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         مقدمة

اخلاص  التصّور   )International IDEA( واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  أعّدت 
هبذا اإلطار من أجل توفري نموذج تقتدي به األطراف املعنية  يف تنفيذ سياسة النوع االجتامعي 
الداخلية اخلاصة هبيئات إدارة االنتخابات )وُيشار إليها الحقا باهليئات(. ويرمي هذا اإلطار 
إىل تقديم الدعم لتلك اهليئات يف مسعاها إلرساء سياساهتا الداخلية للنوع االجتامعي إقرارًا 

بواليتها وبمكانتها السياسية يف خمتلف دول العامل.  

وتعّد هيئات إدارة االنتخابات اجلهة املسؤولة قانونًا عن حتقيق مهمتها املتمثلة يف إدارة بعض 
أو كل املهام الرضورية املتعلقة بإجراء االنتخابات واألدوات الديمقراطية املبارشة )عىل غرار 
املنتخبني( يف حال خول هلا  النواب  إقالة  املواطنني والتصويت عىل  االستفتاءات ومبادرات 
عدة  عليها  وُتطلق  خمتلفة،  وصالحيات  أشكاال  اهليئات  هذه  تتخذ  ذلك.  القانوين  اإلطار 
مسميات عىل غرار »جلنة االنتخابات« و»إدارة االنتخابات« و»املجلس االنتخايب« و»مفوضية 
وحدة االنتخابات«. واملراد بمصطلح »هيئة إدارة االنتخابات« هو اهليئة أو اهليئات التي تقع 
القائم  األشمل  املؤسسايت  اإلطار  عن  النظر  بغض  االنتخابات،  إدارة  مسؤولية  عاتقها  عىل 

)املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، ٢٠14(.

الدول  يف  االنتخابات  إدارة  هبيئات  العالقة  ذات  املبادرات  من  املستفادة  الدروس  وتشري 
أن  إىل  األخرى  البلدان  سائر  ويف  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  يف  األعضاء 
اهليئات )باعتبارها مؤسسات وطنية رئيسية( تقّر باحلاجة إىل التصدي للتفاوت بني اجلنسني، 
سواء أكان ذلك داخل اهليئة أم خارجها. نجد حاالت عدم املساواة ضمن اهليئات نفسها ويف 
هذا  من  الرغم  وعىل  وتنظيمها.  االنتخابية  العملية  إدارة  يف  عام  وبوجه  وإجراءاهتا،  نظمها 

اإلقرار، مل ترشع اهليئات يف وضع سياسات نوع اجتامعي داخلية واضحة بعد.

جماالت  يف  بضامهنا  والتزامها  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  عىل  العامل  دول  إمجاع  إىل  وبالنظر 
احلياة كافة، فإن التفكري يف صياغة اإلطار املذكور مرّده الصعوبات والتحديات املتزايدة التي 
تواجهها هيئات إدارة االنتخابات يف التعامل مع قضايا عدم املساواة بني اجلنسني يف أنظمتها 
الداخلية ويف أنشطتها وثقافتها. ولذلك يمثل هذا االطار نموذجًا داعاًم للهيئات يف مواجهتها 

هلذه التحديات ومتكينها من وضع وتطوير سياستها الداخلية  اخلاصة بالنوع االجتامعي.

تعد سياسة النوع االجتامعي الداخلية آلية ملموسة ملعاجلة أحد أهم القضايا املحورية هليئات 
ادارة االنتخابات، ومؤرشًا ملدى التزامها التزامًا صارمًا بتعزيز املساواة بني اجلنسني يف نظمها 
الداخلية وإجراءاهتا. ذلك أن االفتقار إىل سياسة ذات طابع مؤسيس حتّدد اآلليات الداخلية 
الكفيلة برأب صدع التفاوت بني اجلنسني قد جيعل جهود اهليئات قارصة أو غري متناسقة- بل 

ربام منعدمة.

1
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ال شك أنه بإمكان كل هيئة من هيئات إدارة االنتخابات إجياد حلول للمشاكل املتعلقة بعدم 
املساواة داخلها، إال أن جمّرد االلتزام بالسياسات العامة من قبل اهليئة ال يكفل لوحده املساواة 
بني اجلنسني. إذ ينبغي أن ينصّب اهتامم كل هيئة يف املقام األول عىل إضفاء الطابع املؤسيس 
النوع االجتامعي، عىل أن يشمل ذلك ُنظمها وإجراءاهتا. ومن املؤكد أن هذا  عىل سياسات 
يقتيض التزاما مستدامًا وكافيا وقيادة متمّرسة داخل اهليئة حتّول االلتزام بالسياسة العامة إىل 

إجراءات ملموسة.

هبذا  اخلاص  التصّور  إعداد  يف  استفدنا  و٢٠15،   ٢٠14 سنتي  بني  الفاصلة  الفرتة  خالل 
اللجنة  مع  األفكار  تبادل  وحلقات  واملبادرات  النموذجية  التجارب  من  عدد  من  اإلطار 
ميانامر  يف  االنتخابات  وجلنة  لوسوتو  يف  لالنتخابات  املستقلة  واللجنة  ناميبيا  يف  االنتخابية 
واهليئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس وجلنة االنتخابات يف زامبيا. وقد تعاونت املؤسسة 
الدولية للديمقراطية واالنتخابات مع هذه اهليئات وقدمت هلا الدعم إلضفاء الطابع املؤسيس 
اإلطار  هذا  مسودة  تضمنت  كام  وإجراءاهتا.  مؤسساهتا  ضمن  االجتامعي  النوع  مقاربة  عىل 
استعراضًا لسياسات النوع االجتامعي التي تطبقها اللجنة االنتخابية يف ناميبيا واللجنة الوطنية 

املستقلة لالنتخابات يف نيجرييا وجلنة االنتخابات يف النيبال.

يمكن أن تضطلع اهليئات بأدوار خمتلفة إلصالح اجلوانب القانونية واإلدارية والسياسية من 
العملية االنتخابية. يندرج وضع هيئة إدارة االنتخابات لسياسة نوع اجتامعي داخلية ضمن 
املهام املوكولة إىل إدارهتا الداخلية حيث يمكنها التحكم يف تسيري إجراءاهتا الداخلية، بام قد 
ألمهية  اهليئات  إدراك  تنامي  بفضل  االنتخابية،  العملية  وإدارة  اخلارجي  التخطيط  عىل  يؤثر 
للديمقراطية واالنتخابات،  الدولية  العملية االنتخابية )املؤسسة  النوع االجتامعي يف  مقاربة 

 .)٢٠٠9

تعزيز  أمهية  عىل  تشّدد  التي  القائمة  التوجيهية  واألدلة  األدوات  ويكّمل  اإلطار  هذا  يعّزز 
االنتخابية.  للعملية  وادارهتا  اخلارجية  خططها  وضمن  اهليئات  داخل  اجلنسني  بني  املساواة 
 )UN Women( وهيئة األمم املتحدة للمرأة )UNDP( وقد أّكد برنامج األمم املتحدة اإلنامئي
عىل سبيل املثال أن »كفالة املساواة بني اجلنسني يف أي مؤسسة تقتيض التزامًا سياسيًا«. ومن 
 UN Womenو UNDP( للنوع االجتامعي الواضحة لذلك االلتزام بوضع سياسة  التجليات 
٢٠15: ٢4(. وباملثل أيضًا تشدد املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية )IFES( عىل أمهية إقدام 
 IFES( النوع االجتامعي الطابع املؤسيس عىل سياسات  إدارة االنتخابات عىل إضفاء  هيئات 

.)14–13 :٢٠14

إىل  االنتخابات  إدارة  هيئات  حاجة  ترّبر  التي  األسباب  األول  املقام  يف  اإلطار  هذا  يعرض 
وضع سياسة نوع اجتامعي داخلية. ثم يقدم عرضًا ألهم عنارص سياسات النوع االجتامعي 
ومن بينها السياق واملبادئ والغايات ومؤرشات األداء التي جيب أن تنص عليها السياسة. بعد 
النوع االجتامعي املعرتف هبا دوليًا اخلاصة  يناقش اإلطار اسرتاتيجيات مراعاة منظور  ذلك 

بتنفيذ سياسة النوع االجتامعي.
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          األسباب الموجبة لوضع هيئة إدارة االنتخابات2
         لسياسة نوع اجتماعي داخلية 

تعد املساواة بني اجلنسني من قضايا حقوق اإلنسان اجلوهرية، وهي ذات صلة وثيقة بكافة 
ورغم  جمتمع.  ألي  املستدام  الديمقراطي  للبناء  الفعلية  الركائز  من  وركيزة  احلياة  جماالت 
اإلفتقار إىل اسرتاتيجية موحدة يمكن أن تعالج بشكل كامل أوجه عدم املساواة بني اجلنسني 
يف خمتلف جماالت احلياة بام يف ذلك أوجه عدم املساواة يف سياقات البناء الديمقراطي عىل غرار 
العمليات االنتخابية(، إال أن هيئات إدارة االنتخابات يمكنها أن تسهم يف حتقيق املساواة بني 

اجلنسني إذا ما راعت منظور النوع االجتامعي يف تنفيذ مهامها وإجراءاهتا.

