
 
 حول رد موحد

 إدارة مراكز االقتراع
 

 شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسةإن هذا الرد الموحد مستقى من البحث الذي أجراه موظّفو 
iKNOW Politics لين، المديرة المقيمة الرفيعة المستوى للبرنامج، . ومن مساهمات كل من ستيفاني ج

، فرنك بوالن، المستشار الفنّي الرفيع المستوى لدعم الجمعية للشؤون الدولية المعهد الديمقراطي الوطني
بدعم من األمم المتحدة، فدى  وهو برنامج تنفّذه الجمعية الوطنية في الوس) SELNA(الوطنية في الوس 

ج األمم المتحدة برنام -)MDP(نصراهللا، المستشارة الفنّية الرئيسة حول االنتخابات، البرنامج المتعدد المانحين 
اإلنمائي، وأندريس ديل كاستيلو، المستشار الفنّي الرئيس، فريق األمم المتحدة لدعم االنتخابات، ديلي، تيمور 

 .الشرقية

 
 :السؤال

 
1.  لتعزيز أساسيان هما فيها  تحسين إدارة مراكز االقتراع وتدريب العاملينتعتقد رابطة الناخبات أن

مراكز ما الذي يجب فعله من أجل االرتقاء بإدارة وبلوغ هذا الهدف؟ ل ما السبيلف. مشاركة النساء
  العملية االنتخابية؟ إلىطريقهن  النساءشقّ  خاص على كيفية بشكل ركيزمع التاالقتراع 

هذه رمان ح قلّص احتماالت، تتقبل النساءمدارة من  االقتراعأظهرت التجربة أنّه متى كانت مراكز   .2
العامالت في  نجحت تشكّل مقدونيا مثاالً ساطعاً على هذا الوضع حيث. التمثيل في اهحقّمن  الشريحة

ما هي الممارسات ف .العائلي خالل االنتخابات األخيرة ظاهرة التصويتفي التصدي لمراكز االقتراع 
 االقتراع؟مراكز الفضلى في ما يتعلّق بحشد العاملين في 

 
 مقدمة

 
سمكحقّ النساء في التصويت  إنالتي تعترض رسميةالقانونية الحواجز ال زيليا م ،معظم البلدانفي قوانين  ر 

 كونقد ت. عديدة تمنع النساء من اإلدالء بصوتهن عراقيلل اولكن، عملياً ال تز. مشاركة النساء االنتخابية
، وغالباً ما اعزنلواتي يعشن مرحلة ما بعد النساء البالنسبة إلى المرشّحات وإلى ال ، السيماوهنةالعقبات م

  .يصعب تخطّيها
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صحيح أن . مشاركة النساء االنتخابيةمستوى  رفعفي مساهمة إدارة مراكز االقتراع  هذا الرد الموحد يعالج
االنتخابية في بعض أنحاء العالم، إال مشاركة النساء مسألة تدنّي سريعاً لعالجاً إدارة مراكز االقتراع ال توفّر 

يسلّط الضوء قبل أن المسائل الرئيسية   إلىالرد أوالً تطرقسي. اليوم االنتخابي خاللقاً ملحوظاً أنّها قد تحدث فر
 :دارة مراكز االقتراعإلأوجه أساسية ثالثة على في مرحلة ثانية 

 
 أن يسهال عملية االقتراع للنساء؟ كيف للموقع ولتأمين وسائل النقل العام، الخ: النفاذ .1
وما  اتاالنتخابفي موظّفو مراكز االقتراع تحسين مشاركة النساء كيف يستطيع : همالموظّفون وتدريب .2

 هو التدريب الذي يجب أن يحصلوا عليه؟

يشجع عدد أكبر ة بحيث منيهواجس األالتعزيز األمن والتخفيف من  إلدارة مركز االقتراعكيف : األمن .3
 من النساء على شقّ طريقه إلى صندوق االقتراع؟

