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5استامرة مراقبة االنتخابات العامة من منظور النوع االجتامعي يف املنطقة العربية

ــة  ــات، المحلي ــة االنتخاب ــرق مراقب ــى ف ــب عل ــي يج ــة الت ــد التنظيمي ــن القواع ــدد م ــات بع ــة االنتخاب ــة مراقب ــاط عملي تُح
ــة  ــة الدولي ــادىء المراقب ــود إعــالن مب ــزام ببن ــها االلت ــى رأس ــي عل ــا؛ ويأت ــة أدواره ــدى ممارس ــا ل ــة، مراعاته والخارجي
لالنتخابــات ومدونــة قواعــد الســلوك لمراقبــي االنتخابــات، وحصــول تلــك الفــرق بشــكل مســبق علــى اعتمــاد مــن الجهــة 
الوطنيــة المعنيــة بتنظيــم االنتخابــات، وأن تمــارس دورهــا وفقــا للقواعــد التــى تضعهــا تلــك الجهــة. كذلــك ينبغــي أن تقتصــر 

ــن، كوســيلة لضمــان حيادهــم. ــى المتطوعي ــة عل فــرق المراقب

ــات رصــد  ــأن آلي ــارات بش ــن المه ــدد م ــات بع ــة االنتخاب ــرق مراقب ــد ف ــر تزوي ــب األم ــد، يتطل ــك القواع ــب تل ــى جان وإل
االنتهــاكات وأســلوب صياغــة البيانــات وإعــداد تقاريــر المراقبــة والتعــرف علــى تقنيــات وآليــات المراقبــة المعتمــدة عربيـًـا 

ــا. ودوليً

ــة  ــتوياتها؛ كناخب ــع مس ــة بجمي ــة االنتخابي ــي العملي ــرأة ف ــاركة الم ــة بضــرورة مش ــرأة العربي ــة الم ــن منظم ــث تؤم  وحي
ومرشــحة ومراقبــة، لذلــك فهــي تضطلــع بمســؤولياتها فــي بنــاء قــدرات كــوادر نســائية وطنيــة وإقليميــة تعــي جيــًدا المفاهيــم 
ــة، وغيرهــا مــن المهــارات الالزمــة  ــن االنتخابي ــة والقواعــد المنظمــة لهــا واألنظمــة والقواني ــة االنتخابي المحيطــة بالعملي
حتــى يصبحــن متمكنــات مــن القيــام بمهمــة مراقبــة االنتخابــات العامــة. وإلــى جانــب هــدف تمكيــن النســاء فــي هــذا المجــال، 
هنــاك هــدف آخــر ال يقــل أهميــة، بــل ويتكامــل مــع الهــدف األول، ويتمثــل فــي إدراج النــوع االجتماعــي فــي عمليــة المراقبــة 

علــى االنتخابــات بصفــة عامــة ســواء أكان القائميــن علــى ذلــك مــن الرجــال أو النســاء. 

 فــي هــذا اإلطــار، تبنــت منظمــة المــرأة العربيــة، بالتعــاون مــع مؤسســة ويستمنســتر للديمقراطيــة، برنامًجــا يهــدف إلــى بناء 
القــدرات، قــدرات الســيدات بصفــة أساســية، فــي مجــال مراقبــة االنتخابــات العامــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي، ويقــوم 

علــى أســاس عقــد عــدد مــن الــدورات التدريبيــة المتكاملــة فــي مضمونهــا. وقــد تــم تنفيــذ هــذا البرنامــج علــى مرحلتيــن.

تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى مــن البرنامــج بعنــوان »تدريــب كــوادر إقليميــة فــي مجــال مراقبــة االنتخابــات العامــة 
مــن منظــور النــوع االجتماعــي« وأثمــرت تكويــن فريــق إقليمــي مــن 33 عضوة/عضــًوا لمراقبــة االنتخابــات العامــة مــن 

منظــور النــوع االجتماعــي. 

ــة، تســتهدف إعــداد  ــة ومتكامل ــة مــن البرنامــج، وتتكــون مــن ثــالث دورات متتالي ــة الثاني ــا المرحل ــق المنظمــة حاليً وتطل
»مراقبيــن محلييــن« مــن موظفــي الــوزارات وعضــوات اآلليــات الوطنيــة المعنيــة بالمــرأة فــي الــدول االعضــاء بحيــث يتــم 

تشــكيل وحدة/خليــة داخــل اآلليــة الوطنيــة تختــص بمراقبــة االنتخابــات المحليــة.

