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  الغرض  - ألف   
حتســـني الفهـــم العـــام داخـــل  ة العامـــة يفالسياســـاملتعلـــق بالغـــرض مـــن هـــذا التوجيـــه يتمثـــل   - 1

املعنيــة مســاعدة اجلهــات الفاعلــة و باالنتخابــات،  املتصــلســباب العنــف ألمنظومــة األمــم املتحــدة 
منـــع  هـــا، وحتديـــد التـــدابري الـــيت ميكنهـــا بشـــكل فعـــالتقيـــيم املخـــاطر وحتليلعلـــى األمـــم املتحـــدة يف 

الـذي تنتهجـه نهج الـ، وحتسـني تنسـيق واتسـاق مـن آثـارهتخفيـف الأو  العنف املتصـل باالنتخابـات
  ت.باالنتخابا املتصللعنف إزاء ااألمم املتحدة 

    
 النطاق  - باء   

مجيــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة عامــة علــى ة الالسياســاملتعلــق بينطبــق هــذا التوجيــه   - 2
 ســـاعد أيضـــاً وإن كـــان سياملســـاعدة االنتخابيـــة،  العـــاملني يف جمـــال تقـــدميومــوظفي األمـــم املتحـــدة 

ات وبنـــاء الســـالم النــــزاعنشـــوب منــع  تيف جمـــاال تعمـــلأجــزاء أخـــرى مـــن منظومـــة األمــم املتحـــدة 
املؤسســات  ن يتفــاعلون مــعذلــك َمــمل حقــوق اإلنســان وغريهــا مــن األنشــطة ذات الصــلة. ويشــو 

يف  ســيادة القــانون، أو غريهــا مــن املؤسســات الــيت قــد تلعــب دوراً مؤسســات ، و ةواألمنيــ ةالسياســي
ــــــاتمنــــــع  ــــــف املتصــــــل باالنتخاب ــــــفالأو  العن ــــــ تخفي ــــــاره، أو َم ــــــك مــــــن آث ــــــدعم لتل ن يقــــــدمون ال

سـواء يف املقـر أو  ،تحـدةلكبـار مـوظفي األمـم امل ة بالنسـبةخاصـ ويتسم التوجيه بأمهيـة. املؤسسات
ضــــمان ســــؤولية مب الــــذين يضــــطلعوناملتحــــدة يف البلــــد  األمــــم يممثلــــعلــــى أ خصوصــــاً و يف امليــــدان، 

 .الواقع على أرض هامتاسك أنشطة األمم املتحدة وتنسيق

إىل  يشـــري ‘‘األمـــم املتحـــدة’’أن مصـــطلح ، مـــن املفهـــوم العامـــة ألغـــراض هـــذه السياســـةو   - 3
 هــــاوبراجم هاصــــناديقو  امــــم املتحــــدة ووكاالــــاألإدارات  أي كافــــة، تحــــدةمنظومــــة األمــــم املجممــــل 

 تهــااصــة وأفرقاخلالسياســية  ابعثاــو فــظ الســالم حل اوبعثاــ وجلاــااالســتئمانية  هاوصــناديق وكياناــا
بعثــات أو اخلــدمات اللــى ع أيضــاً  العامــة تنطبــق هــذه السياســةو . امــن هيئاــ ذلــك وغــري ،طريــةالقُ 

 ملدة.ا دودةاحمل االستشارية

االنتخابيـــة احلاليـــة لألمـــم املتحـــدة،  ةالسياســـب العامـــة مقرتنـــةهـــذه السياســـة  وينبغـــي قـــراءة  - 4
املقدمـــة مـــن بـــادئ وأنـــواع املســـاعدة االنتخابيـــة مب املتعلقـــة ات العامـــةتوجيهـــات السياســـ وخصوصـــاً 