 
 ساء في العملية االنتخابيةمشاركة الن

 
 باإلضافة إلى األنظمة .بالسياق إلى حد بعيدترتبط وهي العالم  حول مشاركة النساء االنتخابيةيات ختلف مستوت

رسم  هم فيمبدور الدينية والثقافية الخاصة بدولة ما  اتتضطلع الممارسواالجتماعية والسياسية المتباينة، 
 .شها النساءيتي تعمالمح التجارب االنتخابية ال

 
ومرد ذلك إلى الفصل غالباً ما يتدنّى مستوى المشاركة االنتخابية للنساء في البلدان ذات األكثرية المسلمة، 

حدودة بصورة ، تبقى مشاركة النساء االنتخابية ممثالً في أفغانستانف. بين الرجال والنساءالقائم الديني والثقافي 
 :مخيبة

 
 -آب 20ية في نتخاباتها الرئاسية وانتخابات المجلس اإلقليمي الثاشهدت أفغانستان ان"
أثنى الكثيرين مذرية، السيما بسبب الوضع األمني الذي  ظروفاالنتخابات في هذه جرت . أغسطس

من % 38، منهم شاركوا في االقتراع ماليين شخص 4أكثر من يقدر أن  ،الختامفي . عن المشاركة
اإلقبال نظراً لهشاشة نظام جمع البيانات والنظام التحقّق من نتائج ) يستحيلربما و(لم يتم . النساء

   ."مستوى الفساد ضخّمالمعلوماتي ولت

 
االقتراع لدى  ىمستولقوض مكونه العامل األساسي ال نايحفي معظم األإلى الدين االتهام توجه أصابع في حين 

وهي  ندونيسيا،إفي  .اًدأكثر تعقيما تكون  غالباًهذه العمليات  األبحاث أن ديناميكيةه يتضح من إال أنّ، النساء
تقتصر مسألة المشاركة السياسية للنساء على كثر كثافةً في السكان، ال األوحجماً كبر الدولة اإلسالمية األ

 لضعف المشاركة االنتخابية،الكامنة  األسباببل ترتبط . ألسباب دينيةالتصويت من حقّ أو فرصة  هنحرمان
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والتقاليد المحلية والمسائل األمنية والتصويت العائلي؛ بالدين  ،بالنسبة إلى النساء والرجال على حد سواء
 :في هذا الصدد إلى اليومبراهين ثابتة ولكن، ما من 

 
ركة افي إندونيسيا، يشكّل عدم المش. قد تفضي ظاهرة عدم المشاركة في االنتخابات إلى وضع مختلف"

. ظاهرةً متنامية )1المجموعة البيضاء التي لم تحسم الخيار –" غولبت"ـأو ما يعرف ب(في االنتخابات 
مقسمة بين الرجال والنساء البيانات رغم عدم توفّر ال هذه التجربة بشكل واسع تختلف تأويالت

اً من يلمعرفة ما إذا كانت تشكّل أثراً جانب في العمقهذه المسألة  دراسةال بد من و .الممتنعين
        ).بوالن، المستشار الفنّي الرفيع المستوى لدعم الجمعية الوطنية في الوس فرنك"." (التصويت العائلي"

 
ال تضرب جذورها فقط في الدين؛ لية االنتخابية على العالم اإلسالمي والتي تعترض العم عقباتالال تقتصر 

ر النساء في الحياة نظرةً دونية على دو  تزال تلقيالتراها تعترض سبيل النساء في المجتمعات التي بل 
، النساء في المجتمعات التقليدية والمحافظةبشأن الموحد  iKNOW Politicsانسجاماً مع رد . العامة

في . مشاركتهن في العمليات السياسيةلمعارضة عائلتهن والمجتمع بشكل أوسع بالنساء  صطدمغالباً ما ت
 اتطوضغيواجهن والتخاذ قرارات سياسية مطّلعة لمعلومات الكافية ا، تفتقر النساء إلى نايحبعض األ
 ال تزال منتشرة على نطاق واسع" التصويت العائلي"فظاهرة . 2لصالح مرشّح ذكر نتصولكي يعائلتهن 

