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  الغرض  -ألف   

تـــابعني هلـــا، مبـــن تحـــدة فيمـــا يتعلـــق بســـلوك األفـــراد الالتوجيـــه سياســـة األمـــم امل اهـــذ ددحيـــ  - 1
، وخباصــة يــوم االنتخــاب ذاتــه، بــالقرب منهــاو  نتخابيــةالــزي الرمســي، يف املواقــع اإل فــيهم األفــراد ذوو

خاطئـة  تصـورات ةعإشـاألمـم املتحـدة لتجنـب اركز التوجيه على ما ينبغي أال يفعله ويقولـه أفـراد يو 
يضــطلعون عــادة مبهــام ذات صــلة  ألمــم املتحــدة الــذين الابــأفراد  معينــة. وهــذا يتعلــق بوجــه خــاص

التوجيــه هــو ضــمان حتقيــق التماســك واالتســاق يف أفعــال األمــم  ا. والغــرض مــن هــذاإلنتخابــاتب
أن األمـــم  كر داملتحـــدة وتعليقاـــا، وضـــمان احـــرتام الســـيادة الوطنيـــة، والتأكـــد مـــن أن اجلمهـــور يـــ

 ة.نزيهاملتحدة مستقلة و 

  لنطاقا  -باء   

ألمـم املتحـدة امجيـع أفـراد و التوجيـه علـى مجيـع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة  اهذ سريي  - 2
، وخباصــة يف يــوم االنتخــاب ذاتــه (مــع األخــذ يف االعتبــار اإلنتخابــاتفيمــا يتعلــق بأفعــاهلم بشــأن 

أن األمـم  التوجيـه، مـن املفهـوم اض هـذاغـر كورة أدنـاه مبزيـد مـن التفصـيل). وألالظروف اخلاصة املذ 
املتحــدة تشــري إىل منظومــة األمــم املتحــدة بأســرها، أي، مجيــع إدارات األمــم املتحــدة، وصــناديقها، 

فــظ الســالم، حل ااإلقليميــة، وبعثاــ اجلاــــا، وصــناديقها االســتئمانية، و وبراجمهــا، وكياناــا، ووكاال
ـ اوبعثاـالقط تهـابنـاء السـالم، وأفرقل االسياسية اخلاصة، وبعثاأيضـا  سـريويألخـرى. ا اريـة وهيئا

، مبـا لسـياقاتلتوجيـه مجيـع اا اهـذ غطـي. ويدة األجـلدو احملـأو اخلـدمات االستشـارية على البعثـات 
 ميتقـــد بـــدونواجـــد ولكـــن تتحيثمـــا  ، وإنتخابيـــةتقـــدم األمـــم املتحـــدة مســـاعدة  حيثمـــايف ذلـــك 
االطــالع علــى التعريــف ى ، يرجــ”ألمــم املتحــدةاأفــراد “. وفيمــا يتعلــق مبصــطلح إنتخابيــةمســاعدة 

  أدناه.

سـيما  القائمـة لألمـم املتحـدة، وال نتخابيـةالتوجيه بـاالقرتان بالسياسـة اإل اهذ اءةوينبغي قر   - 3
وأنواعهـــا األمـــم املتحـــدة يت تقـــدمها الـــ نتخابيـــةمبـــادئ املســـاعدة اإل بشـــأن اتيةتوجيهـــات السياســـال

(Ref. No. FP/01/2012) االشــــراف،  املقدمــــة مــــن األمــــم املتحــــدة: ابيـــةنتخاملســــاعدة اإلبشــــأن ، و
الـــدعم املقـــدم مـــن األمـــم املتحـــدة  بشـــأنو ، (Ref. No. FP/01/2013) واملراقبـــة، واألفرقـــة والتصـــديق

اـــا وتعليق ، وبشـــأن بيانـــات األمـــم املتحـــدة(Ref. No. FP/03/2012) الـــدوليني اإلنتخابـــاتملـــراقيب 
ة مبعــايري قواعــد اخلاصـرشــادات اإلفيمـا يتعلــق ب. و (Ref. No. FP/02/2014) اإلنتخابـات العلنيـة حــول

ملـوظفي األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك أنشـطتهم السياسـية، جتـدر اإلشـارة إىل أحكـام  السلوك املهين
 وظفي األمــم املتحــدة، ومعــايرياإلداري ملــميثــاق األمــم املتحــدة ذات الصــلة، والنظــامني األساســي و 

، ST/AI/2002/13يـــــة الدوليـــــة علـــــى النحـــــو الـــــوارد يف الوثيقـــــة ســـــلوك مـــــوظفي اخلدمـــــة املدنقواعـــــد 
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واملنشــورات اإلداريــة األخــرى اخلاصــة بكيانــات األمــم املتحــدة املختلفــة، واالرشــادات الصــادرة مــن 
  ذات الصلة التابعة لكيانات األمم املتحدة.األخالقيات مكاتب 

  ياألساس المنطق  -جيم   

علــى نطــاق املنظومــة  الرئيســية ةاملســؤولي نتخابيــةعدة اإلمنســق األمــم املتحــدة للمســايتــوىل   - 4
 نتخابيـــةالسياســـة اإلتُعـــرف لألمـــم املتحـــدة، وإصـــدارها ونشـــرها. و  نتخابيـــةوضـــع السياســـة اإل عـــن