ــــز املشــــاركة السياســــية وب)، FP/01/2012ألمــــم املتحــــدة (املرجــــع رقــــم ا لمــــرأة مــــن لالنتخابيــــة او تعزي
والتعليـــق العـــام  بيانـــات األمـــم املتحـــدةو ألمـــم املتحـــدة، املقدمـــة مـــن اخـــالل املســـاعدة االنتخابيـــة 

األمـــــم املتحـــــدة لتصـــــميم املقـــــدم مـــــن دعم بالـــــ)، و FP/02/2014حـــــول االنتخابـــــات (املرجـــــع رقـــــم 
مـــــم املتحـــــدة األاملقـــــدم مـــــن دعم بالـــــ)، و FP/02/2013إصـــــالح النظـــــام االنتخـــــايب (املرجـــــع رقـــــم و 

 ةالتوجيهيــــ املبـــادئبو  ،)FP/01/2014هيئـــات إدارة االنتخابـــات (املرجـــع رقـــم أو إصـــالح لتصـــميم 
 ).FP/02/2012االنتخابية (املرجع رقم  االحتياجاتتقييمات باألمم املتحدة  الضطالع



-

 

4 16-09621 

 

 األساس المنطقي  - جيم   

نتـائج العمليـات  وتـؤثرية. املنافسـة السياسـ وحسـمالعمليات االنتخابية هي وسيلة لتنظـيم   - 5
، مبـــا يف ذلـــك وجهـــات النظـــر واألولويـــات املتنافســـة، املســـائلجمموعـــة كاملـــة مـــن علـــى االنتخابيـــة 
فـإن ، املسـائلهلـذه  البالغـة األمهيـةللطبيعـة  . ونظـراً وصنع القرار، وختصيص املـوارد اتلطوتوازن الس

حســـم هـــذا يـــتم  ،معظـــم احلـــاالت يفو . الشـــديدتنـــافس تتســـم بالالعمليـــات االنتخابيـــة عـــادة مـــا 
يف حــــاالت و لنتــــائج. بااملتنافســــة  طــــرافاألوقبــــول  ذاــــامــــن خــــالل العمليــــة االنتخابيــــة  التنــــافس

تـوترات  ظهـر علـى السـطح أو تتفـاقمتقـد و املتنافسـة.  األطـرافقبـول بالنتائج حتظى أخرى، قد ال 
 عنف.قد تندلع أعمال ، عميقة اجلذور، ويف أسوأ احلاالتما تكون  كثريا ،ومظامل قائمة

منـــذ فـــرتة  بنيويـــة قائمـــةمظـــامل  تشـــهدالـــيت طـــر بشـــكل خـــاص يف البلـــدان اخلهـــذا ويـــزداد   - 6
ة التنافســية. يالسياســ يف احليــاة “الفــائز يأخــذ كــل شــيء”ــج  تبــيننــب احــل، إىل جدون طويلــة 

باالنتخابـــات،  العنـــف املتصـــل ومنـــعقبـــول النتـــائج  تشـــجيعيف  شـــامالً  اً تبـــع األمـــم املتحـــدة جـــوت
املســاعدة تقــدمي خــربة ســتفادة مــن الوســاطة واملســاعي احلميــدة واالــج يتضــمن بــذل جهــود  وهــو

الت منظومــة األمــم املتحــدة يف دعــم التحــوّ الــيت تضــطلع ــا نشــطة األخــرى األ إلكمــالاالنتخابيــة 
ني، مبـا يف ذلـك السلمية واحلكم الدميقراطي وسـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان واملسـاواة بـني اجلنسـ

عاجلـــة املظــامل الكامنـــة، ملتقـــدمي الــدعم إىل التعــاون مـــع املنظمــات اإلقليميـــة. ويســعى هـــذا الــنهج ب
تشـــجيع تصـــميم مؤسســـات سياســـية ملنـــع احتكـــار الســـلطة. كمـــا مـــن خـــالل ســـبيل املثـــال  علـــى

