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Sự tham gia đầy đủ và công bằng của nữ giới về chính 
trị và trong các quá trình bầu cử có thể coi là một trong 
các phép thử đối với bình đẳng giới và trao quyền cho 
nữ giới. Việc tham gia vào quá trình bầu cử dưới các 
vai trò như cử tri, ứng cử viên, người điều hành bầu 
cử, hay các bên hỗ trợ sẽ giúp nữ giới biểu lộ các nhu 
cầu và lợi ích của mình. Các quyết định sẽ phản ánh 
tốt hơn ý kiến của toàn bộ cử tri; các quy trình chính 
trị sẽ toàn diện hơn; dân chủ sẽ được củng cố.

Sự chú ý chủ yếu tập trung vào sự tham gia chính trị 
của nữ giới trong quá trình bầu cử, trong khi lại ít 
quan tâm tới các Cơ quan phụ trách bầu cử (EMB) – 
và vai trò của họ trong việc khuyến khích sự tham gia 
của nữ giới vào bầu cử. Có nhiều cách để làm được 
điều này, như đăng ký cử tri, giáo dục cử tri, đăng ký 
ứng cử viên và bảo đảm nữ giới được tiếp cận các điểm 
bỏ phiếu trong ngày diễn ra bầu cử.

Như trong tài liệu này đã nêu, việc các Cơ quan phụ 
trách bầu cử lưu ý tới vấn đề giới trong các hoạt động 
nội bộ là rất quan trọng. Việc này bao gồm đưa ra 
cam kết rõ ràng về bình đẳng giới thông qua các chính 
sách về giới, hoặc đưa các vấn đề giới vào Kế hoạch 
chiến lược của các Cơ quan phụ trách bầu cử; bảo 
đảm sự hiện diện của nữ giới trong toàn bộ tổ chức, 
trong đó có cả vai trò lãnh đạo; tổ chức các hoạt động 
đào tạo về nhạy cảm giới cho toàn bộ nhân viên; bảo 
đảm tất cả dữ liệu do các Cơ quan phụ trách bầu cử 
thu thập đều  được tách biệt theo giới tính. Bằng việc 
áp dụng các biện pháp này, các Cơ quan phụ trách 
bầu cử có thể trở thành hình mẫu trong việc đưa các 
vấn đề nhạy cảm giới vào các cơ quan.

Về phía UNDP và UN Women, các thành tựu về bình 
đẳng giới và trao quyền cho nữ giới đối với các quy 
trình chính trị và bầu cử là ưu tiên hàng đầu. Nhiều 
Văn phòng đại diện quốc gia trên toàn cầu đã tham 
gia chương trình nâng cao năng lực cho các Cơ quan 
phụ trách bầu cử nhằm thúc đẩy sự tham gia của nữ 
giới trong chính trị. Tài liệu này đã nêu bật các hoạt 
động do  Liên hợp quốc và các Cơ quan phụ trách bầu 
cử tiến hành, đưa ra ví dụ cụ thể về các bước triển 
khai nhằm xóa bỏ các rào cản hiện thời.

Tài liệu này giới thiệu một số chương trình, sáng kiến 
sáng tạo và hiệu quả mà thông qua đó, các tổ chức sẽ 
tiếp tục hỗ trợ nhằm tăng cường sự tham gia chính trị 
của nữ giới. . Điều này thể hiện mối quan hệ hợp tác 
chặt chẽ giữa UNDP và UN Women trong việc tham 
gia vào chính trị và bầu cử. Tài liệu cũng đưa ra các 
ví dụ thực tiễn giúp củng cố mối quan hệ giữa UNDP, 
UN Women với các Cơ quan phụ trách bầu cử. Việc 
xây dựng đối tác chiến lược này là tất yếu trong việc 
đem lại các thành công cho nữ giới.

Xin cảm ơn những người đã nghiên cứu về hoạt động 
của các Cơ quan phụ trách bầu cử trên thế giới. Hy 
vọng ấn phẩm sẽ là tài liệu hữu ích cho những ai đang 
làm trong lĩnh vực này.

Lời nói đầu của
UNDP và UN WOMEN

Helen Clark,

Tổng Giám đốc 
Chương trình Phát 
triển Liên hợp quốc

(đã ký)

Phumzile Mlambo-Ngcuka,

Giám đốc điều hành,   
UN Women

(đã ký)
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Cơ quan Phụ trách Bầu cử

Các Cơ quan phụ trách bầu cử hiểu rõ vai trò của 
mình trong quá trình điều hành các cuộc bầu cử và 
họ hiểu tầm quan trọng của những đóng góp đó cho 
tiến trình dân chủ. Trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi 
– mỗi cá nhân – đều nỗ lực hết mình để đạt được 
các tiêu chuẩn cao nhất về công bằng, liêm chính và 
trách nhiệm giải trình. Chúng tôi hiểu rõ độ tin cậy 
của kết quả quá trình bầu cử phụ thuộc vào sự chuyên 
nghiệp và minh bạch của quá trình chúng tôi thực 
hiện. Chúng tôi làm việc với nhiều bên liên quan, từ 
các bên có nhiều lợi ích trong bầu cử tới các đối tượng 
không nắm rõ cách thức tham gia.

Các Cơ quan phụ trách bầu cử làm việc để bảo đảm 
mọi công dân thuộc đối tượng cử tri, có mong muốn 
tham gia bầu cử, có thể tham gia vào quá trình này. 
Nữ giới, trước đây bị gạt ra bên lề quá trình bầu cử, 
nay họ là đối tượng chính trong công tác này. Như tài 
liệu đã nêu, thông qua hoạt động can thiệp, đào tạo 
và tuyển dụng có mục tiêu, các Cơ quan phụ trách 
bầu cử sẽ nâng sự tham dự của nữ giới, với tư cách cử 
tri. Các Cơ quan phụ trách bầu cử cũng bảo đảm tại 
những nơi có pháp chế hiệu lực, quy định về đăng ký 
cho các ứng cử viên nữ cũng được tuân theo.

Tài liệu này là tập hợp các điển hình về hoạt động của 
các Cơ quan phụ trách bầu cử trong khu vực nhằm 
nâng cao sự tham gia của nữ giới và bảo đảmLồng 
ghép giới thông qua công tác của Cơ quan. Tài liệu 
cũng nêu tầm quan trọng của các cam kết ở cấp cao 

về bình đẳng giới. Hy vọng kinh nghiệm của cá nhân 
tôi, nguyên chủ tịch Hội đồng bầu cử trung ương 
Herzegovina (12/2009 – 09/2011), sẽ hữu ích đối với 
vấn đề này.

Chúng ta đã cùng nỗ lực và cam kết nhằm tăng cường 
sự tham gia của nữ giới, trong tư cách cử tri và ứng 
cử viên, vì vậy tài liệu này sẽ là nguồn tham khảo 
quan trọng cho các hoạt động của chúng ta trong 
thời gian tới.

Xin cảm ơn UNDP và UN Women về sự hợp tác tích 
cực với các Cơ quan phụ trách bầu cử trên thế giới 
để xây dựng tài liệu này và vì các nỗ lực không ngừng 
trong việc thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong 
bầu cử.

Bà Irena Hadziabdic,

Thành viên Hội đồng bầu cử trung ương Bosnia   
và Herzegovina

(đã ký)
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Các Cơ quan phụ trách bầu cử có vai trò quan 
trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia của nữ 
giới trong bầu cử và chính trị. Cơ quan phụ 
trách bầu cử cần giữ được trạng thái “sẵn 
sàng”để trong quá trình tổ chức bầu cử và triển 
khai công việc, họ có đủ năng lực và nguồn lực 
cần thiết nhằm đảm bảo việc lồng ghép giới 
được thực hiện ở tất cả các khâu.
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Phần mở đầu

Bầu cử toàn diện là khi tất cả những ai đủ điều kiện tham gia bầu cử đều có cơ hội bỏ 
phiếu chọn ra đại diện của họ. Bầu cử toàn diện là yếu tố cốt lõi của dân chủ. Bảo đảm 
nam giới và nữ giới đều tham gia bầu cử mà không gặp phải các rào cản bất công là 
yếu tố cốt lõi trong thực hiện bầu cử toàn diện. Tài liệu này sẽ giới thiệu các hoạt động 
nổi bật của các cơ quan chuyên biệt thực hiện quản lý bầu cử, gọi chung là Cơ quan 
phụ trách bầu cử (EMB), nhằm bảo đảm nữ giới có thể đóng vai trò quan trọng trong các 
cơ quan này, cũng như trong quá trình tổ chức bầu cử và cả trong hoạt động bầu cử.

Dù chưa được biết đến rộng rãi, các Cơ quan phụ 
trách bầu cử lại có vai trò quan trọng trong việc thúc 
đẩy sự tham gia của nữ giới vào quá trình bầu cử và 
tham chính. Với nhiều mô hình khác nhau, các Cơ 
quan phụ trách bầu cử có trách nhiệm tổ chức bầu 
cử và quản lý tất cả các giai đoạn phục vụ hoạt động 
bầu cử như đăng ký cử tri, đăng ký ứng cử viên, chuẩn 
bị điểm bỏ phiếu, giáo dục và tiếp cận cử tri. Thành 
viên của các cơ quan này là những người tuân thủ các 
giá trị ưu tiên về công bằng, chính trực, trách nhiệm 
giải trình và các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Độ tin 
cậy của kết quả bầu cử phụ thuộc rất lớn vào tính 
chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính và niềm tin vào 
Cơ quan phụ trách bầu cử và cách thức cơ quan này 
tổ chức cuộc bầu cử.

Ở hầu hết các quốc gia, các cơ quan này đóng vai trò 
quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện chính 
sách bầu cử. Với am hiểu về các quy định pháp lý về 
bầu cử, các Cơ quan phụ trách bầu cử là đơn vị đặc 
biệt có thể hỗ trợ bình đẳng giới và trao quyền cho nữ 
giới trong quá trình bầu cử. Việc nghiên cứu kỹ về cấu 
trúc, quy trình, quy phạm, quy định về thể chế của 

một Cơ quan phụ trách bầu cử có thể giúp xác định 
cách thức tăng cường sự tham gia của nữ giới. Việc 
gỡ bỏ các trở ngại đối với sự tham gia của nữ giới cần 
thiết phải có sự đánh giá các cấu trúc, quy trình, quy 
phạm, quy định về thể chế này.

Nhiều Cơ quan phụ trách bầu cử đã đặt ưu tiên thúc 
đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho nữ giới, và đã tạo 
ra môi trường cần thiết cho sự tham gia của nữ giới. 
Điều này rất tốt, tuy nhiên, vẫn còn thiếu kiến thức về 
làm-cách-nào và chưa xây dựng được các chiến lược 
và kế hoạch để đưa điều này vào thực tiễn. Tính tới 
nay, hướng dẫn cho các Cơ quan phụ trách bầu cử về 
cách thức bảo đảm sự tham gia bình đẳng của nữ giới 
trong các cơ quan tổ chức bầu cử vẫn còn hạn chế và 
các sáng kiến nhằm trao quyền cho nữ giới trong các 
cơ quan phụ trách tổ chức bầu cử vẫn chưa được đưa 
vào các văn bản chính thức.

Có nhiều cách để bảo đảm các mục tiêu về bình đẳng 
giới được thực hiện, bao gồm (a) kết hợp lồng ghép 
giới vào chức năng và công tác của các cơ quan, mỗi 
khía cạnh đều xem xét đến các tác động khác nhau lên 
nam giới và nữ giới; (b) kết hợp sự can thiệp đối với 
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từng giới cụ thể hay can thiệp có mục tiêu giới, để xử 
lý từng lĩnh vực cụ thể thông qua các biện pháp cứng 
rắn. Chiến lược bình đẳng giới thành công là có sự kết 
hợp cả hai cách trên.

i. Mục tiêu và cấu trúc của tài liệu

Tài liệu nhằm đưa ra hướng dẫn cho những người làm 
công tác tăng cường sự tham gia của nữ giới vào quá 
trình bầu cử và trong công tác tổ chức bầu cử. Tại 
nhiều quốc gia, nữ giới vẫn còn là nhóm đối tượng thứ 
yếu trong vấn đề bầu cử và chính trị, dù họ là nhóm 
người đa dạng (đa dạng về độ tuổi, tầng lớp, chủng 
tộc, sắc tộc, địa vị kinh tế -xã hội). Tài liệu sẽ đưa ra 
các biện pháp và các cách thức cải tổ nhằm hỗ trợ 
công tác của các Cơ quan phụ trách bầu cử và các cơ 
quan hỗ trợ như UNDP, UN Women hay các cơ quan 
khác của Liên hợp quốc. Đây không phải là phương 
pháp hay hướng đi bắt buộc mà chỉ đưa ra các cách 
thức để chọn lựa, dựa trên các kinh nghiệm thực tế.

Các bước khởi đầu xác định ở đây chủ yếu do các Cơ 
quan phụ trách bầu cử thực hiện, và do vậy, các cơ 
quan này là đối tượng chính hướng tới của tài liệu. Tại 
nhiều nền dân chủ đang phát triển hay đang trong giai 
đoạn chuyển tiếp, các Cơ quan phụ trách bầu cử được 

các tổ chức quốc tế hỗ trợ phát triển và thể chế hóa 
hoạt động cho họ. Tài liệu này được biên soạn để giúp 
các chủ thể liên quan trong việc thiết kế và thực hiện 
các hoạt động hỗ trợ bầu cử quan tâm đến vấn đề giới.

Cơ quan phụ trách bầu cử được xem như cơ quan đảm 
bảo sự công bằng của các cuộc bầu cử. Họ không chịu 
trách nhiệm về việc tuyển dụng, đào tạo hay hỗ trợ tài 
chính cho bất cứ ứng cử viên nào, cho dù đó là nam 
hay nữ. Mặc dù nữ giới vẫn chưa được đại diện đầy đủ 
trong chính trị, một số hoạt động đã được tiến hành 
nhằm cải thiện điều này như: như cải cách hệ thống 
bầu cử (bao gồm việc áp dụng các biện pháp đặc biệt 
tạm thời), cải cách tài chính cho các chiến dịch tranh 
cử, hay đào tạo cho các ứng cử viên nữ nhìn chung 
không thuộc phạm vi trách nhiệm của các Cơ quan 
phụ trách bầu cử và sẽ được phân tích ở tài liệu khác. 
Tài liệu này sẽ xem xét công tác của các Cơ quan phụ 
trách bầu cử và các cơ quan khác liên quan đến quá 
trình bầu cử.

Khi nghiên cứu về một vấn đề, sẽ hữu ích khi bạn nắm 
được những thông tin liên quan đến vấn đề đó. Bản 
báo cáo này sẽ đưa ra các ví dụ về hoạt động của các 
Cơ quan phụ trách bầu cử trên toàn khu vực nhằm 
nâng cao sự tham gia của nữ giới trong bầu cử và bảo 
đảm lồng ghép giới trong công tác của các cơ quan 

này. Bản báo cáo không nhằm đưa ra 
danh sách tất cả các hoạt động của 
cơ quan này, song có thể là các ví dụ 
thực tiễn cho các nguyên tắc, ý tưởng 
về những hoạt động có thể tiến hành. 
Bản báo cáo không quy định phải theo 
một cách tiếp cận cụ thể nào, mà nhằm 
giúp người đọc nhận thức được các vấn 
đề, còn các giải pháp rất đa dạng và 
tùy thuộc vào bối cảnh của từng quốc 
gia. Giải pháp áp dụng tốt tại một địa 
điểm, trong một thời điểm nào đó 
không hẳn sẽ phù hợp với tất cả các 
quốc gia, song có thể xem là ý tưởng 
cho các hành động khác tại từng bối 
cảnh cụ thể.

Tài liệu này có thể được quan tâm, sử 
dụng bởi những người làm việc về quy 
trình bầu cử toàn diện và đáng tin cậy 
hay về công tác của các Cơ quan phụ 
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An action plan: What is the electoral management 
body’s plan to mainstream gender concerns and ensure 
equality of access to the electoral process? Does the 
electoral management body require assistance in the 
implementation of some, or all, of its action plan? What 
is the role of other stakeholders, such as civil society 
groups, government departments, the parliament, 
media and political parties, in the implementation of 
the action plan?

Structure and composition of the EMB: What are the 
laws establishing the EMB? How is the body constituted 
and how is gender equality taken into consideration? 
Does the electoral management body need assistance 
with developing gender-sensitive human resource poli-
cies? Is there a capacity gap in terms of gender experts 
in the area of elections and the absence of the necessary 
awareness on gender and elections among management 
and staff?

Electoral process assistance: If the EMB requests 
assistance with electoral processes (such as voter regis-
tration and voter information and education), what evi-
dence is there of a gender assessment of the proposed 
assistance? Will the intervention support or improve 
equality of access to electoral processes for men and 
women or will it have a disproportionate effect on one 
gender? If support is for law review processes or other 
reviews, how will gender equality be mainstreamed into 
the review? What gender expertise is available to assist?

Advisory teams and consultants: If the Country Office 
is assembling a team of consultants and advisors to assist 
the EMB, what is the gender composition of the team? 
Is it gender-balanced and what roles do women play? If 
the intervention will continue over a number of years 
and the team members change, how can gender bal-
ance be maintained? What is the level of gender aware-
ness and expertise in the team?

Policy framework: Is there a specific national legal and 
policy framework on gender in electoral processes? 
Does it need revision with regards to either the legis-
lation or the regulations? What are the gaps between 
policy and practice?

Intervention budgets and reports: Can a percentage of 
the EMB’s budget be devoted to gender mainstreaming 
and improving equality of access? Can the entire budget 
be gender disaggregated? How will statistics in the 
report be presented?

Serious consideration of these questions – in any insti-
tution – requires political will, capacity and resources. 
The next two sections of this Guide present examples of 
good practices implemented by EMBs around the world 
in response to these questions.
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trách bầu cử, như các tổ chức xã hội dân sự dân dự, 
các đảng phái chính trị và truyền thông. Trong bối 
cảnh các tài liệu về các hoạt động trong lĩnh vực này 
còn ít, nhóm tác giả đưa ra ví dụ từ hơn 50 quốc gia. 
Nhóm tác giả hy vọng tài liệu này sẽ khuyến khích các 
ý tưởng mới và công tác trong lĩnh vực này.

Tài liệu được chia thành hai phần. Phần thứ nhất liên 
quan đến cơ cấu tổ chức của các Cơ quan phụ trách 
bầu cử và chiến lược của các cơ quan này nhằm chú 
trọng đến vấn đề nhạy cảm giới trong các quy trình 
và chính sách nội bộ. Việc tăng cường sự tham gia 
của nữ giới trong các cơ quan này ở tất cả các cấp, 
trong đó có cấp lãnh đạo là một trong các chiến lược 
đó, bảo đảm một cơ quan có nhạy cảm giới có thể  tự 
đánh giá về chính sách nội bộ và phương pháp làm 
việc của mình.

Phần A sẽ đề cập về cách thức mà Cơ quan phụ trách 
bầu cử “sẵn sàng”, để khi họ tổ chức bầu cử và trong 
công tác, họ có năng lực và nguồn lực cần thiết để bảo 
đảm bình đẳng giới được lồng ghép vào mỗi giai đoạn 
và không có hoạt động nào phân biệt đối xử đối với 
nữ giới.

Phần B sẽ đề cập chi tiết về công tác và hoạt động của 
các Cơ quan phụ trách luận điểm có thể giúp nâng cao 
sự tham gia của nữ giới trong bầu cử và trong chính 
trị. Trên nhiều khía cạnh, Cơ quan phụ trách bầu cử 
là chủ thể thực thi công bằng pháp luật và quy định 
về bầu cử. Do tham dự trực tiếp tới việc thi hành các 
quy định, các Cơ quan phụ trách bầu cử đóng vai trò 
quan trọng trong việc phát triển và điều chỉnh các quy 
định này. Phần B sẽ lý giải vai trò của các Cơ quan phụ 
trách bầu cử trong việc thực thi khuôn khổ pháp lý và 
xem xét một số cơ chế trong quy trình bầu cử, từ đăng 
ký cử tri và chỉ định ứng cử viên tới bỏ phiếu và bảo 
đảm an toàn cho nữ giới trong suốt quá trình bầu cử. 
Phần B sẽ đánh giá về công tác của các Cơ quan phụ 
trách bầu cử trong việc nâng cao nhận thức của toàn 
bộ cử tri về quyền bầu cử của nữ giới, thông qua việc 
tiếp cận cử tri.

Phương pháp

Hai bản khảo sát của UNDP đã được sử dụng để cung 
cấp thông tin cho tài liệu này. Bản thứ nhất nhằm xác 
định thực tiễn lồng ghép giới trong các Cơ quan phụ 

trách bầu cử tại các khu vực trên thế giới, với bộ 25 
câu hỏi tiêu chuẩn. 30 Cơ quan phụ trách bầu cử đã 
báo cáo về hoạt động của mình; thêm vào đó, tại 05 
quốc gia khác, khảo sát đã được các Văn phòng quốc 
gia UNDP thực hiện thay cho các cơ quan phụ trách 
bầu cử, đã hoàn thành bản khảo sát với 35 mẫu/tình 
huống. Bản “khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử” 
này đã đưa ra danh sách câu hỏi về các hoạt động 
nhằm khuyến khích nữ giới đăng ký cử tri, bỏ phiếu; 
về lồng ghép giới trong công tác nội bộ của tổ chức 
và công tác nhân sự. Danh sách 35 quốc gia tham 
gia khảo sát được nêu tại phần cuối của báo cáo này 
(Phụ lục A).

Bản khảo sát thứ hai nhằm thu thập thông tin từ dự 
án của các Văn phòng quốc gia về các chương trình 
hỗ trợ bầu cử của UNDP. Bản “khảo sát UNDP” này 
được hoàn thiện bởi 51 Văn phòng quốc gia, bao gồm 
thông tin về cách thức các hoạt động hỗ trợ bầu cử 
thực hiện nhằm trao quyền cho nữ giới. Một tài liệu 
khác về hoạt động của UNDP và UN Women đã được 
thu thập từ các kết quả dự án thực tiễn triển khai 
thường niên. Nhóm tác giả nhận thức được rằng một 
số quốc gia trên đây đã thực hiện nhiều hoạt động hơn 
so với khuôn khổ khảo sát này.

Một số hoạt động điển hình của các tổ chức quốc tế 
khác cũng được tổng hợp lại. Thêm vào đó, một số 
nguồn thông tin trên mạng và các mạng lưới như Mạng 
lưới thông tin bầu cử của ACE và iKNOWPolitics, 
cùng với các báo cáo quan sát về các cuộc bầu cử 
nội địa và quốc tế, các trang thông tin điện tử của Cơ 
quan phụ trách bầu cử và các cơ quan truyền thông 
cũng đã được tham khảo. Nghiên cứu này không bao 
gồm tất cả các cuộc bầu cử, cũng như tất cả các Cơ 
quan phụ trách bầu cử và các sáng kiến, các hoạt động 
khác đã được sử dụng để khuyến khích cử tri nữ và 
thực hiện Lồng ghép giới tại các Cơ quan phụ trách 
bầu cử.

Cách tiếp cận về Chu trình bầu cử

Tài liệu sẽ tiếp cận về quy trình bầu cử theo hướng 
nghiên cứu các cấu phần công việc của các Cơ quan 
phụ trách bầu cử, thông qua một Chu trình bầu cử đầy 
đủ - giai đoạn giữa một cuộc bầu cử cho tới cuộc bầu 
cử tiếp theo của cùng một chủ thể (thường là ở cấp 
quốc gia). Cách tiếp cận này1 đã được phát triển trong 
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những năm gần đây, bằng việc nghiên cứu những 
thuộc tính phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau của 
công tác bầu cử, đã hỗ trợ cho công tác lập kế 
hoạch và thực hiện bầu cử.

Bản tóm tắt của tài liệu được trình bày dưới dạng 
bảng biểu, bao gồm danh sách các hành động 
được thảo luận trong tài liệu trên góc độ quy 
trình bầu cử. Công tác của mọi Cơ quan phụ 
trách bầu cử, dù đó là công tác được thực hiện 
âm thầm hay công khai, đều tuân theo Chu trình 
bầu cử này. Do vậy, bản tóm tắt sẽ đưa ra hướng 
dẫn thực tiễn về các bước triển khai hữu ích nhất 
trong từng giai đoạn của Chu trình bầu cử: giai 
đoạn tiền bầu cử, giai đoạn bầu cử và giai đoạn 
hậu bầu cử (hay giai đoạn giữa hai đợt bầu cử).

Khi nghiên cứu về Chu trình bầu cử, điều quan 
trọng cần lưu ý là: các hành động liên quan 
(như bỏ phiếu) sẽ diễn ra trong giai đoạn bầu 
cử, song các quyết định về tiêu chí cũng như lập 
kế hoạch lại được thực hiện giữa các đợt bầu 
cử hoặc trong giai đoạn chuẩn bị trước bầu cử. 
Cụ thể, tùy vào khuôn khổ pháp lý, có nhiều 
quá trình ảnh hưởng tới nữ giới (với tư cách cử 
tri hay nhân viên của Cơ quan phụ trách bầu 
cử) sẽ được thông báo rộng rãi hoặc không. Để 
đánh giá và xem xét đầy đủ về khoảng cách về 
giới (gender gap) và xây dựng được các giải pháp 
thích hợp, nhiều công tác được thảo luận trong 
tài liệu này sẽ chỉ phát huy hiệu quả tối đa nếu 
được thực hiện trong giai đoạn rà soát hậu bầu 
cử và giai đoạn lập kế hoạch giữa hai cuộc bầu 
cử. Ví dụ, đối với những nơi tập quán không cho 
phép nữ giới được bầu cử, việc tiếp cận cử tri là 
cần thiết để thay đổi quan điểm, nhận thức về 
điều này, và việc tiếp cận cần được lập kế hoạch 
kỹ càng trước giai đoạn bầu cử và nếu có thể, sẽ 
triển khai trong giai đoạn tiền bầu cử.
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Giai đoạn bầu cử Giai đoạn sau bầu cử Giai đoạn trước bầu cử 

(những năm giữa kỳ bầu cử trước và kỳ bầu cử tới)

CHUẨN BỊ CHO NGÀY
BẦU CỬ

TIẾP XÚC CỬ TRI

GIÁM SÁT ĐỊA ĐIỂM
BẦU CỬ

 CUNG CẤP THÔNG TIN
CHO CỬ TRI

  

CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH
BẦU CỬ

KHUYẾN NGHỊ VỀ
KHUNG PHÁP LUẬT

Tăng cường
bình đẳng giới trong
quy trình bầu cử

(sau khi có kết quả bầu cử)(từ khi công bố thời gian bầu cử 
tới khi có kết quả bầu cử)

GIỚI THIỆU ỨNG CỬ VIÊNĐĂNG KÝ

Cam kết đảm
bảo bình đẳng giới
bằng việc xây
dựng chính sách
giới và chương trình
hành động

Đánh giá nhu cầu
thông qua một bản
phân tích giới 
(đánh giá vai trò
của nữ giới)

Lồng ghép giới
trong quy trình
tuyển dụng và 
đề bạt để đảm
bảo bình đẳng
giới tại tất cả
các cấp

Xem xét việc
chỉ định người
phụ trách bình
đẳng giới hoặc
bộ phận phụ trách
bình đẳng giới

Quy định quy trình
thu thập các số liệu
phân tách giới
Quy định việc
phân tách giới
trong quá trình
phân tích dữ liệu

Tổ chức tập huấn
về các quy trình
bầu cử và nâng
cao nhận thức giới
cho các thành viên

Thực hiện phân tích về  
quy trình đăng ký   
(bỏ phiếu)

Đảm bảo cung cấp các số 
liệu phân tách giới

Đảm bảo rằng việc yêu 
cầu chứng minh thư không 
phải là một rào cản đối với 
phụ nữ

Xem xét việc linh hoạt 
trong quy định đối với 
những người không có chỗ 
ở ổn định

Xem xét nhu cầu mang 
thùng phiếu tới cho một  
số người

Xem xét việc thành lập  
một tổ phụ trách riêng về 
phụ nữ

Đảm bảo tính nhạy cảm 
giới trong phân công nhiệm 
vụ, tập huấn và xây dựng 
danh sách công việc

Đảm bảo tính nhạy cảm 
giới trong cách tiếp cận về 
việc bỏ phiếu

Xây dựng các chương trình 
tiếp xúc cử tri có tính nhạy 
cảm giới - các thông điệp, 
người tham dự và phương 
pháp tiếp cận

Triển khai các chương trình 
tiếp xúc cử tri cho nữ giới 
có cân nhắc tới các 
phương thức tiếp cận hiệu 
quả nhất

Làm việc với truyền thông 
về cách tiếp cận và viết 
bài có nhận thức giới

Làm việc với các tổ chức 
xã hội dân sự về cách tiếp 
cận có nhận thức giới

 Đảm bảo việc thực thi 
các quy định về việc giới 
thiệu ứng cử viên, đặc 
biệt là ứng cử viên nữ

Đảm bảo có các quy 
định chặt chẽ về ngân 
sách liên quan tới bình 
đẳng giới trong bầu cử

Phân tích về quy trình bỏ 
phiếu

Xem xét địa điểm bỏ phiếu 
và lắp đặt các thiết bị

Xem xét việc có khu vực 
bỏ phiếu dành riêng cho 
phụ nữ hoặc có hòm phiếu 
lưu động

Lên kế hoạch lấy cả nam 
giới và nữ giới làm việc tại 
khu vực bỏ phiếu

Tổ chức tập huấn về nhạy 
cảm giới cho những người 
làm việc tại khu vực  
bỏ phiếu

Lồng ghép nhạy cảm giới 
vào trong phân công công 
việc và khi xây dựng danh 
sách công việc

Đảm bảo lá phiếu và 
hướng dẫn được thiết kế 
cho cả những người không 
thể đọc

Xem xét việc linh hoạt 
trong quy định đối với 
những người không có chỗ 
ở ổn định

Đảm bảo sự an toàn của 
các cán bộ cũng như cử tri 
tại khu vực bỏ phiếu bằng 
các biện pháp thích hợp

Ưu tiên cho phụ nữ mang 
thai và các bà mẹ có  
con nhỏ

Có thể bố trí một hàng 
dành riêng cho phụ nữ 
(nếu cần thiết)

Sử dụng hòm phiếu lưu 
động (nếu cần thiết)

Xem xét việc sắp xếp để 
thu thập các số liệu phân 
tách giới

Đưa các yếu tố giới vào 
quy trình đánh giá quá 
trình bầu cử

Đánh giá các tài liệu 
hướng dẫn triển khai và 
tiếp cận từ quan điểm giới

Đưa việc phân tách giới 
vào quá trình phân tích   
dữ liệu

Tiến hành đánh giá các 
chính sách của các cơ 
quan phụ trách bầu cử và 
quy trình bầu cử để xác 
định các điểm bất bình 
đẳng giới

Đặt các mục tiêu về giới 
trong việc đăng ký và  
bỏ phiếu

Xây dựng các chính sách 
và mục tiêu trong tiếp cận 
cử tri

Thiết lập các mục tiêu 
lồng ghép giới

Xem xét việc chỉ định 
người phụ trách giới hoặc 
tổ phụ trách vấn đề giới

Xem xét, đánh giá xem liệu 
quy định nào cần phải 
chỉnh sửa, bao gồm các 
biện pháp đảm bảo thực 
thi (ví dụ: tỷ lệ ứng cử viên)

Đánh giá xem liệu có  
quy định nào hoặc bước 
nào cần xem xét, chỉnh sửa 
để có các số liệu phân 
tách giới

Cung cấp thông tin về 
ngày bầu cử (lập kế 
hoạch trong giai đoạn 
trước bầu cử)

Xem xét các phương thức 
cung cấp thông tin tối ưu

Biểu số 1:
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Giai đoạn bầu cử Giai đoạn sau bầu cử Giai đoạn trước bầu cử 

(những năm giữa kỳ bầu cử trước và kỳ bầu cử tới)

CHUẨN BỊ CHO NGÀY
BẦU CỬ

TIẾP XÚC CỬ TRI

GIÁM SÁT ĐỊA ĐIỂM
BẦU CỬ

 CUNG CẤP THÔNG TIN
CHO CỬ TRI

  

CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH
BẦU CỬ

KHUYẾN NGHỊ VỀ
KHUNG PHÁP LUẬT

Tăng cường
bình đẳng giới trong
quy trình bầu cử

(sau khi có kết quả bầu cử)(từ khi công bố thời gian bầu cử 
tới khi có kết quả bầu cử)

GIỚI THIỆU ỨNG CỬ VIÊNĐĂNG KÝ

Cam kết đảm
bảo bình đẳng giới
bằng việc xây
dựng chính sách
giới và chương trình
hành động

Đánh giá nhu cầu
thông qua một bản
phân tích giới 
(đánh giá vai trò
của nữ giới)

Lồng ghép giới
trong quy trình
tuyển dụng và 
đề bạt để đảm
bảo bình đẳng
giới tại tất cả
các cấp

Xem xét việc
chỉ định người
phụ trách bình
đẳng giới hoặc
bộ phận phụ trách
bình đẳng giới

Quy định quy trình
thu thập các số liệu
phân tách giới
Quy định việc
phân tách giới
trong quá trình
phân tích dữ liệu

Tổ chức tập huấn
về các quy trình
bầu cử và nâng
cao nhận thức giới
cho các thành viên

Thực hiện phân tích về  
quy trình đăng ký   
(bỏ phiếu)

Đảm bảo cung cấp các số 
liệu phân tách giới

Đảm bảo rằng việc yêu 
cầu chứng minh thư không 
phải là một rào cản đối với 
phụ nữ

Xem xét việc linh hoạt 
trong quy định đối với 
những người không có chỗ 
ở ổn định

Xem xét nhu cầu mang 
thùng phiếu tới cho một  
số người

Xem xét việc thành lập  
một tổ phụ trách riêng về 
phụ nữ

Đảm bảo tính nhạy cảm 
giới trong phân công nhiệm 
vụ, tập huấn và xây dựng 
danh sách công việc

Đảm bảo tính nhạy cảm 
giới trong cách tiếp cận về 
việc bỏ phiếu

Xây dựng các chương trình 
tiếp xúc cử tri có tính nhạy 
cảm giới - các thông điệp, 
người tham dự và phương 
pháp tiếp cận

Triển khai các chương trình 
tiếp xúc cử tri cho nữ giới 
có cân nhắc tới các 
phương thức tiếp cận hiệu 
quả nhất

Làm việc với truyền thông 
về cách tiếp cận và viết 
bài có nhận thức giới

Làm việc với các tổ chức 
xã hội dân sự về cách tiếp 
cận có nhận thức giới

 Đảm bảo việc thực thi 
các quy định về việc giới 
thiệu ứng cử viên, đặc 
biệt là ứng cử viên nữ

Đảm bảo có các quy 
định chặt chẽ về ngân 
sách liên quan tới bình 
đẳng giới trong bầu cử

Phân tích về quy trình bỏ 
phiếu

Xem xét địa điểm bỏ phiếu 
và lắp đặt các thiết bị

Xem xét việc có khu vực 
bỏ phiếu dành riêng cho 
phụ nữ hoặc có hòm phiếu 
lưu động

Lên kế hoạch lấy cả nam 
giới và nữ giới làm việc tại 
khu vực bỏ phiếu

Tổ chức tập huấn về nhạy 
cảm giới cho những người 
làm việc tại khu vực  
bỏ phiếu

Lồng ghép nhạy cảm giới 
vào trong phân công công 
việc và khi xây dựng danh 
sách công việc

Đảm bảo lá phiếu và 
hướng dẫn được thiết kế 
cho cả những người không 
thể đọc

Xem xét việc linh hoạt 
trong quy định đối với 
những người không có chỗ 
ở ổn định

Đảm bảo sự an toàn của 
các cán bộ cũng như cử tri 
tại khu vực bỏ phiếu bằng 
các biện pháp thích hợp

Ưu tiên cho phụ nữ mang 
thai và các bà mẹ có  
con nhỏ

Có thể bố trí một hàng 
dành riêng cho phụ nữ 
(nếu cần thiết)

Sử dụng hòm phiếu lưu 
động (nếu cần thiết)

Xem xét việc sắp xếp để 
thu thập các số liệu phân 
tách giới

Đưa các yếu tố giới vào 
quy trình đánh giá quá 
trình bầu cử

Đánh giá các tài liệu 
hướng dẫn triển khai và 
tiếp cận từ quan điểm giới

Đưa việc phân tách giới 
vào quá trình phân tích   
dữ liệu

Tiến hành đánh giá các 
chính sách của các cơ 
quan phụ trách bầu cử và 
quy trình bầu cử để xác 
định các điểm bất bình 
đẳng giới

Đặt các mục tiêu về giới 
trong việc đăng ký và  
bỏ phiếu

Xây dựng các chính sách 
và mục tiêu trong tiếp cận 
cử tri

Thiết lập các mục tiêu 
lồng ghép giới

Xem xét việc chỉ định 
người phụ trách giới hoặc 
tổ phụ trách vấn đề giới

Xem xét, đánh giá xem liệu 
quy định nào cần phải 
chỉnh sửa, bao gồm các 
biện pháp đảm bảo thực 
thi (ví dụ: tỷ lệ ứng cử viên)

Đánh giá xem liệu có  
quy định nào hoặc bước 
nào cần xem xét, chỉnh sửa 
để có các số liệu phân 
tách giới

Cung cấp thông tin về 
ngày bầu cử (lập kế 
hoạch trong giai đoạn 
trước bầu cử)

Xem xét các phương thức 
cung cấp thông tin tối ưu

Biểu số 1:
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ii. Các thuật ngữ chuyên ngành

Hỗ trợ bầu cử đề cập tới tất cả các sáng kiến và hoạt 
động dự kiến thực hiện nhằm thúc đẩy chất lượng của 
quy trình bầu cử hoặc các cơ quan tại các nước đối 
tác.2 Hỗ trợ bầu cử nhấn mạnh sự chuyển giao về các 
kỹ năng của các chuyên gia, kiến thức để triển khai, 
khả năng làm việc dài hạn và củng cố thể chế của các 
đối tượng khác nhau của quy trình bầu cử.3

Hỗ trợ kỹ thuật của Liên hợp quốc về bầu cử bao 
gồm các hỗ trợ về pháp lý, về hoạt động và về hậu cần 
nhằm phát triển và nâng cao tính thể chế pháp luật, 
quy trình về bầu cử. Hỗ trợ kỹ thuật của Liên hợp 
quốc chủ yếu tập trung vào quản lý bầu cử và các thể 
chế liên quan đến bầu cử, như các Cơ quan phụ trách 
bầu cử, và Liên hợp quốc xem xét vấn đề về giới một 
cách hệ thống trên tất cả các khía cạnh của công tác 
hỗ trợ kỹ thuật cho bầu cử.4

Cơ quan phụ trách bầu cử (EMB) là các tổ chức và 
các cá nhân chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động 
liên quan đến việc lập kế hoạch và tổ chức bầu cử. 
Nếu một cơ quan chịu trách nhiệm chính cho hầu hết 
các hoạt động này, cơ quan này thường là đầu mối 
phân chia công việc cho các cơ quan khác.5 Trong một 
số trường hợp, các bộ, ngành khác nhau sẽ thực hiện 
một số chức năng bầu cử như đăng ký cử tri và quy 
định về truyền thông.

Cân bằng giới tính là sự tham gia với số lượng tương 
đương nhau giữa nam giới và nữ giới trong các hoạt 
động hay trong các tổ chức, ví dụ như số đại diện trong 
các ủy ban, ở cấp ra quyết định hoặc ở cấp nhân viên.

Bình đẳng giới có nghĩa là nam giới và nữ giới bình 
đẳng về cơ hội, quyền và nghĩa vụ. Bình đẳng không 
phải là coi nữ giới và nam giới như nhau, mà cơ hội, 
quyền và nghĩa vụ của một cá nhân không phụ thuộc 
vào việc cá nhân đó là nam hay nữ. Điều đó nghĩa là 
các lợi ích, nhu cầu và ưu tiên của cả nam giới và nữ 
giới đều được xem xét.6

Lồng ghép giới là quá trình đánh giá chung cho cả 
nam giới và nữ giới đối với các hoạt động đã được lên 
kế hoạch, bao gồm cả vấn đề pháp lý, chính sách và 
chương trình, ở tất cả các khía cạnh và tất cả các cấp.7 

Lồng ghép giới tại các Cơ quan phụ trách bầu cử bảo 
đảm rằng các mối quan tâm, nhu cầu và kinh nghiệm 

của cả nam giới và nữ giới đều được xem xét trong 
quá trình thiết kế, thực thi, giám sát và đánh giá tất cả 
các hoạt động. Thông qua quá trình này, Cơ quan phụ 
trách bầu cử sẽ thu hẹp khoảng cách về cơ hội phát 
triển và hướng tới mục tiêu bình đẳng giữa nữ giới 
và nam giới, và nỗ lực không ngừng nhằm đạt được 
mục tiêu này là một phần trong chiến lược, chính sách 
và hoạt động của tổ chức.8 Thuật ngữ “hòa hợp giới” 
cũng được dùng trong một số hoàn cảnh.

Nhạy cảm giới là xem xét về sự đa dạng của các 
nhóm nam giới và nữ giới khác nhau, trong đó có các 
hoạt động họ triển khai và các thách thức cụ thể họ 
gặp phải.9

Sự can thiệp đối với một giới tính cụ thể hay đối với 
một giới tính mục tiêu áp dụng ở một số lĩnh vực lĩnh 
vực mà ở đó nữ giới không được đại diện đầy đủ hoặc 
bị yếu thế, bao gồm việc áp dụng các biện pháp đặc 
biệt tạm thời. Đây là một phần của cách tiếp cận Lồng 
ghép giới toàn diện.

Dữ liệu có sự tách biệt về giới tính được thu thập và 
sắp xếp riêng biệt đối với nam giới và nữ giới. Dữ liệu 
sử dụng cho việc phân tích sự khác biệt giữa nữ giới 
và nam giới trong nhiều góc độ về kinh tế, xã hội.10

Biện pháp đặc biệt tạm thời (TSM) là các biện pháp 
được thực hiện nhằm thúc đẩy sự tham gia bình đẳng 
của nữ giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa, dân sự hay các lĩnh vực khác. Để đưa ra 
các cam kết pháp lý ở cấp quốc gia nhằm tạo sự bình 
đẳng của nữ giới so với nam giới trên thực tế tại một 
thời điểm thích hợp, các biện pháp đặc biệt cần được 
áp dụng nhằm tăng cường sự tham gia của nữ giới 
trong bầu cử và chính trị.11

iii. Khuôn khổ chuẩn tắc

Trong vòng ba thập kỷ gần đây, đã có nhiều sự chú 
ý về bảo đảm nâng cao sự tham gia của nữ giới trong 
đời sống. Khuôn khổ chuẩn tắc liên quan đến sự tham 
gia của nữ giới trong bầu cử và chính trị được đưa 
ra trong các báo cáo, nghị quyết, chương trình hành 
động của Liên hợp quốc, trong các chính sách hỗ trợ 
bầu cử của Liên hợp quốc về bình đẳng giới, và trong 
các tuyên bố, hiệp ước, công ước về quyền con người 
và quyền chính trị.12
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non-discrimination and equal enjoyment of polit-
ical rights enshrined in the Universal Declaration of 
Human Rights (UDHR) adopted in 1948, the Conven-
tion on the Political Rights of Women (CPRW, 1952) 
and other regional conventions that explicitly state that 
the enjoyment of such rights shall be without distinc-
tion of any kind, including sex or gender.13 Article 25 of 
the International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR, 1966) elaborates the rights of all citizens not 
only to take part in the conduct of public affairs, but 
also “to vote and to be elected at genuine periodic elec-
tions which shall be by universal and equal suffrage 
and shall be held by secret ballot, guaranteeing the 
free expression of the will of the electors” and “to have 
access, on general terms of equality, to public service in 
his [sic] country”. 

The Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against Women (CEDAW), adopted 
in 1979, reiterates the right of women “to hold public 
office and perform all public functions at all levels of 
government”. More specifically, Article 7 stipulates that:

State Parties shall take appropriate measures to eliminate dis-
crimination against women in the political and public life 
of the country and, in particular, shall ensure to women, on 
equal terms with men, the right:

a)  To vote in all elections and public referenda and to be  
eligible for election to all publicly elected bodies;

b) To participate in the formulation of government policy 
and the implementation thereof and to hold public 
office and perform all public functions at all levels of 
government.14

While the ICCPR is clear that no discrimination on the 
basis of sex is permitted in the exercise of the right to 
vote and the right to participate in public life, CEDAW 
places a further, positive obligation on states parties to 
take appropriate measures to eliminate any such dis-
crimination. Moreover, Article 4 of CEDAW encour-
ages the use of temporary special measures (TSMs) 
to accelerate compliance with Article 7. While this is 
often thought of in terms of measures to increase the 
number of women in elected office, temporary special 
measures can also be used to give full effect to Article 

7 in relation to electoral procedures and process and 
the appointment and composition of electoral manage-
ment bodies. 

Women’s right to participate fully in all facets of public 
life has continued to be a cornerstone of UN resolu-
tions and declarations. From the UN Economic and 
Social Council Resolution (E/RES/1990/15), to the 
Beijing Declaration and Platform of Action (1995), the 
Commission on the Status of Women Agreed Conclu-
sions 2006 (E/2006/27-E/CN.6/2006/15) and the Gen-
eral Assembly Resolution 66/130 (2011) on Women 
and political participation, governments have consis-
tently been urged to implement measures to substan-
tially increase the number of women in elective and 
appointive public offices and functions at all levels, with 
a view to achieving equal representation of women and 
men, if necessary through positive action, in all govern-
ment and public administration positions.15

States that are parties to international conventions 
share the responsibility for upholding and imple-
menting these obligations across a range of institutions. 
EMBs have clear responsibilities to ensure that their 
actions and decisions are compliant with their nation’s 
international obligations, which may require additional 
resources. 
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Sự tham gia đầy đủ của nữ giới trong các quy trình 
chính trị hay bầu cử xuất phát từ nguyên tắc không 
phân biệt đối xử và thụ hưởng bình đẳng về các 
quyền chính trị như trong Tuyên ngôn quốc tế nhân 
quyền (UDHR) được thông qua năm 1948, Công ước 
về quyền tham gia  chính trị của nữ giới (CPRW, 
1952) và các công ước khác, các văn bản này tuyên 
bố việc thụ hưởng các quyền trên phải được thực 
hiện mà không có sự phân biệt nào về giới tính.13 
Điều 25 của Công ước quốc tế về quyền dân sự và 
chính trị (ICCPR, 1966) nêu quyền của mọi công 
dân không chỉ là tham gia vào các hoạt động công 
cộng, mà còn là “bỏ phiếu hay được bầu tại các cuộc 
bầu cử chính thức mang tính nhiệm kỳ mà tại đó, 
việc bỏ phiếu được phổ biến rộng rãi và bình đẳng, 
cũng như bỏ phiếu kín, bảo đảm thể hiện ý chí của cử 
tri” và “được tiếp cận bình đẳng tới các dịch vụ công 
tại một quốc gia”.

Công ước về xóa bỏ các hình thức phân biệt đối với nữ 
giới (CEDAW) thông qua năm 1979 nhắc lại quyền 
của nữ giới “được làm việc tại các cơ quan nhà nước 
và thực hiện tất cả các chức năng tại tất cả các cấp 
trong chính phủ”. Cụ thể, Điều 7 quy định:

Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện 
pháp thích hợp nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử với 
phụ nữ trong đời sống chính trị và cộng đồng của đất 
nước và đặc biệt là phải đảm bảo cho phụ nữ, trên 
cơ sở bình đẳng với nam giới, được thụ hưởng các 
quyền sau:

a. Tham gia bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử và trưng 
cầu dân ý, được quyền ứng cử vào tất cả các cơ quan 
dân cử;

b. Được tham gia xây dựng và thực hiện các chính 
sách của chính phủ, tham gia vào bộ máy và các chức 
vụ nhà nước ở mọi cấp chính quyền;14

Trong khi ICCPR nêu rõ không cho phép có sự phân 
biệt đối xử nào về giới tính trong việc thực hiện quyền 
bỏ phiếu và quyền tham gia các hoạt động công cộng 
thì CEDAW đưa ra nghĩa vụ tích cực hơn từ các nước 
thành viên về thực hiện các biện pháp thích hợp để xóa 
bỏ bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Hơn nữa, tại Điều 
4 của CEDAW khuyến khích việc sử dụng các biện 
pháp đặc biệt tạm thời nhằm tăng tính tương thích với 
Điều 7. Các biện pháp đặc biệt tạm thời thường được 

biết đến là các biện pháp nhằm tăng số lượng nữ giới 
tại các cơ quan, nhưng các biện pháp này cũng được 
sử dụng để thực thi Điều 7 về quy trình, quá trình bầu 
cử và về việc bổ nhiệm và kết cấu của Cơ quan phụ 
trách bầu cử.

Quyền tham gia đầy đủ của nữ giới đối với các hoạt 
động công cộng tiếp tục là nền móng để xây dựng 
các nghị quyết và tuyên bố của Liên hợp quốc. Từ 
Nghị quyết của Hội đồng kinh tế xã hội Liên hợp quốc 
(E/RES/1990/15) tới Tuyên bố hành động Bắc Kinh 
(1995), Nghị quyết của Ủy ban về địa vị của nữ giới 
(E/2006/27-E/CN.6/2006/15) và Nghị quyết của Hội 
đồng Bảo an 66/130 (2011) về nữ giới và quyền tham 
gia chính trị, các chính phủ đã được khuyến nghị thực 
hiện các biện pháp nhằm nâng số lượng nữ giới tại 
mọi cấp trong các cơ quan nhà nước có liên quan đến 
bầu cử hay bổ nhiệm, nhằm đạt được số lượng cân 
bằng giữa nữ giới và nam giới tại tất cả các vị trí quản 
lý, điều hành trong chính phủ, thông qua các hành 
động tích cực cần thiết.15

Các quốc gia tham gia công ước quốc tế cũng chia sẻ 
trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của các khối cơ 
quan. Các Cơ quan phụ trách bầu cử có trách nhiệm 
bảo đảm các hoạt động và quyết định của mình phù 
hợp với các nghĩa vụ quốc tế của quốc gia, và điều này 
đòi hỏi thêm nguồn lực bổ sung.
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iv.  The UN system’s gender equality  
and electoral assistance frameworks

Supporting Member States’ national efforts in ensuring 
inclusive political processes and promoting women’s 
political participation is high on the agenda of the 
United Nations system (see box). UN entities and per-
sonnel are obliged to respect, and aim to further, the 
rights and standards enshrined in the UN’s normative 
framework on gender equality. 

In 1997 the UN Economic and Social Council 
(ECOSOC) adopted the strategy of “mainstreaming a 
gender perspective into all policies and programmes 
in the United Nations system” by “assessing the impli-
cations for women and men of any planned action, 
including legislation, policies or programmes, in all 
areas and at all levels”. A UN System-Wide Policy on 
Gender Equality and the Empowerment of Women was 
endorsed by the Chief Executives Board for Coordina-
tion (CEB) in April 2012 as a means of furthering the 
goal of gender equality and women’s empowerment 
within the policies and programmes of the UN system 
and implementing the ECOSOC agreed conclusions 
1997/2. 

strategic Plans guiding gender 
Equality Actions at UNDP and 
UN Women
UNDP’s Strategic Plan[1] and Gender Equality 
Strategy[2] 2014-17 clearly mandates the orga-
nization to ensure that gender equality and 
the empowerment of women are integrated in 
every aspect of the organization’s work, includ-
ing electoral support. UNDP supports advocacy, 
policy and legal reforms to accelerate the equal 
participation of women, including young women 
and marginalized groups, in decision-making 
across all branches of the state. This includes 
promoting women’s participation as voters and 
candidates in electoral processes and supporting 
women’s representation in governance institu-
tions, including electoral management bodies, 
constitutional committees, parliaments, public 
administrations and the judiciary. UNDP provides 
technical assistance to establish or strengthen 
mechanisms to advance gender equality and 
women’s empowerment in electoral and gover-
nance processes. This includes providing direct 
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iv. Hệ thống của Liên hợp quốc về  
bình đẳng giới và các khuôn khổ hỗ trợ 
bầu cử

Hỗ trợ của các quốc gia thành viên trong bảo đảm các 
quy trình chính trị toàn diện và thúc đẩy sự tham gia 
cao của nữ giới là ưu tiên trong chương trình nghị sự 
của của Liên hợp quốc (xem bảng dưới đây). Các cơ 
quan và nhân sự của Liên hợp quốc có nghĩa vụ tôn 
trọng và thúc đẩy các quyền và tiêu chuẩn đã được 
quy định trong Khuôn khổ chuẩn tắc của Liên hợp 
quốc về bình đẳng giới.

Năm 1997, Hội đồng kinh tế xã hội của Liên hợp 
quốc (ECOSOC) đã thông qua chiến lược “lồng ghép 
khía cạnh giới vào tất cả các chính sách và chương 
trình của Liên hợp quốc” bằng việc “đánh giá các hàm 
ý về nam giới và nữ giới trong các hoạt động trong 
kế hoạch, bao gồm pháp chế, các chính sách, chương 
trình trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các cấp”. Chính sách 
của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền 
cho nữ giới đã được Hội đồng điều hành (CEB) thông 
qua tháng 4/2012, nhằm đẩy mạnh mục tiêu bình 
đẳng giới và trao quyền cho nữ giới trong các chính 
sách và chương trình của Liên hợp quốc và thực hiện 
kết luận 1997/2 của Hội đồng ECOSOC.

Kế hoạch chiến lược hướng dẫn các 
hoạt động về bình đẳng giới tại UNDP 
và UN Women

Kế hoạch chiến lược của UNDP(1) và Chiến lược 
bình đẳng giới(2) 2014-2017 đã giao cho tổ chức 
bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho nữ giới 
được lồng ghép trong mọi lĩnh vực công tác của 
tổ chức, trong đó có hỗ trợ bầu cử. UNDP ủng hộ 
các cải tổ chính sách, pháp lý nhằm gia tăng sự 
tham gia bình đẳng của nữ giới, bao gồm các phụ 
nữ trẻ và các nhóm đối tượng yếu thế trong việc 
ra quyết định tại các cơ quan của quốc gia. Điều 
này bao gồm thúc đẩy sự tham gia của nữ giới với 
tư cách cử tri và ứng cừ viên tại các quá trình bầu 
cử và ủng hộ việc phụ nữ có đại diện trong các cơ 
quan chính phủ, bao gồm cả Cơ quan phụ trách 
bầu cử, các hội đồng lập hiến và bộ máy tư pháp. 
UNDP cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm xây dựng 
và củng cố các cơ chế thúc đẩy bình đẳng giới và 
trao quyền cho nữ giới trong các quy trình bầu 
cử và quản trị, trong đó bao gồm hỗ trợ cho lồng 
ghép giới trực tiếp tại các Cơ quan phụ trách bầu 
cử, các đơn vị phụ trách về giới, các ủy ban, hội 
đồng, nhóm nữ đại biểu quốc hội và mạng lưới 
của nữ giới.
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Kế hoạch chiến lược của UN Women (2014-
2017) nêu rõ ưu tiên của tổ chức trong 6 lĩnh vực, 
trong đó có quyền lãnh đạo và sự tham gia của 
nữ giới vào quá trình ra quyết định. Tác động 1, 
“quyền lãnh đạo và sự tham gia của nữ giới vào 
quá trình ra quyết định sẽ ảnh hưởng tới cuộc 
sống của họ”, kêu gọi UN Women cung cấp các ý 
kiến chuyên môn về vấn đề giới tính, hỗ trợ nâng 
cao năng lực và chính sách về thúc đẩy trao quyền 
chính trị cho nữ giới, trong đó hướng dẫn một loạt 
các nội dung về Biện pháp đặc biệt tạm thời, cách 
thức làm việc hiệu quả đối với từng đối tượng 
khác nhau. UN Women thúc đẩy quyền lãnh đạo 
và sự tham gia của nữ giới chủ yếu thông qua:

• Đưa mối quan tâm về bình đẳng giới vào các 
quá trình bầu cử và chính trị

• Nâng cao năng lực cho nữ giới với tư cách cử tri 
hay ứng cử viên

• Các sáng kiến hỗ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ phụ 
nữ tham gia các công tác bầu cử và các vị trí 
được bầu nhằm tác động tới quá trình cải cách 
chính sách, thảo luận về cải cách hệ thống bầu 
cử và hệ thống pháp lý

• Hỗ trợ phụ nữ hình thành các đơn vị bầu cử 
chính trị

Hỗ trợ bầu cử của Liên hợp quốc được điều hành bởi 
khuôn khổ chính sách được xây dựng, xuất bản và 
phổ biến bởi Đầu mối điều phối của Liên hợp quốc về 
hỗ trợ bầu cử, Cơ quan trực thuộc Hội đồng Bảo an 
về vấn đề chính trị (Ban Chính trị). Khuôn khổ chính 
sách này có nền tảng là Khuôn khổ chuẩn tắc của Liên 
hợp quốc về nhân quyền và quyền chính trị, đưa ra 
các hướng dẫn bắt buộc cho các cơ quan thuộc Liên 
hợp quốc có chức năng hỗ trợ bầu cử. Hiện nay, Hệ 
thống hỗ trợ bầu cử của Liên hợp quốc được chỉ đạo 
theo các chỉ thị và nguyên tắc sau:

• Chỉ thị chính sách về các nguyên tắc và hình thái 
hỗ trợ bầu cử của Liên hợp quốc (2012) không chỉ 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “tham gia và đại 
diện của các nhóm đối tượng thứ yếu, cụ thể là nữ 
giới và các nhóm thiểu số”, mà còn gợi ý rằng hỗ trợ 
sẽ bao gồm các đánh giá, phân tích và khuyến nghị 
“nhằm bảo đảm Lồng ghép giới trong tất cả các hoạt 
động hỗ trợ bầu cử của Liên hợp quốc và ưu tiên 
thúc đẩy sự tham gia và đại diện của nữ giới” (như 
bảng danh mục về giới được sử dụng để thu thập số 
liệu phục vụ việc đưa ra các khuyến nghị).

• Chỉ thị chính sách về hỗ trợ của Liên hợp quốc về 
cải cách và thiết kế hệ thống bầu cử (2013), trong 
đó vạch ra các chính sách của Liên hợp quốc về 
thiết kế và cải tổ hệ thống bầu cử.

• Chỉ thị chính sách về thúc đẩy sự tham gia của 
nữ giới trong bầu cử và chính trị thông qua hỗ trợ 
bầu cử của Liên hợp quốc (2013), trong đó đưa ra 
các chiến lược rõ ràng và các luận điểm nhằm triển 
khai việcLồng ghép giới trong hỗ trợ bầu cử (xem 
phần 2.1.5 về các biện pháp can thiệp).16

• Chỉ thị chính sách về hỗ trợ của Liên hợp quốc về 
thiết kế và cải tổ các Cơ quan phụ trách bầu cử 
(2014), trong đó khuyến khích thúc đẩy tạo cơ hội 
bình đẳng giữa nam giới và nữ giới tại tất cả các cấp 
trong việc thiết kế cơ cấu quản lý bầu cử, xây dựng 
các quy định, tuyển dụng nhân sự và các quy trình 
khác của Cơ quan phụ trách bầu cử.

Cùng với chức năng của Liên hợp quốc về Lồng ghép 
giới nêu trên, các nguyên tắc chỉ đạo và văn kiện chính 
trị này đã quy định trách nhiệm của tất cả các cơ quan 
của Liên hợp quốc liên quan tới hỗ trợ bầu cử, nhằm 
bảo đảm sự tương tác của các cơ quan này với các đối 
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tượng phụ trách thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham 
gia của nữ giới tại cấp quốc gia.

v. Giải quyết bất bình đẳng giới thông qua 
hỗ trợ bầu cử

Chính sách quy định về thúc đẩy Lồng ghép giới trong 
hỗ trợ bầu cử nhìn chung tương đối mới. Trong bối 
cảnh này, năm 2014, UNDP đã biên soạn tài liệu Bài 
học từ hỗ trợ bầu cử, chỉ ra rằng khía cạnh bình đẳng 
giới không được áp dụng một cách có hệ thống cho 
toàn bộ các dự án liên quan tới bầu cử. Điều này cho 
thấy chưa có sự quan tâm phù hợp về việc liệu các dự 
án hỗ trợ bầu cử đã giúp thúc đẩy trao quyền cho nữ 
giới chưa, và nếu có, thúc đẩy thế nào? Thêm vào đó, 
các kết quả về bình đẳng giới chưa được đưa vào trong 
thiết kế của hầu hết các dự án, dù cũng đã có các kết 
quả về bình đẳng giới trong các hỗ trợ này.

Trong công tác hướng tới mục tiêu tham gia bình đẳng 
của nữ giới về chính trị, còn có khuôn khổ nhằm thực 
hiện chính sách bầu cử và chiến lược Lồng ghép giới 
của Liên hợp quốc. Đội ngũ của Liên hợp quốc tại 
các quốc gia thường tham gia các chương trình hỗ trợ 
bầu cử, hoặc trên cơ sở lâu dài là các dự án xây dựng 
thể chế, hay tham gia trong giai đoạn bầu cử. Trong 
nhiều trường hợp, UNDP là cơ quan quốc tế quan 
trọng tham gia hỗ trợ bầu cử, thay mặt cộng đồng 
quốc tế quản lý quỹ hỗ trợ của các nhà tài trợ và tổ 
chức các cuộc họp. Trong các trường hợp khác, UN 
Women sẽ phối hợp với UNDP hoặc chủ trì các dự án 
với các đối tác ở cấp quốc gia nhằm thúc đẩy sự tham 
gia của nữ giới trong bầu cử. khía cạnh bình đẳng giới 
đã được lồng ghép trong công tác hỗ trợ bầu cử bằng 
các cách sau đây:

• Đánh giá nhu cầu trong bầu cử và các dự án thúc 
đẩy bình đẳng giới trong bầu cử, bao gồm (nhưng 
không giới hạn) đánh giá về giá trị tiềm năng của 
việc áp dụng các biện pháp đặc biệt tạm thời.

• Giới tính được xem như mục tiêu ưu tiên trong giai 
đoạn đầu xây dựng các dự án về bầu cử, bao gồm 
trong quá trình khởi thảo và thiết kế.

• Cố vấn về giới được đưa vào làm việc trong dự án, 
hoặc dự án cần có  sẵn nguồn chuyên gia tư vấn 
về giới.

• Các bên liên quan bao gồm chính phủ, nhà lập 
pháp, các chuyên gia về bầu cử, các đảng chính trị, 
chuyên gia về giới và các tổ chức về phụ nữ được 
tham vấn nhằm đưa ra các thông tin khuyến nghị 
đối với lồng ghép giới và thúc đẩy nữ giới trong quá 
trình bầu cử.

• Lồng ghép giới và can thiệp giới có mục tiêu được 
xem xét trong dự án.

• Các chương trình hỗ trợ dài hạn hơn được đưa ra 
với một loạt các biện pháp can thiệp nhằm vào các 
ứng cử viên, cử tri và Cơ quan phụ trách bầu cử.

vi. Áp dụng khuôn khổ cho Cơ quan phụ 
trách bầu cử

Khuôn khổ chuẩn tắc và hệ thống chính sách của Liên 
hợp quốc về bình đẳng giới và hỗ trợ bầu cử đã đưa 
ra chức năng về làm việc với các Cơ quan phụ trách 
bầu cử về khía cạnh bình đẳng giới. Phạm vi can thiệp 
được xác định thông qua quá trình đánh giá nhu cầu 
bầu cử và xây dựng dự án. Tài liệu này sẽ đề cập tới 
danh sách các câu hỏi giúp thiết kế và triển khai các 
biện pháp can thiệp nhằm thực hiện bình đẳng giới 
cho các Cơ quan phụ trách bầu cử.

Cơ sở: Đội ngũ tại các quốc gia cần biết liệu Cơ quan 
phụ trách bầu cử có thực hiện phân tích hay hoạt 
động kiểm toán về giới hay chưa. Nếu chưa, các hoạt 
động này cần được khuyến khích trong quá trình đánh 
giá hoặc trong giai đoạn đầu của quá trình can thiệp. 
Dữ liệu nào nên được tách biệt về giới tính và cách 
thức đóng góp cho chính sách chung về dữ liệu quốc 
gia như thế nào?
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An action plan: What is the electoral management 
body’s plan to mainstream gender concerns and ensure 
equality of access to the electoral process? Does the 
electoral management body require assistance in the 
implementation of some, or all, of its action plan? What 
is the role of other stakeholders, such as civil society 
groups, government departments, the parliament, 
media and political parties, in the implementation of 
the action plan?

Structure and composition of the EMB: What are the 
laws establishing the EMB? How is the body constituted 
and how is gender equality taken into consideration? 
Does the electoral management body need assistance 
with developing gender-sensitive human resource poli-
cies? Is there a capacity gap in terms of gender experts 
in the area of elections and the absence of the necessary 
awareness on gender and elections among management 
and staff?

Electoral process assistance: If the EMB requests 
assistance with electoral processes (such as voter regis-
tration and voter information and education), what evi-
dence is there of a gender assessment of the proposed 
assistance? Will the intervention support or improve 
equality of access to electoral processes for men and 
women or will it have a disproportionate effect on one 
gender? If support is for law review processes or other 
reviews, how will gender equality be mainstreamed into 
the review? What gender expertise is available to assist?

Advisory teams and consultants: If the Country Office 
is assembling a team of consultants and advisors to assist 
the EMB, what is the gender composition of the team? 
Is it gender-balanced and what roles do women play? If 
the intervention will continue over a number of years 
and the team members change, how can gender bal-
ance be maintained? What is the level of gender aware-
ness and expertise in the team?

Policy framework: Is there a specific national legal and 
policy framework on gender in electoral processes? 
Does it need revision with regards to either the legis-
lation or the regulations? What are the gaps between 
policy and practice?