علـــى مجيـــع كيانـــات األمـــم  نســـارياال إللزاميـــةا اتطـــار املعيـــاري والتوجيهـــلألمـــم املتحـــدة بأـــا اإل
منســق  الــيت يبــذهلا هــوداجل يف إطــارالتوجيــه  ا. وقــد وضــع هــذبيــةإنتخااملتحــدة الــيت تقــدم مســاعدة 

  على نطاق منظومة األمم املتحدة. نتخابيةلوضع جمموعة كاملة من السياسات اإلاألمم املتحدة 

ة يــــنأن يشــــيع بــــني اجلهــــات الفاعلــــة الوطالتوجيــــه يف جتنـــب  اويتمثـــل دافــــع هــــام وراء هــــذ  - 5
ذلك يف كــــ نو بينمــــا ال تكــــ اإلنتخابــــاتيف مراقبــــة ة ركمشــــاتصــــور أن األمــــم املتحــــدة قــــد تكــــون 

مـن اجلمعيـة  تكليـفكـون هنـاك ال حتـدث إال عنـدما ي نتخابـاتة لإلاحلقيقة. ومراقبة األمم املتحد
 نتخابيــةالعامــة أو جملــس األمــن. وهــذا يســتلزم نشــر بعثــة ملراقبــة كــل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة اإل

تســـتلزم عـــادة مجـــع البيانـــات وحتليلهـــا  . واملراقبـــةنتخابـــاتاإلوإبـــالغ األمـــني العـــام عـــن مصـــداقية 
تشـــمل  اســـتخدام منهجيـــات موحـــدة، وعـــادة مـــابشـــكل منهجـــي علـــى مـــدى فـــرتة زمنيـــة طويلـــة، ب

يف يـــوم االنتخـــاب. وينبغـــي أن يضـــطلع بـــذلك أفـــراد  االقـــرتاع كاتـــبعـــددا هامـــا إحصـــائيا مـــن م
نقــاط  بشــأنمــن األمــم املتحــدة  لــينان عمــدربون. وبعثــات املراقبــة تســفر بوجــه عــام عــن صــدور بيــ

(مـع أـا يف بعـض احلـاالت ميكـن أن تقـدم تقريـرا داخليـا إىل  اإلنتخابـاتالقوة ونقاط الضعف يف 
لألمـــم املتحـــدة ال يـــدع جمـــاال  نتخابيـــةلألنشـــطة اإل سياســـايتاألمـــني العـــام). واإلطـــار التشـــريعي وال

ذلــك، ال تراقــب األمــم املتحــدة بوجــه عــام  . وفضــال عــن”عرضــيا“أو رصــدها  اإلنتخابــاتملراقبــة 
حل. وبعثــات امســاعدة تقنيــة، لتجنــب تضــارب املصــأيضــا يف البلــدان الــيت تقــدم فيهــا  اإلنتخابــات

  نادرة. اإلنتخاباتاألمم املتحدة ملراقبة 

ه ميكـــن حتريفـــه أو إســـاءة فهمـــه فيـــموقـــع انتخـــايب أو  عنـــدألمـــم املتحـــدة اوتواجـــد أفـــراد   - 6
، اإلنتخابـــاتات بـــأن األمـــم املتحـــدة تقـــوم بـــدور مراقبـــة رمسيـــة يف كهنـــأن يثـــري ت بســـهولة، وميكـــن

العمليــة أو حــىت التــدخل يف حالــة حــدوث خمالفــات. بــل إن  ”جــودة“وعلــى ســبيل املثــال لتقيــيم 
ألمـــم املتحـــدة علـــى العمليـــة. افـــراد أات ميكـــن أن تثريهـــا أكثـــر مـــن ذلـــك تعليقـــات كهنـــتلـــك الت

اء اســــتخدام تلـــك التعليقـــات للمصــــلحة الشخصـــية السياســـية مــــن واألخطـــر مـــن ذلــــك، قـــد ُيســـ
  املرشحني املتنافسني. واملتنافسة أ حزابجانب األ

كاتــب ، ويف مقريبــا منــهو  االقــرتاعوإمكانيــة حــدوث مفــاهيم خاطئــة تبلــغ أقصــاها يف يــوم   - 7
. لـى مقربـة منهـا، وعإنتخابيـةواألماكن األخـرى الـيت تقـوم فيهـا السـلطات الوطنيـة بأنشـطة  االقرتاع
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، اإلنتخابــاتمراكــز دعــم خــدمات ، توجــد مراكــز عــد األصــوات، و االقــرتاع كاتــبوباإلضـافة إىل م
 اإلعــالم، ومراكــز النتــائج، ومراكــز إدخــال البيانــات، ومراكــز وســائط اإلنتخابــات وغــرف عمليــات

وجيـــه بأـــا الت جمتمعـــة يف هـــذا فضـــال عـــن األمـــاكن األخـــرى. وُيشـــار إليهـــا اإلنتخابـــاتاملتعلقـــة ب
  .”إنتخابيةمواقع “