بــــات دارة االنتخاإلإنشــــاء هيئــــات و  الــــيت تتســــع للجميــــع؛ شــــاملةال يــــةنتخاباالعمليــــات التشــــجع 
 ؛تـدابري كافيـة لتـوفري فـرص االقـرتاع جلميـع النـاخبني املـؤهلنيواختـاذ ؛ واسـععلى نطاق الثقة بتتمتع 

لتسـوية إليهـا الوصـول  ويسـهلوسـريعة  نزيهـةآليـة إجيـاد و الشفافية يف مجيع مراحل العمليـة؛ وتوخي 
 أحيانــاً  يُعتــربمــا  بــنيأنــه جيمــع  يفذا الــنهج األوســع هلــامــة اهل وتتمثــل إحــدى الســماتاملنازعــات. 

 املشاركة السياسية من جهة أخرى.بني من جهة، و  “تقنية”جمرد مساعدة انتخابية 

املتحــدة   األمــم فــإن، الــدول ســيادة تــدخل يف نطــاقرغــم أن االنتخابــات هــي عمليــات و   - 7
انتهــــاء يف العديــــد مــــن ســــياقات مــــا بعــــد و . داعــــم يتســــم باألمهيــــةدور بــــ تضــــطلع فيهــــامــــا  كثــــرياً 
مـــا  وكثــرياً ال يتجــزأ مــن اتفاقــات الســالم،  اً االنتخابــات جــزءتكــون ، يــةاالنتقالاملراحــل و  اتعالنـــزا

مـــن  كثـــرييف  و تقـــدمي املســـاعدة والـــدعم. بكلـــف جملـــس األمـــن أو اجلمعيـــة العامـــة األمـــم املتحـــدة ي
يف األمـم املتحـدة تقـدمي املسـاعدة أو الـدعم  نفسـها مـنالدول األعضـاء تطلب  ،احلاالت األخرى

مبـــا يف ذلـــك  ،عديـــدة تخـــذ املســـاعدة أو الـــدعم أشـــكاالً تميكـــن أن و دارة العمليـــات االنتخابيـــة. إ
تــوفري أو  ،الوســاطة واملســاعي احلميــدةأو بــذل جهــود  ،عمليــة الســالم تيســري ســريالــدعم العــام أو 

ين ألمــم املتحــدة وجــود ميــدال ال يكــون فيهــااملســاعدة االنتخابيــة التقنيــة. وحــىت يف احلــاالت الــيت 
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تعزيــز ومحايــة حقــوق واليــة شــاملة مثــل ال ا، ســواء مــن خــالل والياــتؤديــهدور  يظــل هلــاقــد  ،رمســي
 الســالم واألمــن صــوندعــم  عــنمســؤوليتها مــن خــالل اإلنســان وتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني، أو 

ملســـاعدة يف لعـــب دور يف تســـوية ااملتحـــدة  األمـــمطلـــب مـــن قـــد يُ  ،يف حـــاالت أخـــرىو . نيالـــدولي
ــــذلكبنازعــــات احمليطــــة امل ــــة. ول ــــة االنتخابي ــــري مــــن  ميكــــن أن يضــــطلع ال ،العملي ــــات كث األمــــم كيان

 .فيها بشكل ما يشاركأو  ،لدول األعضاءلالعمليات االنتخابية يف دور ما باملتحدة 

م واألمــن الســال يف صــونالواليــة العامــة لألمــم املتحــدة مراعــاة وضــمن هــذا الســياق، ومــع   - 8
األمــم املتحــدة فيمــا ملشــاركة هــداف الرئيســية يتمثــل أحــد األاألمهيــة مبكــان أن مــن فــإن الــدوليني، 

. وباملثــل، منــع العنــف املتصــل باالنتخابــات أو التخفيــف مــن آثــارهيف  العمليــات االنتخابيــةيتعلــق ب
، فمــن املهــم أن تــهوطبيع العنــف املتصــل باالنتخابــاتحلساســية العمليــات االنتخابيــة وتعقيــد  نظــراً و 