Intervention budgets and reports: Can a percentage of 
the EMB’s budget be devoted to gender mainstreaming 
and improving equality of access? Can the entire budget 
be gender disaggregated? How will statistics in the 
report be presented?

Serious consideration of these questions – in any insti-
tution – requires political will, capacity and resources. 
The next two sections of this Guide present examples of 
good practices implemented by EMBs around the world 
in response to these questions.
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Kế hoạch hành động: Cơ quan phụ trách bầu cử có 
kế hoạch gì về Lồng ghép giới và bảo đảm sự tham gia 
bình đẳng trong các quá trình bầu cử? Cơ quan phụ 
trách bầu cử có cần hỗ trợ trong thực hiện một phần, 
hay toàn phần của kế hoạch hành động không? Vai 
trò của các đối tượng khác như các nhóm xã hội dân 
sự, các cơ quan chính phủ, quốc hội, truyền thông 
và các đảng chính trị trong việc thực hiện kế hoạch 
hành động?

Cấu trúc và thành phần của Cơ quan phụ trách bầu 
cử: Luật nào quy định thành lập Cơ quan phụ trách 
bầu cử? Cách thức thành lập cơ quan này và cách thức 
xem xét vấn đề bình đẳng giới? Cơ quan phụ trách 
bầu cử có cần hỗ trợ về xây dựng chính sách phát triển 
nguồn nhân lực tính tới yếu tố giới tính hay không? 
Có khoảng cách nào về năng lực nhận thức về vấn đề 
giới trong lĩnh vực bầu cử và sự thiếu nhận thức về 
vấn đề giới tính và bầu cử của đội ngũ nhân viên và 
quản lý?

Hỗ trợ quá trình bầu cử: Nếu Cơ quan phụ trách bầu 
cử đề nghị được hỗ trợ trong quá trình bầu cử (như 
đăng ký cử tri, thông tin cử tri), có bằng chứng nào 
cho thấy có sự đánh giá về giới trong đề xuất hỗ trợ? 
Liệu sự can thiệp có hỗ trợ hay thúc đẩy sự tham gia 
bình đẳng trong quá trình bầu cử giữa nam giới và 
nữ giới không, hay có tỷ lệ mất cân bằng giữa các 
giới? Nếu hỗ trợ về quá trình rà soát luật pháp hay rà 
soát các quá trình khác, vấn đề bình đẳng giới được 
lồng ghép vào quá trình rà soát đó như thế nào? Các 
ý kiến hỗ trợ chuyên môn nào về bình đẳng giới sẽ 
được sử dụng để hỗ trợ quá trình này?

Nhóm tư vấn: Nếu Văn phòng quốc gia thành lập một 
nhóm tư vấn hỗ trợ Cơ quan phụ trách bầu cử, thành 
phần giới tính của nhóm đó sẽ như thế nào? Có đảm 
bảo cân bằng giới tính và vai trò của nữ giới không? 
Nếu sự can thiệp kéo dài trong nhiều năm và các thành 
viên nhóm tư vấn thay đổi, cách thức duy trì cân bằng 
về giới tính sẽ như thế nào? Nhận thức về giới tính của 
các chuyên gia trong nhóm sẽ ở mức nào?

Khung chính sách: Có khuôn khổ luật pháp và 
chính sách nào ở cấp quốc gia về vấn đề giới trong 
bầu cử? Có cần điều chỉnh gì về quy định hay pháp 
lý không? Khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn 
như thế nào?

Ngân sách và báo cáo về hoạt động can thiệp: Cơ 
quan phụ trách bầu cử có tỷ lệ ngân sách nào cho 
Lồng ghép giới và thúc đẩy tiếp cận bình đẳng không? 
Toàn bộ ngân sách có sự tách  biệt về giới tính không? 
Cách thể hiện số liệu trong báo cáo như thế nào?

Việc xem xét kỹ lưỡng các câu hỏi trên, ở bất kỳ cơ 
quan nào, cũng đòi hỏi ý chí chính trị, năng lực và 
nguồn lực. Hai phần tiếp theo của tài liệu sẽ trình bài 
các ví dụ thực tiễn của các Cơ quan phụ trách bầu cử 
trên thế giới để giải đáp các câu hỏi này.
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Cơ quan phụ trách bầu cử toàn diện, có tính nhạy 
cảm giới thì có năng lực thực hiện Lồng ghép giới 
và các chiến lược có mục tiêu giới nhằm đạt được 
bình đẳng giới.
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Tìm hiểu về các cơ quan 
phụ trách bầu cử có   
nhạy cảm giới1

Để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới, cần chú ý tới cách thức vấn đề này gắn vào các 
quy phạm về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và thể chế. Quá trình Lồng ghép giới và 
đánh giá về giới tính sẽ giúp tìm ra và xử lý các bất bình đẳng mang tính cấu trúc này.

Lồng ghép giới là chiến lược nghiên cứu mọi quá trình, 
mọi kết cấu, mọi yếu tố đầu ra của một cơ quan về các 
tác động tiềm tàng khác nhau đối với nam giới và nữ 
giới. Lồng ghép giới coi các thành tựu về bình đẳng 
giới và xóa bỏ mọi thực tế phân biệt đối xử là trung 
tâm của các mục tiêu và công tác của cơ quan. Quá 
trình này giúp bình thường hóa các thành tựu về bình 
đẳng giới. Không sớm thì muộn, các cơ quan sẽ phải 
xây dựng và thực thi các biện pháp can thiệp về giới 
tính cụ thể và giới tính có mục tiêu nhằm giản quyết 
các vấn đề cụ thể, trong đó bao gồm các biện pháp 
hành động. Cách tiếp cận kép này sẽ tạo nên một cơ 
quan toàn diện, quan tâm đến vấn đề giới.

Một Cơ quan phụ trách bầu cử có nhạy cảm giới là 
cơ quan phản ánh nhu cầu và lợi ích của nam giới và 
nữ giới trong chính sách, hoạt động, hạ tầng và công 
tác của mình.17 Theo định nghĩa này, các Cơ quan phụ 
trách bầu cử toàn diện, có nhạy cảm giới có năng lực 
thực thi các chiến lược về Lồng ghép giới và chiến lược 
có mục tiêu giới nhằm đạt được bình đẳng giới. Các cơ 
quan này có các nguồn lực cần thiết như nguồn lực tổ 
chức, nhân lực và tài chính để bảo đảm bình đẳng giới 
được tính tới ở mọi bước của Chu trình bầu cử. Cụ thể 
hơn, các Cơ quan phụ trách bầu cử quan tâm đến vấn 
đề giới có thể xem xét:

• Thúc đẩy bình đẳng giới ở tất cả các giai đoạn của 
quá trình bầu cử và trong công tác thường nhật của 
Cơ quan phụ trách bầu cử như chiến lược mục tiêu.

• Thực hiện các hoạt động phân tích, đánh giá để 
xác định các công tác hiệu quả nhằm đạt được các 

kết quả về bình đẳng giới và các công tác cải thiện 
tổ chức.

• Xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch chiến lược, 
trong đó bao gồm các hoạt động và kết quả về bình 
đẳng giới.

• Dành hạ tầng và nguồn lực phục vụ Lồng ghép giới, 
như các ủy ban hoặc mạng lưới các đầu mối phụ 
trách giới trong toàn tổ chức.

• Đặt mục tiêu cân bằng giới tại tất cả các vị trí, bao 
gồm các vị trí quản lý cao cấp và lãnh đạo, nỗ lực 
chung nhằm bảo đảm quan tâm đến vấn đề giới đối 
với các nhân viên tạm thời tại thời điểm cao trào 
của giai đoạn bỏ phiếu.

• Bảo đảm chính sách tuyển dụng tạo ra cơ hội cân 
bằng cho nam giới và nữ giới, bảo đảm nhân viên 
có quyền lợi cần thiết và có quyền cân bằng giữa 
công việc và cuộc sống.

• Cung cấp đủ cơ hội phát triển nghề nghiệp và cơ 
hội đào tạo về bình đẳng giới và Lồng ghép giới 
cho tất cả nhân viên, bảo đảm bình đẳng giới là 
một cấu phần trong hoạt động đào tạo cho toàn thể 
nhân viên.

• Có hệ thống thực thi và các quy trình đảm bảo được 
6 nhóm dữ liệu tách biệt về giới xuyên suốt Chu 
trình bầu cử, bao gồm đăng ký cử tri và số người 
đi bỏ phiếu.

Phần A sẽ giải thích từng yếu tố trên một cách cụ thể 
và và đưa ra các ví dụ thực tế từ các cuộc khảo sát.
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Phân tích giới cung cấp cơ hội xem xét kết cấu 
văn hóa và văn hóa tổ chức của một Cơ quan 
phụ trách bầu cử cũng như các hoạt động do cơ 
quan này thực hiện, tuân thủ việc quản trị và 
điều hành bầu cử.
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Phân tích về các    
cơ quan phụ trách bầu cử2

Đánh giá về bình đẳng giới và cách thức phụ nữ tham gia đã và đang tích cực được thúc 
đẩy, bao gồm xem xét toàn bộ các chính sách, quyết định và hành động do tổ chức 
thực hiện từ góc độ Lồng ghép giới. Đối với Cơ quan phụ trách bầu cử, đánh giá về bình 
đẳng giới cần bao gồm tất cả các hoạt động nội bộ của tổ chức cũng như tất cả các yếu 
tố trong tổ chức bầu cử.

Hoạt động “Phân tích giới tính trong lĩnh vực bầu cử”được Hội đồng bầu cử Nepal (ECN) thực hiện năm 2010 
với sự giúp đỡ của UNDP và IFES. Bản phân tích đã nghiên cứu khuôn khổ pháp lý và thể chế, xem xét các trở 
ngại đối với việc nữ giới tham gia các quá trình bầu cử và tình trạng làm việc của họ trong ECN. Hội đồng cam 
kết sẽ thực hiện theo báo cáo nghiên cứu “trên cơ sở các kết quả và đề xuất khuyến nghị”. Tài liệu cũng thu 
thập các cuộc phỏng vấn, thảo luận với phạm vi rộng, đối tượng là những người liên quan tới công tác bầu cử. 
Nghiên cứu này cũng đã đưa ra các khuyến nghị toàn diện, bao gồm việc thiết lập các đầu mối phụ trách giới 
trong ECN và các chương trình nâng cao năng lực cho nhân viên của ECN. Sau đó, ECN đã bổ nhiệm nhân 
sự đầu mối, thông qua Chính sách giới năm 2013 và hiện đang xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chính 
sách này; đầu năm 2014, cơ quan này đã thành lập Bộ phận chuyên trách về giới.19

“Trong hầu hết các cấu phần, hoạt động thực tiễn về 
Lồng ghép giới được thực hiện thông qua bảng danh 
mục các câu hỏi, nhằm bảo đảm không có yếu tố nào 
được quá xem trọng. Khi bạn đưa ra đúng câu hỏi, 
bạn có thể sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả.
Lồng ghép giới là quá trình cần thiết để đạt được cả 
bình đẳng giới và các mục tiêu chính sách khác theo 
các hiệu quả và kết quả tốt nhất”.18

2.1. Đánh giá, phân tích về giới

Các câu hỏi này thường được sử dụng xuyên suốt quá 
trình đánh giá về giới tính hay các bài tập phân tích 
về giới tính. Việc phân tích sẽ xem xét sự tham gia 
của nữ giới trong bầu cử trong hoàn cảnh hiện tại, 
songđể phân tích trở nên toàn diện, quá trình phân 

tích thường đồng thời xem xét tới cả vấn đề bình đẳng 
giới trong Cơ quan phụ trách bầu cử. Một hoạt động 
phân tích có kết cấu tốt sẽ đưa ra được phân tích bao 
quát về hoàn cảnh hiện tại và tạo nền tảng giúp lập kế 
hoạch cho các thay đổi cần thiết để thu hẹp khoảng 
cách giới tính.

Trước tiên, hoạt phân tích có thể có thể bắt đầu từ 
chính kết cấu và công tác của Cơ quan phụ trách bầu 
cử. Tại nhiều quốc gia, việc đánh giá về giới tính có 
thể được tiến hành tại các cơ quan nhà nước khác và 
điều này sẽ giúp đưa ra các ví dụ và mô hình có thể 
học tập. Thêm vào đó, một cơ quan chính phủ phụ 
trách về công tác nữ giới hoặc bình đẳng giới nào đó 
có thể đưa ra hướng dẫn về vấn đề này. Việc đưa ra 
ý kiến chuyên môn từ cấp độ quốc gia là quan trọng, 
ngay cả khi cấu trúc của Cơ quan phụ trách bầu cử 
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không giống với các cơ quan nhà nước khác.

Việc thiết kế và truyền đạt các hoạt động phân tích 
được coi như giai đoạn thu thập thông tin cho quá 
trình lớn hơn, đó là đạt được Lồng ghép giới. Đây là 
hoạt động nhằm xác định các hoạt động và quy trình 
tốt cũng như xác định khoảng cách. Hoạt động nhằm 
vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tác động của giới tính 
đến kết cấu, quản lý, chức năng của tổ chức cũng như 
các tác động của giới tính đến quản trị bầu cử. Trên 
cơ sở đó, bản đánh giá sẽ đưa ra cơ hội đề xuất khuyến 
nghị phục vụ thay đổi và cải tiến.

Phân tích, đánh giá giới có thể được thực hiện thông 
qua hàng loạt các bài phỏng vấn hoặc các thảo luận 
nhóm với một nhóm đối tượng. Phụ lục C sẽ trình bày 
công cụ mẫu về phân tích giới, công cụ sẽ giúp xây 
dựng các thảo luận nhóm dựa trên các hoạt động phân 
tích tại Nepal., Moldova, Libya và Lebanon. Trong 
tất cả các trường hợp, hoạt động sẽ có kết quả tốt 
hơn nếu thông tin, ý tưởng, quan điểm được thu thập 
từ các nhóm đối tượng khác nhau, cũng như từ nhân 
viên và lãnh đạo của Cơ quan phụ trách bầu cử. Các 
tổ chức vì phụ nữ và các tổ chức dân dự có công tác 
nhằm khuyến khích sự tham dự của nữ giới trong bầu 
cử, quan sát viên bầu cử, giáo dục cử tri, các viện hàn 
lâm và truyền thông… thường có nhiều thông tin và ý 
tưởng để cung cấp cũng như các đảng chính trị. Nhân 
viên làm việc tại các trung tâm bỏ phiếu, thực hiện 
đăng ký cử tri cũng có điều kiện quan sát những vấn 
đề nữ giới gặp phải trong suốt quá trình bầu cử. Tất 
cả các nguồn trên cung cấp thông tin liên quan cho Cơ 
quan phụ trách bầu cử xem xét khi đưa ra các chiến 
lược về thúc đẩy bình đẳng giới.

2.2. Vấn đề Lồng ghép giới trong quá 
trình đánh giá hậu bầu cử

Bên cạnh các hoạt động phân tích tập trung về giới, 
bình đẳng giới cũng cần được gắn kết với tất cả các 
hoạt động đánh giá khác. Đánh giá hậu bầu cử là đặc 
trưng của hầu hết các Cơ quan phụ trách bầu cử. Các 
hoạt động đánh giá này có thể bao gồm yếu tố đánh 
giá về giới. Cụ thể, như các cuộc rà soát thường tập 
trung vào các thực tiễn tốt và các cải cách cần thiết về 
quy trình bầu cử, hoạt động rà soát này thường khảo 
sát về tác động của các thay đổi đối vớivới nữ giới 

Ví dụ về các đánh giá tập trung về giới 
bao gồm:

• Tại Afganistan, Bộ phận phụ trách về giới của 
Cơ quan phụ trách bầu cử tổ chức các hội thảo 
thường niên về “các bài học được rút ra” với 
thông tin từ các nhóm đối tượng liên quan và 
sử dụng kết quả báo cáo như một công cụ giúp 
tạo sự thay đổi, thông qua phổ biến và tham 
khảo cho quá trình lập kế hoạch. Quá trình này 
nhận thức được tầm quan trọng của việc lắng 
nghe từ các luồng quan điểm, cũng như thường 
xuyên đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động 
được thực hiện.20

• Tại Moldova: năm 2011, Hội đồng bầu cử 
trung ương Moldova cam kết trong kế hoạch 
chiến lược sẽ thực hiện lồng ghép bình đẳng 
giới thông qua các hoạt động. Qua theo dõi các 
hội thảo của BRIDGE về giới tính và bầu cử, 
một nhóm tư vấn đã được thành lập nhằm quan 
sát quá trình kiểm toán về giới trong bầu cử 
tại Moldova. Nhóm tư vấn bao gồm các thành 
viên, nhân viên trong Hội đồng, các đối tác của 
UNDP và Tổ chức xã hội. Cuộc kiểm toán đã 
đưa ra thông tin về các nội dung mà Hội đồng 
có thể xử lý vấn đề bình đẳng giới trong các 
chính sách và quy trình, cũng như các nội dung 
cần sửa đổi về khuôn khổ pháp lý để bảo đảm 
bình đẳng giới.

• Tại Pakistan: UN Women và UNDP đã hỗ trợ 
Hội đồng bầu cử Pakistan bằng các tư vấn và 
hướng dẫn kỹ thuật để gắn kết quan điểm về 
bình đẳng giới vào khuôn khổ và các văn bản 
về khung quản lý bầu cử một cách chiến lược. 
Báo cáo rà soát hậu bầu cử năm 2013 đã đưa ra 
các khuyến nghị cụ thể về cải cách pháp lý đối 
với các hệ thống phức tạp và gây tranh cãi liên 
quan tới việc tước quyền bầu cử của nữ giới.21
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the EMB provides an opportunity to analyse organiza-
tional results and outcomes by gender as well as report 
all statistics in a disaggregated manner (see section 6). 

EMBs can also establish or measure participation 
issues against baselines through their post-electoral 
reporting and assessment. The period between elec-
tions can be used to analyse their actions and strate-
gize to identify improved approaches. The relatively 
calm period between elections presents an opportunity 
to revise internal policies and to offer internal training 
on gender issues or training opportunities for women 
members. International and domestic observer mis-
sion reports, which include gender analyses, may be 
important sources of information. Some examples of 
EMB post- and inter-election period actions include:

•	 Bosnia and Herzegovina: A post-election analysis 
is made after every election that includes a gender 
equality perspective. The analysis includes statistics 
on the number of women candidates, elected candi-
dates and voter turnout.23 

•	 Canada: Various post-election reports include a 
gender equality perspective related to turnout rates, 
reasons for not voting and women’s participation as 
candidates.24 

•	 South Africa: Election satisfaction surveys (con-
ducted on election day) are commissioned to examine 
the electoral and political involvement of specific 
groups such as women, youth and persons with dis-
abilities. Quantitative data is backed up by qualitative 
data from focus group discussions – women are spe-
cifically targeted in these focus groups.25

Following the mapping exercise or post-election assess-
ment, the EMB, and its stakeholders and partners, 
will have a better idea of areas for priority action. In 
most cases, it may be useful to divide the findings of 
the gender mapping exercise into two parts: areas that 
require attention for gender equality to be achieved 
within the electoral management body and areas that 
require attention for gender equality to be achieved in 
the country’s electoral processes. 

•	 Tanzania: Two conferences were held in 2010 
with representatives from women’s associations, 
women sections in religious institutions, the 
Ministry of Community Development Gender 
and Children, media, academic institutions and 
development partners. The aim was to identify 
issues and gather ideas for change to encour-
age women to participate in elections as voters, 
candidates and when working as poll work-
ers.22 In 2011, following the election, UNDP 
supported the electoral commission in learning 
lessons by commissioning four major studies 
that sought to objectively explain the reasons 
for low turnout, low voter registration and low 
participation by women.
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• Tại Tanzania: Hai cuộc hội thảo được tổ chức 
trong năm 2010 với đại diện từ các tổ chức về 
nữ giới, các đơn vị phụ trách về nữ giới trong 
các cơ quan tôn giáo, Bộ Phát triển cộng đồng 
về giới và trẻ em, giới truyền thông, các viện 
nghiên cứu và đối tác phát triển. Mục tiêu 
nhằm xác định các vấn đề và thu thập các ý 
tưởng để thay đổi, khuyến khích sự tham gia 
của nữ giới trong bầu cử như cử tri, ứng cử 
viên hay là nhân viên làm việc tại các điểm bỏ 
phiếu.22 Năm 2011, UNDP đã hỗ trợ Hội đồng 
bầu cử về các bài học rút ra thông qua bốn 
nghiên cứu chính về nguyên nhân tỷ lệ cử tri 
đăng ký thấp, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu thấp và sự 
tham gia của nữ giới ở mức thấp.

dưới góc độ cử tri và các nhân viên bầu cử. Tương tự, 
các báo cáo thường niên của cơ quan do các Cơ quan 
phụ trách bầu cử thường cung cấp cơ hội phân tích 
về các kết quả hoạt động của cơ quan theo giới, cũng 
như báo cáo tất cả các số liệu tách biệt về giới (xem 
phần 6).

Các Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có thể tạo ra 
hay đo lường sự tham gia trong bầu cử so với tiêu 
chuẩn, thông qua các báo cáo, đánh giá hậu bầu cử. 
Giai đoạn giữa các cuộc bầu cử thường được đem ra 
để nghiên cứu các hoạt động và chiến lược nhằm xác 
định được cách tiếp cận tiên tiến hơn. Giai đoạn yên 
ả giữa các cuộc bầu cử sẽ đưa ra cơ hội sửa đổi chính 
sách nội bộ và đưa ra hoạt động đào tạo nội bộ về vấn 
đề giới, hay cơ hội đào tạo cho các nữ thành viên. Báo 
cáo của các phái đoàn quốc tế và trong nước, trong đó 
có phân tích về giới, sẽ là nguồn thông tin quan trọng. 
Một số ví vụ về hoạt động của các Cơ quan phụ trách 
bầu cử trong giai đoạn hậu bầu cử bao gồm:

• Tại Bosnia và Herzegonina, Phân tích hậu bầu cử 
được lập sau mỗi cuộc bầu cử, bao gồm quan điểm 
về bình đẳng giới. Phân tích bao gồm số liệu về các 
ứng cử viên nữ, các ứng viên trúng cử và tỷ lệ cử tri 
bỏ phiếu.23

• Tại Canada: Nhiều báo cáo hậu bầu cử bao gồm 
quan điểm bình đẳng giới liên quan tới tỷ lệ cử tri 
đi bầu, nguyên nhân không đi bỏ phiếu và sự tham 
gia của nữ giới với tư cách ứng cử viên.24

• Tại Nam Phi: Khảo sát về bầu cử (thực hiện trong 
ngày bỏ phiếu) được dùng để thẩm tra sự tham gia 
của các nhóm đối tượng cụ thể như phụ nữ, thanh 
niên và người khuyết tật. Dữ liệu định lượng được 
bổ sung bằng dữ liệu định tính từ các cuộc thảo 
luận nhóm tập trung về nữ giới.25

Qua các hoạt động phân tích và đánh giá hậu bầu cử, 
các Cơ quan phụ trách bầu cử và các nhóm đối tượng, 
đối tác sẽ có thêm ý tưởng về các hành động ưu tiên. 
Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ có ích khi 
chia nhỏ các kết quả phân tích về giới thành 2 phần: 
các nội dung cần chú ý để đạt được bình đẳng giới 
trong Cơ quan phụ trách bầu cử và các nội dung cần 
chú ý để đạt được bình đẳng giới trong cuộc bầu cử 
cấp quốc gia. 
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Bảng số 1: Kết quả khả thi của hoạt động phân tích giới trong Cơ quan phụ trách bầu cử

Các chỉ số mẫu về bất bình đẳng giới trong Cơ quan 
phụ trách bầu cử

Các chỉ số mẫu về bất bình đẳng giới trong quy trình 
bầu cử

Số lượng nam giới và nữ giới trong bộ phận/ban/hội đồng 
quản trị Tỷ lệ cử tri đăng ký không phản ánh dân số

Số lượng nam giới và nữ giới tại cả cấp quản lý và cấp 
nhân viên Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu không tách biệt về giới tính

Số lượng nam giới và nữ giới trong các sự kiện đào tạo 
và nâng cao năng lực (bao gồm cả thực tập và biệt phái)

Số lượng nam nhân viên và nữ nhân viên đăng ký cử tri 
không phản ánh dân số

Không có cơ hội công bằng, hay chính sách về bình 
đẳng giới Quy trình và sắp xếp bỏ phiếu không tính tới vấn đề giới

Thiếu trang thiết bị tại Cơ quan phụ trách bầu cử (phòng 
tắm, phòng cầu nguyện,…) Tỷ lệ vi phạm trong bầu cử gia tăng, bất lợi cho một giới

Thiếu dữ liệu tách biệt về giới ở tất cả các cấp Tài liệu giáo dục cử tri chưa có nhạy cảm giới

2.3. Kế hoạch hành động về bình đẳng giới

Khi Cơ quan phụ trách bầu cử hoàn thành hoạt động 
phân tích, cơ quan này có thể xem xét xây dựng Kế 
hoạch hành động. Như các kế hoạch hành động khác, 
kế hoạch này sẽ giải thích chi tiết các thách thức, các 
hành động khả thi, đối tượng chịu trách nhiệm, nguồn 
lực cho phép và lịch trình. Về điểm này, Cơ quan phụ 
trách bầu cử không nhất thiết xử lý tất cả các vấn đề 
trong kế hoạch hành động chỉ trong một Chu trình 
bầu cử. Trong trường hợp này, kế hoạch có thể đặt ra 
ưu tiên và Cơ quan phụ trách bầu cử cần cam kết xử lý 
tiếp các vấn đề còn tồn đọng tại cuộc bầu cử tiếp theo. 
Kế hoạch hành động có thể bao gồm các cơ chế giám 
sát. Bảng 2 (trang sau) sẽ cung cấp các hành động 
cụ thể và các mục tiêu có thể đưa vào kế hoạch hành 
động xử lý bình đẳng giới.

2.4. Rà soát hậu bầu cử dưới góc độ pháp lý

Việc phân tích về giới đối với các quy định và pháp 
luật liên quan là cần thiết để đánh giá toàn diện về 
quá trình bầu cử từ quan điểm về giới. Nếu trong luật 
còn rào cản đối với sự tham gia của nữ giới, thỉ luật 
có thể được sửa đổi. Trường hợp ở Afganistan là một 
ví dụ. Năm 2010, đánh giá hậu bầu cử được thực hiện 
bởi IEC đã chỉ ra ít nhất 3 nội dung có thể thay đổi 
về pháp lý nhằm nâng cao sự hiện diện của nữ giới, 
bao gồm quy định chặt chẽ về chỉ tiêu giới; xem xét lại 
quy định bầu cử yêu cầu công chức phải xin nghỉ việc 
trước khi đăng ký trở thành ứng cử viên; cho phép ứng 
cử viên nữ được nhận hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế 
cho ngân sách tranh cử.27 
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Bảng số 2: Các chỉ số mẫu trong Kế hoạch hành động bình đẳng giới

Xác định bất bình 
đẳng giới trong phân 
tích

Hành động sẽ thực 
hiện

Biện pháp và mục tiêu cụ thể để đạt 
được thay đổi

Trách nhiệm

Số lượng chênh lệch 
giới trong nhân viên, ở 
mọi cấp

• Tăng số lượng nữ 
giới ở các vị trí quản 
lý cấp trung và   
cấp cao

• Xác định liệu có cần 
cải cách pháp lý

• Nhất trí mục tiêu về tỉ lệ nữ giới ở các 
vị trí quản lý cấp trung và cấp cao 
(như cân bằng về giới trong 5 năm tới)

• Cung cấp kiến thức lãnh đạo và đào 
tạo quản lý cho phụ nữ ở cấp quản lý 
bậc trung trong thời gian nhất định

• Giao một nhóm cá nhân trong Cơ 
quan phụ trách bầu cử chịu trách 
nhiệm về quá trình giám sát mục tiêu 

• Cấp lãnh đạo Cơ 
quan phụ trách   
bầu cử

• Bộ phận nhân sự

• Bộ phận đào tạo 
hoặc tương đương

Không có cơ hội công 
bằng, hay chính sách 
chống phân biệt đối xử 
và quấy rối

• Xây dựng chính 
sách tạo cơ hộ 
công bằng, chống 
phân biệt đối xử và 
quấy rối

• Rà soát các chính sách hiện thời và 
tài liệu hướng dẫn quy trình từ góc độ 
bình đẳng giới

• Khảo sát nhân viên về vị trí việc làm 
và kinh nghiệm

• Thông qua chính sách và đánh giá 
định kỳ

• Cấp quản lý Cơ 
quan phụ trách   
bầu cử

• Bộ phận nhân sự

• Đầu mối phụ trách 
về giới tính

Thiếu dữ liệu tách biệt 
về giới

• Cam kết của Cơ 
quan phụ trách bầu 
cử về bảo đảm việc 
thu thập dữ liệu 
tách biệt về giới và 
báo cáo 

• Rà soát các quy định, luật lệ hiện 
hành, sửa đổi các cụm từ có thể cản 
trở thu thập thông tin tách biệt về giới

• Rà soát các phương pháp và các 
bản thu thập thong tin, dữ liệu

• Nếu cần thiết, đưa thêm biến số “giới 
tính” vào cơ sở dữ liệu điện tử, như 
bản kết quả của các điểm bỏ phiếu

• Bảo đảm đưa hướng dẫn về thu thập 
dữ liệu tách biệt về giới vào tài liệu 
đào tạo hay chỉ thị dành cho nhân 
viên ở điểm bỏ phiếu

• Cấp quản lý Cơ 
quan phụ trách   
bầu cử

• Quốc hội

• Bộ phận phụ trách 
hoạt động bầu cử

• Bộ phận đào tạo

• Bộ phận thông tin 
cử tri
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The role of parliaments  
in reviewing the electoral process
Parliamentarians are primary stakeholders in the 
electoral process and may invest significant time and 
resources to reviewing the administration of an elec-
tion or specific aspects of the process. In some parlia-
ments, a dedicated parliamentary committee is tasked 
with this review. In Australia, the Joint Standing Com-
mittee on Electoral Matters (JSCEM) reviews every fed-
eral election, inviting submissions from all interested 
parties. The Australian Electoral Commission prepares 
a lengthy submission including recommendations for 
legislative change and its Commissioners appear before 
the Committee at least twice: at the beginning of the 
inquiry and towards the end, to respond to some of 
the evidence received by the JSCEM from other stake-
holders. Similar parliamentary committee reviews are 
conducted in New Zealand (by the Justice and Electoral 

Committee), Canada (by the Legal and Constitutional 
Affairs Committee) and in Iraq (by the Legal Com-
mittee of the Council of representatives). While these 
specialized parliamentary committees may not be 
appropriate in all contexts, they can play an important 
oversight function.

This process serves to highlight the importance of 
having women parliamentarians represented on all 
parliamentary committees, including those that review 
elections. When women MPs take part in these inquiries, 
they may be able to raise issues that affected them, and 
other female candidates, in the election. Parliamentary 
committee inquiries result in numerous recommenda-
tions for government to action. While not necessarily 
gender-sensitive, the Australian JSCEM’s report into the 
conduct of the 2010 federal election included 37 recom-
mendations, 35 of which were to amend or repeal var-
ious sections of electoral law.28

sUMMINg UP:

• A gender assessment or mapping can be a 
useful first step in assessing the extent to 
which an EMB can be considered inclusive. 

• Participants can include the staff and 
leadership of the EMB itself as well as the 
range of stakeholders who interact with the 
EMB such as political parties, independent 
candidates, parliamentarians, media repre-
sentatives, gender equality advocates and 
academics. 

• The outcomes of a gender mapping can 
reflect the structure and organizational 
culture of the EMB as well as the activi-
ties it undertakes with respect to election 
management and administration. 

• The assessment could ideally result in 
an action plan, setting key targets and 
timeframes for action. 
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Vai trò của nghị viện /quốc hội trong việc rà 
soát các quy trình bầu cử

Các nghị sĩ là bên liên quan chính trong quy trình bầu 
cử, có thể dành thời gian và nguồn lực cần thiết để rà 
soát quản trị bầu cử hay các khía cạnh khác của quy 
trình bầu cử. Tại một số nghị viện, các ủy ban chuyên 
trách được giao nhiệm vụ rà soát này. Tại Australia, 
Ủy ban chung về các vấn đề bầu cử (JSCEM) rà soát 
sau mỗi kỳ bầu cử liên bang, tiến hành thu thập bản 
đệ trình của tất cả các đảng liên quan. Hội đồng bầu 
cử Australia sẽ chuẩn bị bản đệ trình dài, bao gồm 
khuyến nghị về thay đổi pháp lý. Các Ủy viên sẽ báo 
cáo Ủy ban ít nhất hai lần: từ khi được yêu cầu cho 
tới khi kết thúc bầu cử, nhằm giải trình về các thông 
tin thu thập được của JSCEM từ các bên liên quan. 
Bản rà soát khác tương đương được thực hiện tại New 
Zealand (bởi Ủy ban bầu cử và tư pháp), tại Canada 
(bởi Ủy ban về các vấn đề pháp lý và hiến pháp), và 
tại Iraq (bởi Ủy ban pháp lý thuộc Hội đồng đại biểu). 

Nếu các ủy ban chuyên trách của nghị viện không phù 
hợp với mọi hoàn cảnh, các ủy ban này cũng có thể 
thực hiện các chức năng giám sát quan trọng.

Quy trình này nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc có đại diện nữ nghị sĩ trong tất cả các ủy ban của 
nghị viện, bao gồm các ủy ban rà soát bầu cử. Khi 
nữ giới tham gia vào các cơ quan này, họ có thể nêu 
ra các vấn đề có tác động đến họ cà các ứng cử viên 
nữ khác trong bầu cử. Ủy ban nghị viện sẽ đưa ra các 
khuyến nghị cho chính phủ để hành động. Dù không 
hẳn mang tính chất nhạy cảm về giới, báo cáo của 
JSCEM về việc thực hiện bầu cử liên bang năm 2010 
đã bao gồm 37 khuyến nghị, và 35 trong số đó là về 
sửa đổi nhiều quy định về bầu cử.28

TÓM TẮT:

• Hoạt động phân tích, đánh giá về giới sẽ hữu 
ích trong bước đầu tiên nhằm đánh giá xem 
liệu Cơ quan phụ trách bầu cử nào được xem 
là Cơ quan phụ trách bầu cử toàn diện.

• Thành viên có thể bao gồm nhân viên và 
lãnh đạo của Cơ quan phụ trách bầu cử cũng 
như nhóm các bên liên quan tương tác với 
Cơ quan phụ trách bầu cử như các đảng 
chính trị, các ứng cử viên độc lập, các nghị 
sĩ, đại diện truyền thông, các nhà hoạt động 
và học giả về bình đẳng giới.

• Kết quả hoạt động nghiên cứu về giới có 
thể phản ánh cấu trúc văn hóa và văn hóa 
tổ chức của Cơ quan phụ trách bầu cử cũng 
như các hoạt động các quan này thực hiện 
tuân theo việc quản lý và quản trị bầu cử.

• Bản đánh giá có thể giúp hình thành kế 
hoạch hành động, đặt ra các mục tiêu quan 
trọng và khung thời gian cho hành động.
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Cam kết về      
bình đẳng giới3

Để tập trung vào việc vượt qua và xử lý bất bình đẳng giới trong Cơ quan phụ trách bầu 
cử, cần bắt đầu bằng việc lập kế hoạch ở cấp cao nhất, nhấn mạnh cam kết về bình 
đẳng giới trong tầm nhìn và trong tuyên ngôn sứ mệnh.

Bảo đảm vấn đề giới là một phần của mọi chiến lược 
và kế hoạch hành động có nghĩa là tuyên bố trong tầm 
nhìn sẽ gắn kết với công tác của Cơ quan phụ trách 
bầu cử. Một chính sách về giới là cách tốt để phác 
thảo tất cả các công tác liên quan đến giới. Việc xem 
xét về giới trong kế hoạch hành động và các chính 
sách khác cũng bảo đảm bình đẳng giới được xem xét 
ở mọi bộ phận của tổ chức và ai cũng xem bình đẳng 
giới là một phần công việc của họ.

3.1. Chính sách, kế hoạch và tuyên ngôn 
sứ mệnh

Bên cạnh đưa các tuyên bố về bình đẳng giới vào 
kế hoạch hành động, vấn đề giới có thể đưa vào 
tầm nhìn và tuyên ngôn sứ mệnh; đưa vào chỉ đạo 
nguyên tắc và giá trị; đưa vào các mục tiêu, mục đích 
trong nội bộ tổ chức và liên quan đến bầu cử. Trong 
khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 8/35 quốc 
gia (23%) báo cáo rằng quốc gia đó “đặt mục tiêu 
về giới trong kế hoạch chiến lược/kế hoạch hành 
động”: Afghanistan, Canada, Costa Rica, Ethiopia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nam Phi và Tanzania.

Ví dụ về việc đưa nhận thức về giới trong 
chỉ đạo nguyên tắc và giá trị:

• Tại Afganistan: Các nguyên tắc chỉ đạo về quản trị 
bầu cử bao gồm các tuyên bố về trung lập và công 

bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, có trách nhiệm 
và tính giải trình. Mỗi nguyên tắc này đều nhắc đến 
nhu cầu của nữ giới là cử tri, ứng cử viên và nhân 
viên.29 Kế hoạch hành động 2006-2009 nêu “các nỗ 
lực cụ thể cần làm để tiếp cận bộ phận nữ giới và 
người khuyết tật”. Có mục tiêu là “trong các năm 
sau, IEC sẽ tập trung thúc đẩy và tạo thuận lợi cho 
nữ giới tham gia các quá trình bầu cử và đặt ra vấn 
đề phụ nữ tham gia bầu cử với tư cách cử tri, ứng 
cử viên và nhân viên bầu cử”.30

• Tại Costa Rica: TSE đã có chính sách nội bộ về 
bình đẳng giới và Kế hoạch hành động như một 
phần của Kế hoạch công tác năm của cơ quan, 
trong đó giải thích trách nhiệm và nguồn lực cụ thể 
để đạt được chính sách nội bộ và Kế hoạch hành 
động. Cơ quan phụ trách bầu cử này cũng đưa ra 
cam kết trong Kế hoạch hành động trong Chính 
sách quốc gia về bình đẳng giới.31

• Tại Nepal: ECN đã đưa bình đẳng giới và các vấn 
đề xã hội vào Kế hoạch chiến lược đầu tiên (2008-
2013). Kế hoạch chiến lược lần 2 (2015-2019) 
cũng bao gồm các nguyên tắc, mục tiêu và biện 
pháp cụ thể để lồng ghép bình đẳng giới và các vấn 
đề xã hội như các vấn đề có liên quan đến nhau.

• Tại Pakistan: Kế hoạch chiến lược của Hội đồng 
bầu cử Pakistan (ECP) 2010-2014 nhấn mạnh nhu 
cầu về lồng ghép giới: “ECP đặt mục tiêu thiết lập 
cân bằng giới trong tổ chức bằng việc tạo điều kiện 
cho phụ nữ làm việc trong tổ chức” và tập trung 
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vào các nhóm đối tượng yếu thế trong mục tiêu 
chiến lược số 14 “nhằm xây dựng luật pháp và thực 
thi nghiêm túc nhằm bảo đảm các nhóm đối tượng 
yếu thế bao gồm phụ nữ, nhóm người thiểu số và 
người khuyết tật có thể tham gia quá trình bầu cử 
và chính trị.”32

• Tại Sierra Leone: Kế hoạch chiến lược bao gồm 
các ví dụ cụ thể về các mục tiêu liên quan đến cân 
bằng giới tính trong nhân viên. Bộ phận nhân sự 
đưa ra tuyên bố “năng lực của nhân sự cần được 
cải thiện bằng nhiều cách, và cần đặc biệt quan 
tâm tới các cán bộ nữ” và mục tiêu “nhân sự làm 
việc trong ngày bỏ phiếu sẽ được tuyển chọn và đào 
tạo, khuyến khích sự tham gia của nữ giới và người 
khuyết tật.”33

• Tại Nam Phi: Một phần trong các giá trị tổ chức 
đưa vào Kế hoạch chiến lược là “có tính nhạy cảm 
về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, người 
khuyết tật và giới tính”, bao gồm “ghi nhận sự đa 
dạng về kinh nghiệm và năng lực” và “quan tâm và 
tôn trọng người khác”.34 Hội đồng phấn đấu thực 
hiện Chương 2 của hiến pháp, bảo đảm sự công 
bằng trong đối xử với cử tri trên các nguyên tắc 
giới tính, khuyết tật, chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ, 
tôn giáo, thành thị, nông thôn. Các đối tác của Hội 
đồng là các cơ quan lập hiến như Hội đồng về bình 
đẳng giới (CGE). CGE thực hiện quan sát bầu cử 
nhằm đánh giá liệu quá trình bầu cử có thúc đẩy 
bình đẳng giới hay không.

3.2. Chính sách về giới

Bảo đảm bình đẳng giới ở bất kỳ tổ chức nào đòi hỏi 
cam kết chính trị. Biểu hiện của cam kết này là chính 
sách về giới. Cần hiểu rõ vị trí của bình đẳng giới 
trong công tác, quy trình và kết quả công việc của Cơ 
quan phụ trách bầu cử; cũng cần có kế hoạch hành 
động nhăm bảo đảm bình đẳng giới được thực hiện, 
giám sát và đánh giá trong các nội dung ưu tiên.

Chính sách về bình đẳng giới không nên chồng chéo 
với nội dung trong hiến pháp, ví dụ như tuyên bố nam 
giới và nữ giới bình đẳng về mặt pháp luật, hay có 
chính sách quốc gia về bình đẳng giới cho chính phủ 
do cơ quan phụ trách nữ giới cấp quốc gia xây dựng. 
Trong bối cảnh này, chính sách về giới là chính sách 

do Cơ quan phụ trách bầu cử xây dựng phục vụ chỉ 
đạo và gắn kết chiến lược. Chính sách có thể bắt đầu 
với các nội dung về bất bình đẳng giới được nêu trong 
bản đánh giá về giới (xem Bảng 1 ở trên), tiếp đó là 
các hành động chung nhằm xử lý bất bình đẳng, rồi 
đến các mục tiêu cụ thể nhằm giám sát quá trình thay 
đổi. Ví dụ về Chính sách bình đẳng giới của Nepal 
được nêu trong bảng dưới đây.

3.3. Thể chế hóa vấn đề Lồng ghép giới: 
các đầu mối, đơn vị và ủy ban về vấn đề 
giới tính

Để bảo đảm nhân tố thúc đẩy lồng ghép giới và trao 
quyền cho nữ giới, trách nhiệm thúc đẩy và giám sát 
công tác tổ chức cần được thể chế hóa. Nếu quá trình 
lồng ghép giới được thực hiện trong tổ chức, người 
chịu trách nhiệm nên có vị trí cao trong tổ chức và 
có thể tiếp cận tới mọi quá trình ra quyết định. Trong 
một số trường hợp, chuyên gia hoặc đầu mối chuyên 
trách về giới sẽ được chọn lựa để phụ trách về lồng 
ghép giới trong toàn bộ tổ chức. Tuy nhiên, không 
phải lúc nào điều này cũng khả thi, bởi hạn chế về 
ngân sách tuyển dụng, khi đó các thành viên của Cơ 
quan phụ trách bầu cử có thể được bổ nhiệm làm đầu 
mối. Trong trường hợp này, quan trọng là phải bảo 
đảm đầu mối này có đủ thời gian và phải được đào tạo 
để nhận trách nhiệm này.

Một cách khác là dùng mạng lưới các cá nhân, cả nam 
và nữ trong toàn tổ chức, ở các lĩnh vực khác nhau, 
chịu trách nhiệm bảo đảm xem xét về bình đẳng giới 
cho tất cả nhân viên trong công tác hàng ngày. Bằng 
việc tạo nên mạng lưới đầu mối thay vì sử dụng một 
đầu mối, cơ quan có thể phân tích công việc từ góc độ 
bình đẳng giới tốt hơn và quá trình lồng ghép giới sẽ 
trở nên hiện hữu và hợp pháp. Ví dụ tại Afganistan, 
các chuyên gia tư vấn về giới được lựa chọn từ 34 tỉnh 
từ các nhân viên làm việc toàn thời gian. Các nhân 
viên này được đào tạo tăng cường về quản lý và lãnh 
đạo, trao quyền, giới tính, lập kế hoạch ngân sách và 
quản lý xung đột. Các chuyên gia tăng cường quan hệ 
với các tổ chức về nữ giới, nhấn mạnh các vấn đề liên 
quan đến giới và việc tham gia lập kế hoạch, dự trù 
ngân sách và thực hiện các hoạt động tại địa phương.35
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Hội đồng bầu cử Nepal (ECN): Chính sách 
về giới năm 2013

ECN xác định các thách thức cho bầu cử công bằng, 
minh bạch và đáng tin cậy liên quan tới nguyên tắc về 
giới, và xác định nhu cầu phải:

1. Ra chính sách và luật pháp liên quan tới bầu 
cử, quan tâm đến vấn đề giới và toàn diện.

2. Thực thi chính sách liên quan tới giới trong 
bầu cử.

3. Nân cao nhận thức công hiệu quả bằng việc 
tiếp cận các cộng đồng mục tiêu với các vấn 
đề liên quan đến giới.

4. Huy động các nguồn lực cần thiết nhằm cung 
cấp dịch vụ và tạo thuận lợi trong bầu cử, 
như đã nêu trong chính sách và luật liên quan 
đến giới.

ECN xây dựng chính sách về giới trên cơ sở thực hiện 
các cam kết nhằm nhận thức khái niệm về giới được 
quy định trong Hiến pháp lâm thời Nepal năm 2007 
và các cam kết được nhấn mạnh trong các hiệp định 
và thỏa thuận cấp quốc gia, quốc tế và khu vực đã 
được thông qua. ECN cũng nhằm xử lý các vấn đề về 
giới nảy sinh qua các kênh truyền thông của nữ giới, 
như giai cấp thấp, bị đàn áp, các nhóm dân tộc, cộng 
đồng lạc hậu, giai cấp lạc hậu, khu vực lạc hậu, người 
Madhesi và các nhóm thiểu số.

Mục tiêu của chính sách là bảo đảm sự tham dự của 
tất cả công dân trong bầu cử dân chủ và vì vậy, cần 
thiết phải có chính sách về giới thông qua chính sách, 

các điều khoản về kết cấu tổ chức và pháp lý nhằm 
thực hiện chúng. Trái với tình trạng hiện thời, chính 
sách mới được cấu thành nhằm thống nhất quá trình 
dân chủ hóa đã được nhà nước thông qua, bằng việc 
nâng cao sự tham dự tại các giai đoạn bầu cử của nữ 
giới, nam giới, giới tính thứ ba và giai cấp thấp ở tất 
cả các cộng đồng, giai cấp và khu vực lạc hậu trên 
khía cạnh nhận thức về giới, cà các nhóm công dân 
ngoại vi.

Chính sách đặt ra tầm nhìn và mục tiêu:

Tầm nhìn:

Nhằm tạo ra tỷ lệ cân bằng và toàn diện về đại diện 
của công dân ở tất cả các tổ chức nhà nước thông 
qua bầu cử như hiến pháp đã nêu và xây dựng Hội 
đồng bầu cử là cơ quan nhạy cảm về quan điểm giới 
nhằm đưa bầu cử trở nên công bằng, minh bạch và 
đáng tin cậy.

Mục tiêu:

1. Lồng ghép giới vào tất cả các quá trình bầu cử.

2. Gắn kết các quan điểm toàn diện vào tất cả 
các quá trình liên quan tới bầu cử.

3. Xây dựng Hội đồng bầu cử thành cơ quan 
quan tâm đến vấn đề giới và toàn diện.

Cách khác nữa là tạo ra bộ phận hay ủy ban về giới 
tính. Sẽ là thân thuộc hơn khi các ủy ban hoạt động 
nội bộ được thành lập trong tất cả các tổ chức, tập 
trung vào các khía cạnh cụ thể trong công tác hay đối 
với một quá trình cụ thể (như ủy ban quản lý cấp cao). 
Xét kết cấu về giới tại hầu hết Cơ quan phụ trách bầu 
cử, các bộ phận hay ủy ban này thường có cả nam giới 
và nữ giới, nhấn mạnh thông điệp về bình đẳng giới 
tới tất cả mọi người. Nếu Cơ quan phụ trách bầu cử 

được phân chia rải rác, trách nhiệm này cần được trải 
rộng và sao chép trong các kết cấu khác nhau. Lãnh 
đạo của Cơ quan phụ trách bầu cử có vai trò quan 
trọng trong việc giám sát công tác của bộ phận này và 
bảo đảm có đủ nguồn lực để thực hiện công tác.

Cơ quan phụ trách bầu cử tại một số quốc gia Mỹ La 
tinh trong những năm gần đây đã đưa ra cam kết thúc 
đẩy bình đẳng giới thông qua thành lập bộ phận đầu 
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mối để thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong bầu 
cử. Dù trong cơ cấu tổ chức có nhiều bộ phận khác 
nhau giữa các quốc gia về kỹ thuật hay nguồn lực, việc 
thành lập các bộ phận này là bước quan trọng hướng 
tới chính sách thể chế hóa và thực tiễn thúc đẩy sự 
tham gia của nữ giới. Ví dụ, Paraguay lần đầu tiên 
thành lập Bộ phận chuyên trách về giới trong Cơ quan 
phụ trách bầu cử để tạo dữ liệu tách biệt về giới.36

Trong khảo sát Cơ quan phụ trách bầu cử, 10/35 quốc 
gia (29%) “bổ nhiệm đầu mối phụ trách giới tính: 
Afghanistan, Costa Rica, CHDC Congo, Ethiopia, 
Iraq, Kazakhstan, Mozambique, Namibia, Nepal 
và Tanzania. Tất cả các quốc gia, trừ Naminia và 
Mozambique đã “tạo nhóm đầu mối về bình đẳng giới 
gồm các quản lý cấp cao”.

Một số ví dụ về cơ quan chuyên trách về bình đẳng 
giới đã được thiết lập:

• Tại Afghanistan, Bộ phận phụ trách về giới đã 
được thành lập tháng 6/2009 với nhiệm vụ “nâng 
cao sự tham gia của nữ giới về trính trị thông qua 
các thanh đổi dài hạn tại Hội đồng bầu cử, bao gồm 
nâng cao năng lực, lồng ghép giới và đưa tổ chức 
trở thành thân thiện với nữ giới”. Bộ phận này tư 
vấn và hỗ trợ các đơn vị về “điều chỉnh chính sách, 
quy trình, quá trình, ngân sách và hoạt động nhằm 
bảo đảm nữ giới được tham gia như các chủ thể 
chính trị hay nhân viên” Bộ phận sẽ cố gắng bảo 
đảm vấn đề giới sẽ được tính tới trong tất cả các 
hoạt động của Hội đồng bầu cử, từ quản lý công tác 
và nhân lực tới quy định và an ninh bầu cử.37

• Tại Costa Rica: năm 2000, tòa án tối cao về bầu cử 
bổ nhiệm Hội đồng phụ trách giới tính, bao gồm 
các nhân viên của cơ quan. Lãnh đạo Hội đồng 
là một nữ thẩm phán hoặc một nữ hội thẩm. Hội 
đồng đóng vai trò quan trọng trong xác định và 
phát triển các chính sách nội bộ về bình đẳng giới 
và công bằng trong cơ quan bầu cử.38

• Tại CHDC Congo, một trong bảy thành viên của 
Hội đồng bầu cử (CENI) đã được bổ nhiệm làm 
đầu mối phụ trách giới và hỗ trợ thành lập Bộ phận 
về giới trong CENI. Bộ phận này gồm hai cán bộ nữ 
làm nhiệm vụ điều phối và hỗ trợ. Bộ phận này có 
mục tiêu là xây dựng cơ chế thúc đẩy lồng ghép giới 
trong cơ quan., và được giao nhiệm vụ kiểm soát 

việc áp dụng chính sách về giới của CENI ở cấp 
trung ương và địa phương.39

• Tại Ghana, cơ quan có thẩm quyền thuộc Hội đồng 
bầu cử đã thành lập một vị trí phụ trách về giới 
nhằm nhận thức tầm quan trọng của việc nữ giới 
tham gia bầu cử.40

• Tại Honduras, Văn phòng về bình đẳng giới đã 
được thiết lập trong tòa án bầu cử.41

• Tại Iraq, năm 2010, Hội đồng bầu cử tối cao đã có 
bộ phận phụ trách về giới trong toàn bộ các đơn 
vị, đứng đầu là các nữ công tố viên. Các chuyên 
gia tư vấn của Liên hợp quốc cũng tham gia tư vấn 
cho nhóm.

• Tại Mexico, Bộ phận kỹ thuật đặc biệt về bình đẳng 
giới và chông phân biệt đối xử đã được thành lập 
trong Cơ quan quốc gia về bầu cử.

• Tại Nepal, chính phủ đã giao các cơ quan nhà 
nước, bao gồm Hội đồng bầu cử, bổ nhiệm thành 
viên cao cấp làm đầu mối phụ trách về giới.42Hơn 
nữa, ECN đã lập ra Bộ phận phụ trách về giới và bổ 
nhiệm đầu mối về bình đẳng giới và vấn đề xã hội.

• Tại Paraguay, năm 2009, Tòa án bầu cử đã thành 
lập Bộ phận bình đẳng giới, chịu trách nhiệm đưa 
ra dữ liệu tách biệt về giới, phối hợp với các đảng 
chính trị về các chiến lược thúc đẩy sự tham gia của 
nữ gới và sự phối hợp giữa các cơ quan quốc gia và 
quốc tế. 43

• Tại Yemen, Cơ quan phụ trách bầu cử có một bộ 
phận phụ trách về giới để thúc đẩy lợi ích của nữ 
giới trong qía trình bầu cử. Bộ phận này thuộc Bộ 
quản trị địa phương nhằm bảo đảm phụ nữ được 
liên kết tại mọi cấp chính quyền địa phương. Đứng 
đầu bộ phận này là nữ giới.44

Trong trường hợp khác, Cơ quan phụ trách bầu cử 
không bổ nhiệm trực tiếp đầu mối thì có thể thuê dịch 
vụ hay chuyên gia tư vấn của UNDP. Ví dụ:

• Tại Nepal, UNDP đã thuê một chuyên gia về giới 
để hỗ trợ ECN đưa ra các hoạt động về giới vào 
năm 2011. Đồng thời, ECN đã bổ nhiệm nhân sự 
đầu mối phụ trách của Hội đồng tham gia vào Ban 
thư ký chung. Chuyên gia tư vấn của UNDP làm 
việc tại trụ sở của ECN, phối hợp với Hội đồng 
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Local Administration to ensure that women are inte-
grated at all levels of the local authorities work. It is 
headed by a woman.44

In other cases where the EMB did not institute a 
gender focal point position directly, the EMB was able 
to employ the services of gender advisors engaged by 
UNDP. For example: 

•	 In Nepal, UNDP employed a Gender Specialist in 
2011 to support the Electoral Commission of Nepal 
in carrying out its gender and social inclusion activi-
ties. Concurrently, the ECN has appointed a gender 
focal person in the Commission at the rank of Joint 
Secretary. The UNDP Gender Specialist, based at 
the ECN offices, works with the Commission to draft 

key documents, including a gender mainstreaming 
policy, action plan, terms of reference for the ECN 
gender focal person and a concept note for the newly 
established Gender Unit, and assists with the plan-
ning and implementation of all of the Commission’s 
gender-related activities.45

•	 In Sudan in 2010, a UNDP Gender Advisor was co-lo-
cated with the NEC and provided policy advice on 
the integration of a gender equality perspective into 
the election planning process. 

•	 In Tunisia in 2011, a UNDP Gender and Elections 
Advisor was co-located at ISIE and worked with the 
staff members, primarily responsible for outreach 
and training.

sUMMINg UP:

• A focus on addressing and overcoming 
gender inequality within an EMB may start 
at the highest planning level. 

• EMBs may clearly articulate their commit-
ment to gender equality and what it means 
in the national context. 

• This can be done by ensuring that the 
body’s strategic plan or mission statement 
has gender-sensitive objectives, targets and 
means to achieve those. 

• This may also be done by developing a 
focused gender policy that lays out the 
vision and objectives of the EMB

• Once a declaration has been made, 
resources would need to be allocated 
towards its implementation. 

• Gender focal points, or a gender equality 
committee or unit, may be effective in 
institutionalizing an EMB’s commitment to 
gender equality.

© Julie Ballington

dự thảo các văn bản quan trọng, bao gồm chính 
sách lồng ghép giới, kế hoạch hành động, bản mô 
tả công việc cho đầu mối của ECN và tài liệu khái 
niệm cho bộ phận phụ trách giới vừa được thiết lập, 
hỗ trợ quá trình lập kế hoạch và thực hiện các hoạt 
động của Hội đồng có liên quan đến giới. 45

• Tại Sudan, năm 2010, tư vấn viên về giới của 
UNDP đã làm việc cùng NEC đưa ra tư vấn chính 
sách về liên kết quan điểm bình đẳng giới vào quá 
trình lập kế hoạch bầu cử.

• Tại Tunisia, năm 2011, cố vấn về giới và bầu cử 
của UNDP đã làm việc cùng ISIE và các thành viên 
phụ trách về tiếp cận cử tri và đào tạo.

TÓM TẮT:

• Để giải quyết và xử lý bất bình đẳng giới 
trong Cơ quan phụ trách bầu cử có thể phải 
bắt đầu từ cấp hoạch định kế hoạch cao nhất.

• Cơ quan phụ trách bầu cử có thể khớp nối 
cam kết của mình về bình đẳng giới và bối 
cảnh quốc gia.

• Bảo đảm đặt ra và thực hiện các kế hoạch 
chiến lược của cơ quan hay tuyên bố sứ mệnh 
hoặc các mục tiêu quan tâm đến vấn đề giới

• Xây dựng chính sách trọng điểm về giới, 
trong đó nêu được tầm nhìn và mục tiêu của 
Cơ quan phụ trách bầu cử.

• Khi tuyên bố được đưa ra, cần bố trí nguồn 
lực cần thiết để thực hiện.

• Đầu mối phụ trách về giới, hay ủy ban về 
bình đẳng giới có thể hiệu quả trong việc thể 
chế hóa cam kết của Cơ quan phụ trách bầu 
cử về bình đẳng giới.



Quy trình Bầu cử toàn diện Phần A: Cơ quan phụ trách Bầu cử toàn diện28 29

Sự hiện diện của nữ giới tại các Cơ quan phụ trách 
bầu cử ở tất cả các vị trí, bao gồm vị trí lãnh đạo là 
thiết yếu để bảo đảm công tác của cơ quan đáp ứng 
các mục tiêu và nghĩa vụ về bình đẳng giới.
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Cân bằng giới tại các   
Cơ quan phụ trách bầu cử: 
Ban Lãnh đạo và Nhân viên4

Cơ quan phụ trách bầu cử có trách nhiệm xác định chính sách trong quản trị bầu cử, 
cũng như thực hiện các hoạt động về hậu cần.46 Tại một số Cơ quan phụ trách bầu cử, 
việc xác định chính sách được thực hiện bởi các Ban quản trị hay Hội đồng nhiều thành 
viên, trong khi Ban thư ký (nhân viên) quản trị công tác bầu cử.47 Sự hiện diện của nữ 
giới tại các Ban quản trị hay Ban thư ký là cần thiết để đạt được cân bằng giới.

Ban quản trị hay Hội đồng thường là bộ phận quyết 
định chính sách của Cơ quan phụ trách bầu cử. Nếu 
có các thay đổi liên quan đến bình đẳng giới trong 
Cơ quan phụ trách bầu cử, Hội đồng thường có vai 
trò quan trọng. Tốt hơn hết là bảo đảm Cơ quan phụ 
trách bầu cử tuân theo các nghĩ vụ quốc tế và các mục 
tiêu về bình đẳng giới trong chính sách, bao gồm cả 
trong kết cấu tổ chức. Nữ giới cần được tham gia Hội 
đồng để đóng góp vào quá trình ra chính sách và ra 
quyết định của Cơ quan phụ trách bầu cử.

Ban thư ký là cơ quan thực hiện chính sách của Cơ 
quan phụ trách bầu cử. Sự tham gia của nữ giới trong 
cơ quan này sẽ giúp bảo đảm việc quản trị trong các 
quá trình bầu cử không có sự phân biệt đối xử với nữ 
giới. Ban thư ký cũng nhằm bảo đảm nữ giới tham gia 
tham gia đội ngũ nhân viên ở điểm bỏ phiếu, cụ thể ở 
các nơi có tập quán không “nhạy cảm” đối với việc cử 
tri nữ trong tương tác với những người nam giới mà 
họ không quen biết. Phần này sẽ đưa ra các biện pháp 
đảm bảo sự hiện diện của phụ nữ trong đội ngũ nhân 
viên Cơ quan phụ trách bầu cử.

4.1. Thành phần Ban /Hội đồng Lãnh đạo 
của Cơ quan phụ trách bầu cử

Sự vượt trội về số lượng nam lãnh đạo trong Ban lãnh 
đạo Cơ quan phụ trách bầu cử đã được khẳng định 
trong phản hồi khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử:

• Tại Mozambique: chỉ 2/15 Ủy biên Hội đồng bầu 
cử trung ương là nữ (15%).48

• Tại Nepal: năm 2012, tất cả các Uy viên Hội đồng 
bầu cử Nepal đều là nam giới. Đến năm 2013, có 
1/5 Ủy viên Hội đồng bầu cử là nữ. 49

• Tại Tanzania: trong Hội đồng bầu cử trung ương, 
năm 2011 có 2/7 Ủy viên Hội đồng bầu cử là nữ. 50

• Tại Tunisia: chỉ có 2/16 Ủy viên Hội đồng bầu cử 
là nữ (12%).

Hình thức lựa chọn và bổ nhiệm Ban lãnh đạo Cơ 
quan phụ trách bầu cử rất đa dạng. Tại một số quốc 
gia, các biện pháp đặc biệt tạm thời như giới hạn về 
giới đã được thông qua nhằm bảo đảm phụ nữ là 
thành viên của Ban lãnh đạo Hội đồng. Luật bầu cử 
hay các khuôn khổ pháp lý rộng hơn cũng có thể quy 
định giới hạn về giới trong Cơ quan phụ trách bầu cử.

Theo thông lệ, các biện pháp giới hạn này chỉ hữu 
hiệu khi một cá nhân hay tổ chức được giao phụ trách 
tổng thể toàn bộ các thành viên trong Ban lãnh đạo 
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Ví dụ về bổ nhiệm hoặc tuyển dụng theo 
số lượng giới hạn về giới cho các Cơ quan 
phụ trách bầu cử:

• Tại Albania: Luật về bình đẳng giới trong xã hội 
(2008) và Luật bầu cử (2008 và hiện đang sửa đổi) 
quy định các cơ quan nhà nước, bao gồm thành 
viên của 89 Hội đồng bầu cử cấp địa phương, phải 
có ít nhất 30% của mỗi giới là thành viên, nhân 
viên ở cấp nhà nước và địa phương.51

• Tại Bolivia: Luật quy định thành phần của Tòa án 
tối cao về bầu cử như sau: Tòa án tối cao về bầu cử 

sẽ gồm 7 thành viên, trong đó có ít nhất 2 thành 
viên là người bản xứ. Trong tổng số thành viên 
thành viên của Tòa, ít nhất 3 thành viên nữ.52

• Tại Bosnia và Herzegovina: Luật bầu cử quy định 
“thành phần của Hội đồng bầu cử cần phản ánh 
hiện diện sự cân bằng của cả hai giới”, điều này 
được giải thích rằng mỗi giới sẽ có ít nhất 40% đại 
diện trong Hội đồng bầu cử. Luật cũng quy định 
sẽ có nỗ lực bảo đảm sự hiện diện của các giới tối 
thiểu là 40% số lượng thành viên tại Hội đồng bầu 
cử cấp địa phương.53

• Tại Iraq: Luật bầu cử quy định Ban lãnh đạo Hội 
đồng gồm 9 thành viên, trong đó ít nhất 2 thành 
viên nữ.54

• Tại Kyrgyzstan: Luật bầu cử quy định Hội đồng 
bầu cử trung ương không có quá 70% số lượng 
thành viên cùng một giới tính.55

• Tại Timor Leste: năm 2007, giới hạn được đặt ra 
trong công tác bầu cử quốc gia, quy định tối thiểu 
4/15 ủy viên Hội đồng bầu cử là nữ.56

Với một hình thức khác, các mục tiêu về giới tính có 
thể được ghi lại trong pháp luật quốc gia mà không 
quy định số lượng cụ thể:

• Tại Ethiopia: Luật bầu cử quy định thành phần Ban 
lãnh đạo cần xem xét đến sự phân bố trên phạm vi 
quốc gia và đại diện của các giới.57

Inclusive Electoral Processes30

Examples of appointment or 
recruitment gender quotas for  
electoral management bodies:

•	 Albania: The Law on Gender Equality in 
Society (2008) and the Electoral Code (2008 and 
recently amended) mandates that all public-sector 
institutions – including the members of the 
89 Commissions of Electoral Administration Zones 
– must have at least 30 percent of each gender 
among its members and staff at the national and 
local levels.51 

•	 Bolivia: The law defines the composition of the 
Supreme Electoral Tribunal as follows: the Supreme 
Electoral Tribunal shall be composed of seven 
members, of whom at least two shall be of indige-
nous origin. From the total number of members of 
the Supreme Electoral Tribunal, at least three will 
be women.52 

•	 Bosnia and Herzegovina: The election law requires 
that the “composition of an election commission 
shall in general reflect the equal representation of 
both genders”, which is interpreted as each gender 
comprising a minimum of 40 percent of the total 
number of members of the Election Commission. 
The law further states that efforts will be made 
to ensure that the least represented gender in 
Municipal Election Commissions and Polling 
Station Committees reaches a minimum of 40 
percent of the total number of members.53

•	 Iraq: The Electoral Law requires that the Board of 
Commissioners, composed of nine Commissioners, 
include at least two women.54

•	 Kyrgyzstan: The election law states that member-
ship of the Central Election Commission shall have 
no more than 70 percent of the same sex.55

•	 Timor-Leste: In 2007, a quota was set in the 
national elections mandating that women comprise 
a minimum of four of the total 15 commissioners.56

In another formulation, a gender-related objective 
may be inscribed in national legislation without 
providing specific benchmarks or quotas:

•	 Ethiopia: The Election Law states that the 
composition of the board shall take into 
consideration national contribution and 
gender representation.57
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hội đồng Cơ quan phụ trách bầu cử. Tại nhiều quốc 
gia, Cơ quan phụ trách bầu cử được cấu thành từ các 
cá nhân được đề cử từ các đảng chính trị khác nhau, 
do vậy không cá nhân hay tổ chức nào giám sát sự 
cân bằng về giới. Ví dụ, tại Moldova, tuy có luật về 
công bằng giới, nhưng các Ủy viên hội đồng lại được 
bổ nhiệm theo từng cá nhân (do tổng thống và các 
đảng phái bổ nhiệm) nên không có cá nhân nào giám 
sát về khía cạnh bình đẳng giới trong cấu trúc của hội 
đồng.58 Đây cũng là thách thức tại Benin. 59 Trong 
trường hợp này, mỗi đảng chính trị có thể được kêu 
gọi cân nhắc nhu cầu về cân bằng giới, song rất khó 
để thực thi biện pháp giới hạn.

