
    مبوجب تفوي�ضه، خرباته وعالقاته الوثيقة 

مم املتحدة االمنائي  مع النظراء الوطنيني، ميكن لربنامج االأ

بحكم موقعه املثايل، النهو�ض باملناق�ضة واتخاذ االجراءات 

اخلا�ضة مب�ضاألة الن�ضاء والتمويل االنتخابي. فبذلك، 

�ضي�ضاعد على �ضّد الفجوات القائمة منذ وقت طويل التي 

يف حال مل يتم �ضّدها �ضت�ضتمر يف اإ�ضعاف مبادرات احلوكمة 

خرى، والتقدم املحرز يف املحافظة على حقوق  الدميقراطية االأ

الن�ضاء وال�ضعي وراء جمتمعات اأكرث عداًل.
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ال�صور

مم املتحدة االمنائي  ال�سفحة 2: حملة توقيع على اعتماد احل�س�ص ينّظمها املكتب االقليمي للدول العربية التابع لربنامج اأالأ

نتاجية( مم املتحدة للم�ساريع االإ ال�سفحة 5: �رصف عملة  يف الفيليبني )اأدام روجرز Adam rogers/ �سندوق االأ

مم املتحدة االمنائي/ال�سندوق اال�ستئماين  ال�سفحة 7: اأ�سخا�ص ي�سطفون للت�سويت يف Guinea Bissau )برنامج االأ

املوا�سيعي اخلا�ص بفريق احلكم الدميقراطي(

مم املتحدة االمنائي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية )برنامج  ال�سفحة 8: ن�ساء يح�رصن �سفوف تعليم للناخبني يرعاها برنامج اأالأ

مم املتحدة االمنائي( االأ

ال�سفحة 9: حتت اأنظار املراقبني الدوليني، تاأخذ امراأة بطاقة االقرتاع من اأجل انتخابات على �سعيد املقاطعات يف كاكونزو 

املتحدة( مم  للأ Martine Perret/ �سورة  بريي  )مارتني   Burundi بوروندي   ،Cacunzo

 N. ن. موت�ساماي( Maseru يخ�سعون لتدريب يف تكنولوجيا املعلومات يف ما�سريو Lesotho ال�سفحة 10، نواب لي�سوتو

النواب( رئي�ص جمل�ص   ،Motsamai

مومية يف اأندوني�سيا ال�سفحة 13: امراأة من ثقافة مينانكاباو Minangkabau االأ

ال�سفحة 15: جتّمع زبائن يف مركز الزراعة والتنمية الريفية، وهي منّظمة غري حكومية للقرو�ص ال�سغرية  يف الفيلينب ميّولها 

مم املتحدة االمنائي، يلتزم مركز الزراعة والتنمية الريفية بتاأمني نفاذ م�ستمر  نتاجية وبرنامج اأالأ مم املتحدة للم�ساريع االإ �سندوق االأ

 Adam را�سي )اأدام روجرز للخدمات املالية اإىل قاعدة زبائن متّو�سعة عرب تنظيم ومتكني الن�ساء الريفيات اللواتي ال ميلكن االأ

نتاجية(  االإ للم�ساريع  املتحدة  مم  االأ �سندوق   /Rogers

مم املتحدة االمنائي(  ال�سفحة 17: امراأة  ت�سارك يف ندوة )برنامج االأ

�س�سة الدولية للنظم االنتخابية( �سوات كيني�ص �ساينازاروف )Kenesh Sainasarov/ املوؤ ال�سفحة 23: عّد االأ

مم املتحدة االمنائي( ال�سفحة 24: ور�سة عمل يف دير عزور، �سوريا )برنامج اأالأ

مم املتحدة االمنائي/ال�سندوق اال�ستئماين املوا�سيعي بفريق احلكم الدميقراطي(  ال�سفحة 26: امراأة  ت�سارك يف ندوة )برنامج االأ

مم  مم املتحدة يف اأريرتيا Eritrea واأثيوبيا Ethiopia )بعثة االأ ال�سفحة 29: امراأة ت�سارك يف اأغنية ورق�سة تقليدية يف بعثة االأ

املتحدة يف اإثيوبيا واإريرتيا(

مم املتحدة االمنائي/ال�سندوق اال�ستئماين املوا�سيعي اخلا�ص  متر �سحفي يف النيجر Niger )برنامج االأ ال�سفحة 33: امراأة تعقد موؤ

بفريق احلكم الدميقراطي(

 P. ب. �سوداكاران( Mozambique املوزمبيق ،Maputo سفحة 34: امراأة ت�سّوت يف مركز اقرتاع يف �سواحي مابوتو�

املتحدة(. مم  باالأ sudhakaran/ �سورة خا�سة 
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    3.   متويل عمليات االنتخابات 
للنهو�ض بامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة:

دليل لدعم برنامج االمم املتحدة االمنائي

تّقدم هذه الوثيقة التمهيدية مّقدمة لنقاط التقاطع بني نوع اجلن�ض 

نظمة  والتمويل االنتخابي. ي�سّكل املال �سرطًا م�سبقًا للتناف�ض في معظم االأ

ال�سيا�سية احلالية، اإال اأن املر�سحات من الن�ساء ي�سطرن نتيجة مناذج التمييز 

اجلن�سي، اإىل االكتفاء مبوارد حمدودة اأكرث من تلك املتّوفرة للرجال. تّلخ�ض 

نظمة ال�سيا�سية في حتديد خيارات  الوثيقة التمهيدية الدور الذي تلعبه االأ

�سا�سية التي  ونتائج متويل عمليات االنتخابات، كما وتّقدم ملخ�سًا للقيود االأ

تواجهها الن�ساء في ما يتعلق بتمويل احلمالت االنتخابية. تزّود هذه الوثيقة 

مم املتحدة االمنائي  باإطار ونقاط  م�ست�ساري �سيا�سات وفريق عمل برنامج االأ

موال واإىل النظام ال�سيا�سي ككل.  دخول لدعم و�سول املراأة املتزايد اإىل االأ

 Ruth Meena وروث مينا Gretchen Luchsinger Sidhu املوؤّلفتان: غريت�سني لو�س�سينغر �سيدو

مم املتحدة االمنائي(                  )مت اإعداد هذه الوثيقة خالل 2007-2006 بتفوي�ض من برنامج االأ

Gretchen Luchsinger Sidhu املحررة: غريت�سني لو�س�سينغر �سيدو

الت�سميم: Suazion )نيويروك(

مم املتحدة االمنائي  نتاج: جي�سيكا هيوز Jessica Hughes ومورين لين�ض Maureen Lynch، من برنامج االأ امل�سوؤولتان عن االإ

Automated Graphic Systems :االنتاج

مم  ع�ساء يف االأ منائي، جمل�سه التنفيذي اأو الدول االأ مم املتحدة االإ ال تعك�ض التحاليل والتو�سيات الواردة يف هذا التقرير، بال�رضورة اآراء برنامج االأ

لفيه. منائي  ويعك�ض اآراء موؤ مم املتحدة االإ املتحدة. ي�سكل هذا التقرير من�سوراً م�ستقاًل لربنامج االأ

منائي، 2007 مم املتحدة االإ © احلقوق حمفوظة لربنامج االأ
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تنويه

�صماء املخت�صرة والتعريفات الأ

مّقدمة

مم املتحدة االمنائي  التفوي�ضات لعمل برنامج االأ

على م�ضاألة الن�ضاء والتمويل االنتخابي 

امل�ضائل اجلن�ضائية الرئي�ضية اخلا�ضة بالتمويل االنتخابي

العوائق امل�سرتكة التي تواجه م�ساركة الن�ساء

التكاليف التي تتكبدها الن�ساء يف اإطار احلمالت

تاريخ االجنارات في ما يتعلق بالن�ضاء ومتويل عمليات االنتخابات 

مم املتحدة المنائي �صمن برامج برنامج الأ

�س�ساتية يف متويل احلمالت االنتخابية االعتبارات ال�سيا�سية واملوؤ

�سا�سية متويل احلمالت: العنا�رص االأ

مم املتحدة االمنائي وبرامج التمويل االنتخابي برنامج االأ

اإر�سادات اأ�سا�سية حول تطوير الربنامج

�سياغة الربنامج

نقاط دخول اإىل تعزيز املراأة في احلمالت واالنتخابات

ال�رصكاء املحتملون: من قد ي�سارك يف العملية اأي�ساً؟

املراجع

االطارات

االطار 1: تنزانيا: مقاعد الدوائر االنتخابية مكلفة جداً   

االطار 2: ميزات املال املبكر

االطار 3: اجلمهورية الدومينيكية: ظهرت قوانني احل�ص�ص مقابل اللوائح املفتوحة

دي اإىل ارتفاع تكاليف احلمالت �صباب التي توؤ االطار 4: قارة اأمريكا: االأ

االطار 5: الواليات املتحدة: املزيد من الن�صاء يتّوجهن نحو الدعم العام

االطار 6: ممار�صات من اربعة بلدان: كيف يتم اإنفاق املال؟

رقام ترتفع – ببطء االطار 7: االأ

حكام القانونية اخلا�صة باملوارد يف قارة اأمريكا طار 8: االأ االإ

حزاب االطار 9: ال�صلفادور: اأموال خا�صة لع�صوات االأ

االطار 10 - البحرين: ترجيح اخليارات لدعم املر�صحات من الن�صاء

�صوات  االطار 11: م�صائل اخلداع: �رشاء االأ

االطار 12: مفاهيم رئي�صية لتخطيط وتقييم العمل على نوع اجلن�ص

�رشات االطار 13: الر�صد والتقييم – ملحة حول املوؤ

االطار 14: قارة امريكا: التزام القياديني ال�صيا�صيني با�صالح التمويل ال�صيا�صي

االطار 15: فرن�صا: ارتباط بني التكافوؤ والتمويل العام

االطار 16: ن�صائح الزالة العوائق
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�صيدو  لو�ص�صينغر  غريت�صني  قبل  من  الوثيقة  هذه  اأعّدت 

مينا  وروث   Gretchen Luchsinger Sidhu
الوثائق  اإحدى  الوثيقة  هذه  ت�صّكل   .Ruth Meena
ال�صيا�صات  مكتب  قبل  من  اإ�صدارها  مّت  التي  اخلم�ص 

منائي حول خمتلف  مم املتحدة االإ منائية التابع لربنامج االأ االإ

يكمن  الدميقراطية.  واحلوكمة  اجلن�صانية  الق�صايا  اأوجه 

احلكم  جمموعة  و�صبكات  عمل  فريق  دعم  يف  الهدف 

منائية التابع لربنامج  الدميقراطي يف مكتب ال�صيا�صات االإ

اجلن�صني  امل�صاواة بني  ت�صجيع  منائي، يف  االإ املتحدة  مم  االأ

حول  والتو�صيات  برناجمها  خالل  من  املراأة،  ومتكني 

ال�صيا�صات التي يجب اتباعها.

دعم  على  اجلن�صانية  والق�صايا  احلوكمة  م�رشوع  ح�صل 

لتحقيق  املخ�ص�ص  اال�صتئمائي  ال�صندوق  قبل  من  مايل 

يف  هولندا  حكومة  و�صعته  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة 

ال�صيا�صات  ون اجلن�صانية يف مكتب  ال�صوؤ ت�رّشف وحدة 

منائي. تّولت اإدارة  مم املتحدة االإ منائية التابع لربنامج االأ االإ

امل�رشوع ليندا ماغري )Linda Maguire( واأليدا فرييرا 

)Aleida Ferreyra( من جمموعة احلكم الدميقراطي، 

مم  االأ لربنامج  التابع  االمنائية  ال�صيا�صات  مكتب  �صمن 

املتحدة االمنائي. 

اأدلوا  الذين  ذكرهم  تي  االآ للزمالء  ال�صكر  تقدمي  نوّد 

بتعليقاتعم وقّدموا الدجع النتاج هذه الوثيقة التمهيدية:  

راندي   ،)Marie-Ange Bunga( بونغا  اآجن  ماري 

 Froniga( فرونيغا غريغ ،)Randi Davis( دايف�ص

 )Jessica Hugues( هيوغز  جي�صيكا   ،)Greig
وديان   )Negar Mortazavi( مورتازايف  نيغار  و 

.)Diane Sheinberg( صانبريغ�

بامل�صائل  املتعلقة  خرى  االأ ربع  االأ التمهيدية  الوثائق  اإّن 

اجلن�صانية واحلوكمة الدميقراطية هي التالية:

بني  وامل�صاواة  املراأة  لتمكني  �رشيعة  دخول  نقاط   ●

اجلن�صني يف جمموعات احلوكمة الدميقراطية

●   برنامج للم�صاواة بني اجلن�صني وحتقيق العدالة: و�صول 

املراأة اإىل العدالة على قدم امل�صاواة مع الرجل

اجلن�صاين:  للمنظور  املراعية  لكرتونية  االإ احلوكمة   ●

درا�صة القدرة على التحّول

اخلم�ص  بعاد  االأ اجلن�صني:  بني  والعالقات  الف�صاد   ●

للحكومة الدميقراطية

تندرج هذه املوارد �صمن اإطار النهج القائم على حقوق 

عمل  حالّيًا  عليه  يرتكز  الذي  التنمية،  لتحقيق  ن�صان  االإ

التمهيدية  الوثيقة  )مراجعة  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ جهاز 

حول نقاط الدخول ال�رشيعة ملناق�صة هذا النهج وما الذي 

يعنيه بالن�صبة للعمل على حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني(.

هذه  ت�صاهم  اأن  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  ياأمل 

الوثائق التمهيدية يف متكني املراأة والنهو�ص بامل�صاواة بني 

اجلن�صني من خالل احلوكمة الدميقراطية. ن�صّجع زمالئنا 

يف اال�صتمرار يف م�صاطرة خرباتهم واأفكارهم على �صبكة 

dgp-net@groups. التالية  لكرتوين  االإ النقا�ص 

undp.org  املعدة خلدمة املمار�صني يف جمال احلوكمة 
الدميقراطية. 

تنويه
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نوع اجلن�س

نوع اجلن�ص يعني اخل�صائ�ص االجتماعية املرتبطة بالذكور 

ناث والعالقات بني الرجل واملراأة والفتيات والفتيان،  واالإ

عالوة على العالقات بني الن�صاء والعالقات بني الرجال. 

ويتم تنظيم هذه اخل�صائ�ص والعالقات اجتماعيًا وتعلمها 

عن طريق التفاعالت االجتماعية. وهي حمددة من ناحية 

ال�صياق/ الزمن وقابلة للتغري. يندرج مفهوم نوع اجلن�ص 

املعايري  ت�صمل  و�صع.  االأ والثقايف  االجتماعي  طار  االإ يف 

الفئة  والثقايف،  االجتماعي  للتحليل  خرى  االأ املهمة 

االتنية  واملجموعة  الفقر  وم�صتوى  والعرق  االجتماعية 

مني  مم املتحدة للم�صت�صارة اخلا�صة لالأ والعمر )مكتب االأ

العام للق�صايا اجلن�صانية والنهو�ص باملراأة(. ي�صمل مفهوم 

نوع اجلن�ص ما املتوقع من �صفات وقدرات والت�رشفات 

اجلن�ص،  نوع  مفهوم  يظهر  والرجل.  للمراأة  املّرجحة 

املراأة  تبعية  بناء  كيفية  االجتماعي،  التحليل  على  املطبق 

)اأو �صيطرة الرجل( من الناحية االجتماعية. بالتايل، ميكن 

حمددة  لي�صت  التبعية  اإن  لها.  حدٍّ  و�صع  اأو  التبعية  تغيري 

بد )منظمة اليون�صكو، يف  بيولوجيًا كما ولي�صت ثابتة لالأ

العام 2003(. 

العالقات بني اجلن�سني

واملراأة،  الرجل،  بني  االجتماعية  العالقات  تعني 

بني  ال�صلطة  توزيع  كيفية  حتدد  التي  والفتيان،  والفتيات 

هذه  ترتجم  وكيف  والفتيان،  والفتيات  والرجل  املراأة 

ال�صلطة يف مراكز خمتلفة يف املجتمع. تختلف العالقات 

مثل  اأخرى،  اجتماعية  عالقات  بح�صب  اجلن�صني  بني 

اإلخ.  االتنية،  واملجموعة  والعرق،  االجتماعية،  الفئة 

الرجل  جتارب  على  كبري  ب�صكل  العالقات  هذه  ّثر  �صتوؤ

�ص�صات كالدعاوى  جراءات واملوؤ اأو املراأة على �صعيد االإ

فراد �صمن  االأ تفاعلهم مع غريهم من  واملحاكم وكيفية 

�ص�صات.  هذه املوؤ

مراعاة املنظور اجلن�ساين

خمطط  اإجراء  اأي  على  املرتتبة  ثار  االآ تقييم  عملية  »اأنها 

اأو  القوانني  ذلك  يف  مبا  واملراأة،  للرجل  بالن�صبة  يتخذ 

ال�صيا�صات اأو الربامج، يف جميع املجاالت وعلى جميع 

هواج�ص  اإحالة  اإىل  ترمي  ا�صرتاتيجية  وهي  امل�صتويات. 

يف  اأ�صا�صي  بعد  اإىل  وجتاربهما  الرجل  وكذلك  املراأة، 

والربامج  ال�صيا�صات  وتقييم  ور�صد  وتنفيذ  ر�صم  عملية 

واملجتمعية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  املجاالت  جميع  يف 

كي ي�صتفيد منها الن�صاء والرجال على قدم امل�صاواة وعدم 

اإدامة التفاوت بينهما حيث اأن الهدف النهائي هو حتقيق 

امل�صاواة بني اجلن�صني« )املجل�ص االقت�صادي واالجتماعي 

مم املتحدة، 1997(.  لالأ

امل�ساواة بني اجلن�سني

وليات والفر�ص بني الن�صاء  تعني ت�صاوي احلقوق وامل�صوؤ

باأن  امل�صاواة  تعني  وال  والفتيان.  والفتيات  الرجال  و 

ت�صبح الن�صاء والرجال ال�صيء نف�صه، بل اأن حقوق الن�صاء 

اإذا  ولياتهم وفر�صهم ال تتوقف على ما  والرجال وم�صوؤ

ولدوا ذكوراً اأو اإناثًا. فامل�صاواة بني اجلن�صني تعني �صمنًا 

واأولويات  واحتياجات  م�صالح  االعتبار  بعني  خذ  توؤ اأن 

كل من الن�صاء والرجال. واالعرتاف بتنوع املجموعات 

مم  االأ مكتب  )املرجع:  والرجال.  الن�صاء  من  املختلفة 

�سماء املخت�رصة والتعريفات الأ

BCPR

BDP

CEDAW

DEVAW

DGG

FSU

GBV

ICC

ICTR

ICTY

MDG’s

NGO

SADC

UNDP

UNIFEM

UNODC

Bureau for Crisis Prevention and 
Recovery

Bureau for Development Policy

The Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 
Women

Declaration on the Elimination of 
Violence Against Women

Democratic Governance Group

Family Support Unit

Gender-Based Violence

The International Criminal Court

International Criminal Tribunal for 
Rwanda

International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia

The Millennium Development Goals

Non-Governmental Organization

South African Development 
Community

United Nations Development 
Program

United Nations Development Fund 
for Women

United Nations Office on Drugs and 
Crime

نعا�ش زمات واالإ مكتب منع االأ

منائية مكتب ال�سيا�سات االإ

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة

اإعالن الق�ساء على العنف �سد املراأة

فريق احلكم الدميقراطي

�رصة وحدة دعم االأ

العنف املرتكب على اأ�سا�ش نوع اجلن�ش

املحكمة اجلنائية الدولية

املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا 

ال�سابقة

لفية منائية لالأ هداف االإ االأ

منظمة غري حكومية

فريقي منائية للجنوب االأ اجلماعة االإ

منائي مم املتحدة االإ برنامج االأ

منائي للمراأة مم املتحدة االإ �سندوق االأ

مم املتحدة املعني باملخدرات  مكتب االأ

واجلرمية

ال�سماء املخت�رصة
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للق�صايا  العام  مني  لالأ اخلا�صة  للم�صت�صارة  املتحدة 

اجلن�صانية والنهو�ص باملراأة(.

العدالة بني اجلن�سني

حتقيق  يفرت�ص  واملراأة.  الرجل  مع  العادل  التعامل  تعني 

للتعوي�ص عن املعوقات  اإجراءات  ن�صاف، اتخاذ  هذا االإ

التاريخية واالجتماعية التي متنع الرجل واملراأة من العمل 

على نف�ص قدم امل�صاواة. العدالة هي و�صيلة من اأجل حتقيق 

امل�صاواة )منظمة اليون�صكو، يف العام 2003(. 

التحليل ح�سب النوع الجتماعي

اأن  ومبا  اجلن�ص.  ح�صب  وحتليلها  املعلومات  جمع  تعني 

الرجال والن�صاء ي�صطلعون باأدوار خمتلفة يف املجتمعات 

�ص�صات، مثل ال�رشطة واملحاكم. فمن املمكن  و�صمن املوؤ

اأن تختلف جتاربهم ومعارفهم ومهاراتهم واحتياجاتهم. 

هذه  بتق�صي  االجتماعي  النوع  ح�صب  التحليل  ويقوم 

االختالفات، كي تتمكن ال�صيا�صات والربامج وامل�صاريع 

حتليل  ي�صّهل  وتلبيتها.  االحتياجات  هذه  حتديد  من 

اأي�صًا اال�صتخدام اال�صرتاتيجي  املعلومات ح�صب اجلن�ص 

للمعرفة واملهارات التي يتمتع بها كل من الرجل واملراأة، 

املبادرات  ا�صتدامة  كبري  ب�صكل  حت�صني  �صاأنها  من  والتي 

جل. )منظمة اليون�صكو، يف العام 2003(.  الطويلة االأ

املحايدة من حيث نوع اجلن�س

منها  �صي�صتفيد  منائية  االإ املبادرات  باأّن  االفرتا�ص  تعني 

عدم  اإىل  ّدي  يوؤ ما  امل�صاواة،  قدم  على  واملراأة  الرجل 

الرجل  بني  االجتماعية  للعالقات  والتخطيط  التحليل 

تطوير  على  العالقات  هذه  تاأثري  كيفية  وعلى  واملراأة 

الربامج. 

العدل بني اجلن�سني

وال�صيا�صية،  املدنية،  احلقوق  وترويج  “حماية  يعني 

بني  امل�صاواة  اأ�صا�ص  على  واالجتماعية  واالقت�صادية 

بالن�صبة  جن�صاين  منظور  اعتماد  ذلك  يتطّلب  اجلن�صني. 