تلــك  تركيــزو ، التخفيــف مــن آثــارهو العنــف ذلــك نــع ملهــود األمــم املتحــدة جلخطــيط بعنايــة يــتم الت
بينهــــا والتنســـيق  ة،يـــتقنوال ةالسياســـي والعمـــل علـــى تضـــافر العناصــــر، علـــى املـــدى الطويــــل اجلهـــود

 .)1(بشكل شامل

نشــــطة ألمنســــق األمــــم املتحــــدة بصــــفته  ،وكيــــل األمــــني العــــام للشــــؤون السياســــيةويُعــــد   - 9
يف جمـــال املتحــدة  ألمـــماسياســة  الــيت تتــوىل وضـــع اجلهـــة الرائــدة يف املنظومـــةاعدة االنتخابيــة، ملســا

باعتبارهـــا  اتاالنتخابـــيف جمـــال املتحـــدة  ألمـــماف سياســـة عـــر تُ . و هاونشـــر  هاوإصـــدار  اتاالنتخابـــ
عدة املســا لتقــدميعلــى مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة  يســريي ذالــ احملــدداإلطــار املعيــاري والتوجيــه 

منســق األمــم املتحــدة لوضــع الــيت يبــذهلا هــود اجلهــذا التوجيــه كجــزء مــن  وضــعاالنتخابيــة. وقــد مت 
 جمموعة كاملة من السياسات االنتخابية على نطاق منظومة األمم املتحدة.

ات بالنيابــة عــن النـــزاعنشــوب منــع مبهمــة تنســيق جهــود إدارة الشــؤون السياســية وتضــطلع   - 10
 التخفيـــف مـــن آثـــارهو منـــع العنـــف املتصـــل باالنتخابـــات قـــع . وي)2(حـــدة بأســـرهامنظومـــة األمـــم املت

__________ 

توجيــه مشــاركة األمــم  أمهيــةعلــى  أيضــاً عــن عمليــات الســالم، شــدد األمــني العــام  صــدر يف اآلونــة األخــريةيف تقريــر   )1(  
يواجـه كثـري ”: األطـرافمات االسـتمرار وتتسـع جلميـع تتوفر هلا مقوّ  األجلحلول سياسية طويلة  إجيادو املتحدة حن

مــن بعثاتنــا اليــوم نتــائج اإلخفــاق السياســي وتفضــيل احللــول الســريعة. ويف كثــري مــن احلــاالت، تعيــد اجلهــود الدوليــة 
االنتخابــــات، وإنشــــاء البــــىن التحتيــــة  ات: مــــن قبيــــل نــــزع الســــالح، وإجــــراءالنـــــزاعإنتــــاج صــــياغات ســــابقة حلــــل 

بيسـاو أو ليربيـا. بيـد أن ذلـك جيـب  -واملؤسسات، وهي مجيعها عناصر حامسة لتعـايف البلـد، كمـا شـوهد يف غينيـا 
ســــس سياســــية وأن يســــفر عــــن إجيــــاد آليـــات قــــادرة علــــى اســــتيعاب أشــــكال التنــــوع واالخــــتالف. أن يقـــوم علــــى أُ 

ض عن املهمـة العسـرية املتمثلـة يف مسـاعدة األطـراف علـى إجيـاد حلـول أن تعوّ فالتدخالت التقنية وحدها ال ميكن 
مستقبل عمليات األمم املتحدة للسـالم: تنفيـذ توصـيات الفريـق املسـتقل الرفيـع املسـتوى االقتباس يف:  دَ رَ . وَ “سياسية

  .13)، الفقرة A/70/357-S/2015/682( املعين بعمليات السالم
  .90)، الفقرة A/60/891ات املسلحة (النـزاعنشوب  تقرير مرحلي عن منع  )2(  
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اتبــاع ــج  ــاالــيت ينبغـي  الطريقــةبشــأن  ة توجيهـاً السياســ هوفر هــذتــو  ني،الـواليت هــاتنيعنـد تقــاطع 
  .يف هذا الشأن منسق