Một số Cơ quan phụ trách bầu cử gặp phải thách 
thức khác là việc bản thân nữ giới không tự phấn 
đấu vào các vị trí cao cấp trong quản lý bầu cử. Tại 
Tunisia, năm 2011, nhóm công tác được lựa chọn từ 
các thành viên của ISIE được giao nhiệm vụ giám sát 
“nguyên tắc bình đẳng nam/nữ” giữa các ủy viên và 
nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của ISIE, chỉ có 2/16 
ủy viên hội đồng là nữ. Cho dù đã có những nỗ lực 
nhằm tăng số lượng nhân viên nữ tại các cơ quan của 
ISIE, chỉ có 18% số lượng nữ giới ở cấp quản trị khu 
vực và 11% ở cấp quản trị địa phương, do nữ giới 
không tự phấn đấu.60

Tại một số quốc gia, việc cân bằng đại diện giữa các 
giới trong hội đồng quản lý bầu cử đã đạt được mà 
không cần các điều khoản pháp lý. Nếu có ý chí chính 
trị, cân bằng giới có thể đạt được trong ban lãnh đạo, 
ví dụ như:

• Tại Malawi, năm 2011, số lượng nam và nữ ủy viên 
trong hội đồng là cân bằng, dù không có luật hay 
quy định bắt buộc nào.61

• Tại Ghana, năm 2007, 3/7 ủy viên hội đồng là nữ. 
Tất cả các ủy viên được bổ nhiệm bởi tổng thống dù 
không có luật hay quy định nào về bình đẳng giới.62

• Tại Sierra Leone, năm 2008, 3/5 ủy viên hội đồng 
là nữ, trong đó có chủ tịch hội đồng.63

4.2. Thành phần Ban Thư ký và Nhân viên 
của Cơ quan phụ trách bầu cử

Ban thư ký là bộ phận thực thi chính sách của Cơ 
quan phụ trách bầu cử. Nhân viên Ban thư ký có thể 
là nhân viên tạm thời từ các dịch vụ dân sự, chuyển 
sang công tác chuyên môn trong quản trị bầu cử, 
thường lãnh đạo ban thư ký là quản trị viên có biên 
chế.64 Cách thức bổ nhiệm nhân viên Ban thư ký rất 
đa dạng, phụ thuộc vào mô hình của Cơ quan phụ 
trách bầu cử. Tại các Cơ quan phụ trách bầu cử trực 
thuộc chính phủ, nhân viên thường bao gồm các công 
chức được bổ nhiệm bởi cấp điều hành, theo quy trình 
chung về bổ nhiệm của cơ quan chính phủ. Tại mô 
hình các Cơ quan phụ trách bầu cử độc lập, nhân viên 
thường được cơ quan bổ nhiệm thông qua quy trình 
tuyển dụng và điều kiện công việc do chính cơ quan 
quy định. 65 Không có số lượng nhân viên lý tưởng 
trong Ban thư ký của Cơ quan phụ trách bầu cử; tuy 
nhiên, các yếu tố về tầm cỡ, dân số, điều kiện kinh 
tế, địa lý của quốc gia và quyền hạn, chức năng của 
Cơ quan phụ trách bầu cử có thể giúp xác định quy 
mô và lịch trình công tác của các thành viên trong cơ 
quan cũng như Ban thư ký.66

Cơ hội việc làm bình đẳng

Việc bảo đảm nam giới và nữ giới đều được làm việc 
cho Cơ quan phụ trách bầu cử tại mọi cấp là quan 
trọng nhằm đạt bình đẳng giới. Tại Nepal, các bước 
xử lý phân biệt đối xử trong thực tế đã được xác định 
là một phần của hoạt động phân tích thể chế, thông 
qua phỏng vấn nhóm tập trung với các nhân viên 
và các đối tác bên ngoài, hoặc thông qua rà soát về 
chính sách. Tại các nơi có số lượng nam giới vượt trội 
trong đội ngũ nhân viên bầu cử, cam kết về nâng số 
lượng nữ giới sẽ là bước quan trọng. Tại nhiều quốc 
gia, luật quy định cơ hội việc làm bình đẳng, cụ thể 
trong khu vực công, trong đó bao gồm Cơ quan phụ 
trách bầu cử.

Chính sách nội bộ cũng sẽ đưa ra nền tảng bảo đảm 
cơ hội bình đẳng cho mọi nhân viên, không quan 
trọng việc này có bắt buộc trong luật hay không. Tại 
nơi mà Cơ quan phụ trách bầu cử được trao quyền 
thiết kế quy định và khuôn khổ riêng về tuyển dụng 
và đề bạt, cần bảo đảm các quy định, khuôn khổ này 
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Ví dụ về cơ hội việc làm bình đẳng:

• Tại Bosnia và Herzegovina: Luật bình đẳng 
giới cấm phân biệt đối xử về giới trong tuyển 
dụng, việc làm và lợi ích, trong đó có các Cơ 
quan phụ trách bầu cử.67

• Tại Kenya: Luật thành lập Hội đồng bầu cử 
quy định không có quá 2/3 số lượng nhân viên 
thuộc cùng một giới.68

• Tại Nepal: xuyên suốt Kế hoạch chiến lược 
2015-2019 của Hội đồng bầu cử Nepal đã đưa 
các hành động, hoạt động nhằm khuyến khích 
và bảo đảm cơ hội bình đẳng và các hành động 
về bình đẳng giới và sự tham gia của nữ giới.

• Tại CH Congo: Pháp luật quốc gia quy định về 
bình đẳng giới trong quá trình tuyển dụng tại 
tất cả các cơ quan chính phủ.69

• Tại Maldives: theo luật, cả hai bưới đều có cơ 
hội việc làm bình đẳng.70

• Tại Rumani: Nhà nước bảo đảm cơ hội bình 
đẳng cho nam giới và nữ giới trong các vị trí nhà 
nước, vị trí dân sự hay quân sự.71

• Tại Nam Phi: Theo đạo luật về việc làm bình 
đẳng (số 55, năm 1998), Hội đồng bầu cử sẽ 
xây dựng Kế hoạch về việc làm bình đẳng, đặt 
ra nhiều mục tiêu dựa trên chủng tộc và giới 
tính.72

• Tại Tanzania: Thông tư của Chính phủ cho 
phép nữ giới làm việc trong Ban thư ký của Hội 
đồng bầu cử quốc gia.73

• Tại Timor Leste: các Cơ quan phụ trách bầu cử 
(STAE và CNE) khuyến khích việc tuyển dụng 
và đề bạt nữ giới trong cơ cấu tổ chức, thông 
qua các chỉ đạo và chính sách.

• Tại Uganda: Chính phủ có chính sách chung 
bình đẳng về tiếp cận việc làm cho mọi người.74

phù hợp với khuôn khổ việc làm cấp quốc gia. Ví dụ, 
tại Afghanistan, biên chế của IEC được tuyển dụng 
dựa trên quy trình và luật dân sự Afghanistan. Quy 
định của IEC đòi hỏi xem xét về cân bằng giới tính 
trong quá trình tuyển dụng 75 và bộ phận phụ trách về 
giới của IEC sẽ tuyên bố rộng rãi các vị trí cần tuyển 
dụng tới các bên liên quan, đặc biệt là Bộ Phụ nữ, 
nhằm phổ biến thông tin cho các ứng viên đủ điều 
kiện. Trong trường hợp không có đủ nữ ứng viên, 
hạn chót tuyển dụng sẽ được gia hạn. Tại Pakistan, kế 
hoạch hành động của Hội đồng bầu cử đã chuyển thể 
được các quy định, luật lệ công vụ nhà nước, trong 
đó quy định 10% thành viên Ban thư ký ECP là nữ.76

Trong khảo sát về các Cơ quan phụ trách bầu cử, 
15/35 quốc gia (43%) khẳng định có “chính sách cơ 
hội bình đẳng cho nhân viên”: Afghanistan, Bosnia và 
Herzegovina, Canada, Costa Rica, Iraq, Kazakhstan, 
CH Kyrgyz, Madagascar, Maldives, Moldova, 
Mozambique, Palestine, Nam Phi, Tanzania và 
Uzbekistan.

Trong số đó, 5 quốc gia báo cáo rằng họ có “chính 
sách công bằng về giới và kế hoạch hành động để đạt 
được thành công”: Afghanistan, Canada, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan và Tanzania.

Một số biện pháp tuyển dụng nhất định cũng có thể 
cải thiện cân bằng giới trong tổ chức. Ví dụ, Bảng 
danh mục vấn đề giới tính vì bầu cử tự do và công 
bằng của EISA đòi hỏi các Cơ quan phụ trách bầu 
cử phải xem xét liệu quy trình lựa chọn và bổ nhiệm 
trong cấp ra quyết định và nhân sự ở các cấp có đưa 
ra cơ hội bình đẳng cho nam giới và nữ giới hay 
không, và liệu việc đăng tin cho các vị trí có nội dung 
về cơ hội bình đẳng và khuyến khích phụ nữ dự tuyển 
hay không.77Các Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có 
thể kiểm tra bản mô tả công việc nhằm bảo đảm công 
việc được mô tả cụ thể, các tiêu chí lựa chọn và các 
phẩm chất cần thiết là trung lập về giới. Tất cả các 
bản mô tả công việc cần được niêm yết để bảo đảm 
không có sự ưu đãi về giới đối với người trúng tuyển 
và công tác này cũng được xem xét kỹ lưỡng để bảo 
đảm có sự bình đằng giữa nam giới và nữ giới. Tại 
nhiều quốc gia, nữ giới bị đánh giá thấp về chuyên 
môn và năng lực, do vậy bản mô tả công việc với 
nhiều yêu cầu về năng lực có thể gây khó khăn cho 
việc dự tuyển của nữ giới. Vì thế, quan trọng là cần 
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bảo đảm các tiêu chí tuyển dụng và kinh nghiệm cần 
được xem xét từ góc độ liệu nữ giới và nam giới đã có 
cơ hội công bằng để đáp ứng chưa, và cần tính tới bối 
cảnh của mỗi quốc gia.

Một điển hình tốt là trong bản mô tả công việc có 
tuyên bố về quá trình tuyển dụng công bằng, và 
trong một số trường hợp đề xuất nữ giới và các nhóm 
đối tượng yếu thế dự tuyển. Trong khảo sát về Cơ 
quan phụ trách bầu cử, 17/35 quốc gia (48%) báo 
cáo rằng họ có “tuyên bố về không phân biệt đối xử 
trong quá trình tuyển dụng”: Afghanistan, Bosnia và 
Herzegovina, Canada, Costa Rica, Ai Cập, Ethiopia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Madagascar, Malawi, 
Moldova, Mozam-bique, Palestine, Rumani, Nam 
Phi, Tanzania và Uganda. Ví dụ tại Ethiopia, luật 
pháp về việc làm và lợi ích của nhân viên dân sự đều 
quy định nữ giới được khuyến khích dự tuyển và đề 
bạt, và đưa ra các biện pháp cụ thể để bảo đảm quá 
trình này.78

Cũng cần xem xét các yếu tố như tiền lương và điều 
kiện làm việc; nơi đăng và cách thức đăng thông tin 
việc làm; nơi và thời gian thực hiện phỏng vấn; ai 
điều hành vòng phỏng vấn. Khi phỏng vấn cho vị trí 
quản lý cấp cao, việc hỏi các ứng viên về nhận thức 
giới hay chuyên môn về giới như các tiêu chí lựa chọn 
có thể cho thấy tổ chức có thật sự quan tâm tới bình 
đẳng giới hay không.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 12/35 
quốc gia (34%) báo cáo rằng họ có “tiêu chí lựa 
chọn bình đẳng về giới trong bản mô tả công việc”: 
Afghanistan, Bosnia và Herzegovina, Canada, Ai 
Cập, Ethiopia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Madagascar, 
Mozambique, Palestine, Tanzania và Uganda.

Một số Cơ quan phụ trách bầu cử thiên vềtuyển dụng 
dựa trên phẩm chất, báo cáo rằng không có hàm ý 
hay ẩn ý gì về sự khác biệt giới tính trong tiêu chí lựa 
chọn hay trong quá trình phân loại và lựa chọn. Trên 
thực tế, điều này khó có thể chứng minh. Một số ví dụ 
về cách tiếp cận này là:

• Tại Kazakhstan: Trong quá trình tuyển dụng, sự 
khác biệt về giới không được xem xét và không có 
sự phân biệt giữa nam giới và nữ giới.79

• Tại Moldova: Luật quy định bãi bỏ tất cả các hình 
thức phân biệt đối xử, bao gồm khía cạnh về giới. 

Vị trí công tác được lựa chọn theo tiêu chí xem xét 
cạnh tranh và trung lập về giới.80

• Tại Uganda: Tuyển dụng và đề bạt trong Hội đồng 
bầu cử được lựa chọn dựa trên năng lực, không 
quan trọng về giới.81

Các biện pháp cụ thể về đề bạt nữ giới có thể cần 
thiết nhằm bảo đảm nữ giới nắm giữ những vị trí lãnh 
đạo cao cấp, cụ thể ở những nơi việc xem xét chính 
sách đề bạt và và thực tiễn cho thấy nữ giới bị xem 
nhẹ ở ở cấp này. Ví dụ, tại Tanzania và Namibia, các 
vị trí quản lý trong Cơ quan phụ trách bầu cử được 
lựa chọn theo phẩm chất, nhưng khi nam giới và nữ 
giới (hay nhóm người) có cùng phẩm chất, thì vị trí 
được ưu tiên dành cho nhóm hay giới tính được coi 
là yếu thế hơn.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 
10/35 quốc gia (29%) báo cáo rằng họ có “các biện 
pháp hành động tích cực về đề bạt thành viên nữ: 
Afghanistan, Belarus, Bosnia và Herzegovina, Iraq, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mozambique, Namibia, 
Nam Phi và Tanzania. Phát triển sự nghiệp cho nữ 
giới có thể được thúc đẩy thông qua các chương trình 
giám sát và đào tạo, và các mạng lưới trong hay ngoài 
tổ chức (xem phần 6 về đào tạo). Một số yếu tố có 
thể xem xét là liệu ứng viên dự kiến đề bạt có cần 
thiết phải “đào tạo lại” để thực thi nhiệm vụ mới hay 
không, hay liệu họ có khả năng làm việc hay không 
sau một giai đoạn đào tạo cộng thêm kinh nghiệm. 
Trong các xã hội mà nữ giới ít được tiếp cận giáo dục 
hay một số công tác, yếu tố thứ hai sẽ giúp thực hiện 
quyết định đề bạt (hay tuyển dụng) theo cách toàn 
diện hơn.

Một yếu tố quan trọng khác là vòng lựa chọn nhân 
sự cần tính tới cân bằng giới. Nhân viên phụ trách 
nhân sự của Cơ quan phụ trách bầu cử nên chú ý tới 
sự chênh lệch về văn hóa, xã hội có thể cản trở cơ hội 
việc làm bình đẳng, tránh việc nam giới hay nữ giới 
được ưu ái hơn trong một số công tác.

Một yếu tố nữa để là tiêu chí về lựa chọn thành viên 
của Cơ quan phụ trách bầu cử ở cấp quốc gia cho 
nhiều diễn đàn khác nhau, như các diễn đàn hội thảo, 
đào tạo quốc tế và khu vực. Tại Iraq, năm 2012, tất cả 
các hoạt động đào tạo sử dụng kinh phí của Liên hợp 
quốc phải bảo đảm ít nhất ¼ số lượng nữ thành viên 
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Ví dụ về các biện pháp có và không tính 
pháp lý để nâng cao sự tham gia của nữ 
giới cho các vị trí tạm thời bao gồm:

• Tại Bosnia và Herzegovina: theo luật bầu cử “cần 
có nỗ lực bảo đảm số lượng đại diện của một giới 
trong Hội đồng bầu cử cấp địa phương và Ủy ban 
phụ trách các điểm bỏ phiếukhông ít hơn 40%”.82

• Tại Cameroon: Ưu tiên nữ giới giữ vị trí trưởng các 
điểm bỏ phiếu để bảo vệ quyền cho nữ giới.83

• Tại Ethiopia: Không có quy định về tỷ lệ nữ giới là 
nhân viên tạm thời, nhưng thực tiễn bổ nhiệm cho 
thấy luôn có ít nhất 2/5 vị trí tại các điểm bỏ phiếu 
là nữ.84

• Tại Lebanon: Nhân viên tại tất cả các điểm bỏ 
phiếu dành cho nữ giới đều là nữ.85

• Tại Maldives: Nhân viên tạm thời được tuyển dụng 
dựa trên phẩm chất và quá trình phỏng vấn, không 
phân biệt giới tính.86

• Tại Nepal: Hội đồng bầu cử phát hành bản hướng 
dẫn trong đó nêu ít nhất một nửa số lượng các nhân 
viên phụ trách đăng ký cử tri, giáo dục cử tri hay 
hoạt động cộng đồng phải là nữ. Mỗi điểm bỏ phiếu 
phải có một nữ nhân viên để lấy dấu tay cử tri và 
một nữ nhân viên khác quản lý việc xếp hàng. 87

• Tại Palestine: Trước cuộc bầu cử năm 2006, Hội 
đồng bầu cử bảo đảm có ít nhất 1 nữ nhân viên tại 
mỗi điểm bỏ phiếu, để các cử tri đeo khăn che mặt 
có thể bỏ khăn trước mặt nữ nhân viên này để xác 
nhận danh tính. Cách này áp dụng cho những nơi 
không có điểm bỏ phiếu riêng dành cho nữ giới.88

• Tại Pakistan: Phụ nữ được bổ nhiệm cho vị trí 
đứng đầu tại tất cả các điểm bỏ phiếu dành cho 
nữ giới. Tại một số điểm bỏ phiếu chung, đặc biệt 
là ở thành thị, phụ nữ có thể được bổ nhiệm cho 
vị trí này. Chính phủ Pakistan quy định 10% số 
lượng nhân viên tiếp nhân là nữ (nhân viên biên 
chế của ECP).89

• Tại Tanzania: hầu hết nhân viên tại các điểm bỏ 
phiếu là giáo viên tiểu học, lĩnh vực mà nữ giới 
chiếm đa số, nên nhân viên tại các điểm bỏ phiếu 
chủ yếu là nữ.90

• Tại Timor Leste: Trong các cuộc bầu cử năm 2007 
và 2012, số lượng tối thiểu về nhân viên nữ đã được 
quy định.91

của IHEC. Hội nghị thường niên Tổ chức bầu cử toàn 
cầu (GEO) lần thứ 6, tổ chức tháng 10/2013 tại Hàn 
Quốc, do UNDP và Hội đồng bầu cử quốc gia Hàn 
Quốc tổ chức, khuyến nghị rằng tất cả các hội nghị 
tiếp theo của GEO cần có 30% số đại biểu đến từ các 
quốc gia là nữ. Hội nghị của GEO là diễn đàn quốc tế 
hàng đầu về chuyên môn bầu cử và nhằm mục tiêu tạo 
điều kiện chia sẻ về mạng lưới và thông tin.

4.3. Nữ giới với tư cách là nhân viên tạm 
thời/nhân viên bầu cử

Như đã nêu trên, mục tiêu về cân bằng giới trong đội 
ngũ nhân viên có thể được quy định trong chính sách 
tuyển dụng cán bộ, trên nguyên tắc công bằng về số 
lượng nhân viên hay dựa trên chỉ đạo chủ động hoặc 
các mục tiêu trong chính sách tuyển dụng của Cơ quan 
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4.3.  Women as temporary  
and/or polling staff 

As outlined above, targets for gender balance in staffing 
may be determined by an official recruitment policy 
based on the principle of parity or staffing quotas or 
may be based on voluntary guidelines or targets within 
the EMB or state’s recruitment policy. Any policies set 
at the central EMB level should also, where possible, be 
applied to field staff such as registration and polling 
staff. In some countries, specific practices are used 
to select women as temporary or polling staff. There 
may be local, context-specific considerations that also 
need to be taken into account (such as security, see also 
section 12).

When an EMB relies on the secondment of staff from 
other public bodies to undertake temporary electoral 
duties, consideration can still be given to the principle 
of equal opportunity. If the EMB can choose the other 
public bodies from which staff will be seconded, it may 
consider choosing bodies that already employ men and 
women or a range of bodies that, taken together, employ 
an equal proportion of men and women. When the sec-
ondment system is being designed, the EMB should be 
empowered to take the final staffing decisions if a goal 
of equal representation is to be met. 

sUMMINg UP:

• Women’s presence in EMBs – in all 
capacities, including leadership positions 
– is critical to ensuring that the institution 
and its work meet gender equality targets 
and obligations. 

• There are several ways that women’s 
presence can be secured, including through 
the adoption of TSMs, such as gender 
quotas for the appointment and recruitment 
of Commissioners and secretariat staff.

• Developing equal opportunity policies and 
gender-sensitive recruitment and promotion 
practices, such as those that allow for the 
preference of women over men for promo-
tion where both candidates are of equal 
qualification, may result in greater gender 
balance among staff. 

• It is key that women be employed at the 
time of the election in order to encourage 
– and, in some cases, to facilitate – the 
participation of women voters. 

© UN Photo/Martine Perret

TÓM TẮT:

• Nữ giới hiện diện tại các Cơ quan phụ trách 
bầu cử tại mọi vị trí, bao gồm vị trí lãnh đạo, 
là vị trí quan trọng bảo đảm công tác của cơ 
quan đáp ứng các mục tiêu và nghĩa vụ về 
bình đẳng giới.

• Có nhiều cách để bảo đảm sự hiện diện của 
nữ giới, trong đó có các biện pháp đặc biệt 
tạm thời, như giới hạn số lượng về giới trong 
bổ nhiệm và tuyển dụng các ủy viên hội đồng 
và nhân viên ban thư ký.

• Thực tiễn xây dựng chính sách về cơ hội bình 
đẳng và tuyển dụng, đề bạt tính tới việc quan 
tâm đến vấn đề giới, như chính sách cho 
phép phụ nữ được ưu tiên trong đề bạt khi 
các ứng viên có cùng phẩm chất, có thể đem 
lại kết quả lớn hơn về cân bằng giới trong đội 
ngũ nhân viên.

• Điểm mấu chốt là nữ giới giao việc trong 
thời gian diễn ra bầu cử để khuyến khích (và 
trong một số trường hợp, là tạo điều kiện) 
cho sự tham gia của các cử tri nữ.

phụ trách bầu cử và của nhà nước. Bất kỳ chính sách 
nào ở cấp Cơ quan phụ trách bầu cử trung ương, nếu 
có thể, nên được áp dụng cho các bộ phận đăng ký cử 
tri hay bộ phận bỏ phiếu. Cũng có thể tính tới các đặc 
trưng của địa phương (như an ninh, xem phần 12).

Khi một Cơ quan phụ trách bầu cử có cấu trúc dựa 
trên các cán bộ biệt phái từ các cơ quan khác làm 
nhiệm vụ tạm thời trong bầu cử, cơ hội cũng có thể 
được xem xét theo nguyên tắc bình đẳng. Nếu Cơ 

quan phụ trách bầu cử có thể chọn lựa các cơ quan cử 
nhân viên biệt phái, họ có thể chọn các cơ quan có tỷ 
lệ cân bằng về nam và nữ. Khi thiết kế hệ thống nhân 
viên biệt phái, Cơ quan phụ trách bầu cử nên được 
trao quyền quyết định cuối cùng về nhân sự nếu mục 
tiêu về cân bằng giới được đáp ứng.
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Văn hóa làm việc có tính nhạy cảm giới tạo ra 
không gian làm việc mà trong đó, mọi người đều 
cảm thấy thoải mái để làm việc hiệu quả.
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Thiết lập Văn hóa làm việc 
có tính nhạy cảm giới tại  
Cơ quan phụ trách bầu cử5

Bên cạnh việc xây dựng các khuôn khổ pháp lý và chính sách, hạ tầng về lồng ghép giới 
và giải quyết vấn đề cân bằng giới trong công tác nhân sự của Cơ quan phụ trách bầu 
cử, các Cơ quan phụ trách bầu cử có thể đánh giá văn hóa làm việc từ quan điểm về 
bình đẳng giới.

Văn hóa tổ chức được thiết lập thông qua các quy 
phạm, quy tắc và thực tiễn làm việc, phản ánh các 
điều kiện, tiêu chuẩn được chấp nhận mà nhân viên 
làm việc trong đó. Văn hóa làm việc có tính nhạy cảm  
giới tạo ra không gian làm việc mà trong đó, mọi người 
đều cảm thấy thoải mái để làm việc hiệu quả. Có hai 
yếu tố chính của văn hóa làm việc có tính nhạy cảm  
giới: tạo thuận lợi cho cân bằng giữa công việc và cuộc 
sống và nếu cần thiết, cho phép có sự xem xét đặc biệt 
dành cho nữ giới; bãi bỏ tất cả các hình thức phân biệt 
đối xử, bao gồm quấy rối và ngược đãi.

5.1. Tạo thuận lợi cho cân bằng giữa công 
việc và cuộc sống

Sự tham gia ngày càng gia tăng của nữ giới vào các 
công việc có thu nhập đòi hỏi các cơ quan cần có sự 
thay đổi đáng kể về kết cấu và tổ chức. Quy định về 
số giờ làm trong tuần, hay các chính sách thân thiện 
với gia đình bao gồm cả các điều khoản về nghỉ phép, 
và sự xem xét đặc biệt đối với nữ giới tại nơi làm việc 
là số ít các mặt mà các cơ quan, trong đó có Cơ quan 
phụ trách bầu cử, cần xem xét để trở thành cơ quan 
quan tâm đến vấn đề giới.

Trong suốt giai đoạn bầu cử, công việc của Cơ quan 
phụ trách bầu cử gia tăng và toàn bộ nhân viên sẽ phải 
làm nhiều giờ hơn để bảo đảm công tác bầu cử diễn ra 
thuận lợi. Điều này đặt ra vấn đề chung cho nữ giới ở 

các cơ quan phụ trách bầu cử. Ví dụ, tại Afghanistan, 
Bộ phận phụ trách về giới nêu việc các nữ nhân viên lo 
ngại về “các nhiệm vụ đột xuất cần làm thêm giờ” mà 
“gây khó khăn cho phụ nữ khi phải có những nghĩa 
vụ ở nhà hay không an toàn khi đi lại vào buổi tối”92 

Các tác động này cũng ảnh hưởng bất lợi tới nam giới.

Việc này có thể được xử lý thông qua các chinh sách 
đặc biệt xem xét tác động tới từng nhân viên, cụ thể 
là các phụ nữ đã có gia đình, về các yêu cầu trong giai 
đoạn bầu cử. Ví dụ, thay vì lập kế hoạch bầu cử quy 
định về giờ làm việc và thêm 50% ngoài giờ, có thể 
xem xét chuyển thời gian làm ngoài giờ thành sắp xếp 
về làm theo ca hay bố trí thêm nhân viên.

Chế độ nghỉ phép có thể cân nhắc yêu cầu tốithiểu 
của tổ chức có sự tham gia của nữ giới. Thêm vào đó, 
các chính sách thân thiện với gia đình có thể được 
thông qua, bao gồm trang thiết bị chăm sóc trẻ em tại 
cơ quan hay phiếu ưu đãi cho các dịch vụ của trẻ em, 
bố trí đặc biệt cho phụ nữ cho con bú, phòng cho gia 
đình hay sắp xếp làm việc bán thời gian. Chính sách 
nghỉ phép do hoàn cảnh cá nhân hay nghỉ phép đặc 
biệt cũng có thể áp dụng cho các trường hợp khẩn cấp 
mà không có quy định khác về nghỉ phép.

Các cách cân bằng công việc và cuộc sống khác có thể 
được đưa ra để khuyến khích và duy trì sự tham gia 
của nữ giới. Trong số đó, có các phòng cầu nguyện 
dành cho nữ giới, phòng sinh hoạt cung, bố trí công 
việc linh hoạt tính tới yếu tố như cần chăm sóc người 
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nhà bị bệnh, đưa ra cơ hội làm bán thời gian hay cơ 
hội chia sẻ công việc, có chính sách cho người nhà đi 
kèm khi đi công tác và giới hạn số lượng thời gian đi 
công tác trong năm hay chịu chi phí liên lạc với gia 
đình trong thời gian công tác.

Có thể quy định phạm vi cho các chiến lược về giới 
tính xác định để đảm bảo nữ giới cảm thấy thoải mái 
tại nơi làm việc. Ví dụ, có điều khoản trong nhà vệ 
sinh của nữ về việc nữ giới là một phần của môi trường 

làm việc. Tại một số quốc gia, các trang thiết bị cho 
nữ giới không thuộc thiết kế ban đầu của tòa nhà song 
đã được xây thêm khi có nhiều phụ nữ làm việc trong 
tổ chức. Đây là trường hợp ở Nepal, khi số lượng nhân 
viên nữ của ECN ngày càng tăng, nhiều thiết bị trong 
nhà vệ sinh nữ đã được xây thêm vào năm 2011. An 
ninh công sở, việc đi lại an toàn cho nữ giới, nhất là 
lúc sáng sớm hoặc đêm muộn, cũng là yếu tố quan 
trọng khác cần xem xét.

Một số ví dụ về bố trí làm việc thân thiện 
với gia đình:

• Tại Costa Rica: chính sách về giới của cơ quan 
khuyến nghị sự hài hòa giữa trách nhiệm gia đình 
và trách nhiệm công tác của các thành viên, bao 
gồm cả các tình huống liên quan đến bạo lực, cha/
mẹ đơn thân, chăm sóc người già, ốm yếu, bệnh tật 
và trẻ nhỏ, trong đó thành lập một trung tâm chăm 
sóc hoạt động ban ngày.94

• Tại Georgia: Chính sách về giới bao gồm điều 
khoản linh hoạt về ngày làm việc đối với phụ nữ 
có con nhỏ. Các nhân viên quản trị bầu cử được 
trao thêm phúc lợi trong các giai đoạn có thai, 
sinh con, chăm sóc trẻ sơ sinh. CEC duy trì cơ sở 

dữ liệu về các nhân viên điều hành, bao gồm thông 
tin về số lượng phụ nữ có con nhỏ dưới 11 tuổi. 
Cơ sở dữ liệu này đã giúp đặt ra các nhu cầu ưu 
tiên và thông qua các hình thức hỗ trợ cho các gia 
đình có con nhỏ.95

• Tại Rumani: Cơ quan phụ trách bầu cử đã thông 
qua việc bố trí công việc linh hoạt cho phụ nữ có 
con nhỏ, bao gồm điều khoản về gia hạn thời gian 
với phụ nữ cho con bú.96

• Tại Timor Leste: trong bầu cử địa phương năm 
2009 và bầu cử quốc gia 2012, việc đào tạo nhân 
viên vầu cử bao gồm các biện pháp cụ thể nhằm ưu 
tiên phụ nữ có thai, đang nuôi con nhỏ hay các biện 
pháp thân thiện với gia đình.

Tại Canada, lồng ghép giới trong Cơ quan phụ trách bầu cử tác động tới nhiều lĩnh vực. Thông tin khách 
quan được thu thập một cách hệ thống và theo từng cá nhân, thông qua các biểu mẫu cho các nhân viên mới 
khi họ bắt đầu làm việc. Phân tích về lực lượng lao động được thực hiện hàng quý và được gửi đến các quản 
lý cấp cao. Các tiêu chí lựa chọn tối thiểu (giới hạn địa lý, hay phạm vi lựa chọn, xác định phạm vi ứng viên 
cư trú hay các công tác ban đầu) đã được thiết lập tháng 1/2011 để tăng khả năng tiếp cận các vị trí cấp cao 
trong Hội đồng bầu cử Canada. Việc lựa chọn được thực hiện khắt khe và dựa trên phẩm chất. Các điều kiện 
cần thiết khác cũng được đặt ra nhằm thúc đẩy tính toàn diện về giới hay đưa ra môi trường làm việc nhạy 
cảm hơn về giới trong quản trị bầu cử. Một ví dụ về các điều kiện này là việc giảm thời gian làm ngoài giờ 
trong các cuộc bầu cử lần thứ 40 và 41. Trong các biện pháp đã được thực hiện có cả việc thông tin về đổi 
giời làm. Hội đồng bầu cử Canada tiếp tục cung cấp thông tin (mạng nội bộ, đào tạo, hội thảo) khách quan 
cho các nhà quản lý, bao gồm thông tin về lực lượng lao động tại cơ quan để duy trì nhận thức của quản lý 
cấp cao về vấn đề việc làm bình đẳng. Hội đồng bầu cử Canada đã thành lập nhiều ủy ban để thúc đẩy sự 
công bằng và đa dạng văn hóa. Hội đồng đã tổ chức nhiều hoạt động mỗi năm như gặp gỡ, trình bày video và 
các ấn bản thông tin của Hội đồng. 93
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5.2.  Eliminating discrimination, 
harassment and bullying

Workplace culture should not allow for the discrimina-
tion of any staff member, on any ground, and should 
ensure that the workplace is a safe environment for 
people to carry out their duties. It is important to ensure 
that practices do not discriminate against, or exclude, 
anyone or make them uncomfortable. For instance, a 
mind-set that women cannot be stationed in partic-
ular areas or will not be able to travel locally or over-
seas or unaccompanied is discriminatory and is likely 
to be demoralizing for women. The underlying causes 
of discrimination need to be identified and removed, 
including any unintentional or indirect discrimination. 
Gender discrimination is often based on beliefs and 
practices that have been in place for years and so may 
be regarded as normal and go unnoticed. 

Management may send a message that it is seeking to 
foster a gender-sensitive workplace by including such 
a commitment in its Strategic Plan and operational 
goals and by adopting a number of gender-aware pol-
icies. Gender policies specifically aim to challenge 
procedures and ideas that many take for granted and 
have not been seen as discriminatory. Of course, such 

policies then need to be communicated, implemented 
and monitored. A good practice in this regard may be 
to institute mandatory professional development semi-
nars on discrimination in the workplace, so that all indi-
viduals are aware of the regulatory framework and the 
likely consequences of breaching these provisions (see 
section 6 for more on training).

In the EMB survey, eight countries (23 percent) 
reported that they have an “(anti)-sexual harassment 
policy”: Afghanistan, Canada, Costa Rica, Kazakhstan, 
the Republic of Maldives, the State of Palestine, South 
Africa and Tanzania. In Afghanistan, the Gender Unit 
held a series of workshops for staff who were vulnerable 
to harassment, including support staff such as cleaners 
and cooks.97 In addition, all staff received harassment 
awareness training including appropriate workplace 
behaviour and how to address harassment.98

In establishing its own policy and internal regula-
tions, the EMB may actively support and implement 
any national legislated anti-discrimination measures. 
In Canada, for example, Guidelines on Inclusive Work-
place (Canadian Human Rights Commission) and Pre-
vention and Resolution of Harassment in the workplace 
have been established.99 

sUMMINg UP:

• The existing norms and practices in many 
institutions and organizations may affect 
women or make them feel uncomfortable in 
their work environment. 

• EMBs may review their workplace culture to 
ensure it is gender-sensitive, allowing all staff to 
feel legitimately included, safe and, ultimately, 
more productive. 

• Addressing workplace culture requires that 
attention be paid to the way in which indi-
viduals are able to balance their work and 
family responsibilities. 

• Organizations also have a duty of care to their 
staff. Any form of discrimination, including 
bullying and harassment, should be eradicated 
through laws and regulations and through work-
shops and professional development courses.

© Gabrielle Bardall

5.2. Xóa bỏ sự phân biệt, quấy rối và 
ngược đãi

Văn hóa công sở không nên cho phép phân phiệt đối 
với bất kỳ nhân viên nào, ở cấp nào, và nên bảo đảm 
nơi làm việc là môi trường an toàn cho mọi người thực 
thi nhiệm vụ. Cần thiết phải bảo đảm các hoạt động 
không phân biệt đối xử với ai, hay loại trừ ai, hay làm 
người đó không thoải mái. Ví dụ, quan niệm về việc 
nữ giới không thể tham gia bộ phận tác chiến hay 
không được đi công tác địa phương hay nước ngoài 
chính là phân biệt đối xử và chắc chắn làm nữ giới 
nản chí. Các nguyên nhân cơ bản của phân biệt đối xử 
cần phải được xác định và loại bỏ. Phân biệt đối xử về 
giới thườngxuất phát từ niềm tin và thông lệ trải qua 
các năm, dần dần coi đó là chuyện bình thường và ít 
được chú ý tới.

Các cấp quản lý có thể truyền thông điệp về thúc đẩy 
nơi làm việc trở nên quan tâm đến vấn đề giới, bằng 
cách đưa các cam kết vào Kế hoạch chiến lược và các 
mục tiêu hoạt động, hay thông qua một số chính sách 
về nhận thức giới. Các chính sách về giới nhắm vào 
các quy trình còn tồn tại và các nhận thức công nhận 
điều này, không coi đó là phân biệt đối xử. Tất nhiên, 

các chính sách này cần được truyền bá, thực hiện và 
giám sát. Một ví dụ điển hình cho vấn đề này là hội 
thảo phát triển chuyên môn bắt buộc về phân biệt đối 
xử ở nơi làm việc, để mỗi cá nhân đều nhận thức được 
các khung quy định và hệ quả của việc phá vỡ các điều 
khoản này (xem phần 6 về đào tạo).

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, tám 
quốc gia (23%) báo cáo họ có “chính sách chống 
quấy rối tình dục”: Afghanistan, Canada, Costa 
Rica, Kazakhstan, Maldives, Palestine, Nam Phi và 
Tanzania. Tại Afghanistan, bộ phận phụ trách về giới 
đã tổ chức chuỗi hội thảo cho các nhân viên thường 
gặp vấn đề về quấy rối, trong đó hỗ trợ các nhân viên 
tạp vụ và nấu bếp. 97 Thêm vào đó, tất cả nhân viên 
được đào tạo nhận thức về quấy rối, bao gồm ứng xử 
phù hợp tại nơi làm việc và cách xử lý trường hợp 
quấy rối.98

Khi thiết lập chính sách riêng và các quy định nội bộ, 
Cơ quan phụ trách bầu cử có thể hỗ trợ tích cực và 
thi hành các biện pháp chống phân biệt đối xử theo 
quy định của nhà nước. Tại Canada, Tài liệu hướng 
dẫn về Nơi làm việc toàn diện (Hội đồng nhân quyền 
Canada) và Tài liệu về Ngăn chặn và giải pháp đối với 
quấy rối tại nơi làm việc đã được ban hành.99

TÓM TẮT:

• Các ý niệm và thực tế đang tồn tại tại nhiều 
cơ quan, tổ chức có thể ảnh hưởng tới nữ giới 
hoặc khiến họ cảm thấy không thoải mái với 
môi trường làm việc.

• Cơ quan phụ trách bầu cử có thể rà soát về văn 
hóa tại nơi làm việc để bảo đảm quan tâm tới 
vấn đề giới, để toàn thể nhân viên có thể cảm 
thấy được quan tâm, thấy an toàn, và từ đó tăng 
năng suất làm việc.

• Để tạo dựng văn hóa tại nơi làm việc đòi hỏi cần 
chú ý đến cách thức mà các cá nhân có thể cân 
bằng giữa công việc và trách nhiệm với gia đình.

• Các tổ chức có trách nhiệm chăm sóc nhân viên 
của mình. Bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào, 
bao gồm xúc phạm và quấy rối, cần phải được 
loại bỏ thông qua luật pháp, quy định và thông 
qua các hội thảo, các khóa học về chuyên môn.
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Cơ hội đào tạo là yếu tố quan trọng để lồng ghép 
giới hiệu quả trong Cơ quan phụ trách bầu cử.



Quy trình Bầu cử toàn diện Phần A: Cơ quan phụ trách Bầu cử toàn diện40 41

Nâng cao Năng lực 
về bình đẳng giới 
thông qua đào tạo6

Các Cơ quan phụ trách bầu cử có nhận thức về vấn đề giới yêu cầu nhân viên phải hiểu 
và thực thi các chiến lược lồng ghép giới. Cả hiểu biết và khả năng thực thi đều có thể 
được nâng cao thông qua một loạt các hoạt động đào tạo nhằm vào một số nhóm đối 
tượng nhất định trong tổ chức.

Ví dụ, Nhân viên có thể tham gia các hoạt động đào 
tạo nhận thức về giới hay các hội thảo liên quan đến 
các chính sách cụ thể về giới để phổ biến rộng rãi 
nhận thức về bình đẳng giới và nhu cầu cần quan tâm 
tới vấn đề giới trong Cơ quan phụ trách bầu cử. Các 
hoạt động đào tạo chuyên biệt, bao gồm hướng dẫn 
theo cách vừa học vừa làm, có thể hướng tới các đầu 
mối phụ trách về giới hay các nhân viên được giao 
nhiệm vụ lồng ghép giới (cả nam và nữ). Các cơ hội 
đào tạo về chuyên môn cũng có thể dành cho nữ giới 
để thúc đẩy sự tiến bộ của họ trong tổ chức.

Trong khi thực hiện các hoạt động đào tạo về giới, có 
một số điểm cần xem xét: Thứ nhất, bất kể ai tham gia 
đào tạo (tư vấn viên hay nhân viên đào tạo nội bộ), nội 
dung cũng nên phản ánh các mục tiêu về bình đẳng giới 
trong tổ chức. Thứ hai, thời gian và địa điểm tổ chức 
đào tạo cũng cần xem xét để toàn thể nhân viên được 
tham gia. Nhận thức về số lượng nữ giới tham gia đào 
tạo (so với nam giới) cũng quan trọng và cần được đưa 
vào báo cáo đánh giá. Thứ ba, thành phần đội ngũ nhân 
viên đào tạo cũng cần được xem xét. Lý tưởng nhất là 
khi đội ngũ nhân viên đào tạo có từ hai người trở lên, 
cần có sự cân bằng về giới. Tuy nhiên, trong một số 
trường hợp, chương trình đào tạo dành riêng cho nữ 
giới sẽ thích hợp hơn. Trong các trường hợp này, các 
thành viên tham gia đào tạo sẽ cởi mở hơn, cảm thấy 
hòa đồng hơn, từ đó khóa đào tạo thu được kết quả lớn 
hơn. Cuối cùng, toàn bộ nhân viên đào tạo của Cơ quan 
phụ trách bầu cử, bất kể từ mảng chuyên môn nào, đều 
phải trải qua đào tạo nhận thức về giới để khóa đào tạo 
họ triển khai sẽ bảo đảm có nhận thức về giới.

Có một số cách để bình đẳng giới được xem xét trong 
hoạt động đào tạo nhân viên của Cơ quan phụ trách 
bầu cử:

1. Đào đạo bắt buộc về nhận thức về giới cho 
toàn bộ nhân viên ở tất cả các cấp.

2. Xem xét lồng ghép bình đẳng giới vào tất cả 
các khóa đào tạo cho nhân viên của Cơ quan 
phụ trách bầu cử để bảo đảm quy trình bầu cử 
quan tâm đến vấn đề giới.

3. Tổ chức khóa đào tạo chuyên ngành cho các 
đầu mối phụ trách về giới hoặc về các chính 
sách cụ thể.

4. Tổ chức đào tạo bảo đảm cơ hội tuyển dụng 
bình đẳng và xây dựng năng lực về một số lĩnh 
vực nhất định.

6.1. Đào tạo bắt buộc cho toàn thể nhân viên

Đào tạo về khái niệm cơ bản và sơ khai về bình đẳng 
giới, lồng ghép giới và phân tích về giới có thể trở 
thành bắt buộc đối với nhân viên Cơ quan phụ trách 
bầu cử. Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu 
cử, chỉ 4/35 quốc gia (11%) nêu “đào tạo về giới là 
bắt buộc cho tất cả các cấp quản lý và nhân viên”: 
Costa Rica, Kazakhstan, Mozambique và Tanzania. 
Tại Tanzania, Cơ quan phụ trách bầu cử chủ động 
nghiên cứu và tổ chức các khóa đào tạo liên quan đến 
trao quyền cho nữ giới.
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Một số ví dụ về các khóa đào tạo nâng 
cao nhận thức về giới:

• Tại Afghanistan: trước cuộc bầu cử năm 2010, đơn 
vị phụ trách về giới tổ chức đào tạo cho các nhân 
viên nữ, nhân viên đầu mối phụ trách về giới và các 
ủy viên hội đồng về nhận thức về giới trong bầu 
cử. Khóa đào tạo bao gồm thái độ, kỹ năng và kiến 
thức.100 Các thành viên nữ của IEC tổ chức các cuộc 
họp thường xuyên để xác định và thảo luận về các 
nhu cầu và thách thức. Mỗi cuộc họp bao gồm trình 
bày về các chủ để cụ thể về giới hay bầu cử nhằm 
nâng cao năng lực. Khuyến nghị từ các cuộc họp 
được chia sẻ với cấp quản lý cấp cao.101

• Tại Mexico: Năm 2010, Tòa án về bầu cử (TPJF) 
tham gia sáng kiến chung với UNDP, UN Women 
và Ban thư ký đối ngoại của Chính phủ Mexico 
về bình đẳng giới, quyền chính trị và pháp luật 
bầu cử tại Mexico: Hướng tới củng cố thực tiễn về 
nhân quyền cho nữ giới. Dự án này bao gồm các 
hành động đào tạo cho các thẩm phán của tòa án 
về lồng ghép quan điểm về giới trong công việc. 
Nhân viên của TPJF ghi nhận các hoạt động đào 
tạo về “phán quyết dựa trên quan điểm về giới” 
đã dẫn tới một chuỗi các sáng kiến quan trọng về 

pháp lý và nhiều tuyên bố tiến bộ, bao gồm trong 
thực thi luật hay quota.102

• Tại Nepal: ECN đã tổ chức và thực hiện các 
chương trình đào tạo toàn diện cho nhân viên của 
ECN, lực lượng an ninh, các viên chức chính phủ, 
tập trung về sự tham gia của nữ giới trong các quá 
trình bầu cử.

• Tại Ukraine: Toàn bộ viên chức chính phủ được 
đào tạo nhận thức về chống lại các quan niệm cũ 
về giới.103

• Tại Timor Leste: Cơ quan phụ trách bầu cử phát 
triển và thực thi các chương trình đào tạo quốc gia, 
bao gồm chủ đề về bình đẳng giới và sự tham gia 
của nữ giới. Cơ quan phụ trách bầu cử cũng thực 
hiện các chiến dịch về nhận thức trong các cuộc 
bầu cử quốc gia năm 2007 và 2012 hay bầu cử địa 
phương năm 2009.

• Chương trình toàn cầu về hỗ trợ Chu trình bầu cử 
của UNDP (GPECS) xây dựng mô hình BRIDGE 
về giới và bầu cử nhằm đưa ra các khóa đào tạo 
toàn diện kéo dài 5 ngày về sự tham gia của nữ giới 
trong cạnh tranh, điều hành và tham gia bầu cử.  
Từ năm 2011, hơn 500 thành viên từ 60 quốc gia 
đã tham gia đào tạo.

Đào tạo về các chính sách về giới cụ thể, bao gồm 
chống phân biệt đối xử, quấy rối và ngược đãi cần 
được dành cho toàn thể nhân viên. Khi một chính 
sách mới về giới được giới thiệu, việc đào tạo về chính 
sách đó cho toàn thể nhân viên sẽ bảo đảm chính 
sách được ghi nhận và hiểu rõ trong tổ chức. Quản lý 
cấp cao cần được đào tạo về chính sách để bảo đảm 
chính sách được quán triệt ở mọi cấp ra quyết định, 
nghiên cứu chính sách và cấp hoạch định. Nếu quấy 
rối, bao gồm ngược đãi và quấy rối tình dục, là nội 
dung khiến nhân viên cảm thấy an toàn tại nơi làm 
việc, thì đào tạo nhận thức về quấy rối là quan trọng 
cho toàn thể nhân viên, cả nam và nữ. Hình thức đào 
tạo này cho phép mọi người nhận thức được thế nào 
là quấy rối, tác động tới người khác thế nào, quấy rối 
đi ngược lại chính sách của tổ chức thế nào và cần 
làm gì khi trải qua hoặc chứng kiến hành vi quấy rối 
tại nơi làm việc

6.2. Lồng ghép giới trong tất cả các khóa 
đào tạo của Cơ quan phụ trách bầu cử

Bất bình đẳng giới có thể tác động tới tất cả các yếu tố 
của chu trình bầu cử. Do vậy, tất cả khóa đào tạo do 
Cơ quan phụ trách bầu cử hay các cơ quan trực thuộc 
đưa ra có thể bao gồm yếu tố lồng ghép giới. Việc này 
bao gồm đào tạo thường xuyên cho các nhân viên hay 
cơ quan phụ trách bầu cử. Tại Afghanistan, đào tạo 
cho nhân viên đăng ký cử tri bao gồm các hoạt động 
bảo đảm người chồng không đăng ký thay cho vợ và 
nữ giới được lựa chọn in vân tay thay cho cung cấp 
ảnh.104 Mô hình BRIDGE đưa ra các cơ sở cho phân 
tích về giới và các tài liệu đào tạo. Thông tin chi tiết 
tại phần 14 về tiếp cận cử tri.
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6.3.  Training staff with  
specific responsibilities

Some staff may require specialized, or more in-depth, 
gender training because of the specific responsibilities 
they have with regards to gender mainstreaming. 

gender focal point training
In addition to gender sensitivity training for EMB staff 
in general, it is also important to ensure that the gender 
focal point(s) within the EMB has access to adequate 
training and support. This is especially true in coun-
tries where the position has been newly introduced 
and little previous experience or capacity has been 
developed. This is often achieved through on-the-job 
training and/or customized training, with support of 
technical assistance partners and gender experts.

gender sensitivity training for polling staff
Training is always an important part of the preparation 
for an election. While polling staff are trained in the 
process and rules of the election, training on gender 
awareness or sensitivity is also important and may be 
included for all staff. It is important for polling staff to 
know whether the electoral management body is com-
mitted to encouraging women to vote and eradicating 
family voting. The training can also provide an oppor-
tunity for staff to practice dealing with particular situa-
tions, such as some women’s preference not to register 
to vote with a photographic ID (for more on this, see 
section 9). Such training makes it easier for poll workers 
to enforce regulations.

6.4. Training women to build capacity 
Formal organizational policies on equal access to 
training opportunities may be introduced by the EMB. 
In the EMB survey, 19 of the 35 countries (54 percent) 
said that they have a “policy on equal access to training 
and development opportunities for men and women”: 
Afghanistan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, 
Canada, Costa Rica, Egypt, Ethiopia, Kazakhstan, Kyr-
gyzstan, Madagascar, Maldives, Moldova, Mozambique, 
Namibia, the State of Palestine, South Africa, Tanzania, 
Uganda, and Uzbekistan.

Examples of targeted  
training programmes: 

•	 In Ghana in 2009, targeted programmes such 
as the training for Gender and Disability 
Desk Office of the Electoral Commission was 
provided by UNDP to facilitate its work of 
promoting full involvement and participation 
of women and other disadvantaged groups in 
the electoral process.105

•	 In Liberia, UNDP gender experts worked 
alongside national counterparts in the EMB 
to support their capacity development. This 
type of assistance supported the capacity of 
the individual gender focal point as well as 
strengthened the priority given to gender issues 
within the larger organization.106 The gender 
technical capacity support to the NEC resulted 
in the establishment of a Gender Co-ordinator’s 
Office within the NEC.107

•	 Nepal: The EMB in Nepal developed, orga-
nized and conducted series of gender trainings 
through reputed experts and Bridge accredited 
facilitators. Also, thematic training programs 
were conducted targeting persons with disabili-
ties, disadvantaged minorities, etc.

•	 Timor-Leste: Persons with disabilities were 
particularly the focus of training programmes 
and awareness campaigns organized by the 
electoral administration of the country. Also, 
targeted voter education campaigns were 
conducted for young and first-time voters, 
women and elders in remote areas.
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Ví dụ về các chương trình đào tạo có 
mục tiêu:

• Tại Ghana, năm 2009, chương trình đào tạo có 
mục tiêu như đào tạo cho cơ quan phụ trách về 
giới và người khuyết tật của Hội đồng bầu cử đã 
được UNDP thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho 
công tác thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của nữ 
giới và các nhóm người yếu thế khác trong quá 
trình bầu cử.105

• Tại Liberia, các chuyên gia về giới của UNDP 
đã làm việc với các đối tác quốc gia của Cơ quan 
phụ trách bầu cử để giúp họ nâng cao năng lực. 
Loại hình hỗ trợ này đã giúp các cá nhân đầu 
mối phụ trách về giới nâng cao năng lực, nâng 
cao sự ưu tiên về vấn đề giới trong tổ chức.106  

Hỗ trợ năng lực kỹ thuật về giới cho NEC đã 
dẫn tới việc thành lập Cơ quan điều phối về giới 
trong nội bộ NEC.107

• Tại Nepal: Cơ quan phụ trách bầu cử Nepal đã 
xây dựng và thực thi chuỗi các khóa đào tạo 
về giới với các chuyên gia uy tín và sự hỗ trợ 
của Bridge. Các chương trình đào tạo cũng được 
thực hiện hướng tới các nhóm người yếu kém về 
năng lực, nhóm người thiểu số,…

• Tại Timor Leste, nhóm người yếu kém về năng 
lực là trọng điểm của chương trình đào tạo và 
các chiến dịch nhận thức do Cơ quan phụ trách 
bầu cử triển khai. Các chiến dịch giáo dục cử tri 
có mục tiêu cũng được triển khai cho nhóm cử 
tri trẻ tuổi bỏ phiếu lần đầu, phụ nữ và người 
cao tuổi ở vùng xa.

6.3. Trách nhiệm cụ thể đối với nhân viên 
tham gia đào tạo

Một số nhân viên cần yêu cầu về chuyên môn hay đào 
tạo chuyên sâu về giới, do họ có các trách nhiệm cụ 
thể về lồng ghép giới.

Đào tạo cho đầu mối phụ trách về giới

Bên cạnh các khóa đào tạo chung cho nhân viên của 
Cơ quan phụ trách bầu cử về giới, cũng cần bảo đảm 
đầu mối phụ trách về giới trong Cơ quan phụ trách 
bầu cử được đào tạo và hỗ trợ đầy đủ. Điều này đặc 
biệt đúng ở các quốc gia nơi mới có vị trí này hoặc ít 
kinh nghiệm và năng lực cho vị trí này. Đào tạo đạt 
kết quả thông qua vừa học vừa làm hay các khóa đào 
tạo có sự điều chỉnh, với sự hỗ trợ của công nghệ và 
các chuyên gia về giới.

Đào tạo về giới cho nhân viên bầu cử

Đào tạo luôn là phần quan trọng trong khâu chuẩn bị 
cho bầu cử. Các nhân viên bầu cử được đào tạo về quy 
trình và quy định bầu cử, nhưng đào tạo nhận thức về 
giới cũng quan trọng và có thể dành cho toàn thể nhân 
viên. Sẽ là quan trọng khi nhân viên bầu cử biết được 
liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có nghĩa vụ khuyến 
khích nữ giới đi bỏ phiếu và xóa bỏ bỏ phiếu theo 
gia đình hay không. Khóa đào tạo có thể cung cấp 
cho nhân viên cơ hội thực hành ứng phó với các tình 
huống cụ thể, như việc một số phụ nữ không muốn 
đăng ký bầu cử khi họ phải cung cấp ảnh (về vấn đề 
này, xem phần 9). Khóa đào tạo như vậy sẽ khiến các 
nhân viên bầu cử thực thi các quy định dễ dàng hơn.

6.4. Đào tạo nâng cao năng lực nữ giới

Các chính sách chính thức về tiếp cận bình đẳng đối 
với các chương trình đào tạo có thể được Cơ quan phụ 
trách bầu cử đưa ra. Trong khảo sát về Cơ quan phụ 
trách bầu cử, 19/35 quốc gia (54%) báo cáo rằng họ 
có “chính sách về tiếp cận bình đẳng tới các cơ hội đào 
tạo và phát triển cho nam giới và nữ giới: Afghanistan, 
Belarus, Bosnia và Herzegovina, Canada, Costa Rica, Ai 
Cập, Ethiopia, Kaza-khstan, Kyrgyzstan, Madagascar, 
Maldives, Moldova, Mozambique, Namibia, Palestine, 
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The EMB may regularly assess training needs of its staff, 
including specific needs of women staff, and pursue 
training and capacity support opportunities accord-
ingly. The EMB may intentionally seek out and facil-
itate training opportunities for women staff members 
or facilitate their participation in specialized training. 
When women are routinely not being appointed for par-
ticular roles because of a lack of specialization, such as 
ICT or GIS skills, then technical training and educa-
tional opportunities will be important in creating equity. 
In many countries, women have been disadvantaged 
because of past policies on schooling girls, so targeted 
training may be needed to remove this disadvantage. 

For instance, in Afghanistan, earlier policies of not 
teaching girls to read meant that the Election Commis-
sion had difficulties in recruiting enough women for the 
women-only registration and voting centre teams.108 One 
approach has been to deliberately train women for jobs 
that were traditionally done by men. Educational sup-
port can also provide incentive and capacity at higher 
levels of education. The IEC supports staff who are 
completing their higher education in private universi-
ties with their tuition fees and, for female staff, provides 
support for transportation costs as well as the univer-
sity fee. The Afghan IEC also uses public holidays and 
events, such as International Women’s Day, to highlight 
the contribution of women in the workplace and offers 
employee achievement awards for women employees.

EMBs may also take advantage of other training and 
development being offered in the wider public sector 
for women. Such training can reinforce national mes-
sages of gender equality and also provide access to spe-
cialized advice that the EMB may be too small to have 
in house, such as gender analysis or mainstreaming. 
Inclusion in external training and professional devel-
opment, including international study visits, is one 
area where gender discrimination may be found, often 
because of assumptions that women cannot be away 
from home due to family responsibilities. EMBs should 
ensure that all potential participants are asked what is 
required to enable their participation and, where rea-
sonable, adjustments to plans made to accommodate 
family responsibilities. 

Mentoring
Mentoring of female staff on a career track for pro-
motion is one way to ensure that women staff stay at 
the electoral management body and are in a strong 
position when promotion is being considered. In the 
EMB survey, seven of the 35 (20 percent) countries said 
that they have “mentoring of female staff’: Afghani-
stan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Iraq, Kazakh-
stan, Mozambique and Tanzania. In Afghanistan, the 
IEC has developed mentoring programmes to transfer 
skills and knowledge to promote women’s advancement 
within the commission.

sUMMINg UP:

• Training opportunities are important for  
effective gender mainstreaming in an EMB. 

• Unless staff understand the principles and 
rationales for revisiting the structures, work and 
operations of an EMB from a gender equality 
perspective, it may not be done. 

• There are several options for training, including 
gender-aware training for all staff, main-
streaming gender into all training provided by 
the EMB, providing specialist training for those 
responsible for mainstreaming and targeting 
women with professional development 
opportunities and mentoring.
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Nam Phi, Tanzania, Uganda và Uzbekistan.

Cơ quan phụ trách bầu cử có thể định kỳ đánh giá về 
nhu cầu đào tạo của nhân viên, bao gồm các nhu cầu 
cụ thể của nhân viên nữ, và từ đó đưa ra các khóa đào 
tạo và cơ hội hỗ trợ về năng lực. Cơ quan phụ trách 
bầu cử có thể chủ động nghiên cứu và tạo thuận lợi 
cho nữ nhân viên có cơ hội đào tạo và tạo thuận lợi 
cho họ tham gia các khóa đào tạo chuyên biệt. Trong 
khi nữ giới thường không được bổ nhiệm cho một vị 
trí cụ thể vì thiếu chuyên môn, như các kỹ năng về 
ICT hay GIS, đào tạo kỹ thuật và cơ hội giáo dục đóng 
vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự bình đẳng. Tại 
nhiều quốc gia, nữ giới thường chịu thiệt thòi do các 
chính sách cũ về dạy dỗ nữ sinh, thì đào tạo có mục 
tiêu là cần thiết để xóa bỏ bất lợi này.

Ví dụ, tại Afghanistan, chính sách trước đây không 
cho phép dạy nữ sinh biết đọc, đã khiến Cơ quan phụ 
trách bầu cử gặp khó khăn trong việc tuyển dụng đủ 
nữ thành viên cho đội ngũ nhân viên tại trung tâm 
đăng ký và bỏ phiếu (chỉ tuyển nữ giới).108 Một cách 
tiếp cận là đào tạo cho nữ giới để làm tại các vị trí 
trước đây chỉ dành cho nam giới. Hỗ trợ giáo dục cũng 
đưa ra khích lệ và năng lực tại các cấp giáo dục cao 
hơn. IEC hỗ trợ những nhân viên còn đang theo học 
tại các trường đại học tư thục về học phí, và hỗ trợ 
nhân viên nữ về học phí và chi phí đi lại. IEC cũng 
nhân những sự kiện hay ngày nghỉ lễ, như ngày quốc 
tế phụ nữ, để nêu cao đóng góp của nữ giới tại nơi làm 
việc và khen thưởng cho các nhân viên nữ.

Cơ quan phụ trách bầu cử cũng tận dụng các hoạt 
động đào tạo và phát triển khác cho nữ giới do các cơ 
quan nhà nước thực hiện. các hoạt động đào tạo này 
có thể củng cố thông điệp quốc gia về bình đẳng giới 
và cũng giúp có các lời khuyên chuyên môn mà vượt 
ngoài phạm vi của Cơ quan phụ trách bầu cử, như 
phân tích về giới hay lồng ghép giới. Thực hiện các 
hoạt động đào tạo bên ngoài hay phát triển chuyên 
môn, bao gồm du học, là một cách để tìm ra sự phân 
biệt đối xử về giới, với giả định nữ giới thường không 
thể xa nhà do các nghĩa vụ gia đình. Cơ quan phụ 
trách bầu cử nên đảm bảo hỏi rõ để đảm bảo sự tham 
gia tiềm năng của nữ giới và nếu có thể, điều chỉnh 
kế hoạch để thích nghi với các nghĩa vụ gia đình.

Giáo dục nhận thức

Giáo dục nhận thức cho nhân viên nữ về thăng tiến 
nghề nghiệp là một cách để bảo đảm các nữ nhân viên 
làm việc trong Cơ quan phụ trách bầu cử và có vị 
trí vững chắc khi xem xét đề bạt. Trong khảo sát về 
Cơ quan phụ trách bầu cử, 7/35 quốc gia (20%) báo 
cáo rằng họ có “giáo dục nhận thức cho nhân viên 
nữ: Afghanistan, Belarus, Bosnia và Herzegovina, 
Iraq, Kazakhstan, Mozambique và Tanzania. Tại 
Afghanistan, IEC đã xây dựng chương trình giáo dục 
nhận thức để chuyển giao kỹ năng và kiến thức nhằm 
thúc đẩy sự tiến bộ của nữ giới trong hội đồng.

TÓM TẮT:

• Cơ hội đào tạo là quan trọng để lồng ghép giới 
hiệu quả trong Cơ quan phụ trách bầu cử.

• Chỉ khi các nhân viên hiểu rõ về các nguyên tắc 
và nguồn gốc về cấu trúc, công việc và hoạt động 
của Cơ quan phụ trách bầu cử từ quan điểm bình 
đẳng giới, bình đẳng giới mới được thực hiện.

• Có một số lựa chọn cho đào tạo, bao gồm đào 
tạo nhận thức về giới cho toàn thể nhân viên, 
lồng ghép giới vào toàn bộ các hoạt động đào 
tạo do Cơ quan phụ trách bầu cử triển khai, 
cung cấp khóa đào tạo chuyên gia cho những 
người chịu trách nhiệm về lồng ghép cho nữ giới 
các cơ hội phát triển chuyên môn và giáo dục 
nhận thức.
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Thu thập và    
nghiên cứu các dữ liệu 
tách biệt giới7

Việc thu thập và phổ biến dữ liệu là nhiệm vụ thiết yếu của Cơ quan phụ trách bầu cử 
toàn diện. Tuy nhiên, dữ liệu này không hoàn toàn tách biệt về giới, như về giới tính hay 
độ tuổi. Dữ liệu tách biệt về giới về một số chỉ số giúp Cơ quan phụ trách bầu cử phân 
tích, báo cáo và sử dụng dữ liệu trong các quyết định chính sách và hoạch định. Nhận 
thức về tách biệt về giới trong danh sách đăng ký cử tri, trong danh sách cử tri đi bỏ 
phiếu trong ngày bỏ phiếu hay đối với nhân viên ở tất cả các cấp là quan trọng để đánh 
giá được cân bằng giới trong bầu cử cũng như trong việc xây dựng các chính sách xử 
lý bất bình đẳng đối với sự tham gia của nữ giới. Đánh giá giai đoạn hậu bầu cử có thể 
tốt hơn nhờ các phân tích và báo cáo sử dụng dữ liệu tách biệt về giới đối với quá trình 
đăng ký cử tri, thống kê tỷ lệ cử tri bỏ phiếu và với nhân viên phục vụ bầu cử.