خطط  إىل  استنادًا  ذ  ُتنفَّ داخلية  اجتامعي  نوع  سياسات  وضع  عرب  األمر  هذا  تيسري  ويمكن 
واضحة املعامل. ويف البلدان التي يقترص فيها دور هيئات إدارة االنتخابات عىل تنظيم اجلوانب 
تتبنى سياسة  التي  االنتخابية  اإلدارة  بأن  االنتخابية، يمكن االستخالص  للعملية  األساسية 
داخلية للنوع االجتامعي ، ستؤثر، يف النهاية، وعىل املدى الطويل تأثريًا إجيابيًا عىل كامل فرتات 
إذ يمكن للهيئات عىل  السابقة هلا والالحقة(.  العملية االنتخابية ذاهتا والفرتتني  املسار )أي 
سبيل املثال أن جتري أبحاثًا ودراسات وأن تقوم بجهود منارصة وتكفل اعتامد منظور النوع 
االجتامعي يف تنظيم العملية االنتخابية عرب شحذ مهم األطراف صاحبة املصلحة وحثها عىل 

تقديم الدعم.

ويسمح تبني سياسة النوع االجتامعي الداخلية هليئات إدارة االنتخابات باعتبار  املساواة بني 
التفاوت  أن  وباإلقرار  والعملياتية واجراءاهتا  اإلدارية  أنظمتها  يتجزأ من   اجلنسني جزءا ال 
واإلجراءات.  النظم  تلك  يف  والرجال  النساء  مشاركة  فرص  عىل  يؤثر  اجلنس  أساس  عىل 
ولذلك، فإن اعتامد سياسة نوع اجتامعي رصحية من شأنه أن جيعل من املساواة بني اجلنسني 
وإعداد  واملراقبة  والتنفيذ  والتخطيط  التصميم  عنارص  من  رئيسيًا  وعنرصًا  ملموسة  حقيقة 
اإلقرار  أن  كام  اهليئات.  يف  املطبقة  الداخلية  واإلجراءات  والنظم  العمليات  حول  التقارير 
جيعل  أن  شأنه  من  التنظيمية  واإلجراءات  النظم  يف  اجلنسني  بني  للمساواة  األصيل  بالطابع 
سياسة املساواة بني اجلنسني تعمل عىل إرساء آلية مؤسسية تتيح للهيئات إمكانية حتديد وتنفيذ 
املقاربات التي تزيل العقبات احلائلة دون مشاركة النساء والرجال يف نشاطات اهليئات عىل 

قدم املساواة.

وتساعد هذه السياسات الداخلية أيضا عىل توفري بيئة مالئمة العتامد منظور النوع االجتامعي 
تلعب  اهليئة  داخل  االدارة واملوظفني  أن سلوكيات وممارسات ومواقف  اهليئات. كام  داخل 
دورًا هامًا يف إحداث بيئة مؤسسية تساعد عىل حدوث تغيريات تنظيمية تطال جوانب النوع 
االجتامعي. وترمي سياسة املساواة بني اجلنسني إىل التصدي إىل السلوكيات واألنامط التمييزية 
عىل أساس النوع االجتامعي التي متّس العمليات والنظم واملامرسات واإلجراءات الداخلية 
وتنظيمها،  برّمتها  االنتخابية  العملية  إدارة  تقويض  إىل  النهاية  يف  يفيض  قد  والتي  للهيئات، 
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بيئة  أي  أمر ممكن يف  اجلنسني  بني  املساواة  فعلية يف جمال  تغيريات  أن حتقيق  بالذكر  واجلدير 
ثقافية وتنظيمية لكنه مرشوط بوجود سياسة للنوع االجتامعي وبتوخي اجلدية يف تنفيذها.

العملية  األهداف  حتديد  عىل  االنتخابات  إدارة  هيئات  االجتامعي  النوع  سياسة  متكن 
العملية،  األهداف  حتديد  وإن  اجلنسني.  بني  باملساواة  الصلة  ذات  والغايات  واملسؤوليات 
وإضافة إىل الغايات أو املؤرشات، جيعل املهمة واضحة ويرشد اهليئات إىل ما ينبغي تنفيذه. 
نظامًا  األمر  واقع  يف  تنشئ  فهي  العملية،  أهدافها  االنتخابات  إدارة  هيئات  حتدد  وعندما 
للمساءلة توكل إليه مهمة تقييم أداء اهليئة بوجه عام. والتجسيد الفعيل ألهداف سياسة النوع 
االجتامعي كام يقتيض إرساء آليات واضحة ملتابعة ورصد االنتهاكات. وتكتيس سياسة النوع 
االجتامعي أمهية كذلك ألهنا تساعد عىل التحديد الواضح للمسؤوليات عىل مستوى اإلدارة 
استنادًا إىل خُمرجات  تقييم كل ذلك  اهليئات، بحيث يمكن  ذاهتا وعىل كافة مستويات عمل 

فعلية ُتضبط سلفًا.

الوعي برضورة  ترسيخ  الداخلية يف  االجتامعي  النوع  دور سياسة  ذلك،  أمهية عن  يقل  وال 
إدارة  هيئات  يف  واإلدارية  القيادية  املناصب  بتويّل  يتعّلق  فيام  اجلنسني  بني  التوازن  حتقيق 
االنتخابات ويف احلفاظ عىل ذلك التوازن. وينبغي أن يتعزز هذا املسعى باختاذ تدابري تكفل 
القيادية.  املناصب  فيها  بام  أصنافها،  بمختلف  املناصب  لتويّل  والرجال  النساء  فرص  تكافؤ 
)بفضل  االنتخابات  إدارة  هليئة  الداخلية  االجتامعي  النوع  سياسة  تصبح  النحو،  هذا   وعىل 
مكانتها واملسؤوليات الوطنية التي تقع عىل عاتقها( وسيلة إلرساء ممارسات فضىل تقتدي هبا 

سائر املؤسسات العمومية األخرى. 

ويوّفر اعتامد هذه السياسة الداخلية بطريقة نوع اجتامعي داخلية واضحة فرصة لرفع الوعي 
القادة واملوظفني. وبفضل هذه  لدى  التحليلية  واملهارات  املعرفة  ولتعزيز  بالنوع االجتامعي 
السياسة تصبح فرص بناء قدرات املوظفني وتطوير معارفهم حول منظور النوع االجتامعي 
جزءا من خطة التطوير املعتمدة يف اهليئة. ولضامن الفعالية، ينبغي أن ترّكز فرص التعّلم املتاحة 
عىل العنارص األساسية ملهام مفويض هيئة إدارة االنتخابات وخمتلف فئات املوظفني يف اإلدارة 

الداخلية للهيئة.   

األطراف  ملختلف  أنشطتها  حول  معلومات  تقديم  إىل  البلدان  بعض  يف  اهليئات  ُتدعى  وقد 
املتدخلة عرب وسائل إعالم خمتلفة. ويمكن أن توّفر سياسة النوع االجتامعي الداخلية فرصًا 
السيايس  والتمكني  اجلنسني  بني  املساواة  لقضيتي  اإلعالمية  التغطية  لتحسني  األمهية  بالغة 
للمرأة يف العمليات االنتخابية والتأثري يف طريقة التعامل اإلعالمي معهام. ذلك أن نرش اهليئات 
للنوع  الداخلية  سياستها  مع  املتاميش  االجتامعي  النوع  منظور  االعتبار  بعني  تأخذ  معطيات 
االجتامعي ترسخ يف ذهن عامة الناس الوعي بأمهية النضال من أجل املساواة بني اجلنسني، 
األمر الذي يتيح للهيئات إمكانية حّث وسائل اإلعالم عىل نقل أخبار العملية االنتخابية عىل 

نحو يراعي منظور النوع االجتامعي.
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         الشروع في وضع سياسة نوع اجتماعي داخلية3

إدارة  هيئة  تطّلع  عىل  ومؤرشا  مهمة  أوىل  خطوة  داخلية  اجتامعي  نوع  سياسة  وضع  يعد 
االنتخابات إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني عرب الرشوع يف تكريس ذلك يف أنشطتها وإجراءاهتا 
وممارساهتا اإلدارية. وترتبط نجاعة مرحلتي تصّور ووضع سياسة النوع االجتامعي الداخلية 
يف أي مؤسسة بتغرّي الفكر وإعادة تعريف القيم املرتبطة بالنوع االجتامعي، إضافة إىل استعداد 
األطراف املعنية للتعّلم وتبنّي معايري ووجهات نظر غري متييزية. مع العلم أن التغيري يف معظم 
واجلهد  الوقت  وبذل  والثبات  املثابرة  تتطلب  األمد  طويلة  عملية  هو  واملنظامت  املؤسسات 

واعتامد مقاربات مستدامة.

