بطاقــة  وتعتبــر 
مواقــع العمليــة االنتخابيــة ومــن النفــاذ إلــى املعلومــة االنتخابيــة والتمتــع بجميــع الحقــوق املتاحــة 

للمراقبيــن.

الخبرة أو التدريب
 في مجال مراقبة

 االنتخابات
 أو في املجاالت املتعلقة

 بدعم حقوق املرأة 

الحياد واالستقاللية
)عدم االنخراط في تّيار 

أو حزب سيا�سي بالنسبة 
للمراقبين املحليين(

اعتماد نسبة هامة
 من الشباب والنساء 
 ضمن بعثة املراقبة

التمتع بمستوى
 تعليمي مناسب 

)طلبة وجامعيون أو 
متحصلون على شهادة 

جامعية(

+ + +
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3. التدريب
مجاالت التدريب

يشــمل التدريــب عــّدة مجــاالت مــن أهمهــا: الســياق العــام الــذي تجــرى فيــه االنتخابــات، مراحــل العمليــة االنتخابيــة ومعاييــر االنتخابــات الحــرة والنزيهــة، 
مدونــة ســلوك املراقبيــن ومبــادئ املراقبــة، كيفيــة مراقبــة االنتخابــات مــن منظــور النــوع االجتماعــي واملجــاالت املعنيــة باملراقبــة وأدوات العمــل املعتمــدة 

مــن قبــل املراقبيــن.

  النظام السيا�ضي 
واملؤسساتي. 

 مدى احترام الدولة 
للحقوق والحريات األساسية 

وخاصة حرية التعبير 
واالجتماع.

 اإلطار القانوني لالنتخابات 
والنظام االنتخابي.

 مكانة املرأة في الحياة 
العامة والسياسية ومستوى 

مشاركتها في االنتخابات 
السابقة.

  احترام السيادة الوطنية 
والتشريع املحلي. 

  االلتزام بالنزاهة واملهنية 
والحياد السيا�ضي الكامل.

  احترام سلطة الهيئات 
االنتخابية وعدم عرقلة 

العملية االنتخابية. 

 عدم اإلدالء بتصريحات 
لإلعالم قبل التصريح الرسمي 

للبعثة والتزام املوضوعية في 
استخالص النتائج وصياغة 

التقارير.

 التعددية في العملية 
االنتخابية وتكريس املشاركة 
السياسية الحرة واملتساوية. 

  شفافية اإلجراءات 
االنتخابية والثقة في العملية 

االنتخابية وفي حيادية اإلدارة 
االنتخابية واستقالليتها.

  بيئة إعالمية تعددية 
ومعاملة متساوية للجنسين 

وملختلف االطراف السياسية 
الفاعلة واملرشحين.

 املرأة الناخبة: شمولية 
التسجيل ومدى إقبال املرأة على 
مكاتب التسجيل، إتاحة شروط 

التسجيل وإجراءاته للجنسين.

  املرأة املرشحة: مدى تحقيق 
شروط الترشح وإجراءاته 

للتنافسية، نسبة الترشحات 
من النساء، اإلجراءات املحفزة، 
اعتماد مبدأ التناصف أو  نظام 

الكوتا.

  املرأة العاملة في اإلدارة 
االنتخابية: مدى حضورها 

كعضوة أو مفّوضة، مسّيرة، 
عضوة بمكتب اقتراع ومدى 
تواجدها في مختلف مراحل 

تنظيم العملية االنتخابية.

  املرأة املراقبة: نسبة النساء 
املراقبات في بعثات املراقبة املحلية 
بالخصوص، دور النساء في عملية 

املراقبة ومواقعهن في الجمعيات 
الناشطة في مجال املراقبة.

  إجراء املقابالت مع ممثلي 
اإلدارة االنتخابية ومختلف 

االطراف الفاعلة في العملية 
االنتخابية.

   زيارة مختلف مواقع 
العملية االنتخابية )مقرات 

اإلدارة االنتخابية، مكاتب 
تسجيل الناخبين، مواقع 

مكاتب االقتراع وجمع 
النتائج(.

   تعمير )ملء( االستمارات 
والنماذج.

   صياغة التقارير اليومية 
أو الدورية.

السياق العام 
لالنتخابات

مدونة سلوك املراقبين 
ومبادئ املراقبة

العملية االنتخابية ومعايير 
االنتخابات الحرة والنزيهة

عملية املراقبة
 من منظور النوع االجتماعي

منهجية املراقبة 
وأدوات العمل ووسائله

«
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طرق التدريب وآلياته

 توزيع التقارير والدراسات التي 
أعدها خبراء البعثة حول مرحلة ما 

قبل االنتخابات.

  تأمين محاضرات مشفوعة 
باملحامل )الكتب االرشادية( 

واإلحصائيات.

 تقديم وثائق ومطويات تتعلق 
باإلطار القانوني والنظام االنتخابي 

املعتمد ومختلف املعطيات 
واإلحصائيات حول املرأة.

 اعتماد الخرائط والرسوم 
للتعريف بمواقع الدوائر االنتخابية.

 القيام بعمليات بيضاء تشمل 
إجراءات عملية التسجيل وعملية 

االقتراع وفرز األصوات وجمع 
النتائج.

   التدريب على ملء االستمارات 
وعلى صياغة التقارير اليومية 

والدورية.

   تأمين حصص حوارية مع 
بعض االطراف الفاعلة في العملية 

االنتخابية وممثلي اإلدارة االنتخابية 
وأهم منظمات املجتمع املدني 

الناشطة في مجال حقوق املرأة.

 اإلدارة االنتخابية وأهم مكوناتها.

  الجهات الحكومية املشرفة 
على تأمين بعض جوانب العملية 

االنتخابية.

  أهم االطراف السياسية الفاعلة 
)خاصة األحزاب السياسية املمثلة 

في البرملان(.

  أهم مكونات املجتمع املدني 
خاصة منها الجمعيات والهياكل 

الوطنية املهتمة باملشاركة السياسية 
للمرأة.

تنظيم زيارات رسميةحصص تدريب تطبيقيةحصص تدريب  نظرية
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4. توزيــع املراقبيــــن 
يقت�ضي توزيع املراقبين على امليدان اختيار عينة من مراكز أو مكاتب االقتراع التي ســتتم تغطيتها 
فــي عمليــة املراقبــة باعتبــار أنــه يســتحيل فــي الغالــب زيــارة جميــع مكاتــب االقتــراع ومواقــع العمليــة 
االنتخابيــة. ويّتجــه إخضــاع عمليــة اختيــار العينــة إلــى بعــض القواعــد والضوابــط للحصــول علــى 

نظــرة شــاملة وموضوعيــة للعمليــة االنتخابيــة مــن أهّمهــا:

تمثيل املناطق 
الحضرية واملناطق 

الريفية

العدد الجملي 
 للمراقبين املعتمدين

االمتداد الجغرافي للعملية 
االنتخابية )دوائر داخل حدود 

الدولة فقط، أو وجود دوائر 
بالخارج(

 تمثيل التنوع الثقافي 
والديني والعرقي وغيرها 

من الخصوصيات 
املؤثرة في دور املرأة في 

الحياة السياسية

 نوع االنتخابات التي 
تتم مراقبتها )رئاسية/ 

تشريعية/ محلية: 
جهوية أو بلدية(

عدد الدوائر االنتخابية 
)دائرة وحيدة أو عدد 

كبير من الدوائر(

تمثيل الخارطة 
السياسية 

واإليديولوجية حسب 
نتائج االنتخابات 

السابقة

 تمثيل الدوائر بحسب 
حجمها والنسب 

املسجلة ملشاركة املرأة 
في العملية االنتخابية في 

االنتخابات السابقة

وتتقّيد عملية االختيار ببعض العوامل واملعطيات ومن أهمها:
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ويجــدر عنــد توزيــع املالحظيــن أن يتكــون كل فريــق مــن مراقبيــن اثنيــن علــى األقــل مــع مراعــاة 
مــن حيــث: التــوازن 

 السن
 )املزج بين الفئات 

العمرية )كهول 
وشباب( لضمان توازن 

املالحظات املسجلة(

  الجنس
 )املزج بين الجنسين 
لضمان الشمولية 
والتنوع في تقييم 

العملية االنتخابية(

  الخبرة
 )املزج بين ذوي الخبرة 
وحديثي العهد باملراقبة 

لضمان النظرة املوضوعية  
للعملية االنتخابية( 
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مــن  مجموعــة  باألســاس  يؤمنهــا  األوليــة  الرصــد  أعمــال  ببعــض  القيــام  املراقبــة  عمليــة  تتطلــب 
الخبــراء مــن ذوي االختصاصــات املذكــورة أعــاله  باالســتعانة بفريــق مــن املراقبيــن طويلــي املــدى.  
ويتــم رصــد الســياق العــام ملرحلــة مــا قبــل االنتخابــات وفــق منهجيــة تعتمــد تنــوع اآلليــات واملصــادر 

وتكــون مقّســمة إلــى محــاور تتوافــق مــع اختصاصــات فريــق الخبــراء.

رصد  السياق العام لمرحلة ما قبل االنتخابات

الجـــــزء الثاني

 1. اآلليات واملصادر

  ممثلي اإلدارة االنتخابية من 
مفوضين ومسيرين ورؤساء الجهاز 

التنفيذي.

   االطراف السياسية الفاعلة
 ورؤساء األحزاب السياسية 

واالئتالفات ورؤساء الكتل البرملانية.

   ممثلي املجتمع املدني ورؤساء 
الجمعيات واملنظمات املحلية التي 

تعنى بالشأن االنتخابي عموما 
وبمشاركة املرأة في الحياة السياسية 

على وجه الخصوص.

  أهم الشركاء في العملية االنتخابية 
من هياكل وأجهزة حكومية ومنظمات 

دولية في صورة املساندة الفنية لإلدارة 
االنتخابية وكل األطراف املتدخلة في 

العملية االنتخابية.

  الجهات الحكومية وغير الحكومية 
املهتمة بشؤون املرأة واملواطنة 

وبحقوق اإلنسان.

  اإلدارة االنتخابية.

  التشريع )القوانين والضوابط 
واإلجراءات(.

  األحزاب السياسية والجمعيات 
واإلعالم.

  الجهات الحكومية وغير 
الحكومية املهتمة بشؤون املرأة 

واألسرة وحقوق اإلنسان.

  املواقع املتخصصة في مختلف 
املواضيع التي تهم االنتخابات.

 الجهة الرسمية التي توفر 
اإلحصائيات حول السكان )على 

غرار معاهد االحصاء(.

  الجهات أو املصادر 
املتخصصة التي تصدر املعطيات 

واإلحصائيات حول املرأة على 
غرار مراكز الدراسات والبحوث 

املختصة.

  الجهة التي توفر املعطيات 
واإلحصائيات حول الناخبين 
والناخبات )عادة الجهة التي 

تمسك السجل االنتخابي(.

  الجهة التي تمسك السجل 
املدني )خاصة في األنظمة التي 

تعتمد السجل املدني لبناء سجل 
الناخبين( .

إجراء اللقاءات
 واملقابالت مع :

جمع املعطيات
 اإلحصائية من :

اقع االطالع على املو
ابط الرسمية بخصوص :  والرو
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يتــّم تجميــع املعطيــات املتعلقــة بالســياق العــام الــذي تجــرى فيــه االنتخابــات عــن طريــق مختلــف 
اآلليــات واملصــادر املذكــورة أعــاله. وتتضمــن عمليــة الرصــد األوليــة محــاور أساســية يتــّم تحليلهــا 
وتقييمهــا باالســتعانة بمؤشــرات مشــفوعة ببعــض األســئلة املعياريــة  والتــي يختلــف اســتعمالها 

حســب الســياق الــذي تتــم فيــه االنتخابــات.

اقبة  2. املعطيات األولية لعملية املر

املحور األّول: اإلطار القانوني وااللتزامات الدولية
القانونيــة  بالبيئــة  االجتماعــي  النــوع  منظــور  مــن  االنتخابيــة  العمليــة  تتأثــر 
املضمنــة  عليهــا واألحــكام  املصــادق  الدوليــة  واملواثيــق  املعاهــدات  فــي  املتمثلــة 
بالدســتور، والقوانيــن االنتخابيــة، باإلضافــة إلــى التشــريعات والقوانيــن األخــرى 
التــي تؤثــر بصفــة غيــر مباشــرة فــي املشــاركة السياســية للمــرأة وفــي موقعهــا فــي 

االنتخابيــة. العمليــة 

املؤشر عدد 1: مدى انخراط الدولة في املعاهدات الدولية الضامنة لحقوق املرأة 

    ماهي أهم املعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية الضامنة لحقوق املرأة أو املكرسة للمساواة 
بين الجنســين املصادق عليها؟

    هــل هنــاك معاهــدات أو اتفاقيــات لــم تتــم املصادقــة عليهــا أو تــّم بشــأنها إبــداء تحفظــات، وخاصــة 

منهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة CEDAW؟

    ماهــي املكانــة التــي تحتلهــا املعاهــدات املصــادق عليهــا فــي هــرم القوانيــن، وهــل مــن إجــراءات خاصــة 

لدخولهــا حيــز النفــاذ؟

    هــل توجــد آليــات مؤسســاتية أو غيرهــا لتفعيــل النصــوص الدوليــة املصــادق عليهــا فــي مجــال حقــوق 

املــرأة  ومــدى فعاليتهــا؟

    مــا مــدى االنخــراط فــي بعــض اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة لتفعيــل حقــوق املــرأة علــى غــرار العضويــة 

فــي اللجــان الدوليــة املحدثــة للغــرض أو االلتــزام برفــع التقاريــر املتعلقــة بحقــوق املــرأة؟

    هــل مــن برامــج وخطــط حكوميــة لتطويــر آليــات متابعــة وتنفيــذ التعهــدات الدوليــة فــي مجــال حقــوق 

املــرأة، ومــا هــي أهــم  مخرجاتهــا؟

األسئلة املعيارية املقترحة
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املؤشر عدد 2: مدى تكريس الدستور والتشريع ملسألة املساواة بين الجنسين ومدى نجاعة اآلليات املعتمدة لتفعيلها 
األسئلة املعيارية املقترحة

  هل يكرس الدستور املساواة في الحقوق 
والواجبات لفائدة الرجل واملرأة على حد 

سواء؟
  هل يكرس الدستور الحقوق املدنية 

والسياسية  وحقوق املواطنة على قدم 
املساواة؟

  هل يكرس الدستور حق االقتراع والترشح 
للجميع دون تمييز؟

  ما مدى إدراج الدستور ألحكام تمييز 
ايجابي لفائدة النساء على غرار نظام الكوتا أو 
مبدأ التناصف أو تخصيص مقاعد محجوزة 
أو نسبة لتمثيل النساء في املجالس املنتخبة؟
  هل هناك أحكام محددة صلب الدستور 

تضمن املساواة في الحقوق للرجال والنساء 
في الترشح للمناصب العامة أو تولي الوظائف 

العامة؟

    هل هناك قوانين أو تشريعات خاصة 
باملرأة؟

    هل تكّرس القوانين املنظمة للعملية 
االنتخابية املساواة بين الجنسين؟

    هل تكرس القوانين الخاصة باألسرة 
واألحوال الشخصية حقوق املرأة بصفة 

واضحة؟
    هل هناك تشريعات تكرس مبدأ تكافؤ 

الفرص في التشغيل والحصول على الوظائف 
العامة؟

    ما مدى عدالة القوانين املتعلقة 
بالضمان االجتماعي والتقاعد وامليراث 

والضرائب من منظور النوع االجتماعي؟
   هل هناك قوانين تكرس التمييز اإليجابي 

لفائدة املرأة على غرار نظام العمل نصف 
الوقت؟

   هل هناك آليات فعالة لتطبيق الحقوق 
املضمنة في الدستور والقانون لفائدة املرأة ؟

  ما مدى مساهمة النظام القضائي في 
إنصاف املرأة وفي تمكينها من حقوقها املكرسة 

بالقانون؟
   هل توجد مجموعات ضغط داخل 

البرملان لدعم حقوق املرأة في القوانين 
املصادق عليها وإلدراج قضايا املرأة في 

املداوالت والنقاشات البرملانية؟
  هل يخصص البرملان لجنة من لجانه 

التشريعية أو الخاصة للمرأة ؟

مدى تكريس األحكام الدستورية
 للمساواة بين الجنسين ولحقوق املرأة

مدى تكريس القوانين 
 للمساواة بين الجنسين ولحقوق املرأة

مدى نجاعة   اآلليات املعتمدة  
لتفعيل حقوق املرأة وتطبيق األحكام 

الدستورية والتشريعية
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املؤشر عدد 3: مدى مساهمة النظام االنتخابي في تحقيق تمثيلية مناسبة للمرأة 

فــي  ومشــاركتها  املــرأة  تمثيــل  مســتوى  علــى  مباشــرة  بصفــة  املعتمــد  االنتخابــي  النظــام  يؤثــر 
االنتخابــات باعتبــاره مجموعــة مــن األحــكام التنظيميــة التــي تهــدف إلــى ترجمــة األصــوات املدلــى بهــا 
فــي االنتخابــات إلــى مقاعــد، ومــن أهــم العوامــل املؤثــرة داخــل النظــم االنتخابيــة  نظــام التصويــت 

املقاعــد. توزيــع  الدائــرة وطريقــة  وحجــم 

صّنف االتجاهات الكبرى لألنظمة االنتخابية من زاوية تمثيل املرأة كما يلي :
ُ
وت

يقوم هذا النظام على 
فوز  املرشح أو الحزب 

الحاصل على أعلى عدد 
من أصوات الناخبين )في 

دورة أو دورتين(. ويستخدم 
ضمن دوائر انتخابية فردية 

صغيرة الحجم ، وال يوجد 
عادة سوى فائز واحد في كل 

دائرة، مّما يجعل األحزاب 
ال تجد مجاال لتمثيل 
الفئات املهمشة عند 

اختيار مرشحيها، ويحقق 
هذا النظام عموما تمثيلية 

ضئيلة للنساء.

يتحصل الحزب أو االئتالف 
على عدد من املقاعد في 
الهيئة املنتخبة يساوي 

نسبة األصوات التي فاز 
بها، وتستخدم جميع نظم 

التمثيل النسبي الدوائر 
التعددية، وتكون عادة 

دوائر كبيرة الحجم. ويحقق 
هذا النظام في العادة 

تمثيلية أكبر للنساء تختلف 
حسب حجم الدائرة 
واعتماد نظام العتبة 

االنتخابية من عدمه  أو 
نظام الحصص أو نظام 

التكافؤ، ونوع القائمة 
مغلقة أو مفتوحة.

