
التنظيم الداخلي لهيئة إدارة االنتخابات

•  تقييم االحتياجات من 
خالل مسح قائم على 

النوع االجتماعي أو 
تقييم قائم على النوع 

االجتماعي

•  االلتزام بالمساواة في 
النوع االجتماعي عبر 
وضع سياسة وخطة 

عمل بشأن النوع 
االجتماعي

•  استخدام عمليات 
استقدام الموظفين/

الموظفات 
وترقيتهم/ن لتحقيق 
توازن بين الجنسين 

على جميع المستويات

•  النظر في تعيين 
موظفي تنسيق 

معنيين بالنوع 
االجتماعي أو وحدات 

مختصة بالمساواة في 
النوع االجتماعي

•  استحداث عمليات 
لجمع بيانات مصنفة 

حسب الجنس

•  تضمين التصنيف 
حسب الجنس في 

تحليل البيانات

•  توفير تدريب على 
جميع اإلجراءات 
الجديدة وحول 

الوعي بقضايا النوع 
االجتماعي لجميع 

الموظفين

فترة االنتخابات
)من اإلعالن عن عقد االنتخابات 

حتى إعالن النتائج(

فترة ما بعد االنتخابات
)بعد ظهور نتائج االنتخابات(

فترة ما قبل االنتخابات
)السنوات ما بين فترة ما بعد االنتخابات واإلعالن عن عقد االنتخابات التالية(

 التخطيط 
ليوم االنتخابات

•  إجراء مسح إلجراءات االقتراع
•  دراسة موقع مركز االقتراع وتوفر 

المعدات

•  دراسة الحاجة إلى مراكز اقتراع 
مخصصة للنساء أو مقصورات 

اقتراع ضمن المراكز المختلطة و/
أو مراكز اقتراع متنقلة

•  التخطيط لكيفية استقدام النساء 
والرجال للعمل في مراكز االقتراع

•  إجراء تدريب مراٍع للنوع االجتماعي 
لموظفي االقتراع

•  تضمين مراعاة النوع االجتماعي 
في وصف األدوار والقوائم 

المرجعية

•  التحقق من إمكانية األشخاص 
الذين ال يجيدون القراءة من 

استخدام أوراق االقتراع وإرشادات 
االستخدام

•  دراسة الحاجة إلى المرونة في 
األنظمة فيما يتعلق باألشخاص 

المشردين

التسجيل

•  إجراء مسح إلجراءات التسجيل
•  ضمان توفير بيانات مصنفة 

حسب الجنس

•  التحقق من أن الحاجة إلى بطاقة 
إثبات هوية ال تمثل عائقًا أمام 

التصويت

•  دراسة الحاجة إلى المرونة في 
األنظمة فيما يتعلق باألشخاص 

المشردين

•  دراسة الحاجة إلى نقل التسجيل 
إلى المواطنين/المواطنات

•  دراسة الحاجة إلى فرق تسجيل 
مخصصة للنساء فقط

•  تضمين أنشطة مراعية للنوع 
االجتماعى في وصف األدوار، 
والقوائم المرجعية، والتدريب

•  تنفيذ أنشطة توعية مراعية 
للنوع االجتماعي بشأن التسجيل، 

وحسب الحاجة

ترشيح المرشحين 
والمرشحات واألحزاب

•  التحقق من تنفيذ قواعد الترشيح 
فيما يخص عدد المرشحات

•  التحقق من تنفيذ قواعد تمويل 
الحمالت االنتخابية فيما يخص 
المساواة في النوع االجتماعي

 توعية الناخبين/
الناخبات

•     التخطيط لبرامج لتوعية الناخبين/
الناخبات تكون مراعية للنوع 

االجتماعي – الرسائل، والجمهور، 
وأسلوب التنفيذ

•  تنفيذ برامج لتوعية الناخبين 
موجهة للنساء ودراسة أفضل 

الطرق لتنفيذها

•  العمل مع اإلعالم على أنشطة 
للتوعية واإلبالغ مراعية للنوع 

االجتماعي

•  العمل مع منظمات المجتمع 
المدني على التوعية بقضايا النوع 

االجتماعي

 إدارة مراكز 
االقتراع

•  ضمان سالمة موظفي مركز 
االقتراع والناخبين والناخبات عبر 

تبني اإلجراءات المالئمة

•  تنفيذ أولوية في طوابير الناخبين 
للنساء الحوامل واألمهات

•  تنظيم طوابير و/أو مقصورات 
ضمن مراكز االقتراع للنساء فقط 

)حيثما كان مالئمًا(

•  تنظيم مراكز اقتراع متنقلة 
)حسب الحاجة(

•  النظر في ترتيبات لجمع بيانات 
مصنفة حسب الجنس 

إعالم الناخبين والناخبات

•  تنفيذ أنشطة توعية للناخبين/
الناخبات بشأن يوم االنتخاب 

)يجب أن تكون مخططة ومصممة 
في فترة ما قبل االنتخابات(

•  دراسة أفضل الطرق لتنفيذ هذه 
األنشطة

 وضع خطة إستراتيجية 
وخطة عمل

•  إجراء مسح لسياسات وعمليات 
هيئة إدارة االنتخابات لتحديد 

أي أوجه النعدام المساواة بين 
الجنسين

•  وضع أهداف متعلقة بالنوع 
االجتماعي للتسجيل واالقتراع.

•  وضع سياسات وأهداف توعية 
الناخبين والناخبات

•  تضمين أهداف داخلية لتعميم 
مراعاة المنظور القائم على النوع 

االجتماعي

•  دراسة تعيين منسقين معنيين 
بالنوع االجتماعي أو وحدات معنية 

بالمساواة في النوع االجتماعي

 تقييم 
االنتخابات

•  تضمين قضايا النوع االجتماعي 
في تقييم االنتخابات السابقة

•  مراجعة األدلة اإلرشادية للعمليات 
االنتخابية ومواد التوعية من 

منظور النوع االجتماعي

•  تضمين بيانات مصنفة حسب 
الجنس في تحليل البيانات

توصيات لإلطار التنظيمي

•  تقييم ما إذا كانت أي من األنظمة 
تتطلب تعدياًل، بما في ذلك 

ضمان تنفيذها )مثاًل، حصص 
المرشحين والمرشحات(

•  تقييم ما إذا كانت أي من األنظمة 
أو العمليات تتطلب مراجعة من 
أجل إنتاج بيانات مصنفة حسب 

الجنس

دليل لهيئات إدارة االنتخابات حول
تعزيز المساواة في النوع االجتماعي ومشاركة المرأة

العمليات االنتخابية الشاملة للجميع:

تعزيز المساواة في 
النوع االجتماعي في 

الدورة االنتخابية