س التوجيــــه أنــــه قــــد تكــــون لكيانــــات األمــــم املتحــــدة واليــــات ذات صــــلة متــــ ادرك هــــذويـــ  - 8
، مثـــل تعزيـــز مجيــــع حقـــوق اإلنســـان ومحايتهـــا، واملســــؤولية عـــن تقـــدمي الـــدعم لصــــون اإلنتخابـــات

بـالغ الــداخلي، أيضـا أنـه قــد تكـون لتلـك الكيانــات متطلبـات لإل دركالسـلم واألمـن الـدوليني. وتــ
 املتعلـــق التوجيـــهذا قصـــد ـــيُ  ال. و اإلنتخابـــاتمبـــا يف ذلـــك فيمـــا يتعلـــق بـــالتطورات ذات الصـــلة ب

  املتطلبات املقررة. ضتقويض هذه الواليات أو ختفي ساتالسياب

  اتالسياسبشأن  توجيه  -دال   

  المبادئ – 1دال     

األمـــم  ةركاشـــممـــم املتحـــدة، و الـــيت تقـــدمها األ نتخابيـــة: تسرتشـــد املســـاعدة اإلالمبـــادئ  - 9
توجيهـــات الالوطنيـــة بوجــه عـــام بعــدد مــن املبـــادئ، علــى النحـــو الــوارد يف  اإلنتخابــاتاملتحــدة يف 

، وأنواعهــــا الــــيت تقــــدمها األمــــم املتحــــدة نتخابيــــةبشــــأن مبــــادئ املســــاعدة اإلســــات السيااملتعلقــــة ب
الوطنيــة. واملبــادئ  نتخابيــةليــات اإلوتــدعو احلاجــة إىل أخــذها مجيعــا يف االعتبــار فيمــا يتعلــق بالعم

  التالية هامة بوجه خاص:

ال تقــــوم األمــــم املتحــــدة  .تــــولي البلــــدان زمــــام أمورهــــا بنفســــهاو  ةالســــيادة الوطنيــــ  -  
أو التصــديق أو اإلشــراف عليهــا أو مراقبتهــا مــا مل يصــدر  إنتخابيــةظــيم أي عمليــة تنب

املســاعدة ذلــك ألن لعامــة. مــن جملــس األمــن أو اجلمعيــة ا هلــا تكليــف بــذلك حتديــدا
لعمليــــات ا دعم تــــويل البلــــدان زمــــامتُعــــزز وتُــــالــــيت تقــــدمها األمــــم املتحــــدة  نتخابيــــةاإل
م جهــود الــدول األعضــاء دع . ويف حــني تشــجع األمــم املتحــدة وتُــبنفســها نتخابيــةاإل
علـــى صـــحة أي  ومـــاتعلـــق األمـــم املتحـــدة عم التزاماـــا وتعهـــداا الدوليـــة، الب وفـــاءلل

مــواطين  ال ســيمايتعــني علــى اآلخــرين، و بــل . هــاجائو/أو مشــروعية نت إنتخابيــةليــة عم
إذا كانــت  مــاو  ذات مصــداقيةمــا إذا كانــت العمليــة  واقــرر أن يالدولــة العضــو املعنيــة، 

حقيقيــة هــي يف  إنتخابــاتأي تعكــس إرادة الشــعب. ويف هــذا الصــدد، فــإن نتيجتهــا 
عــرب الشــعب املاختيــار أو اختيــارات  هــاائجالــيت تعكــس نت اإلنتخابــاتايــة املطــاف 

  عنها حبرية.

 مـــن نتخابيـــةم كـــل املســـاعدة اإلتُقـــد  .اللســـتقاالاد و يـــحال، و اهـــةز نالوضـــوعية، و الم  -  
األمم املتحدة مع وضع هذه املبـادئ يف االعتبـار. وجيـب أيضـا أن تـنعكس يف سـلوك 
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ميكــن أن ســلوكهم أن  إذ –بصــرف النظــر عــن دورهــم  –ألمــم املتحــدة امجيــع أفــراد 
  املفاهيم املتعلقة بنزاهة املنظمة. يؤثر يف

ــاتالمنظــور السياســي وإدارة النــزاع المتعلــق ب  -   أساســيا  اإلنتخابــاتمتثــل  .اإلنتخاب
فيهـــا الســـلطة السياســـية اســـتنادا إىل قـــرارات املـــواطنني القائمـــة  نـــاطأحـــداثا سياســـية تُ 

الــيت تقــدمها  نتخابيــةدة اإلعلــى عمليــات التصــويت. ولــذلك جيــب أن تكــون املســاع
األمـــم املتحـــدة   علـــىاألمـــم املتحـــدة مدركـــة هلـــذه احلقيقـــة وحساســـة آلثارهـــا. وجيـــب 

ســـــهم ي، وأن هـــــا كـــــذلكباعتبار يُنظـــــر إليهـــــا أن اســـــيا، و حمايـــــدة سيتكـــــون أن كفالـــــة 
 علـــى األمـــد البعيـــدالتعدديـــة السياســـية واالســـتقرار حتقيـــق يف تقدمـــه مـــن مســـاعدة  مـــا
كغطـاء للعمليـات  سياسـي فصـيلأي خدامها أو اسـتغالهلا مـن جانـب استء اسيُ ال أو 