 فكيف بالتالي إلدارة مركز االقتراع أن تحدث فرقاً؟. ويصعب التصدي لها
 

 إدارة االنتخاباتهيئات 
 

هذه  ضعت. الخاصة بكل دولةالنتخابات الوطنية ابهيئة إدارة ة مناط مختلفلى إدارة المراكز الإن اإلشراف ع
هذه  كتسبتبالتالي،  .أوجه العملية االنتخابية كافةب ةًخذآ إلدارة مركز االقتراعضة يالخطوط العر ةالهيئ

اركة شمن أجل تعزيز ميها أعاله صون اإلجراءات المنوه إلل لغةأهميةً با تهاومقارب ركيبتهاتالهيئات في 
ال بد من زيادة تمثيل النساء في هذه الهيئات ليس إلحداث التغيير المرجو والتأثير على و .النساء االنتخابية

لنساء عند أعلى مستويات العملية لمنح المزيد من الظهور صياغة الخطوط العريضة فحسب، بل أيضاً ل
لنفاذ إلى مركز االقتراع واألمن بالنسبة لكيفية تحسين هذه الهيئات  تناقش الصفحات التاليةو. االنتخابية

 .في العملية االنتخابيةوإدارة الموظّفين توصالً إلى رفع مشاركة النساء 
 
 النفاذ .1

                                                 
المجموعة "يشار إلى األشخاص الذين لم يحسموا خيارهم أو لم يعربوا عن وجهة مفضلة بـ. في إندونيسيا، يختار كل فريق لوناً  1

 .  أي الممتنعين –" البيضاء
2   ردiKNOW Politics د حول مكا2009فحة ظاهرة التصويت العائلي، الموح .
 http://www.iknowpolitics.org/node/10863  

http://www.iknowpolitics.org/node/10863
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 :بشكل أساسيالنفاذ مسألة عملية 

 
فصلة مناالكتظاظ مع وجود نقاط متى كانت مراكز االقتراع مصممة بشكل جيد بحيث تحول دون "
ووقت االنتظار وتشجيع  طوابيرالعملية واختصار ترشيد اهم في تس، منها خروجالو يهاإلدخول لل

صندوق موقع  اهمسيوباإلضافة إلى حسن اإلدارة، . ، على التصويتالناخبين، بما في ذلك النساء
الوصول إلى إذا تعذّر فمشاكل إضافية؛ المراكز البعيدة تطرح . زيادة مشاركة النساءفي  االقتراع

، بما في ذلك النساء، من حقّهم ونالناخب حرميكلفة النفاذ إليه، ارتفعت المكان سيراً على األقدام أو إذا 
  )فدى نصراهللا." (االنتخابي

 
تعزيز مشاركة النساء  لجمن أ. لقيود الماديةستهانة باال يجب اال ،فدى نصراهللا على حد قول

يكون التصويت سريعاً وسهالً وزهيد الثمن قدر فإلى حده األدنى  نهدهتصار جاخال بد من فاالنتخابية، 
وسائل النقل العام إلى  أن تكونومركزي  وقعي مفمراكز االقتراع  اجدوتتيجب أن لذا، . المستطاع

ألطفال إلى اتشير ستيفاني لين أيضاً إلى ضرورة توفير خدمات رعاية . مجانيةومن هذه المراكز 
كما ال بد أن تراعي ساعات االقتراع أنماط عمل . ال يستطعن ترك أوالدهن في المنزل النساء اللواتي
الذين يتعذّر  إلى األشخاص الالزمة بالنسبة اتخاذ التدابيرأحكام خاصة بالمعوقين و وضعالمقترعين مع 