يتم فيه املزج بين مزايا نظام 
التمثيل باألغلبية ونظام 

التمثيل النسبي، وذلك 
باعتماد النظامين بشكل 

مواز أو مختلط، حيث 
يستند النظام األّول على 

دوائر فردية، في حين يستند 
النظام الثاني على القوائم 

النسبية. ويحقق نظام 
النسبية املختلطة تمثيلية 

أكبر للنساء من النظام 
املتوازي.

نظام التمثيل النسبينظام التمثيل باألغلبية

++
النظام املختلط
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املحور الثاني: السياق السيا�سي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي

يســهم اإلملــام بالســياق السيا�ضــي واالجتماعــي والثقافــي واالقتصــادي فــي التقييــم 
املوضوعــي للمعطيــات التــي يتــم تجميعهــا مــن املراقبيــن فــي مرحلــة الحقــة ووضــع 

العمليــة االنتخابيــة فــي ســياقها الواقعــي.

 وتشــير نتائــج البحــوث املتعلقــة باملــرأة إلــى أن وصولهــا إلــى دوائــر صنــع القــرار 
السيا�ضــي يتأثــر باألعــراف والقوالــب النمطيــة الســائدة بشــأن النــوع االجتماعــي 
العمليــات  لتحليــل  أساســية  تعتبــر  تمييزيــة  ممارســات  تكــرس  قــد  والتــي 
 
ً
االنتخابيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي وتقديــم املقترحــات لتكــون أكثــر شــموال

.
ً
وإنصافــا وشــفافية 

    ما هو النظام االنتخابي املعتمد،  وهل يتضّمن أحكاما تعزز تمثيلية املرأة؟

    هل هناك تكريس لنظام املقاعد املحجوزة؟

    هــل هنــاك تكريــس قانونــي أو طوعــي لنظــام الكوتــا؟ وهــل يتــم تطبيقهــا أثنــاء الترشــح أو عنــد تجميــع 

النتائــج؟

    ما مدى وجود قواعد تنظم ترتيب املرشحين )امرأة في كل ثالثة مترشحين، تناصف وتناوب(؟

    هــل هنــاك عقوبــات مفروضــة فــي حالــة عــدم االمتثــال لنظــام الحصــص أو الكوتــا أو األحــكام املتعلقــة 

بتمثيل النساء؟ 

    ما مدى اعتماد ضمانات أو حوافز مالية أو مؤسسية أو غيرها للتشجيع على ترشيح النساء؟

    هل يتّم اعتماد نظام القائمة املفتوحة أو املغلقة )في صورة اعتماد نظام القائمات(؟

    كيــف يتــم تقســيم الدوائــر االنتخابيــة؟ وهــل يتــّم اعتمــاد نظــام الدوائــر كبيــرة الحجــم أو الدوائــر 

الصغيــرة؟

األسئلة املعيارية املقترحة
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املؤشر عدد 1: مدى انخراط املرأة في النظام الحزبي 

األسئلة املعيارية املقترحة

يعتبــر التنــاول الحزبــي ملســألة النــوع االجتماعــي مســألة جوهريــة فــي تحقيــق اســتراتيجيات املســاواة بيــن الجنســين فــي الحيــاة العامــة ومؤشــرا هامــا لقيــاس 
مــدى انخــراط املــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة باعتبــار األحــزاب هــي الحاضنــة األساســية للعمــل السيا�ضــي .

«

  هل يتمتع الرجل واملرأة 
بحظوظ متساوية في تكوين 

األحزاب ؟

   ماهي نسبة النساء 
املنخرطات في األحزاب مقارنة 

بعدد الرجال؟

   هل هناك إحصائيات 
حول عدد النساء املنخرطات 
موزعة حسب السن أو الفئة 

االجتماعية أو املهنية أو أية 
تصنيفات أخرى؟

  هل تتضمن استراتيجيات 
األحزاب ومخططاتها أهدافا 

تتعلق بإدماج املنظور 
االجتماعي؟ 

  هل تعتمد األحزاب 
آليات تنفيذ ومتابعة لهذه 

االستراتيجيات وبرامج العمل؟ 

  هل أن برامج التدريب التي 
تقوم بها االحزاب تراعي الفوارق 

بين الجنسين وخصوصيات 
املرأة؟

  ما مدى قيام األحزاب 
بحمالت توعية وتحفيز 

النخراط النساء ولبرامج توعية 
ترمي إلى تعزيز مشاركتهن في 

االنتخابات؟

  هل تخصص األحزاب 
جانبا من ظهورها اإلعالمي 

للمرأة وللمسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي؟

   هل تخصص األحزاب 
هيكال أو خلية داخلها تعنى 

باملرأة  أو بإدماج املنظور 
االجتماعي في برامجها 

وأنشطتها؟

   هل تعتمد األحزاب في 
أنظمتها األساسية أو الداخلية 

أحكاما تكرس املساواة من 
منظور النوع االجتماعي؟

   هل هناك في صلب 
القوانين واألنظمة الداخلية 
لألحزاب أحكام تعزز حضور 
املرأة داخل الحزب على غرار 
كوتا قانونية أو نسبة طوعية 

مخصصة للمرأة في هياكل 
األحزاب ؟

  ماهي نسبة النساء في 
مواقع القرار داخل الحزب وفي 

الوظائف الحزبية العليا ؟

    هل يتّم توزيع األنشطة 
الحزبية بين الرجال والنساء 

داخل الحزب بصورة عادلة؟ 

    ما هو أثر القواعد 
اإلجرائية وأنظمة العمل على 

قدرة النساء والرجال على 
تحقيق التوازن بين وظائفهم 

املهنية وحياتهم الخاصة؟ 

    ما مدى اتخاذ األحزاب 
لتدابير ترمي إلى تيسير 

حضور املرأة في االجتماعات 
والتظاهرات الحزبية، 

ومدى مالءمة هذه املواعيد 
واالجتماعات لخصوصياتها؟

    ما مدى وجود شكاوى 
داخلية حول قضايا التمييز 

بين الجنسين والتحرش وكيفية 
معالجتها من قبل هياكل 

وقيادات األحزاب؟

  ماهو مستوى شفافية 
التمويالت وصرفها داخل 
األحزاب وهل هناك نظم 

للمساءلة الداخلية؟

  ما مدى عدالة القواعد 
املتعلقة بتوزيع الدعم املالي 

واللوجستي بين الرجال والنساء 
داخل الحزب؟

  كيف يتم  توزيع منحة 
الدولة في برامج الحزب وما 

هي حصة البرامج املخصصة 
للنساء؟

  هل هناك ميزانية 
مخصصة داخل الحزب 

لتدريب النساء العضوات أو 
املرشحات لالنتخابات؟

    كيف يتم اختيار األحزاب 
ملرشحيهم في االنتخابات؟ وما 

مدى شفافية وإنصاف املعايير 
املعتمدة في اختيار املرشحين 

واملرشحات؟

    هل تتحّصل النساء على 
مواقع متقدمة على القائمات 

االنتخابية؟

    ما مدى التزام ااألحزاب 
بتطبيق الكوتا القانونية 
املخصصة للنساء عند 

تشكيل قائمات املرشحين في 
االنتخابات العامة أو مدى 

تكريسهم لكوتا طوعية ؟

مدى انخراط املرأة في 
العمل
 الحزبي

مكانة املرأة في 
برامج األحزاب 
واستراتيجيتها

مكانة املرأة 
في هياكل األحزاب 
وأنظمتها الداخلية

مدى عدالة إجراءات العمل 
واملساءلة داخل األحزاب
 من منظور النوع االجتماعي

 مدى انصاف القواعد املتعلقة 
بتمويل األحزاب وطرق 

صرف التمويالت

مدى شفافية وعدالة اإلجراءات
 املتعلقة باختياراملرشحين 

واملرشحات لالنتخابات العامة
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املؤشر عدد 2: مدى انخراط املرأة في النظام الجمعياتي 

   ما مدى انفتاح املنظمات غير الحكومية 
والجمعيات على املشاركة النسائية  والقضايا 

املتعلقة باملرأة؟

   ما هي نسبة املنظمات والجمعيات 
النسائية ومدى فعاليتها في دعم حقوق املرأة؟

   ماهي نسبة انخراط املرأة في الجمعيات 
واملنظمات املحلية؟

   ماهو توزيع النساء املنخرطات حسب 
السن والفئة االجتماعية واملهنية أو أية 

تصنيفات أخرى؟

   هل تدرج األنظمة الداخلية للجمعيات 
أحكاما تتعلق بالنوع االجتماعي أو باملساواة 

بين الجنسين؟

   هل تتحّصل املرأة على مواقع قيادية داخل 
الجمعيات وفي هياكلها األساسية؟ وهل هناك 
كوتا قانونية أو طوعية للنساء في هذه املواقع؟

   ماهي نوعية املواقع التي تحتلها املرأة داخل 
منظمات املجتمع املدني، وهل يتم تمكينها من 

نفس الظروف واآلليات للقيام بدورها على قدم 
املساواة؟

   هل تشارك املرأة في وضع السياسات 
والبرامج داخل الجمعيات واملنظمات؟

   هل تقوم منظمات املجتمع املدني بدور في 
اقتراح مشاريع قوانين تدعم حقوق املرأة أو 
في إصالح املنظومة االنتخابية لجعلها تدعم 

النساء ؟

   هل تقوم منظمات املجتمع املدني بتنفيذ 
أنشطة توعوية وبرامج تستهدف النساء وترمي 

إلى تعزيز مشاركتهن في االنتخابات؟

   هل تهتم منظمات املجتمع املدني بجمع 
املعطيات واإلحصائيات حول مشاركة النساء 

في االنتخابات وحول ظاهرة العنف االنتخابي؟ 
وهل تقوم بتحليل هذه املعطيات ومتابعتها؟

مدى انخراط املرأة في
العمل الجمعياتي

مكانة املرأة في هياكل منظمات املجتمع 
املدني وفي أنظمتها الداخلية

مكانة  املرأة فيبرامج منظمات 
املجتمع املدني واستراتيجياتها
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املؤشر عدد 3 :  مدى تالؤم السياق االجتماعي والثقافي واالقتصادي مع تكريس املشاركة السياسية للمرأة

إن دراســة النصــوص القانونيــة واملؤشــرات اإلحصائيــة قــد ال تكــون كافيــة لفهــم املكانــة التــي تحتلهــا املــرأة فــي الحيــاة السياســية، إذ ال بــد مــن تعميــق 
النظــر فــي خارطــة العالقــات االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة التــي تعيقهــا أحيانــا عــن ممارســة حقهــا االنتخابــي واملشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة.

«

   هل هناك تفرقة وتمييز بين النساء 
والرجال في الحصول على حقوق املواطنة؟

   هل يتّم تكريس الصورة النمطية للمرأة في 
الحياة االجتماعية وفي اإلعالم؟

   هل هناك اختالف بين املناطق الحضرية 
والريفية إزاء املساواة بين املرأة والرجل؟

   هل هناك عادات أو تقاليد أو أعراف 
دينية أو ثقافية تعيق مشاركة املرأة في الحياة 

السياسية؟

   ما مدى انتشار النظام القبلي والعشائري 
أو الطائفي ، وهل هناك جهات أو مجموعات 

أقلية دينية أو لغوية أو عرقية تعتبر املشاركة 
السياسية للمرأة مسألة غير محبذة أو 

منبوذة؟
   ما مدى انتشار ظاهرة العنف األسري ضد 

النساء، وماهي فئات النساء املعنية؟

   ما مدى شمولية الحق في التعليم للجميع 
دون تمييز وهل من عراقيل لتجسيد هذا 

الحق بالنسبة للمرأة؟ 

   ما هي نسبة التعليم بالنسبة لإلناث مقابل 
الذكور، وهل من تباين واختالف في هذه 

النسبة بين املدن واملناطق الريفية؟

   ماهي نسبة الحصول على تعليم جامعي 
بين الذكور واإلناث؟

   ما هو معّدل األمية ونسبة النساء األميات 
موزعة حسب الفئات العمرية؟

   هل هناك برامج ملحو األمية لفائدة املرأة 
الريفية؟ وماهو عدد النساء املنتفعات بهذه 

البرامج؟

   ما هي نسب البطالة بين الجنسين ومعّدل 
النساء العامالت واملوظفات؟

   ما مدى التساوي في  الفرص بين النساء 
والرجال للوصول إلى املناصب العامة 

والوظائف العليا في الدولة؟ وما هي العراقيل 
التي تعترض النساء للحصول على هذه 

املناصب؟ 

   هل تتمتع املرأة بفرص متساوية في املجال 
االقتصادي وخاصة في مستوى األجور؟ وما 

هو متوسط دخل املرأة مقابل متوسط دخل 
الرجل؟

   ماهي نسبة الفقر وتصنيفها بين النساء 
والرجال.

املرأة داخل
 األسرة واملجتمع

مكانة املرأة
 في التعليم

عالقة املرأة
 بالعمل ومكانتها االقتصادية

األسئلة املعيارية املقترحة
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المراقبة الميدانية للعملية االنتخابية

الجـــــزء الثالث

تقت�ضــي املراقبــة امليدانيــة  توزيــع املراقبيــن علــى امليــدان بعــد تمكينهــم مــن أدوات العمــل واملنهجيــة 
الالزمــة لتدويــن املالحظــات وصياغــة التقاريــر اليوميــة وفــق نمــاذج معــدة مســبقا. ويجــب أن تغطــي 
الهيــكل  النــوع االجتماعــي مجاليــن أساســيين: نشــاط  مــن منظــور  امليدانيــة لالنتخابــات  املراقبــة 

املكلــف بتنظيــم االنتخابــات أو اإلدارة االنتخابيــة، ومختلــف األنشــطة املرتبطــة باالنتخابــات. 

االجتماعــي  النــوع  لسياســة  نوعهــا،  كان  مهمــا  االنتخابيــة،  اإلدارة  تأصيــل  يمكــن رصــد مســتوى 
وأنشــطتها  املؤسســية  هياكلهــا  فــي  الجنســين  بيــن  للمســاواة  العملــي  التكريــس  فــي  توفقهــا  ومــدى 

التاليــة:  املحــاور  خــالل  مــن  وممارســاتها 
    هيئات اإلدارات االنتخابية أو مجالسها أو مفوضياتها، 

    اإلدارة التنفيذية أو الجهاز التنفيذي، 
    طرق تسيير اإلدارة االنتخابية وبرامجها.

القسم األّول : تمثيلية املرأة صلب الهيكل املنظم لالنتخابات

األسئلة املعيارية العناصر املؤشر املحور

 هل أن قواعد وشروط العضوية في هيئة االدارة االنتخابية أو مجلسها أو
مفوضيتها منظمة بقت�ضى الدستور أو القانون أو التراتيب؟

ضوية
ط الع

شرو

ضوية
سين  في ع

ساواة بين الجن
امل

ضياتها 
سها أو مفو

جال
خابية أو م

رة االنت ت اإلدا
هيئا

 هيئات اإلدارة
 االنتخابية أو
 مجالسها أو
مفوضياتها

 كيف يتم اختيار األعضاء؟ عن طريق التعيين  أو االنتخاب؟ وما هي الجهة
املسؤولة عن التعيين أو االنتخاب؟

 هل يتم تخصيص نسبة للنساء أو كوتا قانونية في عضوية هيئة االدارة
االنتخابية أو مجلسها؟

 كم عدد النساء املترشحات آلخر تجديد في عضوية هيئة اإلدارة االنتخابية
مقابل الرجال؟

 ما هو العدد الحالي للنساء أو نسبتهن في عضوية هيئة اإلدارة االنتخابية أو
 مجلسها أو مفوضياتها؟



 دليل منهجي إلدماج منظور النوع االجتماعي في مراقبة العملية االنتخابية

الجــــــزء الثالث : المراقبة الميدانية للعملية االنتخابية

51

 كيف يتّم توزيع الصالحيات داخل هيئة االدارة االنتخابية أو مجلسها؟ وهل
 تتحصل النساء على مهام الرئيس أو نائب الرئيس أو خطة معينة داخل هذه

املجالس؟

ت
الحيا

ص
يع ال توز

ضوية
سين  في ع

ساواة بين الجن
امل

ضياتها 
سها أو مفو

جال
خابية أو م

رة االنت ت اإلدا
هيئا

 هيئات اإلدارة
 االنتخابية أو
 مجالسها أو
مفوضياتها

 كيف يتم اتخاذ القرارات داخل مجلس الهيئة، باعتماد التصويت أو بصفة
 فردية من قبل الرئيس؟ وهل تشارك العضوات النساء بصفة فعالة في

القرارات التي تهم تسيير اإلدارة االنتخابية وتنظيم االنتخابات؟

 هل تمثل العضوات النساء هيئة االدارة االنتخابية في الندوات وامللتقيات
والجلسات مع شركاء العملية االنتخابية ؟

 هل تتاح للعضوات النساء نفس الفرص للظهور في االعالم وتمثيل هيئة
اإلدارة االنتخابية والتعريف ببرامجها؟

 هل تعتمد اإلدارة االنتخابية منظور النوع االجتماعي في برامجها التشغيلية
من خالل اعتماد سياسة في االنتدابات تشجع أو تسهل توظيف النساء؟

ف
ب أو التوظي

االنتدا

سين
ص بين الجن

س مبدأ تكافؤ  الفر
تكري

ي  
زها التنفيذ رة التنفيذية وجها ف والتأهيل في هياكل اإلدا

سة التوظي
سيا

في 

 اإلدارة
  التنفيذية
 أو الجهاز
التنفيذي

 هل يتم اعتماد صيغة لإلعالن عن الوظائف الشاغرة تحفز النساء على
املنافسة ؟

 هل هناك تدابير ترمي إلى توفير فرص متساوية للجنسين للحصول على
 مناصب في جميع املستويات بما في ذلك املناصب القيادية؟ وهل هناك

 اعتماد كوتا نسائية لشغل بعض املناصب داخل اإلدارة التنفيذية أو الجهاز
التنفيذي أو تدابير خاصة إلعطاء األولوية للنساء؟

 ماهي نسبة النساء في اإلدارة املركزية وفي اإلدارات والفروع الجهوية )املحلية(
 وفي الخطط واملناصب العليا؟

 ماهــي نســبة النســاء فــي الوظائــف الوقتيــة علــى املســتوى املركــزي

والجهــوي )املحلــي( مقســمة حســب أصنــاف هــذه الوظائــف ؟

هل هناك تكافؤ في الفرص في إسناد املنح واالمتيازات والترقيات ؟ ن
ظام التأهيل والتكوي

ن

 هل هناك تكافؤ في الفرص في االنتفاع ببرامج التكوين والتأهيل لفائدة
املوظفين والعاملين من الجنسين ؟

 هل تضع اإلدارة االنتخابية برامج تكوين لفائدة موظفيها ومسؤولي إدارتها
لتعميم منظور النوع االجتماعي وطريقة تنفيذه في مختلف أوجه نشاطهم؟
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 هل وضعت اإلدارة االنتخابية سياسة واضحة ذات بعد مؤس�ضي إلدماج
 املنظور االجتماعي تسعى إلى تنفيذها ومتابعتها ضمن مخططها االستراتيجي

 أو برامج عملها السنوية؟

ت
سا

سيا
البرامج وال

ساتها
سيا

جها و
خابية وبرام

رة االنت سيير اإلدا
ظور النوع االجتماعي في طرق ت

إدماج من

 طرق تسيير
 اإلدارة

 االنتخابية
 وبرامجها
 التنفيذية

 هل تقوم اإلدارة بتقييم داخلي ملستوى إدماج منظور النوع االجتماعي على
 املستوى واإلداري والتنظيمي؟

 هل يتم اقتراح التوصيات واإلصالحات املمكنة من خالل جمع البيانات
وتصنيفها حسب الجنس والسن؟

 هل هناك جهاز أو قسم أو منسق متخصص في تنفيذ ومتابعة سياسة
املنظور االجتماعي داخل اإلدارة االنتخابية؟

 هل تضع اإلدارة االنتخابية استراتيجية واضحة لتحقيق املساواة بين
الجنسين في العملية االنتخابية وخاصة بالنسبة للتسجيل واالقتراع؟

 هل تعقد اإلدارة االنتخابية عالقات شراكة مع مختلف الفاعلين إلدماج
منظور النوع االجتماعي في مختلف األنشطة املرتبطة باالنتخابات؟

 إلى أي مدى يقع تكريس مبادئ املساءلة في التسيير الداخلي لالدارة
االنتخابية باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية لتعزيز املساواة بين الجنسين؟

سيير
طرق الت

هل تعّد آليات املساءلة متاحة ومنصفة لكال الجنسين دون تمييز؟

باعتبــار أن العمليــة االنتخابيــة هــي مجموعــة مــن األنشــطة الدوريــة واملترابطــة، فــإن حضــور املــرأة 
ومشــاركتها الفعالــة فــي عمليــة االقتــراع، بوصفهــا جوهــر العمليــة االنتخابيــة وغايتهــا، يتأثــر بمــدى 

إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة.