للحقوق بحّد ذاتها، كما وتقييم النفاذ اإىل هذه احلقوق 

والعوائق اأمام التمّتع بهذه احلقوق من قبل الرجل واملراأة، 

والفتيات والفتيان، وو�صع ا�صرتاتيجيات مراعية للفروق 

بني اجلن�صني من اأجل حماية احلقوق وترويجها” ) �صبيز 

Spees، 2004(. ال تندرج العديد من امل�صائل املتعلقة 
اجلن�صني،  بني  بالعدل  اخلا�ص  و�صع  االأ عمال  االأ بجدول 

منائي اخلا�ص بالو�صول  مم املتحدة االإ اإطار برنامج االأ يف 

اأكان  العدالة  اإىل  املراأة  و�صول  تعزيز  لكّن  العدالة.  اإىل 

احلواجز  اإزالة  اإىل  يرمي  ر�صمي،  غري  اأو  ر�صمي  ب�صكل 

االقت�صادية، وال�صيا�صية واالجتماعية اأمام امل�صاركة، كما 

هو حمدد يف جدول اأعمال العدل بني اجلن�صني )�صندوق 

للم�صاعدة  الدويل  واالحتاد  للمراأة  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ

القانونية، 2004(. 

�سا�س  العنف املرتكب على اأ

نوع اجلن�س

اإّنه تعبري �صامل للداللة على اأي فعل م�رّش، يرتكب �صّد 

اأو  االجتماعية كرجل  اإىل هويته  باال�صتناد  ق�رشاً  فرد  اأي 

2005(. عّرفت اجلمعية  العام  املتحدة، يف  مم  )االأ امراأة 

عالن العاملي  مم املتحدة العنف �صّد املراأة يف االإ العامة لالأ

للق�صاء على العنف �صد املراأة ل�صنة 1993، على اأّنه “ اأي 

فعل عنيف قائم على اأ�صا�ص اجلن�ص ينجم عنه اأو يحتمل 

ان ينجم عنه اأذى اأو معاناة ج�صمية اأو جن�صية اأو نف�صية 

اأو  الفعل  باقرتاف مثل هذا  التهديد  للمراأة، مبا يف ذلك 

كراه اأو احلرمان التع�صفي من احلريـة، �صواء اأوقع ذلك  االإ

العام  يف  املتحدة،  مم  )االأ  “ اخلا�صة  اأو  العامة  احلياة  يف 

 .)1993

   نوع اجلن�ص يعني اخل�صائ�ص االجتماعية املرتبطة بالذكور 

ناث والعالقات بني الرجل واملراأة والفتيات والفتيان، عالوة  واالإ

على العالقات بني الن�صاء والعالقات بني الرجال. “”



5

هم العوائق التي تواجهها الن�ساء يف املجال ال�سيا�سي هو غياب الو�سول  ن اأ اإن اأ

اإىل املوارد املالية املتّوفرة للحزب الذي ينتمني اإليه .... بالرغم من التقدم املحرز 

ة يف ال�سيا�سة، مل يندرج بعد املنظور اجلن�ساين �سمن التمويل  على �سعيد اإ�رصاك املراأ

ال�سيا�سي...”

-لورا فيال�سكيز  - Laura Velasquez، كما مت ذكره يف غريرن Griner وزوفاتو Zovatto، 2005، �ش.43 

مّقدمة

تت�صارع الدميقراطيات احلديثة مع واقع متناق�ص: نظريًا، 

نظمة ال�صيا�صية الدميقراطية متثيلية  من املفرت�ص اأن تكون االأ

القرارات  يف  �صوتًا  املجتمع،  من  �رشيحة  لكل  مينح  مما 

ّثر على حياتهم. اإال اأنه يف الواقع،  ال�صيا�صية العامة التي توؤ

كرث �صماعًا.  قوى واالأ حتدد املوارد املالية اأي �صوٍت هو االأ

التمثيلية  ال�صيا�صية  �ص�صات  املوؤ متويل  يعك�ص  قد  ما  غالبًا 

عدم  واالنتخابات-  ال�صيا�صية  حزاب  االأ �صيما  ال   –
التوازنات الدميقراطية ال بل اأنها قد تزيدها �صوءاً.  

التمثيل  يف  النق�ص  �صعيد  على  بو�صوح  مر  االأ هذا  يربز 

اأن عدد  املنا�صب االنتخابية. يف حني  للمراأة يف  العاملي 

الن�صاء  تزال  ال  ثابت،  ب�صكل  يرتفع  ال�صيا�صة  يف  الن�صاء 

يف العامل ت�ّصكل فقط 17 باملئة من امل�رّشعني، حواىل 14 

�صاء اجلمهورية اأم  باملئة من الوزراء ون�صبة حمدودة من روؤ

لبيانات من االحتاد الربملاين الدويل. يعود  احلكومة وفقًا 

ال�صبب ب�صكل جزئي اإىل املال، اأم النق�ص يف املال.

وقد  ال�صيا�صة،  املراأة يف  م�صاركة  زيادة  الكثري عن  ُكتب 

انعك�ص ذلك يف العديد من االلتزامات الوطنية والعاملية 

امل�صاركة  ت�ّصكل  قد  اجلن�صني.  بني  بامل�صاواة  اخلا�صة 

اإنه  اإذ  املراأة ككل،  لتقدم حقوق  اأ�صا�صًا  للمراأة  ال�صيا�صية 

ما ان ينوجد عدد كبري من الن�صاء يف املنا�صب – كحواىل 

%30 من امل�رّشعني يف بلد ما كما هو متفق عليه ب�صكل 
عام – �صيتمّكن من البدء بالتاأثري على ال�صيا�صة والقوانني 

تقدمًا على �صعيد  اأن يحرزن  املمكن  ب�صكل عام، ومن 

قائمة  )راجع  املراأة  ومتكني  اجلن�صني  بني  امل�صاواة 

ال�صفحتني  يف  اجلن�صانية  بالق�صايا  املتعلقة  التحديدات 

امل�صطلحات  حول  �رشيعة  مقدمة  على  للح�صول   3-4
اأكرث  منظور  من  اجلن�صانية(.  بالق�صايا  املتعلقة  �صا�صية  االأ

�صمواًل، يعزز العمل من اأجل حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني، 

الدميقراطية وينه�ص بالتنمية الب�رشية ككل..

لفتح  بالثناء  جديرة  اجراءات  البلدان  بع�ص  اتخذت 

حد  لو�صع  قوانني  اإ�صدار  عرب  الن�صاء،  اأمام  املجاالت 

مقاعد  لتخ�صي�ص  احل�ص�ص  اأنظمة  وو�صع  للتمييز 

الكثري يف  فعل  يتم  اأم  ُيقال  اأنه مل  اإال  الربملان.  للن�صاء يف 

التمويل  تلعبه حمالت  الذي  �صا�صي  االأ بالدور  يتعلق  ما 

االنتخابية.  للمنا�صب  اأكرب  ب�صكل  الن�صاء  اكت�صاب  يف 

من جهة، للجهات القائمة التي تتمتع بالنفوذ، م�صلحة 

يرتبط  اأخرى،  جهة  من  باملوارد.  حتكمها  حماية  يف 

تطّورت  التي   ال�صيا�صة  يف  بالكلبية  وثيق  ب�صكل  املال 

يف الدميقراطيات القائمة والنا�صئة. غالبًا ما ُيعترب تاأثريها 

تخلق �صغوطات عرب  اأنها  لناحية  اأكان  مفرط،  اأنه  على 
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�صوات.  االأ �رشاء  لناحية  اأم  احلمالت  يف  امل�صاهمات 

تقرتح بع�ص البينات اأن املراأة ال تزال بعيدة عن ال�صيا�صة 

نها تنظر اإليها كـ”لعبة قذرة”.   الأ

نظمة  االأ معظم  يف  للتناف�ص  م�صبقًا  �رشطًا  املال  ي�صّكل 

من  العديد  يف  احلمالت  تكاليف  اإن  احلالية.  ال�صيا�صية 

البلدان متزايدة، بالرغم من اأنه غالبًا ما ت�صتفيد الن�صاء من 

منها نظرائهم  ي�صتفيد  التي  تلك  اأكرث من  موارد حمدودة 

من الرجال نتيجة اأمناط التمييز اجلن�صي . بالتايل، يجب 

اإيالء االهتمام الرتباط نوع اجلن�ص بالتمويل االنتخابي. 

موال ام تعديل  ي�صّكل تزويد الن�صاء مبهارات اكرب جلمع اأالأ

ت�صحيح  اأجل  من  احلمالت  بتمويل  اخلا�صة  القوانني 

الفوارق اجلن�صانية،  اإجراءات متهيدية �رشورية من اأجل 

اإحراز التقدم.

اجل  من  اإعدادها  مت  التي  التمهيدية،  الوثيقة  هذه  تّقدم 

املتحدة  مم  االأ برنامج  عمل  وفريق  �صيا�صات  م�صت�صاري 

يتوافق  اأنه  كما  املعر�صة،  للم�صائل  مقّدمة  االمنائي، 

االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  يّقدمه  الذي  والدعم 

نظمة  للم�صاواة بني اجلن�صني يف اإطار التنمية الب�رشية ولالأ

�ص�صات االنتخابية ال�صاملة والنزيهة، مبا  والعمليات واملوؤ

واحلوكمة  الدميقراطي  للتحّول  رئي�صيان  عن�رشان  انهما 

الر�صيدة.

التمويل ال�صيا�صي هو م�صطلح وا�صع. حتدد هذه الوثيقة 

التمهيدية خ�صو�صيات التمويل من اجل تعيني املر�صحني 

اإىل  م�صرتكة  دخول  كنقاط  االنتخابية،  واحلمالت 

ال�صاحة ال�صيا�صية التي يجدر الرتكيز عليها يف اأي نقا�ص 

التمويل  بني  يّفرق كثرياّ  الن�صاء. ال  حول زيادة م�صاركة 

حزاب، ويعود ذلك ب�صكل  جزئي اإىل اأن  املر�صحني واالأ

ن نقطة انطالق مناق�صة  نظمة ال�صيا�صية متنوعة جداً والأ االأ

نق�ص  االنتخابات هي  الن�صاء ومتويل عمليات  مو�صوع 

املوارد، بغ�ص النظر عن م�صدر االموال. 

من املهم االعرتاف منذ البداية باأن املعلومات والبيانات 

جداً،  نادرة  تكون  ما  غالبًا  ال�صيا�صي،  بالتمويل  املتعلقة 

االهتمام  على  ي�صتحوذ  بداأ  قد  املو�صوع  اأن  من  بالرغم 

متت  الرئي�صية.  الدرا�صات  من  عدد  اإجراء  االن  مت  وقد 

من غريها  اأكرث  الالتينية،  كامريكا  املناطق،  بع�ص  درا�صة 

اجلن�ص  نوع  حول  البحوث  من  قليل  عدد  هناك  اأن  اإال 

الوثيقة  هذه  ا�صتعمال  يجب  لذا  االنتخابي،  والتمويل 

التمهيدية كدليل عام مع اإيالء انتباه �صديد حلاجات وواقع 

ر�ص. البلدان على االأ

بحيث  هيكلتها  اأق�صام، مت  �صتة  التمهيدية  الوثيقة  ت�صمل 

مم  االأ برنامج  برامج  لدر�ص  النموذجية  العملية  تتبع 

ول با�صتعرا�ص  املتحدة االمنائي و�صياغتها. يبداأ الق�صم االأ

على  العمل  على  االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  لتفوي�ص 

مو�صوع الن�صاء والتمويل االنتخابي. يعدد الق�صم 2 بع�ص 

 – لتمويل احلمالت  الن�صاء  التي تواجهها يف  امل�صاريف 

التي هي م�صابهة وخمتلفة عن تلك التي يتكبدها الرجال 

يف الوقت ذاته. يتّطرق اإىل توقيت التمويل مبا ان بع�ص 

مراحل احلمالت اأكرث كلفة من غريها. يناق�ص الق�صم 3 

نظمة ال�صيا�صية على التمويل االنتخابي، يليه عر�ص  تاأثري االأ

الق�صم  هذا  يّلخ�ص  احلالية.  التمويل  مل�صائل  مقت�صب 

زيادة  يف  الن�صاء  تواجهها  التي  والفر�ص  احلواجز  اأي�صًا 

و�صولهن اإىل اأموال احلمالت.

مبا ان العالقة بني ال�صيا�صة واملال قد تكون مليئة بتعقيدات 

�صا�صية  االأ االر�صادات   3 الق�صم  يحدد  حمتملة،  �صيا�صية 

اخلا�صة بت�صميم الربنامج، مبا يف ذلك لوائح اأ�صئلة لتوجيه 

عملية التقييم والتحليل. يحّدد هذا الق�صم اأي�صًا ما الذي 

مم املتحدة االمنائي فعله ب�صفته  ميكن وال ميكن لربنامج االأ

ا�صا�صية  اإر�صادات  يّقدم  كما  طراف  االأ متعددة  منظمة 

لت�صميم الربامج. يف الق�صم 4، �صيجد القراء اأفكاراً حول 

االنتخابات  عمليات  متويل  برامج  اإىل  الدخول  نقاط 

للن�صاء. ي�صمل ذلك النظام ال�صيا�صي، مبا يف ذلك اإ�صالح 

الداخلية،  ال�صيا�صية  حزاب  االأ اإ�صالح  احلمالت،  متويل 

احلوافز والدعم املبا�رش.



7

للدعوة  �ص�ص  االأ االن�صان  حلقوق  العاملي  االعالن  اأر�صى 

للم�صاواة بني اجلن�صني يف امل�صاركة ال�صيا�صية عرب االعالن 

عن اأنه يحق للجميع امل�صاركة يف حكومة بلده ام بلدها. 

�صد  العنف  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية  تتّطلب 

مم املتحدة  التفوي�سات لعمل برنامج الأ

لة الن�ساء  المنائي على م�ساأ

والتمويل النتخابي 

الالزمة  االجراءات  جميع  “اتخاذ  حزاب،  االأ من  املراأة 

البلد  حياة   يف  املراأة  �صد  التمييز  على  الق�صاء  اجل  من 

ال�صيا�صية والعامة”. 

1
اجلن�سني  بني  امل�ساواة  دعم  جل  اأ من  دولية  اتفاقيات  على  البلدان  معظم  ّوقعت 

واملحافظة على حقوق الن�ساء وحت�سني �سجل امل�ساركة ال�سيا�سية، وقد كّيفت العديد 

من البلدان القوانني الوطنية وفقًا لهذه التفاقات.
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   مبوجب تفوي�صه، خرباته وعالقاته الوثيقة مع النظراء 

مم املتحدة االمنائي بحكم موقعه املثايل،  الوطنيني، ميكن لربنامج االأ

النهو�ص باملناق�صة واتخاذ االجراءات اخلا�صة مب�صاألة الن�صاء والتمويل 

االنتخابي. فبذلك، �صي�صاعد على �صّد الفجوات القائمة منذ وقت 

طويل التي يف حال مل يتم �صّدها �صت�صتمر يف اإ�صعاف مبادرات 

خرى،  التقدم املحرز يف املحافظة على حقوق  احلوكمة الدميقراطية االأ

الن�صاء وال�صعي وراء جمتمعات اأكرث عداًل. 

“
” الكلفة  باأن   1995 للعام  بيجني  عمل  منهاج  يعرتف 

املرتفعة لالنتاخبات التناف�صية ت�صّكل اإحدى العوائق التي 

تواجهها الن�صاء يف ال�صيا�صة. يدعو هذا املنهاج اإىل اتخاذ 

للمراأة،  الكاملة  ال�صيا�صية  امل�صاركة   ت�صمن  اجراءات 

نظمة  االأ اآثار  خمتلف  وتكييف  مراجعة  عرب  ذلك  يف  مبا 

االمنائية  هداف  االأ دعت  حديثًا،  املراأة.  على  االنتخابية 

فية  اإىل تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة عرب  للالأ

حتديد هدفها الثالث كهدف امل�صاواة بني اجلن�صني، واحد 

�رشات قيا�ص التقدم نحو الهدف 3 هو ن�صبة الن�صاء يف  موؤ

وعالقاته  خرباته  تفوي�صه،  مبوجب  الربملانية.   املقاعد 

مم املتحدة  الوثيقة مع النظراء الوطنيني، ميكن لربنامج االأ

باملناق�صة واتخاذ  النهو�ص  املثايل،  االمنائي بحكم موقعه 

االنتخابي.  والتمويل  الن�صاء  مب�صاألة  اخلا�صة  االجراءات 

القائمة منذ وقت  الفجوات  �صّد  �صي�صاعد على  فبذلك، 

اإ�صعاف  يف  �صت�صتمر  �صّدها  يتم  مل  حال  يف  التي  طويل 

خرى، والتقدم املحرز  مبادرات احلوكمة الدميقراطية االأ

يف املحافظة على حقوق الن�صاء وال�صعي وراء جمتمعات 

اأكرث عداًل.

االنتخابي  الدعم  تقدمي  العامل يف جمال  الرائد يف  ب�صفته 

االمنائي يف ظروف  املتحدة  مم  االأ برنامج  يعمل  العاملي، 

عديدة عرب تقدمي اأ�صكال عديدة من امل�صاعدة. يف بع�ص 

النزاعات،  بعد  ما  البلدان  يف  �صيما  ال  االنتخابات، 

�رشكاء  من  وغريه  االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  ي�صاعد 

االنتخابية  العملية  نواحي  تقريبًا جميع  املتحدة يف  مم  االأ

اأنظمة جديدة. يف  البلدان على و�صع  مل�صاعدة  كطريقة 

حتواًل  ت�صهد  التي  البلدان  يف  اأم  القائمة،  الدميقراطيات 

املتحدة  مم  اأالأ برنامج  ي�صاعد  اأن  املرجح  من  م�صاملًا  

االمنائي يف عمليات انتخابية  حمددة اكرث، باالرتكاز على 

اإىل دعم  تهدف  التي  للربامج  الوطنية. ميكن  ولويات  االأ

متويل املر�صحات من الن�صاء اأن تعمل يف كلي البيئتني.
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امل�سائل اجلن�سائية الرئي�سية 

اخلا�سة بالتمويل النتخابي

ن املر�سحني من الذكور يف حزبها  فريقيا اأ “�سمعت ع�سوة يف برملان يف بلد يقع يف جنوبي اأ
�سعاف ما ح�سلت عليه”. قد ح�سلوا على ثالثة اأ

براين Bryan وبري Baer 2005، �ش. 14-13

2

يدل  ال�صيا�صة  للن�صاء يف  املتزايد  لكن  املحدود  العدد  اإن 

على اأمرين: 1( ال تزال الن�صاء تواجه العديد من العوائق 

جتد  و2(  ال�صيا�صة،  يف  املن�صفة  م�صاركتهن  تعرقل  التي 

الن�صاء موارد من اأجل دعم تّر�صحهن. تنطبق كال جمموعتا 

ن، اُتخذ عدد  امل�صائل على التمويل االنتخابي. حتى االآ

الن�صاء  لتح�صني و�صول  امللمو�صة  االجراءات  من  حمدود 

اإىل التمويل، لكن قد ينتج الزخم عن االلتزامات العديدة 

بالدميقراطية وامل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة. يّقدم هذا الق�صم 

نقا�صًا عامًا حول العوائق املحتملة التي تواجهها الن�صاء، 

باحلملة وموارد  القيام  لدى  الن�صاء  تتكبدها  التي  الكلفة 

الدعم املحتملة.
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   اإن العدد املحدود لكن املتزايد للن�صاء يف ال�صيا�صة يدل 

على اأمرين: 1( ال تزال الن�صاء تواجه العديد من العوائق التي 

تعرقل م�صاركتهن املن�صفة يف ال�صيا�صة، و2( جتد الن�صاء موارد 

�صحهن. تنطبق كال جمموعتا امل�صائل على 
ّ
من اأجل دعم تر

التمويل االنتخابي. 

“
” العوائق امل�سرتكة التي تواجه 

م�ساركة الن�ساء

يف  هائاًل  تقدمًا  الن�صاء  اأحرزت  اجلن�سي:  التمييز  اأمناط 

اأن  غري  خرية،  االأ العقود  خالل  املجاالت  من  العديد 

وهناك  جمتمع،  كل  يف  قائمًا  يزال  ال  اجلن�صي  التمييز 

ال  املراأة.  حلقوق  وا�صحة  انتهاكات  حيان  االأ بع�ص  يف 

تزال النظرة اإىل ادوار الن�صاء – التي مت حتديدها يف بع�ص 

غري  الن�صاء  ان  تعترب   – قانونية  اأنظمة  مبوجب  احلاالت 

مما  اأقل  يك�صنب  را�صي،  االأ امتالك  ميكنهن  ال  مثقفات، 

يك�صبه الرجال، غري حمميات من العنف وهلم جّر.  هذه 

العديد  من  جتهيزاً  اأقل  الن�صاء  جتعل  التمييزية  املمار�صات 

فيها  العمل  اأم  ال�صيا�صية  احلياة  اإىل  للدخول  الرجال  من 

بفعالية.

التحّيزات  الن�صاء بالعديد من  العوائق النف�سية: لقد قبلت 

القائمة على اأ�صا�ص نوع اجلن�ص املوجودة يف جمتماعاتهن. 

منن بالقوالب النمطية القائلة باأن ال�صيا�صة هي “لعبة  قد يوؤ

القيادة  ممار�صة  التناف�ص،  يف  يرتددن  قد  اأم  الرجال”، 

اإىل  عادة  من�صوبة  الت�رشفات  هذه  ن  الأ املال  طلب  اأم 

الرجال.