  .نتخاباتاالقتراع في دائرتهم االنتخابية يوم اال) مراكز(عليهم الذهاب إلى مركز 
 

يصعب تنظيم في حين . للنساء فقطمراكز فتح هيئات إدارة االنتخابات  قررقد توةً على ذلك، عال
 الدول والمناطق التيمقبوالً بالنسبة إلى يشكّل هذا الطرح حالً ، في معظم األحيان مركزين منفصلين

المنفصلة خياراً واسع  في أفغانستان مثالً، يشكّل مبدأ المراكزف .بين الرجال والنساء حاداًتشهد فصالً 
الرجال فالفصل الجسدي بين . االنتشار نجح في استقطاب المزيد من النساء إلى صندوق االقتراع

ال بل القضاء (يسهل نفاذ النساء إلى العملية االنتخابية فحسب، بل يساهم أيضاً في تقليص  ال والنساء
هذه السياسة ال تكلّل بالنجاح ولكن، . هالتصويت العائلي كما سبقت اإلشارة إليه أعالظاهرة ) على

 .توقّعالنجاح الم مراكز االقتراع الخاصة بالنساء لم تالقففي باكستان مثالً، . وماًد
 

االستقاء من التقاليد المحلية واالستفادة قدر  تحفّظالالشديدة من المحبذ في المجتمعات في الختام، 
ويرتاحون  ناسإنشاء مراكز االقتراع في أماكن ألفها الك يستدعي ذل. من الموارد المتوفّرة اإلمكان

شاركة القادة الدينيين أو مكييف ساعات االقتراع مع الحاجات والتقاليد المحلية وتعزيز إليها وت
  .هاانحيازعدم و" هااديح"ـعروفة لمالاألخرى المجتمعيين أو األطراف 
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سيتعذّر رفع معدالت نتخابية في جميع األوقات، نزاهة العملية االمع الحرص على ضمان وبوجه عام، 
من دون إدماج العملية االنتخابية ضمن  –بالنسبة إلى الرجال والنساء على حد سواء  –المشاركة 

على ضوء ذلك، ال بد للمنظّمات الدولية وللمنظّمات األهلية . حتى المحلّيالسياق الوطني واإلقليمي و
بين تعزيز المعايير والمناهج واإلجراءات االنتخابية الحفاظ على التوازن  نم الدعم االنتخابي مالتي تقد

يطرح هذا األمر رهاناً . حاجات وتقاليد الناخبين المعنيين –إلى أقصى حد ممكن  –واحترام ودمج 
غير رات الكامنة والنزاعات المحلية خاصاً في المناطق الخارجة من النزاع حيث غالباً ما تؤثّر التوتّ

السكان بشكل كبير على إمكانية النفاذ إلى التحتية وتهجير  ىلمسواة باإلضافة إلى األضرار في البنا
ضمان وصول كل ناخب إلى  ، يتعين على هيئة إدارة االنتخاباتالحاالت في هذه. العملية االنتخابية
 .صندوق االقتراع

    
  األمن .2

 
إلى صندوق  توجهوالكي يتركوا منازلهم ويالناخبون باألمان ، ال بد أن يشعر المشاركة في االنتخاباتن أجل م

يشكّل األمن مسألةً أساسية بالنسبة إلى جميع األشخاص المعنيين، ولكن قد تتردد النساء بشكل خاص . االقتراع
فقد ترتفع حدة االضطرابات االجتماعية والسياسية : هواجس أمنية غالباً ما تكون مشروعةفي التصويت بسبب 

يبقى  .لناخبينلمتفرق أو مضايقة  قد تشهد حاالت عنف "االستقرار"التي تنعم بـوحتى الدول  االنتخابات يوم
 .نادراً ولكنّه يسجل بشكل كبير في عدد من الدوليوم االنتخابات  وجهالعنف المنتشر أو الم

 
اإلجراءات الضرورية  كافةنتخابية في أوجها، يجب الحد من تهديدات العنف واتخاذ تكون المشاركة االولكي 