تسجيل الناخبين
يمثــل التســجيل العمليــة التــي يتــم بموجبهــا تحديــد املواطنيــن املؤهليــن للتصويــت.  ولضمــان وجــود 
ســجل ناخبيــن شــامل ومحيــن )محــدث(، تســبق عمليــة التســجيل حمــالت توعيــة وإعــالم للناخبيــن 
والفئــات  الشــرائح  جميــع  عــادة  وتســتهدف  االنتخابــات  فــي  املكثفــة  مشــاركتهم  ضمــان  إلــى  ترمــي 

وخاصــة منهــا الهشــة أو ذات التمثيليــة الضعيفــة .

القسم الثاني :األنشطة املتعلقة باالنتخابات من منظور النوع االجتماعي
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األسئلة املعيارية العناصر املؤشر املحور

 هل هناك برامج توعية أو حمالت خاصة بالتسجيل أو باالقتراع موجهة
 للمرأة أو متالئمة مع  احتياجات فئات محددة من النساء على غرار النساء

 الريفيات أو األميات ؟

خابية موجهة للمرأة
برامج توعية انت

خبين
الم النا

خابية وإع
ظور النوع االجتماعي في برامج التوعية االنت

برامج إدماج من

 التوعية
االنتخابية

 وإعالم 
الناخبين

 هل هناك برامج متزامنة للتوعية والتحفيز على املشاركة في االنتخابات
لفائدة املرأة تنظمها األحزاب ومكونات املجتمع املدني ؟

 هل هناك تأطير ومتابعة من قبل اإلدارة االنتخابية  ألنشطة األحزاب
 ومكونات املجتمع املدني بخصوص البرامج التوعوية لتحفيز النساء على

املشاركة في االنتخابات كناخبات أو مترشحات ؟

 ماهي فئات النساء املستهدفة أو املستفيدة من برامج التوعية عموما؟ وهل
هناك إحصائيات حسب الفئة االجتماعية والتوزيع الجغرافي والسن؟

 ماهي الوسائل املستعملة لتوعية الناخبين؟ وهل يتم القيام بمحاكاة لعملية
التسجيل وعملية االقتراع ؟ ضامينها

سائل البرامج التوعوية وم
و

 هل هناك فرق ميدانية للتوعية موجهة للمرأة؟ وهل يتم مراعاة التوازن بين
 الجنسين في تكوينها؟ وهل يتم استهداف األماكن التي توجد بها املرأة على غرار

املعامل والحقول واملناطق الريفية؟

 هل يتم مالءمة محتوى املحامل )الكتب االرشادية( والبرامج التوعوية
 مع احتياجات املرأة وخصوصياتها أو تتضمن ما يحّفز املرأة على وجه

 الخصوص للمشاركة في االنتخابات ؟

 كيف تقوم اإلدارة االنتخابية بتصميم البرامج التوعوية املوجهة للنساء؟ هل
 هناك شراكة مع خبراء أو جهات متخصصة؟ وهل يتم ذلك باالعتماد على

معطيات إحصائية ودراسات في الغرض؟

هل يتم اعتماد نظام التسجيل اآللي أو نظام التسجيل اإلرادي؟

سجيل املعتمد
ظام الت

ن

ساء
شموليتها للن

سجيل و
حة عملية الت

إتا

 تسجيل
الناخبين

 هل التسجيل إجباري أم اختياري؟ وهل هناك إجراءات زجرية بالنسبة
للتسجيل اإلجباري أو إجراءات تحفيزية في صورة التسجيل االختياري؟

 في أنظمة التسجيل االرادي، هل تعّد اإلجراءات الخاصة بالتسجيل يسيرة
 ومتاحة للنساء بجميع فئاتهن )املرأة الريفية، املرأة العاملة، النساء األميات،

النساء املسنات( ؟

 هل يتم اعتماد التسجيل لفائدة الغير إلى جانب التسجيل الشخ�ضي؟
 وهل هناك إحصائيات عن النساء املسجالت عن طريق الغير؟ وماهي نسب

النساء املسجالت من قبل األب أو األخ أو الزوج؟

 ماهي آليات أو وسائل التسجيل، هل يعتمد طريقة التسجيل اليدوي أو يتم
 التسجيل عن طريق منظومة اعالمية؟ وهل هناك عوائق لعملية التسجيل

تتمثل في إجادة اللغة أو إجادة القراءة والكتابة ؟
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 هل املعلومات حول التسجيل متاحة للنساء؟ وهل هن على علم بشروط
 التسجيل والوثائق املستوجبة واآلجال؟

سجيل
ط الت

شرو

ساء
شموليتها للن

سجيل و
حة عملية الت

إتا

 تسجيل
الناخبين

 هل أن وثائق التسجيل متاحة وإجراءات استخراجها يسيرة ؟ وهل هي
مجانية أم مكلفة؟

 هل أن شروط التسجيل إقصائية، أي مقيدة باملستوى الثقافي أو التعليمي
أو الكفاءة أو الجنس أو بتسوية الوضعية الجبائية أو بدفع الضرائب مثال؟

 هل هناك مكاتب قارة ومكاتب متنقلة للتسجيل وماهو مدى انتشارها خاصة
في املناطق الريفية؟

سجيل
ب الت

مكات

 ماهي مدى سهولة الوصول إلى مكاتب التسجيل بالنسبة للنساء من حيث
 املسافة؟ وهل تعتبر أماكن التسجيل آمنة بالنسبة للنساء وتوقيت التسجيل

 مالئما لظروفهن ؟ وهل هناك ترتيبات خاصة لتسجيل النساء على غرار
املكاتب املخصصة للنساء أو الطوابير املنفصلة ؟

 كم تبلغ نسبة النساء ضمن أعوان التسجيل؟ وهل تختلف هذه النسبة بين
املدن واملناطق الريفية؟

 هل هناك نساء عبرن عن عدم املشاركة في االنتخابات عبر عزوفهن عن
 التسجيل؟  وهل يمكن تجميعهن في فئات معينة على غرار السن والفئة

االجتماعية أو املهنية؟ وماهي أسباب العزوف؟ ف
ب اإلقبال وظاهرة العزو

س
ن

 هل يخلو مسار التسجيل من التخويف والعنف املسلط على النساء؟ وما
هو عدد الحاالت املسجلة؟

ماهي نسبة النساء املسجالت مقابل النساء املؤهالت للتصويت؟

هل يعكس عدد املسجلين من الرجال والنساء تركيبة السكان بوجه عام؟

ما هو مدى التفاوت بين الجهات أو الدوائر االنتخابية في تسجيل املرأة ؟

 هل يتضمن السجل االنتخابي بيانات الناخبين والناخبات موزعة حسب
 الجنس والسن وأية تصنيفات أخرى كالجهة أو الفئة االجتماعية أو املهنية؟

الترشح
املنتخبــة  املجالــس  فــي  الجنســين  تمثيليــة  فــي  ومباشــرة  أساســية  بصفــة  تؤثــر  التــي  العمليــة  هــي 
وفــي مواقــع القــرار السيا�ضــي بمــا تتضمنهــا مــن شــروط وإجــراءات تتداخــل فــي عديــد األحيــان مــع 
ممارســات األحــزاب السياســية باعتبارهــا الشــريك األسا�ضــي فــي هــذه املرحلــة. لذلــك يجــب رصــد 
وترتيبــات  قانونيــة  وأطــر  وإجــراءات  شــروط  مــن  الترشــح  مســألة  فــي  املؤثــرة  العناصــر  مختلــف 

النــوع االجتماعــي.  مــن منظــور  عمليــة 

التاريخيــة  تبــدو أحيانــا منطقيــة ومعقولــة ولهــا مبرراتهــا  أو متطلبــات  فــرض شــروط  يتــم  فقــد 
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األسئلة املعيارية العناصر املؤشر املحور

ط هل أن شروط الترشح لالنتخابات تتيح حق الترشح للجميع دون تمييز؟
شرو

 ال
ضوعية

املو

شح
ط التر

شرو
ص في 

س مبدأ تكافؤ الفر
تكري

 شروط
الترشح

 هل هناك شروط تتعلق باملستوى الثقافي أو التعليمي أو باالنتماء إلى جهة
 معينة أو إلى فئة مهنية أو اجتماعية معينة؟ أو هل هناك قيود للترشح على

أساس الجنس ؟

هل أن الوثائق املستوجبة لتقديم الترشح متاحة؟ وهل هي مجانية؟ شكلية
ط ال

شرو
ال

 هل يشترط الحصول على عدد معين من التوقيعات أو التزكيات للترشح
 )تزكيات شعبية، تزكيات برملانية، أو تزكية مجلس جهوي أو بلدي(، وماهو

 عدد التوقيعات املطلوبة ؟

 هل يشترط دفع كفالة أو ضمان مالي للترشح؟

هل يتم اعتماد نظام الترشح الفردي أو الترشح الجماعي ضمن قائمات؟ شح
ظام التر

ن

 هل يشترط الترشح عن طريق األحزاب واالئتالفات فقط أم تقبل الترشحات
املستقلة؟

هل يعتمد نظام القوائم املفتوحة أو املغلقة؟

 هل من تحفيز لترشيح النساء على غرار إسناد حوافز مالية لألحزاب وقوائم
 ترشيح النساء، أو تخصيص مساحة إعالمية أكبر لألحزاب التي ترشح

النساء؟ ساء
ت ترشيح الن

آليا

هل يتم اعتماد شروط تفرض ترشيح النساء على غرار نظام الحصص  
)نظام حصص املرشحين أو نظام املقاعد املحجوزة( أو الكوتا )القانونية 

أو الطوعية(  أو فرض ترتيب معين للمترشحين على غرار اشتراط مبدأ 
التناصف بين النساء والرجال في القائمات وقاعدة التناوب بينهم؟

 هل هناك عقوبات في حال عدم االلتزام بالحصص املفروضة قانونا أو
بالكوتا القانونية أو غيرها؟ وهل يتم االلتزام بتسليطها بشكل عادل؟

والثقافيــة واالجتماعيــة، إال أنهــا تحمــل فــي طياتهــا تمييــزا مــن منظــور النــوع االجتماعــي أو أنهــا تطبــق 
بطريقــة غيــر عادلــة مّمــا قــد يخلــق مجالــس تشــريعية أو هيئــات منتخبــة تســيطر عليهــا نخبــة غيــر 

تمثيليــة.

فــي اتجــاه وضــع آليــات للتمييــز اإليجابــي وتكريــس  وقــد تطــورت التشــريعات والنظــم االنتخابيــة 
املســاواة بيــن الجنســين خاصــة فــي األنظمــة التــي تشــهد عزوفــا أو ضعفــا فــي املشــاركة السياســية 
للنســاء علــى غــرار  نظــام املقاعــد املحجــوزة أو نظــام الكوتــا أو الحصــص والتــي تختلــف آثارهــا 
حســب طــرق تطبيقهــا أو صبغتهــا اإللزاميــة والعقوبــات املفروضــة فــي حالــة عــدم االلتــزام بهــا فــي 

الحزبيــة.  القائمــات  تشــكيل 
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هل أن إجراءات الترشح عادلة ومتاحة بالنسبة للمرأة )الوثائق املستوجبة/ 
التكلفة املالية/ مكان وتوقيت التسجيل للترشح(

شح
تقديم التر

سين
ساواة بين الجن

سها ملبدأ امل
شح وتكري

سجيل التر
ت ت

جراءا
عدالة إ

  إجراءات
 تسجيل
الترشح

 هل يتم تقديم الترشح بصفة شخصية أو هو متاح عن طريق وكيل؟ كم
 عدد أو نسبة النساء الالتي قدمن ترشحهن بصفة شخصية؟ وعن طريق

وكيل؟ وماهو جنس الوكيل وصفته أو نوع القرابة؟

 هل أن تقديم الترشح يتم مباشرة في مكاتب قبول الترشحات أو هناك
 إمكانية لتقديم الترشحات عن بعد؟

 هل يتّم اعتماد نفس اإلجراءات في التعامل مع ملفات املرشحات واملرشحين
دون تمييز؟

شح
ف التر

 هل تم التقيد باإلجراءات الشكلية لقبول أو تسجيل ملفات الترشحاتمل
وتسليم الوصوالت للمرشحات واملرشحين على حد السواء؟

 هل تّم تسجيل ممارسة ضغوط على بعض املرشحات لعدم تقديم ترشحهن
أو سحبه؟ ت

 االنتهاكا
ساء

 هل تّم تسجيل عنف او انتهاكات مسلطة على املرشحات أثناء تسجيلضّد الن
 ترشحهن، وماهو عددهن أو نسبتهن وانتماءاتهن ونوعية الدائرة االنتخابية

)وسط ريفي أو حضري(؟

 ماهي نسبة النساء املرشحات مقابل نسبة الرجال موزعة حسب األحزاب
 واالئتالفات وحسب الدوائر االنتخابية؟ وماهو عدد أو نسبة املرشحات

املستقالت؟

ساء
ب ترشيح الن

س
ن

 هل أن موقع املرشحات على القائمات االنتخابية مناسب وهل تّم ترشيحهن
من األحزاب أو االئتالفات في دوائر انتخابية توفر لهن حظوظ النجاح؟

 هل تم رفض مطالب مرشحات؟ وهل كانت أسباب الرفض موضوعية
 أو شكلية؟ وماهو عددهن أو نسبتهن؟ وهل ينتمين إلى قائمات حزبية أو

ائتالفية أو مستقلة؟

 ماهي نسبة الترشحات املقبولة واملرفوضة موزعة حسب الجنس وحسب
االنتماء إلى األحزاب واالئتالفات وحسب الدوائر االنتخابية؟

 هل تم تسجيل انسحابات من قبل مرشحات بعد قبول ترشحهن ، وماهي
النسبة املسجلة لالنسحابات من النساء مقابل الرجال  وماهي انتماءاتهن؟

ت
سحابا

ظام االن
ن

 هل هناك قواعد لنظام االنسحابات؟ وكيف يتم تعويض املنسحبين من
املرشحات؟ وهل يتم التعويض من نفس الجنس؟
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الحملة االنتخابية
تمثــل الحملــة االنتخابيــة الفتــرة الزمنيــة التــي تســبق االنتخابــات والتــي ُيســمح فيهــا للمرشــحات 
واملرشــحين بالتعريف ببرامجهم االنتخابية واالتصال بالناخبين وفق قواعد تنظيمية تقوم  على 
مبــدأي املســاواة وتكافــؤ الفــرص، وذلــك بهــدف ضمــان حــد أدنــى مــن الظــروف املالئمــة للمنافســة 
النزيهــة بينهــم.  وتعتبــر التدابيــر املتخــذة مــن قبــل الســلط املتدخلــة فــي مراقبــة الحملــة ضروريــة 

لتحقيــق النزاهــة وتكريــس املســاواة بيــن املرشــحين مــن الجنســين. 