ال�صيا�صية  نظمة  االأ جميع  متلك  ال�سيا�سية:  الرغبة  غياب 

يف  اجلن�صانية  التوازنات  عدم  ت�صحيح  على  القدرة 

امل�صاركة ال�صيا�صية، اأكان عرب اآليات متويل اأكرث ان�صافًا ام 

التي  للربملانات  املتزايد  العدد  يثبت  الو�صائل.  من  غريها 

ت�صغل فيها الن�صاء اأكرث من 30 باملئة من املقاعد، ما ميكن 

فعله يف هذا املجال. اإال اأن التمييز اجلن�صي ال يزال يعوق 

حزاب، على �صبيل املثال،  الرغبة يف الت�رشف. داخل االأ

قد يتم رف�ص املر�صحات من الن�صاء باعتبار اأنهن عاجزات 

العديد من  – بالرغم من وجود  باالنتخابات  الفوز  عن 

دلة التي تثبت العك�ص.  االأ

ميلكن  الن�صاء  تزال  ال  عام،  ب�صكل  ال�سبكات:  غياب 

عالقات حمدودة بال�صبكات الر�صمية وغري الر�صمية التي 

ثر على احلمالت يف العديد من البلدان. من املّرجح اأن  توؤ

عمال واملجموعات  يكون لهن روابط اأقل مبجموعات االأ

اأن  اأموال اجلمالت، ومن املّرجح اأكرث  املهنية التي تزّود 

يتم ا�صتبعادهن من ال�صبكات التي ي�صيطر عليها الرجال 

على  اجلدد  املّر�صحني  ت�صاعد  قد  التي  حزاب  االأ داخل 

اكت�صاب موطئ قدم عرب العالقات والتمويل وغريها من 

�صا�صية. املوارد االأ

نظمة تّف�صل املر�صحني املوجودين  �سغل الوظائف: بع�ص االأ

يف املنا�صب واأغلبيتهم هم من الرجال. 

من: قد يكون تّنقل الن�صاء يف البلدان النا�صئة من عدم  االأ

قد  الرجال.  تنقل  من  اأكرث  باخلطر  حمفوفًا  اال�صتقرار، 

انهن  يجدن  و/اأو  اإ�صافية،  اأمنية  نفقات  الن�صاء  تتكبد 

وبالتايل  االنتخابية،  الدوائر  اإىل  الو�صول  عن  عاجزات 

اإىل دعم مايل. 
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”
الطار 1: تنزانيا: مقاعد الدوائر النتخابية 

مكلفة جدًا   

ّثر و�صول  يوؤ تنزانيا كيف  اجلن�صني يف  بني  ال�صبكي  الربط  برنامج  حدد 

يف  الن�صاء  حققت  ال�صيا�صية.  خياراتها  على  املوارد  اإىل  املحدود  املراأة 

حزاب للمقاعد املخ�ص�صة  تنزانيا معدل جناحًا يف االنتخابات ما بني االأ

اأكرب من ذلك املتعلق مبقاعد الدوائر االنتخابية. يف االنتخابات الربملانية 

للعام 2000، ك�صبت الن�صاء 12 مقعدا يف الدوائر االنتخابية؛ 37 امراأة 

فزن مبقاعد خم�ص�صة. 

اأن  اإىل  املعار�صة  اأحزاب  من  ن�صاء  مع  اأجريت  التي  املقابالت  اأ�صارت 

اأكرب عائق كان متويل احلمالت. بالكاد ا�صتطاعت العديد من املر�صحات 

حتّمل نفقات احلمالت. �صّكلت و�صائل النقل م�صكلة رئي�صية يف املناطق 

الريفية حيث يتّوزع ال�صّكان. اختارت بع�ص املر�صحات تنظيم احلمالت 

االنتخابية من الباب اإىل الباب التي تبنّي اأنها ت�صتغرق الكثري من الوقت 

ثر. وحمدودة االأ

اأم تلك  ه�سا�سة الدميقراطية: يف البلدان ما بعد النزاعات 

وىل نحو الدميقراطية،  التي تتخذ اخلطوات التجريبية االأ

اقل  اأنه  على  للمراأة  ال�صيا�صية   امل�صاركة  تاأمني  ُيعترب  قد 

جولة   واإجراء  جديدة  �صيا�صية  اأنظمة  تاأ�صي�ص  من  اأهمية 

اوىل من االنتخابات. قد تكون املوارد الوطنية يف هذه 

حول  النقا�صات  ي�صّعب  قد  مما  جداً،  حمدودة  احلاالت 

متويل حمالت االنتخابات. لقد قامت الن�صاء مب�صاهمات 

م�صاألة  حتى  تخطني  وقد  ال�صالم،  عمليات  يف  رئي�صية  

حقهن يف امل�صاركة. ب�صفتهن مر�صحات، ميكنهن تعزيز 

املحتملة  العوائق  على  ال�صوء  وت�صليط  ال�صلح،  ر�صائل 

التي يف خالف ذلك، قد يتم التغا�صي عن معاجلتها. قد 

مثل  �ص�صات �صيا�صية جديدة، الوقت اأالأ يكون ت�صكيل موؤ

لة�صع اأحكام خا�صة بامل�صاواة بني اجلن�صني، مبا يف ذلك 

املمار�صة  اإطار  يف  االنتخابي،  بالتمويل  املتعلقة  تلك 

الروتينية.

التكاليف التي تتكبدها الن�ساء 

يف اإطار احلمالت

للن�صاء ب�صكل عام، موارد اقت�صادية اأقل من تلك املتّوفرة 

1 للح�صول على مثل عن كيف  للرجال )راجع االطار 

الرجال  يك�صب  التمثيل(.  اأمناط  اإىل  مر  االأ هذا  ُيرتجم 

يف العامل اأكرث مما تك�صبه الن�صاء كما وت�صغل الن�صاء عدداً 

وغري  املتدنية  الرواتب  ذات  الوظائف  من  متنا�صب  غري 

واليد  الر�صمي  غري  القطاع  يف  ذلك  يف  مبا  املحمية.، 

العاملة املهاجرة. 

حملتاهن  تكاليف  �صتوازي  الن�صاء،  لبع�ص  بالن�صبة 

التكاليف املتكبدة من قبل الرجال، اإال ان درا�صة اُأجريت 

يف كندا اأظهرت اأن املر�صحات من الن�صاء ينفقن اأكرث مما 

الفارق  هذا  يعك�ص  باملئة.  ع�رشة  بحوال  الرجال  ينفقه 

واالناث  الذكور  املر�صحني  بني  االنفاق  معدالت  يف 

يتعنّي  التي  اجلن�صانية، كالتكاليف  دوار  االأ الفروقات يف 

كرب  يف االهتمام  ولياتها االأ على املراأة دفعها ب�صبب م�صوؤ

من  اأكرث  االنفاق  اإىل  املراأة  وحاجة  والد،  واالأ �رشة  باالأ

الرجال  من  الوظائف  �صاغلي  ملناف�صة  حماولة  يف  الرجل 

اأم تخطي االعتبارات ال�صلبية حول قدرة املراأة على تاأدية 

دور ال�صيا�صية الناجحة.

جولة  جمرى  خالل  االنتخابية  التكاليف  تتقّلب 

اُأجريت  التي  بحاث  االأ معظم  تقرتح  االنتخابات. 

اأكرب  اأن احد  الن�صاء ومتويل عمليات االنتخابات،  حول 

الفوز  عملية  متويل  هي  الن�صاء  تواجهها  التي  احلواجز 

بتعيني. تتطلب تكاليف التعيني اأن تاأتي املراأة باأموال لبناء 

حزاب وت�صكيل  �صمعتها وال�صفر وح�صور اجتماعات االأ

التعيني، قد  بعد  انتخابية.  قاعدة  للحملة وت�صكيل  فريق 

وقد  احلزبي  الدعم  ويزيد  بالتدفق،  العام  التمويل  يبداأ 

حققت   اإ�صافية.  متويلية  موارد  كرب  االأ الظهور  يجذب 

 Early Money is اأم Emily’s List منظمة امريكية

Like Yeast )ت�صاهم يف زيادة املال(، جناحًا كبرياً يف 
التعيني.  قبل  ما  مرحلة  يف  الن�صاء  من  املر�صحات  دعم 

)راجع االطار 2(.

تبنّي اأمثلة من دول �رشق بحر الكاريبي ان الدعم املبكر لي�ص 

املراحل  ُتعترب  املنطقة،  هذه  يف  بال�رشورة.  عاملية  حاجة 

ولية  ن االنتخابات االأ املبكرة من االنتخابات اأقل كلفة الأ

جتري على �صعيد املقاطعة، حيث يبلغ عدد اأع�صاء الدائرة 

Barrow- بارو-جيل( فقط  �صخ�ص   500 االنتخابية 

Giles 2005(. يجب اأن ي�صّكل تقييم امل�صائل املتعلقة 
مّركز  انتخابي  برنامج  من حت�صري  بتوقيت احلملة، جزءاً 

بهذا  متعلقة  م�صاألة  وتتمحور  اجلن�صانية.  امل�صائل  على 

مر حول اإذا ما كان يجدر بالربامج الرتكيز على الدعم  االأ

دية اإىل انتخاب  �صابيع املوؤ �صهر اأم اأالأ الق�صري املدى يف االأ

واحد اأم اعتماد نهج اأطول واأكرث �صمولية.

Ballantine 2003 امل�صدر: باالنتني
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�صا�صية التي حتتاجها الن�صاء من  ت�صمل بع�ص املتطلبات اأالأ

اأجل توجيه ا�صتعمال التمويل:

هداف، وتربط الن�صاطات  ●   خطة مالية حتدد املهل واالأ

بااليرادات؛

●   م�صورة مالية، ت�صمل كيفية �صمان التقيد مبتطلبات 

احلزب اأم القوانني الوطنية؛ و

موال من قبل حمرتفني و/اأو اأفراد حمرتمني  ●   دعم جلمع االأ

يف ال�صلطة من اأجل الو�صول اإىل الرعاة املهتمني.

موال من اأكرث عدد م�صموح به من  يجب البحث عن االأ

موال قبل  البدء باحلملة.  املوارد، مع جمع معظم هذه االأ

فراد امل�صاريف بن�صب  حزاب واملر�صحني االأ قد تّغطي االأ

�صت�صمل  الن�صاء  تواجهها  التي  امل�صاريف  اأن  اإال  خمتلفة، 

ب�صكل عام بع�ص اأم كل مما يلي: 

●   اأدوات للحملة كامليكروفون واملن�صة؛

●    مواد للحملة كالكتّيبات وبطاقات العمل واملل�صقات 

ة للحملة؛ ومن�صّ

ات�صالية  مالية،  اإدارية،  قدرات  ميلك  للحملة  فريق    ●

وغريها من القدرات.

الطار 2: ميزات املال املبكر

يف  ثريّة  نا�صطة  اأ�ص�صتها  �صيا�صي  عمل  جلنة  وهي   Emily’s List اإن 

جمال حقوق املراأة جتمع وتوّزع املخ�ص�صات اإىل املر�صحات من االناث 

املر�صحات ع�صوات يف احلزب  اأن تكون  املتحدة. يجب  الواليات  يف 

يتم  اأن  ما  االجها�ص.  يف  املراأة  حق  يدعمن  اأن  يجب  كما  الدميقراطي 

طلبها  تقدمي  اأجل  من  املال  من  مبلغ  على  املّر�صحة  �صتح�صل  اختيارها، 

للتعيني، تليها تدفقات مالية ثابتة خالل حملتها. 

الفرديات،  للمر�صحات  �صيكات   Emily’s List يف  الع�صوات  حترر 

تقوم املّنظمة بجمعها وتوزيعها اإىل املر�ّصحة،  متجنبات بذلك احلظورات 

حول املبلغ الذي ميكن عادة للجان العمل ال�صيا�صي امل�صاهمة به. 

ال�صبكات  اأكرب  اإحدى   Emily’s List ُتعترب  ع�صوة،   100،000 مع 

د.اأ.  مليون   11 منحت  وقد  املتحدة،  الواليات  يف  �صا�صية  االأ ال�صيا�صية 

خالل جولة انتخابات العام 2006. �صاعدت يف انتخاب 67 ع�صوة يف 

13 ع�صوة يف جمل�ص ال�صيوخ وثمانية حاكمات والية، كما  الكنغر�ص، 

للفوز  ي�صعني  اللواتي  الن�صاء  من  قليات  لالأ مايل  مورد  اأهم  باأنها  تّدععي 

مبقاعد فدرالية.

●    م�صورة خرباء م�صتهدفة )خرباء ا�صرتاتيجيات �صيا�صية،  

م�صت�صارون مالييون، األخ(؛

حزاب و/اأو ودائع االنتخابات ●   املوجبات جتاه االأ

موال، �صياغة  ●   التدريب )اخلطابات العامة، جمع االأ

الر�صائل، األخ(

●   املالب�ص املهنية املالئمة؛

�رشية  االأ املوجبات  دعم  و/اأو  طفال  االأ رعاية   ●

خرى؛  االأ

نقدية �صخمة  مبالغ  اإنفاق  مر  االأ ي�صتلزم  النقل )قد    ●

ب�صكل خا�ص يف البلدان حيث البنى التحتية للنقل 

غري مالئمة والدوائر االنتخابية الريفية كبرية(؛

من وفقًا للحاجة ●   االأ

●   و�صائل االعالم، مبا يف ذلك البحث والر�صد، انتاج 

اأمني املقابالت، و�رشاء  املواد ال�صحفية، ال�صعي وراءـ 

الوقت على و�صائل االعالم لبث اإعالن اإذاعي حول 

ي�صكذل ذلك م�صاريف مهمة  ما  )غالبًا  احلمالت 

و�صائل  من  وا�صعة  جمموعة  مع  النامية  البدان  يف 

االعالم(؛

االنتخابية،  القاعدة  البيانات حول  البحث وجمع    ●

خرين،  االآ املّر�صحني  باحلمالت،  املتعلقة  امل�صائل 

األخ؛

●   اللقاءات مع اجلمهور، القاعدة االنتخابية، املانحني، 

الخ )ت�ّصكل هذه اللقاءات اأحد اهم امل�صاريف يف 

بع�ص البلدان(؛

يف  الظهور  عرب  اجلمهور  اإىل  اال�صرتاجتي  الو�صول    ●

حداث الريا�صية والثقافية، التجمعات، األخ و االأ

وكالء  كاإر�صال  االقرتاع،  بيوم  اخلا�صة  الن�صاطات    ●

اإىل مراكز االقرتاع وتزويدهم باملعلومات، والقيام 

بزيارات اإىل مراكز االقرتاع وهّلم جر.   
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تاريخ الجنارات يف ما يتعلق بالن�ساء 

ومتويل عمليات النتخابات �سمن برامج 

مم املتحدة المنائي برنامج الأ

العتبارات ال�سيا�سية واملوؤ�س�ساتية 

يف متويل احلمالت النتخابية

يبداأ العمل على برنامج من اجل دعم امل�صاركة ال�صيا�صية 

بفهم  احلمالت،  متويل  اإىل  الو�صول  حت�صني  عرب  للمراأة 

النظام ال�صيا�صي والثقايف، وخمتلف الطرق التي قد تّوجه 

حزاب  لالأ االنتخابي  الدعم  نحو  موال  االأ خاللها  من 

ال�صيا�صية  امل�صاركة  يف  املراأة  حق  اأن  حني  يف  فراد.  واالأ

طار املّوجه للربنامج، �صي�صاعد حتديد  يجب اأن يكون االإ

الدخول.  نقاط  اأف�صل  اإظهار  على  ال�صيا�صي  ال�صياق 

ام جميعها  بع�صها  تقاطع  النقاط ح�صب  �صتختلف هذه 

مع العوامل اخلم�ص املحددة اأدناه.

نظمة ال�سيا�سية 1- االأ

نظمة ال�صيا�صية وترية وطبيعة االنتخابات، اإذا ما  حتّدد االأ

حزاب  كان املّر�صحون �صيتناف�صون ب�صفتهم اع�صاء يف االأ

وكمّية  االنتخابية،  موال  االأ واإنفاق  جمع  مّر�صحني،  اأم 

موال الالزمة. االأ

3
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قوانني  ظهرت  الدومينيكية:  اجلمهورية   :3 الطار 

احل�س�س مقابل اللوائح املفتوحة 

يف  للن�صاء  باملئة   33 ح�صة  منح  على  الدومينيكانية  اجلمهورية  وافقت 

غرّي  املّر�صحني  لت�صمية  املنرب  اأن  غري  املدينة.  وجمال�ص  الكونغر�ص  غرفتي 

نظام اللوائح املغلقة اإىل لوائح مفتوحة مع ت�صويت تف�صيلي، كغريهم من 

�صوات يف  املّر�صحني، تعنّي على الن�صاء خو�ص انتخابات مكلفة لتاأمني االأ

مقاطعاتهن مما جعل قوانني احل�ص�ص غري فعالة. ت�صاعفت ن�صبة متثيل املراأة 

يف جمل�ص النواب منذ العام 1990، اإال اأنها بحلول العام 2005 بالكاد 

 6 الن�صاء على حواىل  ال�صيوخ، حازت  باملئة. يف جمل�ص  الـ17  جتاوزت 

باملئة من املقاعد.

ن نظام �صيا�صي رئا�صي، برملاين  متلك اأغلبية دميقراطيات االآ

نظمة الرئا�صية اأحزاب منف�صلة  اأم هجني. قد يكون يف اأالأ

وانتخابات  والت�رشيعية،  التنفيذية  ال�صلطتني  ت�صيطر على 

اأمريكا  للبلدان يف قارة  بّينت درا�صة  لل�صلطتني.  منف�صلة 

نظمة الرئا�صية، اأن االنتخابات الرئا�صية  حيث ت�صيطر االأ

حزاب واملر�صحني. تذهب  ت�صتحوذ على غالبية موارد االأ

بداًل  الداخلية،  دائرتهم  اأم  املر�صحني  اإىل  موال  االأ معظم 

من بنية  احلزب الر�صمية. 

نظمة الربملانية ، حيث ي�صتحوذ حزب واحد على  يف االأ

اأغلبية املقاعد يف الربملان  ويعنّي اأي�صًا رئي�ص الوزراء، قد 

ال�صيا�صية  وال�صلطة  �رشامة  اأكرث  احلزب  ان�صباط  يكون 

مّركزة اأكرث �صمن هيئة �صيا�صية واحدة.

نظمة االنتخابية 2- االأ

رئي�صية:  فئات  ثالث  اإىل  االنتخابية  نظمة  االأ تنق�صم 

انظمة  متيل  وخمتلط.  ن�صبي  متثيل  كرثية،  غلبية/االأ االأ

ظهور  على  وتّركز  قليلة  اأحزاب  تعزيز  اإىل  غلبية  االأ

يف  احلمالت.  كلفة  من  يزيد  قد  مما  فراد،  االأ املّر�صحني 

الواليات املتحدة على �صبيل املثال، التي تتبع هذا النظام، 

و�صائل  يف  الظهور  على  هائل  ب�صكل  احلمالت  تنفق 

ت�صاعف   ،2000 والعام   1990 العام  بني  ما  االعالم. 

اإجمايل التكاليف التي اأنفقها املّر�صحون على االنتخابات 

الدويل  )املعهد  د.اأ.  مليون  الـ560  فاقت  وقد  النيابية، 

للدميقراطية وامل�صاعدة االنتخابية2003 (.

لوائح  على  عام  ب�صكل  الن�صبي  التمثيل  اأنظمة  ترتكز 

تكون  اأن  على  حزاب،  االأ قبل  من  املّقدمة  املّر�صحني 

ح�صة احلزب يف املقاعد النيابية بن�صبة متنا�صبة مع ح�صته 

الن�صبي  التمثيل  اأنظمة  تّقل�ص  قد  الوطني.  الت�صويت  يف 

تكون  عندما  فراد  االأ للمر�صحني  بالن�صبة  التكاليف 

ولة عن تنظيم احلمالت، وبالتايل  حزاب ال�صيا�صية م�صوؤ االأ

معتربة على اأنها ل�صالح الن�صاء اللواتي يواجهن عوائق يف 

موال. غري اأن بع�ص انظمة التمثيل الن�صبي تّرجح  جمع االأ

اأهمية  ت�صمن  التي  كتلك  غريها،  من  اكرث  الن�صاء  متثيل 

الربملان  يف  مقاعد  اإ�صافة  دي  توؤ قد  حزاب.  لالأ كبرية 

حزاب  االأ اأهمية  زيادة  اإىل  املقاطعات،  عدد  وتخفي�ص 

)Matland 2005(. قد تفر�ص اأنظمة التمثيل الن�صبي 

نه يتعنّي على املّر�صحني  باللوائح املفتوحة، عوائق مالية الأ

التناف�ص �صمن مقاطعاتهم )راجع االطار 3(. 

نظمة االنتخابية ذات جوالت الت�صويت املتعددة،  تزيد االأ

تلقائيًا التكاليف، وكذلك تلك التي متنح وقت طويل قبل 

الت�صويت.

حزاب ال�سيا�سية 3- االأ

ال�صيا�صية،  حزاب  االأ متنع  البلدان  بع�ص  اأن  من  بالرغم 

خمتلف  تناف�ص  هي  �صيوعًا  املمار�صات  اأكرث  ان  اإال 

متّثل  وهي  انتخابي،  نظام  �صمن  ال�صيا�صية  حزاب  االأ

التمثيل ال�صيا�صي، وغالبًا جلمع  القنوات الرئي�صية لتعزيز 

الدميقراطيات،  معظم  يف  االنتخابية.  موال  االأ وتوزيع 

حزبًا  متلك  الدميقراطيات  وبع�ص  اأكرث،  ام  هناك حزبني 

عن  الف�صائل  اأم  املجموعات  بع�ص  �صمنه  ّتعرب  واحداً 

م�صكلة  حزاب  االأ تكاثر  �صّكل  لقد  املختلفة.  م�صاحلها 

العدد  فيها  يرتفع  اأوقات  – يف  النا�صئة  الديقراطيات  يف 

يف حني اأن حق املراأة يف امل�صاركة ال�صيا�صية يجب اأن يكون 

طار املّوجه للربنامج، �صي�صاعد حتديد ال�صياق ال�صيا�صي  االإ

على اإظهار اأف�صل نقاط الدخول. “”

مريكية 2003  امل�صدر منظمة الدول االأ



15 االمنائي املتحدة  مم  االأ برنامج  برامج  �سمن  االنتخابات  عمليات  ومتويل  بالن�ساء  يتعلق  ما  يف  االجنارات  تاريخ   .3

املوارد،  حزاب وتّق�صم  االأ ت�صتحوذ هذه  قد  املئات.  اإىل 

من دون اأن تّقدم بال�رشورة مكا�صب على �صعيد الفعالية 

اأم التمثيل.

حزاب  االأ بني  ما  االنتخابات  ذات  نظمة  االأ تنتج  قد 

طلبات اإ�صافية على املوارد.

4- حتديد خريطة للم�سهد ال�سيا�سي

برنامج  بت�صميم  اخلا�صة  �صا�صية  االأ املعلومات  ت�صمل 

االنتخابات،  البلد يف دورة  ما هو موقع  متويلي، معرفة 

حزاب  وفهم التوزيع احلايل للنفوذ، مبا يف ذلك اأي من االأ

القيادية  املواقع  على  ي�صيطر  منها  اأي  الربملان،  يف  ممّثلة 

القطاع  املهمة، واأي منها متلك روابط قوية مع م�صالح 

اخلا�ص ذات النفوذ.