  اليت ال تسمح بالتعددية السياسية أو املنافسة احلقيقية. نتخابيةاإل

  اتالسياسالمتعلقة بتوجيهات ال – 2دال     

بـــالنظر إىل احلساســـيات الـــيت ألقـــي الضـــوء عليهـــا آنفـــا، ينبغـــي أن يتجنـــب مجيـــع أفـــراد   -  10
إذا مل تكــن واليــة املراقبــة  اإلنتخابــاتالنطبــاع القائــل بــأن األمــم املتحــدة تراقــب ألمــم املتحــدة اا

 وننفـذالـذين ي اإلنتخابـاتاملعنيـون بألمـم املتحـدة اتلك موجـودة. وينبغـي أيضـا أن يكـون أفـراد 
  فهم دورهم، الذي خيتلف عن املراقبة. ةإساءبإمكانية  ساعدة تقنية واعنيمب تكليفا متعلقا

ألمـــــم املتحـــــدة ينبغـــــي، مـــــن حيـــــث املبـــــدأ، أال يـــــدخلوا املواقـــــع ايعـــــين أن أفـــــراد وهـــــذا   -  11
يف يـوم االنتخـاب وقريبــا منـه، أو يكونـوا يف اجلـوار املباشــر (انظـر االسـتثناءات أدنــاه،  نتخابيـةاإل

يف  اإلنتخابـــاتألفـــراد األمـــم املتحـــدة غـــري املعنيـــني بدور ). وال يوجـــد، بوجـــه عـــام، 13الفقـــرة 
الوطنيــون. وتنطبــق هــذه القاعــدة  اإلنتخابــاتيــديرها مســؤولو  إنتخابيــةر عمليــة أو حضــو  رصــد

كثــريا مـا تقــع يف أمــاكن عامــة مثــل املــدارس، وكثــريا   االقــرتاعأيضـا علــى اجلــوار املباشــر ألن مراكــز 
 االقـرتاعما جتتذب عددا كبريا من النـاخبني واملؤيـدين، الـذين مييلـون إىل االحتشـاد خـارج مكـان 

  .امامتذاته 

الــذين يقــدمون املســاعدة التقنيــة وقــد يكــون  اإلنتخابــاتاملعنيــون ب ألمــم املتحــدةاوأفـراد   -  12
معينـــة ينبغـــي أن يقصـــروا تواجـــدهم علـــى مـــا هـــو ضـــروري  إنتخابيـــةتواجـــدهم ضـــروريا يف مواقـــع 

  .ضواء، والبقاء بعد ذلك بعيدا عن األاإلنتخاباتمتاما، بالتشاور مع اهليئة املعنية بإدارة 

  وهناك، مع ذلك، بعض احلاالت اخلاصة اليت يتعني أخذها يف االعتبار:   -  13

كيانــات األمــم املتحــدة أحيانــا إىل   نتخابيــةتطلــب احلكومــات أو الســلطات اإل  (أ)  
األخــرى  ”االقــرتاعرصــد “أو  ”املشــاهدة“يف يــوم االنتخــاب أو أنشــطة  االقــرتاع كاتــبزيــارة م
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مـا يكـون الـدافع هـو األمـل يف أن يـؤدي تواجـد األمـم املتحـدة . وكثـريا اإلنتخاباتصلة بالذات 
األمــم املتحــدة العمليــة. وينبغــي لكيــان األمــم املتحــدة املعــين تُقــر إىل زيــادة ثقــة اجلمهــور أو أن 

إخطــار رئــيس البعثــة (يف ســياق بعثــة حلفــظ الســالم أو بعثــة سياســية؛ ســيكون بوجــه عــام ممــثال 
ل الطلــب أو الــدعوة ُحييــقــيم، حســب مقتضــى احلــال، الــذي ملخاصــا لألمــني العــام) أو املنســق ا

عبة املســاعدة اإل . وينظــر منســق األمــم املتحــدة نتخابيــةإىل منســق األمــم املتحــدة مــن خــالل ُشــ
يف تلك الطلبات على أساس كـل حالـة علـى حـدة بالتشـاور مـع املمثـل اخلـاص لألمـني العـام أو 

ويتشـــاور منســـق األمـــم املتحـــدة مـــع املمثـــل اخلـــاص  املنســـق املقـــيم وكيـــان األمـــم املتحـــدة املعـــين.
لألمـــني العـــام أو املنســـق املقـــيم فيمـــا يتعلـــق باخليـــارات املختلفـــة، مبـــا يف ذلـــك خيـــار نشـــر عـــدد 

ملتابعــة العمليــة وتقــدمي تقريــر إىل منســق األمــم  ةن السياســيشــؤو /الاإلنتخاباتصــغري مــن مــوظفي 
يف احلـــاالت الـــيت تُقـــدم فيهـــا املســـاعي احلميـــدة ة ال ســـيما املتحـــدة. وقـــد يُنظـــر يف هـــذه الطريقـــ

نـزاع، و/أو يف احلــاالت الـيت يرغـب فيهــا املمثـل اخلــاص  مكانيـة نشــوبإمـن  حــدلللألمـني العـام 
لألمني العام أو املنسق املقيم االحتفاظ مبسافة بـني عمـل بعثـة األمـم املتحـدة أو الفريـق القطـري 

  والنشاط املطلوب.