األسئلة املعيارية العناصر املؤشر املحور

اإلطار القانوني والترتيبي هل تضع القوانين أو التراتيب قواعد مضبوطة للحمالت االنتخابية؟

خابية
ت االنت

ال
س قواعد الحم

تكري

ف
صا

ساواة واإلن
ئ الحياد وامل

 ملباد

 مبادئ
 وقواعد

 الحمالت
 االنتخابية

 هل تضمن القواعد املوضوعة فرصا عادلة ومنصفة للتنافس بين
الجنسين؟ وهل تتيح للنساء التمتع بنفس التسهيالت ملمارسة حمالتهم؟

 هل هناك تنصيص على ضوابط تتعلق بمنع التعرض للمرشحات واملرشحين
 في حرمتهم الجسدية وفي أعراضهم ؟ وهل من تجريم ملثل هذه االنتهاكات؟

 هل تم وضع مدونة سلوك أو ميثاق شرف لألحزاب واالئتالفات واملرشحين
 لالنتخابات؟

ك
سلو

ت ال
مدونا

 هل تكرس مدونات السلوك مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص وتمنع اللجوء إلى
جميع مظاهر العنف والثلب؟

هل يتّم إسناد منحة تمويل عمومي للمترشحين واملترشحات؟ ظام التمويل
ن

خابية
ت االنت

ال
ف قواعد تمويل الحم

صا
 إن

ساء والرجال
يعها بين الن وطرق توز

 تمويل
 الحمالت

 االنتخابية
ومراقبتها

 هل يتّم اعتماد نظام التمويل املسبق أو نظام استرجاع املصاريف في إسناد
التمويل العمومي؟

 هل يشترط نظام العتبة في إسناد التمويل العمومي أو إرجاعه؟

 هل يسمح بالتمويل الذاتي للحملة االنتخابية وهل هناك سقف محدد
للتمويالت الذاتية؟ صادر التمويل

م

 هل تعّد املنحة العمومية املخصصة لتمويل حمالت املرشحات واملرشحين
كافية للقيام بأنشطة الحملة االنتخابية؟

 هل هناك قواعد تربط بين إسناد منحة التمويل العمومي واحترام الكوتا في
تشكيل القائمات االنتخابية؟
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 كيف يتم توزيع منحة التمويل العمومي بالنسبة للقائمات الحزبية
 واالئتالفية بين املرشحات واملرشحين؟وهل هناك قواعد للتوزيع؟ وما هو

 مدى استفادة النساء املرشحات من املوارد املالية لألحزاب املخصصة
للحمالت؟

ف التمويل
صر

قواعد 

خابية
ت االنت

ال
ف قواعد تمويل الحم

صا
 إن

ساء والرجال
يعها بين الن وطرق توز

 تمويل
 الحمالت

 االنتخابية
ومراقبتها

 هل أن القواعد التي تحكم صرف تمويل الحمالت واإلنفاق في االنتخابات
عادلة  ومنصفة للمرشحات واملرشحين؟

هل هناك رقابة فّعالة على مصادر تمويل املرشحين واألحزاب وشفافيتها؟

 الرقابة  على
 هل تتم مراقبة طرق صرف تمويل الحمالت بصفة متساوية وعادلة لجميعالتمويل

املرشحات واملرشحين؟

 هل  تتمتع املرشحات النساء بنفس الظروف املتاحة للمرشحين الرجال في
 ممارسة أنشطة الحملة؟

خبين
صال بالنا

سائل االت
و خبين

صال بالنا
خابية واالت

ت االنت
ال

طة الحم
ش

ص في أن
 مبدأ تكافؤ الفر

 أنشطة
 الحمالت

 االنتخابية
 واالتصال
بالناخبين

 هل تتاح للمرشحات واملرشحين نفس الفرص على قدم املساواة لحجز
الفضاءات للقيام بأنشطتهم الدعائية؟

 هل تتواجد املرشحات في االجتماعات العمومية والساحات العامة لالتصال
بالناخبين، أم هناك وسائل أخرى لالتصال مع الناخبين؟

 هل توجد عوائق أمام املرأة املرشحة في قيامها بحملتها؟ وما هي هذه
العوائق؟ هل هي ذاتية أو موضوعية؟ خبين

صال بالنا
حرية االت

 هل هناك قوانين أو تراتيب تيّسر تفرغ املرشحات واملرشحين للقيام بحملتهم
االنتخابية )رخصة مدفوعة األجر للموظفين مثال(؟

 هل تتعرض املرشحات النساء ملظاهر العنف االنتخابي أو التحرش، وهل
يتم تأمين الحماية الالزمة لهن؟ وكيف يتم التصدي لهذه املمارسات؟

هل يتم تأمين االجتماعات العمومية للمرشحات واملرشحين بنفس الكيفية؟

 هل من برامج لفائدة املرشحات حول دعم مهاراتهن االتصالية وطرق

التواصل مع الناخبين؟

صال
ت االت

را مها

 ما هو مدى خضوع املرشحات لبرامج تكوين من األحزاب أو املجتمع املدني
حول كيفية استهداف الناخبين وصياغة االستراتيجيات ؟

 كيف تتم صياغةالبرامج االنتخابية؟وهل تشارك املرشحات في صياغة
البرامج االنتخابية بما يتالءم مع اهتمامات ناخبيهم؟

خابية
البرامج االنت

 هل أن البرامج االنتخابية تتضمن مسائل تدعم حقوق املرأة أو تدرج منظور
النوع االجتماعي في السياسات العامة ؟
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 هل االمكانية متاحة للمرشحات واملرشحين للوصول إلى وسائل االعالم
بصورة عادلة؟ ساواة والتوازن

امل
المية

طية االع
في التغ

ف
صا

ساواة واإلن
ئ امل

س مباد
 تكري

خابية
ت االنت

ال
المية للحم

طية اإلع
في التغ

 التغطية
 اإلعالمية
 للحمالت

االنتخابية

 هل هناك إنصاف ومساواة في الوقت املخصص للتغطية اإلعالمية
للمرشحات واملرشحين في الحملة االنتخابية؟

 هل تحظى املرشحات النساء بنفس الحضور في املنابر الحوارية والبرامج
السياسية؟

 هل هناك رصد للتغطية اإلعالمية املتساوية للحملة من قبل هياكل
 مختصة، وهل تهتم بالتغطية اإلعالمية من منظور النوع االجتماعي  من

خالل مراقبة املساواة واإلنصاف في تغطية أنشطة املرشحات واملرشحين؟

المية
طية اإلع

صد التغ
ر

 هل هناك تجاوزات في اإلعالم ضد املرشحات تتعلق بالثلب أو االستنقاص
 أو بتكريس الصورة النمطية للمرأة؟ وهل تم ردع هذه التجاوزات ؟

االقتراع وتجميع النتائج واإلعالن عنها
تعتبــر عمليــة االقتــراع أكبــر عمليــة لوجســتية فــي العمليــة االنتخابيــة وتســتوجب مــن بعثــة املراقبــة 
تأهبــا واســتعدادات مضاعفــة، إذ يتــم عــادة تدعيمهــا بعــدد إضافــي مــن املراقبيــن قصيــري املــدى 

ليتســنى االنتشــار علــى أوســع نطــاق وتغطيــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الدوائــر االنتخابيــة.  

األسئلة املعيارية العناصر املؤشر املحور

هل تم التعريف بشكل كاف بإجراءات االقتراع ومواقعه للمرأة؟ ت
جراءا

 إ
االقتراع سين  

حة عملية االقتراع للجن
إتا

 عملية
 االقتراع

هل تم تبسيط إجراءات االقتراع بالنسبة للنساء وخاصة للنساء األميات؟

 مامدى سهولة الوصول ملكاتب االقتراع ؟

ب االقتراع
مكات

 هل تّم تخصيص مكاتب اقتراع متنقلة في املناطق النائية؟ وهل هناك
مكاتب اقتراع مستقلة للنساء؟ أم يتم العمل بنظام الطوابير املنفصلة؟

 هل أن مواقع مكاتب االقتراع آمنة بالنسبة للنساء؟ وهل يتّم تأمين عملية
االقتراع بشكل كاف؟

 هل أن تركيبة أعضاء مكاتب االقتراع متساوية بين النساء والرجال؟ وماهي
نسبة النساء الالتي يرأسن مكاتب االقتراع؟
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 هل يتم الحرص على سرية االقتراع؟ وهل تم وضع خلوات تحترم
املواصفات لضمان السرية؟

سرية االقتراع
حرية و

سين  
حة عملية االقتراع للجن

إتا

 عملية
االقتراع

 هل يسمح بالتصويت بالوكالة؟ وكم عدد النساء الالتي صوتن عن طريق
وكيل؟

هل تم تسجيل حاالت من التصويت العائلي ؟ وماهو عدد الحاالت؟

 هل هناك نساء عبرن عن عزوفهن عن االقتراع؟ وهل أن أسباب هذا
العزوف تعود إلى أسباب موضوعية أو خاصة؟

اإلقبال على االقتراع

 ما مدى تف�ضي ظاهرة شراء األصوات؟ وماهي نسبة النساء الالتي يتم
 استغاللهن والفئة التي تنتمين إليها؟

 هل هناك مظاهر عنف أو منع من التصويت مسلط على الناخبات أو
املرشحات يوم االقتراع؟ وكيف يتم معالجة ذلك؟

 هل يشترط لالقتراع اإلدالء بوثائق تثبت الهوية؟ وما هي هذه الوثائق؟ وهل
هي متاحة للنساء؟

ت الهوية
ق إثبا

وثائ

ظور النوع االجتماعي
ن من

شفافيتها م
ت االقتراع و

جراءا
عدالة إ

 هل يشترط لالقتراع اإلدالء ببطاقة ناخب؟ وهل من إجراءات تمييزية في
 توزيع بطاقات الناخب بين الرجال والنساء ؟ وماهي نسبة البطاقات التي

لم تسلم للنساء؟

هل يتم اعتماد نظام ورقة االقتراع املوحدة أو املتعددة؟ قة  ور
 هل تّم األخذ بعين اعتبار في تصميم ورقة االقتراع قدرة األميين واألمياتاالقتراع

  على التصويت ؟

 هل تعطى األولوية في التصويت للنساء املسنات والحوامل واملصابات
بإعاقة ؟

خبين
ساعدة النا

م

 هل تؤدي الناخبات األميات واجبهن االنتخابي دون مساعدة؟ وفي حالة
املساعدة، كيف يتّم ذلك ومّمن؟

كيف تتّم مساعدة الناخبات املصابات بإعاقة؟ ومّمن؟

 هل تسمح اجراءات االقتراع بتقديم شكاوى من الناخبين يوم االقتراع؟
 وهل تم تقديم الشكاوى لرئيس مكتب االقتراع من ناخبات؟ وماهو

موضوعها وعددها؟

شكاوى
ال  هل هناك تحفظات في محاضر االقتراع والفرزمن قبل وكيالت املرشحات 

 أو املرشحين، وهل تّم اتخاذ إجراءات وتدابير من قبل رئيس مكتب االقتراع
أو الفرز؟

 هــل توجــد متابعــة ملشــاركة املــرأة الناخبــة فــي عمليــة االقتــراع مــن قبــل ممثلــي
 اإلدارة االنتخابيــة؟ وهــل مــن جــداول أو اســتمارات أو أي تقنيــة أخــرى

 للغــرض ؟

شاركة
سبة امل

ماهي نسبة مشاركة الناخبات في التصويت؟ن
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 هل يسمح لوكالء املرشحات واملرشحين أو ممثليهم بمتابعة عملية االقتراع
  والفرز دون تعطيل؟ وكم نسبة النساء منهم؟

شحين
الء املتر

وك

سين
ساواة بين الجن

س مبدأ امل
تكري

صد عملية االقتراع 
ر  في 

 عملية
االقتراع

 هل تم تسجيل تحفظات من وكالء أو ممثلي املرشحات واملرشحين من
النساء؟ وماهو موضوع التحفظات؟

 هل هناك تواجد لبعثات املراقبة املحلية في مكاتب االقتراع؟ وماهي نسبة
النساء املراقبات؟

ظون
الح

امل  هل هناك حضور لبعثات املراقبة الدولية في مكاتب االقتراع؟ وماهي نسبة 
املراقبات؟

هل تتّم عملية تجميع النتائج واإلعالن عنها بشفافة وهل تخضع للمراقبة؟ شفافية عملية
 

جميع النتائج
ت

الن عنها
شفافية عملية فرز النتائج واإلع

 

ظور النوع االجتماعي
ن من

م

 عملية فرز
 النتائج

واإلعالن عنها

 هل يسمح بحضور املرشحين/ املرشحات لعملية جمع النتائج واإلعالن
عنها؟ وماهي نسبة حضور املترشحات؟

هل تّم تدوين محاضر لعملية تجميع النتائج؟ وهل تم تعليقها؟

 هل يتم اعتماد نظام العتبة في احتساب النتائج وإسناد املقاعد؟ وهل كان
له تأثير على فوز النساء؟

سناد املقاعد
إ

 كيف يتّم التعامل مع املرشحات املنسحبات بعد اآلجال القانونية؟ هل يتّم
إسناد مقاعدهم إلى املرشح املوالي في الترتيب من نفس الجنس؟

النزاع االنتخابي 
للناخبيــن  املتاحــة  القضائيــة  وشــبه  القضائيــة  االنتصــاف  ســبل  فــي  االنتخابــي  النــزاع  يتمثــل 

خصوصيــة. وآجــال  إجــراءات  وفــق  االنتخابيــة  العمليــة  أثنــاء  واملرشــحين 

وُيعــّد وجــود نظــام فعــال وناجــع لتقديــم الطعــون والبــت فيهــا ولتوفيــر فــرص متســاوية لتقديــم 
الشــكاوى بشــروط وإجــراءات ميســرة للجنســين، بمثابــة الضمانــة األساســية لنزاهــة االنتخابــات 

نتائجهــا. ولقبــول 

وباعتبــار أن النــزاع االنتخابــي يمتــد علــى مراحــل متفرقــة مــن العمليــة االنتخابيــة، فضــال عــن أن 
نــزاع النتائــج قــد يمتــد فــي بعــض األنظمــة ملــدة أســبوعين أو أكثــر بعــد يــوم االقتــراع خاصــة فــي ظــل 
األنظمــة التــي تكــرس مبــدأ التقا�ضــي علــى درجتيــن، فــإن متابعتــه تكــون باألســاس مــن مشــموالت 

فريــق الخبــراء التابــع لبعثــة املراقبــة وخاصــة منهــم ذوي التكويــن القانونــي. 
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 هل تطبق على النزاع االنتخابي نفس الضمانات املتعلقة بالعدالة بصفة
عامة على غرار مبدأ املواجهة وضمان حقوق الدفاع؟ ضماناته

خابي و
ئ النزاع االنت

 مباد

ضاء
ف للق

صا
النت

ساوية ل
ت مت

ضمانا
ص و

ى توفر فر
 مد

 الضمانات
املتعلقة
 بالنزاع 

االنتخابي

 هل أن التقا�ضي في متناول النساء والرجال من حيث الكلفة وقرب املحاكم
 من املتقاضين وسهولة الوصول إليها؟

 هل يتم معاملة النساء على قدم املساواة مع الرجل في جميع مراحل
 التقا�ضي؟

 هل يقوم النزاع االنتخابي على مبدأ التقا�ضي على درجتين أم أن االحكام
االبتدائية تكون نهائية وباتة وال مجال ملراجعتها؟

 هل تتمتع اإلدارة االنتخابية بصالحية النظر في الشكاوى االنتخابية؟ وهل أن
 تركيبة الهيئة املختصة بالنظر في الشكاوى تشمل النساء؟ وهل تتم مراجعة

قراراتها أمام هيئة قضائية؟

 هل يتم الحرص على تطبيق األحكام القضائية من قبل اإلدارة االنتخابية
دون تمييز؟

جاعة النزاع
 ن

خابي
االنت

هل يحوز نظام النزاع االنتخابي على ثقة املتقاضين من النساء والرجال؟

 هل يتضمن القانون أو التراتيب إجراءات النزاع االنتخابي وآجاله ؟ وهل يتم
اإلعالم بشكل كاف بآجال الطعون االنتخابية وإجراءاتها بالنسبة للنساء؟ اآلجال

خابي للمرأة
ت النزاع االنت

جراءا
حة إ

ى إتا
مد

 إجراءات
 النزاع

االنتخابي

 هل يستغرق النزاع االنتخابي آجال مطولة؟ أم أن البت يكون وفق جدول
زمني مضبوط؟

ماهي نسبة لجوء الناخبات واملرشحات للقضاء مقابل نسبة الرجال؟

ف
صا

 اإلقبال على االنت
ضاء

أمام الق

 هل يتّم البّت في الطعون دون تمييز بين الجنسين، وماهي نسبة رفض
 الطعون املقدمة من الناخبات واملرشحات مقابل نسبة الرجال؟ وما هي

أسباب الرفض؟ 
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 صياغة التقرير والتوصيات
الجـــــزء الرابع

تمثــل صياغــة التقريــر النهائــي والتوصيــات املرحلــة الختاميــة واملخــرج األسا�ضــي لعمليــة املراقبــة، 
تــم تجميعهــا.   التــي  للمعطيــات  االنتخابيــة وتحليــل موضوعــي  للعمليــة  تقييــم  إلــى  تف�ضــي  حيــث 
ولئــن كانــت صياغــة التقريــر والتوصيــات  هــي املرحلــة النهائيــة، إال أنــه يتــّم الشــروع فــي اإلعــداد 
لصياغــة التقريــر بالتــوازي مــع إنجــاز كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتخابيــة. ومــن الضــروري 
العــام  الســياق  برصــد  قامــوا  الذيــن  األساســيين  الخبــراء  فريــق  الصياغــة  علــى  يشــرف  أن 
لالنتخابــات، أو يتــم تكليــف فريــق صياغــة تحــت إشــراف هــؤالء الخبــراء أو الخبيــر املختــص فــي 

النــوع االجتماعــي عنــد االقتضــاء.

وتســتوجب عمليــة صياغــة تقريــر املراقبــة اإلملــام بمســألتين: منهجيــة تجميــع املعطيــات والبيانــات 
وتبويبها وتحليلها ، ومنهجية صياغة التقرير النهائي والتوصيات والتي تكت�ضي بعض الخصوصية 

بالنســبة لتقاريــر املراقبــة مــن منظــور النــوع االجتماعي.  

يتــّم الشــروع فــي تجميــع املعطيــات وتحليلهــا انطالقــا مــن التقاريــر اليوميــة أو الدوريــة للمراقبيــن 
امليدانييــن، والبيانــات املضمنــة فــي اســتمارات املراقبــة. 