ال يوجد نموذج جاهز مناسب جلميع اهليئات، ولذلك ينبغي العمل عىل وضع سياسة نوع 
إدارة االنتخابات وملهامها وتطّلعها  الوطني ولظروف هيئة  للسياق  اجتامعي داخلية مناسبة 
لتعزيز املساواة بني اجلنسني. وينبغي أن يتحىّل فريق العمل عند انطالق عملية وضع سياسة 
النوع االجتامعي الداخلية بالتفاين وبمستوى فائق من املهارات القيادية وأن ينخرط انخراطًا 
تامًا يف خمتلف مستويات هذا املسار ومراحله عىل نحو جيعل اجلميع مشاركني فيه. ويف حال 
حتقيق ذلك، تتخذ سياسة النوع االجتامعي الداخلية شكال مؤسسيا وتؤثر يف اهليئة برّمتها. إن 
عملية وضع سياسة النوع االجتامعي يمكن أن يتخذ شكل اسرتاتيجية لبناء القدرات، السّيام 

إذا شارك كامل فريق العمل باهليئة وقادهتا يف املشاورات والنقاشات.

لتحفيز فريق العمل عىل الرشوع يف وضع سياسة النوع االجتامعي، يتعني أن يتوّفر مكونني 
رئيسيني:

أوال- جيب أن حتظى مبادرات وسياسة النوع االجتامعي بدعم داخيل فضال عن توفُّر قيادة 
وإدارة ذات مستوى رفيع واالنسجام بني االدارة وسائر املوظفني يف اهليئة. ومن أجل حث 
الدعم،  ذلك  استمرار  وضامن  االجتامعي  النوع  سياسة  وضع  عملية  دعم  عىل  العمل  فريق 
فإن ذلك يتطلب اختاذ القرارات املتعلقة باملوظفني الذين ستقع عىل عاتقهم مسؤولية وضع 
القرارات.  هبذه  االنتخابات  إدارة  هبيئة  العاملني  مجيع  اعالم  يتم  أن  وجيب  السياسة.  تلك 
باإلضافة إىل ذلك يتعني عىل قيادة اإلدارة االنتخابية تشكيل فريق خمتص من أقسامها املختلفة 
لغرض تنسيق وضع سياسة النوع االجتامعي. ينبغي أن توكل إىل فريق العمل مهمة واضحة 
األفكار  لتبادل  العملية. يمكن كذلك عقد جلسات  لدفع هذه  املوارد الرضورية  ُيمنح  وأن 
بيئة  النوع االجتامعي، وهذا من شأنه أن يريس  إدارهتا منارصو قضايا  وللحوار يرشف عىل 
يف  الكاملة  املبادرة  زمام  يملكون  بأهنم  املوظفني  ُيشِعر  وأن  السياسة  لوضع  وداعمة  مالئمة 

هيئتهم.
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عىل سبيل املثال رشعت كل من اللجنة املستقلة لالنتخابات يف لوسوتو وجلنة االنتخابات يف 
زامبيا، يف إجراءات وضع سياسات النوع االجتامعي الداخلية عرب االستثامر يف تنمية الوعي 
داخلية.  اجتامعي  نوع  إىل وضع سياسة  باحلاجة  كافة  واملفّوضني  املوظفني  وإقناع  والتثقيف 
ويكتيس إمجاع املوظفني عىل ذلك أمهية بالغة ألنه يقلل كثريًا من حتديات مقاومة التغيري وحيول 
دون التعامل السطحي مع قضية سياسة النوع االجتامعي باعتبارها جمّرد إجراء إداري ال غري.

ثانيا- ينبغي إجراء تقييم لوضع النوع االجتامعي الداخيل بغية احلصول عىل معطيات حول 
السياق الداخيل هليئة إدارة االنتخابات. ويشكل هذا نقطة انطالق لتحديد الثغرات ومواطن 
املعايري  ورصد  االجتامعي،  بالنوع  اخلاصة  املامرسات  مستوى  عىل  اجلنسني  بني  التفاوت 
املعتمدة اخلاصة بالنوع االجتامعي واألدوار املوكولة لكال اجلنسني. ذلك مجع بيانات مصنّفة 
واخلارجي.   الداخيل  الصعيدين  عىل  اجلنسني  بني  التفاوت  درجة  وحتديد  اجلنس  حسب 
يسمح هذا التقييم هليئة إدارة االنتخابات برسم صورة واضحة عن مواطن القوة والضعف 
الراهنة والفرص املستقبلية املتاحة، إضافة إىل املخاطر التي حتول دون إنجاز اهليئة أعامهلا وفقًا 
ملقتضيات املساواة بني اجلنسني. ويعد إجراء تقييم لوضع النوع االجتامعي مؤرشًا هامًا عىل 
مدى التزام اهليئة بمراعاة منظور النوع االجتامعي، األمر الذي حيّفز املوظفني والقادة ويطمئن 

األطراف من ذوي املصلحة.

السائدة يف  املامرسات  االنتخابات عىل  إدارة  هيئة  اّطالع  االجتامعي  النوع  تقييم وضع  يتيح 
واملؤسيس.  واإلداري  الفردي  املستوى  عىل  والتوجهات  املواقف  وعىل  عام  بوجه  اهليئة 
لتطوير  املتاحة  الفرص  التقييم يف حتديد  املنبثقة عن عملية  النتائج  أن تساعد  ينبغي  وختامًا، 
القدرات وصياغة توصيات تسمح هليئة إدارة االنتخابات بتوضيح موقفها من قضايا النوع 

االجتامعي ومن املنهجية التي ستعتمدها للتعامل معها يف أنشطتها اليومية.

ونقدم فيام ييل اجلوانب الرئيسية التي ينبغي أن تتضمنها عملية تقييم وضع النوع االجتامعي:

النوع  • قضايا  إزاء  وسلوكهم  االنتخابات  إدارة  هيئة  وقادة  موظفي  مواقف  تقييم 
االجتامعي. 

حتديد مستوى قدرات ومهارات موظفي اهليئة وقادهتا ومعارفهم وممارساهتم الراهنة  •
واستعدادهم العتامد منظور النوع االجتامعي يف تنفيذ مهام اهليئة. 

تقييم عمل اهلياكل اإلدارية والنظم واإلجراءات املتبعة من أجل تطوير طريقة إنجاز  •
مهام اهليئة عىل مستوى التخطيط والتنفيذ واملراقبة واعداد التقارير.

عمل  • يف  تؤثر  التي  اجلنسني  بني  التفاوت  وحاالت  االجتامعي  النوع  قضايا  حتديد 
موظفي اهليئة وقادهتا من الرجال والنساء.

تقييم املبادرات واملقاربات احلالية واملاضية وحتديد الفرص املستقبلية املتاحة بغرض  •
مراعاة منظور النوع االجتامعي يف تنفيذ مهام اهليئة.
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ينبغي صياغة عدد من  النوع االجتامعي،  بتقييم وضع  املتعلقة  املعطيات  ومن أجل تصنيف 
األسئلة املتخصصة املتعلقة بأهم اجلوانب التي حّددناها آنفًا. وتوفر نتائج تقييم وضع النوع 
االجتامعي مرجعًا أساسيًا للنقاش املؤسيس، وتسمح بصياغة عنارص سياسة النوع االجتامعي 
الداخلية عىل نحو تشاركي وشامل لألطراف مجيعها. ينبغي أن تكون عملية التقييم منتظمة 
حتى حتظى باهتامم كافة موظفي اهليئة وتكفل مشاركتهم فيها. وال شّك أن املؤرش الفعيل عىل 
نجاح تقييم وضع النوع االجتامعي يكمن يف متابعة تنفيذ نتائجه وتوصياته التي تم تضمينها 
يف سياسة النوع االجتامعي الداخلية. وتتطّلب إجراءات املتابعة كذلك حتسني قدرة اهليئة عىل 

معاجلة قضايا النوع االجتامعي.  
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         العناصر األساسية لسياسة النوع االجتماعي
        الداخلية الخاصة بهيئة إدارة االنتخابات

السياق العام لسياسة النوع االجتامعي الداخلية
خمصصًا  قساًم  االنتخابات  إدارة  هليئة  الداخلية  االجتامعي  النوع  سياسة  تتضّمن  أن  ينبغي 
الوضع  ويعكس  يتضمن  والذي  مظاهره،  خمتلف  يف  االجتامعي  النوع  ملسألة  العام  للسياق  
املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  دون  حتول  التي  والصعوبات  للتحديات  العام 
املامرسات  ألهم  الداخلية  االجتامعي  النوع  سياسة  من  القسم  هذا  ويتعرض  البالد.  يف 
أهم  إىل  إضافة  البالد،  يف  االجتامعي  النوع  وضع  قضايا  إزاء  املجتمعية/الثقافية  واملواقف 
املكاسب املحققة واجلهود املبذولة من احلكومة والفاعلني غري احلكوميني للتصدي للمواقف 
واملامرسات التمييزية عىل صعيد املساواة بني اجلنسني. ينبغي أن يرّكز هذا القسم كذلك عىل 
املنصوص  اجلنسني  بني  املساواة  الداخلية مع ضامنات  االجتامعي  النوع  تطابق سياسة  مدى 

عليها يف الدساتري والقوانني الوطنية ويف السياسات واألطر املحلية للنوع االجتامعي.