يــان األمــم املتحــدة كبوصــفها  مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان،  وتقــوم  (ب)  
يف مسـاعدة تقنيــة  ميبرصـد حقــوق اإلنسـان وتقـد ،ة مسـتقلةور املعـين حبقـوق اإلنســان، بصـ ائـدالر 

العاملــة يف ت كيانــامــن خــالل ال ال ســيما، اإلنتخابــاتقضــايا حقــوق اإلنســان يف ســياق جمــال 
ـــيم امليـــدان. جمـــال حقـــوق اإلنســـان يف  وقـــد تقـــرر املفوضـــية نشـــر راصـــدين حلقـــوق اإلنســـان لتقي

، وتقــدمي املشــورة والــدعم ذوي الصــلة للنظــراء نتخابيــةجوانــب حقــوق اإلنســان يف العمليــات اإل
الــــوطنيني والــــدوليني يف قضــــايا حقــــوق اإلنســــان ذات الصــــلة. وأنشــــطة األمــــم املتحــــدة املتعلقــــة 

ينبغــــــي أن تكــــــون متســــــاوقة  اإلنتخابــــــاتوبقضــــــايا حقــــــوق اإلنســــــان يف ســــــياق  اإلنتخابــــــاتب
ومتعاضــدة. ويف حــني أن مــن األمهيــة مبكــان اختــاذ مواقــف حســنة التوقيــت وحازمــة فيمــا يتعلــق 

، فإنــه ينبغـي التشـاور بشـأا، قـدر اإلمكـان، مــع اإلنتخابـاتبقضـايا حقـوق اإلنسـان يف سـياق 
ســب االقتضــاء، إدارة الشــؤون الكيانــات ذات الصــلة (قيــادة األمــم املتحــدة يف البلــد املعــين، وح

  أو املكتب التنفيذي لألمني العام). نتخابيةالسياسية/ُشعبة املساعدة اإل

ولـــــيس هنـــــاك أيضـــــا مـــــا مينـــــع كيانـــــات األمـــــم املتحـــــدة مـــــن اإلذن للمـــــوظفني   (ج)  
الوطنيـــــة، وال تتضـــــمن  نتخابيـــــةباالشـــــرتاك يف األنشـــــطة الـــــيت ال تتطلـــــب اعتمـــــاد الســـــلطات اإل

لكيفيـة  ”فكـرة عامـة“، وبـدال مـن ذلـك يُقصـد ـا احلصـول علـى نتخابيةواقع اإلالوصول إىل امل
وســــتكون تلــــك هــــي احلــــال يف كثــــري مــــن األحيــــان، علــــى ســــبيل املثــــال، . ســــري يــــوم االنتخــــاب

شــؤون السياســية واملدنيــة. وهــذه لل هالعمليــات األمــم املتحــدة للســالم ولألنشــطة اجلاريــة ألقســام
ـــة أو املنســـق املقـــيم حســـب االقتضـــاء، وجيـــب  احلـــاالت تتطلـــب إجـــازة مســـبقة مـــن رئـــيس البعث
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ألمــــم املتحــــدة. وينبغــــي عــــدم طلــــب ل يــــةمناألرتتيبــــات البطبيعــــة احلــــال أن تكــــون متمشــــية مــــع 
يســــتلزم   نــــوع مــــن النشــــاط، إذ أنــــه ينبغــــي أالالوطنيــــة هلــــذا ال نتخابيــــةســــلطات اإلالاعتمــــاد مــــن 
غـي عـدم اسـتخدام املعلومـات الناجتـة عـن تلـك داخـل مواقـع االنتخـاب. وينب أماكنالوصول إىل 

  .اإلنتخاباتاألنشطة لإلدالء بأي بيان وصفي بشأن 

أفــراد العناصــر العســكرية وعناصــر الشــرطة يف بعثــات  لــف جملــس األمــنوقـد يك  (د)  
(مبــا يف  اإلنتخابــاتحفــظ الســالم التابعــة لألمــم املتحــدة باملســامهة مباشــرة يف تــوفري األمــن أثنــاء 

) أو دعــم الدولــة املضــيفة بإســداء املشــورة وبنــاء القــدرات. اإلنتخابــاتة مــواد ومواقــع ذلــك محايــ
ن لألمــم و ويف تلــك احلــاالت، جيــوز أن يــدخل أفــراد العناصــر العســكرية وعناصــر الشــرطة التــابع

  دوار األمنية احملددة.هذه األبالقدر الالزم ألداء  اإلنتخاباتاملتحدة مواقع 

أفــراد األمــم املتحــدة مركــزا إعالميــا أو مكانــا ممــاثال آخــر  وال مــانع مــن دخــول  (هـ)  
للجمهــور، إذا كــان هنــاك  إنتخابيــةتقــدم فيــه الســلطات الوطنيــة عــادة معلومــات بشــأن عمليــة 