Việc hiểu chính xác về bản chất của việc tham gia 
chính trị của nữ giới, từ cơ cở dữ liệu tách biệt về 
giới, là quan trọng, bao gồm sau xung đột. Báo cáo 
của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về nữ giới, hòa bình 
và an ninh năm 2010 đã đưa ra bộ chỉ số toàn cầu về 
giám sát thực thi nghị quyết 1325 (2000).109 Trong 
số các chỉ số báo cáo tự nguyện của các quốc gia 
thành viên có chỉ số mới về sự tham gia chính trị của 
nữ giới với tư cách cử tri và ứng cử viên. Chỉ số này 
theo dõi việc nữ giới đăng ký, bỏ phiếu, và tham gia 
bầu cử quốc gia với tư cách ứng cử viên. Giám sát về 
sự tham gia của nữ giới cần có sự nhấn mạnh đặc biệt 
từ các hoạt động hỗ trợ bầu cử của Liên hợp quốc để 
hỗ trợ các nước đối tác đưa ra được dữ liệu này. Tại 
hầu hết các quốc gia, lượng cử tri bỏ phiếu thực tế 
thường không được thống kê tách biệt về giới, khiến 
khó biết được tỷ lệ cử tri nữ đi bỏ phiếu. Trường hợp 
các ứng cử viên nữ cũng tương tự. Để báo cáo về dữ 
liệu này, các điều khoản đặc biệt là cần thiết để bảo 
đảm dữ liệu tách biệt về giới được thu thập trong quá 
trình bầu cử.

Thu thập dữ liệu

Có một số cách để thu thập dữ liệu tách biệt về giới 
trong Cơ quan phụ trách bầu cử. Bước đầu tiên cần 
bảo đảm rằng, khi tiến hành thu thập dữ liệu, danh 
mục “sex”/“giới tính” được đưa vào trong trường dữ 
liệu. Thứ hai, dữ liệu cột giới tính cần được ghi nhận 
cùng lúc với thu thập dữ liệu do trong các giai đoạn 
sau, với số lượng dữ liệu lớn,việc tách biệt đòi hỏi 
thêm chi phí và kém hiệu quả. Việc ghi vào cột giới 
tính thường được thực hiện khi cử tri đăng ký bầu cử, 
cần thiết phải thêm cột “giới tính” trong bảng đăng ký 
để phục vụ thu thập dữ liệu.

Các nhân viên phục vụ bầu cử có thể cần đào tạo để 
hiểu về quy trình này, hoặc là có thể đưa việc này 
thành đào tạo cơ bản cho nhân viên bầu cử. Phân tích 
về giới sẽ giúp Cơ quan phụ trách bầu cử xác định các 
khoảng chênh trong thu thập và phổ biến dữ liệu tách 
biệt về giới.
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7.1. voter registration data
Disaggregated registration data is captured in many 
countries where ‘sex’ or ‘gender’ is one of the details 
recorded about each registered person. Where ‘sex’ or 
‘gender’ is not one of the details that is recorded, then 
a change in the law or regulations may be needed in 
order to gather this data. When the records are stored 
electronically, analysis by sex or gender within each 
electoral area and for the whole country is easy. If other 
details such as age or ethnicity are also recorded, then 
these, too, can be reported in a sex or gender break-
down and compared to population data. Although 
high-tech systems can facilitate the collection and anal-
ysis of disaggregated data on registration, only simple 
technology is needed to implement effective data dis-
aggregation. Recent reforms to record voter registra-
tion information have allowed for sex disaggregation 
in countries such as the Democratic Republic of Congo, 
Iraq, Tunisia, Tanzania and the State of Palestine.110 In 
countries where the register is kept manually, such as the 
Central African Republic and Mozambique, disaggre-
gating is still not possible unless it is manually recorded.

In the EMB survey, 18 of the 35 countries (51 percent) 
said that they “disaggregate voter registration data by 
sex”: Afghanistan, Bosnia and Herzegovina, Canada, 
Democratic Republic of Congo, Egypt, Ethiopia, Iraq, 
Kyrgyzstan, Lesotho, Madagascar, Maldives, Mauritius, 
Mozambique, Namibia, the State of Palestine, Pakistan, 
South Africa and Tunisia. In several countries, the reg-
istration rates are monitored to track areas where there 
may be low registration rates of women or young people. 
In these areas, voter outreach and information cam-
paigns may be deployed to target the under-registered 
groups.111

7.2. voter turnout data
Collecting and reporting data on the proportion of 
women and men who voted (voter turnout) is not yet 
the norm in most EMBs. Without this data, it is not pos-
sible to know if there is a gender gap in turnout overall 
or for a particular geographic area or age group in 
any given country. Some EMBs and stakeholders raise 
concerns that the secrecy of the vote can be under-
mined by the disaggregation and reporting of voter 
turnout by gender. However, this is not the case. First, 
only turnout data should be disaggregated, not voting 
results. Second, sex-disaggregated statistics are useful 
and instructive only at cumulative levels: the level of 
towns, cities, regions and the country as a whole. EMBs 
can therefore determine how to report turnout results 
at a level that is meaningful and open while also pro-
tecting the secrecy of each individual voter at the voting 
centre, constituency or regional level. Thus, reporting 
of sex-disaggregated turnout (not results) should not be 
seen to infringe the secrecy of the vote. 

When there are separate female and male voting cen-
tres (see section 11), turnout data for men and women 
will be part of the standard report of turnout by voting 
centre. When sex is recorded on the voter list, then a 
polling staff member could be given the task of tallying 
the number of men and women who cast a vote at each 
voting centre by recording it when votes are tallied at 
the end of polling. The tally or results forms that record 
the overall number of voters, ballots papers, spoiled bal-
lots, etc. could include a field on the number of women 
and men who voted. If a voter list is used in voting cen-
tres to check voter eligibility and then marked when ©
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7.1 Dữ liệu về đăng ký cử tri

Dữ liệu tách biệt về giới có thể được ghi nhận ở nhiều 
quốc gia, nơi “giới tính” là một phần của thông tin cá 
nhân. Ở những nơi “giới tính” không phải là thông tin 
được ghi nhận, thay đổi về luật pháp, luật lệ là cần 
thiết để thu thập dữ liệu này. Khi dữ liệu được lưu trữ 
điện tử, việc phân tích về giới tính trong bầu cử sẽ khá 
đơn giản. Nếu các thông tin khác như độ tuổi hay dân 
tộc cũng được ghi nhận, các thông tin này cũng cần 
được mổ xẻ về giới và so sánh với dữ liệu dân số.Dù 
các hệ thống hiện đại có thể tạo thuận lợi cho việc 
thu thập và phân tích dữ liệu tách biệt về giới trong 
đăng ký, thì chỉ cần công nghệ đơn giản để thực hiện 
tách biệt dữ liệu về giới. Các cải tổ gần đây về thu 
thập thông tin đăng ký cử tri đã cho phép tách biệt 
về giới như CHDC Congo, Iraq, Tunisia, Tanzania và 
Palestine.110 Tại các quốc gia việc đăng ký được thực 
hiện thủ công, như CH Trung Phi và Mozambique, 
việc tách biệt về giới rất khó khả thi, trừ trường hợp 
được ghi nhận thủ công.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 18/35 
quốc gia (51%) báo cáo rằng họ “tách biệt dữ liệu 
về giới trong đăng ký cử tri”: Afghanistan, Bosnia 

và Herzegovina, Canada, CHDC Congo, Ai Cập, 
Ethiopia, Iraq, Kyrgyzstan, Lesotho, Madagascar, 
Maldives, Mauritius, Mozambique, Namibia, 
Palestine, Pakistan, Nam Phi và Tunisia. Tại một số 
quốc gia, tỷ lệ đăng ký được giám sát nhằm theo dõi 
các vùng có tỷ lệ nữ giới và thanh niên đăng ký thấp. 
Tại các vùng này, việc tiếp cận cử tri và các chiến dịch 
thông tin có thể được triển khai hướng tới các nhóm 
đối tượng chưa đăng ký.111

7.2. Dữ liệu về số lượng cử tri bỏ phiếu

Thu thập và báo cáo dữ liệu về tỷ lệ nam giới và nữ 
giới bỏ phiếu (lượng cử tri bỏ phiếu) không hẳn là 
quy phạm tại hầu hết Cơ quan phụ trách bầu cử. Nếu 
không có dữ liệu này, sẽ không thể biết liệu có khoảng 
cách về giới trong tỷ lệ bỏ phiếu. về khu vực địa lý 
hoặc về nhóm tuổi hay không. Một số Cơ quan phụ 
trách bầu cử và các bên liên quan đưa quan ngại về 
tính bí mật trong bỏ phiếu có thể gây trở ngại cho 
tách biệt về giới và báo cáo lượng cử tri bỏ phiếu theo 
giới tính. Tuy nhiên, trong trường hợp này điều đó 
không đúng. Trước tiên, chỉ dữ liệu về lượng cử tri, 
chứ không phải kết quả bầu cử, mới cần tách biệt về 
giới. Thứ hai, các thống kê tách biệt về giới chỉ hữu 
ích ở cấp tích lũy: cấp quốc gia, khu vực hay thành 
phố. Do đó, Cơ quan phụ trách bầu cử có thể xác định 
cách báo cáo về tỷ lệ bỏ phiếu ở cấp mà dữ liệu có ý 
nghĩa, công khai đồng thời bảo vệ tính bí mật của mỗi 
cá nhân tại các cấp bỏ phiếu, đơn vị hay khu vực bầu 
cử. Vì vậy, báo cáo về lượng cử tri bỏ phiếu (không 
phải kết quả bầu cử) tách biệt về giới không nên coi là 
vi phạm sự bí mật của lá phiếu.

Nếu có các điểm bỏ phiếu riêng cho nam và nữ (xem 
phần 11), dữ liệu về lượng cử tri bỏ phiếu nam và nữ 
là một phần báo cáo của điểm bỏ phiếu. Khi giới tính 
được ghi nhận trong danh sách cử tri, nhân viên bầu 
cử cần được giao nhiệm vụ tính số lượng nam và cử 
tri nữ bỏ phiếu tại các điểm bằng cách ghi lại khi cử 
tri đã bỏ phiếu xong. Bản kết quả vốn ghi nhận tổng 
số cử tri, tổng số phiếu bầu, số phiếu không hợp lệ,… 
có thể thêm nội dung về số lượng nam và nữ bỏ phiếu. 
Nếu danh sách cử tri được dùng tại điểm bỏ phiếu 
để kiểm tra tính hợp lệ của cử tri và được đánh dấu 
khi phiếu được phát, mà không ghi nhận về giới tính, 
nhân viên bầu cử có thể ghi lại số lượng nam và cử tri 
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nữ được phát phiếu vào bảng riêng (xem Phụ lục B về 
mẫu thu thập dữ liệu tại Nepal). Theo cách này, dữ 
liệu tách biệt về giới có thể được thu thập. Tuy nhiên, 
nhìn chung, việc ghi lại dữ liệu tách biệt về giới sẽ 
thuận lợi hơn nhiều tại những nơi có danh sách cử tri 
điện tử, hay danh sách đăng ký cử tri đã có sẵn giới 
tính của của cử tri.

Ghi lại dữ liệu tách biệt về giới đối với lượng cử tri bỏ 
phiếu một cách chính thức và có hệ thống là thực tế 
tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp không làm được điều 
này, việc ghi nhận nhanh lượng cử tri bỏ phiếu có thể 
thực hiện một cách không chính thức bởi các nhóm 
quan sát viên trong nước và quốc tế. Trong hầu hết 
các trường hợp, nếu không có đủ quan sát viên để ghi 
lại dữ liệu tại tất cả các điểm bỏ phiếu trong ngày, các 
nhóm quan sát viên có thể dùng phương pháp chọn 
mẫu để thống kê đại diện. Việc chọn mẫu bao gồm 
yếu tố nhân khẩu học, phân bố địa lý và lựa chọn thời 
gian dữ liệu được ghi nhận tính tới yếu tố giới tính (ví 
dụ, nếu nữ giới phải trông con ngoài giờ đi học hay 
bị hạn chế ra ngoài vào buổi tối, việc thu thập dữ liệu 
vào buổi tối sẽ làm lệch kết quả). Nhiều tổ chức quan 
sát viên quốc tế đã đưa ra phương pháp chọn mẫu về 
điểm bầu cử nhằm đưa ra bức tranh đại diện của cả 
quốc gia, các phương pháp này có thể được sử dụng 
để lựa chọn ra điểm bỏ phiếu để thu thập dữ liệu tách 
biệt về giới. Nhưng cho dù việc chọn mẫu ngày càng 
chính xác, phương pháp này không nên thay thế việc 
thu thập thông tin có tính hệ thống của Cơ quan phụ 
trách bầu cử. 

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 12/35 
quốc gia (34%) báo cáo rằng họ “tách biệt dữ liệu 
cử tri bỏ phiếu theo giới tính”: Afghanistan, Armenia, 
Bosnia và Herzegovina, Costa Rica, Ethiopia, 
Lebanon, Madagascar, Maldives, Mauritius, Palestine, 
CH Congo và Nam Phi. Một số ví dụ về dữ liệu tách 
biệt về giới được báo cáo:

• Tại Nepal, ECN sử dụng các biểu mẫu tại các điểm 
bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội 2013 để ghi 
nhận dữ liệu tách biệt về giới của cử tri. 

• Tại Timor Leste: Luật bầu cử quy định mỗi điểm 
bỏ phiếu phải ghi lại giới tính của cử tri và báo cáo 
số lượng.

• Tại Nam Phi: năm 2009, việc quét thẻ căn cước tại 

điểm bỏ phiếu khiến dữ liệu tách biệt về giới và độ 
tuổi được thu thập dễ dàng. Một trong những mục 
đích sử dụng dữ liệu này nhằm giáo dục cử tri tốt 
hơn trước cuộc bầu cử tiếp theo.112

Cải cách quy chế

Để thu thập và báo cáo dữ liệu tách biệt về giới, cần 
thiết phải thay đổi quy chế bầu cử. Ví dụ, tại Pakistan, 
UN Women và UNDP đã hỗ trợ Hội đồng bầu cử 
Pakistan báo cáo về dữ liệu tách biệt về giới. Các bảng 
mẫu thu thập dữ liệu số XIV, XVI và XVII của ECP 
(luật bầu cử 1977) không bao gồm điều khoản ghi lại 
và báo cáo dữ liệu tách biệt về giới trong đăng ký cử 
tri và thống kê cử tri bỏ phiếu. Điều này có nghĩa là 
ECP không báo cáo về dữ liệu này. Đề xuất sửa đổi ba 
bảng mẫu này nhằm thu thập dữ liệu tách biệt về giới 
đã được ECP thông qua  vào tháng 1/2013, mở đường 
cho thu thập dữ liệu tách biệt về giới trong các cuộc 
bầu cử sau này.113

Tương tự, Cơ quan bầu cử lâm thời Romania ghi nhận 
rằng họ không thu thập dữ liệu tách biệt về giới do 
không có quy định pháp lý yêu cầu. Các văn bản pháp 
lý liên quan chỉ yêu cầu các mục sau đây khi đăng ký 
cử tri: a) ngày sinh; b) số chứng minh nhân thân; c) 
quốc gia nguyên quán/thường trú; d) địa chỉ nguyên 
quán; e) địa chỉ thường trú; f) số và sê-ri phiếu bầu 
cử; và g) số và  sê-ri thẻ căn cước.114 Cơ quan này báo 
cáo chỉ khi các quy định thay đổi, họ mới có thể thu 
thập dữ liệu tách biệt về giới đối với cử tri đi bỏ phiếu.

Ngược lại, một số quy định yêu cầu thu thập dữ liệu 
tách biệt về giới lại không được thực thi. Một Cơ quan 
phụ trách bầu cử báo cáo rằng “có điều khoản về thu 
thập dữ liệu tách biệt về giới, nhưng các quan chức có 
trách nhiệm lại không thực hiện vào thời điểm này.”115

Như đã đề cập ở trên, đánh giá giai đoạn hậu bầu cửcó 
thể bao gồm phân tích và báo cáo dữ liệu tách biệt về 
giới đối với đăng ký cử tri và số cử tri đi bỏ phiếu. Đây 
là công cụ quan trọng để phân tích liệu có khoảng 
chênh về giới giữa nam và nữ trong bỏ phiếu không, 
và nếu có, sẽ thông qua biện pháp xử lý trong cuộc 
bầu cử tiếp theo. Giá trị tiềm năng của dữ liệu này 
cũng được ghi nhận trong Nghị quyết 1325, là một 
trong những chỉ số báo cáo tự nguyện của các quốc 
gia thành viên.
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As previously mentioned, post-election period assess-
ments may include analysis and reporting of sex-disag-
gregated data on registration and voter turnout. This 
would be an important tool to analyse whether there is 
a gender gap between women and men in voting and 
if such a gap exists, to adopt measures to address it in 
the next elections. The potential value of this data is 
also recognized as one of the indicators for voluntary 
reporting by Member States in Resolution 1325. 

7.3. Candidate registration data
While data on the number of women elected to national 
parliament is widely reported, sex-disaggregated data 
on candidate registration is not. When sex is one of 
the details required on the candidate nomination form 
and the details are stored electronically, then this data 
should be easy to collect and report. If sex is not one of 
those details, then the law or regulations may need to 
be changed so that this data can be collected. 

Sex-disaggregated candidate registration data are not 
only important to report as an indicator of the level of 
women’s political participation in a country; they are 
also a useful tool for analysis of political party perfor-
mance. An example of this occurred in Moldova, where, 
after the 2011 elections, the CEC of Moldova analysed 
and made available for the public and all interested 
organizations the statistics on the following: women’s 
participation in electoral races for mayor; women’s pres-
ence in electoral races for local and district councils on 

party lists; and women elected as mayors in comparative 
perspective. These statistics were available per electoral 
competitors also so that they, and the general public, 
could compare political party performance in the area 
of gender equality.116 

Another reason to collect this data is to monitor com-
pliance with candidate quota nomination laws, where 
they exist. In countries where a target is set for women’s 
nomination as candidates, such as 30 percent or 50 per-
cent, the reporting of candidate data by sex is required 
in order to ensure that the law is being implemented. 
In some countries, there may also be a ‘placement’ pro-
vision of women candidates, such as one that women 
should occupy every third position on a political party 
list. Reporting of candidate data may also necessitate 
information on the placement of women on party lists 
in order to confirm compliance with legislated quotas. 

7.4. staffing data
The sex of temporary and permanent staff at different 
levels within the EMB is usually easy to record. Collec-
tion and monitoring of this data can be built into the 
basic human resources function. The percentage of 
women in each staffing level for permanent staff can be 
compared to the level in other public bodies and to a 
gender balance of 50 percent. Collection of additional 
data points may be necessary to determine whether 
women are equally represented at different levels of 
responsibility within EMB institution and polling sta-
tion staff. 

In the EMB survey, 12 of the 35 countries (34 percent) 
said that they “maintain a database of electoral staff 
disaggregated by gender”: Afghanistan, Bosnia and 
Herzegovina, Canada, Democratic Republic of Congo, 
Ethiopia, Iraq, Kazakhstan, Madagascar, Maldives, 
Mauritius, the State of Palestine and South Africa. One 
example of the detail of data collected is in Georgia, 
where the Central Election Commission’s database 
on the administration staff notes whether the woman 
is single, widowed, a mother as well as the number of 
children the woman has and whether those children 
are young or adult. This data has been collected “in 
order to prioritize needs and accordingly the forms 
of support”.117 
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7.3. Dữ liệu về đăng ký ứng cử

Trong khi dữ liệu về số lượng nữ giới đắc cử vào quốc 
hội được báo cáo rộng rãi, thì dữ liệu tách biệt về 
giới khi đăng ký ứng cử viên lại không được báo cáo. 
Nếu giới tính được coi là một trong các mục thông tin 
trong biểu đăng ký ứng cử và các thông tin được lưu 
trữ điện tử, dữ liệu này sẽ được thu thập và báo cáo 
dễ dàng. Ngược lại, nếu trong mục thông tin không có 
giới tính, cần điều chỉnh các quy định để có thể thu 
thập dữ liệu tách biệt về giới.

Dữ liệu tách biệt về giới đối với đăng ký ứng cử viên 
không chỉ quan trọng trong việc báo cáo trên góc độ 
là chỉ số về mức độ tham gia chính trị của nữ giới tại 
một quốc gia, đây còn là công cụ hữu ích để phân tích 
hiệu quả hoạt động của các đảng chính trị. Ví dụ tại 
Moldova, trong cuộc bầu cử 2011, CEC đã phân tích 
và công bố rộng rãi tới người dân và các tổ chức quan 
tâm về một số thống kê sau: số đại diện nữ giới tham 
gia bầu cử ở cấp hội đồng địa phương, theo đảng phái; 
số lượng nữ giới đắc cử thị trưởng trên góc độ so sánh. 
Các thống kê này bao gồm cả các bên tranh cử, do đó 
thống kê sẽ giúp so sánh hiệu quả hoạt động của các 
đảng chính trị trên góc độ bình đẳng giới.116

Một lý do nữa là thu thập dữ liệu này nhằm giám sát 
thành phần ứng cử viên theo quota của luật ứng cử. 
Tại các quốc gia quy định tỷ lệ ứng cử viên nữ, ví dụ 
từ 30-50%, báo cáo về ứng cử viên theo giới tính là 
cần thiết để bảo đảm quy định này được thực thi. Tại 

một số quốc gia, có thể có điều khoản về “vị trí” của 
ứng cử viên nữ, ví dụ trong danh sách của các đảng 
chính trị, cứ ba vị trí thì có một vị trí dành cho nữ giới. 
Báo cáo dữ liệu về ứng cử viên có thể yêu cầu thông 
tin về vị trí của ứng cử viên nữ trong danh sách nhằm 
bảo đảm tính thích ứng với quy định pháp lý về quota.

7.4. Dữ liệu về nhân sự

Giới tính của các nhân viên tạm thời hay biên chế 
trong Cơ quan phụ trách bầu cử tại các cấp khác nhau 
thường dễ dàng được ghi nhận. Thu thập và giám sát 
dữ liệu này có thể quy định là chức năng cơ bản của 
bộ phận nhân sự. Tỷ lệ nữ giới trong mỗi cấp nhân sự 
đối với nhân viên biên chế có thể được so sánh với cấp 
tương đương ở các cơ quan nhà nước khác và dựa trên 
cân bằng về giới (50%). Việc thu thập dữ liệu là cần 
thiết để xác định liệu nữ giới có hiện diện bình đẳng 
ở các cấp khác nhau trong Cơ quan phụ trách bầu cử 
hay tại các điểm bỏ phiếu hay không.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 12/35 
quốc gia (34%) báo cáo rằng họ “duy trì cơ sở dữ 
liệu về nhân viên bầu cử theo giới tính: Afghanistan, 
Bosnia và Herzegovina, Canada, CHDC Congo, 
Ethiopia, Iraq, Kazakhstan, Mada-gascar, Maldives, 
Mauritius, Palestine và Nam Phi. Một ví dụ về thu 
thập dữ liệu tại Georgia, dữ liệu nhân sự ở cấp điều 
hành của Hội đồng bầu cử trung ương ghi nhận thông 
tin đối với nữ giới: là độc thân, góa phụ, làm mẹ, có 
bao nhiêu con, con còn nhỏ hay trưởng thành. Dữ liệu 
được thu thập “để xác định nhu cầu ưu tiên và các 
hình thức hỗ trợ”.117

Phân tích và báo cáo dữ liệu

Thu thập dữ liệu sẽ không dẫn tới tác động gì, trù khi 
dữ liệu được phân tích, báo cáo và phổ biến. Hầu hết 
việc phân tích và báo cáo được thực hiện trong giai 
đoạn bầu cử. Ví dụ, thực tế tốt là gắn dữ liệu tách biệt 
về giới đối với các cấp nhân sự khác nhau vào báo cáo 
thường niên về công tác của Cơ quan phụ trách bầu 
cử; gắn dữ liệu về nhân viên tại điểm bỏ phiếu và cử 
tri vào tất cả các báo cáo liên quan đến bầu cử. Như 
vậy, Cơ quan phụ trách bầu cử mới thúc đẩy được việc 
thu thập dữ liệu tách biệt về giới, cả bên trong và bên 
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Data analysis and reporting
Collecting data has no impact unless it is analysed, 
reported and disseminated. Most of this reporting 
and analysis is conducted during the inter-election 
period. For instance, it is good practice to 
include sex-disaggregated data of the different staffing 
levels in an annual report on the work of the electoral 
management body and to include sex-disaggregated 
voting centre staff and voter data in all reports about 
the election. Likewise, an EMB may seek to promote dis-
aggregated data collection for external areas as well as 
internal (i.e., data on voter registration, turnout, candi-
dates, etc.). When cross-referenced with other statistics 
commonly collected in these areas (regions, age, etc.), 
this data can provide a powerful and detailed snapshot 
of women’s political participation. Good analyses can 
help EMBs better understand the challenges and suc-
cesses; for example, by comparing disaggregated reg-
istration data with disaggregated turnout data, EMBs 
can assess whether there is a correlation or gender gap 

that may require action. Some examples of detailed and 
useable reporting are:

•	 Burundi: Supported by UN Women, the CENI 
produced a tool for the collection and analysis of 
sex-disaggregated data in five areas of participation. 
EMB staff was trained on the tool during a BRIDGE 
module in 2014.

•	 Ethiopia: The post-election evaluation of the 2010 
General Election analysed the level of participation 
of women as voters, electoral officers, observers and 
candidates.118

•	 Timor Leste: A report on turnout compared the 
sex-disaggregated voter turnout data in each dis-
trict with the census data on the number of men and 
women in each district because, while women make 
up 49.1 percent of the total population, this value 
varies across the districts with a low of 46.5 percent 
in the capital city to a high of 50.9 percent. The pat-
tern in the voter turnout across districts matched the 
census pattern.119

sUMMINg UP:

• The collection and dissemination of data is 
an essential task for an inclusive EMB. 

• EMBs are well-placed to ensure that the 
data they collect are disaggregated by 
sex. This data allow an EMB to identify 
any gender gaps in registration, turnout 
or staffing levels and where such gaps 
are identified, to monitor any progress in 
closing them. 

• Ensuring that any data collected are 
sex-disaggregated may require legislative 
reform or changes to electoral regulations.

• Comparing data on the number of women 
and men who register, turn out to vote 
and participate as candidates with the 
number of eligible women and men in the 
population, helps to determine the extent 
of gender differences in electoral and 
political participation.

© UN Photo/Tim McKulka

ngoài cơ quan (như dữ liệu về đăng ký cử tri, cử tri đi 
bỏ phiếu, ứng cử viên,…). Khi được đối chiếu chéo 
với các thống kê khác (như tôn giáo, độ tuổi,…), các 
dữ liệu này sẽ vẽ nên bức tranh rõ ràng về sự tham gia 
chính trị của nữ giới. Phân tích tốt sẽ giúp Cơ quan 
phụ trách bầu cử hiểu rõ hơn về thách thức và thành 
công. Ví dụ, khi so sánh dữ liệu về đăng ký cử tri và 
dữ liệu về lượng cử tri đi bỏ phiếu, Cơ quan phụ trách 
bầu cử có thể đánh giá liệu có mối tương quan hay 
khoảng chênh về giới nào cần can thiệp không. Một 
số ví dụ về báo cáo tốt và hữu ích là:

• Tại Burundi: CENI, với sự hỗ trợ của UN Women, 
đã đưa ra công cụ thu thập và phân tích dữ liệu tách 
biệt về giới đối với 5 nội dung. Nhân viên của Cơ 
quan phụ trách bầu cử được đào tạo về công cụ này 
theo mô hình BRIDGE vào năm 2014.

• Tại Ethiopia: đánh giá hậu bầu cử toàn dân 2010 
đã phân tích mức độ tham gia của nữ giới với vai 
trò cử tri, nhân viên bầu cử, quan sát viên hay ứng 
cử viên.118

• Tại Timor Leste: Báo cáo về lượng cử tri bỏ phiếu 
đã so sánh giữa dữ liệu tách biệt về giới về lượng cử 
tri đi bỏ phiếu tại mỗi quận và dữ liệu dân số nam/
nữ tại mỗi quận. Trong khi nữ giới chiếm 49,1% 
dân số và dữ liệu về nữ giới đi bỏ phiếu ghi nhận 
biên độ từ 46,5% đến 50,9%, có thể thấy biểu đồ 
về nữ giới đi bỏ phiếu khớp với biểu đồ dân số.119

TÓM TẮT:

• Việc thu thập và phổ biến dữ liệu tách biệt 
về giới là nhiệm vụ thiết yếu của Cơ quan 
phụ trách bầu cửtoàn diện.

• Cơ quan phụ trách bầu cử cần chuẩn bị tốt 
nhằm bảo đảm dữ liệu họ thu thập là dữ liệu 
tách biệt về giới. Dữ liệu này giúp Cơ quan 
phụ trách bầu cử xác định khoảng chênh về 
giới trong đăng ký, bỏ phiếu hay giữa các cấp 
nhân sự, và khi xác định được khoảng chênh 
đó, Cơ quan phụ trách bầu cửsẽ tiến hành 
giám sát, xử lý.

• Để bảo đảm các dữ liệu thu thập được tách 
biệt về giới, có thể cần cải cách pháp lý hoặc 
thay đổi quy chế bầu cử.

• So sánh giữa dữ liệu về nam/nữ cử tri đăng 
ký, bỏ phiếu, tham gia ứng cử với số lượng 
nam/nữ đủ điều kiện bầu cử trong dân số sẽ 
giúp xác định vấn đề về khác biệt giữa các 
giới trong tham gia bầu cử và chính trị.
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Hoạt động can thiệp cần được thiết kế đặc biệt để 
bảo đảm sự tham gia của nữ giới trong quá trình bầu 
cử, cho phép Cơ quan phụ trách bầu cử thực hiện 
các trách nhiệm quốc tế về thúc đẩy bình đẳng giới.
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Thu thập và     
nghiên cứu các dữ liệu 
tách biệt giới8

Cơ quan phụ trách bầu cử là đối tượng chính điều hành quá trình bầu cử, và do vậy, 
cấu trúc, thành phần và hoạt động của cơ quan này là tham số quan trọng đối với sự tin 
cậy của quá trình bầu cử và đối với kết quả bầu cử.120 Sự tham gia toàn diện của nữ giới 
trong quá trình bầu cử cũng là yếu tố quan trọng để xem xét sự tin cậy của cuộc bầu 
cử và được xác định là mục tiêu rõ ràng của chương trình hỗ trợ bầu cử của Liên hợp 
quốc.121

Phần B sẽ đưa ra các ví dụ, tài liệu thực tiễn về cách 
thức bảo đảm sự tham gia bình đẳng của nữ giới trong 
các quá trình và hoạt động bầu cử. Điều này phản ánh 
hoạt động can thiệp đã được thiết kế đặc biệt để bảo 
đảm sự tham gia của nữ giới trong các quá trình bầu 
cử, cho phép Cơ quan phụ trách bầu cử (hoặc các cơ 
quan tương đương) thực hiện trách nhiệm quốc tế về 
thúc đẩy bình đẳng giới; đưa ra các lựa chọn hỗ trợ 
thích hợp cho các đối tác quốc tế.

Phần B sẽ rà soát công tác của các Cơ quan phụ trách 
bầu cửvà các cơ quan khác trong việc chuẩn bị cho 
hoạt động bầu cử, nhấn mạnh vào lồng ghép giới và 
các hoạt động can thiệp có mục tiêu có thể thực hiện 
nhằm thúc đẩy sự tham gia của nữ giới. Việc này bao 
gồm cách các Cơ quan phụ trách bầu cử xử lý các trở 
ngại tiềm năng mà nữ giới có thể gặp phải, trong đó 
có thiếu giấy tờ tùy thân, khoảng cách di chuyển xa 
ảnh hưởng tới đăng ký và bỏ phiếu, bầu cử theo gia 
đình hay thiếu thông tin về quy trình bầu cử. Phần B 
cũng trình bày các thực tế tốt về chiến lược tiếp cận 
cử tri nhằm nâng cao nhận thức về quyền chính trị 
của nữ giới.

Khuôn khổ pháp quy

Các cuộc bầu cử, xét hầu hết các cấu phần, là những 
cuộc chạy đua chính trị khắc nghiệt. Mỗi quá trình 
đóng góp cho thành công của cuộc bầu cử đều được 
quy định trong luật pháp, từ đăng ký cử tri đến kiểm 
phiếu, giải quyết khiếu nại… Khuôn khổ pháp lý bảo 
đảm tất cả thành viên và các bên liên quan (bao gồm 
cử tri, ứng cử viên và các đảng chính trị) phải tuân 
theo các quy định về tổ chức bầu cử. Khuôn khổ 
pháp lý chặt chẽ cũng quy định thực thi cơ chế xử 
phạt nếu luật pháp bị vi phạm.

Chức năng và quyền hạn của Cơ quan phụ trách 
bầu cử và khung bầu cử đầy đủ được quy định trong 
khuôn khổ pháp lý của một quốc gia tổ chức bầu cử 
và được quy định bởi nhiều tham số. Các tham số 
bao gồm hiến pháp, thỏa thuận quốc tế, luật quốc 
gia (bao gồm luật bầu cử, luật toàn dân về bầu cử 
hay luật do Cơ quan phụ trách bầu cử ban hành), luật 
bang, các quy định, thông cáo, chỉ đạo của Cơ quan 
phụ trách bầu cử hay các cơ quan có thẩm quyền, 
các chính sách điều hành và quy tắc ứng xử.122 Tất 
cả các tham số này tạo nên khuôn khổ pháp lý và có 
thể được rà soát nhằm bảo đảm không có sự phân 
biệt đối xử, công khai hay gián tiếp, đối với nữ giới. 
Việc xem xét thay đổi quy định và luật  thường diễn 
ra trước hết trong giai đoạn hậu bầu cử khi rà soát lại 
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Biểu số 2: Hoạt động can thiệp lồng ghép giới

 

CHU TRÌNH
BẦU CỬ

Bảo đảm quy trình bỏ phiếu
và tài liệu hướng dẫn có nhận thức

về giới, và đào tạo nhân viên

Xem xét liệu các điểm bỏ phiếu đặc biệt
dành cho nữ giới có cần thiết không,

để bảo đảm tính bí mật

Bảo đảm thông điệp và hình ảnh tiếp cận cử tri
có nhận thức về giới

Bảo đảm giấy tờ không phải
là rào cản đăng ký bầu cử

Xem xét thực hiện
phân tích về giới và
rà soát chính sách

Thực thi các quy định về
tài chính trong tranh cử
đối với ứng cử viên nữ

Đặt mục tiêu cần bằng
về giới đối với nhân viên

ở tất cả các cấp, 
bao gồm nhân viên bầu cử 

Xem xết chiến lược về
chống bạo hành và

bỏ phiếu theo gia đình

 

Bảo đảm luật ứng cử không phân biệt
đối xử đối với nữ giới

Đặt mục tiêu nữ giới đăng ký
bầu cử và bảo đảm tiếp cận

tính tới yếu tố giới

Bảo đảm luật và quy định
bầu cử không gián tiếp

tạo phân biệt đối xử
với nữ giới
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Xem xét thông qua
chính sách và chương trình

hành động về giới

Thu thập và báo cáo
dữ liệu tách biệt về giới

trong đăng ký cử tri, 
bỏ phiếu và ứng cử

Thực hiện rà soát
hậu bầu cử và

phân tích về giới

cuộc bầu cử. Lý tưởng nhất là các thay đổi này diễn 
ra trong giai đoạn giữa hai cuộc bầu cử, nhằm tạo 
tác động thống nhất và phổ biến trước khi giai đoạn 
bầu cử bắt đầu.

Từ góc độ trao quyền cho nữ giới, điều quan trọng là 
các điều luật do Cơ quan phụ trách bầu cử thực hiện, 
như đăng ký cử tri và thực thi tỷ lệ về giới, cần phải 

được tán thành và các chế tài liên quan phải được 
thực thi. Nếu cần thiết, Cơ quan phụ trách bầu cử 
cũng có vai trò đề xuất sửa đổi luật hiện hành trình 
lên quốc hội để tăng cường hiệu quả của luật và cải 
tổ các quy định pháp lý có tính phân biệt đối xử.
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về giới, và đào tạo nhân viên

Xem xét liệu các điểm bỏ phiếu đặc biệt
dành cho nữ giới có cần thiết không,

để bảo đảm tính bí mật

Bảo đảm thông điệp và hình ảnh tiếp cận cử tri
có nhận thức về giới

Bảo đảm giấy tờ không phải
là rào cản đăng ký bầu cử

Xem xét thực hiện
phân tích về giới và
rà soát chính sách

Thực thi các quy định về
tài chính trong tranh cử
đối với ứng cử viên nữ

Đặt mục tiêu cần bằng
về giới đối với nhân viên

ở tất cả các cấp, 
bao gồm nhân viên bầu cử 

Xem xết chiến lược về
chống bạo hành và

bỏ phiếu theo gia đình

 

Bảo đảm luật ứng cử không phân biệt
đối xử đối với nữ giới

Đặt mục tiêu nữ giới đăng ký
bầu cử và bảo đảm tiếp cận

tính tới yếu tố giới

Bảo đảm luật và quy định
bầu cử không gián tiếp

tạo phân biệt đối xử
với nữ giới
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Xem xét thông qua
chính sách và chương trình

hành động về giới

Thu thập và báo cáo
dữ liệu tách biệt về giới

trong đăng ký cử tri, 
bỏ phiếu và ứng cử

Thực hiện rà soát
hậu bầu cử và

phân tích về giới

Quá trình    
đăng ký cử tri9

Luật pháp và quy định về đăng ký cử tri và bỏ phiếu hiệu quả được thiết kế nhằm bảo 
đảm nguyên tắc “một người, một phiếu” để đem lại cuộc bầu cử đáng tin cậy. Đăng ký 
cử tri là bước chuẩn bị cho bầu cử. Tại một số quốc gia, có vài quy định gây khó khăn 
cho một nhóm cử tri cụ thể tham gia bầu cử.

Có 2 cấu phần thường được coi là cản trở nữ giới đăng 
ký bầu cử được quy định trong luật: a) yêu cầu về tờ 
khai thông tin cá nhân khi đăng ký; b) thông tin trên 
thẻ căn cước. Các quy định này cũng ảnh hưởng tới sự 
tham gia trong ngày bỏ phiếu.

Tại hầu hết các quốc gia, danh sách những người đủ 
điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử, thường gọi 
là đăng ký cử tri hay danh sách cử tri, thường được 
chuẩn bị trước. Ngoài ra, cơ quan dân sự hay bộ phận 
đăng ký cũng có thể lập danh sách cử tri đủ điều kiện 
bỏ phiếu. Danh sách cử tri chính xác là yếu tố căn bản 
quyết định tính chính trực của một cuộc bầu cử, do nó 
bảo đảm mọi cá nhân có đủ điều kiện được bỏ phiếu 
và không ai bỏ phiếu quá 1 lần. Một vài yếu tố cần 
thiết để đăng ký cử tri được đầy đủ là mức độ chính 
xác, tính minh bạch trong thực hiện đăng ký, sự thoải 
mái cho cử tri khi đăng ký, kiểm tra thông tin hay thay 
đổi các thông tin chưa được cập nhật (ví dụ như thay 
đổi địa chỉ hay tên gọi sau hôn nhân).

Phương pháp đăng ký cử tri

Đăng ký cử tri thường diễn ra “chủ động” hoặc “thụ 
động” và trên cơ sở liên tục hoặc định kỳ. Trong hệ 
thống “chủ động”, cử tri được yêu cầu đến trực tiếp 
điểm đăng ký để thực hiện đăng ký, hoặc (trong giai 
đoạn tiếp theo) thực hiện thông báo về sự thay đổi tên 
hay địa chỉ. Tại một số quốc gia, việc đăng ký được 
quy định cho từng cuộc bầu cử và người dân phải thực 
hiện đăng ký lại, thường là tại các “cửa” đăng ký, trước 
mỗi cuộc bầu cử (đăng ký định kỳ). Tại một số quốc 
gia khác, quá trình đăng ký sẽ liên tục cập nhật và cử 
tri có thể chỉ cần đăng ký 1 lần và cập nhật thông tin 
nếu có thay đổi. Một cách thức khác là đội ngũ nhân 
viên đăng ký bầu cử sẽ tới từng nhà để liệt kê và thực 
hiện đăng ký cử tri.123 Ở một số quốc gia, người dân 
có thể kiểm tra và thay đổi thông tin qua bưu điện 
hay internet. Trong tất cả các trưởng hợp “chủ động” 
này, trách nhiệm hoàn thành quá trình đăng ký thuộc 
về cử tri.

Lập kế hoạch và thực hiện đăng ký cử tri thường diễn ra trong giai đoạn tiền bầu cử hoặc trong các năm 
giữa các cuộc bầu cử. Bất kỳ sự cân nhắc nào về thay đổi đối với các phương pháp bảo đảm sự tham gia 
bình đẳng của nữ giới cũng nên thực hiện trước giai đoạn lập kế hoạch cho cuộc bầu cử, để bảo đảm thực 
hiện đầy đủ trước khi bắt đầu giai đoạn bầu cử.
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Một số thách thức có thể ảnh hưởng tới nữ giới trong đăng ký bầu cử:

• Các quy phạm về văn hóa ngăn cấm hoặc cản trở nữ giới đăng ký bầu cử

• Không có đủ giấy tờ cần thiết để đăng ký, như giấy tờ công dân hay sổ hộ khẩu

• Yêu cầu về ảnh nhận dạng, đối với những phụ nữ đeo khăn che mặt hay các trang phục tôn giáo khác

• Việc đăng ký “cứng nhắc”, gây khó khăn cho nữ giới trong việc đổi tên và địa chỉ (thường là hệ quả sau 
hôn nhân)

• Đăng ký dựa trên nguồn dữ liệu không thống kê đầy đủ về nữ giới hoặc đưa nữ giới thành tiểu mục dưới 
nam giới, như trường hợp đăng ký dưới tên người đứng đầu trong gia đình hay theo hộ gia đình

• Hạn chế trong tiếp cận các điểm đăng ký, do thời gian mở cửa hay lý do an ninh

• Không có đủ thông tin về thời điểm và cách thức đăng ký, cụ thể đối với phụ nữ không biết chữ hay không 
biết tiếng phổ thông.

Trong hệ thống “thụ động”, Cơ quan phụ trách bầu 
cử sẽ xây dựng lên danh sách cử tri thông qua trích 
xuất thông tin từ các danh sách sẵn có như thông tin 
dân sự, thông tin công dân, cơ sở dữ liệu thẻ căn cước 
hay danh sách cư trú.124 Một số nguồn thông tin chung 
khác gắn kết với đăng ký cử tri như danh sách nộp 
thuế, thống kê xuất nhập cảnh, nghĩa vụ quốc phòng, 
bằng lái xe, cơ sở dữ liệu thống kê dân số, danh sách 
bầu cử dưới cấp quốc gia (vùng, bang, tỉnh, địa hạt) và 
thông tin do cử tri tự cung cấp. Trong các trường hợp 
này, cử tri thường không phải làm gì để đăng ký cử tri. 
Trên thực tế, họ chỉ cần có hành động nếu họ không 
muốn đăng ký cử tri vì lý do nào đó, thông qua liên hệ 
trực tiếp với Cơ quan phụ trách bầu cử hoặc đánh dấu 
vào ô Không Đăng Ký trong các biểu mẫu liên quan 
của chính phủ. Tại những nơi áp dụng phương pháp 
này, phân tích về giới đối với cách thức lập danh sách 
công dân có thể giúp bảo đảm bảo nữ giới không bị 
tước quyền lợi ở giai đoạn này.

Tại những nơi thực hiện quá trình đăng ký cử tri liên 
tục, cập nhật danh sách định kỳ hoặc tạo danh sách 
mới cho mỗi cuộc bầu cử, hầu hết các hoạt động đăng 
ký cử tri diễn ra trước giai đoạn bầu cử và có thể tiếp 
diễn tới tuần lễ bỏ phiếu.125

Rà soát quá trình đăng ký từ góc độ bình đẳng giới

Mỗi phương pháp có ưu điểm, nhược điểm riêng trong 

việc đăng ký cử tri, và việc quyết định áp dụng phương 
pháp nào phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể. Phân tích về 
giới trong giai đoạn đăng ký nên nhấn mạnh các ưu 
điểm, nhược điểm này đối với nữ giới cũng như các nội 
dung mà nữ giới có thể bị gạt ra ngoài, một cách trực 
tiếp hay gián tiếp.  Trong giai đoạn đầu của quá trình 
bầu cử và trong thời gian xây dựng danh sách cử tri, 
Cơ quan phụ trách bầu cử cần nhận thức về các rủi ro 
về giới có thể cản trở cử tri nữ đăng ký bầu cử.

Điều quan trọng là việc lập kế hoạch và thực hiện 
đăng ký diễn ra trong giai đoạn trước bầu cử hay trong 
các năm giữa các cuộc bầu cử. Tiếp cận cử tri về quá 
trình bầu cử cũng là quan trọng để bảo đảm toàn bộ 
nữ giới có thể tham gia (xem mục 14 về tiếp cận cử 
tri). Mục này sẽ vạch ra các thách thức có thể nảy sinh 
đối với nữ giới trong quá trình đăng ký và xác định các 
sáng kiến cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho sự tham gia 
của nữ giới. Cách này hay cách khác có thể phù hợp 
hơn cho một quốc gia, tùy vào bối cảnh cụ thể của 
quốc gia đó.

9.1. Xem xét về bình đẳng giới trong quá 
trình đăng ký

Có 3 nội dung yêu cần đối với quá trình đăng ký có 
thể gây tác động bất lợi cho nữ giới: chứng minh nhân 
thân; ảnh nhận dạng; và trực tiếp đi đăng ký (tổng hợp 
ở bảng số 3).
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Bằng chứng nhận dạng

Khi đòi hỏi các giấy tờ tùy thân như chứng nhận tư 
cách công dân hay hộ chiếu để đăng ký, nữ giới có 
thể gặp khó khăn do họ thường không có đủ các giấy 
tờ xác minh cần thiết hoặc các giấy tờ này do chồng 
hoặc cha họ nắm giữ. Cần chú ý tới các quy định có 
thể hạn chế hoặc cản trở nữ giới có được chứng nhận 
tư cách công dân hay các giấy tờ mà yêu cầu phải có 
chồng hoặc họ hàng là nam giới xác nhận nhân thân 
cho họ. Tại một số quốc gia, nữ giới bị khước từ cấp 
quyền công dân hay các địa vị dân sự khác, việc này 
ảnh hưởng không chỉ tới quyền bỏ phiếu, mà còn ảnh 
hưởng tới các quyền khác như thừa kế đất đai, tài sản 
hay đặt quốc tịch cho con cái.

Việc kiểm tra cũng cần thiết để bảo đảm các giấy tờ 

cụ thể được sử dụng trong mọi hoàn cảnh, ví dụ giả sử 
giấy chứng nhận kết hôn là cần thiết để một phụ nữ 
mới kết hôn thay đổi thông tin đăng ký, song một số 
tôn giáo hay văn hóa lại không cấp giấy chứng nhận 
này, và như vậy quy định đã không tính tới một số 
phụ nữ. Trường hợp một nhóm người không có giấy tờ 
nhân thân, cần có hành động để bảo đảm những người 
đó vẫn có thể đăng ký. Một số ví dụ sau đây là hành 
động bảo đảm nữ giới có giấy tờ nhân thân:

• Tại Nepal: đầu năm 2013, nhiều phụ nữ không 
thể đăng ký bầu cử do không có chứng nhận công 
dân. ECN đã chỉ đạo cho phép họ đăng ký với 
các viên chức địa phương, như một biện pháp xác 
minh bổ sung.126

• Tại Ai Cập, từ năm 2011, dự án Sáng kiến về Nữ 

Bảng số 3: Các yêu cầu đăng ký cử tri ảnh hưởng đến giới 

Yêu cầu đăng ký Tác động bất lợi đối với nữ giới Sáng kiến ứng phó về giới

Chứng minh 
nhân thân

• Quy trình đòi hỏi có giấy tờ chứng 
minh tư cách công dân hay điền 
các biểu mẫu khác, hoặc phức tạp, 
hoặc mang tính phân biệt đối xử

• Nữ giới có thể bị cản trở đăng ký 
vì không có đủ giấy tờ, hoặc do 
hoàn cảnh, hoặc giấy tờ do chồng/
cha giữ

• Cơ quan phụ trách bầu cử nghiên cứu các biện pháp 
để vượt qua trở ngại cụ thể

• Trưởng khu dân cư hoặc viên chức bầu cử có thể xác 
nhận nhân thân cho nữ giới

• Thẻ căn cước có thể được phát hành cho một số 
nhóm đối tượng mà không cần giấy tờ về tư cách 
công dân (như phụ nữ ở nông thôn), có thể phát 
trong các chiến dịch tiếp cận cử tri của quốc gia

Ảnh nhận dạng • Với một số tập quán, nữ giới cảm 
thấy không thoải mái khi bỏ khăn 
che mặt để chụp ảnh

• Với một số tập quán, nữ giới nhạy 
cảm với việc công khai ảnh cử tri 

• Có thể không yêu cầu ảnh nhận dạng, hoặc có hình 
thức xác minh khác như lăn vân tay hay có người xác 
nhận

• Cơ quan phụ trách bầu cử có thể bố trí các vị trí 
chụp ảnh bảo đảm riêng tư

• Cơ quan phụ trách bầu cử bố trí đội ngũ nhân viên 
nữ hoặc điểm bỏ phiếu dành cho nữ giới

• Cơ quan phụ trách bầu cử không lưu bản sao ảnh 
nhận dạng, hoặc không công khai ảnh cử tri 

Trực tiếp đi 
đăng ký

• Nữ giới gặp hạn chế trong tiếp cận 
các điểm đăng ký, do thời gian mở 
cửa hoặc lý do an toàn

• Thiết lập hàng ưu tiên riêng cho nữ giới đăng ký bầu 
cử

• Trong hoàn cảnh thích hợp, có thể cho phép đăng ký 
ẩn danh hoặc đăng ký bí mật 
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công dân đã được UN Women, Bộ điều hành phát 
triển (MSAD) và các đối tác triển khai. Chiến 
dịch “Căn cước của bạn, Quyền của bạn” đặt mục 
tiêu bảo đảm quyền công dân cơ bản của nữ giới 
trong cuộc dân chủ quá độ tại Ai Cập thông qua 
phát hành thẻ căn cước cho các phụ nữ nghèo, 
phụ nữ sống ở vùng xa, vùng nông thôn. Dự án 
đặt mục tiêu phát hành 2 triệu thẻ căn cước cho 
phụ nữ Ai Cập.127

• Tại Sierra Leone: do nhiều cử tri thiếu giấy tờ nhân 
thân, luật bầu cử cho phép lãnh đạo cộng đồng địa 
phương hoặc những người có uy tín xác nhận một 
người có đủ tư cách bỏ phiếu.128

• Tại Timor Leste: trong các năm từ 2010 đến 2012, 
các Cơ quan phụ trách bầu cử (STAE và CNE) đã 
tổ chức hoạt động cập nhật đăng ký cử tri, hướng 
tới nữ giới và các nhóm người dễ tổn thương. Quá 
trình này bao gồm các giai đoạn khác nhau: đăng 
ký cho cử tri mới, cập nhật dữ liệu cử tri, tuyên 
truyền và ấn phẩm quảng bá về bầu cử.129

Trực tiếp đi đăng ký bầu cử

Tiếp cận quá trình đăng ký bầu cử được quan tâm 
rộng rãi khi xem xét sự tham gia của nữ giới. Theo 
các phương pháp đăng ký phổ biến, cử tri phải đến 
cơ quan phụ trách đăng ký, do vậy địa điểm của cơ 
quan này và thời gian làm việc cần xem xét tới yếu 
tố tiếp cận dễ dàng cho nữ giới. Thời gian làm việc là 
yếu tố quan trọng cần xem xét để nữ giới có thể tới 
đăng ký. Tại Belarus và Iraq, thời gian làm việc của cơ 
quan bầu cử đã tính tới bảo đảm cho phụ nữ và những 
người phải dành thời gian chăm sóc người thân có thể 
tiếp cận. Tại Tanzania và nhiều nước khác, người già, 
người khuyết tật, phụ nữ có thai và cho con bú được 
ưu tiên hàng đầu khi đăng ký.

An ninh trong quá trình đăng ký cũng quan trọng. Tại 
Iraq, Cơ quan phụ trách bầu cử tách riêng hàng dành 
cho nam giới và nữ giới và bố trí quan sát viên, lực 
lượng an ninh hỗn hợp cả nam và nữ (xem các ví dụ 
khác đối với các tình huống xung đột).130 Trong một 
số hoàn cảnh, nhiều cá nhân lo ngại các hoạt động 
đăng ký công khai sẽ khiến họ gặp rủi ro do các thông 
tin được yêu cầu, như một số quốc gia cấm đăng ký 
“ẩn danh” hay “bí mật”. Điều này liên hệ tới thực tiễn 

rằng sẽ cần một số vị trí trong danh sách đăng ký mà 
tên hay các thông số khác (như địa chỉ) không xuất 
hiện công khai hay không nằm trong bản danh sách 
được công bố rộng rãi.131

• Tại New Zealand, cần phải đệ trình mẫu đơn đề 
nghị “bỏ phiếu không công khai”, với một số giấy 
tờ bổ sung sau: Bản sao đơn đề nghị bảo vệ khỏi 
bạo lực trong nước; Bản sao đề nghị bắt buộc hạn 
chế thông tin; Tuyên bố của cảnh sát về tình trạng 
nguy hiểm theo luật; Thư đề nghị của luật sư, chủ 
lao động hay thẩm phán”.132

• Tương tự, tại Canada, những phụ nữ sống trong các 
khu cư trú tạm thời có thể đăng ký bỏ phiếu bằng lá 
phiếu đặc biệt mà không phải nêu địa chỉ tạm trú.

Một số quốc gia đã giảm và tránh đặt câu hỏi về ảnh 
nhận dạng khi cử tri đến đăng ký trực tiếp, thông qua 
tự động thực hiện đăng ký từ các nguồn dữ liệu dân 
số khác.

• Tại Bosnia và Herzegovina, công dân có thẻ căn 
cước không cần phải đi đăng ký tại các trung tâm. 
Việc đăng ký chỉ yêu cầu đối với các cử tri sống ở 
nước ngoài.133

• Tại Canada, Cơ quan phụ trách bầu cử liên tục cập 
nhật danh sách cử tri thông qua thông tin do các cơ 
quan chính phủ cung cấp, như biểu khai thuế, đơn 
đăng ký công dân, bằng lái xe, danh sách cử tri ở 
địa phương, và các nguồn thông tin khác.134

• Tại Ai Cập, đăng ký cử tri phụ thuộc vào cơ sở dữ 
liệu căn cước quốc gia. Tất cả các công dân từ 18 
tuổi đều tự động có căn cước công dân và nghiễm 
nhiên trở thành cử tri đã đăng ký mà không cần 
thực hiện các bước đăng ký. Tuy nhiên, dù có 
chính sách này, phụ nữ ở vùng nông thôn không 
phải ai cũng đề nghị nhận thẻ căn cước, vì vậy cần 
hỗ trợ, khuyến khích và thông tin cho họ về chính 
sách này.135

Trong nỗ lực hạn chế các rào cản về xác minh, việc 
đăng ký dựa vào các nguồn thông tin khác không đầy 
đủ do không tính tới toàn bộ nữ giới, hoặc tính đến 
nhưng dưới tên của nam giới, như đăng ký theo người 
đúng đầu gia đình hay đăng ký theo hộ gia đình. Điều 
quan trọng là cần sử dụng trường dữ liệu rộng để bảo 
đảm tất cả phụ nữ đủ tư cách đều được đăng ký.



Quy trình Bầu cử toàn diện Phần B: Xác định vấn đề bất bình đẳng giới trong quy trình và các hoạt động bầu cử58 59

PART B: Addressing Gender Inequalities in Electoral Processes and Events 59

While this might mitigate some of the challenges iden-
tified, registers based on other data sources that do 
not include all women, or include women as a subset 
of men, such as a register based on heads of families 
or households, will be incomplete. It is important that 
a wide range of databases be used to ensure all eligible 
women can be registered.

Photo identification
Including a photo on the voter card or requiring voters 
to show a form of photo identification is common in 
newer democracies and is often introduced as a means 
of avoiding fraudulent voting on behalf of another 
person. However, including a photo is not the only 
way to combat this problem and other forms of iden-
tification may be appropriate in some contexts. All 
options need to be considered, including from a gender 
equality perspective, to ensure that the chosen option 
safeguards an inclusive voter list and guards against 
fraudulent voting.

For cultures where women wear the veil, the inclusion 
of a photo on the ID card can be a barrier to women’s 
participation in the election. If these issues are not 
addressed, then women may choose not to register 
because they are not comfortable with having a photo 
ID. For instance, one concern that may arise is the 
necessity of removing the veil in order to have the photo 
taken and again when identity is checked at the voting 
centre. Others may be concerned by the existence of the 
ID card that may be seen by strangers. Some problems 
have also been reported when a copy of the photo is kept 
and again may be seen by strangers who are looking 
at the database or a printed record. Similarly, in some 
countries, voter registration lists are posted publicly to 
encourage voters to confirm and, if necessary, correct 
their registration status. Women may be particularly 
sensitive to having their images displayed in public in 
such a manner, for religious, cultural or social reasons.

Where the use of photos for identification has already 
been adopted, there are approaches to implementation 
that may make it easier for women who wear the veil to 
participate. Using women-only registration teams (see 
below) addresses the first issue. 

some examples of procedures to 
deal with the other aspects of this 
issue are:

•	 Afghanistan: Women are not required to 
have their photo on their voter registration 
cards. Instead, they may choose to have a 
fingerprint on their voter ID cards instead of 
a photo (although the fingerprint serves no 
visual identification purpose).136 

•	 Australia and Great Britain do not require 
voters to display photo identification – or, 
consequently, reveal their face – when casting 
the ballot. While registering voters need to 
state the identification number displayed on 
their IDs (which normally contains a photo), 
there is no requirement to actually show the 
registration clerk the ID card. Tendered or 
provisional ballots may be used to address 
concerns of fraud in these cases.137 

•	 Bangladesh: The electoral authority ensures 
that offices for updating the voter register 
offer a p-rivate space where women can remove 
their headscarves/hijabs in order to have their 
photos taken for the voters list.138 
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Ảnh nhận dạng

Dán ảnh vào thẻ cử tri hay yêu cầu cử tri xuất trình 
giấy tờ nhân thân là những việc hiện phổ biến tại các 
nền dân chủ mới và thường được dùng để tránh gian 
lận, bầu hộ người khác. Tuy nhiên, kèm theo ảnh 
không phải là biện pháp duy nhất để chống lại vấn đề 
này và một số loại giấy tờ nhân thân khác cũng có thể 
phù hợp trong từng hoàn cảnh. Tất cả các lựa chọn 
trên đều cần được xem xét, bao gồm từ quan điểm về 
bình đẳng giới, để bảo đảm các lựa chọn sẽ giúp bảo 
vệ danh sách cử tri và chống gian lận phiếu bầu.

Đối với các tập quán mà nữ giới đeo khăn che mặt, 
quy định về ảnh nhận dạng sẽ là rào cản họ tham gia 
bầu cử. Nếu vấn đề này không được giải quyết, nữ giới 
sẽ chọn không đăng ký do họ không thoải mái với việc 
chụp ảnh nhận dạng. Ví dụ, một lo ngại có thể nảy 
sinh là họ phải bỏ khăn che mặt để chụp ảnh và khi 
kiểm tra thông tin tại điểm bỏ phiếu, họ phải bỏ khăn 
che mặt một lần nữa. Những người khác có thể lo ngại 
thẻ căn cước của họ có thể bị người lạ nhìn thấy. Một 
vấn đề nữa là việc bản sao của ảnh được lưu giữ có thể 
bị người lạ nhìn thấy, khi họ nhìn vào cơ sở dữ liệu hay 
bản in. Tương tự, tại một số quốc gia, danh sách đăng 
ký cử tri được niêm yết công khai để khuyến khích cử 
tri khẳng định lại hoặc điều chỉnh lại thông tin đăng 
ký nếu cần thiết. Nữ giới có thể nhạy cảm với việc 
hình ảnh của họ được dán ở nơi công cộng với những 
lý do tập quán, tôn giáo và văn hóa, xã hội.

Tại những nơi yêu cầu ảnh nhận dạng, có một số cách 
tiếp cận để thực thi quy định này mà tạo thuận lợi cho 
những phụ nữ đeo khăn che mặt tham gia. Sử dụng 
đội ngũ nhân viên đăng ký bầu cử chỉ gồm nữ giới 
(xem dưới đây) sẽ giải quyết vấn đề này.

Một số trường hợp đặc biệt cần xem xét về xung 
đột và hậu xung đột

Nghị quyết 66/130 năm 2012 của Hội đồng Bảo 
an Liên hợp quốc kêu gọi các nước thành viên tăng 
cường sự tham gia chính trị của nữ giới bình đẳng với 
nam giới, bao gồm địa vị chính trị, bỏ phiếu trong bầu 
cử và trưng cầu dân ý, có tư cách tranh cử vào các cơ 
quan nhà nước. Yêu cầu giấy tờ tùy thân thường là vấn 
đề trong bối cảnh hậu xung đột. Ước tính khoảng ¾ 
số người chuyển nơi cư trú trong xung đột là nữ giới, 

Một số ví dụ về quy trình xử lý các 
khía cạnh khác của vấn đề này:

• Tại Afghanistan: nữ giới không bắt buộc phải 
có ảnh trên thẻ đăng ký cử tri. Họ có thể chọn 
lăn dấu vân tay trên thẻ căn cước thay cho 
chụp ảnh (dù dấu vân tay không nhận diện 
được bằng mắt thường).136

• Australia và Anh không yêu cầu cử tri trình 
diện giấy tờ nhân thân hay lộ diện khuôn mặt 
khi bỏ phiếu. Khi đăng ký, cử tri cần đọc số 
xác xinh trên thẻ căn cước (thẻ thường có ảnh) 
mà không cần phải trình thẻ căn cước cho cán 
bộ ở bàn đăng ký. Lá phiếu tạm thời có thể 
được sử dụng để giải quyết lo ngại về gian lận 
trong các trường hợp này.137

• Tại Bangladesh: cấp có thẩm quyền bảo đảm 
các địa điểm cập nhật đăng ký cử tri phải có 
không gian riêng tư để nữ giới có thể bỏ khăn 
che mặt và chụp ảnh để đăng ký138
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do đó cần đặt ra vấn đề về bình đẳng giới139. “Các 
nguyên tắc hướng dẫn về di chuyển nơi cư trú trong 
nội bộ quốc gia” của Liên hợp quốc (1998) bao gồm 
quyền bỏ phiếu và các hành động cần thiết để thực 
hiện quyền này của người chuyển nơi cư trú. Thông 
thường, rào cản đầu tiên đối với người chuyển nơi cư 
trú là thiếu giấy tờ tùy thân do phải rời nhà khẩn cấp 
và điều kiện sống khó khăn sau khi rời nhà. Người tị 
nạn qua biên giới cũng gặp rào cản tương tự. Khi các 
điều khoản về đăng ký được tạo lập, có thể gặp vấn 
đề do không đầy đủ thông tin hay không được dịch ra 
các thổ ngữ và ngôn ngữ thích hợp. Vấn đề an ninh, 
và nỗi sợ về quấy rối, bạo lực và phân biệt đối xử cũng 
là các vấn đề lớn khiến người chuyển nơi cư trú không 
đăng ký được, nhất là khi họ phải quay trở về nơi ở cũ 
để đăng ký. Luật lệ và quá trình đăng ký cho những 
người chuyển nơi cư trú cần được xem xét trong giai 
đoạn tiền bầu cử hay giữa hai cuộc bầu cử. Tuy nhiên, 

nếu việc chuyển nơi cư trú xảy ra trong quá trình vận 
động bầu cử hay quá trình bầu cử, một số giải pháp 
đặc biệt có thể được đưa ra.

9.2. Sự can thiệp về giới trong quá trình 
đăng ký cử tri

Để bảo đảm các quá trình đăng ký bầu cử không gây 
tác động bất lợi lên nữ giới, Cơ quan phụ trách bầu cử 
đã thực hiện các chiến lược nhằm tạo thuận lợi cho sự 
tham gia của nữ giới, như đội ngũ nhân viên chỉ gồm 
nữ giới, điểm đăng ký di động, tiếp cận cử tri nữ và 
đào tạo đặc biệt về giới trong đăng ký.