وملا كانت سياسات النوع االجتامعي الداخلية آليات مؤسسية اخلاصة بالتطلعات وااللتزامات 
الواقع، لذا فإن هذا القسم يبنّي مدى انخراط سياسة  الواردة فيها، إىل ممارسات عىل أرض 
النوع االجتامعي الداخلية للهيئة يف األطر االسرتاتيجية األخرى.  ينبغي عىل سبيل املثال أن 
تعكس سياسُة النوع االجتامعي الداخلية مهام اهليئة كام حيددها القانون وخططها االسرتاتيجية 

وسائر السياسات املؤسسية الرئيسية األخرى وأن تعمل عىل تعزيزها.

للنوع  الداخلية  للسياسَة  العام  للسياق  املخصص  القسم  يعكس  أن  ينبغي  ذلك،  إىل  إضافة 
الدولية  واملواثيق  األطر  أهم  يف  الواردة  للمبادئ  االنتخابات  إدارة  هيئة  إدراك  االجتامعي 
العاملي  اإلعالن  ذلك  يشمل  اجلنسني.  بني  واملساواة  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  واإلقليمية 
حلقوق اإلنسان )UDHR(، واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW(، وإعالن 
وخطة عمل بيجني ، وخطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠  )والسيام اهلدف اخلامس الداعي 
الدولية  االلتزامات  ودليل  كافة(،  والفتيات  النساء  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  إىل 
ينّص  الذي  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  عن  الصادر  باالنتخابات  املتعلقة 
الرئيسية املتصلة بتعزيز املساواة بني اجلنسني يف العمليات االنتخابية  عىل أن إحدى القضايا 
»مدى وجود أحكام تكفل املساواة بني اجلنسني يف صلب اإلدارة االنتخابية« )املؤسسة  هي 

الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ٢٠14: 11٠–17(.

نوع  سياسات  الدول  من  العديد  وضعت  بيجني،  عمل  وخطة  إعالن  عىل  املصادقة  عقب 
اجتامعي ترمي إىل تفعيل التزاماهتا الواردة يف أطرها القانونية الوطنية ويف املواثيق املتفق عليها 
دوليًا. ومع ذلك فان عددًا قلياًل من هيئات إدارة االنتخابات وضعت سياسات نوع اجتامعي 
الدولية  األطر  ومع  الوطنية  والترشيعات  الدساتري  مع  وممارساهتا  نظمها  ملواءمة  داخلية 

الداعمة للمساواة بني اجلنسني.

4
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يعرض اإلطاران األول والثاين املتعلقان باللجنة االنتخابية يف ناميبيا واللجنة الوطنية املستقلة 
للسياق  املخصص  القسم  يف  إدراجها  يمكن  التي  املسائل  عىل  أمثلة  نيجرييا  يف  لالنتخابات 
إىل  املثاالن  هذان  ويبنّي  االنتخابات.  إدارة  هليئة  الداخلية  االجتامعي  النوع  سياسة  يف  العام 
مع  ينسجم  بام  االجتامعي  للنوع  بصياغة سياق سياساهتا  االنتخابية  اللجان  قامت  أي مدى 

الدساتري الوطنية وسياسات النوع االجتامعي الوطنية واملواثيق واالتفاقات الدولية.

اإلطار األول: سياق النوع االجتامعي للجنة االنتخابية يف ناميبيا )2016(
يوّفر اإلطار القانوين والسياسايت العام بدولة ناميبيا بيئة مواتية للتصدي حلاالت التفاوت بني اجلنسني 
ولدعم املساواة بينهام سواء يف املجال العام أم املجال اخلاص. ولذلك، تتطّلع جلنة االنتخابات بناميبيا 
تنّص   .)199٠( الناميبي  الدستور  ألحكام  مطابقة  مؤسسية  اجتامعي  نوع  سياسة  لوضع   )ECN(
كافة وحتظر أي رضب  املواطنني  بني  املساواة  املثال، عىل وجوب  الدستور، عىل سبيل  املادة 1٠ من 
من رضوب التمييز عىل أساس اجلنس أو العرق أو اللون أو األصل اإلثني أو الدين أو املعتقدات أو 
املادة ٢3.3 عىل سّن قوانني وممارسات  تنّص  أو االقتصادي. وإضافة إىل ذلك،  الوضع االجتامعي 
واالجتامعية  السياسية  احلياة  يف  املساواة  قدم  عىل  وفاعل  كامل  بدور  »االضطالع  عىل  النساء  تشّجع 

واالقتصادية والثقافية للبالد«.

وينّص الدستور بوجه خاص عىل وجوب املساواة بني اجلنسني واختاذ إجراءات إجيابية لصالح الفئات 
املهمشة، بمن فيهم النساء. وال يقّل أمهية عن ذلك وجود سياسة نوع اجتامعي وطنية يف مجهورية ناميبيا 
بني سنتي ٢٠1٠ و٢٠٢٠ شّكلت إطارا شامال ُيسرتشد به فيام ُيّتخذ من إجراءات إلدماج قضايا النوع 

االجتامعي وتعميم مراعاهتا ضمن املسار التنموي للبالد.

يستند السياق القانوين والسياسايت لناميبيا إىل أحكام العديد من النصوص القانونية املحلية واملواثيق 
القانونية الدولية واإلقليمية التي اعتمدهتا ناميبيا ووقعت وصادقت عليها حتقيقا للمساواة بني اجلنسني 
بينها  من  خمتلفة،  دولية  واتفاقات  مواثيق  عىل  واملوقعة  األطراف  الدول  من  هي  ناميبيا  هلا.  وتعزيزا 
اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجني وبروتوكول اجلامعة اإلنامئية 
للجنوب األفريقي حول النوع االجتامعي والتنمية. سنة ٢٠15 اعتمدت ناميبيا خطة التنمية املستدامة 
لعام ٢٠3٠ التي ترمي حتديدا إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات، وهذا من 

شأنه أن يعطي زمخا جلهود اللجنة االنتخابية يف ناميبيا ورؤيتها للمساواة بني اجلنسني.
املصدر: مجهورية ناميبيا، السياسة الوطنية للنوع االجتامعي، ٢٠1٠-٢٠ )ويندهوك، ناميبيا: وزارة املساواة بني اجلنسني ورعاية 

الطفل ، ٢٠1٠( ؛ اللجنة االنتخابية يف ناميبيا ، سياسة النوع االجتامعي )٢٠16(.
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اإلطار الثاين: سياق النوع االجتامعي للهيئة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف نيجرييا )2014(
تعد سياسة النوع االجتامعي التي تنفذها اهليئة املستقلة لالنتخابات يف نيجرييا استجابة لسياسة النوع 
اجلنسني  بني  املساواة  بأن  تقران  اللتني   ،)٢٠٠9(  ٢٠:٢٠ وللرؤية   )٢٠٠9( الوطنية  االجتامعي 
ومتكني املرأة هي من  احلقوق األساسية لإلنسان والتي حتتل موقع الصدارة يف حتقيق التنمية العادلة، 
وتدعو كافة الفاعلني احلكوميني وغري احلكوميني إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل ممارساهتا 

وسياساهتا املؤسسية.

يف  اجلنسني  بني  التفاوت  بمعاجلة  ملزمة  فإهنا  احلكوميني،  الفاعلني  من  االنتخابات  جلنة  كانت  ومّلا 
أن  وينبغي  برّمتها.  االنتخابية  العملية  يف  االجتامعي  النوع  منظور  مراعاة  وبتعزيز  الداخلية،  إدارهتا 
يتحقق ذلك وفقا ملبدأ اإلنصاف )أحد القيم اجلوهرية للهيئة( الذي يقتيض من اهليئة أن تصون مبدأي 

النزاهة والعدل يف التعامل مع أصحاب املصلحة كافة.