غـــرض واضـــح لقيـــام أفـــراد األمـــم املتحـــدة بـــذلك كجـــزء مـــن واجبـــام الرمسيـــة (مـــع األخــــذ يف 
ول للجمهــور احمللــي، أي أن أي تواجــد لألمــم االعتبــار أن هــذه األمــاكن خمصصــة يف املقــام األ

تواجــد أفــراد األمــم ضــواء). ولــيس هنــاك مــانع أيضــا مــن املتحــدة ينبغــي أن يظــل بعيــدا عــن األ
املتحدة يف أو عند األماكن العامـة الـيت جيـري فيهـا تنظـيم االحتشـادات السياسـية، أو احلمـالت 

طلوبــا كجــزء مــن واجبــام الرمسيــة، مــع أنــه أو جهــود الرتبيــة الوطنيــة، ومــرة ثانيــة إذا كــان هــذا م
  عند حضور األحداث اليت تتضمن حشودا كبرية.العادي ينبغي توخي احلذر 

واحلــــاالت املماثلــــة، ينبغــــي أن تكــــون أول نقطــــة  التويف حالــــة الشــــك يف هــــذه احلــــا  -  14
 املقـــــيم، حســـــب االقتضـــــاء. ويف ســـــياق نســـــقاتصـــــال إمـــــا املمثـــــل اخلـــــاص لألمـــــني العـــــام أو امل

ممثـــل لألمـــم املتحـــدة يف البلـــد وميثـــل األمـــني  ن املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام أقـــدمالبعثـــات، يكـــو 
العـــام. ويـــتكلم باســـم األمـــم املتحـــدة. ويف الســـياقات غـــري املتعلقـــة بالبعثـــات، عـــادة مـــا يكـــون 

القطـري  ممثل لألمم املتحدة يف البلد وميثل األمني العـام. كمـا أنـه ميثـل الفريـق قدماملنسق املقيم أ
  لألمم املتحدة كمجموعة. ويف هذه السياقات يتكلم باسم األمم املتحدة.

يتعـني اعتمـاد مناسـب مـن السـلطات الوطنيـة إذا كـان احلصـول علـى  يتعـني طلـبودائما   -  15
التوجيــه. ويف مرحلــة االعتمــاد،  ايف ظــل الظــروف املبينــة يف هــذ نتخابيــةدخول املواقــع اإلالتصــريح بــ

راقبــة ن األمــم املتحــدة مكلفــة بالتحديــد مبنيــة جتنــب االنطباعــات اخلاطئــة: مــا مل تكــمــن األمهيــة ثا
أو عنـدها  نتخابيـة، فإن موظفي األمم املتحدة الـذين ووفـق علـى تواجـدهم يف املواقـع اإلإنتخابات

التــابعون لألمـــم املتحـــدة الـــذين يقـــدمون  اإلنتخابـــاتالتوجيـــه (مبــن فـــيهم أفـــراد  اطبقــا لشـــروط هـــذ
(أو فئـــة مناســـبة  ”ضـــيف (خـــاص)“اعتمـــاد كــــ احلصـــول علـــى تقنيـــة) ينبغـــي أن يطلبـــوا  مســـاعدة
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حقــــوق اإلنســــان التــــابعني ملفوضــــية حقــــوق اإلنســــان  راصــــدي. ول”مراقــــب“أخــــرى)، ولــــيس كـــــ 
إجــراءات مســتقلة للحصــول علــى االعتمــاد وضــمان حريــة انتقــاهلم ألداء الوظــائف املكلفــني ــا، 

ن لــدخول و أفــراد األمــم املتحــدة املعتمــد أن يُلــماملضــيفة. وينبغــي  باالتفــاق مــع حكومــات البلــدان
هيئــــــة إدارة  اهــــــوقعت تيتمبعــــــايري الســــــلوك الــــــ واتقيــــــدبــــــاإلجراءات األساســــــية وي نتخابيــــــةاملواقــــــع اإل
  .اإلنتخابات

أو بـالقرب منهـا (يف احلـاالت الـيت  اإلنتخابـاتن يف مواقـع تواجـدو وأفراد األمم املتحـدة امل  - 16
ــــه) مــــن احملتمــــل أن  اذقرهــــا هــــي ــــه أو مبوجب ــــدويب اإلعــــالمممثلــــي وســــائط مــــع وا عــــامليتالتوجي ، ومن

، والنـــاخبني وغـــريهم. ومـــن احملتمـــل أيضـــا أن ُيســـألوا عـــن االقـــرتاعاألحـــزاب، واملـــراقبني، ومســـؤويل 
إىل ســلطات األمــم  اإلعــالمدورهــم أو آرائهــم بشــأن العمليــة. وينبغــي إحالــة استفســارات وســائط 

بيانــــات األمــــم  بشــــأن اتيةتوجيهــــات السياســــالة. ويــــرد مزيــــد مــــن اإلرشــــادات يف ختصــــاملاملتحــــدة 
  .(Ref. No. FP/02/2014) اإلنتخابات حول علنيةال اااملتحدة وتعليق

، مـــن اإلعـــالموســـائط وجهـــة مـــن األشـــخاص غـــري املنتســـبني إىل وفيمـــا يتعلـــق باألســـئلة امل  - 17
شـك. وإذا كـان ضروريا/مناسـبا حسـب الظـروف، ينبغـي أن الإثـارة األمهية تـوخي الشـفافية وجتنـب 