    
 العامة السياسةالمتعلق بتوجيه ال  - دال   

 يةمعلومات أساس    

علــى العنــف املــرتبط باالنتخابــات  يُفهــم، ة العامــةالسياســاملتعلــق بيــه ألغــراض هــذا التوج  - 11
إىل التـأثري علـى نتـائج االنتخابـات، وبالتـايل  هـدف غالبـاً يشـكل مـن أشـكال العنـف السياسـي  هأن

، االعتــداءأخــذ شــكل العنــف اجلســدي أو غــريه مــن أشــكال يقــد و توزيــع الســلطة السياســية. علــى 
ه و ، ويف هــذه احلالــة قــد يســعى مرتكبـــوخاللــهدث قبــل االقـــرتاع حيــد قــو . الرتهيــبمثــل اإلكــراه أو 

ـــةللتـــأثري علـــى الســـلطات االنتخاب النـــاخبني، وبالتـــايل أو الصـــحفيني أو املـــراقبني أو املرشـــحني أو  ي
ــــائج، أو قــــد  علــــى ــــاء حيــــالنت ــــائج هــــاجتميعاألصــــوات أو فــــرز عمليــــات دث أثن يف أو  أو نشــــر النت

النتــائج أو التــأثري علــى توزيــع  منهــا هــو إبطــاليكــون اهلــدف املقصــود  ، ويف هــذه احلالــة قــدأعقاــا
رتكــب بالضــرورة بقصــد عرقلــة العمليــة أو نتائجهــا ال يُ العنــف  غــري أن. مســتقبالً  لســلطة السياســيةا

تفتقـــر إىل نظـــر إليهـــا علـــى أـــا يُ  انتخابيـــةعـــن االحتجـــاج ضـــد عمليـــة  تعبـــرياً  أيضـــاً قـــد يكـــون ف -
وحــدهم  “املعارضــة”أو  قــد ال يُقتصــر األمــر علــى اخنــراط احملتجــنيذلــك،  . وعــالوة علــىالعدالــة

ذلــك،  ىلوإضــافة إ. هــامر وامــن احلكومــة أو بأ بتوجيــه فقــد حيــدث العنــف أيضــاً العنــف: أعمــال يف 
، علـــى ســبيل املثـــال أثنـــاء عمليـــة فعـــالً  االنتخابـــات وإعـــالن النتــائج قبــل إجـــراءالعنـــف  حيـــدثقــد 

 أي عنــد -اإلطــار القــانوين لالنتخابــات  علــىوضــع اللمســات األخــرية  ، أو عنــدنيرشــحامل تســمية
نظم توزيــع الســلطة تــ يتعلــى العمليــة االنتخابيــة، الــالعنــف كــز يرت يف حــني و . “قواعــد اللعبــة”وضـع 

عــــاجل يأن النظـــام السياســـي ال عـــن  مـــن األعــــراض الـــيت تكشـــفكـــون يمـــا  فإنـــه كثـــرياً السياســـية، 
 مظــاملنــه ينطــوي يف أعماقــه علــى إو علــى حنــو كــاف،  بينهــا وازنيــأو املتنافســة املصــاحل السياســية 

  كامنة، وقدمية يف كثري من األحيان.  وتوترات
    

 ة العامةالسياسالمتعلق بالحالي طار المعياري اإل  1 - دال   

منــــع ملشــــاركة األمــــم املتحــــدة يف  ة العامــــةالسياســــاملتعلــــق ب طــــار املعيــــاري احلــــايلاإل ينبثــــق  - 12
والقـــانون الــــدويل  ،مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة التخفيـــف مـــن آثــــارهو صـــل باالنتخابـــات العنـــف املت