Một số ví dụ về việc linh hoạt bảo đảm 
người chuyển nơi cư trú được đăng ký 
bầu cử:

• Tại Bosnia và Herzegovina: trong lần đăng ký đầu 
tiên hậu xung đột năm 1996, những người không 
có giấy tờ tùy thân cần thiết có thể nộp bản khai 
tên, địa chỉ năm 1991, số chứng minh thư (nếu có) 
và địa chỉ hiện tại. Bản khai cần lập trước sự chứng 
kiến của viên chức tư pháp địa phương, giới chức 
tôn giáo có thẩm quyền, cán bộ chính quyền hoặc 
hai người có uy tín đã có tên trong danh sách đăng 
ký. Thông tin trong thống kê dân số Yugoslavia 
được sử dụng để kiểm tra tính hợp pháp.140

• Tại Burundi: năm 2010, phụ nữ Burundi được 
đánh giá rủi ro cao hơn nam giới và tỷ lệ đăng ký 
thấp do thiếu giấy tờ tùy thân. Đáp lại, UNDP cùng 
các CSOs, với sự phối hợp và hỗ trợ của Cơ quan 
phụ trách bầu cử và Chính quyền Burundi, đã triển 
khai chiến dịch nhận thức quy mô lớn nhằm khuyến 
khích toàn dân Burundi, đặc biệt là nữ giới đăng 
ký thẻ căn cước để bỏ phiếu. Với sự hỗ trợ và của 
các nhà tài trợ, Chính quyền Burundi đã cấp phát 
thành công gần 1 triệu thẻ ct, trong đó có 58% là 
nữ giới.141

• Tại Kosovo: Sau xung đột, danh sách công dân 
và cử tri được xây dựng đồng thời. Những người 
không có giấy tờ tùy thân có thể đăng ký theo cách 
tại Bosnia và Herzegovina (xem ở trên). Cơ quan 
phụ trách bầu cử cũng thành lập đơn vị thanh tra 
nhằm rà soát các bản đăng ký không hợp lệ và tạo 
cơ hội cuối cho những người cần điều chỉnh thông 
tin. Phân tích trường hợp này cho thấy “khoảng 
70% số người đề nghị cấp thẻ là nữ giới và hầu hết 
trong số họ là các phụ nữ trẻ”.142

• Tại Siera Leone: Thời hạn đăng ký “chuyển chỗ bỏ 
phiếu” (cho phép đăng ký tại một điểm và bỏ phiếu 
tại một điểm khác) được gia hạn thành 9 ngày trước 
cuộc bầu cử năm 2002 nhằm hỗ trợ những người 
mới trở về sau sơ tán.143 Thêm nữa, các trung tâm 
đăng ký đặc biệt đã được thiết lập phục vụ những 
người tị nạn trở về, những người mà cung cấp 
giấy tờ chứng minh họ trở lại theo sự bảo trợ của 
UNHCR.144
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9.2.  gender-targeted interventions  
for voter registration

In addition to ensuring that the usual process of reg-
istration does not adversely affect women, EMBs have 
implemented targeted strategies to facilitate women’s 
participation, namely women-only registration teams, 
mobile registration, voter outreach to women and gender- 
specialized training on registration.

Women-only registration teams
In countries where the cultural norm is that women do 
not mix with men who are not family, registration of 
women should be conducted by women-only registra-
tion teams to maximize their participation. In the EMB 
survey, only Afghanistan and Mozambique said that they 
had provided ‘women-only registration teams’, while 
only Afghanistan, Iraq and Pakistan provided ‘separate 
queuing arrangements for men and women at registra-
tion stations’ or ‘separate arrangements to reduce vio-
lence and/or facilitate women’s registration and safety’.

Some examples of the use of women-only registration 
teams are:

•	 Afghanistan: Women are registered by teams of 
women staff. However, the electoral management 
body was not able to create as many of these teams as 
they had intended because the low number of literate 
women that resulted from previous decades of girls 
not being sent to school.145

•	 Yemen: There is a separate operational committee 
to operate and oversee women’s participation in elec-
tions. Every Registration Centre has a separate room 
for women and men to register. Women seeking to 
register will be processed by women staff.146

Security may also be a concern during voter registra-
tion and consideration may be given to the need for 
women security officers. In the EMB survey, 11 of the 
35 countries (31 percent) said that they had “deploy[ed] 
female observers and security officers” for the registra-
tion process: Afghanistan, Central African Republic, 
Costa Rica, Democratic Republic of Congo, Iraq, Kyr-
gyzstan, Malawi, the State of Palestine, Pakistan, South 
Africa and Uganda.

Mobile registration
One way to avoid problems of electors, especially 
women, having insufficient time and resources to go to 
the voter registration place, is for the EMB to take the 
registration process to the people. Where mobile regis-
tration is made available, it is vital that voters are pro-
vided with information on the timetable and location of 
the registration in their area.

In the EMB survey, 12 of the 35 countries (34 percent) 
said that they had provided “mobile registration sta-
tions in rural areas to combat distance”: Benin, Canada, 
Democratic Republic of Congo, Georgia, Iraq, Kazakh-
stan, Mozambique, Namibia, the State of Palestine, 
South Africa, Tunisia and Uganda. These stations are 
usually provided in regions and constituencies that are 
geographically vast and remote, where citizens need to 
travel long distances. In addition to these cases, reg-
istration by mail is available in some countries (Aus-
tralia, Bosnia and Herzegovina, Canada, Germany, 
Ireland, United Kingdom) and, although less frequent, 
Internet registration is possible in others (Australia, 
Canada, Denmark).147
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Nhóm nhân viên đăng ký chỉ gồm nữ giới

Tại các quốc gia nơi tập tục văn hóa không cho phép 
nữ giới gặp gỡ nam giới độc thân, việc đăng ký của 
nữ giới cần được nhốm nhân viên đăng ký chỉ gồm 
nữ giới thực hiện nhằm tối đa hóa sự tham gia của 
họ. Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, chỉ 
có Afghanistan và Mozambique báo cáo rằng họ có 
“nhóm nhân viên đăng ký chỉ gồm nữ giới”, và chỉ 
Afghanistan, Iraq và Pakistan có “sắp xếp về hàng 
riêng cho nam và nữ tại các điểm đăng ký” hay “sắp 
xếp riêng nhằm giảm bảo lực và tạo thuận lợi cho việc 
đăng ký và an toàn của nữ giới”.

Một số ví dụ về việc sử dụng nhóm nhân viên đăng ký 
chỉ gồm nữ giới là:

• Tại Afghanistan: việc đăng ký của nữ giới do đội 
ngũ nữ nhân viên phụ trách. Tuy nhiên, Cơ quan 
phụ trách bầu cử không thể thành lập đủ số lượng 
nhóm như dự kiến do hạn chế về số lượng phụ nữ 
biết chữ, hệ quả của việc nữ giới không được tới 
trường trong hàng thập kỷ.145

• Tại Yemen: có một ủy ban riêng hoạt động và theo 
dõi về sự tham gia của nữ giới trong bầu cử. Mỗi 
điểm đăng ký đều có phòng đăng ký riêng cho nữ 
giới và nam giới. Việc đăng ký của nữ giới do đội 
ngũ nữ nhân viên phụ trách.146

An ninh cũng được quan tâm trong suốt quá trình 
đăng ký cử tri và tính tới nhu cầu về các nữ nhân viên 
an ninh. Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu 
cử, 11/35 quốc gia (31%) báo cáo rằng họ “bố trí nữ 
quan sát viên và nữ nhân viên an ninh trong quá trình 
đăng ký: Afghanistan, CH Trung Phi, Costa Rica, 
CHDC Congo, Iraq, Kyrgyzstan, Malawi, Palestine, 
Pakistan, Nam Phi và Uganda.

Điểm đăng ký di động

Một cách để tránh gặp vấn đề đối với những cử tri, 
không đủ thời gian và nguồn lực để tới điểm đăng ký, 
đặc biệt là nữ giới, là Cơ quan phụ trách bầu cử tổ 
chức điểm đăng ký di động. Khi đăng ký di động, cử 
tri cần thiết phải được cung cấp thông tin về lịch trình 
và địa điểm đăng ký trong khu vực của họ.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 12/35 
quốc gia (34%) báo cáo rằng họ có “các điểm đăng 
ký di động tại khu vực nông thôn nhằm giải quyết về 
khoảng cách”: Benin, Canada, CHDC Congo, Georgia, 
Iraq, Kazakhstan, Mozambique, Namibia, Palestine, 
Nam Phi, Tunisia và Uganda. Các điểm đăng ký này 
thường được bố trí tại các khu vực và đơn vị bầu cử 
có khoảng cách về địa lý, cử tri phải di chuyển xa. 
Bên cạnh đó, một số quốc gia cũng cho phép đăng ký 
qua thư (Australia, Bosnia và Herzegovina, Canada, 
Đức, Ireland, Anh) và một số quốc gia cho phép đăng 
ký qua internet, dù ít phổ biến (Australia, Canada, 
Đan Mạch).147 Lưu ý quan trọng là việc đăng ký và 
lên danh sách di động khá tốn kém, song trong nhiều 
trường hợp, đó là cách duy nhất để tiếp cận cử tri ở 
các vùng xa.

Cung cấp thông tin đăng ký cho cử tri

Cử tri cần thông tin về cách thức đăng ký, địa điểm và 
thời gian các điểm đăng ký mở cửa. Nữ giới cũng cần 
được khuyến khích đăng ký, cụ thể tại những nơi tập 
tục văn hóa cho rằng bầu cử là việc của nam giới, hay 
những nơi thất học trở thành phổ biến và những nơi 
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ít quan tâm về chính trị. Tại hầu hết quốc gia có tỷ lệ 
thất học cao, nữ giới lại là bộ phận cử tri có tỷ lệ thất 
học cao nhất. Trong một số trường hợp, cần thiết phải 
bảo đảm cung cấp thông tin bằng tiếng địa phương.152

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 22/35 
quốc gia (63%) báo cáo rằng họ có “nâng cao nhận 
thức cùng các NGOs và tổ chức phụ nữ quốc gia để 
khuyến khích nữ giới đăng ký”: Afghanistan, Belarus, 
Benin, Bosnia và Herzegovina, CH Trung Phi, CHDC 
Congo, Ethiopia, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Lebanon, Madagascar, Malawi, Mozambique, 
Namibia, Palestine, Pakistan, CH Congo, Nam Phi, 
Tanzania, Tunisia và Uganda.

Một số hoạt động tiếp cận cử tri bao gồm:

• Tại CHDC Congo, chiến dịch nhận thức thực hiện 
trong các năm 2009 và 2010 nhằm tăng số lượng 
nữ giới bầu cử, bao gồm chiến dịch đăng ký cử tri 
có mục tiêu hướng tới phụ nữ ở các tỉnh vùng xa.153

• Tại Sudan, UNDP quản lý trên 1,2 triệu USD trong 
số các khoản hỗ trợ cho 41 CSO năm 2009. Các 

đối tác hưởng lợi được đào tạo về phương pháp giáo 
dục cử tri trong quá trình đăng ký, bao gồm tiếp 
cận cử tri nữ.

• Tại Nam Sudan, UN Women phối hợp cùng Bộ 
phận phụ trách về giới trong bầu cử UNMIS đã hỗ 
trợ đào tạo cho đội ngũ nhân viên đào tạo tại 79 hạt 
tại Nam Sudan về quá trình đăng ký. Các áp phích 
“Bạn phải đăng ký” và hướng dẫn giáo dục công 
dân đã được ban hành.154

Đào tạo về giới cho nhân viên phụ trách đăng ký

Việc bao gồm các quy trình và luật lệ quan tâm đến 
giới có thể là không đủ để bảo đảm đăng ký cử tri 
phản ánh được về giới. Ngay cả khi nhóm nhân viên 
đăng ký được đào tạo, một số hành động sẽ không 
được thể hiện trong bản mô tả của họ hoặc không 
được thực hiện. Việc xem xét về bình đẳng giới có thể 
bị lãng quên hay thay thế bởi các nhu cầu khác khi 
nhóm nhân viên thực thi nhiệm vụ.

Một cách tiếp cận khác nhằm giúp người dân đăng ký là các Cơ quan phụ trách bầu cử thực hiện đầy 
đủ hoặc một phần danh sách đăng ký. Danh sách được hoàn thành sẽ giúp chuẩn bị cho cử tri thông 
qua khảo sát tới từng hộ gia đình.148

• Tại Bangladesh, nhóm nhân viên đăng ký tới từng nhà, với đội ngũ chụp ảnh thẻ căn cước di động và thu 
thập các thông tin cần thiết.149

• Tại Mauritius hàng năm tổ chức đăng ký cử tri tại hộ gia đình. Tất cả các gia đình, tất cả các thành viên 
trong gia đình đủ điều kiện đều được đăng ký, không phân biệt về giới.

• Tại Nepal, khoảng 28000 nhân viên đăng ký đã tham gia vào chương trình đăng ký cử tri quốc gia năm 
2011, chủ yếu là giáo viên tại các trường trong cộng đồng. Mục tiêu đặt ra là có 50% số nhân viên là nữ 
đối với các vị trí nhân viên đăng ký hay các vị trí khác của ECN.150

• Tại Pakistan, ECP phối hợp với Cơ quan dữ liệu đăng ký quốc gia (NADRA) khuyến khích nữ giới có thẻ 
căn cước được số hóa (CNIC) để họ được đăng ký cử tri. Thực hiện đăng ký tới từng gia đình đã được triển 
khai nhằm bổ sung những người có thẻ CNIC vào danh sách. CSO cũng được khuyến khích thúc đẩy phụ 
nữ đăng ký thẻ CNIC.151

• Tại Timor Leste, trong cuộc bầu cử năm 2001, nhóm nhân viên di động phục vụ đăng ký và bầu cử đã 
được thành lập. Các nhóm nhân viên di động này phụ trách các bệnh viện, nhà tù, quân doanh hay các 
khu vực hẻo lánh khác.



Quy trình Bầu cử toàn diện Phần B: Xác định vấn đề bất bình đẳng giới trong quy trình và các hoạt động bầu cử62 63

PART B: Addressing Gender Inequalities in Electoral Processes and Events 63

equality considerations may be forgotten or superseded 
by other demands once teams are on the ground.

Ensuring that the procedures are followed requires that 
they be incorporated into the instructions, checklists 
and role descriptions used on a daily basis by registra-
tion agents. In Afghanistan, the duties of the Card Pro-
duction Officer clearly specified that it is the duty of 

the officer to “ensure the privacy of women being pho-
tographed” and remind women that they can choose to 
have their fingerprint taken instead of a photo.156 The 
training for registration workers included activities on 
ensuring that a husband cannot register on behalf of 
his wife and that a woman can choose to have a finger-
print instead of a photo.157

sUMMINg UP:

• As a prerequisite for voting, the registration 
process requires particular attention from a 
gender equality perspective.

• Existing registration methods, including the 
requirement to have identification papers 
where women have not been issued these by 
the national authorities, may unintentionally 
affect women’s participation.

• A gender analysis of the registration 
process may be helpful to identify the 
possible changes that can be made to 
improve rates of women’s registration.

• EMBs can consider different initiatives to 
target women specifically, such as through 
women-only registration centres or queues, 
mobile registration and providing informa-
tion on the requirement to enrol and gender 
training for registration staff.

Zimbabwe: striving for gender-sensitive voter registration

In July 2013, Zimbabwean women from across the political spectrum held a peaceful march and 
presented a petition demanding a gender-sensitive voter registration exercise.

A survey by several women’s organizations revealed that the ongoing voter registration exercise had 
failed to recognize women’s specific needs due to the lack of responsiveness to their needs based on 
their gender roles as mothers and caregivers. It noted that the elderly, women with disabilities and preg-
nant women were not given special attention, as some registration points were not accessible and some 
officials refused to accommodate those potential voters’ special needs.

The petition was presented to the Registrar General’s office, Zimbabwe Electoral Commission, the 
Finance Ministry and Joint Monitoring and Implementation Committee.155
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Zimbabwe: Hướng tới đăng ký cử tri có quan tâm đến giới

Tháng 7/2013, phụ nữ Zimbabwe ở các cấp chính trị khác nhau đã tuần hành hòa bình và thể hiện thỉnh cầu 
về hoạt động đăng ký cử tri quan tâm đến giới.

Khảo sát do một số tổ chức phụ nữ thực hiện cho thấy hoạt động đăng ký cử tri hiện hành đã không ghi nhận 
được các nhu cầu cụ thể của nữ giới, do phản ánh không đầy đủ nhu cầu của họ, với tư cách là các bà mẹ 
hay những người có trách nhiệm chăm sóc người khác. Khảo sát cho thấy người già, phụ nữ khuyết tật và phụ 
nữ mang thai không được quan tâm đặc biệt, một số điểm đăng ký không thể tiếp cận hay một số viên chức 
từ chối ghi nhận các nhu cầu đặc biệt của nhóm cử tri này.

Thỉnh cầu đã được đệ trình lên cơ quan phụ trách đăng ký thuộc Hội đồng bầu cử Zimbabwe, Bộ Tài chính 
và Ủy ban chung về Giám sát và Thi hành.155

TÓM TẮT:

• Là điều kiện tiên quyết cho bầu cử, quá trình 
đăng ký đòi hỏi phải được chú ý từ quan 
điểm bình đẳng giới.

• Các phương pháp đăng ký hiện nay, bao gồm 
yêu cầu giấy tờ tùy thân tại những nơi nữ giới 
không được cơ quan chức năng cấp giấy tờ 
này, có thể vô tình tác động tới sự tham gia 
của nữ giới.

• Phân tích về giới trong quá trình đăng ký có 
thể hữu ích, giúp xác định các thay đổi có thể 
thực hiện nhằm tăng tỷ lệ nữ giới đăng ký.

• Cơ quan phụ trách bầu cử có thể xem xét các 
sáng kiến khác nhau nhằm vào nữ giới, như 
các điểm hoặc hàng đăng ký riêng dành cho 
nữ giới, điểm đăng ký di động hay cung cấp 
thông tin về các yêu cầu khi đăng ký và hoạt 
động đào tạo cho các nhân viên phụ trách 
đăng ký. 

Việc bảo đảm các quy trình được tuân thủ đòi hỏi các 
quy trình phải được đưa vào hướng dẫn, danh sách và 
bản mô tả vai trò mà các cơ quan đăng ký thực hiện 
hàng ngày. Tại Afghanistan, trách nhiệm của cán bộ 
phát hành thẻ được ghi rõ là “bảo đảm bí mật trong 
chụp ảnh đối với nữ giới” và nhắc nhở nữ giới về lựa 

chọn in vân tay thay cho chụp ảnh.156 Việc đào tạo 
nhân viên đăng ký bao gồm các hoạt động bảo đảm 
người chồng không được thay mặt vợ đăng ký và phụ 
nữ có thể lựa chọn in vân tay thay cho chụp ảnh.157
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Cơ quan phụ trách bầu cử cần bảo đảm tất cả pháp 
luật liên quan được thi hành và chúng không trực 
tiếp hay gián tiếp tạo phân biệt đối xử với nữ giới.
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Đề cử và đăng ký 
của các ứng cử viên 
và đảng chính trị10

Cơ quan phụ trách bầu cử chịu trách nhiệm về một loạt các hoạt động, bao gồm các 
nhiệm vụ chính trong tiếp nhận và xác minh việc ứng cử của các ứng cử viên và đảng 
chính trị, đăng ký cử tri, thực hiện bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả.158 Cơ quan 
phụ trách bầu cử cũng phụ trách giải ngân công quỹ và chi tiêu của các chiến dịch 
giám sát, dù các nhiệm vụ này có thể là trách nhiệm của các bộ khác (như bộ nội vụ hay 
bộ tư pháp), hoặc của viên chức thuộc các đảng chính trị hay cơ quan khác.159 Cơ quan 
phụ trách bầu cử nên luật lệ hóa các quy trình cần thiết cho việc đăng ký của các đảng 
và ứng cử viên, bảo đảm các pháp luật liên quan được thực hiện không thiên vị.

Quy trình ứng cử là quy trình thiết lập để giúp ứng 
cử viên đủ tư cách hợp pháp để có tên trong phiếu 
bầu.160 Tại hầu hết các quốc gia, ứng cử viên tham 
gia ứng cử thường do các đảng phê chuẩn (hoặc tự 
sáp nhập mình vào một đảng chính trị nào đó), đặc 
biệt trong hệ thống quy định danh sách đại diện theo 
tỷ lệ, tuy nhiên một số hệ thống cho phép có ứng cử 
viên độc lập.Pháp luật thường xác định khung thời 
gian xử lý đơn ứng cử để bảo đảm tất cả các đảng 
và ứng cử viên được đối xử bình đẳng.161 Các tiêu 
chí thông qua ứng cử viên thường bao gồm: độ tuổi, 
quốc tịch, tài chính, mức độ ủng hộ của cử tri, không 
phạm tội hoặc vi phạm hoạt động bầu cử.162 Việc 
ứng cử thường yêu cầu một khoản phí “đặt cọc”. Cơ 
quan phụ trách bầu cử có thể xem xét tuyên truyền 
các quy định về ứng cử viên thông qua truyền thông 
để bảo đảm nữ giới được tiếp cận thông tin và thời 
gian, địa điểm ứng cử được tuyên truyền rộng rãi tới 
mọi công dân.

Do có nhiều tiêu chí đa dạng khác nhau giữa các 
nước, cần có sự xem xét liệu các quy định có phân 
biệt đối xử với nữ giới không, cả trực tiếp hoặc gián 
tiếp. Ví dụ, nếu khoản đặt cọc được định mức quá 
cao, các ứng cử viên từ các khu vực nghèo có thể 
không được khuyến khích hoặc bị cản trở khi đăng 
ký. Do phần lớn người nghèo ở các quốc gia là nữ 
giới, yêu cầu này có thể gián tiếp gây bất lợi cho các 
ứng cử viên nữ. Cần xem xét các quy định khác có 
thể tác động đến việc đăng ký của các ứng cử viên 
hoặc các đảng chính trị, điển hình là luật yêu cầu 
phải có tỷ lệ nhất định các ứng cử viên là nữ giới 
hoặc ứng cử viên từ các nhóm người chịu thiệt thòi, 
hoặc luật quy định giảm phân bổ tài chính phục vụ 
các chiến dịch tranh cử tại những nơi có tỷ lệ nhất 
định nữ giới không phải là ứng cử viên. Trong nhiều 
trường hợp, tòa án sẽ tham gia xác định xem toàn 
bộ các yêu cầu trên đã được đáp ứng hay chưa, hoặc 
Cơ quan phụ trách bầu cử sẽ được trao quyền để ra 
quyết định.163
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10.1. Thực hiện quy định về chỉ tiêu số 
lượng ứng cử viên

Hơn 80 quốc gia đã luật pháp hóa các biện pháp đặc 
biệt tạm thời về số lượng chỉ tiêu mỗi giới, nhằm 
tăng số lượng nữ giới đắc cử vào các cơ quan ra quyết 
định, ví dụ như quốc hội.164 Các luật này được thực 
thi trong suốt giai đoạn các ứng cử viên và các đảng 
đăng ký tranh cử. Tại nhiều quốc gia, thẩm quyền 
điều hành và thực hiện theo chỉ tiêu số lượng về giới 
được giao cho cơ quan phụ trách việc ứng cử của các 
ứng cử viên, thường là Cơ quan phụ trách bầu cử. 
Cơ quan này có thẩm quyền đề nghị các đảng chính 
trị sắp xếp và đệ trình danh sách ứng cử viên, từ đó 
họ chiếu theo quy định về chỉ tiêu số lượng hoặc xử 
phạt các đảng chính trị vi phạm quy định về giới, 
bao gồm áp dụng xử phạt hành chính và loại đảng 
đó khỏi cuộc tranh cử. Trách nhiệm giám sát và thực 
thi quy định về chỉ tiêu số lượng được phân tích ở ví 
dụ dưới đây.

Tại nhiều quốc gia, các đảng chính trị không tuân 
thủ theo luật về chỉ tiêu số lượng sẽ bị xử phạt. Hình 
thức xử phạt các đảng chính trị không tuân thủ luật 
bao gồm:

• Loại bỏ danh sách ứng cử viên không đáp ứng điều 
kiện về giới hạn ứng cử viên (Ecuador, Paraguay, 
Argentina, Senegal).

• Chế tài theo luật (Rwanda, Kenya (quốc hội không 
đáp ứng được điều kiện về chỉ tiêu số lượng được coi 
là không phù hợp với hiến pháp), Argentina, Nepal, 
Burundi, Tanzania, Bỉ, Costa Rica và Senegal).

• Bỏ trống vị trí chính trị (tại Bỉ và Brazil, các vị trí 
không có nữ giới sẽ bỏ trống).

• Phạt hành chính đối với các đảng không đáp ứng 
điều kiện về số lượng ứng cử viên nữ (Bolivia, 
Burkina Faso, Cape Verde, Colombia, Croatia, 
Pháp, Georgia, Ireland, Kenya, Nigeria, Bồ Đào 
Nha và Hàn Quốc).

• Khiển trách hoặc xử phạt theo cơ chế giám sát của 
chính phủ (Cơ quan điều hành hay Hội đồng về cơ 
hội công bằng và bình đẳng).

• Loại bỏ đảng chính trị khỏi cuộc bầu cử do vi phạm 
luật lệ (Kyrgyzstan).

Ví dụ về pháp luật chỉ tiêu số lượng 
ứng cử viên trong ứng cử doCơ quan 
phụ trách bầu cử thực hiện:

Tại Armenia:

• Trong danh sách tỷ lệ đại diện, không giới nào 
được vượt quá 80% tính trên mỗi 5 ứng cử viên 
(tính từ người thứ 2 trong danh sách) (Điều 
108, đoạn 2, luật bầu cử Armenia 2011).

• Hội đồng bầu cử trung ương sẽ bác bỏ việc đăng 
ký danh sách bầu cử của các đảng chính trị hay 
liên minh các đảng nếu danh sách bầu cử không 
đáp ứng yêu cầu của Điều 108 (2), bao gồm chỉ 
tiêu số lượng về ứng cử viên (Điều 110, luật bầu 
cử Armenia 2011).

Tại Bosnia và Herzegovina:

• Mỗi danh sách ứng cử cần cân bằng giữa đại 
diện nam và nữ. Tỷ lệ cân bằng khi mỗi giới đại 
diện tối thiểu 40% trong tổng số các ứng cử 
viên trong danh sách (Điều 4.19 (4)).

• Phân bổ đối với giới có ít đại diện trong danh 
sách ứng cử viên hơn có thể thực hiện theo 
cách sau: ít nhất một (1) đại diện giới thiểu số 
trong số hai (2) ứng cử viên đầu tiên, hai (2) 
đại diện giới thiểu số trong số năm (5) ứng cử 
viên, và ba (3) đại diện giới thiểu số trong số 
tám (8) ứng cử viên,… (Điều 4.19 (4)). Nếu 
danh sách không tuân thủ điều này, chỉ một 
phần danh sách đáp ứng yêu cầu theo luật mới 
được Hội đồng bầu cử trung ương chấp thuận 
(Điều 4.19 (8)).

Tại Ecuador:

• Theo Luật bầu cử 2009 và 2012, Điều 99, theo 
hệ thống tỷ lệ đại diện, trong danh sách ứng cử 
viên, tên của các ứng cử viên nam và nữ phải 
xếp đan xen cho tới cuối danh sách.
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• Danh sách ứng cử viên sẽ bị bác bỏ bởi Hội đồng 
bầu cử nếu không tuẩn thủ theo điều khoản về cân 
bằng giới trong hiến pháp và luật bầu cử (luật bầu 
cử 2009/2012, điều 105).

Tại Guyana:

• Trong mỗi danh sách của đảng chính trị, 1/3 phải 
là nữ (Sắc lệnh về đại diện, phần 11B).

• Nếu danh sách không tuân thủ theo chỉ tiêu số 
lượng, Hội đồng bầu cử sẽ thông báo để đảng chính 
trị điều chỉnh lại. Chỉ khi Hội đồng bầu cử thấy 
rằng danh sách hợp lệ, danh sách mới được thông 
qua (Sắc lệnh về đại diện, phần 14 và 17).

Tại Kyrgyzstan

• Luật bầu cử sửa đổi năm 2011 nêu rõ chỉ tiêu 30% 
số lượng cho mỗi giới trong danh sách bầu cử (luật 
bầu cử, điều 60 (3)).

• Danh sách không đáp ứng điều kiện sẽ bị Hội đồng 
bầu cử bác bỏ (luật bầu cử 2011, điều 61 (3)). 
Không được có quá 3 vị trí giữa một nam và một 
ứng cử viên nữ (luật bầu cử 2011, điều 60 (3)).

Tại Mông Cổ

• Năm 2011, luật về chỉ tiêu ứng cử viên đã được đưa 
ra trong hệ thống luật bầu cử của Mông Cổ, quy 
định ít nhất 20% số lượng ứng cử viên trong danh 
sách của các đảng chính trị phải là nữ giới, tính 
theo cả hai cách (theo đa số hay tỷ lệ) (Điều 27.1, 
Bầu cử quốc hội, 15/12/2011.

• Hội đồng bầu cử trung ương hoặc hội đồng địa 
phương sẽ từ chối danh sách đăng ký ứng cử viên 
nếu vi phạm điều 27, trong đó có quy định về danh 
sách ứng cử viên hợp lệ.

Tại Paraguay:

• Các đảng được yêu cầu có cơ chế nội bộ để bảo đảm 
có sự tham gia của ít nhất 20% trong các cơ quan 
(luật bầu cử, điều 32 (r) (1)). Cứ 5 vị trí trong danh 
sách đều cần có đại diện nữ (luật bầu cử, điều 32 
(r) (2)).

• Danh sách của các đảng chính trị không đạt yêu 
cầu về chỉ tiêu số lượng sẽ không được Hội đồng 
bầu cử thông qua (luật bầu cử, điều 32 (r) (3)).

Nguồn: IDEA, IPU và đại học Stockholm, Dữ liệu 
toàn cầu về chỉ tiêu số lượng đối với nữ giới, www.
quotaproject.org
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(majority and proportional) shall be women 
(Article 27.1, Election of the Parliament (State 
Great Hural), 15 December 2011.

•	 The General Election Commission or district 
committee shall decline to register the list of candi-
dates if it violates provisions under the Article 27, 
including the requirement on the legislated candi-
date quotas.

Paraguay

•	 Parties are required to have internal party 
mechanisms to ensure the participation of no less 
than 20 percent women in elective offices (Electoral 
Code, Article 32 [r] [1]). Women must be placed on 
at least every fifth place on candidate lists (Electoral 
Code, Article 32 [r] [2]).

•	 Party lists that do not meet the quota will not be 
approved by the Electoral Commission (Electoral 
Code, Article 32 [r] [3]). 

Source: IDEA, IPU and Stockholm University, Global 
Database of Quotas for Women, www.quotaproject.org 

Ecuador

•	 According to the Electoral Law 2009 and 2012, 
Article 99, in the candidate lists, for the elections 
through the system of proportional representation, 
the names of men and women candidates will be 
presented alternatively until the end of the list.

•	 The candidate lists will be rejected by the 
Electoral Commission if they do not comply with 
the gender parity provisions of the Constitution 
and the Electoral Law (Electoral Law 2009/2012, 
Article 105).

guyana

•	 On each political party list, one third of the 
candidates must be women (Representation of the 
People Act, Section 11B). 

•	 If the list does not comply with the quota, the 
Commission shall notify this and allow the party 
to rectify it. Only when deemed correct 
by the Commission, can the list be approved 
(Representation of the People Act, Sections 
14 & 17).

Kyrgyzstan

•	 As amended in 2011, the Electoral Law specifies 
a 30-percent quota for either sex on electoral lists 
(Code on Elections, Article 60 [3]). 

•	 Lists that fail to meet the quota requirement will 
be rejected by the Electoral Commission (Code on 
Elections 2011, Article 61 [3]). No more than three 
positions can separate men and women (Code on 
Elections 2011, Article 60 [3]).

Mongolia

•	 In 2011, a legislated candidate quota was introduced 
into Mongolia’s electoral legislation, requiring that 
at least 20 percent of candidates on lists presented 
by political parties for both types of contests 
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EMBs can also work in different ways to encourage 
compliance with the quota provisions, rather than just 
relying on enforcement mechanisms:

•	 In Afghanistan ahead of the 2014 elections, the IEC 
implemented several measures to promote nomina-
tion of women candidates. In response to the low 
registration rate of women, the IEC sought to address 
the financial barriers female candidates faced. Deci-
sions included the reimbursement of the deposits paid 
by Provincial Council female candidates and support 
to publish posters (for male and female provincial 
candidates). These measures helped to increase the 
number of women candidates and to enable the 
quota requirement to be met.165 During the 2009 
Provincial Council and 2010 lower house elections, 
a few provinces did not have enough female candi-
dates to fill the allocated seats. With only three to 
four days left for the closing date of candidate nom-
ination, the IEC conducted a series of discussions 
with women councils and NGOs working for women 
and succeeded in identifying additional female can-
didates in time for the nomination deadline. 

•	 In Tunisia in 2011, the EMB worked out agreements 
to bring transgressing parties into compliance with 
the law.166 

Applying quotas on nominations  
in latin America
The EMB has a crucial function to impartially 
apply the electoral law, but can sometimes also 
play a quasi-legislative role in promulgating regu-
lations and, in some cases, a quasi-judicial role in 
passing judgment on electoral complaints.167 In 
Latin American in particular, electoral tribunals 
exist in many countries, which are the highest 
authorities on electoral matters and usually a 
specialized organ of the federal judicial branch.168 
The electoral tribunal has the responsibility to 
ensure that all acts and rulings pronounced by the 
electoral authorities meet the constitution and the 
laws derived from it.169

An interesting trend has emerged in Latin 
America with electoral tribunals robustly inter-
preting electoral quota legislation to ensure 
political parties’ compliance. In one recent 
comparative study of decisions made by electoral 
tribunals,170 presidents of the electoral tribunals 
of Argentina and Costa Rica remarked that the 
prevalence of quota legislation in this region had 
“reconceptualized the role of the State” in ensur-
ing the fundamental rights of all citizens – men 
and women – to participate equally in the polit-
ical sphere.171 They argued that the State is now 
understood to have a more active role in working 
to eliminate barriers to women’s political rights on 
the understanding that merely adopting electoral 
gender quotas equates only to a “partial compli-
ance” with CEDAW. In this context, the electoral 
tribunals have become the guardians of ensuring 
compliance with the quota laws. The following 
decisions illustrate the enforcement of quota laws 
in Latin America:

•	 In Argentina, the Cámara Nacional Electoral 
found in its decision 1864/95, 21 April 1995, 
that, even where the majority of a party’s 
membership has voted against the implemen-
tation of the quota, that vote cannot justify the 
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Có nhiều cách để Cơ quan phụ trách bầu cử khuyến 
khích việc tuân theo quy định về chỉ tiêu số lượng, 
thay vì các cơ chế thi hành bắt buộc:

• Tại Afghanistan, trước cuộc bầu cử 2014, IEC 
thực hiện một số biện pháp để thúc đẩy việc đề cử 
ứng cử viên nữ. Trước việc tỷ lệ nữ giới đăng ký 
thấp, IEC đã xử lý các rào cản tài chính mà nữ giới 
gặp phải. Các quyết định bao gồm giải ngân các 
khoản đặt cọc của các ứng cử viên nữ ở Hội đồng 
địa phương, hỗ trợ xuất bản áp phích (cho các ứng 
cử viên nam và nữ ở địa phương). Các biện pháp 
này giúp nâng cao tỷ lệ ứng cử viên nữ để đáp ứng 
quy định về chỉ tiêu số lượng.165 Trong cuộc bầu 
cử địa phương năm 2009 và hạ viện 2010, một số 
địa phương không có đủ ứng cử viên nữ cho các 
vị trí. Trong 3-4 ngày cuối trước thời hạn đăng ký 
ứng cử, IEC đã thực hiện chuỗi thảo luận với hội 
phụ nữ và NGO và xác định, bổ sung thêm ứng cử 
viên nữ kịp thời hạn đăng ký ứng cử.

• Tại Tunisia năm 2011, Cơ quan phụ trách bầu 
cử đã đưa ra thỏa thuận để các đảng vượt quá số 
lượng phải tuân thủ theo luật.166

Thực hiện quy định chỉ tiêu số lượng 
trong ứng cử tại Mỹ Latinh

Cơ quan phụ trách bầu cử có chức năng quan 
trọng trong việc thực hiện công bằng luật bầu cử, 
nhưng cũng có thể thể hiện vai trò lập pháp khi 
ban hành các quy định, và trong một số trường 
hợp là vai trò hành pháp khi đưa ra các quyết định 
về khiếu nại bầu cử.167 Tại Mỹ Latinh, tòa án bầu 
cử ở một số quốc gia là cơ quan quyền lực cao 
nhất về bầu cử và thường là cơ quan ngôn luận 
của hệ thống tư pháp liên bang.168 Tòa án bầu cử 
có trách nhiệm bảo đảm tất cả các đạo luật và 
quy định do các cơ quan có thẩm quyền về bầu cử 
công bố phải tuân theo hiến pháp và pháp luật.169

Một xu hướng thú vị mới nổi tại Mỹ Latinh là các 
tòa án bầu cử thẳng thắn đưa ra pháp luật về chỉ 
tiêu số lượng trong bầu cử để bảo đảm sự tuân thủ 
của các đảng chính trị. Trong nghiên cứu gần đây 
so sánh quyết định giữa các tòa án bầu cử,170 chủ 
tịch của tòa án bầu cử Argentina và Costa Rica 
phát biểu rằng việc phổ biến pháp luật về chỉ tiêu 
số lượng trong khu vực đã “định hình lại vai trò 
của quốc gia” trong việc bảo đảm các quyền cơ 
bản của công dân (nam và nữ) tham gia bình đẳng 
trong lĩnh vực chính trị.171 Họ lập luận rằng quốc 
gia cần có vai trò tích cực hơn trong công tác xóa 
bỏ các rào cản đối quyền chính trị của nữ giới, và 
hiểu rằng việc thông qua quy định số lượng ngang 
bằng về giới trong bầu cử mới chỉ là “tuân thủ một 
phần” của CEDAW. Trong hoàn cảnh này, tòa án 
bầu cử trở thành “người bảo hộ” bảo đảm luật chỉ 
tiêu số lượng được tuân thủ. Các quyết định sau 
đây sẽ mô tả việc thực hiện luật chỉ tiêu số lượng 
tại Mỹ Latinh:

• Tại Argentina, trong Quyết định 1864/95 ngày 
21/4/1995 của Phòng bầu cử quốc gia (CNE)
quy định kể cả khi đa số thành viên trong đảng 
bỏ phiếu chống lại việc thực hiện chỉ tiêu số 
lượng, không có nghĩa là đảng đó không tuân 
thủ pháp luật về chỉ tiêu số lượng. CNE cũng 
quy định chỉ tiêu số lượng phải áp dụng cho 
danh sách bầu cử “thật sự” – các vị trí có khả 
năng thắng cử cao – của các đảng; quyết định 
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này được nhắc lại trong các quyết định bổ sung 
(1866-95, 2951-01, 3507-05).172

• Tại Costa Rica, tuy quy định về 40% chỉ tiêu 
số lượng được thực hiện trong cuộc bầu cử năm 
1998, cơ quan bầu cử đã không bác bỏ các 
danh sách không đáp ứng quy định về chỉ tiêu 
số lượng. Tòa án tối cao về bầu cử năm 1999 
đã quy định luật về chỉ tiêu số lượng được giải 
thích theo cách sau: các danh sách cần bao gồm 
tối thiểu 40% số lượng mỗi giới và nữ giới nên 
có 40% số ghế đắc cử, căn cứ trên số lượng số 
ghế của mỗi đảng tại cuộc bầu cử trước.173

• Tại Mexico, Tòa án tư pháp liên bang về bầu 
cử đã bỏ phiếu bác bỏ danh sách của 5 đảng 
và 2 liên minh tranh cử năm 2002 do không 
điều chỉnh danh sách đáp ứng quy định 40% 
chỉ tiêu số lượng. Năm 2011, trước khi có quyết 
định của tòa án, nữ giới có 28% ứng cử viên 
trong danh sách bầu đa số và 40,2% ứng cử 
viên trong danh sách bầu theo tỷ lệ đại diện. 
Theo quyết định của tòa năm 2012, tỷ lệ này đã 
tăng lên thành 41,5% và 49,5%.174

• Tại Peru, Tòa án bầu cử (JNE) quy định (quyết 
định 721-2010-JNE ngày 26/7/2010) rằng tỷ lệ 
phần trăm nữ giới trong danh sách bầu cử có 
thể làm tròn lên thành số nguyên. Ví dụ, nếu 
trong danh sách có tỷ lệ nữ giới là 29,6% có 
thể làm tròn thành 30%. Tòa án cũng quy định 
(quyết định 670-2010-JNE ngày 23/7/2010) 
rằng danh sách của một đảng sẽ không hợp lệ 
nếu một số nhất định ứng cử viên rút lui ngay 
cả sau khi danh sách đã được thông qua.175

10.2. Áp dụng quy định về tài chính đối 
với các chiến dịch tranh cử

Trong 5 năm gần đây, cải cách về tài chính trong 
chính trị đã được 27 quốc gia thông qua nhằm xử lý 
bất bình đẳng giới thông qua hệ thống hỗ trợ ngân 
sách công.176 Các cải cách này chủ yếu hướng tới các 
ứng cử viên nữ của các đảng chính trị, nơi ngân sách 
công được dùng để khuyến khích/phạt đối với các 
trường hợp tuân thủ/vi phạm luật chỉ tiêu số lượng 
trong bầu cử. Một phần tài chính sẽ được phân bổ 
hoặc cắt bớt căn cứ trên luật chỉ tiêu số lượng. Ngân 
sách công sẽ tăng để khuyến khích cho các đảng tuân 
thủ luật về chỉ tiêu số lượng hoặc cắt giảm để phạt nếu 
các đảng không đáp ứng tỷ lệ ứng cử viên nữ hoặc tỷ 
lệ đại diện đắc cử.177

Tại những nơi Cơ quan phụ trách bầu cử chịu trách 
nhiệm về giám sát tài chính các chiến dịch tranh cử, 
họ cũng sẽ chịu trách nhiệm thi hành luật. Trong 
cuộc bầu cử 2013 tại Albania, mỗi danh sách ứng cử 
viên đều có ít nhất 1 nam và 1 nữ trong 3 vị trí đầu 
tiên, và mỗi giới có ít nhất 30% đại diện trong toàn 
danh sách. Để đáp ứng chỉ tiêu số lượng, nhiều đảng 
đặt nữ giới vào cuối danh sách ở các vị trí khó trúng 
cử. Theo luật, lẽ ra Cơ quan phụ trách bầu cử phải 
từ chối đăng ký đối với các danh sách vi phạm luật bị 
bác bỏ từ năm 2012, nhưng họ lại áp dụng xử phạt 
đối với 3 đảng lớn nhất trong quốc hội do vi phạm 
quy định chỉ tiêu số lượng về giới tại một số quận: 
đảng Xã hội bị phạt tại 6 khu vực bầu cử, đảng Xu 
hướng Hội nhập Xã hội bị phạt tại 4 khu vực bầu cử, 
đảng Dân chủ bị phạt tại 4 khu vực bầu cử, với tổng 
số tiền phạt 14 triệu ALL. Khoản phạt này được lấy 
từ ngân sách phân bổ cho các đảng này.178
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Tại Georgia, theo luật về đảng chính trị, các đảng có 
ít nhất 20% mỗi giới trong danh sách ứng cử viên sẽ 
nhận được thêm 10% từ ngân sách công. Tuy nhiên, 
trong cuộc bầu cử 2012, việc khuyến khích tài chính 
này không có được tác động như dự kiến. Một vài 
đảng đã tuân thủ luật này và nhận được thêm tài 
chính, song có 2 đảng có ghế trong quốc hội không 
tuân theo luật. CEC đề xuất sửa đổi luật khuyến khích 

tài chính cho các đảng chính trị vào tháng 7/2013 
(Cơ quan luật Georgia về Các Liên đoàn chính trị 
của công dân), quy định các đảng được bổ sung thêm 
30% từ ngân sách (tăng so với 10%) nếu danh sách 
ứng cử viên có ít nhất 30% mỗi giới (tăng so với 20%) 
trong mỗi nhóm 10 ứng cử viên.179

Ví dụ về khuôn khổ pháp lý liên quan đến 
giải ngân ngân sách công và tỷ lệ ứng cử 
viên nữ:

Tại Albania

• Tại mỗi khu vực bầu cử, ít nhất 30% danh sách và 
1 trong 3 vị trí đầu tiên trong danh sách cần có đại 
diện của mỗi giới (điều 67, đoạn 6, luật số 10 012, 
2008, sửa đổi bởi luật số 74/2012).

• Việc không tuân theo luật có thể bị phạt 1 triệu 
ALL (7120 Euro) đối với bầu cử quốc hội và 50000 
ALL (346 Euro) đối với bầu cử vào các cơ quan 
chính phủ tại các khu vực bầu cử.

Tại Burkina Faso

• Danh sách ứng cử viên phải bao gồm ít nhất 30% 
mỗi giới (Luật về chỉ tiêu số lượng, điều 3).

• Nếu một đảng đạt được hay vượt qua mức chỉ tiêu 
số lượng 30%, đảng đó sẽ nhận được thêm ngân 
sách (Luật về chỉ tiêu số lượng, điều 5 và 6).

• Nếu một đảng không đạt mức chỉ tiêu số lượng, 
ngân sách dành cho chiến dịch tranh cử sẽ bị cắt 
50% (Luật về chỉ tiêu số lượng, điều 5 và 6).

Tại Ireland

• Theo Luật bầu cử 1997, phần 17, được sửa đổi bởi 
Luật bầu cử 2012, phần 42, đối với các cuộc bầu 

cử cấp quốc gia, các đảng chính trị sẽ bị cắt 50% 
ngân sách, nếu không có ít nhất 30% ứng cử viên 
nữ và 30% ứng cử viên nam. Sau giai đoạn 7 năm, 
các đảng cần có 40% tỷ lệ mỗi giới trong danh sách 
ứng cử viên để nhận được ngân sách đầy đủ.

Tại Panama

• Luật bầu cử số 54 năm 2012 quy định 50% ngân 
sách công dành cho các đảng chính trị cần dùng 
cho mục đích đào tạo các thành viên, và trong đó 
10% dành riêng cho đào tạo nữ giới.

Tại Bồ Đào Nha

• Danh sách ứng cử viên tranh cử vào quốc hội hay 
nghị viện Châu Âu và chính quyền địa phương cần 
có tối thiểu 33% đại diện mỗi giới (Sắc lệnh 72, 
2006).

• Danh sách không đáp ứng luật chỉ tiêu số lượng sẽ 
bị công khai đại chúng và mức phạt sẽ tương ứng 
với mức độ bất bình đẳng trong danh sách (Sắc 
lệnh 72, điều 7).

Nguồn: IDEA, IPU và đại học Stockholm, Dữ liệu 
toàn cầu về chỉ tiêu số lượng đối với nữ giới, www.
quotaproject.org.
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sUMMINg UP:

• EMBs’ responsibilities include receiving and validating 
nominations of candidates and political parties and 
election campaign finance. 

• The qualifications for approval as a party or 
candidate are prescribed in laws and regulations. 
While the qualifications will vary from country 
to country, consideration needs to be given to 
whether they are directly or indirectly discriminatory 
against women.

• Temporary special measures (TSMs) in the form of 
gender quotas are legislated in over 80 countries, 
which EMBs and other bodies implement and enforce. 
EMBs may review regulations to ensure that polit-
ical parties comply with the quota regulation or they 
may penalize political parties that fail to meet gender 
requirements including imposing financial penalties 
and disqualifying them from competing.

• Where EMBs have responsibility for overseeing 
campaign finance, they will also be responsible 
for implementing laws in some countries that 
provide parties with financial incentives to meet the 
quota target or penalize them if they fail to meet 
the agreed proportion of women candidates or 
elected representatives.

© UN Photo/Tim McKulka

TÓM TẮT:

• Trách nhiệm của Cơ quan phụ trách bầu cử bao gồm 
nhận và hợp pháp hóa việc ứng cử của các ứng cử 
viên, các đảng chính trị và tài chính cho các chiến 
dịch tranh cử.

• Các tiêu chí phê chuẩn đối với các ứng cử viên và các 
đảng được mô tả trong luật pháp và quy chế. Do các 
quy định đa dạng tùy theo từng quốc gia, cần xem xét 
liệu chúng có trực tiếp hay gián tiếp tạo phân biệt đối 
xử với nữ giới hay không.

• Các biện pháp đặc biệt tạm thời về giới hạn số lượng 
giới đã được luật pháp hóa tại trên 80 quốc gia, và 
do các Cơ quan phụ trách bầu cử thực hiện. Cơ quan 
phụ trách bầu cử có thể rà soát các quy định để bảo 
đảm các đảng chính trị tuân thủ theo quy định chỉ 
tiêu số lượng hoặc bị phạt nếu không đáp ứng các 
yêu cầu, bao gồm xử phạt tài chính hay loại họ khỏi 
cuộc bầu cử.

• Tại những nơi Cơ quan phụ trách bầu cử có trách 
nhiệm giám sát tài chính đối với các chiến dịch tranh 
cử, họ cũng có trách nhiệm thực hiện khuyến khích 
tài chính cho các đảng đáp ứng chỉ tiêu về chỉ tiêu số 
lượng hoặc phạt các đảng không đáp ứng tỷ lệ về ứng 
cử viên nữ hay tỉ lệ đại diện đắc cử. 
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“Cơ quan phụ trách bầu cử cần tính tới các thách 
thức cụ thể mà nữ giới có thể gặp phải trong quá 
trình bỏ phiếu và thực hiện các biện pháp cụ thể 
nhằm loại bỏ các thách thức đó”.
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Quá trình bỏ phiếu11
Theo các hiệp ước và cam kết quốc tế của các quốc gia, tất cả công dân có quyền bỏ 
phiếu và đắc cử tại các cuộc bầu cử chính thống, định kỳ và bảo đảm bỏ phiếu kín.180 

ơ quan phụ trách bầu cử, với vai trò thường là cơ quan có trách nhiệm tổ chức các cuộc 
bầu cử và sắp xếp việc bỏ phiếu, cần đặt mục tiêu bảo đảm việc tổ chức bầu cử tuân 
theo luật pháp và các cam kết quốc tế.

Do vậy, Cơ quan phụ trách bầu cử cần tính tới các 
thách thức cụ thể mà nữ giới có thể gặp phải trong 
quá trình bỏ phiếu và thực hiện các biện pháp cụ thể 
chống lại chúng. Có nhiều vấn đề tiềm tàng có thể gây 
bất lợi cho nữ giới trong quá trình bỏ phiếu. Nữ giới 

có thể bị tước quyền bỏ phiếu do các tập tục văn hóa; 
họ không được khuyến khích bỏ phiếu theo ý mình; 
họ thiếu thông tin cần thiết; việc bỏ phiếu không có 
sự bí mật; và không tiếp cận được các điểm bỏ phiếu. 
Trên lý thuyết, tất cả các cử tri đã đăng ký đều có cơ 

Một số thách thức có thể gây trở ngại cho sự tham gia của các cử tri nữ:

• Tập tục văn hóa thiên lệch cho rằng nữ giới không nên tham gia chính trị và chính trị là chuyện của 
nam giới.

• Truyền thống gia đình hoặc ủy quyền bỏ phiếu khiến nữ giới không được tự do lựa chọn.

• Tập tục văn hóa hay tôn giáo cấm nữ giới tương tác với nam giới (những người không phải họ hàng), bao 
gồm nhân viên điểm bỏ phiếu và các cử tri khác.

• Gặp vấn đề về tiếp cận điểm bỏ phiếu do khoảng cách, khó khăn trong hành trình, ít thời gian xa nhà hoặc 
trách nhiệm công việc, trách nhiệm chăm sóc. Đây cũng là vấn đề nam giới gặp phải.

• Lo ngại về sự an toàn trong hành trình tới điểm bỏ phiếu và an ninh tại điểm bỏ phiếu.

• Gặp khó khăn trong việc tiếp cận điểm bỏ phiếu khi cử tri không sống tại khu vực họ cần bỏ phiếu. Cử tri 
không sống tại “nơi thường trú” có thể vì lý do công tác hay học tập hoặc họ phải thay đổi nơi cư trú do 
chiến tranh và thảm họa thiên nhiên. Đây cũng là vấn đề nam giới gặp phải.

• Tỷ lệ thất học thường thiên về nữ giới, cụ thể hơn là những phụ nữ di cư tới những khu vực có ngôn ngữ 
khác biệt và hầu như không được học ngôn ngữ mới.
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Inclusive Electoral Processes74

vote at polling stations, located in voting centres, which 
should offer electors space to cast their vote in a private 
and in secret.

A gender assessment of the polling processes may con-
sider these and other issues. In order to ensure an 
inclusive election, barriers should be considered and 
steps taken to remove them, particularly in the area of 
ensuring women can cast their vote in secret. Possible 
actions relate to the logistics of the voting centre and 
the training and conduct of voting centre staff. 

11.1.  Ensuring women’s right  
to a secret ballot

International commitments stipulate that all voters have 
the right to vote in secret. The right to vote in secret is 
preserved for all citizens regardless of sex.181 But, where 
there is a tradition of men casting votes ‘on behalf of’ 
the family, then strong local law is needed to ensure 
that the EMB can act to protect women’s right to vote in 
secret. This could include targeted measures to protect 
against family voting and/or other violations of voter 
secrecy and free choice. A strong legislative and regu-
latory framework, including meaningful penalties for 
those who break the law, and a willingness of the police 
and judiciary to prosecute make it easier for the EMB 
and other bodies to enforce the law. 

Directives from the EMB stating the right of all women 
to vote in secret may be an important first step in estab-
lishing EMB leadership in this area. The EMB would 

need to follow up its public pledges with actions and 
take its commitment seriously.

Proxy voting
In some countries, provision is made for male and 
female voters who cannot vote on the day of the elec-
tion to cast an early vote and for voters who are out of 
the country to cast a vote abroad. In some places, these 
voters nominate another registered voter to be their 
proxy and to cast their vote on their behalf. Such mea-
sures are taken to allow as many people as possible to 
cast their vote in the election and are known as ‘proxy 
voting’. Proxy voting is legal in many countries and is 
viewed as a tool to legitimately protect the franchise of 
voters with limited mobility.182

Family voting and/or enforced proxy voting
A different phenomenon is that of ‘family voting’ and/
or enforced proxy voting, which is often confused with 
legal proxy voting. Broadly, family voting refers to the 
situation in which the heads of family (often extended 
family and often male heads of family) influence other 
family members in how they cast a vote. It is commonly 
practised in jurisdictions that have a tradition of an 
extended and/or customary family structures that allow 
the dominant member of the family to take important 
decisions or carry out important activities affecting the 
family. Family voting can be a serious violation, espe-
cially when it is malicious, i.e., when it is carried out with 
the intent of influencing or removing the freedom of 
choice of a voter.183 In these cases, family voting violates 
the central principle of voter secrecy. 

Family voting often stops women from casting a vote of 
their own choice. In many situations, while the woman 
physically casts her own vote, she is under a strong cul-
tural expectation to obey her husband or father and vote 
for the candidate or party that she has been instructed 
to vote for. The influence may extend to accompanying 
the female family members to the voting centre in order 
to oversee the casting of the vote (group voting) or the 
male family member obtaining the ballot paper on 
behalf of the woman (enforced proxy voting).184 

Family or tribal or village voting can also derive from 
a situation in which the leaders of the group perceive 
that the threat or benefits of a particular candidate 

©
 U

N
 P

h
ot

o/
N

ay
an

 T
ar

a

hội bỏ phiếu bí mật, không bị đe dọa, và lá phiếu đó 
phải được tính trong kết quả bầu cử chính thức. Tại 
hầu hết quốc gia, việc bỏ phiếu diễn ra trong 1 ngày, 
đòi hỏi việc tổ chức phải được hậu cần tốt nhất và 
trong không khí hòa bình. Hầu hết cử tri bỏ phiếu 
tại các hòm phiếu tại các điểm bỏ phiếu, do vậy nên 
cho họ không gian để việc bỏ phiếu được riêng tư và 
bí mật.

Đánh giá về giới đối với quá trình bỏ phiếu có thể xem 
xét các vấn đề này, cũng như nhiều vấn đề khác. Để 
bảo đảm bầu cử toàn diện, cần xem xét các bước thực 
hiện để gỡ bỏ các rào cản, đặc biệt trong việc bảo đảm 
nữ giới được bỏ phiếu bí mật. Một số hoạt động có 
thể triển khai là công tác hậu cần tại điểm bỏ phiếu, 
việc đào tạo và thực hiện nhiệm vụ của nhân viên tại 
điểm bỏ phiếu.

11.1. Bảo đảm quyền được bỏ phiếu bí 
mật của nữ giới

Các cam kết quốc tế quy định rằng tất cả cử tri đều 
có quyền bỏ phiếu bí mật. Quyền bỏ phiếu bí mật 
dành cho mọi công dân, không phân biệt giới tính.181 

Nhưng, tại những nơi có truyền thống nam giới đi bỏ 
phiếu đại diện cho gia đình, cần thiết luật địa phương 
phải chặt chẽ để bảo đảm các Cơ quan phụ trách bầu 
cử có thể hành động bảo vệ quyền bỏ phiếu bí mật của 
nữ giới. Luật có thể bao gồm các biện pháp chống lại 
việc bỏ phiếu theo gia đình hay việc vi phạm quyền bí 

mật và quyền tự do lựa chọn của ct. Khuôn khổ luật 
pháp và quy định chặt chẽ cần xử phạt thích đáng đối 
với những ai phạm luật; cảnh sát và bộ máy tư pháp 
sẵn sàng tạo thuận lợi cho công tác thực thi luật của 
Cơ quan phụ trách bầu cử.

Chỉ thị từ các Cơ quan phụ trách bầu cử khẳng định 
toàn bộ nữ giới có quyền bỏ phiếu bí mật là bước 
quan trọng đầu tiên để thiết lập vai trò lãnh đạo của 
Cơ quan phụ trách bầu cử trong khu vực. Cơ quan 
phụ trách bầu cử cần tuân theo các cam kết với công 
chúng bằng hành động cụ thể và thực hiện nghiêm túc 
cam kết của mình.

Ủy quyền bỏ phiếu

Tại một số quốc gia, có điều khoản dành cho các cử 
tri (nam/nữ) không có điều kiện bỏ phiếu trong ngày 
bỏ phiếu, được bỏ phiếu sớm, và những cử tri không 
ở trong nước được bỏ phiếu từ nước ngoài. Ở một số 
nơi, cử tri ủy quyền cho các cử tri khác (đã đăng ký) 
bỏ phiếu cho họ. Biện pháp này cho phép nhiều người 
được bỏ phiếu, được gọi là “Ủy quyền bỏ phiếu”. Ủy 
quyền bỏ phiếu là hợp lệ ở nhiều quốc gia, được coi là 
công cụ hợp pháp để bảo vệ những cử tri có tính linh 
động thấp.182

Bỏ phiếu theo gia đình hoặc ép buộc ủy quyền 
bỏ phiếu

Một hiện tượng khác là “bỏ phiếu theo gia đình” hoặc/
và ép buộc ủy quyền bỏ phiếu, thường không rõ ràng 
với ủy quyền bỏ phiếu hợp pháp. Bỏ phiếu theo gia 
đình là trường hợp người đứng đầu gia đình (thường 
là gia đình mở rộng, đứng đầu thường là nam giới) 
thuyết phục các thành viên khác trong gia đình về 
cách họ bỏ phiếu. Đây là thực tiễn phổ biến về quyền 
thế trong truyền thống của cấu trúc gia đình mở rộng, 
cho phép người có ảnh hưởng trong gia đình đưa ra 
các quyết định quan trọng hoặc thực hiện các hành 
động có ảnh hưởng tới gia đình. Bỏ phiếu theo gia 
đình có thể là sự vi phạm nghiêm trọng, nhất là khi 
hành động này có chủ định, ví dụ như cố tình chi phối 
hoặc tước bỏ quyền tự do lựa chọn của cử tri.183 Trong 
trường hợp này, bỏ phiếu theo gia đình đã vi phạm 
nguyên tắc bỏ phiếu bí mật.
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Bỏ phiếu theo gia đình, bộ lạc hay làng xóm có thể 
xuất phát từ trường hợp người lãnh đạo của nhóm 
người này nhận thấy lợi ích hoặc nguy cơ của việc ứng 
cử viên cụ thể nào đó dành chiến thắng, và họ hướng 
dẫn mọi người bỏ phiếu vì lợi ích nhóm. Lợi ích có 
thể là các khoản hối lộ được ứng cử viên hứa hẹn hoặc 
mong muốn ứng cử viên dành chiến thắng sẽ “quan 
tâm tới lợi ích” của nhóm. Việc này có thể bị ép buộc 
hay hăm dọa, như đe dọa ly hôn nếu nữ giới không 
làm theo hướng dẫn bỏ phiếu của gia đình, bộ lạc hay 
thị tộc.185 Việc này xâm phạm quyền của toàn bộ dân 
hàng từ góc độ lựa chọn riêng, và có tác động lớn hơn 
đối với nữ giới, những người thường không được quyết 
định về vị trí lãnh đạo. Một trường hợp khác của bỏ 
phiếu theo gia đình là ở những nơi quan niệm tin rằng 
nam giới sẽ phải chịu xấu hổ nếu người phụ nữ trong 
gia đình bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ không ủng 
hộ. Trong một số trường hợp, phụ nữ cảm thấy cần 
phải có sự cho phép của gia đình để đăng ký và bỏ 
phiếu, và phải bỏ phiếu theo hướng dẫn. Cũng có thể 
nữ giới được cảnh báo rằng việc chống lại hướng dẫn 
của gia đình là tội lỗi và sẽ chịu hình phạt về thể xác, 
li dị, bị xã hội loại bỏ va mất quyền làm mẹ.186

Giảm bớt bỏ phiếu theo gia đình

Khi bỏ phiếu theo gia đình được coi là tập tục văn 
hóa, Cơ quan phụ trách bầu cử cần xem xét liệu nhân 
viên bầu cử được tuyển dụng từ các địa phương có 
phải chịu áp lực từ văn hóa này và cho phép bỏ phiếu 
theo gia đình hay không, và có quan tâm tới hệ quả 
bất lợi dành cho nữ giới nếu họ không cho phép gia 
đình điều khiển lá phiếu của họ hay không.187 Các 
hành động sau đây sẽ giúp xử lý một số vấn đề, có thể 
phù hợp/không phù hợp với một quốc gia nào đó, tùy 
thuộc theo hoàn cảnh:

• Thắt chặt luật bầu cử trước cuộc bầu cử hoặc có 
hướng dẫn, giải thích rõ ràng để bảo vệ quyền bí 
mật của lá phiếu, bao gồm mô tả các biện pháp cụ 
thể trong trình tự làm việc tại điểm bỏ phiếu, có đủ 
không gian để tách biệt các ô bỏ phiếu tại điểm bỏ 
phiếu, chỉ cho phép 1 cử tri mỗi lần tại 1 ô bỏ phiếu 
và chỉ đưa 1 phiếu mỗi lần.

• Ưu tiên đào tạo nhân viên bầu cử tuân thủ theo quy 
định về bí mật.

• Tổ chức tiếp cận cộng đồng có mục tiêu, nhằm 
giáo dục cử tri về quyền bí mật, đặc biệt đối với 
nhóm dân số dễ chịu ảnh hưởng như nữ giới và cử 
tri thất học.

• Tăng cường tính minh bạch và riêng tư bằng việc 
sau mỗi lần bỏ phiếu, Cơ quan phụ trách bầu cử sẽ 
bảo vệ quyền bí mật của cử tri và không bao giờ hé 
lộ lựa chọn của họ.

Hội đồng bầu cử quốc gia Macedonian đã xây dựng 
chiến lược và thực hiện các biện pháp làm giảm thực 
tiễn bỏ phiếu theo gia đình. Một phần chương trình 
này nhằm ngăn chặn bỏ phiếu theo gia đình. Hội đồng 
bầu cử đã ban hành chỉ đạo tới toàn thể nhân viên rằng 
việc ngăn chặn bỏ phiếu theo gia đình và ủy quyền bỏ 
phiếu là quan trọng.188 Hội đồng cũng ban hành chiến 
lược chống lại bỏ phiếu theo ủy quyền hay theo gia 
đình, nhằm mục tiêu bảo đảm tạo ra khuôn khổ thống 
nhất để giải quyết vấn đề này cho toàn bộcác dự án 
của chính phủ hay các nhà tài trợ. Khuôn khổ đã nhận 
thức được cần giải quyết vấn đề bằng các hành động 
liên tục xuyên suốt chu trình bầu cử.189

11.2. Xem xét về bình đẳng giới trong bố 
trí bỏ phiếu

Vị trí bỏ phiếu

Có nhiều yếu tố về địa điểm bỏ phiếu có thể gây tác 
động tới nữ giới tham gia bp. Một số điểm cần xem 
xét là khoảng cách phải di chuyển, tình trạng của các 
phương tiện công cộng gần điểm bỏ phiếu hay an ninh 
tại địa phương. Nữ giới sẽ bỏ phiếu nếu điểm bỏ phiếu 
gần những nơi họ hay tới như chợ, trường học, phòng 
khám. Tại những nơi quản lý theo bộ lạc/thị tộc, hay 
nơi có xung đột về sắc tộc, tôn giáo hay giới tính, cử 
tri có thể không thoải mái nếu họ phải tới khu vực do 
người khác kiểm soát.

Tòa nhà được dùng làm nơi bỏ phiếu cũng có thể tạo 
tác động. Cần xem xét tới các cầu thang, vật thể trên 
đường tiếp cận điểm bỏ phiếu, lo ngại về an ninh, kiểu 
tòa nhà (như tòa nhà tôn giáo hay trường học). Khi 
chọn địa điểm bỏ phiếu, xem xét sự tiện lợi cho những 
người phải xếp hàng hay nhà vệ sinh dành cho nữ giới 
đều quan trọng. Điểm bỏ phiếu cũng cần có đủ không 
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gian để cử tri nữ tránh tiếp xúc với nam giới tại một số 
quốc gia do điều kiện chật hẹp của điểm bỏ phiếu. An 
ninh là mối quan tâm hàng đầu.