ُيقتــرح االعتمــاد علــى مــلء جــداول تأليفيــة مبّوبــة  ولتيســير عمليــة تجميــع املعطيــات وتحليلهــا، 
حســب مراحــل العمليــة االنتخابيــة ومتضمنــة ملختلــف املؤشــرات والعناصــر التــي تــّم تحديدهــا فــي 

الجــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل وفــق املنهجيــة التاليــة:

القسم األّول : منهجية تجميع املعطيات وتحليلها
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 تضميــن نتائــج متابعــة املؤشــرات واألســئلة املعياريــة مــن خــالل تجميــع األجوبــة الــواردة فــي 
امليدانييــن، املراقبيــن  واســتمارات  الدوريــة  التقاريــر 

 القيــام بالتحليــل الكمــي لبعــض املعطيــات إمــا مــن خــالل النســب واإلحصائيــات التــي يتــم 
الحصــول عليهــا مــن املصــادر املوثوقــة أو مــن خــالل احتســاب نســبة تحقــق األجوبــة والبيانــات 

املجمعــة مــن جملــة الدوائــر ومكاتــب االقتــراع التــي تمــت مراقبتهــا،

 إخضــاع بعــض العناصــر واملعطيــات إلــى تحليــل نوعــي مــن قبــل فريــق الخبــراء عنــد صياغــة 
التقريــر والتوصيــات، 

)الشــمولية/ الديمقراطيــة   االنتخابــات  مبــادئ  وفــق  واملعطيــات  األجوبــة  جميــع  تبويــب   
لتيســير  وذلــك  التمهيــدي،  الجــزء  فــي  إليهــا  التطــرق  تــّم  التــي  املســاءلة(  التنافســية/  الشــفافية/ 

والتوصيــات. النهائــي  التقريــر  وصياغــة  التقييــم  عمليــة 

اإلدارة
 االنتخابية
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املؤشر 1 : املساواة بين الجنسين في عضوية هيئات اإلدارة االنتخابية أو مجالسها أو مفوضياتها
التحليل النوعي 2 التحليل الكمي 1 ال نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

يتّم تقييم مدى إلزامية  شروط 

العضوية حسب مرتبة النّص 

القانوني الذي ينظمها.

محّددة  شروط العضوية في هيئة
 اإلدارة االنتخابية أو مجلسها

 أو مفوضيتها

ضوية
ط الع

شرو

في: الدستور/ القانون/ 
التراتيب/ مصدر آخر

مدة العضوية: 3 / 5 / 6 سنوات  محددة

في: الدستور/ القانون/  مّدة العضوية
التراتيب/ مصدر آخر

عدد الدورات املسموح بها :  1/ 2/ 3 محدد
 عدد الدورات املسموح بها

في: الدستور/ القانون/  لألعضاء
التراتيب/ مصدر آخر

يتم تقييم صيغ اإلعالن للترشح 

للعضوية وما إذا كانت تنشر على 

نطاق واسع وبكيفية متاحة للجنسين 

لفتح باب الترشح للعضوية.

طريقة التعيين أو االنتخاب معلومة

تحليل طريقة التعيين أو االنتخاب 

وتأثيرها على حضور املرأة في عضوية 

هيئة اإلدارة االنتخابية أو مجلسها.

 األعضاء معينون

األعضاء منتخبون

املجال  1 : اإلدارة االنتخابية

1   يهتم التحليل النوعي باإلجابة عن األسئلة املعيارية بــــــ »نعم« و »ال« وتحديد عددها عند االقتضاء من جملة مراكز أو مكاتب االقتراع التي تمت مالحظتها على ضوء ما يرد في استمارات املالحظين، كما يتّم تقديم معطيات كمية إضافية كلما أمكن ذلك.

ى فريق الخبراء التحليل النوعي للمعطيات املجمعة ، وقد تّم تضمين أمثلة عن التحليل النوعي لبعض املعطيات، علما أن جميع املعطيات الكمية يمكن أن تخضع إلى تحليل نوعي حسب السياق الذي تدور فيه االنتخابات.
ّ
2  يتول
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 تحليل طريقة التعيين أو االنتخاب

 وتأثيرها على حضور املرأة في عضوية

.هيئة اإلدارة االنتخابية أو مجلسها

في صورة التعيين املشترك بين عدة جهات: 

نصيب أو نسبة كل جهة من التعيين )عضوان 

لكل جهة/ 3 أعضاء، 4 أعضاء....(.

الجهة املسؤولة عن التعيين أو االنتخاب: السلطة التنفيذية/ 
البرملان/ جهة أخرى ضوية

ط الع
شرو

تحليل دور آليات الترشيح املعتمدة 

)الكوتا مثال( في تحقيق تمثيلية 

مناسبة للمرأة.

-الكوتا املرصودة للمرأة )20، 30، 50 باملائة(

-عدد أو نسبة النساء املترشحات آلخر تجديد 

فــي عضويــة هيئــة اإلدارة االنتخابيــة أو مجلســها 

)10، 20، 30 باملائة(

-العدد الحالي أو نسبة النساء في عضوية هيئة 

اإلدارة االنتخابية أو مجلسها )10، 20، 30 

باملائة(

 تخصيص كوتا أو نسبة للمرأة في عضوية هيئة اإلدارة
االنتخابية أو مجلسها

تحليل نوعية هذه الخطة إن وجدت 

ومدى تأثيرها على سير أعمال 

املجلس

املرأة تشغل خطة هامة داخل مجلس الهيئة: خطة رئيس/ 
خطة نائب رئيس/ خطة أخرى ت

الحيا
ص

يع ال توز

تحليل نوعية حضور املرأة في 

امللتقيات وفي اإلعالم والبرامج 

الحوارية  وقدراتها االتصالية.

النسبة التقديرية لحضور العضوات

 )20، 30، 50 باملائة(

تمثيل الهيئة من  قبل العضوات في الندوات وامللتقيات 
والجلسات مع شركاء العملية االنتخابية

النسبة التقديرية لحضور العضوات

 )20، 30، 50 باملائة(

ظهور العضوات في اإلعالم وفي البرامج الحوارية

تحليل دور النساء في اتخاذ القرارات 

داخل هيئات اإلدارة االنتخابية 

ومجاالت وحدود تدخلهن.

جماعية عن طريق التصويت

فردية بيد الرئيس أو نائبهطريقة اتخاذ القرارات
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املؤشر 2 : تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في سياسة التوظيف والتأهيل في هياكل الجهاز التنفيذي

التحليل الكمي التحليل النوعي ال نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تحليل هذه السياسات والبرامج ومدى 

توفقها في إدماج منظور النوع االجتماعي.
اعتماد منظور النوع االجتماعي في السياسات والبرامج التشغيلية

ف
ب والتوظي

االنتدا

تحليل اآلليات والصيغ املعتمدة للتحفيز 

ومدى توفقها في تشجيع النساء على 

الترشح والتقدم للوظائف.

اعتماد صيغة لإلعالن عن الوظائف  تحّفز النساء على املنافسة

التطرق إلى مدى التقيد بهذه التدابير أو 

هذه الكوتا ودورها في وصول النساء إلى 

املراكز القيادية.

الكوتا املرصودة للمرأة عند االقتضاء

 )20، 30، 50 باملائة(

 
 وضع تدابير لتوفير فرص متساوية للجنسين أو كوتا للمرأة في املناصب

 القيادية داخل الجهاز التنفيذي

تحليل هذه املسؤوليات واملناصب وتقييم 

حضور املرأة ونجاعة الدور التي تقوم به.

عدد أو نسبة النساء في املناصب العليا 

واملسؤوليات القيادية عند االقتضاء

 )10، 20، 30 باملائة(

وجود املرأة في املسؤوليات واملناصب القيادية في الجهاز التنفيذي

عدد أو نسبة النساء في الوظائف الوقتية 

)10، 20، 30 باملائة(
 وجود النساء في الوظائف الوقتية مركزيا وجهويا

تحليل املعايير املعتمدة في إسناد املنح 

واالمتيازات من منظور النوع االجتماعي.
تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في إسناد املنح واالمتيازات والترقيات ظام التأهيل

 ن
والتدرج الوظيفي

تقييم مدى تشريك املرأة في برامج 

التكوين ومالءمة هذه البرامج من حيث 

املكان والزمان لظروفها واحتياجاتها.

تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في تعميم برامج التكوين 

تحليل هذه البرامج وتقييمها. تخصيص برامج تكوين لتعميم منظور النوع االجتماعي

املجال  1 : اإلدارة االنتخابية
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املؤشر 3 : إدماج منظور النوع االجتماعي في طرق تسيير اإلدارة االنتخابية وبرامجها وسياساتها

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

مظاهرها ضمن املخطط االستراتيجي 

وأهم مكوناتها

 وجود سياسة إلدماج منظور النوع االجتماعي ضمن املخطط االستراتيجي
 أو برنامج العمل السنوي

ت
سا

سيا
البرامج وال

تحليل مدى نجاعة وجدية التقييم 

الداخلي ومدى تأثيره على مراجعة 

السياسات واإلجراءات.

وجود تقييم داخلي ملستوى إدماج منظور النوع االجتماعي  على املستوى 
اإلداري والتنظيمي 

تحليل البيانات املتوفرة من منظور النوع 

االجتماعي.
توفر بيانات موزعة حسب الجنس والسن

تحليل مدى نجاعة هذا القسم أو املنسق 

ومدى إلزامية قراراته وأعمال املتابعة 

التي يقوم بها داخل اإلدارة االنتخابية.

 تخصيص جهاز أو قسم أو منسق متخصص في تنفيذ ومتابعة سياسة
منظور النوع االجتماعي

تحليل محتوى هذه االستراتيجية ومدى 

نجاعتها بالرجوع إلى النتائج املحققة.

 وضع استراتيجية لتحقيق املساواة بين الجنسين في العملية االنتخابية
وخاصة بالنسبة للتسجيل واالقتراع

قد توجد عالقات مع جمعيات مختصة 

في النوع االجتماعي أو تعمل في مجال دعم 

حقوق املرأة أو منظمات دولية تعنى بهذا 

الجانب، فيتجه تحليلها وتقييم مدى 

نجاعتها.

-عدد الشركاء

-عدد األنشطة املنجزة

-عدد املنتفعين بها

 وجود عالقات شراكة مع أطراف خارجية إلدماج منظور النوع االجتماعي
في أنشطة االنتخابات

تحليل الوسائل واآلليات املتاحة ومدى 

نجاعتها في تحقيق مساءلة ناجعة وفعالة.

تكريس مبدأ املساءلة في التسيير الداخلي لإلدارة االنتخابية طرق  
سيير

إتاحة آليات املساءلة وإنصافها لكال الجنسينالت
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املجال  2 : التوعية االنتخابية وإعالم الناخبين

املؤشر:  إدماج منظور النوع االجتماعي في برامج التوعية وإعالم الناخبين

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تقييم مدى مالءمة هذه البرامج للمرأة.
-عدد البرامج املعتمدة

-عدد املنتفعين بها .
اعتماد برامج توعية وتثقيف انتخابي وإعالم الناخبين

خابية املوجهة للمرأة
برامج التوعية االنت

تحليل محتوى املحامل )الكتب 

االرشادية( ومدى تالؤمها مع خصوصيات 

مختلف فئات النساء.

-عدد البرامج املعتمدة وموضوعها

-عدد املنتفعات وفئات النساء املعنية.
اعتماد برامج توعية موجهة  خصيصا للمرأة

تحليل البرامج املعتمدة واآلليات املعتمدة 

ونتائجها.

-عدد البرامج املعتمدة وموضوعها

-عدد األحزاب والجمعيات املعنية

-عدد النساء املنتفعات وفئاتهن

 اعتماد برامج توعية وتحفيز على املشاركة في االنتخابات لفائدة املرأة من
قبل األحزاب والجمعيات

تقييم طرق املتابعة وكيفية التأطير 

واملشاركة في تحديد االحتياجات 

ومضامين البرامج والفئات املستهدفة.

-عدد األحزاب والجمعيات املعنية

-عدد االجتماعات

-عدد املحامل )الكتب االرشادية( والوثائق 

املوزعة

 متابعة اإلدارة االنتخابية وتأطيرها لبرامج التوعية املعتمدة من قبل
األحزاب والجمعيات لفائدة املرأة

يمكن التعمق في تحليل هذه اإلحصائيات 

والنقص أو التفاوت املسجل في بعضها.

-عدد النساء املستهدفات عموما من برامج 

التوعية االنتخابية

-فئات النساء املستهدفات: حسب السن/ 

الفئة االجتماعية/ التوزيع الجغرافي 

 العمل على توفير إحصائيات حول النساء املستهدفات مصنفة حسب
الفئة االجتماعية والسن والتوزيع الجغرافي
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تحليل الوسائل املعتمدة في عملية 

التوعية االنتخابية واملحاكاة وتقييم مدى 

مالءمتها ونجاعتها.

اعتماد وسائل متنوعة في عملية توعية الناخبين
سائل البرامج

 و
ضامينها

التوعوية وم

-عدد النساء املنتفعات بعملية املحاكاة القيام بمحاكاة عملية التسجيل واالقتراع لفائدة النساء

تقييم عمل هذه الفرق وطرق عملها 

ونتائجه.

-عدد فرق التوعية امليدانية

-تركيبة الفرق: نسبة النساء في فرق 

التوعية

-التوزيع الجغرافي لفرق التوعية واملناطق 

املستهدفة )الحقول/ املعامل/ املناطق 

الريفية( 

وجود فرق ميدانية للتوعية موجهة للمرأة

تحليل نوعية املحامل ومضامينها ومدى 

مالءمتها للفئات املستهدفة.

مالءمة املحامل )الكتب االرشادية( التوعية مع خصوصيات املرأة

تصميم البرامج املخصصة للنساء بشراكة مع خبراء أو جهات متخصصة

االعتماد في صياغة البرامج واالستراتيجيات على معطيات إحصائية 
ودراسات ميدانية.
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املجال  3 : تسجيل الناخبين

املؤشر:  إتاحة وشمولية عملية التسجيل للمرأة

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

التعمق في تأثير النظام املعتمد )اآللي أو 

اإلرادي( على تحقيق تمثيلية مناسبة 

للمرأة في السجل االنتخابي وتطابق 

املعطيات الواردة في السجل مع الواقع.

في صورة اعتماد النظامين معا: عدد 

املسجلين واملسجالت وفق كل نظام3. 

اعتماد نظام التسجيل اآللي

سجيل املعتمد
ظام الت

ن

اعتماد نظام التسجيل اإلرادي

تحليل مدى نجاعة هذا النظام ومدى 

فاعلية اإلجراءات الزجرية، في صورة 

وجودها، في تحقيق تمثيلية مناسبة 

للجنسين في السجل االنتخابي.

اعتماد نظام التسجيل اإلجباري

وجود إجراءات زجرية

تحليل مدى نجاعة هذا النظام ومدى 

فاعلية اإلجراءات التحفيزية، في صورة 

وجودها، في تحقيق تمثيلية مناسبة 

للجنسين في السجل االنتخابي.

اعتماد نظام التسجيل االختياري

 وجود إجراءات تحفيزية

التطرق إلى إيجابيات أو سلبيات هذا 

النظام من منظور مساهمته في الرفع من 

عدد املسجالت.

- عدد النساء املسجالت لفائدة الغير

-عدد عمليات التسجيل عن طريق: الزوج/ 

األب/ األخ
اعتماد نظام التسجيل لفائدة الغير

تقييم مدى نجاعة الطريقتين في 

التسجيل واإليجابيات والنقائص.

في صورة اعتماد اآلليتين معا، عدد 

املسجلين واملسجالت وفق كل نظام.

اعتماد التسجيل اليدوي

اعتماد التسجيل عن طريق منظومة إعالمية

تحليل هذه العوائق وتأثيرها على نسبة 

النساء املسجالت.
عدد الحاالت املسجلة  وجود عوائق لعملية التسجيل تتعلق بإجادة اللغة أو القراءة والكتابة

3  تم اعتماد النظامين في انتخابات املجلس الوطني التأسي�ضي التون�ضي سنة 2011، ثم تّم التراجع عن خيار التسجيل اآللي في عند صياغة القانون االنتخابي لسنة 2014 واالكتفاء بنظام التسجيل اإلرادي.
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تحليل اآلليات والوسائل املعتمدة من 

اإلدارة االنتخابية للتعريف باملعلومات 

املتعلقة بالتسجيل  وخاصة للنساء.

املعلومات املتعلقة بالتسجيل عموما متاحة للمرأة
سجيل

ط الت
شرو

النساء على علم بشروط التسجيل والوثائق املستوجبة واآلجال

تحليل مدى إتاحة هذه الوثائق بالنسبة 

لجميع فئات النساء.

 الوثائق املستوجبة للتسجيل متاحة ومجانية وإجراءات استخراجها
ميسرة

تقييم مدى تأثير مثل هذه الشروط في 

حال وجودها على املرأة بصفة خاصة 

)الربط مثال بين شرط املستوى التعليمي 

ونسبة األميين من النساء(.

شروط التسجيل إقصائية )مقّيدة باملستوى الثقافي/ املستوى التعليمي/ 
الكفاءة/ الجنس/ تسوية الوضعية الجبائية(

تقييم مدى مساهمة املكاتب القارة

 أو املتنقلة في تسجيل النساء.

-عدد املكاتب القارة وتوزيعها الجغرافي

-عدد املكاتب املتنقلة ومدى انتشارها في 

املناطق الريفية والنائية

تخصيص مكاتب قارة ومكاتب متنقلة للتسجيل

سجيل
ب الت

مكات

تحليل تأثير هذه املعطيات على نسبة 

تسجيل النساء.

مكاتب التسجيل قريبة وسهلة الوصول بالنسبة للنساء

مواقع مكاتب التسجيل آمنة بالنسبة للنساء

توقيت التسجيل مالئم للنساء

تقييم دور هذه املكاتب أو الطوابير 

الخاصة في تيسير تسجيل النساء.

عدد مكاتب التسجيل التي طبقت الترتيبات 

املخصصة للنساء/ توزيعها الجغرافي

وضع ترتيبات خاصة لتسجيل النساء )مكاتب مخصصة للنساء/ طوابير 
مخصصة للنساء(
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تحليل أسباب العزوف إن توفرت 

من الناحية االجتماعية والسياسية 

واالقتصادية. 

تصنيفهن حسب: السن/ الفئة 

االجتماعية/ الفئة املهنية
وجود ظاهرة عزوف عن التسجيل لدى النساء

ف
سبة اإلقبال وظاهرة العزو

ن

أسباب العزوف )ذاتية/ موضوعية(

تحليل حاالت التخويف أو العنف 

املسجلة وأسبابها ومصادرها.
عدد الحاالت املسجلة. مسار التسجيل مشوب بالتخويف والعنف ضّد النساء

تحليل التفاوت أو النقص  في تسجيل 

النساء وأسبابه.

-عدد النساء املسجالت/ عدد النساء 

املؤهالت للتسجيل

-نسبة تسجيل النساء حسب الدوائر 

االنتخابية في املكاتب القارة واملكاتب 

املتنقلة

نسبة املسجلين تعكس تركيبة السكان

تقييم مدى الحرص على نشر هذه 

البيانات بصفة دورية.