إضافة إىل النصوص القانونية املحلية، ومن بينها الدستور النيجريي )1999، املعدل( الذي حيظر عىل 
وجه التحديد التمييز عىل أساس اجلنس، والقانون االنتخايب لسنة ٢٠1٠ )املعدل(، فإن سياسة النوع 
االجتامعي للجنة االنتخابات تتقيد كذلك بااللتزامات الدولية واإلقليمية التي وقعت عليها نيجرييا. 
السياسية  للحقوق  الدويل  والعهد  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  الدولية  املواثيق  هذه  وتشمل 
واملدنية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واتفاقية إلغاء كافة أشكال 
التمييز ضد املرأة، والعهد الدويل اخلاص بحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، وامليثاق األفريقي حول 
حقوق اإلنسان والشعوب، وبروتوكول امليثاق االفريقي بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا، وإعالن االحتاد 
املساواة بني اجلنسني، واألهداف اإلنامئية لأللفية، وخطة عمل الكومنولث  األفريقي الرسمي بشأن 

للمساواة بني اجلنسني )٢٠٠5-٢٠15(، ومنهاج عمل بيجني وقرار جملس األمن عدد 13٢5.

املرأة  له  تعّرضت  الذي  التارخيي  التمييز  االعتبار  بعني  كذلك  للجنة  االجتامعي  النوع  سياسة  تأخذ 
النيجريية عىل صعيد احلقوق املدنية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية، إضافة إىل الصلة 
الوثيقة بني وضع املرأة ومكانتها يف البالد ومستوى التنمية الوطنية. وتعود هذه الوضعية غري املالئمة 
السيايس  العمل  بوجه عام عن  النساء  إعراض  بينها  العوامل، من  إىل جمموعة من  املرأة  تعيشها  التي 
ونقص   ، واالنتخايب  املدين  للتثقيف  منتظمة  برامج  إىل  البالد  وافتقار  ودينية،  ثقافية  عوامل  جّراء 
املوارد الكافية التي تسمح هلا بمنافسة الرجال، وضعف انخراطها يف العمل السيايس احلزيب، وبعض 
الصعوبات املتعلقة باألمن الشخيص والعنف املسّلط عليها.  و يفرّس تضافر كل هذه العوامل ضعف 

مشاركة املرأة يف االنتخابات منذ عودة نيجرييا إىل نادي البلدان الديمقراطية سنة 1999.

وال تقع عىل عاتق اهليئة مسؤولية إجراء االنتخابات فحسب، بل كذلك ترسيخ املامرسة الديمقراطية 
يف نيجرييا عرب تعزيز الثقافة الديمقراطية السليمة. ولتحقيق هذه الغاية يتعنّي بذل عدد من اجلهود من 

بينها كفالة مشاركة الفئات املهمشة واألقل حظًا يف البالد يف العملية االنتخابية.
املصدر: اهليئة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف نيجرييا، سياسة النوع االجتامعي )٢٠14(.
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مبادئ سياسة النوع االجتامعي الداخلية 
هيئات  تدعمها  التي  األساسية  املبادئ  الداخلية  االجتامعي  النوع  سياسة  حتدد  أن  ينبغي 
إدارة االنتخابات والتي ستطبقها خالل تنفيذ عملياهتا. بحيث جيب أن تشمل سياسة النوع 

االجتامعي املبادئ التالية:

1. الشمولية. باعرتاف هيئات إدارة االنتخابات بأن موضوع النوع االجتامعي هو جزء 
ال يتجزأ من مجيع جوانب عملها، فإهنا تلتزم بمعاجلة مسائل النوع االجتامعي يف هياكلها 

املؤسسية وأنظمتها وعملياهتا وممارساهتا وعند تصميم وتنفيذ ومراقبة نشاطاهتا.

تعزيز  بمبدأ  التمسك  االنتخابات  إدارة  هيئات  عىل  ينبغي  التمييز.  وعدم  املساواة   .2
كل  يف  أساسية  عنارص  متّثل  املبادئ  هذه  أن  حيث  التمييز،  وعدم  اجلنسني  بني  املساواة 
املجتمعات الديمقراطية. يمكن التعبري عن االلتزام بتعزيز مبادئ املساواة وعدم التمييز 
هيئات  داخل  املهني  التطور  القدرة عىل حتقيق  متساوية وضامن  توفري فرص  من خالل 
إدارة االنتخابات. وينبغي أن حتافظ هيئة إدارة االنتخابات أيضا عىل هذا املبدأ من خالل 
متابعة األداء يف تنفيذ سياسات النوع االجتامعي وذلك بجمع البيانات األساسية حسب 
اجلنس والسن وتقديم التقارير بشأهنا. سيساعد هذا عىل حتليل الفرص والفوائد املتاحة 

لكل من اإلناث والذكور عىل خمتلف املستويات داخل هيئة إدارة االنتخابات.

الداخلية  االجتامعي  النوع  سياسات  ترتكز  أن  ينبغي  الشامالن.  والتمثيل  املشاركة   .٣
النوع  تراعي  مؤسسة  باعتبارها  االنتخابات،  إدارة  هيئة  أن  عىل  ينص  الذي  املبدأ  عىل 
أنظمتها وهياكلها  الفاعلني ضمن  املشاركة والتمثيل  فإهنا تسعى إىل ضامن  االجتامعي، 
يكون  أن  يتعني  أنه  عىل  ناميبيا  يف  االنتخابية  اللجنة  تنص  املثال،  سبيل  عىل  وعملياهتا. 
إثنني عىل األقل من بني مفّوضيها اخلمسة )أي نسبة 4٠ باملئة( من النساء من أجل ضامن 
متثيل اجلنسني وإقامة التوازن يف قيادة هيئة إدارة االنتخابات. هذا املبدأ املنصوص عليه 
هليئة  الداخلية  األنظمة  تطبيقه يف  ينبغي  وبالتايل  مبدأ أسايس،  االنتخايب هو  الترشيع  يف 

إدارة االنتخابات.

4. الشفافية واملساءلة. إن تطبيق سياسة النوع االجتامعي الداخلية سيستند إىل املبدأ الذي 
بسياساهتا  املتعلقة  املعلومات  إتاحة  بضامن  تتعهد  االنتخابات  إدارة  هيئة  أن  عىل  ينص 
للمساءلة  إن  يقال  وعمومًا،  اهليئة.  أعضاء  لكل  هلا  الفعيل  والتطبيق  املرجّوة  ونتائجها 
العديد من اآلثار اإلجيابية عىل عمليات هيئات إدارة االنتخابات، خاصة وأهنا تساهم يف 
إرساء الشفافية وتدعم أسس احلوكمة الرشيدة التي تعترب وسيلة رئيسية لدعم املساواة 
بني اجلنسني )املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، ٢٠٠9(. بقدر ما تتحمل هيئة 
إدارة االنتخابات املسؤولية فيام يتعلق باملساءلة املالية، ينطبق املبدأ نفسه عىل املساواة بني 
عمليات  ضمن  االجتامعي  النوع  قضايا  ملعاجلة  املتخذة  اإلجراءات  حيث  من  اجلنسني 

هيئة إدارة االنتخابات.
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أهداف سياسات النوع االجتامعي الداخلية
الرتكيز  إدارة االنتخابات  ينبغي عىل هيئة  الداخلية ما  النوع االجتامعي  حتدد أهداف سياسة 
عليه وكيفية القيام به من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني. وبالتايل، تشّكل هذه األهداف قّوة 
دافعة وُتقّدم توجيهات واضحة ملسؤويل هيئة إدارة االنتخابات وموظفيها من خالل »ترمجة« 
أن  للتنفيذ. وينبغي  قابلة  إىل جماالت عمل ونشاطات  أحيانًا(  العاّمة )واملجّردة  الطموحات 
ترتبط هذه األهداف بشكل واضح وبصفة مبارشة بأنشطة هيئة إدارة االنتخابات وممارساهتا 

العملية وأنظمتها وبجوانب التوظيف وثقافتها املؤسسية.

ومن األمثلة عىل أهداف سياسات النوع االجتامعي الداخلية ما ييل:

رفع الوعي حول النوع االجتامعي وبناء القدرات الداخلية هليئة إدارة االنتخابات يف  •
جمال دعم وتعزيز املساواة بني اجلنسني؛

دمج النوع االجتامعي يف أنظمة التخطيط واإلدارة وعمل وممارسات اهليئة؛ •

وعملياهتا  • البرشية  املوارد  أنظمة  يف  الفرص  وتكافؤ  اجلنسني  بني  التوازن  ضامن  أو 
املتعلقة باالختيار والتعيني والتوظيف والتطوير املهني. 