ممار�صات  على  ّثر  توؤ التي  امل�صائل  فهم  اأي�صًا  املهم  من 

اأهناك  دميقراطيًا؟  ُيّعد  والبلد  متى  منذ  احلوكمة.  وثقافة 

اإىل  احلكم؟  على  القدرة  �صعيد  على  مهمة  فجوات  من 

الف�صاد منت�رش؟  ال�صيا�صي مركزي؟ هل  النفوذ  اأي درجة 

هل  والتقدمي؟  النا�صط  ال�صيا�صي  للحوار  م�صاحة  اأهناك 

اأتقوم  نا�صطة ومّرحب بها؟  منظمات املجتمعات املدين 

العك�ص؟   اأم  احلار�صة  الوكاالت  بدور  االعالم  و�صائل 

كيف ينظر اجلمهور اإىل فعالية احلكومة؟

ال�صعيدين  على  امل�صائل  من  العديد  على  العمل  يتم  قد 

باأزمات،  متّر  التي  البلدان  �صتحتاج  والوطني.  املحلي 

اأم  �صيا�صية خارجية  �صعوبات  اأم  نزاع  عن  ناجتة  اكانت 

يف  الدول  ّوفرت  اإ�صافية.  اعتبارات  اإىل  طبيعية،  كارثة 

مرحلة ما بعد النزاع، فر�صًا لال�صالح ال�صيا�صي الفعال، 

مبا يف ذلك بطرق تزيد امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة. لكن 

و�صاع قد تكون حافلة باملحازبية كما قد تتطلب  هذه االأ

مناورات ماهرة من اأجل جتنب زيادة عدم اال�صتقرار. اإن 

ب�صكل  ح�صا�صة  م�صاألة  هو  االنتخابات  عمليات  متويل 

نه ي�صتهلك املال )الذي غالبًا ما يكون �صحيحًا(  خا�ص الأ

الذي  ما  3 حول  الق�صم  املعلومات، راجع  )للمزيد من 

مم املتحدة االمنائي فعله(. ميكن وما ال ميكن لربنامج االأ

5- و�سع االقت�ساد

التمويل  وم�صادر  كمية  على  االقت�صادي  الو�صع  ّثر  يوؤ

لربامج  اأكرب  قدرة  الرثية  البلدان  متلك  قد  االنتخابي. 

يف  واخلا�صة  العامة  موال  االأ )راجع  العام  التمويل 

اأكرب من  موال اخلا�صة ب�صهولة  االأ تتّدفق   .)17 ال�صفحة 

خرى  قطاع خا�ص يعمل ب�صكل جيد. تتعلق امل�صائل االأ

القانونية،  غري  ام  الر�صمية  غري  االقت�صادية  بالن�صاطات 

االقت�صادات. يف  بع�ص  كبرية يف  مب�صاهمات  تقوم  التي 

املتجارة  عائدات  تّدفق  يزيد  املثال،  �صبيل  على  غيانا 

تية من كولومبيا وغريها من بلكان اأمريكا  باملدخرات االآ

الالتينية املجاورة، املناف�صة لتويل النفوذ ال�صيا�صي )براين  

.)Baer 2005 وبري  Bryan
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مريكا:  الطار 4: قارة اأ

�سباب التي توؤدي اإىل ارتفاع تكاليف احلمالت الأ

حزاب  بالرغم من عدم وجود بيانات حا�صمة و�صاملة وكمّية حول انفاق االأ

اأ�صار معظم اخلرباء  ال�صيا�صية على احلمالت )يف معظم اأنحاء قارة اأمريكا(، 

الذين �صاركوا يف الدرا�صة اإىل زيادة االنفاق على احلمالت. تعود هذه الزيادة 

اإىل العوامل التالية، من بني عوامل اأخرى:

اإىل  ر�صالتهم  اإي�صال  اإىل  ال�صيا�صية  حزاب  االأ وحاجة  ال�صكان  منو     ●
املاليني من الناخبني، مما يّحتم عليهم ا�صتثمار مبالغ هائلة يف االعالم 

االلكرتوين.

وفقًا  الالتينية.  اأمريكا  بلدان  جميع  يف  التلفزيونية  القنوات  زيادة     ●
تلفزيونية  قناة   200 هناك  كان   ،1997 للعام  الب�رشية  التنمية  لتقرير 

بحلول   .1997 العام  يف  الالتينية  اأمريكا  يف  مواطن  لكل1،000 

تلفزيونية لكل  قناة   225 الدويل عن وجود  البنك  اأفاد   ،2000 العام 

اإىل و�صيط مثايل لبث  التلفزيون  1،000 مواطن. حّولت هذه الزيادة 
الر�صائل ال�صيا�صية، ال �صيما خالل احلمالت الرئا�صية.

●   اإن التّغري الذي طراأ على طريقة تنظيم احلمالت االنتخابية يف املنطقة، 
الواليات  يف  املّتبع  النموذج  مع  متزايد  ب�صكل  مت�صابهة  اإياها  جاعاًل 

وامل�صت�صاري  الراأي  وا�صتطالعات  االنتخابي  الت�صويق  منح  املتحدة، 

ولني عن حت�صني �صورة املّر�صح وخرباء االنتاج، دوراً حا�صمًا يف  امل�صوؤ

اجلهود املبذولة من اجل الو�صول اإىل الناخبني.

�سا�سية متويل احلمالت: العنا�رص الأ

ن “قانون  اأ علن ع�سو يف برملان دولة غانا  اأ

حزاب ال�سيا�سية ينطوي على مفارقة تاريخية  الأ

موال الالزمة من اجل  و ل يليه قانون اآخر. اإن الأ

حزاب  الآ �سبحت  اأ بحيث  جدًا  �سخمة  احلمالت 

تتّكل على م�سادر اإيرادات غري مف�سى عنها. لو 

حزاب، لكان متت  مت تطبيق القوانني اخلا�سة بالأ

حزاب ال�سيا�سية يف البلد”. معقابة معظم الأ

براين  Bryan  وبري Baer 2005، �ش. 20

جعل  الدميقراطية  انت�صار  ان  االنتخابات:  تكاليف 

اأن درا�صة  العامل. يف حني  �صائدة يف  االنتاخبات ظاهرة 

مم  اأالأ االنتخابية وبرنامج  للنظم  الدولية  �ص�صة  املوؤ اأجرتها 

املتحدة االمنائي اأظهرت اأن الكلفة االجمالية لالنتخابات 

قد تنخف�ص مع زيادة خربة البلدان يف اإجرائها ومع و�صع 

دور  اأ�صبح  االنتخابات،  كلجان  التحتية  للبنى  البلدان 

املال يف تنظيم احلمالت ي�صّكل احد املخاوف املتزايدة. 

حزاب  ال تتّوفر اأرقام كثرية من اأجل قيا�ص كمية اإنفاق االأ

تردد  اإىل  جزئي  ب�صبب  ذلك  ويعود   – واملّر�صحني 

املعلومات.  من  النوع  هذا  عن  االف�صاح  يف  ال�صيا�صيني 

دراماتيكي يف  ب�صكل  تتزايد  النفقات  اأن  دلة،  االأ تفرتح 

البلدان،  بع�ص  يف   .)4 االطار  )راجع  احلاالت  بع�ص 

حني  يف  ملحوظ،  ب�صكل  االعالمية  التكاليف  ارتفعت 

خرى الفعاليات مكلفة كالف�صاد  تواجه بع�ص البلدان االأ

الو�صول  اأجل  من  ال�رشورية  التحتية  البنى  غياب  اأم 

ب�صهول اإىل الدوائر االنتخابية.

تختلف احلمالت املحلية والوطنية يف ما يتعلق باحلاجة 

اإىل ال�صفر وا�صتعمال و�صائل االعالم والتفاعل مع الدوائر 

اإىل  العودة  ُيرجى  اأخرى.  م�صائل  بني  من  االنتخابية، 

و�صف  على  للح�صول  الق�صم  هذا  نهاية  يف   6 االطار 

للتكاليف واملمار�صات االنتخابية يف عدد من البلدان.

من  �رشعيًا  جزئًا  احلمالت  متويل  ي�صّكل  املال:  تاأثري 

يف  العجز  خم  وي�صّ يعك�ص  قد  لكنه  االنتخابات، 

امل�صادر  بع�ص  عليه  ت�صيطر  عندما  �صيما  ال  الدميقراطية، 

غري  مناف�صة  �صاحة  اإىل  مر  االأ هذا  دي  يوؤ النفوذ.  ذات 

�صخا�ص  متكافئة حيث ال ميثل ال�صيا�صيون املختارون االأ

بع�ص  العامة  ال�صيا�صة  قرارات  ومتّيز  انتخبوهم،  الذين 

املجموعات عن غريها.

ميكن اإيجاد هذه احلالة يف البلدان التي حتّولت من نظام 

حزاب، حيث غالبًا  احلزب الواحد اإىل النظام املتعدد االأ

اجل  من  الدولة  موارد  احلاكمة  حزاب  االأ ا�صتعملت  ما 

البديلة.  ال�صيا�صية  احلركات  وتهمي�ص  موقعها  تعزيز 

فراد  تظهر هذه احلالة اأي�صًا عندما ت�صتعمل ال�رشكات واالأ

ممار�صة �صغط مفرط  اأجل  من  اخلا�صة  مواردهم  ثرياء  االأ

للتمويل  ا�صتعرا�ص حديث  اأظهر  ال�صيا�صي.  النظام  على 

  Bryan  ال�صيا�صي يف 22 بلداً ) املال يف ال�صيا�صة، براين

ثرياء  االأ فراد  االأ اأم  ال�رشكات  اأن   )Baer 2005 وبري 

ال�صيا�صية،  حزاب  االأ لتمويل  م�صدر  اأكرب  ثاين  �صّكلوا 

حزاب، كاال�صرتاكات  املتعلقة باالآ الروتينية  بعد امل�صادر 

موال، وقبل التمويل العام والفردي. وجامعي االأ

املال  اأن  امل�صح  �صملهم  الذين  �صخا�ص  االأ ن�صف  اأفاد 

عمال ميار�ص تاأثرياً �صلبيًا على احلياة  ال�صادر عن قطاع االأ

ال�صيا�صية يف بلدهم.
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عترب التمويل العام و�صيلة لت�صوية �صاحة املناف�صة وتقلي�ص 
ُ
 غالبًا ما ي

تكاليف االنتخابات وو�صح حد للف�صاد وزيادة املراقبة. قد تكون 

موال اخلا�صة مهمة للتعوي�ص عن نق�ص املوارد العامة ”“االأ ب�صكل  حمالتهم  متويل  املّر�صحني  على  اأنه  امل�صح  اأظهر 

ترتفع  حيث  البلدان  يف  �صيما  ال  لذلك،  نتيجة  كبري. 

املر�صحني  من  انواع  ثالثة  هناك  االنتخابات،  تكاليف 

ي�صعون  الذين  ثرياء  االأ فراد  االأ فاأكرث:  اأكرث  �صائعة  ت�صبح 

النهو�ص مب�صاحلهم اخلا�صة؛  اأجل  املنا�صب من  تبوء  اإىل 

وكالء  ب�صفتهم  ثرياء  االأ فراد  االأ ميّولهم  الذين  املّر�صحني 

ما  غالبًا  موال.  االأ يقرت�صون  الذين  واملّر�صحني  عنهم؛ 

اأن  وماأ  باالفال�ص،  الثالثة  الفئة  مبر�صحي  مر  االأ ينتهي 

اجل  من  متبقية  موارد  اأي  ميلكوا  ال  قد  مبقعد  يفوزوا 

خدمة دائرتهم االنتخابية.

�رّشح قائد حزب كيني باأنه “من اأجل الت�صمية، قد حتتاج 

اإىل اإنفاق %90 من مالك اخلا�ص... ويف حال خ�رشت 

مر  االأ ينتهي  ما  غالبًا  طويل.  لوقت  �صتعاين  الت�صمية، 

باملر�صحني ببيع منازلهم، �صياراتهم وغريها من املمتلكات 

)براين  احلملة”  نتيجة  املتكبدة  الديون  ت�صديد  اجل  من 

Bryan وبري Baer، 2005، �ص.13(

وممار�صات  قوانني  تختلف  واخلا�سة:  العامة  موال  االأ

من  وا�صعتان  فئتان  يوجد  اأنه  اإال  االنتخابي،  التمويل 

موال: العامة واخلا�صة. قد يّن�ص القانون على فئة منهما  االأ

اأم مزيجًا من االثنتني. بع�ص التغريات االقليمية جلية. يف 

املر�صحني  املالية  املوجبات  تربط  اأن  ُيتّوقع  اآ�صيا،  �رشقي 

احلكومية  االعانات  اأ�صبحت  االنتخابية.  ودوائرهم 

مهمة يف اأوروبا الو�صطى واأوروبا ال�رشقية، لكنها لي�صت 

باأهمية الهبات اخلا�صة. تّف�صل اأمريكا الالتينية االعانات 

احلكومية النقدية ملكافحة امل�صاهمات غري ال�رشعية، ومينع 

جنبية. غالبًا  70 بلداً يف املنطقة امل�صاهمات االأ اأكرث من 

املانحني  من  املال  جمع  اأفريقيا  يف  للمر�صحني  ميكن  ما 

العامة  موال  االأ بع�ص  عل  يح�صلون  انهم  كما  جانب  االأ

“ميلك”  اأن  م�صتبعداً  لي�ص   – التجارية  واال�صتثمارات 

 International( مّر�صح ما حزبًا ب�صفته رجل اأعمال

 Zovatto وزوفاتو Griner غرينري IDEA، 2003
)2005

مبا�رشة  مالية  م�صاهمات  �صكل  العام  التمويل  ياأخذ  قد 

اأخرى غري مبا�رشة كالبث املجاين على على  اأم خيارات 

قنوات التلفاز والراديو. قد ي�صمل حوافز كالتخفي�صات 

قد  �صا�صية.  االأ الع�صوية  حتفيز  اأجل  من  منح  اأم  ال�رشيبية 

القدرات  كبناء  حمددة،  ن�صاطات  نحو  موال  االأ تّوجه 

النفقات  على  املّطبقة  اأم  احلمالت  لتنظيم  امل�صتخدمة 

كاالدالء  خمتلفة،  بطرق  تخ�صي�صها  ميكن  الت�صغيلية. 

�صوات اأم التمثيل الربملاين، عرب توزيع مبالغ مت�صاوية  باالأ

اأم عرب جمموعة من الطرق.

فراد  االأ من  الهبات  اخلا�صة  التمويل  م�صادر  ت�صمل 

تديرها  التي  اال�صتثمارات  اأم  ال�رشكات  واملنظمات، 

منا�رشة  حجج  هناك  �رشعية.  غري  وم�صادر  حزاب  اأالأ

ومناه�صة للتمويل العام واخلا�ص – بالرغم من ان البينات 

ت�صري اإىل اأن حد معنّي من التنّوع يف التمويل هو  اأف�صل 

ما يدعم تقلي�ص التفاوتات – مبا يف ذلك لناحية التمييز 

اجلن�صي )راجع االطار 5 للح�صول على النتائج املختلطة 

ملبادرة متويل عامة واحدة يف الواليات املتحدة(.
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املناف�صة،  �صاحة  لت�صوية  اأداة  العام  التمويل  ُيعترب  ما  غالبًا 

وتزيد  والف�صاد  االنتخابات  تكاليف  بتخفي�ص  ت�صمح 

العامة  بامل�صلحة  متعلقة  باعتبارات  ربطه  ميكن  الرقابة. 

بني  من  للمراأة.  ال�صيا�صية  امل�صاركة  زيادة  اإىل  كاحلاجة 

اأنه يتعنّي  حزاب هو  احلجج التي تدعم التمويل العام لالأ

حزاب الدارة وتنظيم  على الدولة �صمان تّوفر املوارد لالأ

نظمة  اأنها تلعب دوراً حا�صمًا يف معظم االأ احلمالت مبا 

الدميقراطية التميثيلية.

وجود  احتمال  العام  بالتمويل  املتعلقة  املخاوف  ت�صمل 

العامة  املوارد  حيث  البلدان  يف  اإ�صافية  تكاليف  اأعباء 

ا�صتعمال  اإ�صاءة  اأي�صًا  ميكن  يزال  ال  حمدودة.  اأ�صاًل  هي 

ا�صتبعاد  العام من قبل م�صالح مكت�صبة من اجل  التمويل 

احلركات ال�صيا�صية اجلديدة، كما انه قد ي�ّصجع املركزية 

حزاب  االأ جعل  عرب  االنتخابية  بالدوائر  االت�صال  وعدم 

اأقل اعتماداً على امل�صاهمات الفردية.

موال اخلا�صة مهمة يف التعوي�ص عن العجز  قد تكون االأ

حزاب  االأ بني  العالقات  تّر�صخ  قد  العامة.  املوارد  يف 

امل�صتقلني  املّر�صحني  تدعم  قد  كما  االنتخابية  والدوائر 

العامة   موال  هلني للح�صول على االأ الذين لن يكونوا موؤ

برهنت  لقد  بينها.  ما  يف  حزاب  االأ عادة  تّوزعها  التي 

مبا  للمجموعات،  بالن�صبة  مهمة  اأنها  اخلا�صة  موال  االأ

ا�صبعادهن  �صيتم  ذلك  بخالف  اللواتي  الن�صاء  ذلك  يف 

ميكنهن  عندما  �صيما  ال  ال�صيا�صية  واملوارد  العمليات  من 

ت�صكيل �صبكات قوية لتوليد املوارد.

موال اخلا�صة، مراقبة حمدودة واحتمال  ت�صمل �صلبيات االأ

متويل  تكاليف  وارتفاع  حمّرف  �صيا�صي  تاأثري  الف�صاد، 

احلمالت.

اإدارة متويل  اأظهر انعدام ال�صفافية يف  اإدارة التمويل: لقد 

عمليات االنتخابات، اأكانت من قبل مّر�صحني فرديني اأم 

النظرة  يعزز  اإنه  اإذ  رئي�صية،  م�صكلة  ي�صّكل  اأنه  اأحزاب، 

موال تعوق ا�رشاك  العامة اإىل ال�صيا�صية ك�رشكة لك�صب االأ

الدميقراطية،  ال�صيا�صية  اخلطابات  يف  العاديني  املواطنني 

مبا يف ذلك عرب امل�صاهمات يف احلمالت التي قد تدعم 

كرث متثياًل.  املّر�صحني ال�صيا�صيني االأ

التعتيم قد يكون متّعمداً: ي�صّكل عدم االف�صاء عن املوارد 

ب�صكل دقيق وم�صك �صجلني وهيكليات التمويل املتوازية 

من  العديد  يف  م�صهورة  ممار�صات  امل�صاهمات،  وتنّوع 

الدميقراطية  اإىل  تفتقر  التي  حزاب  البلدان. قد ت�صمح االأ

فراد باتخاذ جميع القرارات املتعلقة  الداخلية  لبع�ص االأ

تفتقر  قد  خطورة،  قل  االأ احلاالت  بع�ص  يف  باملال. 

اإدارة  اأنظمة  ار�صاء  اخلربة يف  اإىل  ب�صاطة  بكل  حزاب  االأ

مالية.

�صخا�ص  اأظهر م�صح املال يف ال�صيا�صة اأن اقل من ثلث االأ

امل�صمولني يف امل�صح اأفادوا باأن حزبهم ميلك نظامًا الدارة 

اأموال احلزب؛ وقد افاد عدد اأقل باأن حزبهم ميلك نظام 

التابعة  الدولية  التنمية  لوكالة  درا�صة  اأظهرت  تدقيق. 

االنتخابية  للنظم  الدولية  �ص�صة  واملوؤ املتحدة  للواليات 

باأنه من بني 118 بلد، اأقل من الثلث ميلك قوانني خا�صة 

باالف�صاح املايل من �صاأنها ت�صجيع ال�صفافية )وكالة التنمية 

الدولية التابعة للواليات املتحدة 2003(. 

القوانني اخلا�سة بتمويل العمليات االنتخابية: تّقدم القوانني 

اآليات  عن  ف�صاًل  االنتخابية  العمليات  متويل  ترعى  التي 

فئات:  اأربعة  اإىل  تتّوزع  ما  وغالبًا  مهمًا  اإطاراً  التطبيق، 

متطلبات االف�صاح، حدود االنفاق، القيود على الهبات 

والتمويل العام. اإال اأن غالبًا ما يعرقل التطبيق، التحديات 

كاملوارد املحدودة وحتميل اللجان االنتخابية فوق طاقتها 

وثقافة االفالت من العقاب. 

احل�ص�ص  اأنظمة  ن  االآ البلدان  بع�ص  اأر�صت  احل�س�ش: 

ال�صيا�صي على  التمثيل  املراأة على بع�ص  ل�صمان ح�صول 

ب�صكل ملحوظ  اأنظمة احل�ص�ص هذه  لقد رفعت  قل.  االأ

كان  اإذا   .)7 االطار  )راجع  الن�صاء  من  املمثالت  عدد 

م�صتوى معنّي من متويل العمليات االنتخابية ي�صّكل �رشطًا 

م�صبقًا للفوز باملقاعد، قد ت�صاعد زيادة و�صول املراأة اإىل 

املوارد يف ملء احل�ص�ص.

الطار 5: الوليات املتحدة: املزيد من الن�ساء يتّوجهن 

نحو الدعم العام

مرجحات  الن�صاء  باأن  املتحدة  الواليات  يف  اُأجريت  درا�صة  اأظهرت 

اأكرث من الرجال لال�صتفادة من برامج التمويل العام. بالتايل، قد ي�صاعد 

واأظهرت  لالنتخابات.  املّر�صحني  جمموعة  تو�صيع  على  العام  التمويل 

درا�صة اأخرى اأثجريت يف واليتني تقدمان متويل عام باأن النتائج النهائية 

مل تكن وا�صحة. يف والية واحدة، ارتفع عدد الن�صاء اللواتي فزن مبقعد 

يف املجل�ص النيابي يف انتخاب واحد ثم ما لبث هذا الرقم اأن انخف�ص. 