عدد الناخبين موزعة حسب الجنس/ 

الفئة العمرية/ الفئة االجتماعية أو املهنية 

عند االقتضاء

 السجل االنتخابي يتضّمن بيانات الناخبين والناخبات موزعة حسب
الجنس والسن أو أية تصنيفات أخرى

املجال  3 : تسجيل الناخبين

النعم التحليل النوعي التحليل الكمياملالحظات/النقائص املسجلةالعناصر
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املجال  4 : تسجيل املترشحين

املؤشر 1 : تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في شروط الترشح

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تحليل مدى إتاحة هذه الشروط لترشح 

النساء وما إذا كانت هناك شروط معرقلة 

أو إقصائية.

شروط الترشح لالنتخابات يسيرة وتتيح الترشح للجميع دون تمييز ط
شرو

 ال
ضوعية

املو

تحليل مدى تأثير الشروط املذكورة، 

كلما توفرت، على قدرة النساء وإقبالهن 

على الترشح.

 وضع شروط تتعلق باملستوى الثقافي أو التعليمي أو ذات طابع جهوي أو
فئوي  أو قيود للترشح على أساس الجنس

الوثائق املستوجبة لتقديم الترشح متاحة ومجانية

ط
شرو

ال
شكلية 

ال

عدد التوقيعات أو التزكيات املطلوبة لكل 

مرشحة ومرشح

اشتراط الحصول على توقيعات أو تزكيات للترشح )تزكيات شعبية/ 
برملانية(

قيمة الضمان املالي املشترط لكل مرشحة 

ومرشح
اشتراط دفع كفالة أو ضمان مالي للترشح

تحليل مدى تأثير نظام الترشح املعتمد 

على تحقيق تمثلية أكبر للمرأة مع تحليل 

الخيارات املعتمدة )القائمة املغلقة أو 

املفتوحة، ترشح األحزاب واالئتالفات 

والقائمات املستقلة...(.

اعتماد نظام الترشح الفردي

شح
ظام التر

ن

اعتماد نظام الترشح على القائمات

اعتماد نظام القائمات املفتوحة

العدد املشترط من املرشحين في كل قائمة 

)حسب الدوائر(
اعتماد نظام القائمات املغلقة

اعتماد نظام الترشحات عن طريق األحزاب واالئتالفات فقط

عدد الترشحات املستقلة والحزبية 

واالئتالفية ونسبة النساء فيها
قبول الترشحات املستقلة باإلضافة للترشح عن طريق الحزب واالئتالف



 دليل منهجي إلدماج منظور النوع االجتماعي في مراقبة العملية االنتخابية

املساءلةالتنافسية الشفافية الشمولية  الجــــــزء الرابع : صياغة التقرير والتوصيات 78

تقييم نجاعة هذه اإلجراءات التحفيزية 

في ترشيح النساء من خالل النسب 

واإلحصائيات املسجلة.

-قيمة أو مبلغ الحوافز املالية

-نسبة املساحة اإلعالمية املسندة

وضع إجراءات تحفيزية لترشيح النساء )حوافز مالية لألحزاب/ تخصيص 
مساحة إعالمية أكبر(

ساء
ت ترشيح الن

آليا

تحليل هذه الشروط ومدى إلزاميتها 

وأثرها في ترشيح النساء.
اعتماد شروط تفرض ترشيح النساء

تقييم اآلليات املعتمدة لترشيح النساء 

ومدى نجاعتها في تحقيق تمثيلية مناسبة 

للجنسين.

مقدار الكوتا أو الحصة املفروضة 

املخصصة للنساء
اعتماد نظام الكوتا أو الحصص 

اعتماد مبدأ التناصف في الترشح )العمودي/ األفقي(

فرض ترتيب معين للمرشحين على القائمات االنتخابية )قاعدة التناوب(

البحث في مدى إلزامية اإلجراءات 

الزجرية ومدى االلتزام بتطبيقها.

وضع عقوبات أو إجراءات زجرية في صورة عدم االلتزام بالكوتا أو 
التناصف

املجال  4 : تسجيل املترشحين

املؤشر 2 : عدالة إجراءات تسجيل الترشح وتكريس مبدأ املساواة بين الجنسين

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تحليل إجراءات الترشح وتقييم مدى 

إتاحتها لترشح املرأة.

إجراءات الترشح عادلة ومتاحة بالنسبة للمرأة )الوثائق املستوجبة/ 
التكلفة املالية/ مكان وتوقيت التسجيل(

شح
تقديم التر

تقييم طرق تقديم الترشح من منظور 

تيسيرها لترشح النساء.

اشتراط تقديم الترشحات بصفة شخصية

-نسبة الترشحات املقدمة بصفة شخصية 

من النساء

-نسبة الترشحات املقدمة عن طريق وكيل 

)جنس الوكيل/ صفته/ درجة القرابة(

قبول الترشح عن طريق وكيل

-نسبة املترشحات عن بعد إمكانية تقديم الترشحات عن بعد

النعم التحليل النوعي التحليل الكمياملالحظات/النقائص املسجلةالعناصر
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اعتماد نفس اإلجراءات في التعامل مع ملفات املرشحات واملرشحين ف
 مل

شح
التقيد باإلجراءات الشكلية لقبول ملفات الترشح للمرشحين من التر

الجنسين على حد السواء

تحليل الضغوط التي تمت ممارستها أو 

حاالت العنف املسجلة من حيث نوعها 

ومصادرها وكيفية التصدي لها.

-عدد الحاالت املسجلة ونسبتها من جملة 

املرشحات موزعة حسب االنتماء السيا�ضي  

والتوزيع الجغرافي

ممارسة ضغوط على بعض املرشحات لعدم تقديم ترشحهن أو سحبه

ت
 االنتهاكا

ضد املرأة

ممارسة عنف وانتهاكات على املرشحات

تقييم نسبة هذه الترشحات وما إذا كانت 

مناسبة أو غير كافية وأسباب ذلك.

-عدد املرشحات ونسبتهن مقابل عدد 

املرشحين موزعة حسب االنتماء وحسب 

الدوائر االنتخابية

تسجيل ترشحات نسائية

ساء
ب ترشيح الن

س
ن

 تحليل العالقة بين ترتيب املرشحات 

على القائمات االنتخابية ونسبة املقاعد 

املتحصل عليها بالنسبة لنظام القائمات

تقديم معطيات إحصائية حول موقع 

املرشحات وترتيبهن على القائمات 

االنتخابية

موقع املرشحات على القائمات االنتخابية وتوزيعهّن على الدوائر 
االنتخابية مناسب ويوفر حظوظ النجاح

-عدد أو نسبة الترشحات املقبولة موزعة 

حسب الجنس واالنتماء وحسب الدوائر 

االنتخابية

نسبة الترشحات املقبولة من النساء مرضية

تحليل أسباب رفض الترشحات النسائية. 
-عدد حاالت الرفض ألسباب موضوعية

-عدد حاالت الرفض ألسباب شكلية
أسباب رفض مطالب ترشح النساء: موضوعية/ شكلية

تحليل حاالت االنسحاب وأسبابها وإن 

كانت شخصية أم موضوعية

-عدد أو نسبة االنسحابات املسجلة من 

املترشحات موزعة حسب الدوائر والفئة 

االجتماعية واالنتماء

تسجيل حاالت انسحاب من قبل مرشحات ظام
 ن

ت
سحابا

تقييم عملية تعويض املنسحبين ومدى االن

تأثيرها على حضور النساء
وجود قواعد تنظم تعويض املنسحبين من نفس الجنس
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املجال  5 : الحملة االنتخابية

املؤشر 1 : تكريس قواعد الحمالت االنتخابية ملبادئ الحياد واملساواة واإلنصاف

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تحليل القواعد القانونية والترتيبية 

املنظمة للحملة للنظر في مدى تكريسها 

ملبادئ توفر ظروف التنافس العادل بين 

الجنسين.

وجود قواعد قانونية وترتيبية مضبوطة لتنظيم الحمالت االنتخابية  اإلطار القانوني
والترتيبي

 القواعد القانونية تضمن فرصا  عادلة ومنصفة للتنافس  لكال الجنسين
وتوفر للنساء تسهيالت ملمارسة حمالتهم

 وجود ضوابط تتعلق بمنع وتجريم التعرض للمترشحين واملترشحات في
حرمتهم الجسدية وفي أعراضهم

عدد أو نسبة األحزاب أو االئتالفات التي 

أمضت مدونة السلوك أو ميثاق الشرف
وضع مدونة سلوك أو ميثاق شرف لألحزاب

ك
سلو

ت ال
مدونا

تقييــم مــدى إلزاميــة هــذه النصــوص 

ومــدى نجاعتهــا فــي فــرض احتــرام مبــادئ 

املســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن املرشــحات 

واملرشــحين.

 مدونات السلوك تتضّمن تكريسا ملبادئ املساواة وتكافؤ الفرص وتمنع
اللجوء إلى العنف والثلب

املؤشر 2 : إنصاف قواعد تمويل الحمالت االنتخابية وطرق توزيعها

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تحليل مدى تأثير نظام التمويل املعتمد 

على ترشح النساء وعلى قدرتهن على 

القيام بحمالتهن

 اعتماد نظام التمويل العمومي للحمالت االنتخابية

ظام التمويل
ن

اعتماد نظام التمويل املسبق في التمويل العمومي

اعتماد نظام استرجاع املصاريف في التمويل العمومي

العتبة املشترطة: عدد معّين من املقاعد، 

نسبة من األصوات.
اشتراط نظام العتبة في إسناد التمويل العمومي أو إرجاعه
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تحديد سقف للتمويالت الذاتية

صادر التمويل
م

قيمة التمويل العمومي مناسبة لكال الجنسين للقيام بالحملة االنتخابية

تقييم مدى تأثير هذا اإلجراء في ترشيح 

النساء.

نسبة التمويل املقتطعة في صورة عدم 

احترام الكوتا )30، 50، 100 باملائة.(

 وجود قواعد تربط بين إسناد التمويل العمومي واحترام نظام الكوتا
املخصصة للنساء في الترشح

تقييم مدى إلزامية هذه القواعد إن 

وجدت ومدى احترامها من قبل األحزاب 

واالئتالفات.

-نسبة استفادة املرشحات من التمويل 

العمومي مقابل املرشحين من الرجال

 وجود قواعد قانونية أو ترتيبية لتوزيع التمويل العمومي بين املرشحات
واملرشحين على القائمات الحزبية واالئتالفية

ف
صر

 قواعد 
 تحليل قواعد صرف التمويل من منظور التمويل

املساواة بين املرشحين واملرشحات 

املعتمدة من قبل األحزاب

نسبة أو عدد األحزاب التي تلتزم بقواعد 

صرف عادلة للتمويل

 قواعد صرف التمويل املعتمدة في األحزاب واالئتالفات عادلة ومنصفة
لكال الجنسين

وجود رقابة فعالة على مصادر تمويل املترشحين واألحزاب  الرقابة على
التمويل

عدد أو نسبة املرشحات الالتي مورست 

عليهن رقابة مقابل املرشحين من الرجال 

وعدد املخالفين من الجنسين,

وجود  رقابة عادلة لصرف تمويل الحمالت للمرشحات واملرشحين

املؤشر 3 : تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في أنشطة الحمالت االنتخابية واالتصال بالناخبين

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تحليل اآلليات املعتمدة وتقييم مدى 

تمتع املرأة والرجل على حد سواء بنفس 

الفرص والتسهيالت لالتصال بالناخبين 

وممارسة حمالتهم.

 إتاحة نفس الظروف للمرشحين واملرشحات ملمارسة أنشطة الحملة
االنتخابية

صال
سائل االت

 و
خبين

بالنا

 إتاحة نفس الفرص للمرشحين واملرشحات لحجز الفضاءات للقيام
بأنشطة حمالتهم االنتخابية

 وجود املرشحين واملرشحات في االجتماعات العمومية والساحات العامة
لالتصال بالناخبين
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تحليل العوائق املحتملة وأسبابها وسبل 

معالجتها.

موضوعية  وجود عوائق أمام املرأة
 املترشحة ملمارسة حملتها

 االنتخابية

خبين
صال بالنا

حرية االت

ذاتية

-عدد املرشحات واملرشحين املنتفعين بهذه 

اإلجراءات

 وضع قوانين أو تراتيب تيّســر تفرغ املرشــحات واملرشــحين
للقيــام بحملتهــم

تحليل حاالت العنف أو التحرش وأسبابها 

وطرق معالجتها.

- نسبة االنتهاكات املسجلة ضد املرشحات 

خالل الحملة
تعرض املرشحات ملظاهر العنف االنتخابي أو التحرش

 تأمين الحماية املناسبة للمرشحات ضد االنتهاكات والعنف
االنتخابي

تحليل محتوى هذه البرامج ومدى مساهمتها 

في تحقيق املهارات االتصالية للمرشحات

- عدد البرامج املخصصة

- عدد األحزاب أو املنظمات التي وضعت مثل 

هذه البرامج

 وجود برامج لفائدة املرشحات حول دعم مهاراتهن االتصالية
وطرق التواصل مع الناخبين

ت
را  مها

صال
 خضوع املرشحات لبرامج تكوين من األحزاب أو من املجتمع االت

 املدني حول كيفية صياغة االستراتيجيات واستهداف الناخبين

تحليل هذه البنود ومدى تكريسها لحقوق 

املرأة ومعالجتها ملشاغلها.

نسبة البرامج أو البنود التي شاركت في وضعها 
املرأة

مشاركة املرأة في وضع وصياغة البرامج االنتخابية  البرامج
خابية

-نسبة البنود املتعلقة بحقوق املرأة في البرامج االنت

االنتخابية

 البرامج االنتخابية تتضّمن دعما لحقوق املرأة وتدمج منظور
النوع االجتماعي في السياسات العامة

املجال  5 : الحملة االنتخابية

النعم التحليل النوعي التحليل الكمياملالحظات/النقائص املسجلةالعناصر
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املؤشر 4 : تكريس مبادئ املساواة واإلنصاف في التغطية اإلعالمية للحمالت االنتخابية

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تحليل صورة املرأة املترشحة في اإلعالم 

ومدى اإلنصاف واملساواة في التغطية 

اإلعالمية من منظور النوع االجتماعي.

 إتاحة الفرص للمرشحين واملرشحات للوصول إلى وسائل اإلعالم بصورة
 عادلة

ساواة والتوازن في
 امل

المية
طية اإلع

التغ

 احترام مبادئ اإلنصاف واملساواة في التغطية اإلعالمية للمرشحات
واملرشحين من حيث الوقت املخصص وجودة املضمون

نسبة املساحة املخصصة في البرامج السياسية 
واملنابر الحوارية للمرشحات واملرشحين 

 الحضور العادل في البرامج السياسية واملنابر الحوارية للمرشحات
واملرشحين

تقييم طرق عمل هذه الهياكل ومدى 

توفقها والتزامها بالقيام باملراقبة من 

منظور النوع االجتماعي.

-نسبة املساحة املخصصة للتغطية اإلعالمية 
للحملة االنتخابية للمرشحات واملرشحين 

وجود هياكل مختصة لرصد التغطية اإلعالمية للحمالت االنتخابية

صد
ر  

المية
طية اإلع

التغ

 قيام الهياكل املختصة برصد التغطية اإلعالمية من منظور النوع
االجتماعي

تحليل  مدى نجاعة الرقابة على 
وسائل اإلعالم ونوعية التجاوزات 

املرصودة ومدى تكريس اإلعالم 
للصورة النمطية للجنسين.

-عدد أو نسبة الحاالت املسجلة 
 وجود تجاوزات في اإلعالم ضّد املرشحات أو تكريس الصورة النمطية

للمرأة

-عدد أو نسبة اإلجراءات املتخذة ضّد وسائل 
اإلعالم أو املرشحين املخالفين

القيام بمتابعة التجاوزات واالنتهاكات وفرض العقوبات املناسبة
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املجال  6 : االقتراع وتجميع النتائج واإلعالن عنها

املؤشر 1 : إتاحة عملية االقتراع للمرأة

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تقييم نجاعة اإلجراءات املتخذة 
ومساهمتها في تبسيط إجراءات االقتراع 

والتعريف بها للنساء.

عدد املحامل/ عدد الومضات اإلشهارية 
)االعالنات التلفزيونية( / عدد عمليات 

املحاكاة 

تّم التعريف بإجراءات االقتراع ومواقعه بشكل كاف للنساء ت
جراءا

 إ
االقتراع

تّم تبسيط إجراءات االقتراع للنساء وخاصة النساء األميات

معدل املسافة الفاصلة بين الناخبين 
ومكاتب االقتراع 

 مكاتب االقتراع سهلة الوصول

ب االقتراع
مكات

تقييم مدى جدوى هذه اآللية ومساهمتها 
في تقريب االقتراع من النساء.

عدد مكاتب االقتراع املتنقلة
عدد املقترعين واملقترعات في هذه املكاتب

تّم تخصيص مكاتب اقتراع متنقلة

تقييم نسبة اإلقبال على املكاتب  أو 
الطوابير الخاصة ومدى مساهمتها في 

تشجيع النساء على االقتراع. 

عدد مكاتب االقتراع الخاصة بالنساء/ عدد 
مكاتب االقتراع التي تعمل بنظام الطوابير 

املنفصلة وتوزيعها الجغرافي
تخصيص مكاتب اقتراع خاصة بالنساء/ طوابير منفصلة

تقييم عملية تأمين مكاتب االقتراع 
خاصة في املناطق النائية وربطها بنسبة 

إقبال النساء على االقتراع
مواقع مكاتب االقتراع آمنة ويتم تأمين عملية االقتراع بشكل كاف

-نسبة النساء في عضوية مكاتب االقتراع 
مقابل الرجال

-نسبة املكاتب التي تترأسها نساء مقابل 
املكاتب التي يترأسها رجال

تركيبة مكاتب االقتراع تضمن املساواة بين الجنسين
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تحليل الحاالت التي تم فيها انتهاك سرية 
االقتراع )إن أمكن( وهل تعلقت بالنساء 

أو الرجال

-عدد املكاتب التي لم يتم فيها تركيز خلوات

-عدد الحاالت املسجلة النتهاك مبدأ سرية 

االقتراع

 سرية االقتراع مضمونة من خالل وضع خلوات تحترم مواصفات ضمان
السرية

سرية االقتراع
حرية و

تحليل تأثير مثل هذه الطرق على حرية 
اقتراع النساء والتعبير عن إرادتهن في 

التصويت.