 :لضمان سالمة الناخبين يوم االنتخابات
 

" ةكافي"كلمة معنى علماً أن (في غياب ضمانات كافية لألمن عند مختلف مراحل العملية االنتخابية "
يستحيل ضمان حرية وإنصاف ونزاهة ، )كل بلدلختلف بشكل كبير حسب البيئة االجتماعية والسياسية ي

             3."العملية االنتخابية
  

التقاليد المحلية إلى مراعاة ، من الضروري وفقاً لما جرى ذكره آنفاً. مركز اقتراعكل إدارة األمن هو مسؤولية 
سالمة األشخاص إلى ضمان  وهذا األمر ال يرمي. وضوح واستمرارجات المحلية باأقصى حد وإدراك الح

، بل يهدف أيضاً إلى زرع الثقة في نفوس الناخبين ليتأكّدوا من أن المعنيين وتكامل العملية االنتخابية فحسب
اتخاذ اإلجراءات من إشارات واضحة و وضعبالتالي، ال بد من . خطرفي االنتخابات ال تعرضهم إلى الشاركة مال

كاالستعانة مثالً  – ى ومن مركز االقتراع، كما وفي محيط المركز نفسهعلى الطريق المؤدية إلاألمنية المناسبة 

                                                 
-ACE .http://aceproject.org/aceاألمن في موقع االنتخابات، شبكة المعرفة االنتخابية   3

en/topics/vo/vof/vof04/default/?searchterm=voting%20site%20security 
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تشجع النساء على يساهم ذلك في إرساء بيئة آمنة  بحيث –عند الحاجة برجال الشرطة أو بالقوات المسلّحة 
        .بصوتهن وعلى اإلدالءالمشاركة في االنتخابات 

 
 همالموظّفون وتدريب .3

 
 عند المستوى. هؤالء المحور الثالث واألكثر حيويةً من اإلدارة الناجحة لمركز االقتراع يشكّل الموظّفون وتدريب

تعاني من  ي البلدان التيف. األساسي، يساعد الموظّفون في مراكز االقتراع الناخبين في إطار عملية االقتراع
ماً بين الناخب محتّجسراً المراكز ومن ارتفاع مستويات األمية، يشكّل الموظّفون في  يةبليات االنتخااآلتعقيد 

الثقافة والتقاليد المحلية  ةراعامو اإلجراءات االنتخابية على أكمل وجهفهم  همتعين علييف وصحة اقتراعه
العملية االنتخابية عموماً لحسن سير وهذا األمر ضروري . متى برزت مشكلةالتحرك بمرونة وفعالية و

 .ولمشاركة النساء خصوصاً
 

 قد يقرر األشخاصإذ . األميين االقتراع بدور أساسي في توجيه الناخبينمراكز طلع العاملون في كما يض
بما أن و. فهموا التعليماتيبأنّهم لن عدم الذهاب إلى صندوق االقتراع العتقادهم  العاجزون عن القراءة والكتابة

يؤثّر هذا األمر بشكل  يما في أفريقيا وآسيا،بصورة غير متكافئة في صفوف النساء، الس منتشرةاألمية ال تزال 
عقبات على طريق المشاركة في حين تبقى األمية أحد أبرز ال. كبير على مستوى مشاركتهن في االنتخابات

الشفرات والرموز والوسائط البصرية التعليمات الشفهية و على غرار االنتخابية، ثمة وسائل كثيرة لتخطّيها
عالوةً على رفع مستوى  .االقتراع بصورة مستقلة وبنجاحباألميين  لرجال والنساءالتي تسمح لالملونة 

خاطئة أو المدلى بها بصورة عدد األصوات  المشاركة، من شأن هذه اإلجراءات أن تقلّص بصورة ملحوظة
 .ةلصحقر لتفت
 

نتخابية، على غرار التصويت اال ةفي إطار العمليأن الممارسات االبتكارية تجدر اإلشارة إلى على صعيد آخر، 
يسمح التصويت اإللكتروني . متوازنة من حيث النوع االجتماعياإللكتروني، محفوفة بتحديات تتطلّب مقاربة 
، ولكنّه يزيد بشكل الفت من ويشكّل إجراء ممتازاً لمنع االحتيال بالحد من عدد األصوات المفتقرة إلى الصحة