Các yếu tố này có thể đưa vào danh sách tiêu chí lựa 
chọn điểm bỏ phiếu, hoặc quyết định cần có bao nhiêu 
điểm bỏ phiếu. Ví dụ, tại Nepal, điểm bỏ phiếu ở tầng 
trệt của tòa nhà để dễ tiếp cận.190 Tại Uzbekistan có 
các phòng đặc biệt dành cho các bà mẹ và trẻ em tại 
điểm bỏ phiếu, và có cả phòng y tế.191 Tại Jordan, cử 
tri được cho phép bỏ phiếu tại bất kỳ điểm nào trong 
khu vực. Sự linh hoạt này rất hữu ích với nhiều phụ nữ 
bị giới hạn di chuyển.192 Tại Afghanistan, theo hoàn 
cảnh văn hóa, nhiều điểm bỏ phiếu với nhân viên nữ 
đã được thiết lập để phục vụ cử tri nữ.193

Điểm bỏ phiếu di động

Tại một số quốc gia, các đơn vị di động được sử dụng 
để đưa điểm bỏ phiếu tới vùng nông thôn và hỗ trợ 
những người không có khả năng di chuyển xa do ốm 
yếu, tàn tật hoặc có tuổi. Trách nhiệm xã hội như 
chăm sóc người già và con nhỏ, cùng với chi phí di 
chuyển đắt đỏ từ những vùng xa xôi tới điểm bỏ phiếu 
là những yếu tố có thể cản trở nữ giới bỏ phiếu.194 Các 
điểm bỏ phiếu di động có thể nâng cao tỷ lệ nữ giới 
(và cả nam giới) tại các vùng xa xôi đi bỏ phiếu.

Điều khoản về điểm bỏ phiếu di động thường được 
nhắc tới trong luật lệ, quy định về ngày bỏ phiếu và 
các quy trình thực hiện thường được nêu rõ trong các 
điều luật. Cần thiết phải có các thiết bị đặc biệt, đội 
ngũ nhân viên được đào tạo và có thông báo về địa 
điểm bỏ phiếu di động. Cần duy trì tính bí mật của 
lá phiếu trong suốt quá trình bỏ phiếu di động, cũng 
như các biện pháp bảo đảm một cử tri không bỏ phiếu 
lần nữa tại điểm bỏ phiếu khác. Nếu đội ngũ bỏ phiếu 
di động tiếp cận một gia đình mở rộng, bộ tộc/bộ lạc, 
nhân viên bỏ phiếu nên bảo đảm mỗi người đều được 
bỏ lá phiếu của mình và không chịu áp lực từ gia đình 
về cách thức bỏ phiếu.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 6/35 
quốc gia (17%) cho rằng họ có “điểm bỏ phiếu di 
động tại vùng nông thôn”: Canada, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Malawi, Mamibia và Nam Phi. Canada 
cho phép cử tri lựa chọn bỏ phiếu di động/linh hoạt 
trong các điều kiện đặc biệt. Tuy không nhắm cụ thể 

tới đối tượng nữ giới, chính sách này cũng đã có tác 
dụng mở rộng sự tham gia của nữ giới. Cụ thể, Hội 
đồng bầu cử Canada tổ chức bỏ phiếu di động cho tất 
cả các cử tri có nhu cầu. Điều này không nhắm cụ thể 
vào nữ giới. Những phụ nữ sống tạm bợ trong các khu 
nhà cho người vô gia cư có thể đăng ký bỏ phiếu với 
lá phiếu đặc biệt, không cần phải khai địa chỉ chỗ ở 
của mình.195

Do chi phí của việc bỏ phiếu di động, trong một số 
trường hợp, Cơ quan phụ trách bầu cử cần xem xét 
liệu sử dụng biện pháp bỏ phiếu di động có giải quyết 
được các thách thức nữ giới gặp phải trong quá trình 
tiếp cận điểm bỏ phiếu hay không, nhất là tại khu vực 
nông thôn hẻo lánh. Cần thiết phải có các biện pháp 
bảo đảm sự riêng tư cho cử tri, để họ đưa ra lựa chọn 
của mình và bỏ phiếu bí mật. Cũng cần xem xét yếu tố 
này đối với các hình thức bỏ phiếu từ xa khác, như bỏ 
phiếu qua bưu điện hay internet tại một số quốc gia.

Quy định cho người chuyển nơi cư trú

Ước tính ¾ số người chuyển nơi cư trú trong các trường 
hợp xung đột là nữ giới. Sau thảm họa thiên nhiên, ít 
nhất một nửa số người chuyển nơi cư trú là nữ giới.196 
Do vậy, việc tính tới những người tị nạn hay chuyển 
chỗ ở trong nước là nội dung quan trọng về giới. “Các 
nguyên tắc hướng dẫn về chuyển nơi cư trú trong nội 
địa” của Liên hợp quốc đã nói đến quyền được bỏ 
phiếu và các hành động cần thiết để thực hiện quyền 
bỏ phiếu của những người chuyển nơi cư trú trong 
nội địa. Điều khoản về bỏ phiếu vắng mặt được nêu 
đậm để bảo đảm những người chuyển nơi cư trú trong 
nội địa có thể bỏ phiếu, hoặc tại quê quán, hoặc tại 
nơi họ đang sinh sống. Đối với số lượng người tị nạn 
đông đảo, việc tạo thuận lợi thông qua điều khoản về 
bỏ phiếu ngoài-biên-giới là yếu tố quan trọng đối với 
tiến trình hòa bình và là điều kiện cho bất cứ giải pháp 
chính trị nào. Thông tin cần được nêu rõ ràng bằng 
các ngôn ngữ phù hợp. Địa điểm và an ninh tại điểm 
bỏ phiếu tại các khu vực có xung đột cũng rất quan 
trọng trong việc khuyến khích những người chuyển 
nơi cư trú trong nội địa đi bỏ phiếu.



Quy trình Bầu cử toàn diện Phần B: Xác định vấn đề bất bình đẳng giới trong quy trình và các hoạt động bầu cử76 77

PART B: Addressing Gender Inequalities in Electoral Processes and Events 77

voting is required to ensure full equality of access to 
a secret vote for the entire electorate. In such cases, 
the provision of such separate facilities would not be 
discriminatory, but would be considered enabling for 
equal suffrage.

Women-only voting centres or rooms may be useful, 
depending on the context. In some countries where 
family or enforced proxy voting is a problem, the use 
of female voting rooms may inhibit men from casting 
ballots on behalf of a woman. In cultures where women 
do not interact with men who are not relatives, having 
a separate space with women staff for all components 
of the voting process increases access for women voters. 
When women wear a veil and/or gloves and their face 
is checked and/or fingerprints are inked as part of the 
identification process on voting day, having female 
staff and a room where there are only women present 
increases the accessibility of polling. 

Decisions about using women-only voting centres or 
rooms need to weigh the advantages and disadvantages 
of such a choice. Possible disadvantages may include: 
the added cost and complication involved; whether 
segregated stations are effective; and whether wom-
en-only polling stations are subject to distinct types of 
fraud and/or violence. Some research has suggested 
they may create more vulnerability for women in some 
countries. In some contexts, women-only polling sta-
tions are unlikely to open at all on election day, thereby 
disenfranchising all women registered to vote at these 
locations, and so robust protection measures may be 
needed. Such policies should be carefully considered 
for each context before being introduced. If the deci-
sion to use separate polling stations is made, it should 
be taken early in the planning stage to allow time to 
find enough suitable locations, female staff and related 
budgets. A change to the law may be needed to allow for 
separate male and female voting places.

In the EMB survey, five of the 35 countries (14 percent) 
said that they had provided “women-only polling teams 
and stations”: Afghanistan, Egypt, Lebanon, Mozam-
bique and Pakistan. 

some examples of flexibility 
designed to ensure that displaced 
people can vote are:

•	 Bosnia and Herzegovina: To assist internally 
displaced peoples in the first post-conflict 
election, voters were not required to cast their 
ballot at a particular voting centre and a coun-
trywide final voter register was distributed to all 
voting centres.197

•	 Kosovo: In the first post-conflict election, inter-
nally displaced peoples could choose to cast their 
vote in the municipality where they currently lived 
or in their original municipality.198 

•	 Sierra Leone: A special procedure was established 
for ‘transfer voting’, which allowed refugees 
and internally displaced peoples to register in 
one location and vote in another to accommo-
date the timing of the election relative to their 
movement from camps to resettlement.199 
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11.3. Các biện pháp về giới nhằm tạo 
thuận lợi cho nữ giới bỏ phiếu

CEDAW khuyến khích sử dụng các biện pháp đặc biệt 
tạm thời tới khi đạt được bình đẳng trên thực tế cho 
nữ giới. Tại một số quốc gia, điều này có nghĩa rằng 
điều khoản về các điểm bỏ phiếu riêng lẻ và trang 
thiết bị phục vụ bỏ phiếu là cần thiết để bảo đảm toàn 
bộ cử tri bình đẳng hoàn toàn trong việc bỏ phiếu bí 
mật. Trong các trường hợp này, các điều khoản không 
mang tính phân biệt đối xử, nhưng phải xem xét được 
về quyền đi bỏ phiếu bình đẳng.

Trong một số hoàn cảnh, điểm bỏ phiếu dành riêng 
cho nữ giới có thể hữu ích. Tại một số quốc gia gặp vấn 
đề về bỏ phiếu theo gia đình hay ủy quyền bỏ phiếu, 
điểm bỏ phiếu dành riêng cho nữ giới sẽ ngăn cản nam 
giới bỏ phiếu thay cho nữ giới. Với những tập quán nữ 
giới không được tương tác với những người nam giới 
không phải họ hàng, việc có không gian riêng và đội 
ngũ nữ nhân viên hỗ trợ các khâu của quá trình bỏ 

Một số ví dụ về thiết kế linh hoạt để 
bảo đảm những người chuyển nơi cư 
trú được bỏ phiếu:

• Tại Bosnia và Herzegovina: trong cuộc bầu cử 
đầu tiên hậu xung đột, để hỗ trợ những người 
chuyển nơi cư trú trong nội địa, cử tri không 
nhất thiết bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu cụ 
thể và danh sách đăng ký cử tri toàn quốc được 
chuyển tới tất cả các điểm bỏ phiếu.197

• Tại Kosovo: trong cuộc bầu cử đầu tiên hậu 
xung đột, những người chuyển nơi cư trú trong 
nội địa có thể lựa chọn bỏ phiếu tại địa phương 
nơi họ đang sinh sống, hoặc tại quê nhà.198

• Tại Sierra Leone: quy trình đặc biệt về “đổi chỗ 
bỏ phiếu” đã được thiết lập, cho phép những 
người tị nạn và những người chuyển nơi cư trú 
trong nội địa đăng ký bỏ phiếu tại một điểm và 
bỏ phiếu tại địa điểm khác, để tạo thuận lợi về 
thời gian đi bỏ phiếu của họ, khi phải di chuyển 
từ trại tị nạn về quê quán.199

phiếu sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận và bỏ phiếu của 
cử tri nữ. Trong ngày bỏ phiếu, khi nữ giới đeo khăn 
che mặt và cần phải xác nhận về khuôn mặt hay dấu 
vân tay, việc có đội ngũ nữ nhân viên và căn phòng chỉ 
có nữ giới sẽ giúp làm tăng khả năng bỏ phiếu.

Quyết định về việc sử dụng các điểm bỏ phiếu hay 
phòng dành riêng cho nữ giới cần phải xem xét về ưu 
điểm, nhược điểm của từng lựa chọn. Một số nhược 
điểm bao gồm: gia tăng chi phí và các khó khăn liên 
quan; liệucác điểm bỏ phiếu cô lập có hiệu quả không; 
liệu điểm bỏ phiếu riêng cho nữ giới có dẫn tới các 
hình thức gian lận hay vi phạm không. Một số nghiên 
cứu cho rằng bỏ phiếu di động sẽ tạo ra nhiều bất lợi 
cho nữ giới ở một số quốc gia. Trong một số hoàn 
cảnh, các điểm bỏ phiếu dành riêng cho nữ không mở 
trong ngày bỏ phiếu, việc này đã tước bỏ quyền lợi của 
những phụ nữ đăng ký bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu 
đó, và cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ mạnh 
mẽ. Chính sách này cần được cân nhắc kỹ lưỡng trong 
từng hoàn cảnh trước khi áp dụng. Nếu quyết định 
sử dụng điểm bỏ phiếu riêng biệt, cần thực hiện sớm 
trong giai đoạn lập kế hoạch để có thời gian chuẩn bị 
đủ các địa điểm thích hợp, đội ngũ nhân viên và ngân 
sách liên quan. Có thể cần thiết sửa đổi luật để cho 
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phép đặt các điểm bỏ phiếu riêng cho nam và nữ.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 5/35 
quốc gia (14%) cho rằng họ có “đội ngũ nhân viên và 
điểm bỏ phiếu dành riêng cho nữ giới”: Afghanistan, 
Ai Cập, Lebanon, Mozambique và Pakistan.

Xếp hàng riêng cho nữ giới

Tại một số nơi bỏ phiếu chung, nam và nữ được yêu 
cầu xếp hàng riêng trong khi đợi bỏ phiếu. Mục tiêu 
chính của việc tách hàng riêng là do an ninh, do tập 
tục văn hóa hay để bảo vệ nữ giới khỏi tiếp xúc với 
nam giới theo các điều cấm về văn hóa hay tôn giáo.
Việc tách riêng sẽ giúp nữ giới có thêm giời gian cân 
nhắc về lựa chọn của mình mà không gặp áp lực. Việc 
tách hàng riêng có thể được thể chế hóa trong luật 
bầu cử do Cơ quan phụ trách bầu cử trung ương phê 
chuẩn, hoặc theo quyết định của trưởng ban tại điểm 
bỏ phiếu.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 8/35 
quốc gia (23%) báo cáo họ “bố trí hàng riêng cho 
nam và nữ tại các điểm bỏ phiếu”: Afghanistan, Ai 
Cập, Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Malawi, Pakistan và 
Tunisia. Tại nhiều địa phương của Sierra Leone, nữ 
giới và nam giới cũng xếp hàng riêng bên ngoài điểm 
bỏ phiếu.207

Xếp hàng ưu tiên

Thông thường, cử tri cần phải xếp hàng trước khi nhận 
và bỏ phiếu. Đối với một số người, việc xếp hàng dài 
có thể gặp khó khăn, như phụ nữ có thai, phụ huynh 
có con nhỏ, người già, người khuyết tật.

Việc giảm thời gian xếp hàng sẽ tạo thuận lợi cho tất 
cả mọi người tham gia vào cuộc bầu cử. Tuy nhiên, 
đối với cử tri có nhu cầu đặc biệt, việc dành ưu tiên 
cho họ khi xếp hàng có thể trở thành yếu tố quyết 
định liệu họ có bỏ phiếu được hay không. Trong đào 
tạo và trong danh sách nhắc việc của nhân viên giám 
sát bỏ phiếu cần bao gồm hướng dẫn về việc ai được 
ưu tiên và thực hiện như thế nào. Một số ví dụ về xếp 
hàng ưu tiên bao gồm:

• Tại Nepal: phụ nữ có thai và có con nhỏ (có con 
nhỏ hơn so với người khác) được ưu tiên khi xếp 
hàng.208

• Tại Cameroon: phụ nữ có thai được đối xử ưu tiên 
khi xếp hàng.209

• Tại Uganda: bà mẹ và người cao tuổi được ưu tiên 
tại các điểm bỏ phiếu.210

• Tại Timor Leste: tại một số điểm bỏ phiếu, có 
hàng riêng cho bà mẹ có con nhỏ hoặc đang cho 
con bú.211

Một số ví dụ về điều khoản về tạo điều 
kiện thuận lợi cho nữ giới bỏ phiếu:

• Tại Bahrain: có khu vực riêng dành cho nữ giới tại 
mỗi điểm bỏ phiếu.200

• Tại Chile: có địa điểm bỏ phiếu riêng cho nam và 
nữ. Tại một số điểm bỏ phiếu chung, nam và nữ sẽ 
bỏ phiếu vào các hòm phiếu riêng biệt.201

• Tại Ai Cập: sử dụng điểm bỏ phiếu riêng tại một số 
khu vực. Việc xếp hành riêng được áp dụng tại các 
điểm bỏ phiếu chung.202

• Tại Kuwait: có điểm bỏ phiếu riêng cho nam và 
nữ.203

• Tại Pakistan: hoặc sử dụng điểm bỏ phiếu riêng, 
hoặc có phòng riêng tại điểm bỏ phiếu chung. 
Điểm bỏ phiếu được thiết kế cho nữ giới có đội ngũ 
nhân viên nữ. An ninh phục vụ nữ giới bỏ phiếu 
cũng được thiết lập.204

• Tại Lebanon, Yemen và Jordan: sử dụng các điểm 
bỏ phiếu riêng.205

• Tại Papua New Guinea: sử dụng các bốt bỏ phiếu 
riêng để bảo đảm an toàn cho cử tri nữ tại vùng cao 
nguyên trong cuộc bầu cử 2012, sau khi thí điểm ở 
cuộc bầu cử trước.206

• Tại Uzbekistan: tại tất cả các điểm bỏ phiếu đều có 
phòng riêng cho bà mẹ và trẻ em, phòng y tế.



Quy trình Bầu cử toàn diện Phần B: Xác định vấn đề bất bình đẳng giới trong quy trình và các hoạt động bầu cử78 79

PART B: Addressing Gender Inequalities in Electoral Processes and Events 79

•	 Timor-Leste: In some voting centres, there is a 
priority queue for nursing mothers and women 
with babies.211

•	 Tanzania: Pregnant women, nursing mothers, 
women with disabilities and elderly women have 
the right to preference and support from electoral 
administrators.212

Illiterate voters
In countries with high illiteracy rates, women are likely 
to make up the majority of those who cannot read. All 
initiatives that promote electoral access for illiterate 
citizens will have a positive impact on women’s partici-
pation. This may include the instructions that are pro-
vided to voters, voter education materials, signposts in 
the voting centre and the use of logos and/or photos as 
well as names on the ballot paper. Planning for polling 
station signage and voting instructions should consider 
disparate literacy levels. Details of the layout, design and 
content of the ballot paper are often specified in the law, 
including how to determine which logo to use for each 
party or candidate or whether to use photographs. In 
all countries, but especially in contexts with low literacy 
(which primarily affects women), there may be a need 
for clear provisions on what to do in case a voter mistak-
enly spoils their ballot before casting it in the ballot box 
and asks for a replacement or ‘second chance’.

Some examples of actions taken to make voting easier 
for those who cannot read are:

•	 Democratic Republic of Congo: Photographs and 
symbols were used on the ballot papers in 2006. 
Because of a large number of candidates in the leg-
islative elections, candidates were informed ahead 
of election day of their number and the page of the 
ballot where their name would appear, so they could 
advise their supporters. Because of high levels of illit-
eracy, the electoral law allowed for some flexibility in 
how the ballot could be marked (including marking 
an “x”, “+”, “ü”, etc.) so long as the ballot demon-
strated a clear choice and did not violate the secrecy 
of the vote or otherwise invalidate the ballot paper. 

•	 Sierra Leone: Ballots contained the political party 
logos to make the process accessible to the approx-
imately 80 percent of voters with limited literacy.213

specialized training and tools for polling staff
Rules, procedures and training may need to be imple-
mented for all staff, especially temporary staff or 
polling station staff who have the most contact with the 
population. While voting centre staff may be trained to 
be gender-sensitive, if actions are not included in their 
role descriptions or checklist, they may be forgotten in 
the business of election day. To make sure that the pro-
cedures are followed, they may need to be incorporated 
into the instructions and checklists and role descrip-
tions. For example, in Nepal, the voting centre mon-
itoring checklist for the polling officers included the 
monitoring of assistance provided to pregnant women 
(amongst others).214

sUMMINg UP:

• Many women around the world still face cultural and logistical obstacles in 
casting their ballots, despite their right to exercise their vote.

• EMBs would do well to ensure that, wherever possible, electoral laws and 
regulations, as well as their own internal processes, do not disenfranchise 
or disadvantage women. 

• EMBs may consider implementing different actions to combat any prac-
tices or obstacles that impede voting, such as setting up polling stations 
in a way that enables all citizens to cast their votes independently and in 
secret, ensuring that voting centres are in locations that women can access 
and establishing, where necessary, women-only polling centres or queues.
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• Tại Tanzania: phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, 
phụ nữ cao tuổi hoặc khuyết tật có quyền ưu tiên 
và được hỗ trợ bởi nhân viên điều hành bầu cử.212

Cử tri thất học

Tại các quốc gia có tỷ lệ thất học cao, nữ giới chiếm số 
động trong số những người mù chữ. Tất cả những sáng 
kiến thúc đẩy những người mù chữ bầu cử đều sẽ đóng 
góp tích cực cho sự tham gia của nữ giới. Sáng kiến 
bao gồm hướng dẫn cử tri, tài liệu giáo dục cử tri, biển 
chỉ dẫn tại điểm bỏ phiếu, sử dụng biểu trưng, ảnh và 
tên trên lá phiếu. Việc lập kế hoạch cho biểu trưngcủa 
điểm bỏ phiếu và hướng dẫn cử tri có thể xem xét tới 
các mức độ biết chữ khác nhau. Thông tin chi tiết về 
thiết kế, bố trí, nội dung của lá phiếu thường được 
quy định trong luật, trong đó có cách thức sử dụng 
logo cho mỗi đảng hay ứng cử viên, hoặc sử dụng ảnh. 
Tại tất cả các quốc gia có tỷ lệ biết chữ thấp (thường 
là nữ giới), có thể cần thiết có điều khoản rõ ràng về 
hành động trong trường hợp một cử tri làm hỏng lá 
phiếu của mình trước khi bỏ vào hòm phiếu, và yêu 
cầu được thay phiếu hay “cơ hội thứ hai”.

Một số ví dụ về hành động tạo thuận lợi cho cử tri 
không biết chữ như:

• Tại CHDC Congo: ảnh và biểu tượng được sử dụng 
trên lá phiếu vào năm 2006. Do có nhiều ứng cử 
viên tham gia tranh cử, các ứng cử viên được thông 
báo trước ngày bầu cử về số báo danh và số trang 

mà tên họ xuất hiện trên lá phiếu, từ đó họ có thể 
cung cấp thông tin cho người ủng hộ. Do có nhiều 
mức độ biết chữ khác nhau, luật bầu cử cho phép 
được đánh dấu linh hoạt trên lá phiếu (như đánh 
dấu “x”, “+”, “”…) miễn là lá phiếu thể hiện lựa 
chọn rõ ràng và không vi phạm về tính bí mật hay 
các yếu tố vi phạm khác.

• Tại Sierra Leone: phiếu bầu có biểu trưng của các 
đảng giúp hỗ trợ khoảng 80% cử tri với khả năng 
đọc bị giới hạn.213

Đào tạo đặc biệt và công cụ cho nhân viên bầu cử

Quy định, quy trình và đào tạo là các nội dung cần 
thiết để nhân viên thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối 
với các nhân viên tạm thời hoặc nhân viên bầu cử có 
nhiều giao tiếp với cử tri. Tuy được đào tạo nhận thức 
về giới, nhưng nếu không ghi rõ hành động, vai trò 
của những nhân viên này trong bản mô tả công việc, 
họ có thể quên mất công việc trong ngày bỏ phiếu. Để 
bảo đảm các quy trình được tuân thủ, quy trình phải 
được đưa vào tài liệu hướng dẫn, danh sách, bản mô 
tả công việc. Ví dụ, tại Nepal, điểm bỏ phiếu giám 
sát danh sách công việc của nhân viên bầu cử, trong 
đó có giám sát việc hỗ trợ phụ nữ có thai (và những 
người khác).214

TÓM TẮT:

• Nhiều phụ nữ trên thế giới phải đối mặt với những trở ngại về văn hóa hay hậu 
cần trong việc bỏ phiếu, dù họ có quyền thực hiện bỏ phiếu.

• Cơ quan phụ trách bầu cử cần làm việc tốt để bảo đảm luật và các quy định 
bầu cử, cũng như các quy trình nội bộ của mình, không tước quyền hay gây 
bất lợi cho nữ giới.

• Cơ quan phụ trách bầu cử có thể xem xét thực hiện nhiều hành động khác 
nhau để đấu tranh với các thực tiễn và khó khăn cản trở việc bỏ phiếu như 
thiết lập các điểm bỏ phiếu cho phép toàn bộ công dân đi bỏ phiếu độc lập và 
bí mật, bảo đảm nữ giới có thể tiếp cận các địa điểm bỏ phiếu và nếu có thể, 
thiết lập điểm bỏ phiếu hay hàng riêng cho nữ giới.
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Bạo lực đối với nữ giới trong các cuộc bầu cử là xu 
hướng có biểu hiện gia tăng cần có sự phối hợp xử lý 
của Cơ quan phụ trách bầu cử, thường là phối hợp 
với các bên liên quan khác, trong đó có bộ phận an 
ninh, các đảng chính trị và các tổ chức xã hội.
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Bảo đảm an toàn trong 
quá trình bầu cử12

Cơ quan phụ trách bầu cử có vai trò trong việc ngăn chặn và làm giảm bạo lực chính 
trị đối với nữ giới trong bầu cử. Bạo lực đối với nữ giới trong bầu cử (VAWE) có thể được 
xác định là các hành động bất kỳ hay có chủ đích ngăn cấm, cản trở nữ giới thực hiện 
quyền bỏ phiếu với tư cách cử tri, ứng cử viên, người ủng hộ, nhân viên bầu cử, quan sát 
viên, nhà báo hay công chức.215

VAWE có thể được vạch ra do ảnh hưởng tới quá 
trình hay kết quả bầu cử, như cản trở nữ giới thắng 
cử thành quan chức chính trị hoặc làm nữ giới không 
muốn bỏ phiếu hay tham gia vào chu trình bầu cử. 
Các hành động này có thể tác động về tâm lý, thân 
thể, giới tính hay kinh tế (như thiệt hại sinh kế, 
hăm dọa, bạo hành thân thể hay tấn công tình dục, 
chuyển nơi cư trú, giết người).216 VAWE có thể diễn 
ra trong gia đình, cộng đồng hay quốc gia, công khai 
hay kín đáo, và dễ nhận thấy trong bối cảnh xung 
đột hay khủng hoảng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 
chúng trở thành bạo lực chính trị vì chúng tạo tác 
động tiêu cực tới việc tham gia chính trị của nữ giới 
trong bầu cử và việc tiếp cận của nữ giới tới pháp 
luật bầu cử.217

12.1. Đánh giá và giám sát bạo lực đối 
với nữ giới trong bầu cử

Để xác định xem liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có 
thể làm giảm nhẹ VAWE, cần thiết phải có phân tích 
và đánh giá. Cơ quan phụ trách bầu cử có thể thực 
hiện phân tích và đánh giá để xác định các điểm nóng 
và thiết kế các cơ chế giám sát và làm giảm nhẹ phù 
hợp. Các cân nhắc về VAWE có thể được lồng ghép 
trong đánh giá chung về an ninh bầu cử và/hoặc có 
thể thực hiện các đánh giá cụ thể về VAWE. Các tổ 
chức quốc tế và địa phương, các tổ chức xã hội dân 

sự có thể tham gia đánh giá an ninh bầu cử, và Cơ 
quan phụ trách bầu cử có thể cân nhắc sử dụng phù 
hợp các đánh giá này.

Một cách tiếp cận sáng tạo để xác định VAWE đã 
được Hội đồng bầu cử Ấn Độ (ECI) thực hiện, nhằm 
phân tích điểm yếu, xác định các cá nhân và khu vực 
có nguy cơ. Phân tích nhằm làm sáng tỏ “tính nhạy 
cảm của cử tri hay các khu vực có cử tri, liệu việc 
không sống trong phạm vi địa lý được giám sát có 
gây cản trở hay ảnh hưởng tới quyền bỏ phiếu tự do 
và công bằng của cử tri hay không, khi họ bị hăm 
họa hay chịu các hình thức tác động khác”. Phân tích 
này bao gồm phân tích các cơ sở dữ liệu sau:

• Danh sách hộ gia đình dễ chịu tổn thương.

• Danh sách những người cần theo dõi nhằm ngăn 
chặn việc cử tri bị hăm họa hoặc chịu tác động 
sai lệch.

• Tổng kết về các điểm yếu.

• Danh sách những người gây ra điểm yếu.

• Xác định điểm yếu và hành động sau đó.

• Báo cáo về những người gây ra điểm yếu.

Nguồn tư liệu khảo sát sau đó được chứng thực bởi 
quan chức chức hay viên chức tư pháp địa phương và 
ký bởi quan chức phụ trách bầu cử ở địa phương.218 
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Cơ chế phối hợp giám sát: Công cụ hỗ trợ nữ giới

Công cụ hỗ trợ nữ giới (WSR) là quá trình giám sát phục vụ cho nữ giới và thanh niên để bảo đảm tiến trình 
bầu cử dân chủ và hòa bình. WSR là công cụ nhằm làm giảm bạo lực trong bầu cử thông qua sự tham gia 
của các bên liên quan tới bầu cử, trong việc ủng hộ hòa bình, can thiệp, dàn xếp, phối hợp, phân tích chính 
trị, quan sát và thu thập tư liệu. Các lãnh đạo nữ ôn hòa tại Liberia đã giới thiệu khái niệm này trong cuộc bầu 
cử tổng thống và lập pháp tại Liberia năm 2011. Kế hoạch này lặp lại trong cuộc bầu cử tại Senegal năm 
2012, tại Sierra Leone trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2012, bầu cử quốc hội và địa phương tại Ken-
ya năm 2013. Chủ đề của WSR “Hòa bình nằm trong tay bạn” nhằm thúc đẩy các nỗ lực chung thống nhất 
giữa các bên chính trị liên quan và toàn quốc gia. Chiến lược chính WSR áp dụng là phục vụ nữ giới và thanh 
niên nhằm bảo đảm bầu cử hòa bình, thông qua nâng cao năng lực, đào tạo thanh niên, các quan sát viên 
bầu cử, các chiến dịch truyền thông, vận động ủng hộ quy mô.221

Thông qua xác định các cá nhân dễ chịu tổn thương, 
khảo sát có thể thu thập thông tin về những phụ nữ 
có thể gặp rủi ro trong bầu cử và cung cấp thông tin 
cần thiết cho Cơ quan phụ trách bầu cử để bảo vệ họ.

Sau những đánh giá ban đầu, Cơ quan phụ trách bầu 
cử có thể tiếp tục giám sát và báo cáo về VAWE thông 
qua các đại diện của mình tại địa phương. Các viên 
chức khu vực và địa phương của Cơ quan phụ trách 
bầu cử có thể được huy động để xác định và báo cáo xu 
hướng VAWE trong khu vực của mình, từ đó các biện 
pháp thích hợp sẽ được thông qua. Tại Afghanistan, 
bộ phận phụ trách về giới của Cơ quan phụ trách bầu 
cử đã tổ chức thảo luận bàn tròn, khuyến nghị Cơ 
quan phụ trách bầu cử lập ra cơ chế thu thập và đối 
chiếu thông tin chi tiết về các trở ngại đối với cử tri nữ 
và ứng cử viên nữ.219

Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có thể thiết lập đối tác 
với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để 
nâng cao đánh giá rủi ro. Ví dụ, IDEA đã phối hợp với 
một số Cơ quan phụ trách bầu cử, trong đó có Bosnia 
và Herzegovina, Nepal, Nigeria và Kenya về Công cụ 
quản lý rủi ro bầu cử (ERM). ERM là công cụ nhằm 
mục đích nâng cao năng lực hiểu, phân tích, phòng 
tránh và làm giảm nhẹ bạo lực trong bầu cử, giúp Cơ 
quan phụ trách bầu cử và các cơ quan khác ứng phó 
nếu cần thiết.220 Công cụ này bảo đảm tính tới quan 
điểm bình đẳng giới và xem xét các hình thức bạo lực 
khác nhau mà nam giới và nữ giới có thể gặp phải 
trong cuộc bầu cử.

Quan hệ đối tác cũng bao gồm công tác cùng các 
phái đoàn quan sát viên quốc tế hay trong nước để 
thu thập dữ liệu về VAWE và để ứng phó với VAWE. 
Trong các năm gần đây, nhiều tổ chức đã tăng cường 
gắn kết các cân nhắc về bình đẳng giới vào báo cáo 
quan sát của mình thông qua dữ liệu tách biệt về giới, 
nâng cao tác dụng của các quan sát viên chuyên thu 
thập thông tin về môi trường chính trị, đưa ra các 
tư vấn trong báo cáo quan sát, xây dựng các hướng 
dẫn cụ thể để giám sát sự tham gia của nữ giới trong 
bầu cử. Thông qua việc phối hợp tích cực với các tổ 
chức này, Cơ quan phụ trách bầu cử có thể có nguồn 
thông tin đã được kiểm chứng từ các nhà nghiên cứu 
để nâng cao hoạt động của mình trong thực hiện chu 
trình bầu cử.

Hợp tác trong lĩnh vực này còn nhiều tiềm năng do 
các công cụ giám sát được sử dụng ngày càng nhiều 
và hiệu quả. Nhiều giải pháp dựa trên công nghệ đã 
được giới thiệu trên thế giới như HarassMap (Ai Cập) 
và WomenUnderSeige (Syria), trong đó sử dụng 
truyền thông và các nhiều nguồn dữ liệu để ghi lại 
vấn đề quấy rối tình dục và bạo lực về giới. Công 
nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cũng có thể 
là công cụ cho VAWE.222 Do đó, điều quan trọng là 
thông qua các giải pháp ứng phó với các thách thức 
hiện hữu và tấn công nhằm vào nữ giới trong chính 
trị (như hành động hăm dọa và xúc phạm thông qua 
truyền thông xã hội). 



Quy trình Bầu cử toàn diện Phần B: Xác định vấn đề bất bình đẳng giới trong quy trình và các hoạt động bầu cử82 83

12.2. Các biện pháp ngăn chặn và xoa dịu 
của Cơ quan phụ trách bầu cử

VAWE tác độngđến nữ giới trong nhiều vai trò, và 
tương ứng, Cơ quan phụ trách bầu cử phải có nhiều 
biện pháp ứng phó khác nhau. Cơ quan phụ trách 
bầu cử cần xác định các hình thái và thách thức về 
giới cụ thể trong các công đoạn của bầu cử và xem 
xét chủ động các bước giải quyết chúng, bao gồm các 
quá trình đăng ký cử tri, đăng ký ứng cử viên, chiến 
dịch tranh cử, ngày bỏ phiếu, hoạt động của điểm bỏ 
phiếu. Việc này cũng bao gồm các hành động của Cơ 
quan phụ trách bầu cử trong suốt giai đoạn hậu bầu 
cử cũng như chỉ đạo rõ ràng của Cơ quan phụ trách 
bầu cử trong vấn đề này.223 Một nghiên cứu về VAWE 
tại Nam Á đã chỉ ra rằng các hình thức bạo lực và 
hăm dọa khác nhau kéo dài trong suốt chu trình bầu 
cử, như chiến thuật làm giảm uy tín của ứng cử viên 
nữ, sử dụng các ngôn từ và hình ảnh xúc phạm ứng 
cử viên nữ trong bầu cử tại địa phương nhằm diễu cợt 
họ trước công chúng, các sai sót trong quy trình về 
danh sách cử tri, quấy rối tại điểm bỏ phiếu và cướp 
hòm phiếu.224

Đăng ký cử tri

Trong quá trình bầu cử, tại giai đoạn lập và cập nhật 
danh sách cử tri, Cơ quan phụ trách bầu cử có thể 
đánh giá rủi ro VAWE có thể khiến nữ giới không thể 
đăng ký. Ví dụ, trong bối cảnh các cá nhân cảm thấy 
việc đăng ký cử tri công khai có thể đặt họ vào rủi ro 
do các thông tin được yêu cầu, một số nước cho phép 
đăng ký “ẩn danh” (thường hiểu là đăng ký “bí mật” 
hay “yên lặng”). Biện pháp này được sử dụng phổ biến 
nhất khi có xung đột trong nước. Đăng ký yên lặng là 
“hành động đặt một cá nhân vào danh sách cử tri theo 
cách mà tên hay các thông tin khác (như địa chỉ) của 
họ không xuất hiện trong bản danh sách cử tri được 
xuất bản/tuyên truyền”225 (xem phần 9). Cơ quan phụ 
trách bầu cử có thể bảo đảm các điểm đăng ký là an 
toàn, nữ giới có thể cảm thấy an toàn khi  đến đăng ký 
dù địa điểm có thể xa nơi họ sống.

Đăng ký ứng cử viên

Cũng như đăng ký cử tri, quy trình ứng cử và đăng ký 

ứng cử viên có thể được đánh giá về các nguy cơ chính 
trị của VAWE. Tại một số quốc gia, việc nữ giới có vị 
trí trong cơ quan nhà nước không phải là “quy phạm”, 
những phụ nữ có chức vụ cao và các ứng cử viên có 
thể đối mặt với rủi ro tiềm tàng từ nội bộ cấu trúc tổ 
chức hoặc từ bên ngoài.Nữ giới có thể không được 
thông báo về khung thời gian tranh cử hoặc khung 
thời gian có thể sẽ ngắn hơn (ít nguồn lực tài chính 
hơn, ít linh hoạt hơn và gặp hạn chế trong di chuyển là 
các rủi ro, thách thức tiềm ẩn gặp phải khi khung thời 
gian đăng ký sắp hết). Tương tự, thủ tục hành chính 
về hồ sơ của ứng cử viên và địa điểm/giờ làm việc của 
cơ quan nhận hồ sơ cũng có thể trở thành lo ngại về an 
ninh đối với những phụ nữ có tham vọng. Ví dụ, một 
phụ nữ tại đảng bảo thủ xã hội có thể bị hăm họa từ 
chính gia đình và cộng đồng của mình khi đối diện với 
yêu cầu phải nhanh chóng huy động nguồn tài chính 
đáng kể hoặc nếu việc phải hiện diện tại một Cơ quan 
phụ trách bầu cử nào đó ở xa là việc bắt buộc (nếu 
nữ giới không thể đi một mình).226 Cơ quan phụ trách 
bầu cử có thể giúp xóa bỏ những rào cản này.

Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có thể đưa ra mức 
khuyến khích cho các đảng cam kết trao quyền cho 
nữ giới và có quan điểm mạnh mẽ chống lại VAWE 
và các hình thức bạo lực khác. Ví dụ, tại Liberia, Hội 
đồng bầu cử quốc gia và các đảng đã làm việc về bộ 
quy tắc ứng xử. Một trong các mục tiêu là nhằm tránh 
“việc cách ly nữ giới do bạo lực, đe họa và gian lận”. 
Các đảng nhất trí với “nguyên tắc không phân biệt 
đối xử, không dùng ngôn từ xúc phạm và không kích 
động các vấn đề về giới”.227

Giai đoạn vận động tranh cử

Tại một số quốc gia, ước tính ¾ các hành động bạo 
lực đối với nữ giới trong bầu cử nhằm vào các ứng cử 
viên nữ hoặc những người ủng hộ của đảng chính trị 
trong giai đoạn vận động trước cuộc bầu cử.228 Ứng 
phó với các hành động bạo lực đối với nữ giới trong 
chính trị có thể gồm xác định điểm bùng phát bạo lực 
trong cấu trúc nội bộ của đảng chính trị. Bên cạnh các 
hành động làm giảm bạo lực chính trị nói chung, Cơ 
quan phụ trách bầu cử có thể xem xét các hành động 
cụ thể nhằm giảm việc xảy ra VAWE trong giai đoạn 
tranh cử. Ví dụ, Cơ quan phụ trách bầu cử có thể đưa 
ra chính sách không-khoan-nhượng với những kẻ gây 



Quy trình Bầu cử toàn diện Phần B: Xác định vấn đề bất bình đẳng giới trong quy trình và các hoạt động bầu cử84 85

ra VAWE, trong đó có những hành động quyết liệt và 
răn đe dành cho các đảng hay cá nhân có hành vi vũ 
lực cản trở nữ giới tranh cử với lý do giới tính. Hành 
động có thể bao gồm sự đáp trả cứng rắn đối với bạo 
lực và thiết lập các bộ phận đặc biệt với các bên nhằm 
thúc đẩy sự tham gia của nữ giới, rà soát về VAWE 
và hồ sơ về các hành vi VAWE liên quan tới các bên.

Cơ quan phụ trách bầu cử là cơ quan phù hợp nhất có 
thể phát hiện vi phạm và từ đó đưa ra các biện pháp 
an ninh, quyết định có thẩm quyền phù hợp và cung 
cấp bằng chứng trong các trường hợp vi phạm. Trong 
các trường hợp không có dấu hiện phạm tội, Cơ quan 
phụ trách bầu cử có năng lực thực thi pháp luật, họ 
có thể áp dụng mức phạt trực tiếp. Mức phạt có thể 
áp dụng đối với trường hợp không tôn trọng quy định 
quota (như xử phạt hành chính, khiển trách hay xử 
phạt bằng văn bản229), không hoàn thành hồ sơ ứng cử 
hoặc không hoàn thành việc phê chuẩn hay các chữ ký 
cần thiết để đăng ký.

Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có thể giới thiệu và 
thực thi quy định tài chính nhằm thúc đẩy tham gia 
chính trị và phi chính trị hóa các bất đồng về tài chính 
trong chính trị. Các nghiên cứu về tài chính tranh cử 
đã chỉ ra rằng “nữ giới có khả năng gặp rào cản tâm 
lý lớn hơn nam giới trong việc yêu cầu tài chính phục 
vụ nhu cầu bản thân”230 và họ cũng gặp phản kháng 
tại gia đình trong khi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử. 
Việc này trầm trọng hơn khi thời hạn gây quỹ không 
có nhiều. Trong các đảng, ngân sách bị giới hạn khiến 
việc cạnh tranh có thể tạo ra bất động và đe dọa. Cơ 
quan phụ trách bầu cử có thể xem xét giải quyết các 
vấn đề này bằng nhiều cách, bao gồm khuyến nghị 
thiết lập mức phí ứng cử phù hợp và đưa ra khuyến 
khích giảm mức phí cho ứng cử viên nữ. Cơ quan phụ 
trách bầu cử cũng có thể làm việc với truyền thông 
để thúc đẩy minh bạch, sự quan tâm đến vấn đề giới 
trong bầu cử trong giai đoạn tiến tới bầu cử, và đặc 
biệt là đưa tin về các ứng cử viên nữ.

Một số các tổ chức quốc tế đã làm việc với truyền 
thông để thúc đẩy báo cáo về giới. Ví dụ, tại Jordan 
năm 2013, Viện truyền thông Jordan (JMI) đã phối 
hợp với UNESCO tổ chức hội thảo báo cáo về giới 
trong bầu cử. IDEA và UN Women đã xuất bản tài 
liệu “Tin tức về bầu cử từ quan điểm về giới: Hướng 
dẫn giám sát truyền thông” năm 2011, trong đó xác 

định cách thức các biến số giám sát về giới trong 
truyền thông bầu cử đưa thông tin về công tác của Cơ 
quan phụ trách bầu cử.231 Vai trò của truyền thông 
trong ngăn chặn và báo cáo về VAWE có thể gắn với 
các hoạt động đào tạo về bầu cử, như chương trình 
đào tạo BRIDGE về điều hành bầu cử.

Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có thể phối hợp với 
các Tổ chức xã hội dân sự nhằm giáo dục quần chúng 
về bản chất của VAWE và cách thức ngăn chặn, đặc 
biệt ở cấp cộng đồng. Việc này có thể là một phần của 
công tác giáo dục công dân và cử tri của Cơ quan phụ 
trách bầu cử. Giáo dục công dân bao gồm nhận thức 
chung về vấn đề nữ giới tham gia chính trị hoặc có thể 
trự tiếp xác định vấn đề về VAWE thông qua các áp 
phích hay clip giải thích về nguy cơ bạo lực trong gia 
đình, nhằm cản trở hay ép buộc người vợ và con gái 
thực hiện quyền chính trị.

Ngày bỏ phiếu

Trong một số trường hợp, bản thân Cơ quan phụ trách 
bầu cử có thể có tác động mạnh hơn đối với VAWE. 
Các quyết định điều hành về địa điểm, nhân viên và 
bố trí điểm bỏ phiếu có thể tác động tới nhận thức về 
rủi ro của VAWE. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng cử 
tri nữ thường là nạn nhân của việc đe dọa trong ngày 
bỏ phiếu hơn nam giới, và bạo lực xảy ra với nữ giới 
thường xuyên hơn tại các khu vực nông thôn.232 Việc 
bố trí địa điểm các điểm bỏ phiếu đặc biệt nhạy cảm 
ở các khu vực này, nhất là tránh bố trí điểm bỏ phiếu 
đòi hỏi phải di chuyển, thông qua xác định các khu 
vực nguy hiểm hay các địa điểm nhạy cảm chính trị về 
sắc tộc và tôn giáo.

Đào tạo và hướng dẫn giúp nhân viên bầu cử và đội ngũ 
an ninh bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi các 
nguy cơ cụ thể hoặc tránh làm trầm trọng mất an ninh 
hay thao túng cử tri. Đào tạo đội ngũ an ninh đặc biệt 
quan trọng nhằm phòng tránh và giảm thiểu bạo lực có 
thể xảy ra tại điểm bỏ phiếu trong ngày bỏ phiếu. Đào 
tạo nhân viên của Cơ quan phụ trách bầu cử, ở tất cả 
các cấp trong tổ chức, hiểu về biểu hiện, dấu hiệu của 
VAWE có thể cần thiết để bảo đảm rằng sự vụ có thể 
được giải quyết ngay từ quyết định ứng phó đầu tiên. 
Cần chú ý bảo đảm nhân viên bầu cử không vô tình bỏ 
qua VAWE hoặc bản thân vi phạm VAWE.
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Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có thể xem xét thúc 
giục nữ giới hành động với vai trò là đại diện của đảng 
chính trị tại điểm bỏ phiếu, đặc biệt tại các điểm bỏ 
phiếu chỉ dành cho nữ. Họ có thể khuyến khích các 
nhóm giám sát xã hội đưa vấn đề giới thành một phần 
trong báo cáo quan sát và đưa ra hình thức công nhận 
các tổ chức giám sát về giới trong ngày bỏ phiếu để 
bảo đảm nữ giới tham gia với vai trò quan sát viên.

Giai đoạn hậu bầu cử

Bên cạnh các quan tâm nêu trên trước và trong cuộc 
bầu cử, Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có vai trò 
ngăn chặn và giảm thiểu VAWE trong giai đoạn hậu 
bầu cử. Cơ quan phụ trách bầu cử và các cơ quan khác 
có thể thanh tra và truy tố các đối tượng có hành vi 
VAWE trong phạm vi thẩm quyền. Họ có thể xem xét 
giám sát về bạo lực, thu thập bằng chứng và tài liệu. 
Do đây là vấn đề tranh cãi trong bầu cử, cho dù các vụ 
kiện được quản lý bởi hệ thống tòa án, Cơ quan phụ 
trách bầu cử có thể có vai trò đáng kể trong quản lý 
xung đột và phán quyết về bầu cử. Cơ quan phụ trách 

bầu cử cũng có thể rà soát hoạt động trong giai đoạn 
hậu bầu cử và hoạch định các giải pháp tiến bộ trong 
tương lai.

Vai trò lãnh đạo của Cơ quan phụ trách bầu cử

Cuối cùng, Cơ quan phụ trách bầu cử có thể thể hiện 
vai trò lãnh đạo về vấn đề tham gia của nữ giới, bằng 
việc bảo đảm lồng ghép giới trong quy trình nội bộ 
và thực hiện các chính sách (nếu có) về bạo lực, đe 
dọa, quấy rối. Nếu không có chính sách, Cơ quan phụ 
trách bầu cử có thể thông qua bộ quy tắc ứng xử trong 
đó xác định các vấn đề cụ thể liên quan đến hành vi 
quấy rối và bạo lực đối với nữ giới.

Tại Bolivia, Luật chống lại quấy rối và bạo lực chính 
trị về giới (Luật số 243 năm 2012) đã thiết lập các cơ 
chế ngăn chặn, giải quyết và xử phạt các hành động 
cá nhân hoặc tập thể về quấy rối hay bạo lực chính 
trị đối với nữ giới, nhằm bảo đảm nữ giới được thực 
hiện đầy đủ quyền chính trị (điều 2). Luật định nghĩa 
về “quấy rối chính trị” và “bạo lực chính trị”; bảo vệ 
những phụ nữ trúng cử hoặc được bổ nhiệm có trong 
việc thực hiện các chức năng chính trị (điều 5); yêu 
cầu các cấp có thẩm quyền, các bộ phận phụ trách 
bầu cử phải nhận thức về các hành động quấy rối và 
bạo lực chính trị và đệ trình tất cả các thông tin này 
lên cấp Tòa án (điều 26).

Bên cạnh các quy định và quy tắc ứng xử nội bộ chặt 
chẽ và tiến bộ, việc bổ nhiệm các vị trí tư vấn về giới 
hay bộ phận phụ trách về giới trong Cơ quan phụ 
trách bầu cử có thể giúp đóng góp quan trọng trong 
giáo dục và các hành động phòng tránh, ứng phó. Như 
vậy, Cơ quan phụ trách bầu cử có thể bảo đảm đào tạo 
đầy đủ cho các nhân viên tạm thời, là những người giữ 
vị trí phù hợp để ngăn chặn các nguy cơ bạo lực và đe 
dọa đối với cử tri. Cũng có nhiều biện pháp can thiệp 
khác để giảm thiểu VAWE nằm ngoài khuôn khổ của 
tài liệu này. Do các đảng chính trị thường là đối tượng 
vi phạm nhiều nhất về VAWE, họ cũng đóng vai trò 
quan trọng trong việc làm giảm và ngăn chặn hình 
thức bạo lực này.234

Ví dụ về sự tham gia của Cơ quan phụ 
trách bầu cử trong việc làm giảm xung 
đột tại Zambia:

Hội đồng bầu cử Zambia (ECZ) có quyền thiết 
lập Ủy ban quản lý xung đột để giải quyết các 
thắc mắc và các vấn đề trong bầu cử. Ủy ban 
quốc gia về quản lý xung đột (NCMC) có thành 
phần đại diện từ 24 bang và các tổ chức liên 
quan như cảnh sát, cơ quan chống ma túy, ủy 
ban chống tham nhũng, các đảng chính trị và tổ 
chức xã hội. Lãnh đạo NCMC do ECZ chỉ định. 
NCMC và các cơ quan trực thuộc là Ủy ban quản 
lý xung đột cấp quận có thể trở thành diễn đàn để 
lắng nghe thắc mắc của cử tri nữ và ứng cử viên 
nữ. Ủy ban có quyền áp dụng xử phạt nếu xác 
định xảy ra vi phạm.233
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workers, candidates and voters. EMBs can advise and 
lead gender-sensitive risk assessment and planning 
for election day, which may include planning for sce-
narios where police are required to intervene in sensi-
tive situations. For example, in Afghanistan, the EMB 
identified the necessity of body searches at polling sta-
tions and gender-sensitive security planning became a 
critical issue. The shortage of female poll workers to 
conduct these searches on women voters was resolved 
through the support of UNDP and coordination among 
the EMB, the provincial governors and the Ministry of 

the Interior, which recruited and deployed over 11,000 
female agents to conduct body searches for women on 
election day in 2010.236 In Kyrgyzstan in 2010, UNDP 
worked with the Central Elections Committee to create 
a space for dialogue and partnerships between civil 
society, law enforcement agencies and the electoral 
commission, which contributed to the prevention of 
electoral violence.237 In Niger in 2010, UNDP facilitated 
training and sensitization of national security forces by 
focusing on gender and election protection issues and 
gender-based violence during voting.238

sUMMINg UP:

• VAWE impacts women in many roles and EMBs should 
be aware of the gender-specific threats across all 
areas of electoral participation, including in the areas 
of voter registration, candidate registration, candidate 
campaigning and voters on election day.

• Violence against women in elections is an increasingly 
apparent trend that requires a concerted response from 
EMBs, often in partnership with other stakeholders, 
including the security sector, political parties and CSOs. 

• Some good practices in monitoring and analysing 
patterns in the incidence of violence against women are 
evident, including through civil society based initiatives.

• EMBs can act to mitigate VAWE on election day itself. 
Operational decisions, including the location, staffing 
and layout of polling stations, impact the perception 
of VAWE risks. Women voters are significantly more 
likely to be victims of polling day violence than men and 
violence against women voters occurs most frequently in 
rural settings.

© Gabrielle Bardall

TÓM TẮT:

• VAWE tác động đến nữ giới trong nhiều vai trò, và Cơ quan 
phụ trách bầu cử nên nhận thức các nguy cơ về giới trong 
toàn bộ các lĩnh vực liên quan đến bầu cử, trong đó có đăng 
ký cử tri, đăng ký ứng cử viên, vận động tranh cử và cử tri 
trong ngày bỏ phiếu.

• VAWE có xu hướng gia tăng rõ rệt, đòi hỏi có sự ứng phó 
của Cơ quan phụ trách bầu cử, thường có sự phối hợp của 
các bên liên quan khác như bộ phận an ninh, các đảng 
chính trị và Tổ chức xã hội.

• Có một số điển hình về mô hình giám sát và phân tích về 
phạm vi tác động của bạo lực đối với nữ giới, trong đó có 
các sáng kiến của xã hội.

• Bản thân Cơ quan phụ trách bầu cử có thể hành động để 
giảm thiểu VAWE trong ngày bỏ phiếu. Các quyết định 
điều hành, trong đó có vị trí, nhân viên và bố trí điểm bỏ 
phiếu, sẽ có tác động đến nhận thức về rủi ro của VAWE. 
Cử tri nữ có khả năng trở thành nạn nhân của bạo lực trong 
ngày bỏ phiếu cao hơn nam giới và bạo lực đối với các cử tri 
nữ thường xảy ra tại khu vực nông thôn.

12.3. Điều phối về an ninh

Cơ quan phụ trách bầu cử là cơ quan hỗ trợ quan trọng 
trong việc xây dựng ứng phó an ninh đối với VAWE, 
với trách nhiệm điều phối các lực lượng an ninh có 
trách nhiệm, nhằm bảo đảm tổ chức bầu cử an toàn 
cho tất cả các bên liên quan.235 Các bên liên quan bao 
gồm nhân viên bầu cử, ứng cử viên và cử tri. Cơ quan 
phụ trách bầu cử có thể tư vấn và hướng dẫn đánh giá 
rủi ro tính tới vấn đề giới và lập kế hoạch cho ngày 
bỏ phiếu, trong đó có thể có việc lập kịch bản cho các 
trường hợp nhạy cảm cần có sự can thiệp của cảnh sát. 
Ví dụ tại Afghanistan, Cơ quan phụ trách bầu cử xác 
định sự cần thiết của việc khám xét thân thể tại điểm 
bỏ phiếu và việc lập kế hoạch an ninh tính tới vấn đề 
giới trở thành vấn đề quan trọng. Việc thiếu nhân viên 

nữ để thực hiện khám xét các cử tri nữ đã được giải 
quyết với sự hỗ trợ của UNDP và điều phối giữa Cơ 
quan phụ trách bầu cử, chính quyền địa phương và Bộ 
Nội vụ. Các cơ quan đã phối hợp tuyển trên 11000 
nữ nhân viên thực hiện khám xét thân thể của nữ giới 
trong ngày bầu cử vào năm 2010.236 Tại Kyrgyzstan 
năm 1010, UNDP đã làm việc với Hội đồng bầu cử 
trung ương và mở không gian thảo luận và phối hợp 
đối tác giữa xã hội, các cơ quan thực thi pháp luật và 
Hội đồng bầu cử, góp phần ngăn chặn bạo lực trong 
bầu cử.237 Tại Nigeria năm 2010, UNDP đã tạo thuận 
lợi cho đào tạo lực lượng an ninh quốc gia, thông qua 
việc tập trung vào các vấn đề giới và bảo vệ trong bầu 
cử, bạo lực liên quan đến giới khi bỏ phiếu.238



Quy trình Bầu cử toàn diện Phần B: Xác định vấn đề bất bình đẳng giới trong quy trình và các hoạt động bầu cử86 87

Làm việc với   
các bên liên quan13

Cơ quan phụ trách bầu cử phải bảo đảm tất cả các bên liên quan không chỉ ràng buộc 
bởi các quy chế bầu cử, mà còn bảo đảm tạo ta môi trường có lợi để trao đổi quan điểm 
chính trị và nền tảng chính sách. Điển hình tốt của việc tạo ra môi trường như vậy là làm 
việc với nhiều đối tác và các bên liên quan, bao gồm các đảng chính trị, truyền thông và 
tổ chức xã hội.

Rất nhiều tài liệu vận động tranh cử mà cử tri nhìn 
thấy thường xuất phát từ giới truyền thông, từ các ứng 
cử viên và các đảng chính trị tham gia tranh cử. Nam 
giới thường chiếm đa số so với nữ giới trong các vị 
trí ứng cử viên, lãnh đạo đảng, phóng viên hay phát 
thanh viên. Do vậy, việc thực hiện hoạt động bầu cử 
có vẻ là hoạt động của nam giới. Cơ quan phụ trách 
bầu cử có nhiều cấp quản lý khác nhau để thực hiện 
kiểm soát đối với truyền thông và chiến dịch tranh cử, 
do vậy họ có thể dùng ảnh hưởng của mình (là tổ chức 
độc lập, có uy tín chính trị) để thúc đẩy cân bằng giới. 
Trong một số trường hợp, Cơ quan phụ trách bầu cử 
có vai trò kiểm soát truyền thông trong cuộc bầu cử 
hoặc thành lập một cơ quan kiểm soát riêng.

Qua các ví dụ thực tiễn và kết quả từ khảo sát về Cơ 
quan phụ trách bầu cử, phần sau đây sẽ phân tích 
quan hệ đối tác do Cơ quan phụ trách bầu cử xây 
dựng với các đảng chính trị, giới truyền thông và các 
tổ chức xã hội.

13.1. Làm việc với các đảng chính trị

Cơ quan phụ trách bầu cử có nhiều kênh để tác động 
tới hành vi của các đảng chính trị mà không ảnh 
hưởng tới vai trò độc lập và trung lập chính trị. Tại 
những nơi Cơ quan phụ trách bầu cử có vai trò thực 
hiện đăng ký cho các đảng chính trị hay ứng cử viên 

hoặc giám sát ngân sách, họ sẽ thiết lập liên lạc với 
ban thư ký của các đảng và khuyến khích các hành vi 
tốt. Thiết lập bộ quy tắc ứng xử cùng các đảng chính 
trị là biện pháp được sử dụng trong nhiều trường hợp 
nhằm bảo đảm nhận thức về giới trong các chiến dịch 
tranh cử:

• Tại Nepal, bộ quy tắc ứng xử của các đảng chính 
trị bao gồm nội dung chiến dịch tranh cử không 
nên làm tăng thù ghét đối với bất cứ ai từ góc độ về 
giới (đây chỉ là một trong các nội dung). Nội dung 
này là quan trọng do việc mưu sát đã trở thành 
một phần trong bầu cử, nhất là đối với các ứng cử 
viên nữ.239

• Tại Liberia, Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc 
với các đảng chính trị về bộ quy tắc ứng xử. Một 
trong các mục tiêu là nhằm tránh “cách ly nữ giới 
do bạo lực, đe dọa và gian lận”. Các đảng nhất trí 
“nguyên tắc không phân biệt đối xử, không dùng 
ngôn từ xúc phạm, không kích động các vấn đề 
về giới”240

Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có thể lập khuôn khổ 
quy định về các đảng chính trị và các điều kiện mà các 
đảng phải tuân thủ thì mới được đăng ký. Nếu trong 
trường hợp Cơ quan phụ trách bầu cử xem xét thực 
hiện quy định buộc các đảng không được có diễn văn 
gây thù ghét hoặc từ chối nữ giới tham gia các hoạt 
động trong chiến dịch tranh cử. Các đảng không đáp 
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ứng tiêu chuẩn này sẽ bị xử phạt, như xóa đăng ký hay 
các hình thức phạt khác nếu Cơ quan phụ trách bầu 
cử thực hiện giám sát việc đăng ký.

Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có trách nhiệm thực 
hiện xử phạt các đảng nếu họ không tuân thủ luật; ví 
dụ về mức phạt có thể là cắt giảm ngân sách công, 
trong trường hợp các đảng không đáp ứng quy định, 
tiêu chí về đăng ký ứng cử viên (xem phần 10). Cho 
dù nhiều hình thức phạt đã được đưa vào khuôn khổ 
pháp lý, tại nhiều quốc gia, công tác giám sát, thu 
thập chứng cứ và khởi tố vi phạm là công việc của 
Cơ quan phụ trách bầu cử. Do đó, Cơ quan phụ trách 
bầu cử phải thúc đẩy việc các đảng tuân thủ luật, bằng 
cách bảo đảm các đảng có thông tin đầy đủ về nghĩa 
vụ của mình.

Một số Cơ quan phụ trách bầu cử có chức năng tiếp 
cận và thông tin tới các đảng chính trị và ứng cử viên. 
Hình thức hỗ trợ này đóng vai trò quan trọng trong 
việc khuyến khích các ứng cử viên nữ tham gia và cho 
họ thông tin đầy đủ để tham gia. Ví dụ:

• Tại Afghanistan, IEC tổ chức cuộc họp hàng tháng 
về giới và bầu cử, với sự tham dự của các bên chính 
phủ và phi chính phủ. Cuộc họp là diễn đàn hiệu 
quả để trao đổi thông tin và điều phối giữa nhiều 
bên liên quan, trong đó có ứng cử viên nữ, nhân 
viên bầu cử và quan sát viên.241

• Tại CHDC Congo, CENI lập ra bộ phận điều phối 
và khuôn khổ đối thoại dành cho các nữ chính trị 
gia và ứng cử viên nữ. Thông qua định kỳ trao đổi 
thông tin và chia sẻ quan tâm của các ứng cử viên, 
CENI sẽ thúc đẩy mức độ nhận thức về các quy 
trình bầu cử. CENI cũng cung cấp cơ hội đào tạo 
cho các ứng cử viên nữ thông qua bộ phận phụ 
trách về giới.242

Cơ quan phụ trách bầu cử cũng làm việc với các đảng 
chính trị cả về các vấn đề không liên quan tới chiến 
dịch tranh cử. Cơ quan phụ trách bầu cử có thể tư vấn 
các đảng chính trị trong thực hiện thanh tra về giới 
và thực hiện các phân tích hậu bầu cử. Trong nhiều 
trường hợp, các đảng có thể đưa ra thêm bằng chứng 
để thảo luận và hỗ trợ xác định giải pháp khi có nguy 
cơ giảm sự tham gia của nữ giới. Cơ quan phụ trách 
bầu cử có thể nhắc nhở các đảng chính trị về tầm quan 
trọng của việc có đại diện nữ giới trong cấu trúc của 

đảng, không chỉ với vai trò là ứng cử viên tranh cử.

Cơ quan phụ trách bầu cử đóng vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy trao quyền cho nữ giới thông qua 
các hoạt động nội bộ và các hoạt động họ triển khai 
nhằm bảo đảm nữ giới được tiếp cận quá trình bầu 
cử, với tư cách cơ quan ủng hộ bình đẳng giới trong 
vấn đề tham gia chính trị và tranh luận công khai. Các 
vấn đề này bao gồm thúc đẩy đối thoại cấp quốc gia, 
thông báo cho các ứng cử viên nữ các thông tin quan 
trọng về quá trình bầu cử và cung cấp thông tin cho 
các đảng về bất bình đẳng giới.

Tại các quốc gia có sự tham gia chính trị của nữ giới 
bị hạn chế, Cơ quan phụ trách bầu cử và các đối tác 
đóng vai trò quan trọng trong việc đưa vấn đề này ra 
thảo luận ở cấp quốc gia. Họ làm điều này thông qua 
các sáng kiến trực tiếp hoặc phối hợp với các đảng 
chính trị và các nhóm khác (như các đơn vị của chính 
phủ, quốc hội và các nhóm ủng hộ dân sự) cùng dấy 
lên vấn đề. Hình thức lãnh đạo này đặc biệt có ý nghĩa 
trong giai đoạn cải tổ luật pháp. Ví dụ:

• Tại Albania, UNDP và UN Women đã hỗ trợ các 
đảng liên quan thảo luận về sửa đổi luật pháp, 
trong đó giới thiệu về quy định 30% chỉ tiêu số 
lượng cho nữ giới.243 Năm 2013, CEC và các đối tác 
tham gia vào chuỗi thảo luận với các bên liên quan 
để cải cách các cơ chế nhằm tuân thủ quy định đại 
diện về giới trong các cơ quan. Thông qua đánh giá 
khuynh hướng các đảng chính trị lách quy định về 
chỉ tiêu số lượng, CEC xác định các điểm yếu trong 
hệ thống hiện tại để giải quyết trong lịch trình cải 
cách bầu cử sắp diễn ra.244

• Tại Campuchia, năm 2011, UNDP đã hỗ trợ cho 7 
đối thoại cấp cao giữa các đảng chính trị, Hội đồng 
bầu cử quốc gia và Bộ Nội vụ. Các đối thoại này 
đưa ra các tác động đáng chú ý về sự tiến bộ trong 
cải cách bầu cử ở Campuchia, trong đó có cải cách 
nhằm hỗ trợ sự tham gia của nữ giới như sửa luật 
bầu cử (tăng thời hạn đăng ký cử tri từ 30 lên 45 
ngày trước cuộc bầu cử hội đồng địa phương 2012 
và gia hạn thời hạn hiệu lực của thẻ căn cước đã hết 
hạn tới tháng 12/2013245)



Quy trình Bầu cử toàn diện Phần B: Xác định vấn đề bất bình đẳng giới trong quy trình và các hoạt động bầu cử88 89

13.2. Làm việc với giới truyền thông

Các cơ quan truyền thông và báo chí đóng vai trò 
quan trọng trong giai đoạn bầu cử, cung cấp thông 
tin cho cử tri và định hướng dư luận. Việc bảo đảm 
giới truyền thông có thông tin đầy đủ và chính xác về 
quá trình bầu cử là cần thiết để bảo đảm cử tri có các 
thông tin cần thiết để tham gia và không bị lúng túng 
hay mất quyền bầu cử do các thông tin không chính 
xác. Cơ quan phụ trách bầu cử cần bảo đảm họ duy 
trì vai trò trung lập chính trị, do vậy việc tóm tắt tốt 
thông tin cho truyền thông về tầm quan trọng của việc 
khuyến khích nữ giới bỏ phiếu có thể tạo ra các tin tức 
hữu ích.