-عدد الحاالت املسجلة للتصويت بالوكالة 

وعدد أو نسبة الحاالت املتعلقة بالنساء

-تصنيف حاالت التصويت بالوكالة لفائدة 

النساء  )الوكيل: األخ/ الزوج/ األب(

التصويت بالوكالة مسموح به قانونا أو متاح

عدد الحاالت املسجلة  وجود ظاهرة التصويت العائلي

تحليل األسباب املوضوعية والذاتية املؤدية 
للعزوف وسبل معالجتها.

عدد الحاالت املسجلة
أسباب موضوعية  وجود حاالت عزوف عن

 االقتراع من قبل النساء

اإلقبال على  االقتراع

أسباب ذاتية

تحليل ظاهرة شراء األصوات إن وجدت 
وحاالت العنف املسجلة يوم االقتراع وتأثير 

ذلك على تصويت النساء.

عدد الحاالت املسجلة ونسبة النساء الالتي تم 

استغاللهن والفئة املنتمين إليها
وجود ظاهرة شراء األصوات

عدد حاالت العنف املسجلة يوم االقتراع 

ونسبة الحاالت املسجلة ضد الناخبات 

 تسجيل مظاهر عنف انتخابي ومنع من التصويت يوم االقتراع
 مسلط على الناخبات

املؤشر 2 : عدالة إجراءات االقتراع وشفافيتها من منظور النوع االجتماعي

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

 تقييم مدى قدرة النساء على 
الحصول على وثائق إثبات الهوية 

خاصة في املناطق الريفية وبالنسبة 
لبعض الفئات من النساء

عدد الوثائق املشترطة لالقتراع  اشتراط وثائق إلثبات الهوية متاحة للنساء

ق
وثائ

ت الهوية 
تقييم الوسائل واآلليات املعتمدة إثبا

لتمكين النساء من بطاقة الناخب في 
صورة اعتمادها.

نسبة بطاقات الناخب املوزعة لفائدة 

الناخبين والناخبات  عند االقتضاء
عملية توزيع بطاقات الناخب تتم دون تمييز
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تحليل تأثير تصميم ورقة االقتراع على إقبال 

الناخابات األمييات على االقتراع .

اعتماد ورقة االقتراع املوحدة

قة االقتراع ور

اعتماد ورقة االقتراع املتعددة

اإلحصائيات املتعلقة باألميين ونسبة الناخبات 
األميات عند االقتضاء

 تصميم ورقة االقتراع يأخذ بعين االعتبار قدرة األميين واألميات
على التصويت

تحليل جميع اإلجراءات التي تم اتخاذها 

ومدى انتفاع الناخبات بها لتيسير عملية 

االقتراع

عدد أو نسبة مكاتب االقتراع التي لم تطبق 
قاعدة األولوية

 إعطاء األولوية في التصويت للنساء الحوامل واملسنات
واملصابات بإعاقة

خبين
ساعدة النا

م

عدد الحاالت املسجلة والجهة التي تؤمن 
املساعدة )ناخبون/ أقارب/ أعضاء مكاتب 

االقتراع(
تتم مساعدة الناخبات املصابات بإعاقة على التصويت

عدد الحاالت املسجلة والجهة التي تؤمن 
املساعدة )ناخبون/ أقارب/ أعضاء مكاتب 

االقتراع(
تتم مساعدة الناخبات األميات على التصويت

تحليل مضمون الشكاوى املقدمة من النساء 

إن وجدت، وطبيعة اإلخالالت املثارة ومدى 

نجاعة التدابير التي تم اتخاذها.

عدد أو نسبة الشكاوى املقدمة من النساء 
مقابل الرجال

تقديم شكاوى لرئيس مكتب االقتراع من النساء )ناخبات 
مرشحات/ وكيالت مرشحين أو مرشحات(

شكاوى
ال  

عدد أو نسبة الشكاوى التي تّم اتخاذ إجراءات 
بشأنها )الشكاوى املقدمة من النساء مقابل تلك 

املقدمة من الرجال(
اتخاذ رئيس مكتب االقتراع باتخاذ إجراءات وتدابير 

فــي  النســاء  مشــاركة  نســبة  تقييــم 
النســاء  بنســبة  مقارنــة  االقتــراع 

عمومــا. املســجالت 

فــي  عــدد ونســبة الناخبــات املشــاركات 
التصويــت مقابــل عــدد ونســبة الرجــال 

العمريــة  الفئــة  موزعــة حســب 

 تتم متابعة مشاركة النساء الناخبات في عملية االقتراع

شاركة
سبة امل

ن

يتّم استعمال تقنيات معينة للمتابعة )جداول متابعة/ 
استمارات(

املجال  6 : االقتراع وتجميع النتائج واإلعالن عنها
النعم التحليل النوعي التحليل الكمياملالحظات/النقائص املسجلةالعناصر
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 املؤشر 3 : تكريس مبدأ املساواة بين الجنسين في رصد عملية االقتراع

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تقييم التحفظات التي تم تقديمها من 
قبل الوكالء من النساء وما إذا تم اتخاذ 

إجراءات بشأنها

عدد ونسبة وكالء املرشحين من النساء 
مصنفين حسب االنتماء الحزبي والفئات 

العمرية 
شحين تتم متابعة عملية االقتراع والفرز من قبل وكالء املرشحين من الجنسين

الء املتر
وك

عدد حاالت املنع أو التعطيل املسجلة عند 
االقتضاء، ونسبة الحاالت املتعلقة بالنساء

.تتم متابعة عملية االقتراع والفرز من قبل الوكالء دون تعطيل

عدد ونسبة التحفظات املسجلة من 
الوكالء النساء

 تّم تسجيل تحفظات من وكالء املرشحات أو املرشحين حول سير عملية
االقتراع والفرز

تقييم النسبة املسجلة للمراقبين من 
النساء وتحليل أسباب النقص املسجل في 

نسبة النساء عند االقتضاء.

عدد املراقبين املحليين وعدد ونسبة 
املراقبات منهم

تتم متابعة عملية االقتراع والفرز من قبل املراقبين املحليين دون تعطيل املراقبون عدد املراقبين الدوليين وعدد ونسبة  
املراقبات منهم

تتم متابعة عملية االقتراع والفرز من قبل املراقبين الدوليين دون تعطيل

 املؤشر 4 : شفافية عملية فرز النتائج واإلعالن عنها من منظور النوع االجتماعي

 تتم عملية فرز النتائج بشفافية وتخضع للمراقبة

شفافية عملية
 

جمع النتائج

عدد أو نسبة املرشحات اللتي تابعن عملية 
جمع النتائج

يتم السماح للمرشحات واملرشحين بحضور عملية فرز النتائج

تقييم مدى تقيد املكاتب بإجراءات 
التعليق والقواعد واإلجراءات املوضوعة 

) مصنفة إلى مكاتب يترأسها الرجال و 
مكاتب يترأسها النساء(.

عدد أو نسبة املكاتب التي لم تعلق محاضر 
عملية االقتراع والفرز 

يتم تعمير محاضر عملية الفرز وتعليقها مع محاضر عملية االقتراع

تقييم مدى تأثير هذه اآلليات على نسبة 
النساء الفائزات  وعددهن في املجالس 

املنتخبة.

عدد الفائزات ونسبتهن مقابل عدد 
الفائزين

اعتماد نظام العتبة في احتساب النتائج وإسناد املقاعد سناد
 إ

حاالت االنسحابات املسجلة من النساء  املقاعد
وكيفية التعويض

يتّم إسناد مقاعد املنسحبين للمرشح املوالي في الترتيب من نفس الجنس
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املجال  7 : النزاع االنتخابي

املؤشر 1 : مدى توفر فرص وضمانات متساوية لالنتصاف أمام القضاء

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تحليل مدى قرب مرفق العدالة من 
املتقاضين من الجنسين وتقييم كيفية 
معاملة الجنسين  ، وتحليل املمارسات 

التمييزية أو اإلقصائية إن وجدت.

يتم في النزاع االنتخابي تطبيق نفس الضمانات املتعلقة بالعدالة )مبدأ 
املواجهة/ ضمان حقوق الدفاع...(

ضماناته
خابي و

ئ النزاع االنت
مباد

 التقا�ضي في متناول النساء والرجال من حيث الكلفة وقرب املحاكم من
املتقاضين وتيسير اإلجراءات

تتم معاملة املتقاضين على قدم املساواة بين النساء والرجال

 تدقيق تركيبة الهيئة املختصة بالنظر 
في الشكاوى وما توفره من ضمانات 

للناخبات واملرشحات وكيفية مراجعة 
قراراتها أمام الهيئات القضائية األخرى.

يتم تكريس مبدأ التقا�ضي على درجتين في النزاع االنتخابي

يتم التطرق إلى  الهياكل   املكلفة بالنظر 
في الشكاوى وتركيبتها )هل تحتوي على 

نساء( وطرق عملها وإجراءاتها والضمانات 
التي تمنحها.

 تتمتع اإلدارة االنتخابية بصالحية النظر في الشكاوى االنتخابية

عدد األحكام الصادرة في مادة النزاع 
االنتخابي موزعة حسب املوضوع 

)التسجيل/ الترشحات/ النتائج( وحسب 
الجنس.

يتم تطبيق األحكام القضائية من قبل اإلدارة االنتخابية دون تمييز

جدوى النزاع
 

خابي
 االنت

 يحوز القضاء على ثقة املتقاضين من الجنسين وقبولهم باألحكام
القضائية
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املؤشر 2 : مدى إتاحة إجراءات النزاع االنتخابي للمرأة

ال التحليل الكمي التحليل النوعي نعم املالحظات/النقائص املسجلة العناصر

تقييم مدى حرص اإلدارة االنتخابية 
على التعريف بإجراءات النزاع االنتخابي 

وآجاله بالنسبة لجميع الناخبين 
واملرشحين من الجنسين.

إجراءات النزاع االنتخابي وآجاله مضمنة بالقانون والتراتيب 

اآلجال

إجراءات النزاع االنتخابي وآجاله معلومة من الناخبات واملرشحات

ال يستغرق النزاع االنتخابي آجاال مطولة ويتم البت وفق جدول زمني 
مضبوط

عدد ونسبة القضايا املقدمة من النساء 
مقابل القضايا املقدمة من الرجال

يتم اللجوء إلى القضاء من الجنسين 

ف
صا

 اإلقبال على االنت
ضاء

أمام الق

تقييم أسباب رفض النزاعات من حيث 
الشكل أو األصل من منظور النوع 

االجتماعي.

عدد أو نسبة القضايا املرفوضة للنساء 
مقابل الرجال وتوزيعها حسب أسباب 

الرفض )شكلية أو موضوعية(
يتم البت في القضايا دون تمييز بين الجنسين
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النــوع  النهائــي اســتنتاجات البعثــة حــول ســير العمليــة االنتخابيــة مــن منظــور  يتضّمــن التقريــر 
االجتماعــي فــي مختلــف مراحلهــا. كمــا تضّمنــه البعثــة توصياتهــا التــي تؤسســها علــى تحليــل موضوعــي 
ومعمــق للمعطيــات التــي تــّم تجميعهــا وللقواعــد واملمارســات التــي تــم رصدهــا مــن خــالل الربــط 

بينهــا وبيــن معاييــر االنتخابــات الديمقراطيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي.

ويعتمد التقرير باألساس على العناصر التالية:

 نتائــج أعمــال الرصــد األوليــة للســياق العــام الــذي تــدور فيــه االنتخابــات والتــي تمثــل املرجعيــة فــي 
تقييــم املمارســات وتكييفهــا واســتخالص نتائجهــا وصياغــة التوصيــات،

 عرض املعطيات املضمنة بالجداول حول مختلف العناصر واملؤشرات بصيغة تأليفية،

 التحليــل الكمــي للمعطيــات املضمنــة بالجــداول التأليفيــة ونســب تحققهــا مــن جملــة مكاتــب 
مــن  تجميعهــا  تــّم  التــي  اإلحصائيــات  ومختلــف  امليدانييــن  املراقبيــن  قبــل  مــن  املغطــاة  االقتــراع 

املوثوقــة، املصــادر 

ــى القيــام بــه 
ّ
 التحليــل النوعــي للممارســات واملعطيــات الــواردة فــي الجــداول التأليفيــة والــذي يتول

فريــق الخبــراء أو فريــق الصياغــة علــى ضــوء جميــع العناصــر املذكــورة أعــاله.

1. منهجية التقرير
إن الهــدف مــن التقريــر النهائــي لبعثــة مراقبــة االنتخابــات مــن منظــور النــوع االجتماعــي هــو إعطــاء 
فكــرة مفصلــة ومدعمــة حــول مســتوى مشــاركة املــرأة والرجــل فــي املســار االنتخابــي، ويتعّيــن األخــذ 

باالعتبــار العناصــر التاليــة فــي منهجيــة التقريــر: 

  اعتمــاد األســلوب الوصفــي فــي عــرض القواعــد واملعطيــات التــي تحكــم مشــاركة املــرأة والرجــل 
فــي املســار االنتخابــي بشــكل محايــد وغيــر متحّيــز، مــن ذلــك اســتعراض عناصــر اإلطــار القانونــي 
فــي االنتخابــات ومــدى تطورهــا،  فــي موضــوع املشــاركة السياســية للجنســين  والترتيبــي التــي تؤثــر 
املعطيــات  وتقديــم  االنتخابيــة  العمليــة  فيــه  تــدور  الــذي  العــام  الســياق  حــول  بســطة  وإعطــاء 

فــي العمليــة االنتخابيــة. اإلحصائيــة حــول حضــور املــرأة 

رصدهــا  تــّم  التــي  واألعمــال  املمارســات  تكييــف  فــي  املوضوعــي  التحليلــي  األســلوب  اعتمــاد    

القسم الثاني : منهجية صياغة التقرير النهائي والتوصيات
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باالعتمــاد علــى تحليــل نوعــي مدّعــم بإحصائيــات ومعطيــات كميــة موثوقــة، ويجــدر حســن الربــط 
مــدى  االعتبــار  بعيــن  واألخــذ  والثقافــي،  واالجتماعــي  السيا�ضــي  والســياق  الكميــة  املعطيــات  بيــن 
التطــور الــذي تشــهده املنظومــة القانونيــة واملمارســات املرتبطــة باالنتخابــات، إذ يختلــف تقييــم 

النســب واملمارســات مــن نظــام آلخــر ومــن ســياق آلخــر.

  توخــي الشــمولية فــي التقريــر مــن خــالل التطــرق إلــى مختلــف جوانــب العمليــة االنتخابيــة التــي 
تؤثــر بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى مشــاركة الجنســين فــي االنتخابــات وإبــراز مــدى تأثيــر ذلــك 

علــى تكريــس معاييــر االنتخابــات الديمقراطيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي،

الكميــة  املعطيــات  حصيلــة  تمثــل  بيانيــة  ورســوم  بجــداول  التقريــر  إثــراء  علــى  الحــرص   
تحكــم  التــي  االتجاهــات  وتحديــد  املراقبــة  نتائــج  تفســير  بهــدف  مختّصــون  يعّدهــا  واإلحصائيــة 

علمــي.    بشــكل  االنتخابيــة  العمليــة 

2. عناصر التقرير
قــد تختلــف طريقــة التخطيــط أو التقســيم املعتمــدة فــي التقريــر،  لكــن يجــب أن يتضّمــن فــي جميــع 
الحــاالت العناصــر األساســية التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي إكســائه الصبغــة املوضوعيــة، وحّتــى 
فــي االنتخابــات.  ويجــب أن يتضّمــن التقريــر  يكــون مرجعــا متكامــال وموثوقــا ملشــاركة الجنســين 

بالخصــوص العناصــر األساســية التاليــة:

  التعريف ببعثة املراقبة:

عمليــة  علــى  املشــرفة  كالجهــة  بهــا،  املتعلقــة  املعطيــات  ومختلــف  بأهدافهــا  التعريــف  ويشــمل   
املراقبــة، وتركيبــة فريــق املراقبــة واختصاصاتــه وعــدد املراقبيــن، ومنهجيــة العمــل وعــدد الدوائــر 

االنتخابيــة ومكاتــب االقتــراع والدوائــر التــي تمــت مالحظتهــا.

   تقديم السياق العام لالنتخابات:

 ويتضّمــن ملخصــا حــول نتائــج أعمــال الّرصــد األوليــة التــي يقــوم بهــا خبــراء البعثــة أو املراقبــون 
طويلــو األمــد4 حــول:

الــذي  العــام  السيا�ضــي  الوضــع  والثقافــي:  السيا�ضــي واالجتماعــي  بالســياق  املتعلقــة  املعطيــات   
تنــدرج فيــه االنتخابــات، أهــم مقومــات النظــام السيا�ضــي،  مــدى انخــراط املــرأة فــي النظــام الحزبــي 
ومكانتهــا فــي األحــزاب السياســية، مــدى انخــراط املــرأة فــي النظــام الجمعياتــي، مــدى تــالؤم الســياق 

4  انظر العناصر التي تّم تحليلها في الجزء الثاني من الدليل.
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السيا�ضــي والثقافــي واالجتماعــي واالقتصــادي مــع تكريــس املشــاركة السياســية للمــرأة.

  اإلطــار القانونــي وااللتزامــات الدوليــة: مــدى انخــراط الدولــة فــي املعاهــدات الدوليــة الضامنــة 
لحقــوق املــرأة، مــدى تكريــس الدســتور والتشــريع ملســألة املســاواة بيــن الجنســين ومــدى نجاعــة 

اآلليــات املعتمــدة لتفعيلهــا.

تمثيليــة مناســبة  فــي تحقيــق  النظــام االنتخابــي ومــدى مســاهمته  التــي تحكــم  القواعــد  أهــم    
املعتمــدة، اآلليــات  خــالل  مــن  للمــرأة 

 ملحــة عــن االنتخابــات الســابقة مــن منظــور النــوع االجتماعــي وأهــم اإلحصائيــات املتعلقــة بهــا 
والتوصيــات املنبثقــة عــن بعثــات املراقبــة فــي الغــرض.

   تقديــم معطيــات حــول نــوع االنتخابــات املزمــع تغطيتهــا  وحجــم الدوائــر االنتخابيــة وعددهــا 
والجهــة أو الجهــات املســؤولة عــن تنظيــم االنتخابــات  وعــدد األحــزاب السياســية وأهــم املعطيــات 

األوليــة املتعلقــة بهــذه االنتخابــات .