النساء، والمسنّات منهن ك غير المعتادين على استعمال هذه األدوات إلى األشخاصتعقيد عملية االقتراع بالنسبة 
 ،طن في هذه االبتكاراتاللواتي بشكل خاصيد العون مركز ، ال بد لموظّفي ةحالذه الفي ه .يتخب االقتراع من مد

 .فهم النظام واإلدالء بصوتهممن أجل ها إلي يحتاجونشخاص الذين إلى األ
 

في صفوف موظّفي  ال بد من إرساء التوازن بين الجنسين وتحقيقاً لإلجراءات المنوه إليها أعاله، في الختام
، السيما متى تعلّق تشعر النساء باالرتياحكي أساسي ل فوجود الموظّفات في مراكز االقتراع. مراكز االقتراع

 جال بصورة حصرية أو بشكل أساسييؤثّر وجود موظّفين ر حيث الجسدتفتيش مثل اإلجراءات األمنية األمر ب
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، وقد عانت ولكن، غالباً ما تجهد مراكز االقتراع في سبيل تعيين الموظّفات. سلباً على مستوى إقبال النساء
        :أفغانستان من بين دول أخرى من مشاكل كثيرة في هذا المجال

 
"ي في . فيها النساءمراكز اقتراع منفصلة تعمل  أفغانستان على غرار بلدانبعض ال تعديكمن التحد

لهذا األمر أهميته في المجتمعات التي تفرض . لتولّي العملية إيجاد وتدريب العدد الكافي من النساء
كما يتعين على هؤالء المسؤولين في . بصحبة رجل آخر كن متىبرفقة رجل االنتقال عادةً على النساء 

تعليم ورقة االقتراع  فيالقراءة والكتابة الضعيف ب اإللمامذات مراكز االقتراع مساعدة النساء 
المتطوعين /وال بد أيضاً من لحظ أحكام في القانون االنتخابي تسمح ألعضاء العائلة الواحدة. خاصتهن

        ." النساء في التصويت/مساعدة األشخاصبحفظ السرية /لمساعدةايمين  أدواالذين 
 

ن عامليلعلى نطاق واسع عن المناصب الشاغرة لال بد من اإلعالن ناجحة، اسات بصورة يلكي تطبق هذه الس
ومتى اقتضت  ،بإنصافعلى معالجة طلباتهن الحرص مع  فاذ النساءقابلة لناالقتراع وذلك في أماكن  في مركز

تكريس يمكن عالوةً على ذلك، ). فدى نصراهللا(الضرورة، بصورة منفصلة عن طلبات المستدعين الرجال 
االنتخابات الوطنية في تيمور الشرقية للعام  خضعتعلى سبيل المثال،  .في مركز االقتراع للموظّفات حصص
وال بد في نهاية المطاف أن . تضمن التوازن بين الجنسين في صفوف موظّفي مراكز االقتراعحكام أل 2007

توجيهات صارمة يجدر التقيد بها ضافة إلى كافياً قبل حلول اليوم االنتخابي باإل تدريباً مركز االقتراع توفّر إدارة
  .باستمرار

 
 خالصة

 
صحيح أن إدارة . نتخاباتاالفي من المشاركة النساء منع تساهم إدارة مركز االقتراع في تخطّي القيود التي ت

ها ، إال أنّمعالجة مشكلة التدني في مستويات المشاركة االنتخابية للنساءمركز االقتراع عاجزة وحدها عن 
ولكن، ما من مقاربة . يوم االنتخاباتتضطلع بدور أساسي في جذب المزيد من النساء إلى صندوق االقتراع 