وشــرحا وقائعيــا متامــا لــدورهم هنــاك، واالمتنــاع يف الوقــت  ةمــوجز إحاطــة يقــدم أفــراد األمــم املتحــدة 
ذاتـــه عـــن تقيـــيم العمليـــة أو التعليـــق عليهـــا، ســـواء إجيابيـــا أو ســـلبيا. وينبغـــي أن يـــذكر أفـــراد األمـــم 

مـم املتحـدة، وأن يشـرحوا بعبـارات حمايـدة الـدور الـذي تؤديـه األمـم م لألتسـاهم وانءاملتحدة أمسـا
. (علـــى ســـبيل املثـــال، ينبغـــي تأكيـــدهم علـــى أن هـــذا قـــائم علـــى اإلنتخابـــاتاملتحـــدة يف ســـياق 

)، الــةتكليــف مــن اجلمعيــة العامــة أو جملــس األمــن و/أو طلــب مــن الســلطات الوطنيــة (حســب احل
ـــــى أن األمـــــم املتحـــــدة تعمـــــل  همديشـــــدتو  ـــــز  بشـــــكل صـــــارمعل ـــــة ولتعزي ـــــدعم الســـــلطات الوطني ل

لة مــوجزة، ودبلوماســية، ة). وعمومــا، ينبغــي أن تكــون الــردود علــى األســئيقصــدااملذات العمليــات 
االستفســارات األخــرى إمــا إىل النــاطقني باســم األمــم املتحــدة املــأذون  وايلــحيعيــة، وينبغــي أن ائقوو 

يُنظـــر إىل أفـــراد األمـــم املتحـــدة علـــى أـــم  غـــي أالالســـلطات الوطنيـــة ذات الصـــلة. وينبإىل هلـــم أو 
بطبيعـــــة  (إال،” موـــــايُقي “أو  ”اوجهوـــــيُ “، أو ”يشـــــرفون عليهـــــا“أو  اإلنتخابـــــات ”يراقبـــــون“

  احلال، إذا كان هناك تكليف بالقيام بذلك).

 اإلنتخابـاتوقد يبـدي النـاخبون، واملنـدوبون، واملراقبـون وغـريهم خمـاوف وشـكاوى بشـأن   - 18
أو العــــد.  االقــــرتاعوظفي األمــــم املتحــــدة، وخباصــــة بشــــأن ارتكــــاب انتهاكــــات مزعومــــة لعمليــــة ملــــ

وينبغــــي أن يــــرفض موظفــــو األمــــم املتحــــدة بــــأدب اســــتالم تلــــك الشــــكاوى أو االلتــــزام باختــــاذ أي 
إجـــراء. وينبغـــي أن حييلـــوا مقـــدم الشـــكوى إىل العمليـــات الوطنيـــة املقـــررة، الـــيت تتضـــمن يف الغالـــب 

، أو مــــوظفي إنفــــاذ القــــانون أو عمليــــة طعــــون قضــــائية. وقــــد تكــــون ألفــــراد اإلنتخابــــاتمســــؤويل 
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إجــــراءات  اإلنتخابـــاتمفوضـــية حقـــوق اإلنســـان املعنيــــني برصـــد حالـــة حقـــوق اإلنســــان احمليطـــة ب
  داخلية مستقلة ذات صلة بالشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان املزعومة.

حـىت إذا اعتقـدوا حـدوث  )1(نتخابيـةمـم املتحـدة يف العمليـة اإلوينبغي أال يتدخل أفراد األ  - 19
. وبـــدال مـــن ذلـــك، ينبغـــي اإلبـــالغ باحلـــادث أو االنتهـــاك علـــى الفـــور لـــرئيس إنتخابيـــةانتهاكـــات 

الفريــق االنتخــايب لألمــم املتحــدة يف البلــد أو، إذا مل يكــن هنــاك فريــق، إىل املمثــل اخلــاص لألمــني 
التـابعني لألمـم املتحـدة بإثـارة القضـية بشـكل  اإلنتخابـاتجيـوز قيـام أفـراد املقـيم. و  نسـقالعام أو امل

إذا كــــان ذلــــك مناســــبا. ويف مجيــــع  اإلنتخابــــاتمنفصــــل مــــع نظــــرائهم ذوي الصــــلة يف هيئــــة إدارة 
ألمــــم ل مــــيناألإلطــــار لاحلــــاالت، ينبغــــي اإلبــــالغ عــــن احلــــوادث املتعلقــــة بــــاألمن ومعاجلتهــــا وفقــــا 

إحاطـــة قيـــادة األمـــم املتحـــدة يف البلـــد ومفوضـــية حقـــوق  ق. وينبغـــي أيضـــااملتحـــدة الواجـــب التطبيـــ
  بانتهاكات حقوق اإلنسان.علما اإلنسان 