وقـــرارات اجلمعيـــة العامـــة وجملـــس األمـــن، وسياســـة األمـــم املتحـــدة ملنـــع نشـــوب  ،حلقـــوق اإلنســـان
املسـاعدة االنتخابيـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، أطلـق األمـني لتقـدمي املتحـدة  ألمماوسياسة  ،اتالنـزاع

 ةطــري اخل تنتهاكــاالبقيمــة حتديــد اُتســلم  يت، الــأوالً مبــادرة حقــوق اإلنســان  2014ام العــام يف عــ
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 يف خدمــة اً ألزمـات احملتملــة، والـيت أصــبحت إطـار لإشـارات إنــذار مبكـر باعتبارهــا حلقـوق اإلنسـان 
  .والتصدي هلا األمم املتحدة ملنع خمتلف أشكال العنف منظومة

  
 التخفيف من آثارهو العنف المتصل باالنتخابات منع باإلطار المعياري فيما يتعلق     

فـإن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،  األوىلاملـادة األوىل مـن كما هو منصـوص عليـه يف الفقـرة   - 13
هلــذه الغايــة تتخــذ اهليئــة  الســالم واألمــن الــدوليني، وحتقيقــاً  حفــظ”اهلــدف مــن األمــم املتحــدة هــو 

 “...وإلزالتهالسالم اليت دد الفعالة ملنع األسباب االتدابري املشرتكة 

لكــل فـرد احلــق يف احليــاة ”أن  علــىمــن اإلعـالن العــاملي حلقــوق اإلنسـان  3وتـنص املــادة   - 14
 بســط حقــوق اإلنســانأل يشــكل العنــف املتصــل باالنتخابــات ديــداً و  .‘‘شخصــه وســالمةواحلريــة 
ان األخـــرى احملـــددة يف د وصـــول املـــواطنني إىل حقـــوق اإلنســـقيـــي أنلعنـــف ميكـــن كمـــا أن اهـــذه.  

والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، مثـل احلـد مـن  اإلنسـان قـوقحلاإلعالن العـاملي 
 25اإلعــالن العــاملي، واملــادة مــن  21فــرص املشــاركة يف االنتخابــات كمرشــح أو ناخــب (املــادة 

اإلعــالن العــاملي، واملــادة مــن  19التعبــري (املــادة  حريــةالعهــد الــدويل)، أو تقييــد احلريــات مثــل مــن 
 العهــدمـن  12اإلعـالن العـاملي، واملـادة مـن  13(املــادة  أو حريـة التنقـل)، الـدويل العهـدمـن  19

 و 21ن ااملادتــو اإلعــالن العــاملي، مــن  20التجمــع وتكــوين اجلمعيــات (املــادة حريــة ) أو الــدويل
ض أن يقـــوّ قـــوق، ميكـــن علـــى هـــذه احل شـــديدةفـــرض قيـــود ومـــن خـــالل ). الـــدويل العهـــدمـــن  22

يف بعـــض احلـــاالت نتـــائج االنتخابـــات بـــل ويهـــدم  ،الثقـــة يف العمليـــة العنـــف املتصـــل باالنتخابـــات
 .ا بشكل عامومصداقيتها والقبول 

مـــن العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية الـــدول األطـــراف  25لــزم املـــادة تُ و   - 15
وبالتصــويت  القرتاع العــام وعلــى قــدم املســاواة بــني النــاخبنيبــا بــإجراء انتخابــات نزيهــة جتــرى دوريــاً 

 اتعمليــالالعنــف يف سـياق  وقـد ُعوجلــت مسـالةتضـمن التعبــري احلـر عــن إرادة النـاخبني. و السـري، 
قــوق اإلنســان، املعنيــة حبللجنــة األمــم املتحــدة  25تعليــق العــام رقــم المباشــرة يف معاجلــة نتخابيــة اال
ض متكــني النــاخبني مــن تكــوين رأيهــم بصــورة مســتقلة دون التعــرّ ينبغــي ” هنص علــى أنــيــي ذالــ