Cơ quan phụ trách bầu cử có thể sử dụng nhiều kênh 
liên lạc khác nhau để các cơ quan truyền thông nhận 
thức về vấn đề giới trong bầu cử và khích lệ giới truyền 
thông tham gia vào dự án khuyến khích sự tham gia 
của nữ giới. Cụ thể, truyền thông có thể được lợi từ 
các hoạt động đào tạo nhận thức về giới. Mục tiêu của 
đào tạo là thúc đẩy nhận thức về giới và các kỹ năng 
truyền thông, giúp giới truyền thông hiểu bình đẳng 
giới là một phần của quyền công dân, dân chủ và tự 
do, xác định các vấn đề mấu chốt về giới trong bầu 
cử và hỗ trợ ý tưởng cho truyền thông về góc độ về 
giới trong khi đưa tin về bầu cử.250 Ngoài ra, bảo đảm 
an toàn cho các phóng viên đưa tin về bầu cử cũng 
đồng nghĩa với việc các phóng viên, cả nam và nữ, cả 
trong và ngoài nước, được làm việc an toàn và không 
bị quấy rối trong thời gian bầu cử, theo “Kế hoạch 
hành động của Liên hợp quốc về an toàn của phóng 
viên và vấn đề miễn trừ”.251

Ví dụ về làm việc với truyền thông để 
thúc đẩy sự tham gia của nữ giới và 
cung cấp nội dung nhận thức về giới:

• Tại Armenia năm 2009, đào tạo nhận thức về 
giới được tổ chức cho phóng viên để nâng cao 
năng lực của họ về vấn đề giới và đấu tranh với 
khuôn mẫu trong truyền thông. UNDP hỗ trợ 
xuất bản cuốn sách “Giới và Báo chí” cho sinh 
viên và giảng viên các trường đại học.

• Tại Bosnia và Herzegoniva, Chủ tịch Hội đồng 
bầu cử trung ương đã liên lạc với các cơ quan 
truyền thông về tranh luận đối với vấn đề nam 
giới chi phối trong bầu cử, kêu gọi các cơ quan 
này tính tới để nữ giới tham gia tranh luận trên 
truyền hình.246

• Tại Nepal, bộ quy tắc ứng xử của giới truyền 
thông cấm đưa các tin có thể gây ra “tác động 
bất lợi đối với nguyên tắc bình đẳng giới và xã 
hội”, trong đó có các tin xử dụng ngôn từ phân 
biệt đối xử và thông điệp kích động bạo lực.247 

Bộ quy tắc cũng kêu gọi truyền thông tích cực 
khuyến khích nữ giới (và các nhóm người khác) 
tham gia bầu cử.248

• Tại Papua New Guinea: UN Women đã tổ chức 
đào tạo BRIDGE về giới và bầu cử cho giới 
truyền thông trước cuộc bầu cử toàn dân 2012.

• Tại Yemen, Dự án hỗ trợ bầu cử chung giữa 
UNDP và EC đã phối hợp với các tổ chức xã hội 
dân sự tổ chức chương trình đào tạo về giới cho 
16 phóng viên. Phạm vi đào tạo bao gồm khuôn 
khổ luật pháp, khuôn mẫu truyền thông đối với 
nữ giới và tầm quan trọng của việc nữ giới tham 
gia chính trị.249

• Tại Angola, Botswana, Mauritius, Malawi, 
Mozambique, Namibia và Nam Phi, các hội 
thảo và đào tạo cấp quốc gia do NGO phối hợp 
với Gender Links tổ chức đã thảo luận về “Giới, 
Bầu cử và Truyền thông” cho các đối tượng 
truyền thông.
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13.3. Working with Csos
It is common in most countries for a variety of civil 
society organizations to be engaged in issues related to 
elections. Many CSOs actively promote women’s partic-
ipation, and can be key allies and partners for an EMB 
that is working towards equal participation of women in 
the electoral process.

outreach
Many CSOs engage in voter information and education 
efforts. While this is more fully discussed in section 14, 
CSOs offer the opportunity for providing information 
campaigns that can be more targeted than those imple-
mented by an EMB. CSOs can be an excellent conduit 
to share civic and voter education materials because 
of their reach, especially in remote communities. For 
example, a CSO that is purely focused on women from 
minority groups is likely to find it easier to reach such 
women with voter information messages than an EMB. 
CSOs may complement the efforts of EMBs to deliver 
face-to-face or in-person sessions that are an effective 
method for most learners. While an EMB cannot pro-
vide face-to-face educational sessions for the entire elec-
torate, targeted sessions for specific populations can be 
highly effective when working with CSO partners, espe-
cially in areas where there are low voter registration or 
turnout rates among women voters.

Providing gender expertise
CSOs that specialize in gender equality can bring this 
expertise to bear on the electoral process, providing 
advice, assistance and access to networks that EMBs may 
not have themselves. An EMB engaging in gender audit 
exercises and post-election reviews may find it benefi-
cial to do so with civil society partners. CSOs offer per-
spectives on electoral arrangements that an EMB, being 
fully consumed by them, may not see, as well as being 
able to harness the experiences of women from diverse 
backgrounds and levels of political literacy.

CSOs can also look into some of the political elements 
of women’s participation in elections that would not 
be appropriate lines of enquiry for an EMB, such as 
how party policies will affect women and how candi-
date recruitment works for women. CSOs may also be 
involved in domestic observation of the electoral pro-
cess or in violence monitoring programmes and their 
findings may provide useful recommendations to 
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13.3. Làm việc với các tổ chức xã hội

Việc nhiều tổ chức xã hội dân sự (CSO) tham gia các 
hoạt động liên quan đến bầu cử phổ biến ở hầu hết 
các quốc gia. Nhiều CSO tích cực thúc đẩy sự tham 
gia của nữ giới và có thể trở thành đồng minh, đối tác 
của Cơ quan phụ trách bầu cử trong công tác hướng 
tới sự tham gia bình đẳng của nữ giới trong quá trình 
bầu cử.

Tiếp cận

Có nhiều CSO tham gia nỗ lực về thông tin và giáo 
dục cử tri, điều này sẽ được thảo luận đầy đủ hơn 
tại phần 14. CSO đưa ra cơ hội tổ chức các chiến 
dịch thông tin có trọng điểm hơn các chiến dịch do 
Cơ quan phụ trách bầu cử thực hiện. CSO có thể trở 
thành xúc tác tốt để chia sẻ các tài liệu giáo dục công 
dân và cử tri bởi phạm vi của họ, đặc biệt là tới các 
cộng đồng vùng xa. Ví dụ, một CSO chỉ tập trung vào 
nữ giới ở các nhóm thiểu số sẽ tiếp cận những phụ nữ 
này dễ dàng hơn Cơ quan phụ trách bầu cử để truyền 
thông tin về cử tri. CSO có thể bổ sung nỗ lực của Cơ 
quan phụ trách bầu cử trong việc cung cấp các phiên 
đào tạo trực tiếp (mặt-đối-mặt), là phương pháp hiệu 
quả cho học viên. Trong khi Cơ quan phụ trách bầu 
cử không thể cung cấp hình thức đào tạo này tại tất 
cả các đơn vị bầu cử, các phiên đào tạo có trọng điểm 
cho từng nhóm quần chúng cụ thể do CSO và đối tác 
tổ chức sẽ hiệu quả hơn, đặc biệt tại những vùng có 
tỷ lệ nữ giới đăng ký cử tri thấp hoặc tỷ lệ nữ giới bỏ 
phiếu thực tế thấp.

Cung cấp ý kiến chuyên môn về giới

Những CSO chuyên về bình đẳng giới có thể đưa ra 
ý kiến chuyên môn về quá trình bầu cử, cung cấp lời 
khuyên, hỗ trợ và tiếp cận các mạng lưới mà các Cơ 
quan phụ trách bầu cử không có được. Cơ quan phụ 
trách bầu cử tham gia hoạt động thanh tra về giới 
và rà soát hậu bầu cử có thể có lợi ích nếu phối hợp 
với đối tác là CSO. CSO có thể đưa ra góc độ về bố 
trí bầu cử mà Cơ quan phụ trách bầu cử - dù là cơ 
quan phụ trách - có thể chưa xem xét tới, cũng như có 
thể truyền đạt kinh nghiệm cho nữ giới có hoàn cảnh 
không thuận lợi hoặc trình độ chính trị thấp.

CSO có thể nhìn nhận về một số yếu tố chính trị của 
việc nữ giới tham gia bầu cử mà có thể không thuộc 
phạm vi của Cơ quan phụ trách bầu cử như cách thức 
chính sách của các đảng tác động đến nữ giới hay 
các tiêu chuẩn ứng cử viên đối với nữ giới như thế 
nào. CSO cũng có thể tham gia với vai trò quan sát 
viên trong nước đối với quá trình bầu cử hoặc các 
chương trình giám sát vi phạm. Phát hiện của họ có 
thể giúp đưa ra khuyến nghị hữu ích cho Cơ quan 
phụ trách bầu cử. Ví dụ, tại Nam Phi, Hội đồng bầu 
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sUMMINg UP:

• EMBs must ensure that stakeholders abide by 
electoral rules and that there is an environment 
conducive to the exchange of political views. A 
good practice in facilitating that environment 
is to work with a variety of partners and stake-
holders, including political parties, the media 
and civil society organizations.

• EMBs may also work to bring a range of stake-
holders together, such as by holding joint 
information sessions with political parties, CSOs 
and relevant government departments.

• Electoral management bodies may sensitize 
media organizations to increase awareness of 
gender issues in the election.

• Working with civil society has also helped in 
reaching out to, and engaging, wider networks 
of women and in bringing gender expertise to 
the attention of EMB staff.

© Julie Ballington

EMBs. For example, in South Africa, the Electoral Com-
mission collaborates and partners with women’s groups 
and civil society organizations, such as the gender 
media watchdog Genderlinks. The latter collect data 
on candidate lists, analyse media coverage of women 
and party manifestos, run workshops for women can-
didates or aspirant candidates and publicly give feed-
back and affirmation where deserved or criticism where 
women are being disadvantaged. In another example, 
in Burundi in 2010, several NGOs collaborated on an 
election violence monitoring programme, Amatora Mu 
Mahoro. The project’s sex-disaggregated data on election 
violence provided the first insight into the forms of elec-
tion violence most often faced by Burundian women.252

Lastly, CSOs can offer valuable information and feed-
back to the EMB on gender equality considerations 
related to election planning, logistics and operations. 

The EMB could invite CSOs to provide feedback on key 
stages in the electoral process, such as voter registra-
tion and polling day arrangements or on the design of 
voter outreach materials. For example, in Tunisia, as a 
way of coordinating with women’s organizations, the 
Board of Elections (ISIE), with UNDP support, con-
vened a meeting of civil society organizations in July 
2011 as a way for ISIE to review the content of voter 
education materials developed by civil society and 
to develop a common platform for civic education. 
Twenty-one associations and three networks were rep-
resented and discussions focused on messaging around 
equality, the right to vote and secrecy of the ballot. The 
participants recognized the critical role played by the 
non-governmental sector in complementing ISIE’s voter 
and civic education programmes.253

TÓM TẮT:

• Cơ quan phụ trách bầu cử phải bảo đảm các bên 
liên quan chịu ràng buộc bởi các quy chế bầu cử 
và bảo đảm môi trường thực hiện trao đổi quan 
điểm chính trị. Điển hình tốt của việc tạo ra môi 
trường như vậy là làm việc với nhiều đối tác và 
các bên liên quan, bao gồm các đảng chính trị, 
truyền thông và tổ chức xã hội.

• Cơ quan phụ trách bầu cử cũng có thể có chức 
năng đưa các bên liên quan ngồi lại với nhau, như 
tổ chức các buổi thông tin chung cùng các đảng 
chính trị, tổ chức xã hội dân sự và các đơn vị liên 
quan của chính phủ.

• Cơ quan phụ trách bầu cử có thể định hướng các 
cơ quan truyền thông để nâng cao nhận thức về 
vấn đề giới trong bầu cử.

• Làm việc với các tổ chức xã hội dân sự cũng giúp 
tiếp cận và lôi kéo sự tham gia của các mạng lưới 
nữ giới rộng khắp và đưa ý kiến chuyên môn tới 
đội ngũ nhân viên của Cơ quan phụ trách bầu cử.

cử đã cộng tác với các tổ chức phụ nữ và CSO như 
tổ chức truyền thông giám sát về giới Gender Links. 
CSO giúp thu thập dữ liệu về danh sách ứng cử viên, 
phân tích tin tức truyền thông về nữ giới và tuyên 
ngôn của các đảng, tổ chức hội thảo cho ứng cử viên 
nữ hoặc các ứng cử viên có khao khát tham gia chính 
trị; đưa phản hồi công khai và ghi nhận nếu thực hiện 
tốt, phê bình nếu nữ giới gặp hoàn cảnh bất lợi. Ví 
dụ khác là tại Burundi năm 2010, một số NGO cộng 
tác trong chương trình giám sát bạo lực trong bầu 
cử (Amatora Mu Mahoro). Dữ liệu tách biệt về giới 
trong bầu cử của dự án này đã cung cấp góc nhìn thấu 
đáo về các trạng thái của bạo lực trong bầu cử mà 
phụ nữ Burundi thường gặp phải.252

Cuối cùng, CSO có thể cung cấp thông tin giá trị và 
phản hồi cho Cơ quan phụ trách bầu cử về các cân 
nhắc bình đẳng giới liên quan đến lập kế hoạch cho 

bầu cử, hậu cần và điều hành. Cơ quan phụ trách bầu 
cử có thể mời CSO đưa ra phản hồi về các giai đoạn 
quan trọng trong quá trình bầu cử như đăng ký cử tri, 
bố trí trong ngày bỏ phiếu, thiết kế tài liệu tiếp cận cử 
tri. Ví dụ, tại Tunisia, Hội đồng bầu cử (ISIE) - trong 
công tác phối hợp với các tổ chức phụ nữ - với sự hỗ 
trợ của UNDP đã tổ chức cuộc họp với các CSO vào 
tháng 7/2011 để giúp ISIE rà soát nội dung tài liệu 
giáo dục cử tri và xây dựng nền tảng giáo dục công 
dân. 21 hiệp hội và 3 mạng lưới đã tham dự và thảo 
luận tập trung về thông điệp bình đẳng, quyền được 
bỏ phiếu và tính bí mật của lá phiếu. Các thành viên 
nhận thức vay trò quan trọng của khu vực phi chính 
phủ trong việc thực hiện các chương trình giáo dục 
công dân và cử tri của ISIE.253
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Cần có thông điệp cụ thể để khuyến khích nữ giới 
tham gia bầu cử với tư cách ứng cử viên và cử tri 
và làm rõ việc họ có thể tự chọn cách thức bỏ phiếu 
như thế nào.
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Tiếp cận cử tri14
Bên cạnh việc tổ chức công tác hậu cần cho cuộc bầu cử, Cơ quan phụ trách bầu cử 
thường được giao nhiệm vụ giải thích quy trình bầu cử cho các đơn vị bầu cử theo góc 
nhìn công bằng. Vai trò của họ không phải là giải thích hay bảo vệ cho các chính sách, 
tuyên ngôn hay nền tảng của các đảng chính trị khác nhau hay các ứng cử viên độc lập, 
mà là giáo dục quần chúng về cách thức tham gia, cách thức bỏ phiếu hợp lệ và tầm 
quan trọng của việc tham gia vào tiến trình dân chủ này.

Quá trình giáo dục này, thường được gọi là tiếp cận cử 
tri, có thể chia thành 2 loại chính.254

• Giáo dục cử tri thường giải quyết vấn đề về động 
lực của cử tri và sự chuẩn bị để tham gia đầy đủ 
vào cuộc bầu cử. Giáo dục cử tri bao gồm tiếp cận 
thông tin cử tri nhằm cung cấp thông tin cơ bản 
cho phép các công dân có đủ điều kiện được bỏ 
phiếu, trong đó có ngày, giờ và địa điểm bỏ phiếu, 
hình thức bầu cử, các giấy tờ tùy thân cần thiết để 
đăng ký hợp lệ, các yêu cầu khi đăng ký và cách 
thức bỏ phiếu.

• Giáo dục công dân xử lý các khái niệm rộng hơn 
trong xã hội dân chủ như vai trò của mỗi cá nhân 
và các trách nhiệm của công dân, chính phủ, lợi ích 
chính trị và lợi ích đặc biệt, giới truyền thông và 
công tác phi lợi nhuận, cũng như tầm quan trọng 
của các cuộc bầu cử định kỳ, có tính cạnh tranh. 
Giáo dục công dân nên được thực hiện trên nguyên 
tắc liên tục hoặc lâu dài.

Do các chương trình tiếp cận cử tri thường dành cho 
toàn bộ các cử tri tiềm năng nên các chương trình có 
trọng điểm đã được thiết kế và giới thiệu ở nhiều quốc 
gia cho các nhóm đối tượng cụ thể như phụ nữ trẻ và 
người bản địa.

Công tác lập kế hoạch và thiết kế các chương trìnhtiếp 
cận cử tri diễn ra trong giai đoạn tiền bầu cử, hoặc 
trong một số trường hợp là giai đoạn giữa các cuộc 
bầu cử, đặt biệt nếu danh sách đăng ký cử tri cần phải 
cập nhật. Thông tin về cách thức tham gia vào các 
quá trình cụ thể như đăng ký bỏ phiếu hay đổi thông 
tin cvt nên tập trung vào các tuần trước sự kiện bầu 
cử. Mặt khác, các chương trình giáo dục được thiết kế 
nhằm cung cấp thông tin rộng rãi cho công dân nên 
được triển khai trong giai đoạn dài, thường là giữa các 
cuộc bầu cử.

Phần sau đây sẽ nêu các thực tiễn tốt của Cơ quan 
phụ trách bầu cử trong triển khai các chương trình 
tiếp cận cử tri nhằm thúc đẩy sự tham gia của nữ 
giới. Đầu tiên sẽ là chiến lược và chính sách truyền 
thông tổng thể, xác định các thông điệp quan trọng 
cần được nhắc lại và hướng tới hoạt động can thiệp 
đối với các nhóm người cụ thể, như nữ giới, thanh 
niên và nam giới.

14.1. Chiến lược và chính sách tiếp cận

Mục tiêu tổ chức hay kế hoạch chiến lược của Cơ quan 
phụ trách bầu cử có thể vạch ra các mục tiêu lớn về 
chương trình tiếp cận cử tri của tổ chức. Các mục tiêu 
kế hoạch cụ thể hơn có thể được quy định trong các 
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chính sách tiếp cận và truyền thông. Khi chiến dịch 
giáo dục đa thông tin được hoạch định - ví dụ như về 
cách thức đăng ký hay cách thức bỏ phiếu hay khuyến 
khích một bộ phận cụ thể như nữ giới và thanh niên 
tham gia – thì hoạt động tốt là tạo ra một chiến lược 
truyền thông tổng thể để bảo đảm các chiến dịch khác 
nhau có tính bổ sung cho nhau.

Đối tác liên quan

CSO, các đảng chính trị và truyền thông đều đóng vai 
trò trong triển khai tất cả các hình thức tiếp cận cử tri. 
Nhiều trong số các nhóm này tiếp cận tốt tới nữ giới 
và các cộng đồng trên khắp quốc gia. Cơ quan phụ 
trách bầu cử có thể cộng tác chặt chẽ với các tổ chức 

này để bảo đảm thông điệp đúng đắn được gửi đi. Một 
kế hoạch tiếp cận cử tri tổng thể cũng là điển hình tốt 
khi có sự phối hợp triển khai của CSO, vì kế hoạch 
này có vai trò tổng thể và là công cụ phân tích tất cả 
các hoạt động về nội dung, phạm vi địa lý và cách thức 
các hoạt động liên quan đến nhau.

CSO có thể sử dụng các tài liệu của Cơ quan phụ trách 
bầu cử hoặc phối hợp chặt chẽ với Cơ quan phụ trách 
bầu cử để tự thiết kế tài liệu. Trong trường hợpcác 
nhóm tổ chức xã hội có kỹ năng tốt và có chuyên môn 
về giáo dục căn bản, Cơ quan phụ trách bầu cử có thể 
cùng phối hợp với họ để thiết kế tài liệu hoặc thông 
qua tài liệu do CSO thiết kế. Việc đưa ra đề nghị kiểm 
tra tính chính xác của các tài liệu do tổ chức khác biên 
soạn và chia sẻ hình ảnh, thông tin mô tả quan trọng 

Một số ví dụ về kế hoạch và chính sách 
bao hàm tiếp cận cử tri nữ

• Tại Malawi: Kế hoạch dài hạn cho cuộc bầu cử 
năm 2009 có chương trình giáo dục công dân và 
cử tri giữa các cuộc bầu cử để bảo đảm cử tri được 
thông tin đầy đủ và có động lực tham gia bầu cử. 
Mục tiêu là xây dựng văn hóa hỗ trợ các nguyên tắc 
và hoạt động trong bầu cử dân chủ. Hai trong số 
các mục tiêu được xác định nữ giới, trong đó phụ 
nữ trẻ, là đối tượng cụ thể.255

• Tại Nepal: Chính sách giáo dục cử tri năm 2007 và 
2013 xác định rằng “khi  thiết kế chương trình giáo 
dục cử tri nên xem xét tới các nhóm bị cách ly” và 
bao gồm một số điều khoản về bình đẳng giới và 
xã hội, nhằm thiết kế và truyền tải các thông điệp 
khác nhau tới từng nhóm đối tượng trong chương 
trình giáo dục cử tri và tuyển dụng đội ngũ nhân 
viên để nâng cao bình đẳng giới và sự hưởng ứng 
của xã hội đối với chương trình.256 ECN đã nêu tầm 
quan trọng của hoạt động giáo dục cử tri nhắm tới 
sự tham gia và thông tin cho nữ giới. Tiếp theo nỗ 
lực này, sự tham gia của nữ giới với tư cách cử tri 
trong cuộc bầu cử năm 2013 đã tăng cao.

• Tại Pakistan: Kế hoạch hành động về giáo dục bao 
gồm việc thực khảo sát cơ bản để “xác định tỷ lệ 

tham gia” tính tới nữ giới và phát hiện “các yếu tố 
ảnh hướng tới sự tham gia và kiến thức về quá trình 
bầu cử”. Kết quả đã được sử dụng để xây dựng 
chiến lược giáo dục cử tri. 257

• Tại Nam Phi: Chính sách giáo dục công dân và 
cử tri trước cuộc bầu cử 2009 đã có cách tiếp cận 
trọng điểm để bảo đảm tiếp cận được những nhóm 
người thường bỏ lỡ các chương trình giáo dục đại 
chúng. Nữ giới là một trong các nhóm mục tiêu.258

• Tại Tunisia: Cơ quan phụ trách bầu cử tập trung 
vào lồng ghép giới trong các quá trình tiếp cận bên 
ngoài, tập trung sự tham gia lớn hơn của công dân 
vào cuộc bầu cử, với quan điểm rõ ràng về bình 
đẳng giới. Mục tiêu chính là gia tăng sự tiếp cận 
thông tin của CSO về các quy trình của ISIE; hài 
hòa hóa nội dung trong bộ công cụ nâng cao nhận 
thức và bảo đảm bộ công cụ phù hợp với các quy 
trình của ISIE; và cuối cùng là nâng cao nâng cao 
nhận thức của CSO về vai trò của họ trong việc 
thông tin cử tri.259

• Tại Timor Leste: Cơ quan phụ trách bầu cử tổ chức 
triển khai hoạt động giáo dục cử tri, giáo dục công 
dân và chiến dịch tiếp cận toàn diện và chuyên sâu, 
tập trung vào sự tham gia của nữ giới, thông tin và 
giáo dục.260
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có thể giúp đảm bảo cử tri được cung cấp thông tin 
thống nhất và chính xác.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 27/35 
quốc gia (77%) phản hồi rằng họ cung cấp “chiến 
dịch nhận thức cùng các tổ chức xã hội dân sự”: 
Afghanistan, Armenia, Belarus, Benin, Bosnia và 
Herzegovina, Canada, CH Trung Phi, Costa Rica, 
CHDC Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ghana, Iraq, 
Kazakhstan, Lebanon, Madagascar, Malawi, Maldives, 
Moldova, Mozambique, Namibia, Palestine, Pakistan, 
CH Congo, Nam Phi, Tanzania và Uganda. 

14.2. Thông điệp

Một chiến dịch tiếp cận cử tri hiệu quả cần có thông 
điệp rõ ràng được truyền tải thống nhất bằng nhiều 
cách. Trong giai đoạn bầu cử, thông điệp thông tin cử 
tri cần giải thích cách thức bỏ phiếu và khuyến khích 
cử tri đi bỏ phiếu. Trong giai đoạn giữa các cuộc bầu 
cử, thông điệp tiếp cận cử tri cần tập trung vào các 
thông báo rộng hơn về dân chủ và tầm quan trọng khi 
tham gia với vai trò cử tri hay ứng cử viên và thúc đẩy 
sự tham gia của nữ giới.

Khi thiết kế các tài liệu tiếp cận cử tri, cần chú ý tránh 
các thông điệp mang tính tiềm thức. Ví dụ, tấm áp 
phích chỉ có hình các nam cử tri có thể hiểu thành chỉ 
có nam giới bỏ phiếu. Tài liệu tiếp cận nên thể hiện 
nữ giới ở tất cả các độ tuổi tham gia vào mỗi công 
tác, mỗi vai trò – như nhân viên đăng ký và phụ trách 
bỏ phiếu, quan sát viên, lực lượng an ninh, ứng cử 
viên hay cử tri. Nếu thiết kế không tốt, hình ảnh lực 
lượng an ninh vây quanh điểm bỏ phiếu có thể có tác 
dụng ngược với những cử tri lo ngại về bạo lực, thay 
vì truyền thông điệp về an ninh. Khẩu hiệu quá rắc rối 
do dùng nhiều ngôn từ phức tạp có thể sẽ không thân 
thiện với cử tri, gây hiểu rằng các quy trình cũng phức 
tạp, thay vì khuyến khích người dân tham gia rộng rãi. 
Giáo dục cử tri tại các cộng đồng đa ngôn ngữ và đa 
văn hóa  nên phản ánh sự đa dạng quốc gia và không 
gây trở ngại cho sự tham gia của nhóm cụ thể nào. Để 
tránh truyền thông điệp không mong muốn, ngôn từ 
và hình ảnh sử dụng trong tiếp cận cử tri thường được 
kiểm chứng trong các phiên thử nghiệm và sửa đổi 
trước khi công bố với đại chúng.

Về bình đẳng giới, có 2 thông điệp quan trọng cần 

được phổ biến: thứ nhất, nữ giới có quyền bỏ phiếu và 
ứng cử, và sự tham gia của nữ giới cần được khuyến 
khích; thứ hai, việc bỏ phiếu là bí mật – sẽ không ai 
biết một cá nhân sẽ bỏ phiếu như thế nào.

Quyền tham gia của nữ giới

Khuyến khích sự tham gia của nữ giới và tất cả công 
dân là thông điệp quan trọng trong mọi hoàn cảnh. Tại 
nhiều nền dân chủ, tỷ lệ tham gia bầu cử có xu hướng 
giảm và nhiều Cơ quan phụ trách bầu cử đang triển 
khai các chương trình nhận thức cử tri để khuyến khích 
sự tham gia của nữ giới. Tại một số nền dân chủ mới, 
một số nhóm cần được nhắc nhở về việc họ có thể tham 
gia, hay cần được khuyến khích để nói lên ý kiến của 
họ. Trong mọi trường hợp, các thông điệp cần được 
thiết kế để hấp dẫn với nữ giới. Một số ví dụ về sáng 
kiến của Cơ quan phụ trách bầu cử và CSO như:

• Tại Benin: Cơ quan phụ trách bầu cử sử dụng 
thông điệp tinh thần để tiếp thêm sinh lực cho 
nữ giới tham gia bầu cử: “Nữ giới tại quốc hội! 
Nữ giới tại Hội đồng chung! Hãy đứng lên, những 
phụ nữ Benin, Thời điểm của bạn đã tới! Quốc gia 
cần bạn!”

• Tại Burundi: Chiến dịch “Bỏ phiếu và Trúng cử” đã 
đào tạo 260 phụ nữ làm việc trên khắp đất nước và 
thông tin tới những phụ nữ khác về đăng ký và bỏ 
phiếu để hỗ trợ các ứng cử viên nữ xây dựng chiến 
dịch của họ.261

• Tại Lebanon: Chiến dịch truyền thông quốc gia 
“Hãy sử dụng Tiếng nói của bạn” nhằm thúc đẩy sự 
tham gia của nữ giới trong quá trình bầu cử. Chiến 
dịch đưa ra 5 phụ nữ Lebanon xuất chúng xuất hiện 
trên truyền hình, đài, phương tiện công cộng và các 
bảng quảng cáo công cộng. Chiến dịch do Học viện 
Dân chủ Quốc gia và Hội người Lebanon vì Bầu cử 
Dân chủ tổ chức.262

• Tại quần đảo Marshall: Hội Phụ nữ Thống nhất 
trên quần đảo Marshall, một CSO tại địa phương 
đã thực hiện dự án giáo dục cử tri tập trung vào 
việc trao quyền chính trị cho nữ giới. Các cuộc 
hội thảo toàn diện nội dung khái niệm dân chủ và 
chính phủ đại diện, cũng như thông tin đăng ký chi 
tiết và tính bí mật của lá phiếu.263
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•	 Marshall Islands: A local civil society organization, 
Women United Together in The Marshall Islands, 
conducted a voter education project with a particu-
lar focus on the political empowerment of women. 
Workshops covered the concept of democracy and 
representative government as well as details of regis-
tration and the secrecy of the ballot.263

Targeted messaging for women voters has proved effec-
tive in many contexts. In Indonesia, targeted messaging 
informed over 2 million new women voters of their 
rights and responsibilities in 2009 and, in 2011, over 
50 percent of the civic education budget was allocated 
to targeted women’s messaging based on this success. 
In 2009 in Iraq, targeted messaging was considered to 
have helped increase women’s turnout to 45 percent in 
the provincial council elections.

Portraying women in active roles
In outreach messages and images, it is important that 
women be shown in active roles as voters, candidates 
and electoral staff. Subtle details can be important; for 
instance, only showing women standing behind men 
may give the impression that women are following the 
men rather than being active and voting for themselves. 
Some examples of voter outreach that show women in a 
positive, active role are:

•	 Kenya: Voter information posters show a woman 
voter and a woman working in the voting centre. 
Some posters include in the queue of voters a woman 
with a child and women in different forms of local 
dress, including a woman in a veil.264

Images courtesy of the Electoral Commission of Nepal.

Information materials illustrating the voter registration process in Nepal

Original image showing men in an active role and women in a 
passive role

With assistance from UNDP and IFES, the image 
was revised to (a) show women in an active 
role and (b) show a gender balanced team of 
enumerators (one man and one woman) as per the 
ECN guidelines.

Các thông điệp mục tiêu nhắm vào cử tri nữ đã tỏ ra 
hiệu quả trong nhiều hoàn cảnh. Tại Indonesia, năm 
2009, thông điệp mục tiêu đã cung cấp thông tin cho 
hơn 2 triệu cử tri nữ về quyền và trách nhiệm của họ và 
vào năm 2011, dựa trên thành công này, trên 50% ngân 
sách giáo dục cử tri đã dành cho thông điệp mục tiêu 
hướng tới nữ giới. Năm 2009, tại Iraq, thông điệp mục 
tiêu đã được xem xét để hỗ trợ nâng cao tỷ lệ nữ giới bỏ 
phiếu lên 45% trong các cuộc bầu cử địa phương.

Vai trò chủ động của nữ giới

Trong các thông điệp tiếp cận và hình ảnh, điều quan 
trọng là nữ giới cần thể hiện vai trò chủ động với tư 
cách cử tri, ứng cử viên và nhân viên bầu cử. Sự tinh 
tế là rất quan trọng, ví dụ nếu trong hình ảnh, nữ giới 
đứng sau nam giới có thể tạo ấn tượng nữ giới đang 

theo sau nam giới thay vì vai trò chủ động và tự bỏ 
phiếu của họ. Một số ví dụ về tiếp cận cử tri đưa vai 
trò chủ động, tích cực của nữ giới như:

• Tại Kenya: Áp phích thông tin cử tri cho thấy 1 
phụ nữ là cử tri và 1 phụ nữ là nhân viên tại điểm 
bầu cử. Một số áp phích có cử tri nữ cùng con nhỏ 
xếp hàng trong nhiều trang phục địa phương, trong 
đó có cả khăn che mặt.264

• Tại Nepal, với sự hỗ trợ của UNDP và IFES, tài liệu 
tiếp cận cử tri do ECN đưa ra cho thấy phụ nữ có 
vai trò chủ động trong quá trình đăng ký. IFES và 
UNDP đã hỗ trợ ECN để bảo đảm tài liệu tiếp cận 
mới quan tâm tới vấn đề giới.

• Tại Timor Leste: trong 4 cuộc bầu cử gần đây tổ 
chức trong các năm từ 2009 đến 2012, các tài liệu 
và hoạt động khuyến khích nữ giới tham gia bầu cử 

Bức ảnh gốc chỉ ra nam giới đóng vai trò chủ động, nữ giới 
đóng vai trò thụ động.

Tài liệu thông tin mô tả quá trình đăng ký cử tri tại Nepal

Với sự hỗ trợ của UNDP và IFES, bức ảnh 
đã được chỉnh lại nhằm (a) chỉ ra vai trò chủ 
động của nữ giới và (b) “chỉ ra cân bằng giới 
trong đội ngũ nhân viên đếm danh sách (1 
nam và 1 nữ) theo hướng dẫn của ECN.

Hình ảnh của Hội đồng bầu cử Nepal.
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conducted a voter education project with a particu-
lar focus on the political empowerment of women. 
Workshops covered the concept of democracy and 
representative government as well as details of regis-
tration and the secrecy of the ballot.263

Targeted messaging for women voters has proved effec-
tive in many contexts. In Indonesia, targeted messaging 
informed over 2 million new women voters of their 
rights and responsibilities in 2009 and, in 2011, over 
50 percent of the civic education budget was allocated 
to targeted women’s messaging based on this success. 
In 2009 in Iraq, targeted messaging was considered to 
have helped increase women’s turnout to 45 percent in 
the provincial council elections.

Portraying women in active roles
In outreach messages and images, it is important that 
women be shown in active roles as voters, candidates 
and electoral staff. Subtle details can be important; for 
instance, only showing women standing behind men 
may give the impression that women are following the 
men rather than being active and voting for themselves. 
Some examples of voter outreach that show women in a 
positive, active role are:

•	 Kenya: Voter information posters show a woman 
voter and a woman working in the voting centre. 
Some posters include in the queue of voters a woman 
with a child and women in different forms of local 
dress, including a woman in a veil.264

Images courtesy of the Electoral Commission of Nepal.

Information materials illustrating the voter registration process in Nepal

Original image showing men in an active role and women in a 
passive role

With assistance from UNDP and IFES, the image 
was revised to (a) show women in an active 
role and (b) show a gender balanced team of 
enumerators (one man and one woman) as per the 
ECN guidelines.

đã được xuất bản. STAE và UNEST cũng triển khai 
chiến dịch nêu cao vai trò hiện đại của nữ giới.265

Tính bí mật của việc bỏ phiếu

Tại những nơi việc bỏ phiếu theo gia đình là phổ biến 
(xem phần 11), 2 điều quan trọng là vừa đưa ra các 
thông điệp cụ thể tới nữ giới và nam giới về quyền của 
nữ giới trong việc tự lựa chọn khi bỏ phiếu, vừa nhấn 
mạnh quyền được bỏ phiếu bí mật.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 
28/35 quốc gia (80%) báo cáo rằng họ có “giáo 
dục về tính bí mật của lá phiếu và đấu tranh với 
bỏ phiếu theo gia đình”: Afghanistan, Armenia, 
Belarus, Benin, Bosnia và Herzegovina, Canada,CH 
Trung Phi, CH Congo, CHDC Congo, Ai Cập, 
Ethiopia, Iraq, Kazakhstan,Kyrgyzstan, Lebanon, 

Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldives, Moldova, 
Mozambique, Namibia, Palestine, Pakistan, Nam Phi, 
Tanzania, Uganda và Uzbekistan.

Tập tục văn hóa cũng có thể gây ra những chuyện 
hoang đường nhằm khuyên can nũ giới bỏ phiếu. Tại 
những nơi Cơ quan phụ trách bầu cử nhận thức được 
thực tiễn này, điều quan trọng là phải đối phó lại với 
những chuyện hoang đường này bằng thông tin chính 
xác để khuyến khích sự tham gia của nữ giới. Một ví 
dụ tích cực là trường hợp tại Ghana, nơi thông điệp 
thông tin cử tri đã hóa giải được các câu chuyện phổ 
biến về quá trình bầu cử. Nhiều người tin rằng phải có 
khả năng đọc và viết mới có thể đăng ký bỏ phiếu. Để 
hóa giải điều này, chiến dịch thông tin cử tri đã làm 
rõ rằng đội ngũ nhân viên đăng ký sẽ điền bản đăng 
ký giúp những người không biết chữ sau một số câu 
hỏi thích hợp.271

Một số ví dụ về tiếp cận cử tri hướng tới 
thay đổi văn hóa và đấu tranh với bỏ 
phiếu theo gia đình:

• Tại Albania: Thông điệp về việc nữ giới có quyền 
bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ lựa chọn đã được 
Hội đồng bầu cử trung ương (CEC) và Cương lĩnh 
quốc gia vì phụ nữ đưa ra trong các quảng cáo hài 
hước trên TV.266 CEC đã thực hiện một số biện 
pháp để ngăn chặn bỏ phiếu theo gia đình. Ở vùng 
nông thôn, vẫn cần nâng cao nhận thức về quyền 
của nữ giới, bình đẳng giới và quyền chính trị của 
nữ giới. Các chiến dịch giáo dục công dân và cử tri 
do CEC thực hiện trên truyền thông (TV và báo 
chí) được thiết kế để tiếp cận một cách cụ thể tới 
các cử tri nữ.267

• Tại Moldova: CEC đặt mục tiêu khích lệ nữ giới 
tham gia với vai trò cử tri và ứng cử viên tại cuộc 
bầu cử địa phương năm 2011 bằng việc nhấn mạnh 
rằng, tại một số thời điểm trong lịch sử, nữ giới 
không được bỏ phiếu hay tranh cử và do vậy, phụ 
nữ Moldova không nên đánh giá thấp giá trị của 
quyền chính trị của mình. Họ triển khai các thông 
báo công khai để nhắc nhở người nghe rằng có quá 
trình thay đổi văn hóa tại các quốc gia khác: “Các 

bạn có biết rằng vào năm 1893, New Zealand là 
quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép nữ giới có 
quyền bỏ phiếu?” và “Các bạn có biết rằng người 
phụ nữ đầu tiên đắc cử chức thị trưởng là ở Hoa Kỳ 
vào năm 1887?”

• Tại CH Mecedonia thuộc Nam Tư cũ đã chống lại 
bỏ phiếu theo gia đình bằng các chương trình giáo 
dục trước cuộc bầu cử quốc hội như “Một cử tri, 
một phiếu bầu” và “Tôi có quyền bỏ phiếu”. Các 
dự án này được thực hiện bởi UNDP, với mục tiêu 
đưa vấn đề bỏ phiếu theo gia đình vào lịch trình 
chính trị và nâng cao nhận thức của cử tri về vấn 
đề này.268

• Tại Nam Phi, Black Sash đã tổ chức hội thảo dành 
riêng cho nữ giới, trong đó thảo luận về “các kỹ 
thuật hăm dọa nam giới sử dụng để gây ảnh hưởng 
tới nữ giới trong quá trình bỏ phiếu” nhằm giúp nữ 
giới tránh được những sự đe dọa này.269

• Tại Vanuatu: Nhiều phụ nữ tham gia hội thảo đã 
nói rằng họ “không nhận thức được họ có thể bỏ 
phiếu độc lập với quyết định của chồng mình và 
trưởng làng, hay phiếu của họ là bí mật.”270 Giáo 
dục cử tri theo đó cũng được triển khai.
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14.3. Đối tượng mục tiêu

Tiếp cận cử tri có thể nhắm tới đối tượng quần chúng 
trên phạm vi lớn hoặc được thiết kế theo từng nhóm 
đối tượng cụ thể. Khi các chương trình tiếp cận cử tri 
được triển khai đại chúng, điều quan trọng là cần cân 
nhắc lồng ghép bình đẳng giới vào các thông điệp và 
tài liệu. Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 
chỉ một nửa các quốc gia báo cáo rằng họ có “lồng 
ghép giới và thông tin cử tri”: Afghanistan, Armenia, 
Bosnia và Herzegovina, Canada, CHDC Congo, 
Ghana, Iraq, Kazakhstan, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mozambique, Namibia, Pales-tine, Pakistan, 
Nam Phi và Tanzania.

Khi công tác tiếp cận cử tri hướng tới nữ giới, mục 
tiêu có thể là nữ giới ở tất cả các độ tuổi tham gia bỏ 
phiếu hoặc một nhóm nữ giới được phân chia theo địa 
phương, độ tuổi, hoàn cảnh, như phụ nữ ở nông thôn 
hay phụ nữ trẻ. Khi giải quyết các vấn đề cụ thể (như 
nữ giới không nên bỏ phiếu hay cho phép bỏ phiếu 
theo gia đình), thông điệp cần hướng tới cả nam giới 
và nữ giới. Tiếp cận cử tri cũng có thể được sử dụng để 
giáo dục cử tri mới và cử tri “tương lai” thông qua tiếp 
cận các cơ sở giáo dục. Hình thức tiếp cận này hướng 
tới giáo dục các cử tri lần đầu đi bỏ phiếu về quyền và 
nghĩa vụ của một cử tri, giải thích quy trình và hỗ trợ 
đăng ký lần đầu. Tiếp cận tới nhóm dân số trẻ cần tính 
tới cả trẻ em và độ tuổi vị thành niên trên nguyên tắc 
tham gia dân chủ, nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực 
của họ trong tương lai với tư cách là cử tri.

Nữ giới với tư cách là đối tượng mục tiêu

Khi mục tiêu là khuyến khích sự tham gia của nữ giới 
về số lượng, xu hướng tiếp cận cử tri là hướng tới số 
phụ nữ cụ thể và dùng các thông điệp đã được thiết 
kế để gây chú ý đối với phụ nữ. Trong khảo sát về Cơ 
quan phụ trách bầu cử, 19/35 quốc gia (54%) báo cáo 
họ có “giáo dục cử tri hướng tới đối tượng nữ giới”: 
Armenia, Benin, Bosnia và Herzegovina, CH Trung 
Phi, CHDC Congo, Ai Cập, Ghana, Iraq, Lebanon, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Moldova, Mozambique, 
Palestine, Pakistan, Nam Phi, Tanzania và Uganda. Tại 
Papua New Guinea, các thảo luận về nhận thức dành 
cho các nhóm cử tri khác nhau (cho nam và nữ) đã 
được tổ chức trước cuộc bầu cử năm 2012.272

Các đối tác quốc tế và CSO cũng triển khai tiếp 
cận hướng đến nữ giới:

• Tại Tanzania: Một phần của chương trình giáo 
dục cử tri của UNDP nhằm khuyến khích nữ giới 
đăng ký, sử dụng đài phát thanh, báo và tờ rơi.273 
Sổ tay “Nữ giới và bầu cử 2010” khuyến khích nữ 
giới tham gia với tư cách ứng cử viên và cử tri bỏ 
phiếu. Sổ tay cũng thông tin về việc phụ nữ có thai, 
đang nuôi con nhỏ, khuyết tật và cao tuổi có quyền 
được ưu tiên và được hỗ trợ từ các nhân viên bầu cử 
trong ngày bỏ phiếu. Các thông điệp khuyến khích 
nữ giới bỏ phiếu được phát lại nhiều lần trên truyền 
hình, đài phát thanh, báo chí và áp phích.274

• Tại Sudan: đẻ bảo đảm sự tham gia chủ động của 
nữ giới trong cuộc bầu cử 2010, các chương trình 
nhận thức cộng đồng hướng tới nữ giới với tư cách 
cử tri và ứng cử viên đã được xây dựng và triển 
khai. Mạng lưới CSO đã cộng tác với UN Women 
đào tạo các nữ lãnh đạo cộng đồng để đưa ra thông 
điệp về giới. Chiến dịch truyền thông hướng tới nữ 
giới đã được thiết lập thông qua Bộ truyền thông. 
Với vai trò đối tác của UN Women, dự án bầu cử 
của UNDP cũng đã hỗ trợ các chiến dịch truyền 
thông giáo dục công dân hướng tới các cử tri tương 
lai và khuyến khích các ứng cử viên nữ.

Các lớp học chỉ dành cho nữ giới cũng phát huy hiệu 
quả trong từng hoàn cảnh nhất định. Các lớp học này 
cung cấp “không gian an toàn” cho nữ giới thể hiện 
các mối quan tâm và các câu hỏi cụ thể mà không gặp 
áp lực. Việc sử dụng các nhân viên đào tạo hay người 
hướng dẫn là nữ trong các lớp học cũng góp phần tạo 
môi trường học tập tốt. Tại các quốc gia có vi phạm 
nội dung về giới trong bầu cử, như tỷ lệ bỏ phiếu theo 
gia đình hay tỷ lệ bạo lực đối với nữ giới trong bầu 
cử ở mức độ cao, có thể cần thiết phải có các lớp học 
riêng biệt.

Ví dụ, tại những nơi diễn ra bỏ phiếu theo gia đình, 
triển khai thảo luận giữa nữ giới với nhau và thông 
tin về quyền của nữ giới được tự bỏ phiếu sẽ hiệu quả 
hơn. Tổ chức lớp học tiếp cận cử tri cho các nhóm nữ 
giới như các tổ chức tình nguyện, các hiệp hội, câu lạc 
bộ là cách tốt để tiếp cận những phụ nữ không tham 
gia các khóa đào tạo riêng lẻ.
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Hướng tới sinh viên

Tại nhiều quốc gia, sinh viên là mục tiêu của chương 
trình giảng dạy về giáo dục công dân và cử tri. Tại hầu 
hết các quốc gia, các cử tri trẻ thường đăng ký ít hơn 
cử tri lớn tuổi, và thường ít đi bỏ phiếu trong ngày bỏ 
phiếu. Việc đưa ra tiếp cận cử tri trong trường học là 
1 cách để khuyến khích sự tham gia của thanh niên trẻ 
với tư cách công dân.

Hướng tới nam giới về sự tham gia của nữ giới

Tại các quốc gia có rào cản về văn hóa và xã hội đối 
với sự tham gia của nữ giới, cần thiết phải hướng tới 
tiếp cận nam giới và nam lãnh đạo trong cộng đồng. 
Tại những nơi gặp vấn đề về bỏ phiếu theo gia đình, 
nam giới cần nhận thức được quyền của nữ giới được 
có quyết định chính trị độc lập và bỏ phiếu độc lập. 
Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 13/35 
quốc gia (37%) cho rằng họ có “đào tạo cử tri hướng 
tới nam giới”: Afghanistan, Armenia, Benin, CHDC 
Congo, Ai Cập, Ethiopia, Madagascar, Mozambique, 
Palestine, Pakistan, Nam Phi, Tanzania và Uganda.

Thêm vào đó, cộng tác cùng các nhân viên đào tạo 
và đầu mối phụ trách là nam giới để truyền các thông 
điệp này cũng sẽ có hiệu quả. Một số ví dụ về tiếp cận 
cử tri hướng tới nam giới như:

• Tại Afghanistan: Thông tin về việc đăng ký tính tới 
yếu tố văn hóa, quy trình bỏ phiếu và các thông điệp 
về việc nữ giới nên tham gia và tự bỏ phiếu đã được 
các CSO cung cấp cho những người cao tuổi và lãnh 
đạo thị tộc. Thông điệp cũng được gửi thông qua các 
cuộc họp chỉ dành cho nam giới, với yêu cầu nam 
giới mang thông tin về nhà và phổ biến cho những 
người nữ trong gia đình.278 Thông điệp bao gồm các 
khẩu hiệu như “Hỡi các anh: việc nữ giới bỏ phiếu 
cũng có giá trị như các anh đối với tương lai của 
Afghanistan” và “Nữ giới là công dân của đất nước 
này, họ có quyền ứng cử hoặc trúng cử.279

• Tại Malawi: Hội đồng bầu cử thường xuyên tổ chức 
các cuộc họp với giới chức trách để trao đổi về giáo 
dục công dân và cử tri nhằm khuyến khích nữ giới 
bỏ phiếu.280

• CH Macedonia thuộc Nam Tư cũ: Hội đồng bầu 
cử tổ chức chuỗi hội thảo về vấn đề bỏ phiếu theo 

Giáo dục công dân trong trường học

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 
22/35 quốc gia (63%) cho rằng họ quy định “giáo 
dục công dân trong trường học”: Afghanistan, 
Armenia, Belarus, Bosnia và Herzegovina, Canada, 
CH Trung Phi, Costa Rica, CHDC Congo, Ethiopia, 
Georgia, Ghana, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malawi, 
Maldives, Moldova, Mozambique, Namibia, 
Palestine, Romania, Nam Phi và Uganda.

Một số ví dụ cụ thể như:

• Tại Bosnis và Herzegovina: trước cuộc bầu cử 
toàn dân 2010, Hội đồng bầu cử lần đầu tiên 
giới thiệu chương trình giáo dục công dân trong 
trường học (theo chương trình, khoảng 40% 
các trường đã được thông tin nhận thức về tầm 
quan trọng của việc bỏ phiếu). Dự án đã hoàn 
thành với sự phối hợp của Hiệp hội quan chức 
bầu cử Bosnia và Herzegovina, một tổ chức phi 
chính phủ.275

• Tại Costa Rica: Việc đào tạo diễn ra tại các 
trường phổ thông, cao đẳng và đại học. Giáo dục 
công dân không chỉ cung cấp các bài tập về bỏ 
phiếu, mà còn có các giá trị dân chủ, công dân 
chủ động và tham gia chủ động.

• Tại Georgia: Mục tiêu của dự án giáo dục công 
dân nhằm “tăng nhận thức của sinh viên” về bầu 
cử, quyền và nghĩa vụ công dân của họ, cũng 
như hỗ trợ sinh viên thực hiện tự bầu cử tại 
trường học.276

• Tại Ethiopia và Nam Phi: Giáo dục công dân đã 
được gắn với chương trình giảng dạy quốc gia

• Tại Timor Leste: trong cuộc bầu cử năm 2002, 
Cơ quan phụ trách bầu cử với sự phối hợp của 
UNEST, UNDP và UNICEF đã xây dựng chiến 
dịch quốc gia hướng tới cử tri trẻ và bỏ phiếu 
lần đầu.277
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gia đình với sự tham gia của những người lãnh đạo 
cộng đồng (nam giới) trước cuộc bầu cử.281

• Tại Yemen: Bộ giáo dục và Hướng dẫn đã xây dựng 
tài liệu “ủng hộ quyền chính trị của nữ giới” dành 
cho những người thuyết giáo (nam giới).282

14.4. Phương pháp truyền đạt

Phương pháp truyền đạt rất quan trọng, xét về tính hiệu 
quả của việc tiếp cận đối tượng mục tiêu. Phương pháp 
truyền đạt phải được nghiên cứu kỹ lưỡng đểngười 
nghe dễ dàng hiểu được thông điệp. Khả năng đọc, viết 
(biết chữ) là một trong những điểm quan trọng cần 
xem xét vì điều này tác động đến mức độ tiếp cận với 
truyền thông. Xét trên toàn thế giới, nữ giới chịu ảnh 
hưởng bất lợi lớn hơn từ nạn mù chữ, và ở một số khu 
vực, nữ giới thực sự gặp khó khăn để tiếp cận với kỹ 
năng đọc và viết cơ bản.283 Sử dụng một chuỗi các biện 
pháp truyền đạt khác nhau cho cùng một thông điệp sẽ 
đem lại tác động lớn hơn là chỉ sử dụng 1 biện pháp. 
Các biện pháp truyền đạt cũng có sự khác biệt lớnvề chi 
phí, trong đó có chi phí tài liệu và nhân lực. Cần xem 
xét để cân bằng tất cả những điểm này khi xây dựng 
một kế hoạch tiếp cận có tính gắn kết.

Lớp học người nghe tham gia trực tiếp

Lớp học mặt-đối-mặt, hay Lớp học có người học tham 
gia trực tiếp là phương pháp hiệu quả cho hầu hết học 
viên. Do Cơ quan phụ trách bầu cử không thể cung 
cấp các khóa học này cho toàn bộ các khu vực bầu cử, 
sẽ hiệu quả hơn khi tổ chức các lớp học có trọng điểm 
cho từng nhóm quần chúng cụ thể. Tại nhiều quốc 
gia, CSO có thể giúp bổ sung nỗ lực của Cơ quan phụ 
trách bầu cử, đặc biệt tại các khu vực có tỷ lệ đăng 
ký và tỷ lệ bỏ phiếu của cử tri nữ thấp. Các khóa học 
này đặc biệt có ích đối với nhóm người có tỷ lệ biết 
chữ thấp hoặc những nhóm người thường bị cách ly 
với quá trình bầu cử. Tại hầu hết các nơi trên thế giới, 
nữ giới chiếm đa số trong các nhóm quần chúng này.

Thông điệp qua đài phát thanh và các phương 
tiện truyền thanh

Đài phát thanh vẫn là một trong những cách tiếp cận 

truyền thông phổ biến nhất trên thế giới, và vì vậy đây 
là một nguồn thông tin cộng đồng quan trọng, đặc 
biệt với những người không biết chữ. Bên cạnh việc 
truyền đạt thông tin, đài phát thanh có thể gia tăng 
thông tin thông qua tranh luận và các chương trình 
hộp thư truyền thanh (người nghe có thể đặt câu hỏi 
của mình). Một trong các lợi ích của đài phát thanh 
là có thể tạo thông điệp bằng nhiều ngôn ngữ khác 

Một số ví dụ về việc truyền đạt thông 
điệp trên đài phát thanh:

• Tại Jordan, UNDP hỗ trợ thiết lập trạm phát 
sóng phát thanh địa phương ở khu vực Zarqa 
phục vụ thanh niên, người khuyết tật và phụ nữ 
nhằm tăng sự quan tâm của họ đối với những 
vấn đề quan trọng với họ tại địa phương.

• Tại Nepal: trong cuộc bầu cử quốc gia 2013, 
các kênh truyền thông khác nhau, trong đó có 
truyền hình, đài phát thanh, báo, áp phích và 
tờ rơi đã được sử dụng để truyền đạt thông điệp 
về giới tới cử tri; thông điệp cũng được truyền 
đạt qua điện thoại di động, qua các mạng xã hội 
như Facebook hay Twitter.284

• Tại Sierra Leone: Sáng kiến Chính phủ Mở rộng 
đã đưa ra diễn đàn thảo luận các vấn đề của 
nữ giới; tổ chức các chương trình truyền thanh 
và gặp gỡ tại tòa thị chính để khuyến khích sự 
tham gia của nữ giới, nhằm thảo luận về một số 
vấn đề liên quan từ góc độ quan điểm về giới.285

• Tại Tanzania: Hiệp hội Truyền thông Phụ nữ 
Tanzania và UN Women đã đào tạo 125 biên 
tập viên của các trạm đài phát thanh cộng đồng 
và cung cấp 1500 chiếc đài sử dụng năng lượng 
mặt trời cho các nhóm người nghe. Khóa đào 
tạo giúp các nhóm phát thanh viên địa phương 
tự thu âm và phát song các chương trình liên 
quan đến bầu cử của họ, về các chủ đề như “Nữ 
giới và sự tham gia với tư cách cử tri”, “Phẩm 
chất của một lãnh đạo tốt”, “Cách thức ngăn 
chặn hối lộ trong bầu cử”, và “Bạn cần gì để đi 
bỏ phiếu”.287
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nhau với chi phí thấp. Các đoạn clip âm thanh có thể 
được phổ biến dễ dàng qua các trang thông tin điện tử 
sau khi tài liệu đã được xuất bản, mà không phát sinh 
thêm chi phí.

Trong khảo sát về Cơ quan phụ trách bầu cử, 22/35 
quốc gia (63%) phản hồi rằng họ có “kênh phát thanh 
đặc biệt và các chiến dịch truyền thông khác có thể 
tiếp cận nữ giới tại khu vực nông thôn”: Afghanistan, 
Armenia, Benin, Bosnia và Herze-govina, Congo, 
Costa Rica, CHDC Congo, Ai Cập, Ghana, Iraq, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Madagascar, 
Malawi, Mozambique, Namibia, Palestine, Pakistan, 
Nam Phi, Tanzania và Uganda.

Bầu cử giả tưởng hay diễn tập bầu cử

Nhiều cử tri, trong đó có các cử tri bỏ phiếu lần đầu, 
có thể không biết cách đánh dấu trong lá phiếu của họ, 
và họ phải làm gì tại điểm bỏ phiếu. Tại các quốc gia 
có sự tham gia hạn chế của nữ giới (theo truyền thống) 
hay những nơi phổ biến bỏ phiếu theo gia đình, nữ giới 
có thể không biết cách bỏ phiếu tại một cuộc bầu cử. 
Trong những trường hợp đó, cần thiết phải tổ chức 
diễn tập bầu cử để cung cấp công cụ giáo dục nữ giới 
về cơ chế và quy trình bầu cử. Ví dụ, tại Mali, 1 chương 
trình truyền hình nhằm giáo dục công dân trẻ tuổi về 
quy trình bầu cử đã trình chiếu mẫu phiếu bầu và hình 
ảnh của ứng cử viên cũng như biểu trưng của các đảng 
chính trị để cử tri cảm thấy quen dần với lá phiếu trước 
khi họ tới điểm bỏ phiếu.288 Tại Nam Phi, CSO tổ chức 
thực hành và diễn tập bầu cử tại các hội thảo để nữ giới 
xóa bỏ nỗi sợ hãi về quy trình bỏ phiếu.289

Nhạc, kịch và phim ngắn

Tại những nơi có văn hóa truyền miệng, ca nhạc và 
kịch là phương pháp phổ biến để truyền đạt các thông 
điệp quan trọng. Việc lồng ghép các thông điệp vào 
các vở kịch nhiều tập cũng có tác dụng tương tự. Các 
bài hát và video clip ngắn cũng là cách quan trọng để 
tiếp cận các cử tri trẻ thông qua các công nghệ mới. 
Một số ví dụ về việc sử dụng ca nhạc và phim truyền 
hình như:

• Tại Lebanon: trong đợt cập nhật thông tin đăng ký 
bầu cử thường niên vào năm 2013 và 2014, UNDP 

và Bộ Nội vụ đã phối hợp sản xuất một đoạn ngắn 
để khuyến khích cử tri kiểm tra và sửa lỗi trong 
thông tin đăng ký. Đoạn phim mang tính hài hước 
và có các nhân vật quen thuộc nhấn mạnh các lỗi có 
thể khiến cử tri không được bỏ phiếu. Trong khoảng 
1 tháng, đoạn phim đã được phát trên truyền hình, 
đài phát thanh và các rạp chiếu phim.290

• Tại Nepal: trong cuộc bầu cử 2013, ECN đã tổ 
chức và cấp phép cho 272 vở kịch đường phố và 
biểu diễn trên khắp cả nước, nội dung tập trung 
vào sự tham gia của nữ giới.291

• Tại Nam Phi: “Một bộ phim đã được sản xuất, 
nói về nữ giới tại khu vực nông thôn, các vấn đề 
họ gặp phải và cách thức tổ chức giáo dục cử tri 
tại các khu vực này”. Bộ phiêm đã được phổ biến 
rộng rãi và chiếu trên các phương tiện chiếu phim 
di động tại những nơi không có truyền hình.292

• Tại Tunisia: UNDP đã tài trợ viết lời và ghi âm bài 
hát Enti Essout (Người dân của tôi, các bạn chính 
là tiếng nói), trong đó mỗi ca sĩ mô tả kinh nghiệm 
xã hội của họ trong quá khứ, hiện tại và ước mơ 
vì một đất nước Tunisa tốt đẹp hơn. Bài hát đã trở 
nên phổ biết trên đài phát thanh cũng như kênh 
trực tuyến Youtube.293

Các trung tâm thông tin

Các trung tâm thông tin cử tri sẽ cung cấp thông tin 
và địa điểm đào tạo. Các trung tâm này có thể quan 
trọng, khiến việc giáo dục cử tri trở nên sinh động 
hơn và dễ tiếp cận hơn. Các trung tâm thông tin có 
thể mở cửa ở toàn bộ quần chúng địa phương hoặc 
cho toàn dân, nhưng cần hướng tới những nhóm đối 
tượng cụ thể như nữ giới. Trong một số trường hợp, 
như ở Timor Leste, chúng có thể hướng tới các cử tri 
được đào tạo tốt, để cung cấp thêm thông tin về lịch 
trình pháp lý; nhưng thông thường, chúng giúp người 
dân bình thường, gặp hạn chế trong việc tiếp cận với 
giáo dục công dân, có thể tiếp cận thông tin.

Tại một số nơi, trung tâm thông tin đã được 
thành lập, trong đó có:

• Tại CHDC Congo: IFES đã hỗ trợ 6 trung tâm 
thông tin dân chủ trên khắp cả nước trong gần 10 
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•	 Georgia: Sixteen regional resource centres were cre-
ated to support the involvement of the public in the 
electoral process, to raise the levels of voter education 
and improve the links between the election admin-
istration and stakeholders in the regions. Citizens 
have the opportunity to meet and to use the facility 
for training, networking, discussion and other rele-
vant initiatives. Primary targets are women and the 
young generation of national minorities residing in 
the country. A number of the centres are established 
in targeted geographic zones with high populations 
of ethnic minorities.294

•	 Nepal: UNDP assisted the ECN in establishing an 
Electoral Education and Information Centre (EEIC) 
in its premises as well as a Media Centre. The Cen-
tres support voter education, public outreach, media 
engagement and access to information by the public 
on electoral systems and processes.295

Information Communication Technology
Many other examples of creative approaches to civic 
education exist around the world, including using the 
Internet and information communication technology. 

Taking voter awareness into popular social media sites 
can be effective in some contexts. Where the infrastruc-
ture and access exist, the Internet is a powerful tool to 
reach broad audiences. In Georgia, the CEC encour-
aged direct contact with voters via social networks, web-
based forums and a photo contest. In March 2011, the 
CEC launched the photo contest “Select” to involve the 
young voters in the election administration activities. 
The contest was managed via social network Facebook 
during one month. As a result of the contest, the CEC 
announced two winners and held an exhibition of the 
best 50 photos selected within the contest at its prem-
ises. In Iraq in 2013, social media was widely used by 
IHEC, including by introducing a banner in the local 
version of Yahoo! with election messages that empha-
sized women’s participation.

Information on the EMB website is important and can 
include written material, pictures and audio for down-
load. EMBs may also choose to communicate through 
social media such as Facebook and Twitter. Care should 
be taken, however, that such new channels are comple-
mented by time-tested delivery channels, such as radio.

sUMMINg UP:

• Because the electoral process can be complex and 
overly legalistic, voter outreach and education are 
essential to ensuring that all citizens understand how 
they can participate and why they should.

• Specific messaging may be required to encourage 
women to participate – as candidates and voters –  
and to clarify that they can choose how they cast  
their own vote.

• These messages can be targeted to women 
specifically, but they can also be given to young  
people and to men.

• Delivering these messages may require several 
methods, from mainstream TV, newspaper and radio 
media outlets, to holding women-only focus groups 
and mock elections.

© UN Photo/Eric Kanalstein

TÓM TẮT:

• Do quy trình bầu cử có thể phức tạp và đòi hỏi tuân thủ 
tuyệt đối, tiếp cận và giáo dục cử tri là thiết yếu để bảo 
đảm mọi công dân đều hiểu cách thức tham gia và lý do 
họ nên tham gia.

• Các thông điệp cụ thể có thể cần thiết để khuyến khích 
nữ giới tham gia, với tư cách ứng cử viên và cử tri, và 
làm rõ việc nữ giới có thể chọn lựa và tự bỏ lá phiếu 
của họ.

• Các thông điệp có thể hướng tới nữ giới, song cũng có 
thể hướng tới cả công dân trẻ và nam giới.

• Có nhiều phương pháp để truyền đạt các thông điệp bầu 
cử , trong đó có truyền hình, báo và đài phát thanh, tổ 
chức các nhóm tập trung vào nữ giới hay diễn tập bầu cử.

năm. Các trung tâm này phục vụ 2000 người dùng 
mỗi tháng, cung cấp sáchvà truy cập internet, 
cũng như liên tục tổ chức các hoạt động giáo dục. 
Tài liệu giáo dục và các hoạt động có trọng điểm 
đã được xây dựng bằng ngôn ngữ địa phương và 
thổ ngữ, và được thiết kế để các nhóm người dân 
không biết chữ sử dụng. Các trung tâm này là nền 
tảng để giáo dục liên tục tại các khu vực vùng xa.