حيث يتعين على كل هيئة من هيئات إدارة االنتخابات وعلى إدارة كل مركز  معالجة جميع الحاالتكفيلة بواحدة 
حقّهن ممارسة وتشجيع النساء على لنساء االنتخابية حترازية الكافية لتحفيز مشاركة ااالالتدابير اقتراع اتخاذ 
 .في التصويت
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 :المراجع
 
 Women-only polling stations(خاصة بالنساء فقط ال تستقطب الكثير من الباكستانيين االقتراع ال اكزرم

do not attract many Pakistanis( 
-many-attract-not-do-stations-polling-only-http://www.thaindian.com/newsportal/politics/women

pakistanis_10018868.html 
 

اسة النوع سي: واحد صوتواحدة مرأة ا: من خالل تثقيف الناخبين تشجيع مشاركة النساء. ، جبالنغتون
 Encouraging Women’s Participation through Voter(االجتماعي في انتخابات جمهورية جنوب إفريقيا 

Education in One woman one vote: The gender politics of South African elections( المعهد ،
 .2002. االنتخابي للجنوب اإلفريقي

 
. التصويت العائليظاهرة حول مكافحة  شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسةموحد لالرد ال
2009 .http://www.iknowpolitics.org/node/10863  

 
في  شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات. حول العمل مع المرشّحات والناخبات خالل االنتخابات الرد الموحد

 http://www.iknowpolitics.org/en/node/6490. 2008. السياسة
 

 ACEالمعرفة االنتخابية شبكة . في مقدونياالعائلة والتصويت بالوكالة 
http://aceproject.org/electoraladvice/archive/questions/replies/77098994 

 
 .2009. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي". ناخب واحد، صوت واحد"جمهورية مقدونيا السابقة تختبر مبادرة 

-one-electionstests-peaceful-holds-http://content.undp.org/go/newsroom/2009/march/macedonia
en%3Bjsessionid=axbWzt8vXD9initiative.-ballot-one-voter 

 
المعهد الدولي للديمقراطية  .تلالنتخاباالمبادئ التوجيهية لمراجعة اإلطار القانوني : الدوليةالمعايير االنتخابية 

 ations/ies/index.cfmhttp://www.idea.int/public. 2002. والمساعدة االنتخابية
 

. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة. تمكين الناخبات في مقدونيا: رأي خبير. لوكار، س
2009 .http://www.iknowpolitics.org/en/node/10749 

 
ACE .-http://aceproject.org/aceالمعرفة االنتخابية ة شبك .األمن في مكان االقتراع

en/topics/vo/vof/vof04/default/?searchterm=voting%20site%20security 
 

 .2005. لتشجيع مشاركة النساء في االنتخابات، األمم المتحدة دليل: النساء واالنتخابات
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/index.html#pub 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/Chapter3.htm 
 

http://www.thaindian.com/newsportal/politics/women-only-polling-stations-do-not-attract-many-pakistanis_10018868.html
http://www.thaindian.com/newsportal/politics/women-only-polling-stations-do-not-attract-many-pakistanis_10018868.html
http://www.iknowpolitics.org/node/10863
http://www.iknowpolitics.org/en/node/6490
http://aceproject.org/electoraladvice/archive/questions/replies/77098994
http://content.undp.org/go/newsroom/2009/march/macedonia-holds-peaceful-electionstests-one-voter-one-ballot-initiative.en%3Bjsessionid=axbWzt8vXD9
http://content.undp.org/go/newsroom/2009/march/macedonia-holds-peaceful-electionstests-one-voter-one-ballot-initiative.en%3Bjsessionid=axbWzt8vXD9
http://www.idea.int/publications/ies/index.cfm
http://www.iknowpolitics.org/en/node/10749
http://aceproject.org/ace-en/topics/vo/vof/vof04/default/?searchterm=voting%20site%20security
http://aceproject.org/ace-en/topics/vo/vof/vof04/default/?searchterm=voting%20site%20security
http://aceproject.org/ace-en/topics/vo/vof/vof04/default/?searchterm=voting%20site%20security
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/index.html#pub
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/Chapter3.htm