للعنــف أو التهديــد باســتخدام العنــف، أو اإلكــراه، أو اإلغــراء، أو حمــاوالت التــدخل بالتالعــب 
العنــف املتصــل باالنتخابــات عقبــة أمــام حريــة النــاخبني  ليشــكّ ميكــن أن و  .)3(‘‘مهمــا كــان نوعهــا

تتسـم باألمهيـة  فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأةاتكما أن . إرادمالتعبري عن يف 
اختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة ب ،التزامـات أخـرى ضـمن ،لزم الدول األطـرافتُ  حيث، يف هذا الصدد

 ةتوصـــيالمـــن  72يف الفقـــرة و للقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة يف احليـــاة السياســـية والعامـــة للبلـــد. 
__________ 

  .1996، 19على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الفقرة  25التعليق العام رقم   )3(  
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تشــرين األول/أكتــوبر  18 املؤرخــة ،املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأةللجنــة  30العامــة رقــم 
لــن يكــون مــن املمكــن إحــراز تقــدم ملمــوس حنــو مشــاركة املــرأة، ” هأنــاللجنــة ، الحظــت 2013

عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة مـا مل يـتم اختـاذ عـدد  فضالً  ،على قدم املساواة، كمرشحة وناخبة
واعتمـــاد تـــدابري  يراعـــي املنظـــور اجلنســـاينمبـــا يف ذلـــك إرســـاء نظـــام انتخـــايب  مـــن التـــدابري املناســـبة،

رضــة للعنــف مــن ِقَبــل والتأكــد مــن أن الناخبــات واملرشــحات السياســيات لْســن عُ  ...خاصــة مؤقتــة
  .“الدولة أو اجلهات الفاعلة اخلاصة

  
 يف من آثارهمنع العنف المتصل باالنتخابات والتخفبإطار السياسة العامة فيما يتعلق     

مـــن خـــالل ميثـــاق و ات هـــو الوظيفـــة األساســـية لألمـــم املتحـــدة. النــــزاعمنـــع نشـــوب يُعـــد   - 16
م الـــدول األعضـــاء إىل جملـــس األمـــن املســـؤولية الرئيســـية عـــن صـــون الســـال أوكلـــتاألمـــم املتحـــدة، 

فرضــها بواجباتــه الــيت ت هيف قيامــ انيابــة عنهــيعمــل  جملــس األمــنعلــى أن  ووافقــتواألمــن الــدوليني، 
يســـتجيب جملـــس األمـــن لألزمـــات يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل و ). 1-24(املـــادة  املســـؤوليةعليـــه هـــذه 

، مبــا يف ذلــك إنشــاء عمليــات جمموعــة مــن اخليــارات لــهتتــاح علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، و 
حلفــظ  مثــل هــذه البعثــاتجملــس األمــن  وعنــدما ينشــئحفــظ الســالم والبعثــات السياســية اخلاصــة. 

يف التصــدي  رئيســيدور بــ مهمــة االضــطالعقيــادة البعثــة تقــع علــى  ،سياســيةال اتبعثــالو الســالم أ
 .العنف املتصل باالنتخاباتخلطر 

 املـادةفاألمـني العـام. مـن مسـؤوليات مسـؤولية أساسـية هـو  اتالنــزاعنشوب منع كما أن   - 17
يـــة مســـألة قـــد ـــدد انتبـــاه جملـــس األمـــن إىل أ ســـلطة توجيـــهألمـــني العـــام تعطـــي لمـــن امليثـــاق  99

ته علـى هــذا مشــاركمـن األدوات يف  يســتخدم األمـني العـام عــدداً و م واألمــن الـدوليني. حفـظ السـال
 56/337قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  مويســـلّ يف إطـــار الدبلوماســـية الوقائيـــة.  وخباصـــة، الوقـــائي النحـــو