• Tại Georgia: 16 trung tâm thông tin trong khu 
vực đã được thành lập để hỗ trợ sự tham gia của 
công chúng trong quá trình bầu cử, nâng cao nhận 
thức giáo dục công dân và tầm quan trọng của liên 
kết giữa những các giới chức bầu cử và các bên 
liên quan trong khu vực. Công dân có cơ hội tiếp 
xúc và sử dụng các trang thiết bị đào tạo, thiết lập 
mạng lưới, thảo luận và các sáng kiến liên quan 
khác. Mục tiêu chính là nữ giới và thế hệ trẻ sống 
tại các vùng thiểu số trên khắp cả nước. Một số 
các trung tâm cũng được thiết lập tại một số khu 
vực địa lý xác định có tỷ lệ lớn dân số là các nhóm 
người thiểu số.294

• Tại Nepal: UNDP đã hỗ trợ ECN lập Trung tâm 
thông tin và giáo dục bầu cử (EEIC) trong ECN, 
cũng như 1 Trung tâm truyền thông. Trung tâm 
hỗ trợ giáo dục cử tri, tiếp cận cộng đồng, hỗ trợ 
sự tham gia của truyền thông và tiếp cận thông tin 
về hệ thống và quy trình bầu cử tới cộng đồng.295

Công nghệ thông tin truyền thông

Có nhiều ví dụ khác về các cách tiếp cận sáng tạo để 
giáo dục công dân trên thế giới, trong đó có sử dụng 
internet và công nghệ thông tin truyền thông.

Nâng cao nhận thức cử cử tri đối với các kênh truyền 
thông xã hội phổ biến có thể phát huy hiệu quả trong 
một số bối cảnh. Tại những nơi đã có cơ sở hạ tầng 
tốt, Internet là công cụ hữu hiệu để tiếp cận đối tượng 
trên phạm vi rộng. Tại Georgia, CEC khuyến khích 
tương tác trực tiếp với cử tri trên các mạng xã hội, các 
diễn đàn trên nền tảng web và các cuộc thi ảnh “Chọn 
lọc” để thu hút sự tham gia của các cử tri trẻ đối với 
các hoạt động điều hành bầu cử. Cuộc thi diễn ra trên 
mạng Facebook trong vòng 1 tháng. Kết thúc cuộc 
thi, CEC tuyên bố 2 người thắng cuộc và tổ chức triển 
lãm 50 bức ảnh đẹp nhất của cuộc thi. Tại Iraq năm 
2013, truyền thông xã hội được IHEC sử dụng rộng 
rãi, trong đó giới thiệu một biểu ngữ trên phiên bản 
Yahoo! Tiếng địa phương, với thông điệp về bầu cử 
nhấn mạnh sự tham gia của nữ giới.

Thông tin về trang thông tin điện tử của Cơ quan phụ 
trách bầu cử cũng quan trọng và cần có các bài viết, 
hình ảnh và âm thanh có thể tải về. Cơ quan phụ trách 
bầu cử cũng có thể chọn kênh liên lạc qua Facebook 
và Twitter. Cần chú ý tới các kênh thông tin mới này 
vì chúng sẽ trở thành kênh bổ sung cho kênh thông tin 
truyền thống là đài phát thanh.
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CoNClUsIoN

Electoral management bodies are central actors in promoting women’s electoral 
and political participation. Inclusive EMBs are those that ensure that their own 
internal systems and processes do not discriminate against women and, where 
necessary, institute gender-targeted measures to redress any past discrimination. 
In addition, inclusive EMBs work to promote women’s participation in the electoral 
process by considering the gendered impact of mainstream electoral processes 
such as registration, voting and voter outreach.

EMBs worldwide face some common challenges. Maintaining their independence 
in a highly political environment is a long-standing challenge, but, more recently, 
EMBs have begun to face more gender-specific challenges, such as the availability 
and diffusion of sex-disaggregated data. In some countries, women’s safety and 
security are also pressing concerns for EMBs. Challenges may also be cultural and 
require approaches designed to enable social change and attitudinal shifts. Inclu-
sive electoral management requires EMBs to critically review their current struc-
tures and to address gender mainstreaming in a variety of areas. Gender audits 
and mapping are helpful in identifying areas for improvement. Training is a key 
focus in training all EMB staff on gender sensitivity issues and in ensuring that pro-
fessional capacity-building training is available for women staff members in order 
to support their growth within the organization. 

Despite continuing challenges, electoral management bodies worldwide are 
advancing women’s empowerment in electoral administration and political par-
ticipation. EMBs are often at the forefront of progressive change and always have 
a vital role to play in supporting gender equality in political access and participa-
tion. Their innovations and successes offer insight to building stronger channels 
of opportunity for women voters, candidates and electoral administrators around 
the world.
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KẾT LUẬN

Cơ quan phụ trách bầu cử là nhân tố trung tâm trong việc thúc đẩy sự tham gia chính 
trị và bầu cử của nữ giới. Cơ quan phụ trách bầu cử toàn diện là các cơ quan bảo đảm 
các hệ thống và quy định nội bộ của họ không phân biệt đối xử với nữ giới, và nếu cần 
thiết, họ có các biện pháp hướng tới một giới cụ thể để điều chình các hình thức phân 
biệt đối xử trong quá khứ. Thêm vào đó, Cơ quan phụ trách bầu cử toàn diện làm việc 
để thúc đẩy sự tham gia của nữ giới đối với các quy trình bầu cử thông qua việc xem xét 
các tác động về giới khi lồng ghép vào quy trình bầu cử như đăng ký cử tri, bỏ phiếu 
và tiếp cận cử tri.

Cơ quan phụ trách bầu cử trên thế giới thường gặp một số thách thức. Việc duy trì tính 
độc lập trong môi trường nặng tính chính trị là một thách thức lâu dài, song ngày nay, 
Cơ quan phụ trách bầu cử bắt đầu phải đối mặt với các thách thức về giới, như việc 
thu thập và phổ biến các dữ liệu tách biệt về giới. Tại một số quốc gia, an toàn và an 
ninh cho nữ giới cũng đặt ra áp lực đối với Cơ quan phụ trách bầu cử. Các thách thức 
có thể xuất phát từ văn hóa và đòi hỏi phải có sự thay đổi trong xã hội hay chuyển đổi 
trong quan điểm. Công tác điều hành bầu cử toàn diện đòi hỏi Cơ quan phụ trách bầu 
cử phải rà soát chặt chẽ cấu trúc hiện tại và giải quyết lồng ghép giới trong nhiều lĩnh 
vực. Thanh tra và phân tích về giới là các công tác hữu ích trong việc xác định những 
lĩnh vực cần sửa đổi. Đào tạo là trọng tâm quan trọng, trong đó có đào tạo toàn bộ 
nhân viên của Cơ quan phụ trách bầu cử về nhận thức quan tâm đến giới; bảo đảm có 
các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các nữ nhân viên để hỗ trợ 
sự thăng tiến của họ trong tổ chức.

Tuy nhiên, dù các thách thức vẫn tiếp diễn, Cơ quan phụ trách bầu cử trên thế giới 
đang nâng cao công tác trao quyền cho nữ giới trong công tác điều hành bầu cử và 
trong việc tham gia chính trị. Cơ quan phụ trách bầu cử thường là tiên phong cho các 
thay đổi tiến bộ và luôn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bình đẳng giới trong 
việc tiếp cận và tham gia chính trị. Các sáng kiến và thành công của Cơ quan phụ trách 
bầu cử giúp đưa ra những hiểu biết để xây dựng các kênh hiệu quả hơn để đem đến cơ 
hội cho các nữ cử tri, ứng cử viên và các nhà điều hành bầu cử trên thế giới.
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Phụ lục A:  Danh sách các Cơ quan phụ trách bầu cử
tham gia khảo sát

 

Afghanistan Hội đồng bầu cử độc lập Afghanistan

Armenia Hộiđồng bầu cử trung ương Armenia

Belarus Hội đồng trung ương về bần cử và trưng cầu dân ý Belarus

Benin* Hội đồng bầu cử quốc gia độc lập

Bosnia and Herzegovina Ủy ban bầu cử trung ương

Canada Cơ quan bầu cử Canada

CH Trung Phi* UNDP-CAR

Costa Rica Tòa án tối cao về bầu cử

Cộng hòa dân chủ
Congo*

 UNDP-DRC

Ai Cập Cao ủy về bầu cử (HEC)

Ethiopia* UNDP-Ethiopia

Georgia Hội đồng bầu cử trung ương Georgia

Ghana* Hội đồng bầu cử Ghana

Iraq Hội đồng bầu cử độc lập (IHEC)

Kazakhstan Hội đồng bầu cử trung ương Kazakhstan

Kyrgyzstan Hội đồng trung ương về bầu cử và trưng cầu dân ý (CEC)

Lebanon Bộ Nội vụ và các khu tự trị

Lesotho Hội đồng bầu cử độc lập Lesotho

Madagascar Hội đồng bầu cử độc lập quốc gia (CENI)

Malawi Hội đồng bầu cử Malawi

Maldives Hội đồng bầu cử CH Maldives

Mauritius Hội đồng giám sát bầu cử 

Moldova Hội đồng bầu cử trung ương Moldova

Mozambique Ban thư ký quản lý bầu cử (STAE)

Namibia Hội đồng bầu cử Namibia

State of Palestine Hội đồng bầu cử trung ương

Pakistan* Hội đồng bầu cử Pakistan

Cơ quan chỉ thị chung về bầu cử (DGAE)Republic of Congo

Romania Cơ quan bầu cử lâm thời Rumani

South Africa Hội đồng bầu cử Nam Phi

Tanzania Hội đồng bầu cử quốc gia Tanzania

Tunisia Cơ quan độc lập tối cao về bầu cử (ISIE)

Uganda Hội đồng bầu cử Uganda

Ukraine Hội đồng bầu cử trung ương Ukraine

Uzbekistan Hội đồng bầu cử trung ương Uzbekistan

Ghi chú: Khảo sát hoàn thành năm 2011-2012
*Khảo sát được hoàn thành bởi Văn phòng quốc gia UNDP, theo ủy quyền của Cơ quan phụ trách bầu cử 
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Phụ lục A:  Danh sách các Cơ quan phụ trách bầu cử
tham gia khảo sát

 

Afghanistan Hội đồng bầu cử độc lập Afghanistan

Armenia Hộiđồng bầu cử trung ương Armenia

Belarus Hội đồng trung ương về bần cử và trưng cầu dân ý Belarus

Benin* Hội đồng bầu cử quốc gia độc lập

Bosnia and Herzegovina Ủy ban bầu cử trung ương

Canada Cơ quan bầu cử Canada

CH Trung Phi* UNDP-CAR

Costa Rica Tòa án tối cao về bầu cử

Cộng hòa dân chủ
Congo*

 UNDP-DRC

Ai Cập Cao ủy về bầu cử (HEC)

Ethiopia* UNDP-Ethiopia

Georgia Hội đồng bầu cử trung ương Georgia

Ghana* Hội đồng bầu cử Ghana

Iraq Hội đồng bầu cử độc lập (IHEC)

Kazakhstan Hội đồng bầu cử trung ương Kazakhstan

Kyrgyzstan Hội đồng trung ương về bầu cử và trưng cầu dân ý (CEC)

Lebanon Bộ Nội vụ và các khu tự trị

Lesotho Hội đồng bầu cử độc lập Lesotho

Madagascar Hội đồng bầu cử độc lập quốc gia (CENI)

Malawi Hội đồng bầu cử Malawi

Maldives Hội đồng bầu cử CH Maldives

Mauritius Hội đồng giám sát bầu cử 

Moldova Hội đồng bầu cử trung ương Moldova

Mozambique Ban thư ký quản lý bầu cử (STAE)

Namibia Hội đồng bầu cử Namibia

State of Palestine Hội đồng bầu cử trung ương

Pakistan* Hội đồng bầu cử Pakistan

Cơ quan chỉ thị chung về bầu cử (DGAE)Republic of Congo

Romania Cơ quan bầu cử lâm thời Rumani

South Africa Hội đồng bầu cử Nam Phi

Tanzania Hội đồng bầu cử quốc gia Tanzania

Tunisia Cơ quan độc lập tối cao về bầu cử (ISIE)

Uganda Hội đồng bầu cử Uganda

Ukraine Hội đồng bầu cử trung ương Ukraine

Uzbekistan Hội đồng bầu cử trung ương Uzbekistan

Ghi chú: Khảo sát hoàn thành năm 2011-2012
*Khảo sát được hoàn thành bởi Văn phòng quốc gia UNDP, theo ủy quyền của Cơ quan phụ trách bầu cử 

Mẫu số 45
Khu vực bầu cử số 82, Nepal – Cơ quan bầu cử cấp quận

Mẫu đánh giá số lượng cử tri bỏ phiếu (Nam/Nữ)
 

Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 192 293 294 295 296 297 298 299 300 291 192 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 3335 336 337 338 339 340 331 332 333 334 3335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

Phụ lục B: Văn bản mẫu về thu thập Dữ liệu cử tri tại Nepal

Tên nhân viên hỗ trợ lập danh sách cử tri Nam/Nữ đi bỏ phiếu
Chữ ký:
Vị trí công tác :
Ngày :

Tên Cán phộ phụ  trách điểm bỏ phiếu :
Chữ ký:
Ngày :

  

Mẫu số 45, Hội đồng bầu cử Nepal. Các nhân viên tại điểm bỏ phiếu cần đánh dấu sau mỗi lần phục vụ một
cử tri với giới tính tương ứng

Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

Tên nhân viên hỗ trợ lập danh sách cử tri Nam/Nữ đi bỏ phiếu
Chữ ký:
Vị trí công tác:
Ngày:

Tên Cán phộ phụ trách điểm bỏ phiếu:
Chữ ký:
Ngày:



Quy trình Bầu cử toàn diện Phụ lục106 107

Phụ lục C: Khung phân tích giới trong bầu cử

Phân tích giới trong bầu cử:   
Một khuôn khổ xem xét thực trạng
bình đẳng giới trong các quá trình và
thể chế trong bầu cử

1. Giới thiệu

Mỗi cuộc bầu cử là một cơ hội để tăng cường sự tham gia của nữ giới và hướng tới những mục tiêu 
bình đẳng giới được đề ra trong các quyết định mang tầm quốc tế. Các bài tập phân tích về giới 
trong bầu cử tỏ ra hữu ích trong việc chỉ ra những khoảng cách và các cơ hội nhằm tăng cường sự 
tham gia của nữ giới trong bầu cử - với tư cách là cử tri, ứng cử viên hay người quản lý bầu cử. Bất 
kỳ một sự phân tích nào như vậy cũng có thể kiểm tra thực trạng của nữ giới với tư cách là cử tri, 
ứng cử viên và bên trong các đảng phái chính trị, là một bước đi quan trọng ban đầu. Tuy nhiên, 
để toàn diện hơn, phân tích này có thể được đi kèm với việc kiểm tra tình trạng bình đẳng giới bên 
trong Cơ quan phụ trách bầu cử hoặc các cơ quan tương đương (các Bộ). Bằng việc nhìn vào các 
cơ cấu, thành phần và các thực tiễn hoạt động của Cơ quan phụ trách bầu cử, có thể chỉ ra các khu 
vực có thể cải cách để tạo điều kiện tốt hơn cho việc tham gia bầu cử của nữ giới.

Dự thảo khuôn khổ phân tích về giới trong bầu cử (GM) này đã được phát triển theo sát những 
thực hành tương tự tại Nepal, Moldova, Libya và Lebanon và dựa trên nhiều bài học từ các văn 
phòng của UNDP tại các quốc gia trong ấn phẩm “Thúc đẩy bình đẳng giới trong hỗ trợ bầu 
cử: Những bài học từ cách nhìn so sánh”. Khuôn khổ EGM nhằm mục đích hỗ trợ tất cả những 
bên liên quan trong việc nhận ra những khoảng cách và cơ hội nhằm tăng cường sự tham gia 
của nữ giới trong bầu cử và chính trị, và như vậy, khuôn khổ này xem xét cả bên trong và ngoài 
EMB, tới môi trường bầu cử rộng hơn. Xác định chính xác phương pháp nào là phù hợp nhất sẽ 
phụ thuộc vào những cấu trúc và khuôn khổ pháp lý cụ thể ở những nơi cuộc bầu cử được thực 
hiện. Cần ghi nhớ rằng đánh giá về giới là một quá trình thu thập chứng cứ; việc này nhằm mục 
đích nhận ra những khu vực cần cải thiện trong tương lai và những phương án cho việc thiết kế 
chương trình, chứ không đưa ra được giải pháp.

2. Khuôn khổ phân tích về giới trong bầu cử

Khuôn khổ EGM nhằm mục đích cung cấp cho những người đang tiến hành phân tích về giới trong 
bầu cử một phương pháp luận để thực hiện đánh giá. Sự đánh giá được bắt đầu với việc điểm lại 
những thực tiễn hiện tại và bàn luận về những cải tiến khả thi. Bằng việc xây dựng khung phân tích, 
khuôn khổ này đóng vai trò là bước khởi đầu hữu ích hướng tới các cải cách bình đẳng giới trong 
khuôn khổ pháp lý, Cơ quan phụ trách bầu cửhay ở các tổ chức khác.

Một sự phân tích toàn diện sẽ bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầuvề nền 
tảng và phạm vi của việc kiểm tra. Cần lưu tâm đến việc thực hiện EGM trong thực tế. Một EGM 
tiêu chuẩn sẽ bao gồm việc nghiên cứu tại bàn đối với những văn bản pháp lý và báo cáo, một cuộc 
phân tích hoặc chuyến công tác thực địa trong đó có phỏng vấn với các bên liên quan chủ chốt, một 
cuộc phỏng vấn thực địa và dự thảo báo cáo. Cần có một nhóm chuyên thực hiện phân tích này.



Quy trình Bầu cử toàn diện Phụ lục106 107

2.1. Các bước và phạm vi của EGM

Việc phân tích về giới trong bầu cử bao gồm nhiều bước. Không phải giai đoạn nào cũng cần được tiến hành và 
có thể cân nhắc giai đoạn nào là phù hợp nhất với bối cảnh của từng quốc gia.

Bước 1: 
Nhận diện nhóm 
tham chiếu

Nhóm này chịu trách nhiệm giám sát việc đánh giá. Họ tạo ra một khuôn khổ để dẫn dắt và cần xác 
minh tính chính xác và phù hợp của quá trình thu thập dữ liệu và phỏng vấn. Họ cần thống nhất với bản 
dự thảo cuối cùng trước khi dự thảo này được nộp cho UNW/UNDP (và/hoặc Cơ quan phụ trách bầu cử 
nếu việc kiểm tra được thực hiện bởi hoặc phối hợp với Cơ quan phụ trách bầu cử). Nhóm tham chiếu 
cần bao gồm ít nhất hai thành viên, thường bao gồm các nhân viên/chuyên gia tư vấn của UN, hoặc 
cũng có thể bao gồm một hoặc một vài bên liên quan từ Cơ quan phụ trách bầu cử và/hoặc xã hội dân 
sự. 

Các thành viên của nhóm cần hiểu rõ các khái niệm về bình đẳng giới và lồng ghép giới cũng như các 
quy trình bầu cử và chính trị.

Bước 2: 
Lựa chọn đội ngũ 
phân tích

Đội ngũ này có nhiệm vụ thực hiện công việc đánh giá chi tiết, bao gồm thu thập số liệu và phỏng vấn. 
Họ cũng chịu trách nhiệm về việc dự thảo báo cáo để nhóm tham chiếu cân nhắc và đóng góp ý kiến. 
Đội ngũ này nên bao gồm hai hoặc năm thành viên, thường bao gồm một nhân viên/chuyên gia tư vấn 
của UN và những người tham gia tiềm năng từ Cơ quan phụ trách bầu cử và/hoặc xã hội dân sự. 

Các thành viên của nhóm cần hiểu rõ các khái niệm về bình đẳng giới và lồng ghép giới cũng như các 
quy trình bầu cử và chính trị, nhằm cho phép thực hiện tất cả các khía cạnh của khuôn khổ. Một thành 
viên nhóm nên được giao phó việc dự thảo báo cáo hoặc điều phối việc dự thảo báo cáo giữa các thành 
viên.

Bước 3: 
Xây dựng khuôn 
khổ

Trong giai đoạn này, nhóm tham chiếu và đội ngũ phân tích cần đề ra các thông số của EGA nhằm đáp 
ứng những điều kiện và hoàn cảnh của địa phương. Sẽ có các cuộc thảo luận nhằm xác định khu vực 
nào cần điều tra. Trong giai đoạn này, việc tham vấn rộng rãi là cần thiết để xác định các quan điểm về 
khuôn khổ được đề xuất từ bên ngoài nhóm tham chiếu và đội ngũ phân tích, bao gồm từ những thành 
viên và nhân viên khác của Cơ quan phụ trách bầu cử, các NGO, các đối tác quốc tế, các đảng phái 
chính trị và bất kể cơ quan quốc gia về bình đẳng giới nào.

Bước 4: 
Thu thập dữ liệu tại 
địa bàn

Phụ thuộc vào hoàn cảnh của địa phương, thông tin có thể được thu thập thông qua nghiên cứu, phỏng 
vấn trực tiếp và thông qua các hội thảo rộng rãi hơn.

Các câu hỏi được cung cấp trong bộ công cụ này nhằm thiết kế các cuộc thảo luận với nhiều bên liên 
quan khác nhau nhằm thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Các cuộc thảo luận sẽ dẫn tới một tầm 
nhìn chung về các ưu tiên và kiến nghị cho các hành động để giải quyết những ưu tiên đó. Độ hiệu quả 
của việc kiểm tra cần được đánh giá bằng các kết quả nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và các 
hành động được tiến hành để đảm bảo Cơ quan phụ trách bầu cử quan tâm hơn đến vấn đề giới.

Bước 5: 
Phân tích, báo cáo 
và các kiến nghị

Trong suốt giai đoạn then chốt này, đội ngũ phân tích sẽ đưa ra những kết luận từ các thông tin thu thập 
được và trình bày một bản phân tích tường thuật và các kiến nghị để thực hiện trong tương lai. Đội ngũ 
này cần dự thảo bán báo cáo với những kết quả của việc đánh giá và có thể thảo luận với Cơ quan phụ 
trách bầu cử, nhóm chuyên gia Liên hợp quốc cũng như các bên liên quan khác trong nước về các kiến 
nghị được dự thảo.

Bước 6: 
Thông qua các kết 
quả và kế hoạch 
hành động

Báo cáo đánh giá cuối cùng cần được thông qua bởi nhóm đánh giá, Cơ quan phụ trách bầu cử và các 
đối tác liên quan khác cũng như những người tham gia vào việc thực hiện các kiến nghị. Nhóm quốc gia 
có thể cần dịch các kiến nghị EGM thành các hoạt động chương trình chính thức và xây dựng một kế 
hoạch hành động và thời gian biểu cho việc thực hiện.

Ít nhất, việc phân tích sẽ cho các bên liên quan trong cuộc bầu cử cơ hội để suy ngẫm về tầm quan 
trọng của sự tham gia của phụ nữ vào chính trị. Điểm lại các thực tiễn là bước đầu tiên, sau đó các bên 
liên quan có thể rút ra và tiến hành một lộ trình cải cách với những mục tiêu, hành động và thời hạn 
chắc chắn phù hợp với bối cảnh quốc gia. Lộ trình này nên được vạch ra trong một kế hoạch hành động 
chính thức để các bên liên quan thực hiện, đặc biệt là Cơ quan phụ trách bầu cử. 
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2.2. Các bên tham gia và bên liên quan chính

Đội ngũ EGM có thể mời nhiều bên liên quan tham gia vào các hội thảo và cuộc phỏng vấn, bao gồm:

• Những người thực hiện việc điều hành bầu cử (bao gồm các bộ trưởng, ủy viên, nhân viên 
bầu cử).

• Thành viên quốc hội.

• Các thành viên đảng phái chính trị và ứng viên cho cuộc bầu cử.

• Các tổ chức xã hội dân sự dân sự và nhà hoạt động giới.

• Giới học thuật theo dõi sự tham gia của nữ giới vào bầu cử.

• Các nhà báo và những bình luận viên khác của cuộc bầu cử, bao gồm truyền thông đại chúng.

• Các đại diện của các tổ chức khu vực và quốc tế.

Một thảo luận có tính suy ngẫm hơn có thể được tạo điều kiện thông qua việc mời một nhóm 
người tham gia đa dạng. Sự đa dạng của nhóm sẽ nâng cao tính hợp lý của quá trình đánh giá 
và đảm bảo rằng tính đa dạng của các quan điểm sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, điều này cần cân 
bằng với nhu cầu bảo mật và ảnh hưởng của thâm nhiên đối với một số văn phòng: ví dụ, nhân 
viên mới thường không thoải mái trong việc tham gia vào một nhóm các quản lý cấp cao.

Các đối tượng khác, ví dụ như các đảng phái chính trị, chuyên gia về giới, các đại diện các xã hội 
dân sự và các cơ quan phụ nữ quốc gia, đại diện các tổ chức tài trợ quốc tế và truyền thông địa 
phương cũng có thể được mời tham gia. Những đối tượng này thường mang đến cái nhìn từ bên 
ngoài cho cuộc thảo luận.

2.3. Các nguồn dữ liệu

Trong khi một phân tích có thể được chỉ dẫn thông qua các câu hỏi ở phần sau, cần củng cố thêm 
các bằng chứng với những nguồn số liệu độc lập, đặc biệt là về cách tổ chức pháp lý xung quan 
các cuộc bầu cử, sự tham gia chính trị của nữ giới cho tới nay và tình trạng chung của nữ giới tại 
quốc gia đó. Các tài liệu và nguồn dữ liệu có thể được sử dụng để có được thông tin này bao gồm:

• Việc xác nhận tình trạng của các công ước quyền con người(CEDAW, ICCPR).

• Báo cáo quốc gia mới nhất cho Ủy ban CEDAW và các kết luận quan sát của Ủy ban.

• Hiến pháp.

• Luật bầu cử và các quy định liên quan.

• Hiến pháp và bản tuyên ngôn của các đảng chính trị.

• Danh sách nam và nữ trong các vị trí lãnh đạo của các đảng phái lớn.

• Các chính sách và chương trình liên quan tới bình đẳng giới của chính phủ và các đảng đối lập.

• Các điều luật liên quan tới bình đẳng giới được thông qua bởi Quốc hội.

• Thống kê quốc gia về thực trạng phụ nữ, bao gồm bậc giáo dục và tình trạng biết chữ của nữ 
giới; sự tham gia lao động; sở hữu của cải; tỉ lệ sinh; tỉ lệ tử vong ở bà mẹ, vv…

• Tỉ lệ nữ giới trong các vị trí cấp cao, như là thành viên Quốc hội và đại diện ở cấp địa phương 
(hiện nay và trong quá khứ).
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• Tỉ lệ ứng cử viên nữ trong các cuộc bầu cử cuối cùng, chia theo đảng phái (bao gồm những 
ứng viên độc lập).

• Số lượng nam và nữ đăng ký và bầu trong cuộc bầu cử cuối cùng.

• Danh sách nam và nữ làm việc cho cơ quan phụ trách bầu cử (trong Hội đồng Ủy viên của 
Cơ quan phụ trách bầu cử, trong các vị trí quản lý cao cấp, trong vị trí thư ký và nhân viên 
ngắn hạn).

• Các chính sách tổ chức của Cơ quan phụ trách bầu cử, bao gồm kế hoạch chiến lược, tuyển 
dụng và khuyến khích, đào tạo và phát triển chuyên nghiệp, chống phân biệt đối xử, truyền 
thông, tạo điều kiện nghỉ thai sản cho bố và mẹ.

• Các báo cáo của các quan sát viên bầu cử trong và ngoài nước.

• Các nghiên cứu hoặc báo cáo về sự tham gia vào chính trị của phụ nữ tại nước này.

3. Các câu hỏi phân tích về giới trong bầu cử 
Khuôn khổ EGM đặc biệt nhận diện các khu vực thảo luận và đánh giá giữa các bên liên quan 
và người đưa ra quyết định trong các quá trình bầu cử. Phương pháp bao gồm trả lời các câu hỏi 
về khung chính sách và các cấu trúc quản lý bầu cử có liên quan. Những câu hỏi này được nhóm 
vào 6 chủ đề:

1. Khung chính sách và pháp lý đối với sự tham gia vào chính trị của nữ giới.

2. Thực trạng tham gia vào chính trị của nữ giới.

3. Sự tham gia của nữ giới vào bầu cử và các đảng chính trị.

4. Nữ giới như các cử tri – sự chuẩn bị và sắp xếp quá trình đăng ký và bầu cử.

5. Các Cơ quan phụ trách bầu cử quan tâm đến vấn đề giới.

6. Điều phối sự hỗ trợ trong bầu cử.

Khuôn khổ này được thiết kế như một điểm khởi đầu: các giai đoạn ban đầu của quá trình phân 
tích phải được dành cho việc tùy chỉnh khuôn khổ phù hợp với hoàn cảnh địa phương nhằm đảm 
bảo kết quả hữu ích nhất. Không phải mọi câu hỏi đều liên quan hoặc phù hợp tại tất cả các quốc 
gia hay tất cả các hệ thống bầu cử.

1. Khung chính sách và pháp lý đối với sự tham gia vào chính trị của nữ giới

 Phạm vi xem xét: Các quy ước và công cụ quốc tế đã cung cấp một khung quy chuẩn cho 
việc ủng hộ những thay đổi với các luật lệ về bầu cử và luật lệ khác nhằm đảm bảo sự hiện 
diện nhiều hơn của nữ giới trong quá trình ra quyết định, nhất quán với những mục tiêu 
quốc tế. Hiệp ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), 
Tuyên bố và cơ sở hành động Bắc Kinh và Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 
1325 và 2122m đã là những trụ cột chủ chốt trong khung quy chuẩn này, khuyến khích 
cải cách pháp lý nhằm thúc đẩy sự tiếp cận của nữ giới với các cơ quan ra quyết định chính 
trị, bao gồm việc đề ra các mục tiêu cho nhiều hành động. Việc áp dụng các luật lệ không 
phân biệt đối xử hoặc các điều luật giới thiệu các cải cách ví dụ như chỉ tiêu số lượng trong 
bầu cử đã tỏ ra hiệu nghiệm trong việc gia tăng cân bằng giới trong các tổ chức trúng cử.
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1.1.  Những hiệp định chính nào của Liên hợp quốc về quyền con người được quốc gia đó   
tham gia? CEDAW? ICCPR?

1.2.  Quốc gia này tham gia vào những hiệp định và hiệp ước nào liên quan tới bình đẳng giới? 
Nếu có, hiệp ước nào?

1.3.  Hiến pháp có ủng hộ các quyền bình đẳng cho nam và nữ? Nếu có, điều khoản cụ thể nào 
ủng hộ sự bình đẳng? Những điều khoản này được đưa vào hiến pháp từ bao giờ?

1.4.  (Nếu liên quan) Liệu có một sự tham vấn/thảo luận đại chúng trong quá trình dự thảo 
hiến pháp? Những người phụ nữ có khả năng cung cấp những thông tin và nội dung cho 
các cuộc đàm phán hay không?

1.5.  Liệu có điều luật nào liên quan trực tiếp tới việc bầu cử và quy định của các đảng chính 
trị bao gồm điều luật về nữ giới và bình đẳng giới? Hãy nêu tên, ngày tháng và những điều 
khoản chính của điều luật?

1.6.  Cơ quan lập pháp và/hoặc nguyên thủ quốc gia được bầu cử theo hệ thống bầu cử nào? 
Đâu là hàm ý của tỉ lệ nữ giới được bầu đối với hệ thống?

1.7. Liệu có bất kỳ một biện pháp đặc biệt nào tại chỗ nhằm tăng cường sự tham gia và đại 
diện của nữ giới, ví dụ như, để dành vị trí, cấp hạnngạch cho ứng cử viên theo luật định, 
chỉ tiêu số lượng cho ứng cử viên tự nguyện và động lực cho các đảng chính trị để đưa nữ 
giới vào những vị trí có thể được bầu cử?

2. Thực trạng tham gia vào chính trị của nữ giới

 Phạm vi xem xét: Sự tham gia vào chính trị của nữ giới được tạo điều kiện bởi nhiều yếu 
tố, bao gồm ý thức chính trị, các thay đổi văn hóa và hành vi, giáo dục cho trẻ em gái và 
phụ nữ, sự ủng hộ của những nhà vận động bình đẳng giới và mạng lưới nữ giới – dù họ 
từ xã hội dân sự, giới học thuật, giới truyền thông hay khu vực tư nhân. Tuy nhiên, các 
chướng ngại, cũng nhiều, thâm nhập và thể hiện trong các quy tấc và thái độ văn hóa phân 
biệt đối xử, khung chính sách và pháp luật phân biệt đối xử, thiếu sự cam kết đối với bình 
đẳng giới từ các lãnh đạo chính trị và thiếu hiểu biết về lợi ích của bình đẳng giới. Hiểu rõ 
bối cảnh văn hóa xung quanh sự tham gia vào chính trị của nữ giới hiện nay tại một quốc 
gia là hữu ích để đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhằm cải thiện mức độ cam kết.

2.1.  Hãy đưa ra những dữ liệu có phân tách về giới tính đối với quốc hội và chính phủ hiện nay 
và trước kia.

2.2.  Hãy đưa ra những dữ liệu về số lượng nữ giới đăng ký để bầu cử và những cử tri đi bầu 
trong Chu trình bầu cử cuối cùng.

2.3.  Môi trường chung đối với sự tham gia của nữ giới vào chính trị có lợi như thế nào? Có 
những trở ngại gì về xã hội, kinh tế, văn hóa và tôn giáo đối với sự tham gia của phụ nữ?

2.4.  Thực trạng của nữ giới hầu hết là như nhau trên cả nước hay có những xu thế khác nhau 
nào liên quan đến tình trạng dân tộc hoặc nơi sống của nữ giới không?

2.5.  Xã hội dân sự, giới học thuật và truyền thông có thúc đẩy sự tham gia của nữ giới vào quy 
trình bầu cử không? Sự thúc đẩy đó có hiệu quả như thế nào?

2.6.  Các thành viên nữ của quốc hội hoạt động tích cực thế nào? Họ có ưu tiên công tác bình 
đẳng giới không? Họ có giữ mối liên lạc với xã hội dân sự không?
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3. Sự tham gia của phụ nữ trong các chiến dịch tranh cử và các đảng phái chính trị

 Phạm vixem xét: Cần phải hiểu sâu sắc các yếu tố thúc đẩy và gây cản trở việc bầu cử nữ 
giới. Cần hiểu các yếu tố ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử từ quá khứ trong môi trường 
bầu cử và đặc biệt liên quan tới các đảng phái chính trị và cách thức tổ chức các đảng phái 
này. Phần này sẽ nhìn sâu hơn vào các thành tựu và thách thức đối với sự tham gia của nữ 
giới như là các ứng cử viên (đặc biệt, hệ thống bầu cử, các hạnngạch/biện pháp tạm thời 
đặc biệt, đào tạo, hỗ trợ tài chính, tiếp cận truyền thông…).

 Các câu hướng tới: các thành viên nữ trong quốc hội, các ứng viên nữ, các thành viên 
đảng phái chính trị, các tổ chức xã hội dân sự dân sự, các chuyên gia.

Môi trường bầu cử

3.1.  Hệ thống bầu cử đang được sử dụng là gì và nó ảnh hưởng đến tỉ lệ trúng cử của nữ giới 
như thế nào? Có chỉ tiêu số lượng về giới nào đang được sử dụng không? Đã có nghiên 
cứu nào về “cơ hội đắc cử” của nữ giới so với nam giới không? Liệu nhiều ứng cử viên nữ 
hơn có đồng nghĩa với việc nhiều phụ nữ sẽ được bầu hơn?

3.2.  Cơ quan phụ trách bầu cử có thu thập các số liệu được phân theo giới về sự đăng ký của 
các ứng cử viên không? Nếu có, dữ liệu này có được thu thập vào thời điểm đề cử hay 
không và nó có được cập nhật không? Cơ quan phụ trách bầu cử công bố các dữ liệu phân 
theo giới mà họ sở hữu ở đâu và bằng cách nào?

 3.3.  Nếu không, đâu là rào cản lớn đối với việc thu thập những số liệu này? Có rào cản pháp 
lý nào đối với việc thu thập và/hoặc báo cáo số liệu này không? Việcthu thập số liệu này 
có được cân nhắc thực hiện trong tương lai không?

3.4.  Đâu là những yếu tố quan trọng quyết định “cơ hội đắc cử”? Giới tính có phải là một rào 
cản quan trọng không? Có những yếu tố nào khác có tính ảnh hưởng lớn hơn, ví dụ như 
sự hỗ trợ của các đảng phái chính trị, hay các quỹ chính trị không?

3.5.  Tiền bạc ảnh hưởng như thế nào trong chính trị? Có quy định nào khiến cho sự phân phối 
ngân sách công phụ thuộc vào việc đạt được các yêu cầu về bình đẳng giới của các đảng 
phái chính trị (ví dụ như thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào quá trình ra quyết định)?

3.6.  Cơ quan phụ trách bầu cử có quy định khía cạnh nào của việc cấp kinh phí cho các chiến 
dịch công, ví dụ như việc cấm và hạn chế chi tiêu cho các đảng chính trị và/hoặc các ứng 
cử viên; cấm các khoản đóng góp từ các nguồn nhất định như từ các nhà tài trợ nước ngoài 
cho các đảng chính trị và/hoặc các ứng cử viên; hạn chế độ dài của chiến dịch; hoặc yêu 
cầu rằng tất cả sự đóng góp về tài chính đối với các đảng chính trị và ứng cử viên phải 
được công bố trước đại chúng? Nếu như vậy, thông tin này có sẵn có với công chúng và 
được phân chia theo giới tính của ứng viên hay không?

3.7.  Các hình thức “mua phiếu” hay “bầu cử theo gia đình” có phổ biến không?

3.8.  Có các quy tắc ứng xử liên quan đến chiến dịch tranh cử không? Những quy tắc này giải 
quyết vấn đề bình đẳng giới như thế nào?

3.9.  Có những cơ hội nào đối với Cơ quan phụ trách bầu cử để tiến hành hoặc tham gia vào 
quá trình đánh giá sau bầu cử? Có thể rút ra các bài học về sự tham gia của nữ giới trong 
bầu cử với tư cách là cử tri và ứng cử viên hay không? 
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Các đảng chính trị

3.10.  Có thống kê về cơ cấu giới tính chung của các đảng phái chính trị hay không? Ví dụ như 
lãnh đạo, thành viên? Các đảng phái chính trị có cánh nữ hay nhóm nữ không? 

3.11.  Mức độ bao hàm của các đảng phái chính trịtrong việc đại diện cho các quan điểm, sở 
thích và nhu cầu của nữ giới, thông qua nội quy, chính sách hoặc qua các bài hùng biện 
của lãnh đạo là như thế nào?

3.12.  Các đảng phái chính trị này có ủng hộ sự tham gia và xuất hiện của nữ giới thông qua các 
biện pháp tiếp cận cử tri nữ hay các ứng cử viên hoặc áp dụng các phương pháp giúp nữ 
giới được bầu cử vào các vị trí trong cơ quan? Mức độ xuất hiện của phụ nữ trong vai trò 
lãnh đạo đảng phái chính trị là như thế nào?

3.13.  Có biện pháp tạm thời đặc biệt nào ngoài những hạn ngạch được đề cập hoặc thực thi bởi 
các đảng phái chính trị hay không?

 3.14. Các ứng cử viên được các đảng phái chính trị lựa chọn như thế nào? Có thực hiện các cuộc 
tranh cử hay không? Có bao nhiêu nữ giới tham gia tranh cử thành đại diện các đảng phái 
chính trị không và có bào nhiêu người thành công? Các đảng có thể áp dụng các biện pháp 
trong quá trình lựa chọn ứng cử viên/bầu cử sơ bộ để tăng số lượng nữ giới không?

3.15. Các đảng phái chính trị có nền tảng về bình đẳng giới hay không? Nếu có thì chúng là gì? 
Chúng có thể được cải thiện hay không?

3.16. Các đảng phái chính trịcó diễn giả nam và nữ tại các cuộc biểu tình và phỏng vấn hay không?

Giám sát sự tham gia của cử tri nữ

3.17.  Có bao nhiêu nhóm giám sát xã hội dân sự hay các nhà quan sát trong nước đang giám sát 
cuộc bầu cử? Có bất kỳ nhóm nào chú ý đặc biệt tới mối quan tâm bình đẳng giới hay không?

3.18.  Có sự giám sát về bình đẳng giới trong các cuộc bầu cử hay không? Cụ thể hơn, có sự phân 
tích về tỷ lệ ứng cử viên nam và nữ từ phía báo giới hay không? Sự phân chia về giới của 
các phóng viên và nhà báo là như thế nào?

3.19.  Có điều luật hoặcquy định nào liên quan đến lời nói xấu về giới tính hay không? Chúng 
được thực thi như thế nào và bởi ai? 

Giảm thiểu bạo lực đối với nữ giới trong bầu cử

3.20.  Đã ứng cử viên nữ gặp phải hay báo cáo về việc bị hăm dọa hoặc can thiệp với những nỗ 
lực trong chiến dịch tranh cử của họ trong quá khứ hay chưa? Liệu những vấn đề này có 
khác vấn đề mà nam giới gặp phải không? Những vấn đề này thường được báo cáo với ai?

3.21.  Đã ứng cử viên nữ gặp phải hay báo cáo về việc bị hăm dọa hoặc can thiệp trong công 
cuộc bỏ phiếu của họ hay chưa? Những vấn đề này thường được báo cáo với ai?

3.22.  Cơ quan phụ trách bầu cử hay các trụ sở chính phủ khác có thu thập thông tin về bạo lực 
liên quan đến bầu cử hay không?Những thông tin này có được phân biệt về giới hay không 
và chúng có tác động khác nhau như thế nào đối với ứng cử viên và cử tri nữ?

3.23.  Có chính sách, chương trình hay sáng kiến nào hiện hành để giảm thiểu các vấn đề bạo 
lực chống lại nữ giớivới tư cách là ứng cử viên hay cử tri trong bầu cử hay không? Nếu có 
thì chúng được thực thi thế nào trong thực tiễn? Độ hiệu quả của chúng đã được đánh giá 
hay chưa?
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3.24.  Chủ thể nào được coi là chủ thể chính trong việc ngăn chặn các hành động bạo lực với nữ 
giới trong bầu cử? Các đối tác này được phát triển và duy trì như thế nào?

4. Nữ giới với tư cách là cử tri: Đăng ký, chuẩn bị cho bầu cử và sắp xếp khu vực điều tra:

 Nữ giới phải có khả năng và trao quyền để thực hiện quyền công dân của họ , đặc biệt là 
quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Một Cơ quan phụ trách bầu cử quan tâm đến vấn đề 
giới nên đảm bảo rằng mối quan tâm và kinh nghiệm của nữ giớivà nam giới được cân 
nhắc trong việc thiết kế và chuẩn bị cả trong đăng ký cử tri và sắp xếp bỏ phiếu. Ba lĩnh 
vực công tác tiêu biểu có thể được tập trung vào là: đảm bảo rằng tất cả nữ giớiđủ điều 
kiện được quyền ghi danh cử tri; đảm bảo rằng tất cả nữ giới đủ điều kiện có thể bỏ phiếu 
của mình (trong bí mật); và đảm bảo rằng tất cả nữ giới đều được thông báo để bỏ phiếu 
thông qua tiếp cận cộng đồng và giáo dục. Các bên liên quan khác cũng có thể tham gia.

 Câu hỏi: Các Cơ quan phụ trách bầu cử hoặc các cơ quan khác được trao quyền điều hành 
bầu cử. Các bộ, các tổ chức xã hội dân sự dân sự tham gia vào việc đào tạo cử tri.

Đăng ký cử tri

4.1.  Cơ quan phụ trách bầu cử có thu thập số liệu theo giới về đăng ký cử tri hay không? Nếu 
có thì các số liệu này được thu thập lúc nào và được cập nhật như thế nào? Cơ quan phụ 
trách bầu cử công bố các số liệu họ có ở đâu và bằng cách nào?

4.2.  Nếu không có thì trở ngại chính của việc thu thập các số liệu này là gì? Liệu có các rào 
cản pháp lý nào liên quan đến việc thu thập và báo cáo các số liệu này hay không?

4.3.  Có những hạn chế hay trở ngại đã biết nào trong quá trình đăng ký cử tri gây bất lợi cho 
nữ giới không? Nếu có thì Cơ quan phụ trách bầu cử đã vượt qua chúng bằng cách nào?

4.4.  Có vấn đề gì liên quan đến yêu cầu về ảnh, tài liệu, etc khiến nữ giớigặp khó khăn trong 
việc tuân thủ các yêu cầu hay không?

4.5.  Liệu thời gian và địa điểm nơi đăng ký có vấn đề gì đối với các nhóm đặc trưng của nam 
giới và nữ giới hay không? Có cần thiết phải cung cấp những nơi đăng ký chuyên biệt cho 
nữ giới hay lối đi riêng cho họ vào các nơi đăng ký chung không? Điều này đã được thực 
hiện bao giờ chưa và được nhận những phản ứng như thế nào?

4.6.  Nếu việc đăng ký cử tri sử dụng hoặc dựa trên các nguồn dữ liệu khác như dân số , đăng 
ký dân sựhoặc đăng ký tài sản, các đăng ký này có đại diện cho toàn bộ nữ giới trong tổng 
dân số hay không? Nếu có thiếu sót trong các đăng ký, Cơ quan phụ trách bầu cử có được 
trao quyền để thực hiện các bước để đảm bảo đăng ký toàn diện của nữ giới thành cử tri 
hay không

4.7.  Nếu việc nữ giới đổi họ theo họ chồng là điều thường thức khi họ kết hôn, thì làm thế nào 
để họ đảm bảo được rằng quyền đăng ký bầu cử của họ được duy trì và phù hợp với các 
giấy tờ tùy thân mà họ có? Liệu những vấn đề này có được tự động giải quyết bởi các cơ 
quan chính phủ hay không?

4.8.  Có truyền thống nào gây cản trở cho việc đăng ký và tham dự của nữ giới vào bầu cử hay 
không? Các cấp chính quyền có áp dụng biện pháp nào để giải quyết hay không?

4.9.  Liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có cung cấp các tài liệu đào tạo cho những người đăng ký 
làm cử tri? Liệu những tài liệu này có bao gồm cả thông tin về cách đảm bảo toàn bộ quá 
trinh đăng ký cho cả nam giới và nữ giới?



Quy trình Bầu cử toàn diện Phụ lục114 115

4.10.  Cơ quan phụ trách bầu cử có cung cấp các tài liệu thông tin công khai về vấn đề đăng ký 
cử tri không? Liệu những tài liệu này có bao gổm cả những thông điệp chính về quyền của 
nữ giới và nam giới đối với việc đăng ký và bầu cử?

Sắp xếp bầu cử 

4.11.  Liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có thu thập và báo cáo dữ liệu phân chia theo giới đối với 
cử tri đi bầu? Nếu có, các dữ liệu này được thu thập khi nào? Những dữ liệu phân chia 
theo giới của cử tri đi bầu này được Cơ quan phụ trách bầu cử xuất bản tại đâu?

4.12.  Nếu không có, thì liệu việc thu thập các dữ liệu này có được cân nhắc trong các cuộc bầu 
cử sắp tới hay không? Có những rào cản nào về pháp lý hay vấn đề hậu cần gây cản trở 
cho việc thu thập và/ hoặc báo cáo về giới tính của các cử tri ở mức độ tổng hợp không?

4.13.  Cơ quan phụ trách bầu cử đã có những hành động gì nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 
cử tri nữ?

4.14.  Đã có những trường hợp “bầu theo gia đình” hay chưa? Đã có trường hợp nào bầu thông 
qua “ủy quyền” hay chưa. Cơ quan phụ trách bầu cử đã có những động thái gì về các vấn 
đề này?

4.15.  Những hướng dẫn của Cơ quan phụ trách bầu cử cho các cán bộ phụ trách bầu cử có bao 
gồm cả những thông tin về sự bình đẳng của cử tri nam và cử tri nữ cũng như đảm bảo 
rằng tất cả các cử tri đều có cơ hội bỏ lá phiếu của riêng mình.

4.16.  Liệu có cần thiết phải cung cấp những địa điểm bầu cử riêng cho nữ hay cung cấp các lối 
đi riêng cho nữ vào khu vực bầu cử chung hay không? Điều này đã được thực hiện bao giờ 
chưa và các cử tri nam và nữ tiếp nhận điều này như thế nào?

4.17.  Liệu các cử tri có bị yêu cầu cung cấp chứng minh thư hay các giấy tờ khác để được tham 
gia bầu cử không? Liệu những yêu cầu này có những ảnh hưởng không bình đẳng đối với 
cử tri nam và cử tri nữ không?

4.18.  Cuộc bầu cử được diễn ra vào ngày nào và giờ nào? Liệu thời gian này có tạo điều kiện 
phù hợp cho cả cử tri nam và nữ đi bầu cử không?

4.19.  Liệu địa điểm bầu cử có phải là địa điểm được nhiều người biết đến không và liệu các cử 
tri có biết về địa điểm bầu cử trước thời gian bầu cử không?

4.20.  Liệu có phương pháp bầu cử thay thế nào khác đối với những người không để đến điểm 
bầu cử không? Liệu những phương pháp này có được tiếp cận một cách bình đẳng giữa 
nam và nữ hay không và liệu chúng có đảm bảo được rằng các cử tri sẽ không bị hăm dọa 
khi bỏ lá phiếu của mình không?

4.21.  Nếu cảnh sát hay các lực lượng chức năng khác xuất hiện ở điểm bỏ phiếu, thì việc phân 
chia giới tính đối với những người thực thi nhiệm vụ đó là như thế nào? 

Thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong tiếp cận cử tri

4.22.  Các vấn đề bình đẳng giới và sự tham gia chính trị của nữ giới nói riêng được bao gồm 
trong các hoạt động về thông tin và giáo dục của EMB như thế nào?

4.23.  Liệu có cơ quan hay tổ chức nào khác giúp cung cấp thông tin và giảng dạy về các vấn đề 
bầu cử không? Họ đưa vấn đề bình đẳng giới thành vấn đề chủ đạo như thế nào?
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4.24.  Liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có theo dõi tác đông của những hoạt động thông tin và 
giảng dạy của họ qua khảo sát hoặc các biện pháp đánh giá khác không? Nếu có thì kết 
quả của các cuộc nghiên cứu này có bị phân chia theo giới tính hay không?

4.25.  Các sáng kiến về tiếp cận cử tri có cho thấy mức độ khác nhau về nhận thức và hiều biết 
về bầu cử giữa nam và nữ hay không?

4.26.  Cơ quan phụ trách bầu cử đã xây dựng chiến lược hướng đến việc đảm bảo nữ giới có mức 
độ kiến thức về bầu cử ngang với nam giới hay chưa? Ví dụ như đưa ra những thông tin 
cụ thể, các chiến dịch, tài liệu và phát minh các sáng kiến dành riêng cho nữ giới? Nếu có 
thì chúng đã có hiệu quả như thế nào?

4.27.  Nếu tại một nước có bầu cử theo gia đình thì vấn đề này đã được nêu ra trong thông tin và 
giảng dạy như thế nào? Liệu các thông điệp của EMB có mục tiêu chống lại bầu cử theo 
gia đình đối với cả nam giới và nữ giới không?

4.28.  Trong các tài liệu được cung cấp bởi Cơ quan phụ trách bầu cử hay các chủ thể khác, có 
sự xuất hiện cân bằng giữa nam và nữ trong các vai trò chủ động cũng như bị động hay 
không? Cụ thể như đối với các tài liệu về quá trình bầu cẩu, liệu nữ giới có được lựa chọn 
một cách bình đẳng để trở thành nhân viên bầu cử, cử tri, quan sát viên hay nhân viên an 
ninh hay không?

4.29.  Những phương pháp nào đã được sử dụng để tuyên truyền về thông tin và giảng dạy? Liệu 
những kế hoạch về các chiến dịch hay các sáng kiến bao gồm cả các chiến lược hướng đến 
nữ giới thông qua việc sử dụng các kênh truyền thông cụ thể hoặc địa điểm hay thời gian 
truyền thông cụ thể không?

4.30.  Liệu có cần thiết phải truyền tải thông tin cũng như giáo dục trực tiếp đến nữ giới thông 
qua các nhóm nữ giới riêng biệt hay không? Nếu có thì chúng đã hoạt động như thế nào?

5. Cơ quan phụ trách bầu cửquan tâm đến vấn đề giới. 

 Phạm vi xem xét: Là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành các cuộc bầu cử, Cơ quan phụ 
trách bầu cử (và các cơ quan tương đương) là chìa khóa để thúc đẩy sự tham gia chính trị 
của nữ giới. Bước đầu tiên là xây dựng được “luật lệ chung” của Cơ quan phụ trách bầu 
cử và đảm bảo rằng nữ giới có thể đóng góp - ở tất cả các cấp độ - với các quyết định mà 
theo đó các cuộc bầu cử được tổ chức và quản lý. Một Cơ quan phụ trách bầu cử quan 
tâm đến vấn đề giới nên tìm cách giảm thiểu bất kỳ khoảng trống trong sự tham gia của 
nữ giới và làm việc hướng tới bình đẳng giới như một phần không thể thiếu trong chiến 
lược, chính sách và hoạt động của mình và phải bảo đảm nơi làm việc góp phần thúc đẩy 
cân bằng giữa công việc / cuộc sống cho tất cả nhân viên.

 Câu hỏi: Cơ quan phụ trách bầu cử hay các cơ quan khác được quyền quản lý các cuộc 
bầu cử? Cấu trúc và thành phần tham gia quản lý bầu cử?

5.1.  Làm thế nào để kiểm soát được việc bầu cử? Liệu có cơ quan điều phối tập trung nào 
không hay việc quản lý được thực hiện bởi các cơ quan khác nhau? Cơ chế của các cơ 
quan này là gì và chúng được thành lập hay tạo nên như thế nào?

5.2.  Nhân viên của cơ quan hay các cơ quan này được tuyển dụng hay được bổ nhiệm? Họ có 
phải là những nhân viên thường kỳ, hay được biệt phái từ các cơ quan dịch vụ cộng đồng 
khác hoặc chỉ tham gia trong khoảng thời gian bầu cử?
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5.3.  Xu hướng lịch sử của các thành viên là nữ giới trong Cơ quan phụ trách bầu cử (như là 
nhân viên, lãnh đạo cấp cao của Hội đồng, Ủy ban hay các chuyên viên cá nhân chuyên 
trách) là như thế nào?

5.4. Đã có những mục tiêu hay hạn ngạch được đưa ra cho sự tham gia của nữ giới trong cơ 
cấu nhân sự tại các cấp khác nhau chưa? (Ví dụ như nữ giới trong vị trí quản lý, nữ giới 
chủ quản và các nhân viên bầu cử)

5.5.  Nếu các nhân viên của Cơ quan phụ trách bầu cử tuân theo một hệ thống các điều luật 
rộng hơn về các lĩnh vực công liên quan đến tuyển dụng, bổ nhiệm hay đề bạt…thì liệu 
những điều luật này có bao gồm các quy định về bình đẳng giới và cơ hội bình đẳng?

5.6.  Liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có cung cấp các thông tin trong các báo cáo thường niên 
hay các báo cáo khác về giới tính và trình độ của các nhân viên hay các số liệu phân biệt 
theo giới tính khác không?

Cơ quan địa phương quản lý bầu cử 

5.7.  Các cơ quan địa phương được thành lập để thực hiện bầu cử cấp khu vực hay cấp địa 
phương (hay hướng dẫn đăng ký cử tri)? Những cơ quan này được thành lập và tuyển nhân 
viên như thế nào?

 5.8.  Thành phần giới tình trong cấu trúc nhân sự của các cơ quan địa phương này về thành 
viên và vị trí lãnh đạo là như thế nào? Nếu Cơ quan phụ trách bầu cử quốc gia không có 
những thông tin nay thì liệu nó có định thu thập những thông tin này không?

Ủy ban tại điểm đăng ký / bỏ phiếu

5.9.  Liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có thành lập các ủy ban tại điểm đăng ký hay bầu cử không 
hay cũng giống như việc thực hiện các cuộc bầu cử bình thường khác? Các ủy ban này 
được thành lập như thế nào?

5.10.  Thành phần cấu trúc giới của các ủy ban này về thành viên và các vị trí lãnh đạo là như 
thế nào? Nếu Cơ quan phụ trách bầu cử quốc gia không có những thông tin nay thì liệu 
nó có định thu thập những thông tin này không?

5.11.  Nếu Cơ quan phụ trách bầu cử chỉ định các nhân viên ngắn hạn để làm việc xuyên suốt 
cả quốc gia trong quá trình bầu cử (bao gồm cả các nhân viên tại địa điểm đăng ký và bỏ 
phiếu), họ sẽ tuyển nhân viên như thế nào? Lý lịch về giới tính của các nhân viên ngắn 
hạn này là gì?

Chính sách giới và cơ sở hạ tầng

5.12.  Liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có các chương trình chiến lược cụ thể không và nếu có thì 
nó có bao gồm các thành phần liên quan đến bình đẳng giới không?

5.13.  Liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có một chính sách giới hay kế hoạch hành động liên quan 
đến giới tính hay không?

5.14.  Có cơ chế nào đã được thành lập nhằm thực thi các chính sách chủ chốt về giới như các 
đầu mối về giới hay một ủy ban nội bộ về bình đẳng giới hay chưa?
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Cơ hội tham gia tập huấn và phát triển

5.15.  Liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có chính sắp nào liên quan đến việc nhân viên tham gia 
tập huấn và phát triển không? Những quyết định liên quan đến việc tham gia tập huấn và 
các chương trình liên quan có tính chất như thế nào?

5.16.  Cơ quan phụ trách bầu cử tổ chức tập huấn về bình đẳng giới hay đưa bình đẳng giới vào 
các chương trình tập huần rộng hơn? EMB đã cử thành viên hoặc nhân viên đến các chương 
trình tập huấn như vậy của các đối tác quốc tế chưa? Các cơ hội có được đưa ra nhằm nâng 
cao sự phát triển chuyên môn của nữ giới, đặc biệt đối với vai trò lãnh đạo không?

5.17.  Cơ quan phụ trách bầu cử có tổ chức các chương trình tập huấn chuyên biết về cho các 
đầu mối về giới hay nhân viên tham gia vào việc phát triển và thực thi các chính sách hay 
chiến lược chủ chốt về giới không?

5.18.  Nếu Cơ quan phụ trách bầu cử có một đội ngũ giảng viên thường xuyên hoặc một nhóm 
hỗ trợ viên được BRIDGE công nhận, việc phân chia giới tính của các này là như thế nào? 
Được cơ cấu giới tính của các đội đào tạo giám sát không? Cơ cấu về giới tính của đội đào 
tạo có được giám sát không?

5.19.  Mức độ thường xuyên của việc các nhân viên của Cơ quan phụ trách bầu cử sang nước 
ngoài để quan sát các cuộc bầu cử, tham sự hội nghị hội thảo hay các chương trình tương 
tự trong vòng 2 năm qua là như thế nào? Phần trăm nữ giới và nam giới tham gia vào các 
chương trình là bao nhiêu? Liệu con số này có liên quan chặt chẽ đến cơ cấu giới tính 
chung của Cơ quan phụ trách bầu cử và nhân viên hoặc cơ cấu giới tính của EMB và các 
cấp quản lý nhân viên?

5.20.  Có bao nhiêu cuộc đào tạo chính thức được tổ chức bởi các tổ chức quốc tế (UNDP, IFES) 
mà Cơ quan phụ trách bầu cử đã tham gia trong 2 năm qua? Phần trăm nữ giới và nam 
giới của Cơ quan phụ trách bầu cử tham gia các chương trình này là bao nhiều? Liệu con 
số này có liên quan chặt chẽ đến cơ cấu giới tính chung của EMB và nhân viên hoặc cơ 
cấu giới tính của Cơ quan phụ trách bầu cửvà các cấp quản lý nhân viên?

5.21.  Liệu có nhân tố nào gây cản trở việc tham gia hoàn toàn của nữ giới vào các cơ hội đào 
tạo và phát triển, được tổ chức bởi Cơ quan phụ trách bầu cử hoặc đối tác, hay không ( ví 
dụ: đào tạo quốc tế bằng ngôn ngữ ít được sử dụng bởi nữ giới; thời gian và địa điểm đào 
tạo gây ra sự khó khăn cho việc tham gia của nữ giới?

Tạo điều kiện thuận lợi cân bằng công việc-cuộc sống

5.22.  Văn phòng của Cơ quan phụ trách bầu cử có được bố trí tại nơi an toàn cho cả nữ giới và 
nam giới có thể tiếp cận trong mọi lúc cần thiết không?

5.23.  Các văn phóng của Cơ quan phụ trách bầu cử có những công cụ bình đẳng cho cả nam giới 
và nữ giới như phòng tắm, phòng nghỉ hay nếu cần thiết, phòng cầu nguyện hay không?

5.24.  Có các phương tiện đặc biệt cho nữ giới đang cho con bú hay không? Có sẵn nơi chăm sóc 
trẻ em trong văn phòng hoặc là có trợ cấp cho cán bộ Cơ quan phụ trách bầu cử để trang 
trải các chi phí chăm sóc trẻ hay không?

5.25.  Liệu Cơ quan phụ trách bầu cử có cung cấp cho nhân viên các chế độ nghỉ thai sản/phụ hệ 
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ chăm sóc con cái không? Cơ quan 
phụ trách bầu cử có tuân theo các chính sách có sẵn trong lĩnh vực này như một phần của 
lĩnh vực công hay không?
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5.26. Tác động của những cuộc bầu cử kéo dài, làm việc cuối tuần và thường xuyên di chuyển 
đối với các nhân viên và việc quản lý trách nhiệm cá nhân là như thế nào (Ví dụ như liệu 
nhân viên có được hưởng bồi thường về thời gian hay tài chính không)? Có sự khác biệt 
nào trong tác động đối với nữ giới và nam giới không?

6.  Hỗ trợ phối hợp bầu cử 

 Hợp tác giữa các tổ chức của Liên Hợp Quốc và các nhà cung cấp hỗ trợ bầu cử khác tạo 
ra các cơ hội cho sự đổi mới và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Việc lập kế hoạch 
tập thể tạo cơ hội cho các nhà cung cấp hỗ trợ quốc tế lồng ghép bình đẳng giới một cách 
hiệu quả hơn vào các chương trình. Các chính sách của nhà tài trợ và các tổ chức song 
phương có thể có ảnh hưởng quyết định tới việc đề cập vấn đề giới trong hỗ trợ bầu cử. 
Họ có thể thể hiện qua cam kết, thiết lập các tiêu chuẩn và các công cụ cải thiện kết quả 
giới và nâng cao độ tin cậy của các cơ chế tạo ra đầu tư nhiều hơn trong việc lồng ghép 
giới và gia tăng sự tham gia của nữ giới.

6.1.  Những thực thể nào cung cấp hỗ trợ bầu cử trong các cuộc bầu cử trước đó? Có bao nhiêu 
sự hỗ trợ bao gồm các sáng kiến có mục tiêu để cải thiện sự tham gia chính trị của nữ giới? 
Các nhà tài trợ cung cấp hỗ trợ những gì?

6.2.  Đã có nhà hỗ trợ quốc tế nào tập trung vào nữ giới như một ứng cử viên của một đảng 
chính trị chưa (Ví dụ như hỗ trợ cho các biện pháp đặc biệt, đào tạo, hỗ trợ cho các CSO, 
tạo điều kiện truy cập phương tiện truyền thông)? Điều này có ảnh hưởng gì đến công việc 
của Cơ quan phụ trách bầu cử không?

6.3.  Cơ quan phụ trách bầu cử có nhận được hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế trước cuộc bầu 
cử gần đây nhất không? Các dạng ủng hộ chính là gì? Việc ủng hộ đó được tiếp nhận như 
thế nào?

6.4.  Các sự ủng hộ đó có bao gồm việc lồng ghép các lời khuyên và hỗ trợ về giới không? Nếu 
có thì xin hãy giải thích về các dạng can thiệp và các khán giả mục tiêu (Cử tri, ứng cử 
viên, nhân viên bầu cử) và các tác động có được? Nếu không thì tại sao lại không?

6.5.  Có bao nhiêu cố vấn và chuyên gia tư vấn quốc tế đã tham gia vào hỗ trợ bầu cử trong cả 
nước (nếu được hỗ trợ dài hạn, thì sử dụng số liệu cho chu kỳ bầu cử vừa qua)? Sự phân 
chia giới về số lượng, trình độ và vai trò là như thế nào?

6.6.  Nếu đã có sự hỗ trợ quốc tế thì đã có bất cứ đánh giá nào về các hỗ trợ bao gồm đánh giá 
các tác động đến giới của nó hay chưa?

6.7.  Những bài học quan trọng rút ra trong việc cung cấp các hỗ trợ bầu cử với mục tiêu giới 
tính là gì? Ai là chủ thể hỗ trợ chính cho sự tham gia của nữ giới như các cử tri và các ứng 
cử viên dựa trên minh chứng bằng những nỗ lực trong quá khứ? Tại sao việc lên chương 
trình lại được thực hiện một cách khác nhau? Các khuyến nghị cho tương lai là gì?

6.8.  Các dạng hỗ trợ nào cho việc lồng ghép giới sẽ có hiệu quả nhất trong tương lai (như cung 
cấp chuyên gia giới, đào tạo BRIDGE, chia sẻ kinh nghiệm với các Cơ quan phụ trách bầu 
cử khác, …)?

6.9.  Có những khuyến nghị nào về cải thiện việc hỗ trợ nữ giới để họ có thể chiến thắng trong 
các chu kỳ bầu cử (thông qua hỗ trợ trực tiếp đối với nữ giới, hỗ trợ các hoạt động hoặc 
nỗ lực lồng ghép của Cơ quan phụ trách bầu cử, …)?
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Tài liệu tập trung vào vai trò 
của các Cơ quan phụ trách 
bầu cử trong việc thúc đẩy 
bình đẳng giới và khuyến 
khích sự tham gia của nữ giới. 
Tài liệu trình bày các biện
pháp tích cực đã được triển 
khai nhằm bảo đảm nữ giới 
có thể đóng vai trò nòng cốt 
trong các cơ quan này, cũng 
như trong các hoạt động và 
quy trình bầu cử.