  والتعاريف مصطلحاتال  -هاء   

  السياسات: بشأنالتوجيه  ألغراض هذا

واألمــــاكن الــــيت تضــــطلع فيهــــا الســــلطات الوطنيــــة بأنشــــطة  نــــاطق: مجيــــع امل”نتخابيــــةاملواقــــع اإل“
خـــدمات دعـــم  مراكـــز، ومراكـــز العـــد، و االقـــرتاع، ومراكـــز االقـــرتاعمكاتـــب ا يف ذلـــك ، مبـــإنتخابيـــة

، ومراكـــز النتـــائج، ومراكـــز إدخـــال البيانـــات، ومراكـــز اإلنتخابـــات ، وغـــرف عمليـــاتاإلنتخابـــات
  وغريها. اإلنتخاباتاملعنية ب اإلعالموسائط 

مــــم املتحــــدة لتقــــدمي : مجيــــع األشــــخاص الــــذين تســــتخدمهم منظومــــة األ”أفــــراد األمــــم املتحــــدة“
اخلــــدمات باســــم املنظمــــة، بــــأجر أو بــــدون أجــــر، مبــــن فــــيهم املوظفــــون، واخلــــرباء االستشــــاريون، 

الـــــزي الرمســـــي، ومتطوعـــــو األمـــــم املتحـــــدة، واألفـــــراد املعـــــارون،  وواألفـــــراد املتعاقـــــدون، واألفـــــراد ذو 
  واملتدربون.

  

  المراجع  -واو   

  ياعلالمراجع المعيارية أو ال    

  العاملي حلقوق اإلنسان ناإلعال  -  

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  -  
__________ 

تعطيل، أو عرقلة، أو توجيه إجراءات اجلهات الفاعلة الوطنية املشاركة يف تُفهم على أا القيام مباشرة ب” يتدخل“  )1(  
  اإلنتخابات، والطرق األخرى لتغيري مسار العملية بصورة مباشرة ونشطة.
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  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  -  

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -  

  اإلنتخاباتب ذات الصلةت توجيهاالسياسات أو ال    

الــــيت تقــــدمها األمــــم  نتخابيــــة: مبــــادئ املســــاعدة اإلاتســــاملتعلقــــة بالسيا اتالتوجيهــــ  -  
  (FP/01/2012) وأنواعها املتحدة

الحتياجــــــات األمــــــم املتحــــــدة لاملبـــــادئ التوجيهيــــــة املتعلقــــــة بالسياســــــات: تقييمــــــات   -  
  (FP/02/2012) نتخابيةاإل

  (Ref. No. FP/03/2012) الدوليني اإلنتخاباتدعم األمم املتحدة ملراقيب   -  

ـــةاإلاألمــم املتحــدة ة مســاعد  -   ـــ: اإلشنتخابيــ ـــراف، واملراقبــة، واألفرقــة والتصديـ  .Ref)ق ـــ

No. FP/01/2013)  

النظــام وإصــالح : الــدعم املقــدم مــن األمــم املتحــدة لتصــميم اتالسياســبشــأن توجيــه   -  
  (FP/02/2013)االنتخايب 

املقدمــة  نتخابيــةاإل املســاعدةة عــن طريــق والسياســي  نتخابيــةاإل شــجيع مشــاركة املــرأةت  -  
  (FP/03/2013)من األمم املتحدة 

ــــات األمــــم املتحــــدة وتعليقاتيةتوجيهــــات سياســــ  -   ــــات حــــول علنيــــةال اــــا: بيان  اإلنتخاب
(FP/02/2014)  

  

  الرصد واالمتثال  -زاي   

منظومــــة األمــــم املتحــــدة فيمــــا يتعلــــق باملســــاعدة  داخــــلملنســــق مكلــــف مبهمــــة ضــــمان التنســــيق ا
  ك سيساعد يف ضمان التقيد باملبادئ الواردة يف هذه الوثيقة.ولذل نتخابيةاإل

املقدمـــة مـــن األمـــم املتحـــدة مســـؤولني عـــن  نتخابيـــةوســـيكون مـــديرو بـــرامج ومشـــاريع املســـاعدة اإل
ا التـــــابعني لألمـــــم املتحـــــدة اخلاضـــــعني إلشـــــرافهم هلـــــذ اإلنتخابـــــاتضـــــمان امتثـــــال مجيـــــع مـــــوظفي 

  التوجيه.
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  التواريخ  -حاء   

  .2015متوز/يوليه  1لسياسة اعتبارا من هذه ا تسري

  

  االتصالجهة   -طاء   

  ، إدارة الشؤون السياسية.نتخابيةالسياسات والذاكرة املؤسسية، ُشعبة املساعدة اإلاملعين بفريق ال

  

  يةالتاريخالخلفية   -ياء   

، إدارة ةنتخابيــــالسياســــات والــــذاكرة املؤسســــية، ُشــــعبة املســــاعدة اإلاملعــــين بفريــــق ال ةصــــياغالقــــام ب
  .2015حزيران/يونيه  –يف آذار/مارس  ،الشؤون السياسية

 ســاعدةمب واملعنيــةاملشــرتكة بــني الوكــاالت التنســيق آليــة لتشــاور مــع أعضــاء ا وقبــل اعتمادهــا، جــرى
  .نتخابيةاإلألمم املتحدة ا

  

  توقيع:    

  

  .2015آب/أغسطس  4التاريخ:     