خرى، انخف�صت يف الواقع ن�صبة الن�صاء يف الوالية االأ
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الطار 6: ممار�سات من اربعة بلدان: كيف يتم اإنفاق املال؟

بنغالد�ش: غالبًا ما يقوم املّر�صحني يف بنغالد�ص بانتهاك احلدود اخلا�صة باالنفاق. يتم ت�صجيل العاملني يف احلمالت على اأنهم »متطّوعني« 

وُتعترب املل�صقات على اأنها »مرعية من قبل ال�صعب«. تك�صف التقارير املالية املرفوعة عادة عن جزء �صغري – تكاليف بع�ص االجتماعات 

واملل�صقات- مما يتم اإنفاقه يف الواقع.

اأموالهم  على  يعتمدون  عادًة  هم  م�صتقلة.  ايرادات  مب�صادر  يتمّتعوا  اأن  يجب  اخلا�صة،  متويل حمالتهم  املّر�صحني  من  ُيتّوقع  انه  مبا 

�صخا�ص التي اُأجريت مقابلة معهم، اأنه اإن مل  �صدقاء اأو العائلة. اأفاد االأ اخلا�صة، لكنهم قد يح�صلون اأحيانًا على اأموال اأم قرو�ص من االأ

عمال وال�صناعيني. يكن املّر�صح ثريًا ب�صفة م�صتقلة اأم رجل اأعمال، �صيقبل/تقبل امل�صاهمات من رجال االأ

اأ�صخا�ص يقومون ب�رشاء  املّر�صحني توظيف  يتعنّي على جميع  بالن�صبة للمَر�صح.  القاعدة االنتخابية كلفة مهمة  ت�ّصكل العالقات مع 

الهدايا  على  موال  االأ اإنفاق  املّر�صحني  على  يتعنّي  ذلك،  عن  ف�صاًل  املحلّيني.  الراعني  مع  ال�صبكات  وبناء  حداث  االأ تنظيم  �صوات،  االأ

والهبات التي يّتم توزيعها على الناخبني والراعني املحليني.

ي�صاهم  ان  عام،  ب�صكل  حزاب  االأ ت�صرتط  ال  ال�رشكات.  وهبات  اخلا�صة  الهبات  عن  �صادرة  احلمالت  متويل  مبالغ  معظم  اإن  بلغاريا: 

ثر على  املّر�صحون يف حمالتهم، بالرغم من ان معظمهم يقومون بذلك. �صعر اأكرثية املّر�صحني اأن مبلغ املال ال�صخ�صي املترّبع به مل يوؤ

اأّقر اأن حزبه طلب م�صاهمة بقيمة 5،000 ليف بلغاري من املّر�صحني الذين  موقعهم يف الئحة احلزب؛ غري اأن احد النواب ال�صابقني 

وىل اخلم�ص يف الئحة احلزب. احتلوا املراكز االأ

وقات املخ�ص�صة لالعالنات املتعلقة باحلمالت يف و�صائل االعالم على اأنها ت�صّكل اأهم النفقات يف اإطار احلملة.  ُتعترب عمليات �رشاء االأ

�صخا�ص امل�صمولني بامل�صح اإىل اأن نفقات احلمالت تعتمد ب�صكل كبري على مدة احلملة، كما وّرحبوا بفرتة احّلملة  اأ�صار العديد من ااالأ

املقل�صة اإىل ثالثني يومًا بداًل من خم�ص واأربعني.

لون اأواًل عن تاأمني متويلهم اخلا�ص. غالبًا ما يتحّتم عليهم ا�صتدانة قرو�ص �صخ�صية من امل�صارف وبيع اأمالكهم  البريو: اإن املّر�صحني م�صووؤ

حزاب اإال اأن عدداً قليل يختار جّتنب هيكلية  اخلا�صة من اجل تغطية نفقات احلمالت. تّقدم معظم ال�رشكات مبا�رشة م�صاهمات اإىل اأالأ

�صماء ومن دون احل�صول على  احلزب وتقدمي م�صاهمات نقدية مبا�رشة اإىل املّر�صحني. يف احلالتني، تتم امل�صاهمات من دون االف�صاء عن االأ

اإي�صاالت. يعتمد املّر�صحون على عائالتهم واأ�صدقائهم يف املناطق مل�صاعدتهم على متويل حمالتهم.

والطعام  كالوقود  به،  املتعلقة  والت�صغيلية  اللوجي�صتية  والتكاليف  ال�صفر  اإىل  باحلمالت  اخلا�ص  االنفاق  معظم  ُين�صب  عام،  ب�صكل 

لية. يف العديد من املقاطعات الريفية، يتعنّي على املّر�صخني قطع م�صافات كبرية وم�صاحات وعرة للو�صول اإىل دوائرهم  واملركبات االآ

�صخا�ص الذين اُأجريت مقابلة معهم اأن النق�ص يف املوارد وال�صعوبات اللوج�صتية �صمحت له بتنظيم حملة يف  االنتخابية. اأفاد احد االأ

�صخا�ص امل�صمولني بالدرا�صة، الذين ينّظمون حمالت  خم�صة مقاطعات فقط من بني 11 مقاطعة يف اإقليمه. غري اأن ن�صبة مهمة من االأ

يف مناطق ريفية، اأ�صاروا اإىل اأنهم ينفقون معظم مواردهم على املوارد املتعلقة بو�صائل االعالم كمنا�صري احلمالت والكتّيبات واملل�صقات 

واالعالنات على الطرقات وعلى الراديو.

�صوات بقيمة ترتاوح بني 5،000  �صخا�ص امل�صمولني بالدرا�صة اإىل اأنه قد ُيعر�ص املال على الناخني. ميكن بيع االأ زامبيا: اأفاد معظم اأالأ

و50، 000 كوا�صا  كما واأن املّر�صحني يدفعون لوكالء االقرتاعات التابعني لهم، وي�صتلم كل وكيل عادًة على حواىل 20،000 كوا�صا. 

يتعنّي على املّر�صحني اإن�صاء مكاتب دوائر انتخابية لفريق العمل بحيث ي�صمنون وجودهم امل�صّتمر يف املنطقة خالل احلملة. ُتفتح املكاتب 

ولني. مر تقليدي منح �صدقات للم�صوؤ على �صعيدي املقاطعة واالقليم ويتمركز مّوظفو احلزب يف كل حمطة انتخابية. كما اأنه الأ

موال من م�صادر بديلة. ي�ّصكل  حزاب ال�صيا�صية يف زامبيا احل�صول على اأي متويل حكومي ويجب عليهم ال�صعي جلمع اأالأ ال يّحق لالأ

واخلارجية  املحلّية  امل�صالح  جمموعات  من  اأموال  على  للح�صول  متيل  حزاب  اأالأ اأن  كما  االمل�صادرموارد.  اأحد  الع�صوية  بطاقات  بيع 

حزاب اأي�صًا على جامعي اأموال خمتلفني. غالبًا  موال حمدودة جداً. ت�صم اأالأ جنبية، بالرغم من اأن عادة ما تكون هذه االأ واحلكومات االأ

حزاب ال�صيا�صية املعار�صة ما دام قائد احلزب قادر على متويل  ما يقوم قياديي اأحزاب املعار�صة بتمويل اأحزابهم ال�صيا�صية. لذا، ت�صّتمر االأ

خرى، الهبات من مّتمني اخلري وال�رشكات. ّيحد و�صع االقت�صاد ال�صيء من قدرة املّر�صحني على  حزبه/ها. ت�صمل م�صادر التمويل االأ

متويل حمالتهم.

Baer، 2005 وبري  Bryan امل�صدر: مت تكييفه من براين
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على  ال�صيا�صي  التمويل  حاز  بالتمويل:  اخلا�سة  القوانني 

اأن  اإال  احل�ص�ص،  لنظام  املوىل  ذلك  من  اأقل  اأهتمام 

على  للم�صاعدة  قانونًا  اعتمد  البلدان  من  قلياًل  عدداً 

امل�صتخدمة  ليات  االآ �صملت  الن�صاء.  اإىل  املوارد  توجيه 

نفقات  لتغطية  تخ�صي�صات  ال�رشيبية،  التخفي�صات 

العامة  موال  االأ ا�صتعمال  حول  واإر�صادات  احلمالت 

)راجع االطار 8(.

حزاب  االأ بع�ص  التزمت  حزاب:  باالأ اخلا�سة  القوانني 

اعتماد  ذلك  يف  مبا  اجلن�صني،  بني  بامل�صاواة  ال�صيا�صية 

اأمريكا  يف  للن�صاء.  اأموال  تخ�صي�ص  اأم  داخلية  ح�ص�ص 

حزاب،  الالتينية، دفع االعتماد املنت�رش للح�ص�ص بع�ص االأ

دفع  الالتينية،  اأمريكا  يف  للن�صاء.  اأموال  تخ�صي�ص  اإىل 

حزاب  لتخ�صي�ص   انت�صار اعتماد نظام احل�ص�ص بع�ص االأ

حول  باملعلومات  املواطنني  تزويد  اجل  من  اأموال 

لتعليم  املخ�ص�صة  ميزانياتها  اإطار  يف  وذلك  احل�ص�ص، 

الناخبني، ولدعم ت�صكيل جلان الن�صاء للحزب. تّن�ص بع�ص 

املوارد  من  معّينة  ن�صبة  تخ�صي�ص  على  ن  اأالآ حزاب  اأالأ

للن�صاء )راجع االطار 9(.

الن�صاء  �صّكلت  العامل،  انحاء  كل  يف  الن�سائية:  احلركات 

جمموعات ن�صائية وحركات املجتمع املدين، وقد دعت 

للمراأة. ومل  ال�صيا�صية  امل�صاركة  للدفاع عن  منها  البع�ص 

تربز م�صاألة التمويل كثرياً. ميكن لهذه املجموعات تقدمي 

الن�صاء املر�صحات وحتتجنه؛  اخلربة حول ما الذي تريده 

املوارد  القدرات،  لتعزيز  الدعم  من  اأي�صًا  ت�صتفيد  قد 

اال�صافية، املعلومات حول الن�صاطات اجلارية يف غريها 

البلدان وفر�ص تطوير ال�صبكات.

وبع�ص  �صا�صية  االأ اجلماعات  طالبت  الدميقراطية:  طلب 

دميقراطية  بتحقيق  متزايد  ب�صكل  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات 

�صاملة، وهو هدف ال ميكن حتقيقه من دون الن�صاء. 

مم املتحدة المنائي  برنامج الأ

وبرامج التمويل النتخابي    

ي�صّكل التمويل االنتخابي م�صاألة مثرية للجدل، حتى ولو 

ب�صفتها  للمراأة.  ال�صيا�صية  امل�صاركة  زيادة  الهدف  كان 

مم  طراف، يتعنّي على برنامج االأ مّنظمة حمايدة متعددة االأ

املتحدة االمنائي التعامل بوعي وعناية مع برامج التمويل 

االنتخابي: 

ببطء رقام ترتفع –  الطار 7: الأ

انظمة  من  نوعًا  ن  االآ بلد   111 ميلك  الدويل،  الربملاين  االحتاد  لـ  وفقًا 

درا�صة  اأظهرت  احل�ص�ص،  تطبيق  دائما  يتم  ال  اأنه  حني  يف  احل�ص�ص. 

الالحتاد الربملاين الدويل اُأجريت يف بداية العام 2006، اأن معظم البلدان 

%30 من الربملانيني، كان لديها نوع من  الن�صاء  التي متّثل فيها  الع�رشين 

وفقًا  الالتينية.  واأمريكا  اأفريقيا  يف  مهماأ  تقدمًا  ّحققت  احل�ص�ص.  نظام 

لالحتاد الربملاين الدويل، يعود هذا التقدم اإىل اعتماد برامج عمل اإيجابية. 

متلك رواندا على �صبيل املثال، اأعلى ن�صبة ن�صاء يف برملان اأي بلد – اأي 

حواىل 50 باملئة.

حكام القانونية اخلا�سة باملوارد  الإطار 8: الأ

مريكا يف قارة اأ

يدعو قانون كو�صتا ريكا للعام 1990 اخلا�ص بتعزيز امل�صاواة االجتماعية 

اأموال  وتخ�صي�ص  املّر�صحات،  عدد  لزيادة  ال�صيا�صية  حزاب  االأ للمراأة، 

حزاب  االأ قوانني  جميع  ن  اأالآ ت�صري  م�صاركتهن.  وتعزيز  املراأة  لتديب 

ال�صيا�صية  للتنمية  موال  اإىل امل�صاواة بني اجلن�صني وتخ�صي�ص االأ ال�صيا�صية 

حزاب بتخ�صي�ص ن�صبة معّينة من ميزانيتها  للمراأة. التزمت العديد من اأالأ

املخ�ص�صة للتدريب، اإىل الن�صاء.

حزاب  يف الباناما، يّن�ص القانون 60 من قانون االنتخابات باأن ت�صتعمل االأ

موال العامة من اجل تعزيز القدرات، على ان  قل 25 باملئة من االأ على االأ

تخ�ص�ص 10 باملئة منها اإىل الن�صاء.

العناية  نفقات  بادراج  كندا  يف   1974 للعام  االنتخابات  قانون  ي�صمح 

والد �صمن النفقات ال�صخ�صية التي يخ�ص�صها مّر�صح حلملة، لكن لي�ص  باالأ

�صا�صية. اقرتحت اللجنة امللكية يف كندا التي ت�صدد على  لعملية الت�صمية االأ

والد الواقع على عاتق العديد من  العبء غري العادل اخلا�ص بالعناية باالأ

الن�صاء، تقدمي خ�صومات �رشيبية للم�صاريف املتعلقة بالت�صمية.

موال خا�سة  الطار 9: ال�سلفادور: اأ

حزاب لع�سوات الأ

 Frente Farabundi Marti para ال�صلفادور، ير�صل حزب  يف 

اإىل  احلزب  ميزانية  من  موال  االأ  ،la Liberacion National
حزاب  الوزارة الوطنية للمراأة، التي ت�صتعمله جلمعياتها الوطنية لن�صاء االأ

اأموااًل  خ�ص�ص  احلزب  اأن  كما  الن�صاء.  مع  وامل�صاورات  والتدريبات 

لتدريب الع�صوات التابعات له. تعاونت بع�ص ن�صاء حزب FMLN مع 

موال للمر�صحات.   عمال جلمع االأ قطاع االأ

م�صدر: االحتاد الربملاين الدويل 2006

 Ballantine2003 وباالنتيان Garcia Quesada 2005 امل�صدر: غار�صيا كي�صادا

Garcia Quesada، 2005 امل�صدر: غار�صيا كي�صادا
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يجب:

ال�صيا�صات  على  التاأثري  حتاول  كمنظمة  تعترب  اأال     ●

الوطنية 

اأنه  على  ُيعترب  بحيث  املبا�رش  املايل  الدعم  تقدم  اأال    ●

هبات �صيا�صية؛ اأم 

●   اأال تدعم متويل الن�صاطات التي تتعار�ص والقوانني 

اخلا�صة  �صا�صية  االأ الدولية  املعايري  اأو  الوطنية  

الت�صميات حتى ولو  �رشاء  )مثل  الر�صيدة  باحلوكمة 

كانت هذه املمار�صات �صائدة(

املر�صحات  دعم  برنامج  يتقاطع  اأن  املحتمل  من    ●

اإليها  تنتمي  التي  ال�صيا�صية  حزاب  االأ الن�صاء مع  من 

املتحدة  مم  االأ برنامج  يتعر�ص  قد  املر�صحات.  هذه 

تهام بالتف�صيل ال�صيا�صي، ال �صيما اإذا ما  منائي لالإ االإ

حزاب ولي�ص  تّوجب اختيار ا�رشاك ن�صاء من بع�ص االأ

�صمولية  اأكرث  حزاب.)ملناق�صة  االأ من  غريها  من 

مم  االأ برنامج  من�صور  راجع  حزاب،  االأ عمل  حول 

حزاب  منائي: »كتيب حول العمل مع الأ املتحدة االإ

منائي(.  مم املتحدة االإ ال�سيا�سية« )برنامج االأ

يف  املال  يلعبه  الذي  الدور  من  اإ�صافية  اأخطار  تنتج 

يعيق  قد  التمويل  باأن  الوافر  للدليل  نظرا  ال�صيا�صة، 

على  العمل  خالل  من  الف�صاد.  وي�ّصجع  الدميقراطية 

مم املتحدة  م�صاألة متويل احلمالت، قد يتم اعتبار برنامج االأ

منائي، عن خاطئ اأم عن وجه حق، على انه ي�صاهم يف  االإ

تفاقم هذه امل�صاكل. لدى حتديد خيارات امل�صاعدة لنفاذ 

الن�صاء اإىل متويل احلمالت، تنطبق عدة اأر�صادات عامة:

●   يجب �صياغة الربامج لناحية النهو�ص بامل�صاواة بني 

اجلن�صني

بناء  يف  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  مهمة  تكمن    ●

القدرات ولي�ص يف التاأييد

وا�صح  ّموثق  عر�ص  الربنامج  يت�صمن  اأن  يجب    ●

املر�صحني  م�صاركة  عند  هداف.  واالأ �صباب  لالأ

يتم  �صفافة  اختيار  عملية  حت�صل  اأن  يجب  فراد،  االأ

تف�صريها ب�صكل علني. 

الربامج،  تخطيط  يحدد  اأن  يجب  التطبيق،  قبل    ●

بالتح�صريات  ويقوم  املحتملة  ال�صيا�صية  املخاطر 

ال�رشورية ملعاجلة هذه  املخاطر اأو تفاديها، و

الطار 10 - البحرين: ترجيح اخليارات لدعم املر�سحات 

من الن�ساء 

2002. ويف  العام  الن�صويت والرت�صح يف  البحرينية حق  اكت�صبت املراأة 

البلدية و8 ن�صاء  نتخابات  اإمراة يف االإ  31 التالية، تر�صحت  االنتخابات 

الو�صول  اإمراأتان من  النيابية، متكنت  النيابية. ويف االنتخابات  للمقاعد 

نتخابات اإال اأنهما مل تفوزا باملقاعد. اإىل املرحلة الثانية يف االإ

منائي مع املجل�ص  مم املتحدة االإ ويف اإقرتاع العام 2002، تعاون برنامج االأ

على للمراأة لتدريب الن�صاء القادة على اكت�صاب مهارات ت�صاعدهن يف  االأ

الرت�صح وممار�صة ال�صغط اأو اإدارة احلمالت. مت اإن�صاء �صبكات يف املجتمع 

املدين ما بني القادة الروحيني ال�صنة وال�صيعة للم�صاعدة على تعزيز طرق 

تفكري جديدة حول املراأة ال�صيا�صية، نظرا لهيمنة العقائد الدينية املحافظة، 

ومت تدريب ال�صحافيني لت�صليط ال�صوء على م�صائل املراأة.

منائي  مم املتحدة االإ نتخابات البحرينية للعام 2006، در�ص برنامج االأ يف االإ

عدة خيارات لتمويل اآليات لدعم الن�صاء املر�صحات. وكانت اأوىل هذه 

موال التي  دارة االأ ليات ت�صكيل  �صبكة من منظمات املجتمع املدين الإ االآ

منائي ومنها ما  مم املتحدة االإ اأ�صا�صي من قبل برنامج االأ مت تاأمينها ب�صكل 

مر مقاربة تتطلب الكثري من  هو مدرج يف الئحة اإميلي. قد ي�صكل هذا االأ

الوقت اإال اأنها قد تعزز القدرات الوطنية للمجتمع املدين وتوفر احلماية 

توزيع  من  اإ�صتبعاده  خالل  من  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ لربنامج  ال�صيا�صية 

التمويل.

العدل.  وزارة  خالل  من  عام  �صندوق  اإن�صاء  على  الثاين  اخليار  ويقوم 

موال العامة وقد ي�صاعد  �صافة اإىل قانون قيد الدر�ص قد يوفر االأ هذا باالإ

لي�ص هناك من  البحرين  )ففي  �صيا�صية  ن�صاء جمعيات  يف خلق حوافز الإ

مبادرات  خالل  من  الدر�ص  قيد  القانون  هذا  �صياغة  تتم  اأحزاب(.قد 

الن�صاء املر�صحات. ويرتكز اخليار  اإىل زيادة عدد  اأ�صا�صي  تهدف ب�صكل 

على للمراأة، على الرغم من  الثالث على العمل من جديد مع املجل�ص االأ

منائي ودوراً حمدوداً  مم املتحدة االإ اأبرز لربنامج االأ اأن ذلك قد يعني دوراً 

مل�صاركة املجتمع املدين.

منائي بتاأمني ما يعادل $8000 لدعم كل من  مم املتحدة االإ قام برنامج االأ

املطابع وم�صاريف  اإىل  النفاذ  تاأمني  املر�صحات وذلك من خالل  الن�صاء 

�صت�صافة والتنقل والبحوث وموارد التدريب. ولقد اإ�صتخدمت ثالث  االإ

بني  ومن  منائي.  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  م�صاعدة  مر�صحة  وع�رشون 

يف  ن�صاء  خم�ص  وتبارت  اإمراأة  ع�رش  ثمانية  ظهرت  نيابي  مر�صح   220
االنتخابات البلدية. مت انتخاب اإمراأة واحدة يف املجل�ص النيابي )كانت 

انتخابات  الثانية يف  املرحلة  اإىل  الو�صول  اللتني متكنتا من  مراأتني  االإ بني 

وىل  العام 2002( وقد �صجلت حدثا تاريخيا غري م�صبوق كونها املراأة االأ

التي ت�صبح ع�صوا يف الربملان.

منائي 2006 مم املتحدة االإ امل�صدر: برنامج االأ
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“ �سوات  الطار 11: م�سائل اخلداع: �رصاء الأ

يتم  اأنه  اإال  ر�صيدة،  غري  حوكمة  باأنه  تلقائيا  �صوات  االأ �رشاء  نف  ُي�صّ قد 

القبول به واإحت�صابه من �صمن م�صاريف احلمالت يف العديد من البلدان. 