تنفيذ وخطة  اسرتاتيجية  تم وضع  إذا  إال  فعالة  الداخلية  االجتامعي  النوع  تكون سياسة  لن 
عمل ووضع إطارها املؤسيس. وجيب أن تتامشى خطة عمل سياسة النوع االجتامعي الداخلية 
مع كافة اخلطط التنفيذية لإلدارة االنتخابية وجيب أن حتتوي عىل خمطط واضح للمسؤوليات 
واألنشطة ومؤرشات متابعة اإلنجاز وآليات األداء واجلداول الزمنية إلعداد التقارير جلميع 
ذلك. ومن أجل إحداث أثر فعيل عىل هيئة إدارة االنتخابات، أن توضح ضمن خطط عملها 
األداء  ومؤرشات  والنشاطات  الرتكيز  جماالت  حتديد  مع  السياسة  األهداف  حتقيق  كيفية 

واإلنجازات املرجّوة عىل مدى فرتة زمنية حمددة.

يف خطة العمل، ينبغي أن يكون كل إجراء هادفا ومتوافقا مع األهداف املذكورة يف السياسة 
كطريقة ملتابعة نجاعة وفعالية األنشطة يف تلك األهداف. إضافة إىل ذلك، ينبغي دعم خطة 
تعترب  العمل  خطة  فإن  وبذلك،  الكافية.  والبرشية  املالية  املوارد  ختصيص  خالل  من  العمل 
معيارا هامًا يمكن هليئة إدارة االنتخابات أن تتابع من خالله لتحقيقها، أداءها ومدى حتقيقها 

ألهدافها الداخلية خالل عملية تنفيذ سياسة النوع االجتامعي.

األولوية  إيالؤها  االنتخابات  إدارة  هيئة  عىل  يتعني  جماالت  هناك  العمل،  خطة  وضع  عند 
إلحراز تقدم نحو حتقيق أهداف سياسة النوع االجتامعي. كام ينبغي أن يكون اختيار املجاالت 
بني  ومن  له.  ومستجيبًا  االجتامعي  للنوع  الداخيل  التقييم  نتائج  إىل  مستندًا  األولوية  ذات 
األمثلة عن جماالت الرتكيز ذات األولوية تطوير قدرات املوظفني والقادة من الذكور واإلناث 
عىل حد سواء، وإصالح عمليات التوظيف وممارساته وتوفري فرص االرتقاء الوظيفي لكل 
النشاطات  وأنواع  الرتكيز  ملجاالت  مفصل  جدول  وجود  ويمّثل  واملوظفات.  املوظفني  من 

األساس لتخصيص املوارد البرشية واملالية الكافية داخل هيئة إدارة االنتخابات. 
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عن  ناميبيا  يف  االنتخابية  للجنة  االجتامعي  النوع  سياسة  من  مثاالً  الثالث  اإلطار  يعرض 
املجاالت التي يمكن هليئة إدارة االنتخابات إيالؤها األولوية يف خطة العمل اخلاصة بسياسة 

النوع االجتامعي الداخلية.

ناميبيا  يف  االنتخابية  للجنة  االجتامعي  النوع  سياسة  يف  األولوية  ذات  املجاالت  الثالث:  اإلطار 
)2016، مقتطف(

األنظمة والعمليات الداخلية
االنتخابية  اللجنة  مكاتب  أعدهتا  التي  التقارير  يف  تضمينه  سيتم  السياسة  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  إن 
التنفيذي للجنة االنتخابات واالستفتاءات هو املسؤول األول  ناميبيا عىل كافة املستويات.  املدير  يف 

واألخري عن التنفيذ اليومي للسياسة وهو املكلف بتقديم التقارير عن تنفيذها للمفّوضني.

املوارد البرشية: يتعنّي أن تعتمد عملية توظيف وتعيني موظفي اللجنة االنتخابية يف ناميبيا واملسؤولني 
الشمولية  مبادئ  عىل  اخلاصة  للمهام  واملستشارين  املؤقتني  املوظفني  االنتخابية  املراحل  خمتلف  عن 
كل  ويف  املستويات  كافة  عىل  والتمثيل  اجلنسني  بني  التوازن  حتقيق  أجل  من  اجلنسني  بني  واملساواة 

املناصب.

سيتم ادراج مسؤولية إدماج املساواة بني اجلنسني ضمن مهام املفّوضني واألوصاف الوظيفية ملوظفي 
اللجنة االنتخابية يف ناميبيا وضمن أهداف األداء السنوية.

تنمية القدرات: التعلم عىل املستوى اهليكيل للجنة إلدماج النوع االجتامعي حيث سيتم بشكل دوري 
ملوظفي اللجنة االنتخابية يف ناميبيا عىل كافة املستويات من خالل مبادرات رفع الوعي وتنمية املعارف 
واملهارات يف جمال النوع االجتامعي. سيتم دمج عملية تعريف املوظفني احلاليني واجلدد بسياسة النوع 
االجتامعي كعنرص إلزامي يف عمليات تدريب املوظفني ويف خطط مجيع مكاتب اللجنة. كام وسُتجري 
اللجنة يف جمال  أداء  املعلومات حول  للموظفني جلمع  داخلية  استبيانات  ناميبيا  االنتخابية يف  اللجنة 

املساواة بني اجلنسني لتحديد املجاالت التي يمكن حتسينها.

املراقبة واإلبالغ: حتت قيادة املفوضني وبتوجيه من املدير التنفيذي للجنة االنتخابات واالستفتاءات، 
اللجنة  عمل  عن  معلومات  منهجي  بشكل  واألداء  املؤسسية  باملخططات  املتعلقة  التقارير  ستضم 
االنتخابية يف ناميبيا عىل تنفيذ املجاالت ذات األولوية يف سياسة النوع االجتامعي من خالل املكتب 

الرئييس واملكاتب اجلهوية ومكاتب الدوائر.

لإليفاء  السنوية  ميزانيتها  يف  كافيًا  متوياًل  ناميبيا  يف  االنتخابية  اللجنة  ستخصص  البرشية:  املوارد 
بالتزاماهتا اخلاصة بسياسة النوع االجتامعي.

املصدر: مجهورية ناميبيا، السياسة الوطنية للنوع االجتامعي، ٢٠1٠-٢٠
)ويندهوك، ناميبيا: وزارة املساواة بني اجلنسني ورعاية األطفال، ٢٠1٠(،

http://www.africanchildforum.org/clr/policy20%per20%country/namibia/namibia_gender_2020-2010_en.pdf 
تم االطالع بتاريخ ٢3 نوفمرب/ترشين األول ٢٠16.
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أمثلة عىل مؤرشات املساواة بني اجلنسني يف سياسة النوع االجتامعي الداخلية
املطلوبة خالل  والتغيريات  األداء  ومراقبة  ملتابعة  معايري  اجلنسني هي  بني  املساواة  مؤرشات 
تنفيذ التدخالت التي هتدف إىل إدماج النوع االجتامعي. ينبغي أن يتم حتديد مؤرشات املساواة 
املطلوبة  التغيريات  ماهية  منها  الرئيسية،  األسئلة  من  عدد  عن  اإلجابة  هبدف  اجلنسني  بني 
وماهية طريقة التنفيذ الناجحة لسياسة النوع االجتامعي الداخلية يف فرتة زمنية حمددة. فيام ييل 

ثالثة أمثلة حول هذه املؤرشات:

االنتخابات  إدارة  هليئة  الداخلية  القدرات  وبناء  االجتامعي  النوع  حول  الوعي  رفع  اهلدف: 
لدعم املساواة بني اجلنسني.

املؤرشات:
إدارة االنتخابات حيصلون عىل تدريب  • باملئة عىل األقل من موظفي هيئة  هناك 5٠ 

من  األوىل  السنة  خالل  وذلك  االجتامعي  النوع  إدماج  جمال  يف  ملهاراهتم  وتنمية 
الباقية من  باملئة  نسبة 5٠  الداخلية، وحتصل  االجتامعي  النوع  املصادقة عىل سياسة 

املوظفني عىل التدريب يف السنة الثانية من املصادقة عىل سياسة النوع االجتامعي.

تصميم مبادئ توجيهية/قوائم مرجعية بشأن إدماج النوع االجتامعي يف هناية العام  •
األول، عقب املصادقة عىل سياسة النوع االجتامعي الداخلية.

السنوية وضمن  • األداء  أهداف  قائمة  اجلنسني ضمن  بني  املساواة  أهداف  إدراج  تّم 
عملية تقييم مجيع املوظفني ذوي املسؤوليات اإلدارية.

تم إدراج اإلرشاف عىل تنفيذ خطة عمل سياسة النوع االجتامعي ضمن قائمة أهداف  •
أداء املفوضني وفريق اإلدارة.