وانطالقــا مــن قناعــة المنظمــة بأهميــة توفيــر األدوات الالزمــة والداعمــة لعمــل فــرق المراقبــة، يأتــي هــذا اإلصــدار وهــو 
عبــارة عــن اســتمارة نموذجيــة تســتهدف توفيــر الوســائل التقنيــة التــي مــن شــأنها تســهيل مهــام المراقبات/المراقبيــن 
وتســاعدهم علــى إعــداد تقاريــر رصينــة ومتكاملــة ومبنيــة علــى أســاس علمــي لمراقبــة االنتخابــات مــن منظــور النــوع 

االجتماعــي. 

وقــد تــم تكليــف خبــراء متخصصيــن بإعــداد هــذه االســتمارة، وتــم عقــد جلســة دوليــة متخصصــة فــي شــهر ديســمبر 2020 
لمناقشــتها وإبــداء المالحظــات عليهــا، وصــوال إلــى اعتمادهــا فــي صورتهــا النهائيــة. 

تقديم 
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تحتــوي االســتمارة النموذجيــة علــى أهــم المؤشــرات التــي مــن شــأنها تســهيل مهام بعثــات المراقبين لــدى مراقبــة االنتخابات 
مــن منظــور النــوع االجتماعــي . وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه هنــاك نوعيــن مــن المراقبــة علــى االنتخابــات، إحداهمــا هــي 

المراقبــة طويلــة المــدى واألخــرى هــي المراقبــة قصيــرة المــدى: 

• المراقبــة طويلــة المــدى: تمتــد لمختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة فــي ســائر أنحــاء البــالد. ويقــوم المراقبــون علــى 
المــدى الطويــل بمراقبــة فتــرة مــا قبــل االنتخابــات، حيــث يقومــون بمراقبــة أداء اإلدارة االنتخابيــة المحليــة ، وعمليــات 
ــي المســار  ــم للمشــاركة ف ــن، ودعوته ــة المواطني ــى حمــالت توعي ــون عل ــة. ويطلع ــة االنتخابي ــذ العملي ــر وتنفي تحضي
االنتخابــي وتســجيل الناخبيــن، ويقيّمــون مــدى الثقــة العامــة فــي جــودة ودقــة ســجالت الناخبيــن، وتســجيل المرشــحين 
علــى المســتوى اإلقليمــي. كمــا أنهــم يقومــون بمتابعــة النشــاطات والفعاليــات والحمــالت االنتخابيــة والنزاعــات االنتخابية 
ــى نزاعــات النتائــج. ويركــز هــؤالء المراقبــون تحليالتهــم  ســواء كانــت نزاعــات التســجيل أو الترشــحات وصــواًل إل
علــى الســياق السياســي اإلقليمــي ودور األحــزاب السياســية والقوائــم والمرشــحين فــي دوائرهــم. ويكــون المراقبــون على 
المــدى الطويــل أقــل عــدًدا بشــكل عــام لكنهــم يكونــون أكثــر مهــارة واســتعدادا لاللتــزام علــى المــدى الطويــل مــن بقيــة 

المراقبيــن. 

• المراقبــة قصيــرة المــدى: تقتصــر مهمــة المراقبيــن علــى االنتخابــات علــى المــدى القصيــر علــى أيــام إجــراء االنتخابات. 
ــخ لتمكينهــم مــن  ــاكات المحتملة...إل ــرز، االنته ــت، الف ــن بمعلومــات أساســية حــول التصوي دي ــوا مزوَّ ويجــب أن يكون

المراقبــة فــي يــوم االنتخابــات.

وتضــم االســتمارة النموذجيــة أســئلة تغطــي نوعــي المراقبــة علــى االنتخابــات، وتغطــي تلــك األســئلة مــا يتعلــق بآليــات 
ــة، والشــكاوى  ــدول العربي ــي ال ــة ف ــة االنتخابي ــي المنظــم، واألنظم ــات، واإلطــار القانون ــى االنتخاب ــة عل ــات المراقب وتقني

ــة. ــون االنتخابي ــات والطع والمراجع

 وتنقســم االســتمارة إلــى قســمين رئيســيين؛ يتنــاول القســم األول المراقبــة طويلــة المــدى ويضــم المعلومــات التــي يتــم تعبئتهــا 
مــن قبــل المراقبيــن علــى المــدى الطويــل، وأســئلة تخــص مقابلــة المرشــحات. بينمــا يتنــاول القســم الثانــي المراقبــة قصيــرة 

المــدى ويضــم المعلومــات التــي يتــم تعبئتهــا مــن قبــل المراقبيــن علــى المــدى القصيــر.