مر مثاال عن امل�صائل التي قد ي�صعب على برامج التمويل  ي�صكل هذا االأ

نتخابية التفاو�ص عليها. االإ

 Bryan and Bear بح�صب درا�صة “املال يف ال�صيا�صة” )براين اأند بري

من  جمموعة  ت�صمل  �صيئة  كممار�صة  �صوات  االأ �رشاء  حتديد  مت   )2005
نتخابية و�صواًل اإىل املمار�صات  املمار�صات كالر�صوة يف برامج التنمية االإ

من  العديد  وقد و�صف  احلمالت.  تطلق يف  التي  كالوعود  ال�صارة  غري 

ال  كجزء  اال�صوات  �رشاء  عملية  الدرا�صة،  بهذه  امل�صمولني  �صخا�ص  االأ

جتماعي يف بلدهم وكعملية �رشعية عندما  يتجزء من الن�صيج ال�صيا�صي واالإ

ذلك.  غياب  يف  لتتوفر  تكن  مل  للمجتمع  خدمات  تاأمني  على  تنطوي 

وقد تت�صمن هذه اخلدمات تركيب م�صخات للمياه اأو تاأمني اأدوية. يف 

ناخبيهم  اإىل  الهدايا  يقدموا  اأن  �رشعي  ب�صكل  للمر�صحني  يحق  تانزانيا، 

نتخابات. قبل االإ

باأي  نخراط  املتحدة االمنائي من االإ مم  برنامج االأ يتمكن  اأال  البديهي  من 

عمل غري قانوين او غري اأخالقي اأو عنيف اأو اأي عمل يتعار�ص مع حقوق 

�صئلة  نتخابيى للمراأة قد يواجه بع�ص االأ ن�صان اإال اأن برنامج التمويل االإ االإ

مثل : “ هل يجب الطلب من املراأة عدم اعتماد ممار�صات قد ُتعترب على 

اإذا ما كان ذلك يعني عدم متكن املراأة  اأنها على حافة احلمالت النظيفة 

من املناف�صة ب�صكل فعال؟”

ال مدراء برامج ذات مهارات. وعند  يتطّلب اجلواب املنا�صب لهذا ال�صوؤ

تبني معيار معني يجب اأن يتم تف�صريه علنا وتطبيقه ب�صكل موحد.

●   يجب اإيالء  االهمية اإىل توزيع الدعم حتى اإىل ما 

حزاب اأو االيدولوجيات ال�صيا�صية. وعلى  يتّعدى االأ

يجابي يف بع�ص  �صبيل املثال مت اإنتقاد برامج العمل االإ

الن�صاء  من  النخبة  �صيما  )ال  ن�صاء  لتعيينها  احلاالت 

اأو الن�صاء اللواتي يتمتعن بعالقات وثيقة مع مراكز 

ال�صيا�صية املهيمنة- واللواتي  اأو  جتماعية  القوى االإ

مل يتمكن من الدفاع عن كيانهن وعن حقوق املراأة 

ونتيجة  و�صع.  االأ الب�رشية  التنمية  اأهداف  عن  اأو 

امل�صاركة  قيمة  الظهار  الفر�ص  هدرت  لذلك، 

ال�صيا�صة للمراأة.

ب�صكل عام، قد يكون الدعم املبا�رش للمر�صحات من الن�صاء 

ممكنًا اأكرث يف البلدان امل�صّتقرة حيث التقاليد الدميوقراطية 

من  الف�صاد  معقول،  ال�صيا�صية   حزاب  االأ عدد  ثابتة، 

متوازن  ال�صيا�صي  اخلطاب  وحيث  خفيف  اإىل  متو�صط 

تدريب  مثل  ن�صاطات  املبا�رش  الدعم  يت�صمن  قد  ن�صبيا. 

املر�صحات على اكت�صاب مهارات خا�صة بجمع االموال 

وتاأمني املنتجات واخلدمات الالزمة للحمالت.

اأو  متجزئة  ال�صيا�صية  الرتكيبة  حيث  البلدان  تطلب  قد 

منائي  مت�صاربة )حيث قد يتعر�ص برنامج االمم املتحدة االإ

غري  بدور  القيام  املنظمة  من  بالتدخل(،  تهام  االإ خلطر 

خالل  من  كالعمل  ن�صاطات  ذلك  يت�صمن  قد  مبا�رش. 

يف  اأو  للن�صاء  الن�صائية  املجموعات  مثل  تقليدية  قنوات 

اإطار دعم املنظمات غري احلكومية الن�صائية )راجع االطار 

برنامج  يقوم  التي  املختلفة  التمويل  اآليات  عن  ملثل   10
منائي باأخذها بعني االعتبار يف البحرين( مم املتحدة االإ االأ

�سا�سية حول تطوير  اإر�سادات اأ

الربنامج 

املتحدة  مم  االأ برنامج  بها   يقوم  التي  الربامج  على  يتعنّي 

منائي، دعم مبادىء امللكية الوطنية وامل�صاركة ال�صاملة  االإ

�صياق  يف  ذلك  يف  مبا  وال�رشاكة  وامل�صاءلة  وال�صفافية 

مم املتحدة. اإال�صالح اخلا�ص باالأ

ت�سّكل امل�ساواة بني اجلن�سني هدف كافة 

مم املتحدة الإمنائي برامج برنامج الأ

اأ�صا�صية  اأولوية  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  حتقيق  ي�صّكل 

للمنظمة التي ترتكز على هذه املعتقدات ويجب اأن يعترب 

مم  هدفا لكاقة الربامج. وهذا يتوافق مع �صيا�صة برنامج االأ

التي  اجلن�صاين،  املنظور  مراعاة  لتعميم  منائي  االإ املتحدة 

يف  اجلن�صانية  املخاوف  االعتبار  بعني  خذ  االأ  “ تتطلب 

دارية  واالإ املالية  والن�صاطات  والربامج  ال�صيا�صات  كافة 

�ص�صاتية ومن خالل ذلك امل�صاهمة يف  جراءات املوؤ يف االإ

�ص�صاتي عميق.” اإحداث تغيري موؤ

يجب دمج امل�ساواة بني اجلن�سني يف 

حتديدنا لل�سيا�سة 

العمليات  املنظور اجلن�صاين يف  تعميم مراعاة  يت�صمن  ال 

للمنا�صب  الن�صاء  من  املر�صحات  زيادة عدد  نتخابية،  االإ

التي يتم الرت�صح اإليها فقط، بل يت�صمن اأي�صا تغيري الطرق 

اإجراج  يتم  بحيث  ال�صيا�صة  حتديد  خاللها  من  يتم  التي 

اأن  يجب  واملمار�صات.  �ص�صات  املوؤ يف  امل�صاواة  دعم 

كافة  يف  جزءا  املراأة  وم�صائل  اجلن�صانية  امل�صائل  ت�صكل 

نتخابي مبا يف ذلك القوانني وال�صيا�صات  اأوجه  النظام االإ

املر�صحني  واختيار  حزاب  االأ و�صيا�صات  دارة  واالإ
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منائي مييل  مم املتحدة االإ يف املا�صي، كان دعم برنامج االأ

اإىل االرتكاز على حدث معنّي، ولكن خالل ال�صنوات املا�صية 

نتخابات بال�صياق ال�صيا�صي  تزايد الت�صديد على ربط االإ

قت�صادي االكرب بهدف حتقيق تغيري حتويل  جتماعي واالإ واالإ

على املدى الطويل.

“
” وح�صد املوارد وتوزيعها وحتليل اجلهات املعنية وتر�صيم 

نتائح  وحتليل  �صوات  االأ واإحت�صاب  والت�صويت  احلدود 

مر  نتخابات. قد يت�صمن هذا االأ نتخابات وما بعد االإ االإ

البيانات امل�صنفة ح�صب  نوع اجلن�ص لتحديد  اإ�صتخدام 

مع  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  �صعيد  على  القائمة  الفجوات 

التقدم  مراقبة  لذلك و  املوارد واخلربات وفقا  تخ�صي�ص 

التاأثريات  تلتقط  بحيث  ح�صا�صة  �رشات  موؤ بوا�صطة 

املختلفة على الن�صاء والرجال.

يجب اأن يرتافق تعميم مراعاة املنظور 

اجلن�ساين  مع برامج تركز على املراأة 

يكمن خطر تعميم مراعاة املنظور اجلن�صاين يف اأنه لو مت 

اإدماج نوع اجلن�ص يف كل املجاالت مل يعد ليعني اأحدا. 

على  مكثفا  وتركيزا  تكامال  العملية  تتطلب  وبالتايل 

برامج  مر  االأ هذا  ي�صتلزم  وقد  باملراة.  اخلا�صة  امل�صائل 

�صخا�ص  وموظفني وبنود ميزانية منف�صلة.  يتعني على االأ

املنظور  مراعاة  تعميم  جمال  يف  العالية  الكفاآت  ذات 

اجلن�صاين، امل�صاعدة يف تقييم احلاجات وت�صميم الربامج، 

اجلهات  مع  م�صاورات  العمليتان  هاتني  ت�صمل  اأن  على 

املهنية من الرجال والن�صاء مع اإظهار مناظري املراأة ب�صكل 

وا�صح يف النتائج النهائية.

هناك  الق�سري:  مد  االأ على  و  الطويل  مد  االأ على  مقاربتان: 

التي  نتخابات  االإ لتمويل  الدعم  برامج  من  نوعان 

تخو�صها املراأة. ميكن درا�صتهما معا اأو ب�صكل منف�صل. 

اأو  معينة  بانتخابات  جل  االأ الق�صرية  الربامج  ربط  ميكن 

الربامج على زخم  اإنتخابي معني. وترتكز هذه  بحدث 

نتخابات حتى عندما تنطوي هذه الربامج على اإمكانية  االإ

احلقوق  لدعم  الطويل  املدى  هداف على  االأ التاأثري على 

ال�صيا�صية للمراة.

اإال اأن هذه املقاربة قد ال ت�صاهم ب�صكل ملحوظ يف تغيري 

فالربامج  ال�صيا�صة.  من  املراأة  ت�صتق�صي  التي  الهيكليات 

و�صع مل�صاركة ملراأة  جل تنظر اإىل ما ال�صورة االأ الطويلة االأ

نظمة والعمليات واملمار�صات  يف ال�صيا�صة مبا يف ذلك االأ

عتبار. قد  التي يجب اأن تاأخذ امل�صاواة بني اجلن�صني بعني االإ

تت�صمن هذه الربامج بند خا�ص يف ميزانية لدعم التمويل 

املرتطبة  اأخرى  امل�صائل  من  غريها  مع  للمراأة  نتخابي  االإ

بذلك كبناء قدرات املراأة يف الربملان ودعم املجموعات 

وم�صاعدة  القادة  الن�صاء  وتدريب  الربملانية  الن�صائية 

حتركات الدفاع عن امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة.

منائي مييل  مم املتحدة االإ يف املا�صي، كان دعم برنامج االأ

ال�صنوات  اإىل االرتكاز على حدث معنّي، ولكن خالل 

بال�صياق  نتخابات  االإ ربط  على  الت�صديد  تزايد  املا�صية 

قت�صادي االكرب بهدف حتقيق  جتماعي واالإ ال�صيا�صي واالإ

تغيري حتويل على املدى الطويل. وتتوافق هذه املقاربة  _ 

نتخابية” لتطوير الربامج  التي تعرف “ مبقاربة “احللقة االإ

- متاما مع تعميم مراعاة املنظور اجلن�صاين
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�سياغة الربنامج

وىل: التقييم املرحلى الأ

ويل توفري البيانات الكمية والنوعية  يتعنّي على التقييم االأ

اإجراء  حول   1 االطار  )راجع  ال�صيا�صة  يف  املراأة  حول 

جن�صاين(.  منظور  من  خرى  االأ والن�صاطات  التقييمات 

اأمناطا  البيانات الكمية  اأن تظهر  اأنه من املرجح  يف حني 

عداد املحدودة  للمقاعد الن�صائية  من عدم امل�صاواة، كاالأ

نتخابية اخلا�صة باملراأة،  يف الربملان اأو متويل اخلمالت االإ

قد تظهر البيانات النوعية دقة امل�صائل التي حتتاج للمعاجلة 

النف�صية  اأو احلواجز  النمطية  القوالب  نوع من   اأي  مثل 

قد  امل�صاريف  نوع من  اأي  اأو  للمراأة   تواجهها  قد  التي 

رعاية  املثال  �صبيل  على   ( ت�صديدها  املراأة  على  ي�صعب 

والد(. االأ

قد يحتاج التقييم اإىل حتليل بع�ص اأو كافة العنا�رش التالية. 

معدة  لي�صت  وهي  عامة  اإر�صادات  التالية  �صئلة  االأ توفر 

لتكون �صاملة.

ال�سياق القانوين\ال�سيا�سي

يتعني  التي   والقانونية  ال�صيا�صة  امل�صائل  هي  ما     ●

بهدف  فهمها  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  على 

ذلك  يف  مبا  طراف-  االأ املتعددة  تفوي�صه  حماية 

جمموعات  قبل  من  بالتمويل  متعلقة  ممنوعات  اأي  

اأجنبية؟

●   ما هي الثقافة ال�صيا�صية ال�صائدة وهل ت�صّجع التنوع 

ميتلكون  �صخا�ص  االأ من  بع�صا  اأن  اأو  دماج   واالإ

اأغلبية ال�صلطة؟

●   ما هي الت�صورات الوطنية والدولية )مبا فها ت�صورات 

املراأة( ل�صجل جناح الدميوقراطية وحقوق املراأة؟

●   هل من اأحكام د�صتورية حتدد حقوق املراأة ال�صيا�صية 

والقانونية؟

●   هل هناك من متييز م�رّشع؟

●   هل احلكومة هي من املوقعني على اتفاقية الق�صاء 

عل التمييز �صد املراأة وغريها من االتفاقات الدولية 

قليمية لتعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني؟ واإذا كانت  واالإ

هذه  اإعتماد  اأو  ت�صديق  مت  هل  احلال  هي  هذه 

االتفاقات على ال�صعيد الوطني؟

●   هل من اآليات اأو �صيا�صات جن�صانية؟

وفقا  العامة  البيانات  معايري  ت�صنيف  يتم  هل     ●

للجن�ص؟

قت�ساد   املراأة يف االإ

قطاعي  يف  الرئي�صية  اجلن�صانية  الفجوات  هي  ما     ●

التوظيف والتعليم؟

قطاعات   يف  مكثف  ب�صكل  الن�صاء  تتواجد  هل     ●

والزراعة  قت�صاد  لالإ الر�صمية  وغري  الر�صمية 

وال�صناعة؟

      بينما من املرجح اأن تظهر البيانات الكمية اأمناطا 

من عدم امل�صاواة، قد تظهر البيانات النوعية دقة امل�صائل التي 

حتتاج للمعاجلة. “”
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●   ما هو الو�صع العام لو�صول املراأة اإىل املوارد؟

●   اأهناك روابط حمتملة باملوارد اجلديدة؟

●   اأت�صارك املراأة يف حتديد هذه املوارد اأم اأميكن اإ�رشاكها 

فيها؟

املراأة يف ال�سيا�سة 

احلكومة  فروع  يف  للمراأة  احلالية  الن�صبة  هي  ما    ●

الثالث؟

●   ما هي النزعات امللحوظة؟

حزاب اأم لغريها  ●   اأيوجد ح�ص�ص يف الربملان �صمن االأ

من الهيكليات ال�صيا�صية؟

ها املراأة يف الوزارات واللجان  ●   ما الوظائف التي تتبووؤ

حزاب ال�صيا�صية الرئي�صية األخ...؟ الربملانية واالأ

●   ما هو عدد الن�صاء يف املنا�صب القيادية؟

اأنها  على  والرجال  الن�صاء  تعتربها  التي  العوامل  ما    ●

ثر على دوره )ها( ال�صيا�صي والقيادي؟ عوامل توؤ

عليها  اأثرت  حمددة  ت�رشيعية  عمليات  من  اأهناك   ●

الن�صاء؟

للدفاع   مفيدة  املعلومات  تكون هذه  اأن  هل ميكن    ●

عن زيادة م�صاركة املراأة يف ال�صيا�صة؟

املجموعات  اأم  املعينة  نتخابية  االإ القاعدة  هل   ●

للم�صاركة  دعما  اأكرث\اأقل  املعينة  جتماعية  االإ

ال�صيا�صية للمراأة؟

نتخابية  والن�صاء  ●   ما هي طبيعة العالقات بني القاعدة االإ

ال�صيا�صيات؟

●   ما هي النظرة العامة ل�صجل الن�صاء ال�صيا�صيات؟

كالقابلية  وللم�صائل  للمراأة  العامة  النظرة  هي  ما    ●

والقابلية  القيادة  تويل  على  والقدرة  نتخاب  االإ

للف�صاد؟

●  ما هي منظمات املراأة واملنظمات اجلن�صانية  الرئي�صية؟ 

وهل دافعت علنا عن احلقوق ال�صيا�صية للمراأة؟  

املجموعات  من  غريها  اأم  املنظمات  هذه  اأاأجرت    ●

ن�صان  االإ منظمات حقوق  اأم  كادميية  االأ )املنظمات 

ال�صيا�صية  امل�صاركة  حول  بحوثًا  املثال(  �صبيل  على 

للمراأة؟

العمل  وتقييم  لتخطيط  رئي�سية  مفاهيم   :12 الطار 

على نوع اجلن�س

�صا�صية التالية �رشورية من اجل �صياغة ور�صد برنامج  قد تكون املفاهيم االأ

جن�صاين ولتمويل احلمالت.

لناحية  والرجال  الن�صاء  بني  الفوارق  اجلن�ش   نوع  تقييم  اآليات  حتدد 

القرارات.  و�صنع  املوارد  اإىل  والنفاذ  والفر�ص  والت�رشفات  الت�صورات 

املفهوم  على  وال�صيا�صات  ّثرالربامج  توؤ بتحديد كيف  ليات  االآ تقوم هذه 

�رشة،  االأ يف  اجلن�صانية  والعالقات  الرجل،  اأم  االمراأة  لدور  االجتماعي  

ثار  االآ اجلن�ص،  نوع  تاأثري  تقييمات  تر�صد  وغريه.  االقت�صاد  املجتمع، 

ُتدرج  بحيث  اجلن�صانية  العالقات  على  ما  مل�رشوع  وال�صلبية  االيجابية 

النتائج النتائج يف امل�رشوع ويف ال�صيا�صات اجلن�صانية ككل.

االعتبار  بعني  اجلن�صانية  الق�صايا  خذ  توؤ عندما  اجلن�ساين   التخطيط  يح�سل 

من  اإجراء حتليل جن�صاين  يتم  ما.  برنامج  اأم  من م�رشوع  مرحلة  يف كل 

نفة  اأجل توجيه التخطيط، مبا يف ذلك عرب جمع وحتليل املعلومات امل�صّ

اال�صرتاتيجي  اال�صتعمال  اجلن�صاين  التحليل  ي�صّهل  اجلن�ص.  نوع  ح�صب 

ملعرفة ومهارات الرجال والن�صاء، مما قد يّح�صن ا�صتدامة املبادرات على 

املدى الطويل.

�ص�صات ي�صاهم يف حتقيق  تقيّم عمليات التدقيق اجلن�ساين اإذا ما كان عمل املوؤ

امل�صاواة بني اجل�صنني. تّركز هذه العمليات على الظروف املن�صاأة من اأجل 

حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة، املبادرات املّطبقة لتحقيق هذه 

برنامج متويل  اإطار  التّقدم. يف  واإر�صادات  املعنيني  هداف، ت�صورات  اأالأ

حزاب القائدة على �صبيل  احلمالت، ميكن تطبيق هذه العمليات على االأ

املثال.

ت�ّسكل امليزانيات اجلن�سانية اأداة حتليلية من اجل ت�صنيف امليزانيات وو�صع 

ثار انفاق وعائدات ال�صيا�صات، على الن�صاء والرجال والفتيات  خريطة الآ

�صبيل  على   – احلمالت  متويل  اأمناط  لتحديد  ا�صتعمالها  ميكن  والفتني. 

حزاب ال�صيا�صية. املثال، لدى اعتبار جمع وتوزيع امل�صاهمات داخل االأ

Brambilla 2001 مم املتحدة االمنائي 2007 وبرامبيال امل�صدر: برنامج اأالأ
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النظام االنتخابي وعملياته

املّتبعة  )الطريقة  املعتمد  االنتخابي  النظام  نوع  ما    ●

�صوات املدىل بها اإىل مقاعد ام مكاتب  لرتجمة االأ

مت ربحها(؟

●   اإىل اأي درجة مييل اإىل توزيع اأم تركيز ال�صلطة؟

●   هل اأثر على م�صاركة املراأة ال�صيا�صية، ويف هذه احلالة 

كيف ذلك؟

●   اأُي�صمح للمر�صحني امل�صتقلني بالرّت�صح  لالنتخابات؟

العام/ االنتخابي:  للتمويل  احلالية  النماذج  هي  ما    ●

ال�رشعي،  ال�رشعي/غري  الريفي/احل�رشي،  اخلا�ص، 

وهلم جّر؟

●   ما هو م�صتوى ال�صفافية يف التمويل االنتخابي؟

التمويل االنتخابي، ويف حال  اأهناك من قوانني ترعى    ●

خا�صة  اأحكام  من  اأهناك  يّطبقها؟  من  وجودها، 

بالق�صايا اجلن�صانية؟ ما هو �صّجل جناح تطبيقها؟

●   ما هو جدول االنتخابات القادمة – املحلية واالقليمية 

حّد  على  والت�رشيعية  التنفيذية  لل�صلطتني  والوطنية 

�صواء؟

اأكرث  الن�صاء  تعتربها  التي  الدخول  نقاطك  هي  ما    ●

فعالية للم�صاركة ال�صيا�صية؟

●   اأميكن الفوز ببع�ص االنتخابات اأكرث من غريها؟

على  اأكرب  ب�صكل  التاأثري  االنتخابات  لبع�ص  اأميكن    ●

النهو�ص باملراأة؟

●   ما هو دور و�صائل االعالم يف احلمالت؟

طر الزمنية  يجب اأن حتدد ا�صرتاتيجيات تطبيق الربامج االأ

وليات، واأن حتدد   وااللتزامات  املالية؛ وجميع الن�صاطات وامل�صوؤ

آليات رفع التقارير، ر�صد االطار واملوؤ�رشات. بو�صوح ا “”

االنتخابات ال�سابقة

●   ما هي املكا�صب التي حققتها املراأة اأم اخل�صائر التي 

تكبدتها ب�صفتها ناخبة ومّر�صحة؟

●   ما هي التحديات والفر�ص التي تواجه املراأة؟

●   ما هي الدرو�ص التي ا�صتخرجتها؟

●   من مّول ن�صاطات املراأة، و ما كانت تاأثريات ذلك؟

موال التي متّكت من جمعها؟ اأبلغت  ●   ما هي كمية االأ

اأكرث اأم اقل مما من املبالغ التي كانت بحاجة اإليها؟

●   اأكان لها حاجات خا�صة مل تتمكن من تلبيتها؟

●   اأمتتعت املراأة بو�صول متكافئ اإىل و�صائل االعالم؟

●   اأمتتعت بو�صول متكافئ اإىل دوائرها االنتخابية؟

●    اأمت اإحراز اأي جناح يف ا�صتعمال امل�صاواة بني اجلن�صني/

حقوق املراأة �صمن احلملة؟

●    اأي من املجموعات، يف حال وجودها، ّعربت ب�صكل 

خا�ص عن دعم اأم معار�صة حمالت الن�صاء؟
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مم  االأ برنامج  خربات  من  املعرفة  ا�صتعمال  اأميكن     ●

املتحدة االمنائي يف جمال االنتخابات يف بلدان اأخر؟ 

من خربات غريها من املنظمات الدولية/الوطنية؟

اخلطوة 2: ت�سميم الربامج

ب�صكل عام، “ يجب اأن حتدد ا�صرتاتيجيات تطبيق الربامج 

الن�صاطات  وجميع  املالية؛  وااللتزامات   الزمنية  طر  االأ

التقارير،  اآليات رفع  وليات، واأن حتدد  بو�صوح  وامل�صوؤ

�رشات )راجع االطار 13(. باالعتماد  ر�صد االطار واملوؤ

اأن  يجب  اأعاله،  �صمواًل  كرث  االأ اجلن�صاين  التحليل  على 

امل�صائل  على  االنتخابية،  العمليات  متويل  برنامج  يعتمد 

التالية ب�صكل خا�ص:

●   من هم املّر�صحني احلاليني واملحتملني؟

●   لدى العمل مع املّر�صحني، اأيجب اأن يقوم برنامج 

على  مرتكزة  تفريقات  باأية  االمنائي  املتحدة  مم  االأ

املثال،  �صبيل  على  ال�صيا�صية؟  عمال  االأ جدوال 

م�صاعدة  االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  على  اأيتعنّي 

التي  التقاليد  تدعمن  اللواتي  الن�صاء  املر�صحات 

كتّيب  )راجع  بحقها؟  متييزاً  ومتار�ص  املراأة  ذي  توؤ

مم  االأ برنامج  ال�سيا�سية،  حزاب  الأ مع  العمل  حول 

املتحدة االمنائي ملناق�صة م�صاألة اختيار العمل مع بع�ص 

اأم كل من املّر�صحني(.