اهلدف: إدماج النوع االجتامعي يف التخطيط واإلدارة وأنظمة العمل واملامرسات اخلاصة هبيئة 
إدارة االنتخابات.

املؤرشات:
باعتبارها  • اجلنسني  بني  املساواة  عىل  االنتخابات  إدارة  هيئة  اسرتاتيجية  وثيقة  تنّص 

غاية وهدفًا اسرتاتيجيني.

االنتخابات  • إدارة  هيئة  وأقسام  بدوائر  اخلاصة  واألنظمة  التخطيط  تضمن عمليات 
وعمليات التنفيذ إدماج اجلوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي.

يتم تضمني التقارير حول مؤرشات املساواة بني اجلنسني يف مجيع التقارير ربع السنوية  •
والسنوية لدوائر هيئة إدارة االنتخابات ووحداهتا.

االجتامعي  • بالنوع  اخلاصة  العمل  خطة  بمراقبة  االنتخابات  إدارة  هيئة  إدارة  تقوم 
وحتديثها بشكل دوري.
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يتم قياس نسبة املوظفني امللمني باجلوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي ويسعون إلدماج  •
املؤسيس  الطابع  السابقة إلضفاء  بالفرتة  النوع االجتامعي يف عملهم، مقارنة  قضايا 

للسياسة الداخلية للمساواة بني اجلنسني عىل هليئة إدارة االنتخابات.

وعمليات  البرشية  املوارد  أنظمة  يف  الفرص  وتكافؤ  اجلنسني  بني  التوازن  ضامن  اهلدف: 
االختيار والتعيني والتوظيف والتطوير املهني.

املؤرشات:
عمليات  • مجيع  يف  روتيني  بشكل  اإلدماج  وجتربة  االجتامعي  النوع  اعتامد  تقييم  يتم 

االختيار والتعيني والتوظيف واألنظمة واملقابالت.

الوظيفية  • اخلطط  وصف  يف  مدرجة  االجتامعي  النوع  بإدماج  املتعلقة  املسؤوليات 
للموظفني ويف اختصاصات االستشاريني.

يتم متابعة املسؤولية عن اإلجراءات املتخذة ملعاجلة النوع االجتامعي يف مجيع تقييامت  •
األداء.

يتم رصد التوزيع والتوازن بني اجلنسني ومراجعتهام مرتني يف السنة. •

يتم إعداد تقارير حول تصنيف مكافآت املوظفني حسب النوع االجتامعي. •

يتم تقديم معلومات حول تكافؤ الفرص يف تنمية القدرات عىل املستويني الشخيص  •
واملهني جلميع املوظفني عىل أساس شهري.
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          االستراتيجية التنفيذية لسياسة
         النوع االجتماعي الداخلية

التنفيذية الشاملة، فضاًل عن  ينبغي أن حتدد سياسة النوع االجتامعي الداخلية االسرتاتيجية 
تنفيذية،  كاسرتاتيجية  االجتامعي  النوع  بإدماج  اإلطار  هذا  يويص  واإلبالغ.  الرصد  نظام 
حيث تم تصميم هذه املقاربة لتعزيز االلتزام املؤسيس والقيادي بأهداف املساواة بني اجلنسني. 
االجتامعي  النوع  إدماج  عىل  املصادقة  متت  كام   .)٢٠15 وأهلواليا  ودوالتا  )ديربيشاير 
كاسرتاتيجية عاملية رئيسية لدعم املساواة بني اجلنسني يف منهاج عمل بيجني الصادر عن املؤمتر 

العاملي الرابع لألمم املتحدة املعني باملرأة املنعقد يف بيجني عام 1995.

التخطيط  تّم  إجراء  أي  املرتتبة عن  النتائج  تقييم  أهنا عملية  اإلدماج عىل  اسرتاتيجية  ف  ُتعرَّ
أو  الترشيعات  ذلك  يف  بام  املجاالت،  مجيع  يف  السواء  حّد  عىل  والرجل  للمرأة  بالنسبة  له 
قضايا  جعل  إىل  االسرتاتيجية  هذه  وترمي  املستويات.  كافة  وعىل  الربامج،  أو  السياسات 
النساء والرجال وخرباهتم جزءا ال يتجزأ من عمليات تصميم السياسات والربامج وتنفيذها 
ورصدها وتقييمها يف مجيع املجاالت السياسية واالقتصادية واملجتمعية، بحيث يستفيد منها 
يف  النهائي  اهلدف  ويتمثل  التمييز.  من  احلّد  يف  وتساهم  املساواة  قدم  عىل  والذكور  اإلناث 
حتقيق املساواة بني اجلنسني )مكتب األمم املتحدة للمستشار اخلاص لقضايا النوع االجتامعي 

والنهوض باملرأة، ٢٠٠٢(.

عىل املدى الطويل، هيدف إدماج النوع االجتامعي إىل احداث حتول يف املؤسسات االجتامعية 
الثقافية  القوانني واألعراف  التمييز يف  إدراج  إمكانية  تؤيد  متييزية والتي  التي تؤيت ممارسات 
واملامرسات املجتمعية. فعىل سبيل املثال، قد حتد القوانني واألعراف من حق املرأة يف الوصول 
سببًا  تكون  وبالتايل  واملعلومات،  العامة  األماكن  إىل   )٢٠14 للمرأة،  املتحدة  األمم  )هيئة 
السلطة وصنع  الرجل يف مناصب  بينها وبني  املتساوي  املشاركة والتمثيل  يف اإلخالل بمبدأ 
القرار، أو املشاركة غري املتكافئة داخل املؤسسات، مثل هيئات إدارة االنتخابات. ومن ثّمة، 
قائمة  رأس  عىل  اجلنسني  بني  املساواة  وضع  االجتامعي  النوع  إدماج  اسرتاتيجية  عىل  فإنه 

أولويات هياكل هيئات إدارة االنتخابات وأنظمتها وعملياهتا عىل خمتلف األصعدة. 

ومع ذلك، ال بد أن تكون هيئة إدارة االنتخابات مدركة حلقيقة أن إدماج النوع االجتامعي قد 
يواجه أيضًا مجلة من الصعوبات نظرًا لرضورة إدخال تغيريات عىل املستوى الفردي واجلامعي 

للمؤسسة. وعموما، فإن أهداف املساواة بني اجلنسني متثل أهدافًا طويلة األمد.

االنتخابات  إدارة  هيئة  تنفذها  عملية  ألي  األمهية  بالغ  أمرًا  األداء  تقارير  تقديم  عملية  تعد 
الداخلية عن األداء، جيب أن تراجع هياكل  لضامن املساءلة عن األداء. وكجزء من املساءلة 
االجتامعي.  النوع  سياسة  تنفيذ  يف  أدائها  عند  تعلوها   التي  اهلياكل  االنتخابات  إدارة  هيئة 
هذه  تنفيذ  ضامن  يف  االنتخابات  إدارة  هليئة  اإلداريني  للموظفني  الرئيسية  املسؤولية  وتتمثل 

5



اإلطار اخلاص بوضع سياسات  نوع اجتامعي داخلية  هليئات  إدارة االنتخابات

|  25

السياسة  ذلك  يف  بام  اإلسرتاتيجية،  وسياساهتا  أهدافها  يف  املدرجة  العمل  خلطط  املؤسسة 
الداخلية القائمة عىل النوع االجتامعي.

األداء  مراقبة  االنتخابات  إدارة  هيئة  يف  إدارية  بمسؤوليات  املضطلعني  املوظفني  عىل  ينبغي 
أهداف  حتقق  ال  التي  باألنشطة  يتعلق  فيام  التصحيحية  اإلجراءات  واختاذ  وتقييمه  املؤسيس 
املخرجات املطلوبة. )املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، ٢٠٠9(. ويمكن أن تكون 

التقارير شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، بام يتامشى مع خطة العمل املحددة.
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         الخالصة

يف ظل تزايد عدد الدول التي حترص عىل تأسيس هيئات إدارة االنتخابات، باعتبارها املؤسسة 
اهليئات  هذه  تواجه  وتنظيمها،  الديمقراطية  االنتخابية  العمليات  إلدارة  املخولة  الرئيسية 
صعوبة يف ضامن استناد عملياهتا وأنظمتها وممارساهتا املؤسسية إىل املساواة بني اجلنسني كمبدأ 

ديمقراطي أسايس.

إدارة  هيئة  التزام  ودعم  بناء  عملية  عىل  كبريا  تأثريا  دائاًم-  -األوسع  املجتمعي  السياق  يؤثر 
من  عاماًل  االجتامعي  النوع  ويبقى  عملياهتا.  يف  اجلنسني  بني  املساواة  بتعزيز  االنتخابات 
القرار  صاحب  وحتديد  وصالحياته  شخص  كل  ملسؤوليات  املحددة  الرئيسية  العوامل  بني 
دور  عىل  التأكيد  املبالغة  من  ليس  الواقع،  هذا  ضوء  وعىل   .)٢٠11 )اليونيسيف،  والسلطة 

هيئات إدارة االنتخابات يف تعزيز املساواة بني اجلنسني، انطالقًا من املستوى الداخيل.