    سير العملية االنتخابية من منظور النوع االجتماعي:

يمثــل ســير العمليــة االنتخابيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي جســم  التقريــر باعتبــاره يتضمــن 
ضــوء  علــى  واملمارســات  للقواعــد  وتقييمــا  االنتخابيــة  العمليــة  مراحــل  مختلــف  مراقبــة  نتائــج 
املؤشــرات التــي تــّم تحديدهــا وتحليــال ملــدى تأثيرهــا علــى تحقيــق مبــادئ االنتخابــات الديمقراطيــة 

مــن منظــور النــوع االجتماعــي. 

ويتضمــن هــذا الجــزء مــن التقريــر فــي قســمه األول تقييمــا لعمــل الجهــاز أو األجهــزة املكلفــة بــإدارة 
االنتخابــات، ويتــّم خاللــه اســتعراض أهــم املعطيــات التــي تــّم تجميعهــا حــول اإلدارة االنتخابيــة 
مــن منظــور النــوع االجتماعــي، ومختلــف اإلجــراءات التــي تــّم اتخاذهــا ، ويمكــن االســتئناس فــي هــذا 

اإلطــار باملؤشــرات والعناصــر الــواردة فــي الجــداول التأليفيــة.

وُيقتــرح فــي القســم الثانــي مــن هــذا الجــزء اعتمــاد الترتيــب الزمنــي ملراحــل العمليــة االنتخابيــة كمــا 
وردت فــي الجــداول التأليفيــة )التوعيــة، تســجيل الناخبيــن، الترشــحات، االقتــراع والفــرز، تجميــع 
املعطيــات  حصيلــة  اســتعراض  مرحلــة  كل  فــي  ويتــّم  االنتخابــي(.  النــزاع  عنهــا،  واإلعــالن  النتائــج 
املضمنــة فــي الجــداول التأليفيــة حســب املؤشــرات والعناصــر املعنيــة، مــع إبــراز مــا تحققــه هــذه 

النتائــج فــي اتجــاه تكريــس معاييــر االنتخابــات الديمقراطيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي.



 دليل منهجي إلدماج منظور النوع االجتماعي في مراقبة العملية االنتخابية

 الجــــــزء الرابع : صياغة التقرير والتوصيات

93

3. منهجية صياغة التوصيات
لكنهــا ال  البعثــة،  بــه خبــراء  يقــوم  التــي  النوعــي  التحليــل  نتائــج  التوصيــات باألســاس علــى  تعتمــد 
تقتصــر علــى ترجمــة النقائــص التــي تــّم رصدهــا إلــى تدابيــر وإجــراءات لتالفيهــا، بــل ال بــّد كذلــك مــن 
إبــراز مواطــن القــوة والفــرص املتاحــة التــي يجــب العمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا ومزيــد اســتغاللها 

لدعــم املشــاركة السياســية للمــرأة فــي املســارات االنتخابيــة املواليــة. 

فــي املســار االنتخابــي وفــق  ويمكــن عــرض التوصيــات املتعلقــة بإدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي 
: منهجيتيــن

 املنهجية األولى

وفقهــا  يتــم  والتــي  عــام  بشــكل  االنتخابــات  مراقبــة  تقاريــر  فــي  عــادة  بهــا  املعمــول  املنهجيــة  وهــي 
تبويــب التوصيــات حســب الجهــة املســتهدفة علــى غــرار اإلدارة االنتخابيــة، الســلطة التشــريعية، 
الحكومــة، األحــزاب، املجتمــع املدنــي، الهيئــات القضائيــة، الهيئــات املختصــة فــي اإلعــالم واالتصــال 
عنــد االقتضــاء... وقــد تبــرز جهــات أخــرى مســتهدفة بالتوصيــات باختــالف املتدخليــن فــي العمليــة 
االنتخابيــة حســب الســياق أو النظــام القانونــي الــذي يحكــم تنظيــم االنتخابــات . ومــن مزايــا هــذه 
ــن مــن 

ّ
املنهجيــة الوضــوح، حيــث يتــّم توجيــه التوصيــات بشــكل مباشــر إلــى املعنييــن بهــا مّمــا يمك

فــي االنتخابــات املواليــة. كمــا  لهــا  تحديــد املســؤوليات وييّســر متابعتهــا وتقييــم مــدى االســتجابة 
يمكــن تبويــب التوصيــات ضمــن كل محــور حســب العناصــر أو املؤشــرات التــي تــّم تحديدهــا فــي 

الجــداول التأليفيــة أو وفــق مبــادئ االنتخابــات الديمقراطيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي.

 املنهجية الثانية

تعتمــد هــذه املنهجيــة تبويبــا وفــق مبــادئ االنتخابــات الديمقراطيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي 
والتــي تمثــل فــي حــّد ذاتهــا مقياســا لنجــاح أو فشــل القائميــن علــى العمليــة االنتخابيــة فــي تحقيــق 
املعاييــر  بيــن  تربــط  أنهــا  املنهجيــة  هــذه  مزايــا  ومــن  االنتخابــات.  فــي  للجنســين  عادلــة  مشــاركة 
النــوع  منظــور  مــن  الديمقراطيــة  االنتخابــات  عليهــا  تقــوم  التــي  املبــادئ  بيــن  أي  واملمارســات، 
تقســيم  ويمكــن  نقائــص.  مــن  تالفيــه  يجــب  ومــا  إيجابيــات  مــن  تحقيقــه  تــّم  مــا  وبيــن  االجتماعــي 
كل محــور وفــق مراحــل العمليــة االنتخابيــة )التوعيــة، التســجيل، الترشــح، الحملــة االنتخابيــة، 
لــإلدارة  محــور  تخصيــص  إلــى  باإلضافــة  االنتخابــي(  النــزاع  النتائــج،  وجمــع  والفــرز  االقتــراع 
االنتخابيــة. كمــا أن تقســيم التوصيــات التابعــة لــكل مبــدأ علــى حــدة وفــق الجهــة املعنيــة بهــا يمكــن 

املنهجيــة األولــى. مــع  التقــاء  ــل عنصــر 
ّ
الــالزم ويمث الوضــوح  املنهجيــة  هــذا  أن يكســب 
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أمثلة
5

تهدف التوصيات إلى تحقيق إدماجية أكبر للمرأة في االنتخابات وفي تمكين النساء بجميع فئاتهم 

من املشاركة  في العملية االنتخابية كناخبة ومرشحة ومراقبة وعاملة باإلدارة االنتخابية.

اإلدارة االنتخابية: 

  العمــل علــى إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي السياســات والبرامــج التشــغيلية  وتكريــس 

مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي التــدرج والتأهيــل وفــي تعميــم برامــج التكويــن فــي الجهــاز اإلداري.

  اعتمــاد برامــج توعيــة مكثفــة ومالئمــة للنســاء )الريفيــات/ األميــات( ومتابعــة وتأطيــر برامــج 

التوعيــة التــي يؤمنهــا األحــزاب واملجتمــع املدنــي وتكثيــف حمــالت إعــالم الناخبيــن حــول موعــد 

وإجــراءات االقتــراع مــع مالءمتهــا مــع احتياجــات املــرأة.

  إدراج املســائل املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي فــي برامــج التكويــن املوجهــة للعامليــن بــاإلدارة 

االنتخابيــة ولألعــوان الوقتييــن )خاصــة أعــوان التســجيل وأعــوان مكاتــب االقتــراع(.

  وضــع اإلجــراءات والتدابيــر الكفيلــة بمعالجــة التمثيــل غيــر العــادل للجنســين فــي ســجل 

الناخبيــن ومزيــد تبســيط إجــراءات التســجيل والتعريــف بهــا وتقريــب عمليــة التســجيل مــن 

الناخبــات عبــر تخصيــص فــرق متنقلــة نســائية للتســجيل فــي الدوائــر الريفيــة.

املــرأة وتطبيــق اإلجــراءات    الحــرص علــى التعريــف بالقواعــد واآلليــات املتعلقــة بترشــيح 

الحمــالت  فــي  النســاء  ضــد  العنــف  ظاهــرة  متابعــة  علــى  والحــرص  بهــا  املتعلقــة  القانونيــة 

ومعالجتهــا. االنتخابيــة 

مــع  وتأمينهــا  املــرأة  لظــروف  مالءمتهــا  حيــث  مــن  االقتــراع  مكاتــب  مواقــع  اختيــار  حســن    

االقتضــاء. عنــد  للنســاء  خاصــة  خلــوات  أو  طوابيــر  أو  مكاتــب  تخصيــص 

املجتمع املدني:

  إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي برامــج العمــل واألنشــطة املوجهــة لالنتخابــات وإشــراك 

املــرأة فــي تصميــم البرامــج وتنفيذهــا.

  العمــل علــى صياغــة وتنفيــذ برامــج توعيــة مدنيــة لفائــدة النســاء بجميــع فئاتهــم لتحفيزهــم 

علــى املشــاركة فــي االنتخابــات كناخبــات وعضــوات بمكاتــب االقتــراع ومرشــحات ومراقبــات.

  تصميــم حمــالت مكثفــة موجهــة للمــرأة الريفيــة واألميــة للتحفيــز علــى االقتــراع مــع تفســير 

وتبســيط إجــراءات االقتــراع.

الشمولية 

5    تمثل التوصيات الواردة في املثال التطبيقي مجرد عناصر أو محاور يتجه تدقيقها وتدعيمها بإجراءات وتدابير عملية وفق السياق الذي تدور فيه 

االنتخابات والنظام املعتمد.
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بتحقيــق  الكفيلــة  واآلليــات  التدابيــر  اتخــاذ  حــول  مقترحــات  تقديــم  إلــى  التوصيــات  ترمــي 

شــفافية أكبــر لالنتخابــات لدعــم الثقــة فــي االنتخابــات وتحفيــز املــرأة علــى االنخــراط فــي العمليــة 

االنتخابيــة.  

اإلدارة االنتخابية: 

الظــروف  توفيــر  خــالل  مــن  الجنســين  لــكال  االقتــراع  وســرية  حريــة  ضمــان  علــى  الحــرص    

الدوليــة. للمعاييــر  موافقــة  وخلــوات  شــفافة  إجــراءات  مــن  املالئمــة 

  العمــل علــى القضــاء علــى ظاهــرة التصويــت بالوكالــة والتصويــت العائلــي ووضــع إجــراءات 

تيّســر اقتــراع النســاء.

متابعــة عمليــة  فــي  الجنســين  مــن  املرشــحين  وممثلــي  املراقبيــن  حــق  علــى ضمــان  الحــرص    

تضييــق. أو  تمييــز  دون  النتائــج  وجمــع  والفــرز  االقتــراع 

األحزاب السياسية:
  دعــم شــفافية مصــادر التمويــل مــن خــالل نشــر األحــزاب لقوائمهــم املاليــة وتقديــم املعطيــات 

املحينــة حــول مصــادر تمويــل حمالتهــم االنتخابية.

   التبّنــي الطوعــي لقواعــد التوزيــع العــادل للتمويــل بيــن املترشــحين واملترشــحات وفــي أنشــطة 

الحــزب وبرامجــه املوجهــة للجنســين.

الشفافية 

أمثلة
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تهــدف التوصيــات إلــى تقديــم مقترحــات لإلصــالح التشــريعي بهــدف دعــم التنافســية مــن منظــور 

النــوع االجتماعــي وتحفيــز املــرأة علــى املشــاركة فــي املســار االنتخابــي.

السلطة التشريعية:

  مراجعــة املنظومــة القانونيــة املتعلقــة بالحقــوق والحريــات فــي اتجــاه القضــاء علــى التمييــز 

ضــّد املــرأة فــي النظــام القانونــي واالنخــراط فــي املعاهــدات واالتفاقيــات الضامنــة لحقــوق املــرأة.

  مراجعــة القانــون االنتخابــي فــي جزئــه املتعلــق بنظــام الترشــح فــي اتجــاه تبنــي إحــدى آليــات 

الحصــص/  أو  الكوتــا  نظــام  )اعتمــاد  للجنســين  أعــدل  تمثيليــة  لحقيــق  الضامنــة  الترشــيح 

فــي تقديــم القائمــات االنتخابيــة(. اعتمــاد مبــدأ التناصــف وقاعــدة التنــاوب 

  إدراج مبــدأ املســاواة بيــن الجنســين فــي القواعــد املنظمــة للتمويــل العمومــي  )علــى غــرار 

الحرمــان مــن نســبة مــن التمويــل العمومــي فــي صــورة عــدم احتــرام قواعــد ترشــيح النســاء(.

الهيئات التعديلية لإلعالم:

  الحرص على تحقيق توازن أكبر للتغطية اإلعالمية من منظور النوع االجتماعي ومعالجة 

املعاملة التمييزية وغير املتكافئة للنساء املرشحات في اإلعالم.

  الحــرص علــى عــدم تكريــس الصــورة النمطيــة للجنســين فــي وســائل اإلعــالم وتقديــم تغطيــة 

إعالميــة تتــالءم مــع منظــور النــوع االجتماعــي.

بيــن  االنتخابيــة  للحمــالت  اإلعالميــة  التغطيــة  فــي  واملســاواة  اإلنصــاف  مبــادئ  احتــرام    

واملرشــحات. املرشــحين 

  الحــرص علــى القيــام برصــد التغطيــة اإلعالميــة وتوفيــر املعطيــات اإلحصائيــة  مــن منظــور 

النــوع االجتماعــي.

التنافسية

أمثلة
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ترمــي التوصيــات إلــى مزيــد تكريــس مبــدأ  املســاءلة فــي تنظيــم العمليــة االنتخابيــة لضمــان حــق 

املــرأة فــي ممارســة حقهــا االنتخابــي وحقهــا فــي الترشــح دون تضييــق.

اإلدارة االنتخابية:

فــي التســيير الداخلــي لــإلدارة االنتخابيــة ومزيــد إتاحــة    العمــل علــى دعــم مبــدأ املســاءلة 

للجنســين. املســاءلة  آليــات 

اإلدارة  مخططــات  فــي  االجتماعــي  النــوع  منظــور  إلدراج  متكاملــة  عمــل  خطــة  وضــع    

عملهــا. وبرامــج  االنتخابيــة 

  وضــع مؤشــرات داخليــة للتقييــم الداخلــي ملتابعــة تنفيــذ اآلليــات وااللتزامــات املتعلقــة 

االجتماعــي. بالنــوع 

  إدراج مســائل تتعلــق بالنــوع االجتماعــي فــي تقييــم العمليــة االنتخابيــة علــى غــرار املمارســات 

املزمــع  والتدابيــر  الجنســين  بيــن  للمســاواة  تكريســها  ومــدى  اتخاذهــا  تــم  التــي  واإلجــراءات 

اتخاذهــا فــي املســارات املواليــة.

األحزاب السياسية:

  تعزيــز املســاءلة داخــل هيــاكل األحــزاب وقوانينهــا الداخليــة إزاء تطبيــق مبــدأ املســاواة بيــن 

الجنســين.

  وضع تدابير ومؤشرات ملتابعة مدى تحقيق سياسة متوازنة من منظور النوع االجتماعي 

داخل الحزب.

  توفيــر القنــوات واآلليــات الضروريــة والفعالــة داخــل الحــزب لتمكيــن املــرأة مــن الحصــول 

علــى حقوقهــا واملطالبــة باملســاءلة.

السلطة القضائية:

  تكريــس ضمانــات املحاكمــة العادلــة للجنســين وتمكيــن النســاء الالتــي تتعرضــن للمضايقــة 

والعنــف مــن الوصــول إلــى العدالــة.

  تيســير إجــراءات التقا�ضــي خاصــة فيمــا يتعلــق بحــق التســجيل واالقتــراع و الحــرص علــى 

تقريــب القضــاء مــن املتقاضيــن مــن الجنســين فــي النــزاع االنتخابــي.

املساءلة

ي
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

 ما هو عمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

 أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات )International IDEA(، هــي منظمــة دوليــة حكوميــة تدعــم 
مؤسســات وعمليــات الديمقراطيــة املســتدامة فــي جميــع العالــم. وتعمــل املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
واالنتخابــات كمحفــز لبنــاء الديمقراطيــة عبـــر توفيـــر مــوارد للمعــارف ومقترحــات السياســات، وتدعــم 
اإلصالحــات الديمقراطيــة فــي إســتجابة لطلبــات معينــة مــن البلــدان. وهــي تعمــل مــع صانعــي السياســات 
بنــاء  مجــال  فــي  العاملــة  اإلقليميــة  املنظمــات  الــى  إضافــة  الدوليــة،  والــوكاالت  واملنظمــات  والحكومــات 

الديمقراطيــة.

للديمقراطيــة واالنتخابــات علــى مســتويات عامليــة وإقليميــة وقطريــة، ويتركــز  الدوليــة  تعمــل املؤسســة 
عملهــا حــول املواطــن كقــوة دافعــة نحــو التغييـــر. 

الرئيســية:  عملهــا  مجــاالت  فــي  املقارنــة  املعرفــة  واالنتخابــات  للديمقراطيــة  الدوليــة  املؤسســة  توفــر 
العمليــات االنتخابيــة، بنــاء الدســاتير، املشــاركة والتمثيــل السياســيين، إضافــة إلــى عالقــة الديمقراطيــة 

واألمــن. والصــراع  والتنــوع  االجتماعــي  بالنــوع 

واملحلييــن  الوطنييـــن  املمثليـــن  الــى  املعرفــة  هــذه  واالنتخابــات  للديمقراطيــة  الدوليــة  املؤسســة  تقــدم   
الســاعين نحــو اإلصــالح الديمقراطــي، كمــا أنهــا تعمــل علــى تيســير الحــوار الداعــم للتغييـــر الديمقراطــي. 

وتهدف املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات من خالل عملها إلى تحقيق ما يلي: 
  تعزيز قدرة الديمقراطية وشرعيتها ومصداقيتها؛

  تعزيز املشاركة الشمولية والتمثيل الخاضع للمساءلة؛ 
  زيادة فعالية وشرعية التعاون الديمقراطي. 

فــي  الرئي�ضــي  مقرهــا  ويقــع  العالــم.  مســتوى  علــى  واالنتخابــات  للديمقراطيــة  الدوليــة  املؤسســة  تعمــل 
ســتوكهولم بالســويد. وللمؤسســة مكاتــب فــي أفريقيــا، آســيا واملحيــط الهــادئ، أوروبــا، وأمريــكا الالتينيــة 

الكاريبــي.  بحــر  ودول 

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات مراقب دائم في األمم املتحدة.
>http://www.idea.int<
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