اأم  وا�صع  ب�صكل  البلد  يف  الن�صاء  املّر�صحات،  اأمتّثل    ●

اأية  اأهناك  )كالنخبة(؟  فقط  واحدة  جمموعة  متّثل 

اأميكن  كامل؟  ب�صكل  غائبة  رئي�صية  جمموعات 

ال�رشكاء  ت�صجيع  االمنائي  املتحدة  مم  االأ لربنامج 

الوطنيني على ت�صحيح هذه الفجوات؟

من  املر�صحات  �صتتكبدها  التي  التكاليف  هي  ما    ●

الن�صاء خالل عملية الت�صمية؟

●   ما �صتكون تكاليف احلمالت االنتخابية؟

●   اأ�صتجد الن�صاء اأنه من ال�صعب متويل بع�ص حاجات 

احلمالت اأكرث من غريها؟

●   ما هي القدرات املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية 

يجب  التي  األخ(  موال،  االأ اإدارة  موال،  االأ )جمع 

تعزيزها ب�صكل اأكرب؟

●   ما هي م�صادر التمويل، العامة واخلا�صة، املوجودة 

النقدية  غري  كامل�صادر  ذلك  يف  مبا  واملحتملة، 

كالظهور املجاين يف و�صائل االعالم؟

●   اأهناك من جمموعات نا�صطة يف م�صاألة متويل احلمالت 

للمر�صحات من الن�صاء؟ ماذا متّولن؟ اأميكن لربنامج 

مم املتحدة االمنائي االعتماد على هذه املبادرات؟ االأ

●   ما هي نقاط الدخول التي �صتزيد من ا�صتعمال املوارد 

على  العمل  الربنامج،  على  اأيتعنّي  حد؟  اأق�صى  اإىل 

م�صائل موازية، كبناء قدرات املر�صحات الفرديات 

والدعوة لت�صكيل جلنة انتخابية معززة مثاًل؟

●   كيف يجب على برنامج التمويل االرتباط مببادرات 

تلك  ذلك  يف  مبا  خرى،  اأالأ االنتخابية  امل�صاعدة 

املتعلقة بليوم االنتخابي؟

ملحة حول املوؤ�رصات الطار 13: الر�سد والتقييم – 

اجلن�صني  بني  للفروق  املراعيني  والر�صد  التقييم  اإطار  ي�صتعمل  اأن  يجب 

املحرز  التقدم  قيا�ص  اأجل  من  اجلن�ص،  نوع  ح�صب  نفة  امل�صّ البيانات 

االنتخابية وا�صتعمال هذا  اإىل متويل احلمالت  املراأة  على �صعيد و�صول 

�رشات: التمويل. ميكن ا�صتعمال نوعني من املوؤ

لدعم  املالية  املوارد  كـ:  املدخالت  بالعمليات  اخلا�سة  �رصات  املوؤ تظهر 

االنتخابات ب�صكل عام، املخ�ص�صات حلمالت الن�صاء ن�صبة ملخ�ص�صات 

الن�صاء،  من  للمر�صحات  التدريبية  الدورات  عدد  ككل،  االنتخابات 

دعم  النقل، خدم  واملر�صحني ككل، حاجات  للن�صاء  االعالمية  التغطية 

والد، التكاليف االدارية للحمالت، األخ العناية باالأ

اآثار اال�صتثمار يف املر�صحات  ثر على ك�صف  �رصات اخلا�سة باالأ املوؤ ت�صاعد 

�رشات: عدد الن�صاء اللواتي اأبدين اهتمامًا  من الن�صاء. قد ت�صمل هذه املوؤ

باملراأة/ اخلا�صة  امل�صائل  ادراج  درجة  االنتخابية،  املقاعد  على  بالتناف�ص 

حزاب ال�صيا�صية  نوع اجلن�ص يف احلمالت والر�صائل االعالمية، عدد االأ

الراغبة برعاية املر�صحات من الن�صاء، عدد منظمات املجتمع املدين التي 

�صئلة التي يطرحها الناخبون حول  تدعم املر�صحات من الن�صاء، اأنواع االأ

املتعلقة  بامل�صائل  املعنيني  الرجال  من  املر�صحني  عدد  اجلن�صانية،  امل�صاءلة 

ح�ص�ص،  تخ�ص�ص  التي  ال�صيا�صية  حزاب  االأ عدد  اجلن�ص،  بالن�صاء/نوع 

برملانية  تعيينهن يف جلان  باالنتخابات ومت  فزن  اللواتي  املر�صحات  عدد 

العمل  واإدارة  الربملانية  النقا�صات  يف  امللحوظة  والتغريات  رئي�صية، 

الربملاين.
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●   اأيجب اأن ي�صمل الربنامج حتليل ملا بعد االنتخابات 

من اأجل تطوير الن�صاطات يف االنتخابات التالية و/

اأو دورات مل�صاطرة الدرو�ص امل�صتخرجة من عملية 

احلمالت؟

اخلطوة 3: هيكلية امليزانيات

�صتختلف هيكلية امليزانيات وفقًا لطريقة �صياغة الربنامج 

اأم كمكّون  اأم فردي  مد  االأ اأم طويل  – كم�رشوع ق�صري 
النظر  بغ�ص  اأو�صع.  انتخابية  م�صاعدة  ا�صرتاتيجية  �صمن 

عن ذلك، يجب اأن تت�صمن امليزانيات:

التوازنات  عدم  ملعاجلة  وحمددة  وا�صحة  بنود   ●

اجلن�صانية؛ و 

خالل  تظهر،  اجلن�صانية  الق�صايا  ملتابعة  اأدوات   ●

من  والن�صاء  الرجال  ي�صتفيد  كيف  التطبيق،  تقدم 

املوارد املخ�ص�صة مبا يف ذلك على �صعيد ت�صحيح 

الالم�صاوات.

بع�ش النتائج املحتملة

من  كل  اأم  بع�ص  حتقيق  اإىل  الربامج  تهدف  اأن  يجب 

النتائج التالية:

●    اأن حتتل الن�صاء مرتبات اأعلى على اللوائح االنتخابية؛

●   اأن يتم انتخاب املزيد من الن�صاء؛

●   اأن يكون للن�صاء املزيد من املنا�صب القيادية؛

●   اأن يزيد التمويل املخ�ص�ص حلمالت الن�صاء؛

●   اأن ي�صري اإ�صالح التمويل االنتخابي ب�صكل �رشيح اإىل 

موال العامة؛ امل�صاواة بني اجلن�صني لدى توزيع االأ

حزاب دعمًا علنيُاً اأكرب للمر�صحات  ●   اأن يّقدم قياديو االأ

من الن�صاء؛

●    اأن يكون هناك عدد اأكرب من ال�صيا�صيات والنا�صطات 

�رشوري  انه  على  التمويل،  عن  بالدفاع  الراغبات 

لزيادة امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة؛

ذلك  يف  مبا  الن�صاء،  حول  املخاوف  تكون  اأن   ●

حاجاتهن التمويلية، وا�صحة خالل جمموع الدورة 

االنتخابية؛

الطويل  املدى  على  بتخطيط  االجنازات  ُترفق  اأن    ●

لتمكني املراأة ال�صيا�صي، بحيث يتحّول تركيز الدعم 

بعد  االأ املدى  اإىل حتّول على  اأحداث احلمالت  من 

للهيكليات واملمار�صات والعمليات التي ا�صتبعدت 

الن�صاء من ال�صيا�صة؛ و

●   اأن تخلق العملية جمااًل للن�صاء لكي يبداأن بالت�صكيك 

تنظيم  كيفية  ذلك  يف  مبا  ال�صلطة،  هيكليات  يف 

كيفية  الربملانات،  اإدارة  كيفية  حزاب،  االأ واإدارة 

توليد وتوزيع املوارد اخلا�صة بالتمويل ال�صيا�صي.

�صتختلف هيكلية امليزانيات وفقًا لطريقة �صياغة 

ن 
ّ
مد اأم فردي اأم كمكو كم�رشوع ق�صري اأم طويل االأ الربنامج – 

�صمن ا�صرتاتيجية م�صاعدة انتخابية اأو�صع. “”



29

اللواتي  الن�صاء،  من  املر�صحات  اإن  املر�سحات:  تدريب 

اأم  اجلن�صانية  النمطية  القوالب  حماربة  اأجل  من  يكافحن 

قد  ال�صلطة،   مراكز  يف  املراأة  حول  ال�صلبية  الت�صورات 

تخلق �صابقة  يف حماولة لكي ت�صبح اأول امراأة تفوز مبقعد 

من  اأكرث  املناف�صة  بروح  تتحلنّي  ن  الأ قد حتتاج  انتخابي. 

الن�صاء  املر�صحات من  تزويد  الفوز. مت  الرجال من اجل 

املهارات  يكت�صنب  لكي  التدريب  من  متعددة  باأ�صكال 

قد  الخ.  احلمالت،  وتخطيط  العامة  اخلطابات  كاإتقان 

ة  نقاط دخول اإىل تعزيز املراأ

يف احلمالت والنتخابات

اأم  موال  االأ على جمع  كرث حتديداً  االأ القدرات  بناء  يّركز 

مهارات االدارة املالية.

تدريب املدافعات: هناك العديد من الن�صاء اللواتي يدعون 

من  الن�صاء  هذه  تتحّدر  للمراأة.  ال�صيا�صية  للم�صاركة 

الن�صاء،  جمموعات  ذلك  يف  مبا  املنظمات،  من  جمموعة 

الربملانية.  الن�صاء  وجمموعات  االن�صان  حقوق  منظمات 

واملعرفة  الوعي  ن�رش  على  والدفاع  التدريب  ي�صاعد  قد 

4
يجب حتديد نقاط الدخول اإىل برامج متويل احلمالت اخلا�سة بالن�ساء �سمن البلدان 

فكارا عامة لدر�سها وتكييفها كما هو منا�سب.  نظمة ال�سيا�سية. يّقدم الق�سم التايل اأ والأ

م �سويًا. ميكن تطبيقها فرديًا اأ
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الطار 14: قارة امريكا: التزام القياديني ال�سيا�سيني 

با�سالح التمويل ال�سيا�سي

�صاء وزراء دول  �صاء جمهورية وروؤ يف اآذار العام 2003، وافق جمل�ص روؤ

اإىل  ال�صيا�صي. ي�صري هذا االعالن  التمويل  اإعالن حول  اأمريكا على  قارة 

املبادئ ال�صت التالية، التي من �صاأنها جميعًا دعم امل�صاواة بني اجلن�صني:

كرث متثياًل وم�ساءلة. يف مهامهم التمثيلية  حزاب ال�سيا�سية االأ ●   تعزيز االأ

حزاب ال�صيا�صية اإىل النفاذ اإىل موارد منا�صبة  والت�صاركية، حتتاج االأ

للعمل بفعالية واأخالقية.

واملر�صحني  حزاب  لالأ تتّوفر  اأن  يجب  فعالة.  انتخابية  مناف�سة  تاأمني    ●

االعالم  اإىل و�صائل  النفاذ  اإن  اأفكارهم:  للمدافعة عن  فر�صة عادلة 

اأ�صا�صي. يجب معاجلة ميزات �صغل الوظائف غري  واملوارد املنا�صبة 

املتكافئ كما يجب منع ا�صتعمال املوارد العامة غري املتوفرة جلميع 

املر�صحني لالنتخابات.

فر�ص  تتّوفر  اأن  يجب  املواطنني.  وم�ساركة  ال�سيا�سية  امل�ساواة  تعزيز    ●

متكافئة للمواطنني، اأغنياء اأم فقراء، للم�صاركة يف العملية ال�صيا�صية 

حزاب التي يختارونها. اإن امل�صاهمات املالية  ولدعم املر�صحني ام االأ

القائمة  الالم�صاوات  ت�صحيح  الدعم. يجب  من  �رشعي  �صكل  هي 

اأ�صا�ص نوع اجلن�ص، العرق والفئات املّهم�صة.  يجب احلفاظ  على 

على املبداأ القائل باأنه يحق لكل �صخ�ص ب�صوت.  

اإعالم  يجب  ال�سفافية.  عرب  االنتخابية  العملية  نزاهة  على  املحافظة    ●

كما  حزاب  واالأ للمر�صحني  املقدم  والدعم  املوارد  حول  الناخبني 

يجب متكينهم للت�صويت ب�صفتهم ناخبني م�صتقلني وواعني، بعيداً 

عن ال�صغوطات، التخويف ام االغراء عرب املنافع االقت�صادية.

●   تعزيز امل�ساءلة والق�ساء على الف�ساد. يجب اأن ميّثل املنتخبون قاعدتهم 

االنتخابية ككل من دون االعتماد املايل على البع�ص. ال يجب ا�صتعمال 

الهبات من اجل �رشاء الو�صول اإىل ال�صيا�صيني اأم موظفي اخلدمة املدنية، 

ال�رشيبية  التخفي�صات  )العقود،  ال�صخ�صية  اخلدمات  على  احل�صول 

األخ( اأم اخلدمات ال�صيا�صية. 

●   تعزيز �سيادة القانون وقدرة التطبيق. يجب اأن يكون هناك �صمانات 

ا�صاءة  العقاب يف حاالت  العدالة وو�صع حد لالفالت من  لتطبيق 

ا�صتعمال التمويل ال�صيا�صي. يتّطلب تطبيق قوانني واأنظمة التمويل 

ال�صيا�صي وجود �صلطات اإ�رشاف م�صتقلة ونظام فعال للعقوبات من 

اأجل و�صع حد لالفالت من العقاب.

ال�صيا�صية،  امل�صاركة  لزيادة  كاأداة  احلمالت  متويل  حول 

ال�صبكات اجلديدة واحتمال ح�صد موارد جديدة  جمع 

للمر�صحات من الن�صاء. 

وجه  تدريب و�سائل االعالم: اإن اإعالم ال�صخافيني حول االأ

اجلن�صانية لتمويل احلمالت االنتخابية قد ي�صجعهم على 

تواجهها  التي  امل�صاكل  ب�صكل علني على  ال�صوء  ت�صليط 

حزاب  االأ التزامات  ور�صد  الن�صاء  من  املر�صحات 

ال�صيا�صية والقياديني ال�صيا�صيني بالق�صايا اجلن�صانية، ورفع 

التقارير حول التقدم الذي حترزه املراأة )اأم عدم التقدم(  

ال�صبكات  اإىل  املحدود  املراأة  نفاذ  اإىل  نظراً  ال�سبكات: 

عمال وغريها من ال�صبكات التي  ال�صيا�صية و�صبكات االأ

تقوم بتمويل احلمالت، قد ت�صاعد الربامج املر�صحات من 

الن�صاء على تطوير قدراتهن من اجل خلق روابط جديدة 

Emily’s list اأم حتى �صبكات جديدة، وفقًا لنموذج

يف  �صيما  وال  فقراً،  كرث  اأالأ البلدان  يف  املبا�رص:  الدعم 

ادوات  اإىل  املر�صحات  تفتقر  قد  املحلية،  االنتخابات 

املنتجات  تزويد  املربر  يتم  قد  للحمالت.  عادلة  اأولية 

واخلدمات ب�صكل مبا�رش، كما هو احلال يف اأثيوبيا )راجع 

مع   ،)10 رقم  االطار  )راجع  والبحرين  اأدناه(  احلوافز 

احلر�ص على عدم اعتبار هذا التزويد على اأنه م�صاهمات 

يف احلمالت.

واإنفاق  احلمالت  متويل  اأمناط  حتديد  ي�صعب  البحث:  

غري  �صبه  هي  اجلن�صانية  الق�صايا  اإن  ال�صيا�صية.  حزاب  االأ

ظاهرة.  قد ي�صّلط البحث حول متويل احلمالت للن�صاء 

الدعم  ويقدم  البلدان،  يف  املطبقة  العوامل  على  ال�صوء 

زيادة  اإىل  تهدف  التي  وتلك  املحتملة  التمويلية  للربامج 

الدميقراطية.  احلوكمة  وتعزيز  للمراأة  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

م�صاركة  �صمان  عرب  امل�صاألة  ظهور  من  اأي�صًا  تزيد  قد 

كادمييني  واالأ ال�صيا�صية  مترات  واملوؤ املراأة  جمموعات 

الوطنيون.

اإ�سالح متويل احلمالت: هناك حاجة مّلحة ال�صالح متويل 

�صا�صية  احلمالت يف العديد من البلدان، لناحية القوانني االأ

واآليات التطبيق )راجع االطار رقم 14 ملثل على التوافق 

قد  الالتينية(.  اأمريكا  يف  الالزم  اال�صالح  اأنواع  حول 

م املتحدة االمنائي اإىل اإدراج االعتبارات  يدعو برنامج اأالأ

يف  املراأة  م�صاركة  ت�صجيع  عرب  ذلك  يف  مبا  اجلن�صانية، 

اللواتي  الن�صاء  اأعمال اال�صالح. قد تّقدم  حتديد جدول 

املوجودة،  التمويل  م�صادر  اإىل  كبري  بنفاذ  يتمّتعن  ال 

اأفكار م�صتقلة ام انهن قد يرغنب بح�صد الراأي العام لدعم 

اال�صالحات التي تتحدى الو�صع الراهن. 

امل�صدر املعهد الدويل للدميقراطية وامل�صاعدة االنتخابية  2003

“
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ذر اخلرباء يف جمال متويل احلمالت حول اال�صالحات التي 
ّ
يح

عة جدا اأم مثالية ب�صكل مفرط. قد تكون احلدود 
ّ
تكون مت�رش

املفرو�صة على الهبات على �صبيل املثال، براغماتية اأكرث من 

احلظورات ال�رشيحة على التمويل اخلا�ص، 

ّن فورا توزيعًا للموارد اأكرث اإن�صافًا.
م حتى ولو اأنها ال توؤ

“
”

الطار 15: فرن�سا: ارتباط بني التكافوؤ 

والتمويل العام

يتطّلب مبداأ التكافوؤ يف فرن�صا اأن تكون %50 من املر�صحني على لوائح 

وروبي،  الن�صاء. يّغطي هذا املبداأ انتخابات الربملان االأ حزاب هم من  االأ

م اأقل  الربملان، واملجال�ص االقليمية  والبلدية )با�صتثناء املقاطعات التي ت�صّ

من 3،500 �صخ�ص(.

يتّخطى  العام. عندما  التمويل  التكافوؤ بفر�ص عقوبات على  يرتبط مبداأ 

فارق عدد املّر�صحني من اأي من اجلن�صني اثنني باملئة من االجمايل، ُتطّبق 

العقوبات، وتزداد �رشامة تدريجيًا ح�صب حجم الفجوة. 

يّحذر اخلرباء يف جمال متويل احلمالت حول اال�صالحات 

قد  مفرط.  ب�صكل  مثالية  اأم  جدا  مت�رّشعة  تكون  التي 

املثال،  �صبيل  الهبات على  املفرو�صة على  تكون احلدود 

التمويل  على  ال�رشيحة  احلظورات  من  اأكرث  براغماتية 

ّمن فورا توزيعًا للموارد اأكرث  اخلا�ص، حتى ولو اأنها ال توؤ

حزاب اأم غريها من القوى  اإن�صافًا .اإن بناء توافق بني االأ

ال�صيا�صية حول ما الذي ي�صّكل متوياًل مرغوبًا به وكيف 

الق�صايا  تاأخذ  طرق  �صمن  ذلك  يف  مبا  توزيعه،  يجب 

اأن  يجب  وقتًا.  ي�صتلتزم  قد  االعتبار،  بعني  اجلن�صانية 

ت�صارك الن�صاء يف هذه العملية وقد ميكنهن القيام بذلك 

موال،  ب�صكل اأف�صل عرب تطوير املهارات املتعلقة بجمع االأ

التفاو�ص واملدافعة عن حقوقهن ال�صيا�صية.

اأجل  من  حوافز  البلدان   من  العديد  و�صعت  احلوافز: 

)راجع  الن�صاء  من  املزيد  تعيني  على  حزاب  االأ ت�صجيع 

اأي�صا االطار رقم 15(.

تّقدم تيمور لي�صتي املزيد من الوقت املخ�ص�ص على و�صائل 

حزاب التي تت�صمن مر�صحات. يف اأثيوبيا،  االعالم اإىل االأ

قّدمت املنظمات الدولية بالت�صارك اأموال مع تخ�صي�صات 

الفرديات  حزاب واملر�صحات  للمنتجات واخلدمات لالأ

حزاب التي ت�صم  يف انتخابات العام 2005. ح�صلت االأ

مر�صحات من الن�صاء على تخ�صي�صات اإ�صافية.