العقدين املاضيني، حدثت حتسينات ملحوظة يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني  عىل مدى 
الدولية  والقرارات  واالتفاقيات  املواثيق  من  عدد  ينّص  العامل.  أنحاء  مجيع  يف  املرأة  ومتكني 
والدساتري والقوانني الوطنية عىل ضامنات حق املشاركة يف املؤسسات والعمليات االنتخابية 
الدولية  باملواثيق  الّدول  التزامات خمتلف  املساواة. وتشّكل  املرأة والرجل عىل قدم  لكل من 
سياساهتا  لتطوير  االنتخابات،  إدارة  هيئات  غرار  عىل  الدولة،  ملؤسسات  حمفزًا  عليها  املتفق 

الداخلية للنوع االجتامعي.

يسعى هذا اإلطار إىل أن يكون أداة وظيفية لدعم هيئات إدارة االنتخابات يف تطلعاهتا لصياغة 
االجتامعي  النوع  سياسة  لوضع  األوىل  اخلطوة  وتعترب  الداخلية.  االجتامعي  النوع  سياسات 
الداخلية الدعامة الرئيسية هليئة إدارة االنتخابات الستكشاف قدراهتا واستخالص الدروس 

منها وتطويرها لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف نطاق تأثريها الرئييس.

إذا تم تنفيذ االلتزامات الداخلية الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني بشكل منهجي ومتسق، 
فبوسعنا أن نقول أن هذا من شأنه، عىل املدى الطويل، تشجيع إدارة االنتخابات يف هناية املطاف 
بام يدفع عىل اعتامد نفس املقاربة إلدارة العمليات االنتخابية خارجيا وعىل نطاق أوسع. وقد 
يساعد هذا النهج التصاعدي يف احلّد من تردد هيئات إدارة االنتخابات فيام خيص الرشوع يف 
إدماج النوع االجتامعي يف العمليات االنتخابية اخلارجية، وبالتايل، التغلب عىل حتدي املحتمل 
من أن ُينظر إليها، »عىل أهنا تضطلع بمهمتها كمنارصة للمساواة بني اجلنسني«. كام أشار إىل 
ذلك أحد املشاركني يف حوار هيئات إدارة االنتخابات للدول األعضاء يف املؤسسة الدولية 

للديمقراطية واالنتخابات عام ٢٠11. 

6
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الرئيسية المفاهيم والتعاريف 

النوع االجتامعي: يطلق هذا املصطلح عىل األدوار والعالقات االجتامعية والسامت الشخصية 
التأثري التي ينسبها  واملواقف والسلوكيات والقيم والتصور حول موازين القوى و عالقات 
املرأة  إىل  املصطلح  يشري هذا  تفاضيل. حيث ال  أساس  والرجل عىل  املرأة  لكّل من  املجتمع 

والرجل فحسب، بل وإىل العالقة بينهام.

املساواة بني اجلنسني: تشري إىل أن مجيع البرش، رجاالً ونساًء، أحرار يف تطوير قدراهتم الذاتية 
التحيزات  أو  واألدوار  النمطية  التصورات  تفرضها  التي  للقيود  اخلضوع  دون  واالختيار 
اجلامدة املبنية عىل النوع االجتامعي. كام تعني املساواة بني اجلنسني أن يتم النظر يف السلوكيات 
قدم  عىل  وتأييدها  تقييمها  يتم  وأن  والرجال  للنساء  املختلفة  واالحتياجات  والتطلعات 

املساواة.

املسؤوليات  توزيع  يف  والعدالة  اإلنصاف  يعني  املصطلح  هذا  اجلنسني:  بني  اإلنصاف 
إىل  حاجة  هناك  تكون  ما  اإلنصاف،كثريا  لتحقق  وضامنًا  والرجل.  املرأة  بني  واالمتيازات 
متنع  التي  التارخيية واالجتامعية  السلبية  السلوكيات  للتعويض عن  مؤقتة  إجيابية  تدابري  اختاذ 
النساء والرجال من العمل عىل قدم املساواة. اإلنصاف وسيلة قائمة عىل العدالة، واملساواة 

هي النتيجة القائمة عىل حقوق اإلنسان.

إليهم  النظر  كيفية  والرجال  للنساء  االجتامعي  النوع  هويات  حتدد   : االجتامعي  النوع  هوية 
وتوزيع موقعهم يف املجتمع، وكيف يفرتض التفكري والترصف حول الذكورة واألنوثة وفًقا 

لوجهات النظر التقليدية.

بالنسبة  له  التخطيط  تّم  إجراء  أي  املرتتبة عن  النتائج   تقييم  االجتامعي: عملية  النوع  إدماج 
أو  السياسات  أو  الترشيعات  بام يف ذلك   ، املجاالت  للمرأة والرجل عىل حّد سواء يف مجيع 
الربامج، وعىل كافة املستويات. وترمي هذه االسرتاتيجية إىل جعل قضايا واهتاممات النساء 
وتنفيذها  والربامج  السياسات  تصميم  عمليات  من  يتجزأ  ال  جزءًا  وخرباهتم  والرجال 

ورصدها وتقييمها يف مجيع املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

األدوار االجتامعية: جمموعة الترصفات والسلوكيات التي حيددها املجتمع للرجل واملرأة وفًقا 
لألعراف والتقاليد الثقافية.

اجلنس: اخلصائص البيولوجية التي حتدد ما إذا كان اإلنسان أنثى أو ذكرا.

متكني املرأة: عملية الوصول املرأة إىل تنمية قدراهتا هبدف املشاركة الفعالة يف تشكيل حياهتا 
وحياة املجتمع من الناحية االقتصادية واالجتامعية والسياسية.
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابيات منظمة حكومية دولية مهمتها تعزيز الديمقراطية 
بذلك  نقوم  املستدامة.  للتنمية  ومتكينًا  عامليًا  إنسانيًا  طموحًا  باعتبارها  العامل،  أنحاء  مجيع  يف 
عىل  الديمقراطية  السياسية  والعمليات  املؤسسات  ومحاية  وتعزيز  بناء  دعم  طريق  عن 
واملؤسسات  الفاعلة  واجلهات  العمليات  فيه  تكون  عامل  يف  رؤيتنا  تتمثل  املستويات.  مجيع 

الديمقراطية تشاركية وخاضعة للمساءلة وتوفر التنمية املستدامة للجميع.

عملنا

نركز يف عملنا عىل ثالثة جماالت تأثري رئيسية: العمليات االنتخابية، وعمليات بناء الدستور، 
واملشاركة والتمثيل السياسيني. ونتبنى مبادئ النوع االجتامعي والتشاركية وحساسية النزاع 

والتنمية املستدامة يف مجيع جماالت عملنا. 

العاملية  الديمقراطية  لالجتاهات  حتليالت  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  توفر 
وبناء  الفنية  املساعدة  الديمقراطية، وتقدم  املامرسات  بشأن  مقارنة  وتنتج معرفة  واإلقليمية، 
القدرات يف جمال االصالح للجهات املشاركة يف العمليات الديمقراطية، وجتري حوارًا بشأن 

قضايا مهمة للنقاش العام بشأن الديمقراطية وبناء األنظمة الديمقراطية.

أين نعمل؟ 
واملحيط  وآسيا  أفريقيا  يف  وقطرية  إقليمية  مكاتب  ولدينا  ستوكهومل،  يف  الرئييس  مقرنا  يقع 
دائم يف  مراقب  واملؤسسة عضو  الكاريبي.  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  وأوروبا  اهلادئ 

األمم املتحدة وهي معتمدة لدى مؤسسات االحتاد األورويب.
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حيدد إطار العمل هذا االعتبارات الرئيسية لوضع سياسة 
االنتخابات  إدارة  هبيئة  خاصة  داخلية  اجتامعي  نوع 
وأمهها  االجتامعي،  النوع  لسياسة  الرئيسية  واملكونات 
السياق واملبادئ واألهداف ومؤرشات األداء. كام يسلط 
النوع  إدماج  تنفيذ  اسرتاتيجية  أمهية  عىل  الضوء  اإلطار 
االنتخابات  إدارة  هيئات  دعم  إىل  وهيدف  االجتامعي، 
للنوع  داخلية  سياسات  إلنشاء  وجهودها  تطلعاهتا  يف 
ووضعها  بوالياهتا  اعرتافا  هبا،  خاصة  االجتامعي 

السيايس يف خمتلف الّدول حول العامل.
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