التكاليف  اخليارات  بع�ص  تّقل�ص  االنتخابية:  نظمة  االأ

ميكن  للمر�صحات  فر�صًا  تقدمي  عرب  االدماج،  وتدعم 

للدفاع  فر�ص  هناك  تكون  قد  اأكرب.  ب�صكل  اإليها  النفاذ 

يف  اأو  ال�صيا�صية،  اال�صالحات  خالل  نظمة  االأ هذه  عن 

التي ت�صع هيكليات  زمات  البلدان يف مرحلة ما بعد االأ

حوكمة جديدة.

اإدارة  هيئات  تلعب  ما  غالبًا  االنتخابية:  املفو�سيات 

متويل  اأنظمة  على  امل�رشفني  دور  االنتخابية  االنتخابات 

احلكومية  ق�صام  االأ خرى  االأ اخليارات  )ت�صمل  احلمالت 

ب�صكل  نظمة  االأ تّركز  اخلا�صة(.  التنظيمية  والوكاالت 

حزاب ال�صيا�صية. قد  عام على املّر�صحني بداًل من على االأ

تطبيق  احلر�ص على  والوعي يف  الدعوة  من  ت�صاعد كل 

اأن  وعلى  والرجال،  الن�صاء  على  عادل  ب�صكل  القوانني 

ح�صولهن على املوارد املتّوجبة لهن – على �صبيل املثال، 

مبوجب خطط متويل عام.  

درا�صة  اأظهرت  الداخلية:  ال�سيا�سية  حزاب  االأ اإ�سالح 

 )Baer 2005 وبري Bryan املال يف ال�سيا�سة” )براين“
اأن ن�صف البلدان الـ22 التي �صملهم امل�صح اأفادت اإىل اأن 

حزاب ال�صيا�صية ي�صّكل اأكرب حتٍد تواجهه  غياب تنظيم االأ

املحدودة  وال�صفافية  االلتبا�ص  يجعل  قد  حزاب.  االأ

الناجتة، من ال�صعب على الن�صاء حتديد كيفية اإنفاق املال، 

تدعم  قد  اال�صتفادة.  عدم  اأم  اال�صتفادة  ميكنها  وكيف 

Ballantine 2003 امل�صدر: باالنتني
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الطار 16: ن�سائح لزالة العوائق

حزاب ال�صيا�صية الذي ُعقد يف العام 2003  مريكي لالأ خالل املنتدى االأ

مريكية، تطّرقت ندوة  اإىل م�صاألة معرفة  واملّنظم من قبل منظّمة الدول االأ

وقد  للمراأة.  ال�صيا�صية  امل�صاركة  اأمام  عائقًا  ي�صّكل  التمويل  كان  اإذا  ما 

قّدمت الن�صائح التالية:

ال�صيا�صي وامل�صاواة بني اجلن�صني عوامل  التمويل  ال ي�صّكل كل من    ●

غري مرتبطة ببع�صهما البع�ص. يجب اأن ُيربط اأي حتليل ب�صكل وثيق 

حزاب واأ�صكال احلكومة. نظمة االنتخابية، وانظمة اأالأ باالأ

●   يجب اعتبار امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة على اأنها عملية ذات مراحل 

متعددة. من املهم اإظهار كيفية تاأثري م�صائل التمويل على كل مرحلة 

هل للرت�صح  وىل، كمواطن موؤ – من املرحلة االأ العملية  من مراحل 

من�صب  بتّويل  تتمثل  التي  النهائية  املرحلة  وحتى  �صيا�صي  ملن�صب 

كرب  �صيا�صي - وما هي التدابري الت�صحيحية التي قد تعزز التوازن االأ

بني اجلن�صني.

نقدية  عملية  كونه  تتخطى جمّرد  نواحى  من  التمويل  درا�صة  يجب    ●

اأم  املبا�رشة  غري  اأم  املخباأة  التكاليف  اأهمية  ت�صاهي  فح�صب. 

امل�صاهمات النقدية اأم القرو�ص ال�صغرية اأم اأموال بدء الت�صغيل اأهمية 

التدفقات املالية الكبرية.

بعاد واملتنّوعة  ●   برهن جناح Emily’s List اأن الطبيعة املتعددة االأ

حتديد  تتطلب  للمراأة،  ال�صيا�صية  امل�صاركة  تواجه  التي  للعوائق 

ولويات ا�صتعمال  همية. �صيتيح حتديد االأ ها االأ اأولويات يجب اإيالوؤ

يف  حد.  اأق�صى  اإىل  ثر  الأ وزيادة  فعال  ب�صكل  املحدودة  املوارد 

التمويل  م�صاألة  معاجلة  ُقّرر  املثال،  �صبيل  على  املتحدة  الواليات 

ت�صمل  قد  اأخرى،  بلدان  يف  املبكر.  املال  ا�صرتاتيجية  باعتماد 

حزاب، معاجلات ال�صوائب  ولويات اإدماج املراأة يف هيكليات االأ االأ

التنظيمية اأم ت�صجيع توظيف القياديات من الن�صاء.

●   من املهم اأي�صًا درا�صة بتّعمق اأكرب، عدم رغبة بع�ص الن�صاء بامل�صاركة 

يف الن�صاط ال�صيا�صي اأم غياب اهتمامهن الظاهر بامل�صاركة. اأظهرت 

املتحدة  الواليات  يف  اُأجريت  التي  ولية  االأ والدرا�صات  املقابالت 

وكندا واأمريكا الالتينية اأن هذه امل�صاعر قد متثل عامل مهم لتف�صري 

معدالت امل�صاركة املتدنية للمراأة.

الت�صجيعية وحمالت  احلمالت  قيمة  على  الرتكيز  ال�رشوري  من     ●

ن�رش الوعي اخلا�صة بالن�صاء يف ال�صيا�صة... ت�صارك العديد من الن�صاء 

خارجي  ت�صجيع  على  يح�صلن  عندما  فقط  ال�صيا�صية  العملية  يف 

للم�صاركة.

مريكية 2003  امل�صدر منظمة الدول االأ

“

اأم  �صمن  اال�صالح  مبادرات  القدرات  وبناء  الدعوة 

امل�صاواة بني  الوعي حول  حزاب، مع ن�رش  يف ما بني االأ

معّينة  مبادرات  ت�صتهدف  قد  املراأة.  وحقوق  اجلن�صني 

االتفاق  حما�صبية،  اأنظمة  اإن�صاء  ال�صفافة،  القرارات  �صنع 

خا�صة  مّنقحة  داخلية  واأنظمة  �صلوك،  مدّونات  على 

حكام  االأ الدراج  فر�ص  هناك  تكون  قد  حزاب.  باالأ

اجلن�صانية يف كل من هذه املبادرات.

ال�رصكاء املحتملون: 

ي�سًا؟ من قد ي�سارك يف العملية اأ

مم املتحدة  خرى لربنامج اأالأ كما هو احلال يف الربامج االأ

متويل  تدعم  التي  الربامج  تّركز  اأن  يجب  االمنائي، 

احلمالت االنتخابية للن�صاء على التعاون وامل�صاركة. نظراً 

قد  االنتخابية،  للحمالت  املحتملة  ال�صيا�صية  الدقة  اإىل 

والدولية،  الوطنية  املنظمات  املتينة مع  ال�رشاكات  تكون 

ا�صا�صية يف امل�صاعدة على حتقيق توافق داعم،  تو�صيع اأثار 

الربامج ، ربط خمتلف اأ�صكال اخلربة واملوارد.

ال�رشكاء،  ي�صيفها  التي  لالنت�صابات  االهتمام  اإيالء  يجب 

مم  مبا اأنه قد ميلكون تفّرعات �صيا�صية. قد ينوي برنامج اأالأ

اإىل العمل مع املر�صحات من الن�صاء من  املتحدة االمنائي 

املثال، يف حني  �صبيل  ال�صيا�صية، على  جمموعة احلركات 

مع  فقط  بالعمل  الدولية  الوكاالت  بع�ص  ترغب  قد  اأنه 

حزاب مع تّوجه حمدد.  املّر�صحني من االأ

على ال�صعيد الوطني، ي�صمل ال�رشكاء املحتملون:

حزاب ال�سيا�سية، ب�صفتها معظم الرعاة للمر�صحات  ●    االأ

من الن�صاء؛

●   املجموعات الت�رصيعية، التي قد ترغب يف العمل مع 

حزاب اأم القيام باإ�صالحات متويل احلمالت التي  االأ

تدعم امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة؛

جمموعات املراأة، ال �صيما تلك التي متلك خربة يف     ●

جمال الدفاع عن حقوق املراأة ال�صيا�صية؛

التي  البحوث،  معاهد  و/اأو  كادييمة  االأ �س�سات  املوؤ   ●

اجلن�ص  نوع  حول  بحث  اإجراء  على  القدرة  متلك 

اكت�صبت خربة يف جمال  التي  اأم  ومتويل احلمالت، 

بامل�صاركة  املرتبطة  خرى  االأ امل�صائل  اأم  امل�صاألة  هذه 

ال�صيا�صية للمراأة؛ و
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نظراً اإىل الدقة ال�صيا�صية املحتملة للحمالت االنتخابية، 

قد تكون ال�رشاكات املتينة مع املنظمات الوطنية والدولية، ا�صا�صية 

يف امل�صاعدة على حتقيق توافق داعم،  

”“تو�صيع اأثار الربامج ، ربط خمتلف اأ�صكال اخلربة واملوارد.

ونظراً  للتمويل  م�صدراً  ب�صفته  اخلا�ص،  القطاع    ●

جيد  ب�صكل  يعمل  دميقراطي  نظام  يف  الهتمامه 

وم�صتقر و�صامل

قد ي�صمل  �رشكاء الربامج الدوليني:

منائي للمراأة، الذي يدير  مم املتحدة االإ ●   �صندوق االأ

اال�صالح  �صمنه  ي�صّكل  والذي  حوكمة،  برنامج 

مكّونات  املتزايدة  ال�صيا�صية  وامل�صاركة  القانوين 

رئي�صية؛

حزاب  مريكية، التي تعمل مع اأالأ ●   منظمة الدول االأ

الالتينية  اأمريكا  يف  املدين  واملجتمع  واملّر�صحني 

بنك  مع  بال�رشاكة  ذلك  يف  مبا  الكاريبي،  وبلدان 

مريكي؛  التنمية االأ

التابعة  الدولية  التنمية  كوكالة  الثنائية  الوكاالت    ●

يف  املال  كتّيب  اأ�صدرت  التي  املتحدة،  للواليات 

للواليات  التابعة  الدولية  التنمية  )وكالة  ال�سيا�سة 

املتحدة، 2003(؛

●   املنظمات التي تعمل على معايري التمويل ال�صيا�صي، 

مريكية، جمل�ص اأوروبا،  مبا يف ذلك منظمة الدول االأ

التنمية  بنك  االفريقي،  االحتاد  الدويل،  البنك 

يف  االنتخابات  عن  ولني  امل�صوؤ ومنظمة  �صيوي  االأ

اأوروبا الو�صطى وال�رشقية؛ 

الربملانية  كالرابطة  الربملانية   الدولية  املنظمات   ●

التدريب  يّقدم  الذي  الربملاين  واالحتاد  للكمنولث 

للنواب؛

حزاب ال�صيا�صية،  ●   املنظمات التي تّقدم امل�صاعدة لالأ

حزاب؛ )للمزيد من  كاملعهد للدميقراطية املتعددة االأ

حزاب  املعلومات، راجع الكتّيب حول العمل مع االأ

مم املتحدة االمنائي(؛ و  ال�صيا�صية، برنامج االأ

ون ال�صيا�صية ووحدة اأف�صل املمار�صات  ●      قام ق�صم ال�صوؤ

�صمن ق�صم حفظ ال�صالم، وكل منهما داخل اأمانة 

حول  امل�صتخرجة  الدرو�ص  بجمع  املتحدة،  مم  االأ

يف  �صيما  ال  االنتخابات،  يف  املراأة  م�صاركة  تعزيز 
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اأجرت بع�ص املنظمات الدولية بحوثًا مّكثفة حول متويل 

احلمالت، مع بع�ص اال�صارة اإىل الق�صايا اجلن�صانية. “” االنتخابات يف مرحلة ما بعد النزاع. راجع املواقع 

االلكرتونية التالية:

  http://www.un.org/Depts/dpa/ead        

 http://www.un.org/Depts/dpkoLlessonsو       

       للح�صول على مزيد من املعلومات.

اأجرت بع�ص املنظمات الدولية بحوثًا مّكثفة حول متويل 

اجلن�صانية.  الق�صايا  اإىل  اال�صارة  بع�ص  مع  احلمالت، 

االنتخابية  وامل�صاعدة  للدميقراطية  الدويل  املعهد  اأ�صدر 

ال�سيا�سية  حزاب  الأ “متويل  عنوان  يحمل  تقريراً 

للدميقراطية  الدويل  )املعهد  النتخابية  واحلمالت 

اقليمية  مقاربة  يّتبع   ،)2005 االنتخابية  وامل�صاعدة 

وي�صمل اإر�صادات حول اإ�صالح ونظام متويل احلمالت. 

تعاون املعهد الدويل للدميقراطية وامل�صاعدة االنتخابية مع  

مريكية  على حتقيق وتقرير ذات �صلة:  منظمة الدول االأ

ال�سيا�سية واحلمالت النتخابية يف قارة  حزاب  متويل الأ

.)Zovatto 2005 وزوفاتو Griner  مريكا )فريرن اأ

بجمع  الدولية  ون  لل�صوؤ الوطني  الدميقراطي  املعهد  قام  

ال�صيا�صية،  حزاب  االأ متويل  م�صادر  حول  البحوث 

مبوجب  والت�رشيعية  القانونية  واملبادرات  االنفاق،  اأمناط 

العام  ال�صيا�صية. يف  حزاب  لتمويل االأ مبادرتها االفريقية 

 Bryan م�سح املال يف ال�سيا�سة )براين اأجرى   ،2005
املتحدة  مم  االأ برنامح  تعاون   .)Baer، 2005 وبري 

الدولية  ون  لل�صوؤ الوطني  الدميقراطي  املعهد  مع  االمنائي 

على برامج حوكمة يف عدة بلدان.

ال  جمموعة  هي  االنتخابي  للنظم  الدولية  �ص�صة  املوؤ اإن 

ت�صعى وراء الربح يقع مركزها يف الواليات املتحدة، تدير 

www.( خالقيات العامة برنامج التمويل ال�صاي�صي واالأ

من  عدد  مع  تتعاون   .)moneyandpolitics.net
من  جمموعة  حول  توافق  واإن�صاء  �صياغة  على  ال�رشكاء 

املعايري الدولية للتمويل ال�صيا�صي.
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مم املتحدة االمنائي  ال�سفحة 2: حملة توقيع على اعتماد احل�س�ص ينّظمها املكتب االقليمي للدول العربية التابع لربنامج اأالأ

نتاجية( مم املتحدة للم�ساريع االإ ال�سفحة 5: �رصف عملة  يف الفيليبني )اأدام روجرز Adam rogers/ �سندوق االأ

مم املتحدة االمنائي/ال�سندوق اال�ستئماين  ال�سفحة 7: اأ�سخا�ص ي�سطفون للت�سويت يف Guinea Bissau )برنامج االأ

املوا�سيعي اخلا�ص بفريق احلكم الدميقراطي(

مم املتحدة االمنائي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية )برنامج  ال�سفحة 8: ن�ساء يح�رصن �سفوف تعليم للناخبني يرعاها برنامج اأالأ

مم املتحدة االمنائي( االأ

ال�سفحة 9: حتت اأنظار املراقبني الدوليني، تاأخذ امراأة بطاقة االقرتاع من اأجل انتخابات على �سعيد املقاطعات يف كاكونزو 

املتحدة( مم  للأ Martine Perret/ �سورة  بريي  )مارتني   Burundi بوروندي   ،Cacunzo

 N. ن. موت�ساماي( Maseru يخ�سعون لتدريب يف تكنولوجيا املعلومات يف ما�سريو Lesotho ال�سفحة 10، نواب لي�سوتو

النواب( رئي�ص جمل�ص   ،Motsamai

مومية يف اأندوني�سيا ال�سفحة 13: امراأة من ثقافة مينانكاباو Minangkabau االأ

ال�سفحة 15: جتّمع زبائن يف مركز الزراعة والتنمية الريفية، وهي منّظمة غري حكومية للقرو�ص ال�سغرية  يف الفيلينب ميّولها 

مم املتحدة االمنائي، يلتزم مركز الزراعة والتنمية الريفية بتاأمني نفاذ م�ستمر  نتاجية وبرنامج اأالأ مم املتحدة للم�ساريع االإ �سندوق االأ

 Adam را�سي )اأدام روجرز للخدمات املالية اإىل قاعدة زبائن متّو�سعة عرب تنظيم ومتكني الن�ساء الريفيات اللواتي ال ميلكن االأ

نتاجية(  االإ للم�ساريع  املتحدة  مم  االأ �سندوق   /Rogers

مم املتحدة االمنائي(  ال�سفحة 17: امراأة  ت�سارك يف ندوة )برنامج االأ

�س�سة الدولية للنظم االنتخابية( �سوات كيني�ص �ساينازاروف )Kenesh Sainasarov/ املوؤ ال�سفحة 23: عّد االأ

مم املتحدة االمنائي( ال�سفحة 24: ور�سة عمل يف دير عزور، �سوريا )برنامج اأالأ

مم املتحدة االمنائي/ال�سندوق اال�ستئماين املوا�سيعي بفريق احلكم الدميقراطي(  ال�سفحة 26: امراأة  ت�سارك يف ندوة )برنامج االأ

مم  مم املتحدة يف اأريرتيا Eritrea واأثيوبيا Ethiopia )بعثة االأ ال�سفحة 29: امراأة ت�سارك يف اأغنية ورق�سة تقليدية يف بعثة االأ

املتحدة يف اإثيوبيا واإريرتيا(

مم املتحدة االمنائي/ال�سندوق اال�ستئماين املوا�سيعي اخلا�ص  متر �سحفي يف النيجر Niger )برنامج االأ ال�سفحة 33: امراأة تعقد موؤ

بفريق احلكم الدميقراطي(

 P. ب. �سوداكاران( Mozambique املوزمبيق ،Maputo سفحة 34: امراأة ت�سّوت يف مركز اقرتاع يف �سواحي مابوتو�

املتحدة(. مم  باالأ sudhakaran/ �سورة خا�سة 

وثيقة متهيدية حول الق�سايا اجلن�سانية )النوع االجتماعى-Gender(  واحلوكمة الدميقراطية 

    3.   متويل عمليات االنتخابات 
للنهو�ض بامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة:

دليل لدعم برنامج االمم املتحدة االمنائي

تّقدم هذه الوثيقة التمهيدية مّقدمة لنقاط التقاطع بني نوع اجلن�ض 

نظمة  والتمويل االنتخابي. ي�سّكل املال �سرطًا م�سبقًا للتناف�ض في معظم االأ

ال�سيا�سية احلالية، اإال اأن املر�سحات من الن�ساء ي�سطرن نتيجة مناذج التمييز 

اجلن�سي، اإىل االكتفاء مبوارد حمدودة اأكرث من تلك املتّوفرة للرجال. تّلخ�ض 

نظمة ال�سيا�سية في حتديد خيارات  الوثيقة التمهيدية الدور الذي تلعبه االأ

�سا�سية التي  ونتائج متويل عمليات االنتخابات، كما وتّقدم ملخ�سًا للقيود االأ

تواجهها الن�ساء في ما يتعلق بتمويل احلمالت االنتخابية. تزّود هذه الوثيقة 

مم املتحدة االمنائي  باإطار ونقاط  م�ست�ساري �سيا�سات وفريق عمل برنامج االأ

موال واإىل النظام ال�سيا�سي ككل.  دخول لدعم و�سول املراأة املتزايد اإىل االأ

 Ruth Meena وروث مينا Gretchen Luchsinger Sidhu املوؤّلفتان: غريت�سني لو�س�سينغر �سيدو

مم املتحدة االمنائي(                  )مت اإعداد هذه الوثيقة خالل 2007-2006 بتفوي�ض من برنامج االأ

Gretchen Luchsinger Sidhu املحررة: غريت�سني لو�س�سينغر �سيدو

الت�سميم: Suazion )نيويروك(

مم املتحدة االمنائي  نتاج: جي�سيكا هيوز Jessica Hughes ومورين لين�ض Maureen Lynch، من برنامج االأ امل�سوؤولتان عن االإ

Automated Graphic Systems :االنتاج

مم  ع�ساء يف االأ منائي، جمل�سه التنفيذي اأو الدول االأ مم املتحدة االإ ال تعك�ض التحاليل والتو�سيات الواردة يف هذا التقرير، بال�رضورة اآراء برنامج االأ

لفيه. منائي  ويعك�ض اآراء موؤ مم املتحدة االإ املتحدة. ي�سكل هذا التقرير من�سوراً م�ستقاًل لربنامج االأ

منائي، 2007 مم املتحدة االإ © احلقوق حمفوظة لربنامج االأ



    مبوجب تفوي�ضه، خرباته وعالقاته الوثيقة 

مم املتحدة االمنائي  مع النظراء الوطنيني، ميكن لربنامج االأ

بحكم موقعه املثايل، النهو�ض باملناق�ضة واتخاذ االجراءات 

اخلا�ضة مب�ضاألة الن�ضاء والتمويل االنتخابي. فبذلك، 

�ضي�ضاعد على �ضّد الفجوات القائمة منذ وقت طويل التي 

يف حال مل يتم �ضّدها �ضت�ضتمر يف اإ�ضعاف مبادرات احلوكمة 

خرى، والتقدم املحرز يف املحافظة على حقوق  الدميقراطية االأ

الن�ضاء وال�ضعي وراء جمتمعات اأكرث عداًل.

“
”

الوثائق التمهيدية اخلا�سة بالق�سايا اجلن�سانية واحلوكمة الدميقراطية

متويل عمليات االنتخابات للنهو�ض بامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة: دليل لدعم برنامج االمم املتحدة االمنائي

منائي مم املتحدة االإ برنامج االأ

304، ال�سارع 45، الطابق ال�ساد�ض
NY 10017 ،نيويورك

رقم الهاتف: 12129066022

رقم الفاك�ض: 12129065896 

www.undp.org/women
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متويل عمليات االنتخابات 

للنهو�ض بامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة:

دليل لدعم برنامج االمم املتحدة االمنائي
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