األمـني العـام  تُعـاونو . “ات املسـلحة يف منظومـة األمـم املتحـدةالنــزاعتنسيق منع نشوب ”ضرورة ب
العامـة األمانـة  اضـطالعاملشـورة والـدعم... يف ”تـوفر يف هذه املهمة إدارة الشؤون السياسية، الـيت 

 .)4(‘‘ات واحتواؤها وتسويتهاالنـزاعنشوب سؤوليات العاملية املتعلقة مبنع بامل

ســـاطة الو  جهـــودكـــون ت، ميكـــن أن أوضـــاع البعثـــات وغـــري البعثـــات علـــى حـــد ســـواءيف و   - 18
ـــاً  عنصـــراً واملســـاعي احلميـــدة  العنـــف املتصـــل باالنتخابـــات أو جهـــود األمـــم املتحـــدة ملنـــع  يف حموري
 يصـــدرحيـــث  النــــزاعحفـــظ الســـالم أو بيئـــات مـــا بعـــد انتهـــاء حـــاالت يف و . التخفيـــف مـــن آثـــاره

قيـــادة ممثـــل خــاص لألمـــني العــام  مــا يتــوىللســالم، عـــادة لنشــر عمليـــات تكليفـــات بجملــس األمــن 
إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم  وتعاونـــه يف ذلـــكباالنتخابـــات.  املتصـــللية التصـــدي للعنـــف مســـؤو 

__________ 

  ).ST/SGB/2009/13املتعلقة بتنظيم إدارة الشؤون السياسية ( العام األمنينشرة   )4(  
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عــن  فضــالً ، العامــة السياســةاملتعلــق بأو إدارة الشــؤون السياســية، الــيت تــوفر التوجيــه السياســي و /و
 .)5(التوجيه االسرتاتيجي جلميع بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة

دور يف منــع العنــف املتصــل بــ األخــرىأجــزاء منظومــة األمــم املتحــدة ف كمــا يضــطلع خمتلــ  - 19
حتــت و لسـالم. لعمليـة  بنشــرفيهــا جملـس األمـن  ال يكلـفيف احلــاالت الـيت  وخاصـةنتخابـات، البا

، يف غــري أوضــاع البعثــات، أو املنســق املقــيم أوضــاع البعثــاتيف العــام قيــادة املمثــل اخلــاص لألمــني 
واليــات أو مســؤوليات ب ن ُيكلفــونَمــ ون املســاعدة االنتخابيــة، وأيضــاً يقــدم نَمــيشــمل هــذا الــدعم 

مـن  ذلـك ، وغـرياملـدنيني زيـز حقـوق اإلنسـان ومحايـةات وبنـاء السـالم وتعالنــزاعنع نشوب تتعلق مب
إىل  اتالنــــزاعنشـــوب ألمــني العـــام بشـــأن منـــع ل األنشــطة ذات الصـــلة. وأشـــار تقريـــر صـــدر مـــؤخراً 

املتواصـــلة اجلهـــود  وإىل ،الكيانـــات يف مجيـــع أحنـــاء منظومـــة األمـــم املتحـــدةاملســـامهات الـــيت قـــدمتها 
 اتالنـــزاعمنــع نشــوب يف الشــراكة مــن أجــل  أكثــر متاســكاً بشــكل لبنــاء اجلســور والعمــل املبذولــة 

 .)6(ومن أجل السالم

املمثـل اخلـاص،  قيـادة حتـت أوضـاع البعثـاتات يف النــزاعنشـوب وباإلضافة إىل دعم منع   - 20
غـري أوضـاع يف  اتالنــزاعنشـوب يف منـع  بـالغ األمهيـةدور بـبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي  لعيضط

مـن  اتالنــزاعنشـوب حلـد مـن احتمـاالت ا، علـى سـبيل املثـال، يف جمـال الربنـامج يعمـلو . البعثات
 وإدارــا، وتســـهيل احلــوار وبنـــاء توافـــق اتالنــــزاعنشــوب منـــع علــى خــالل تطـــوير القــدرات احملليـــة 

بـــني الربنـــامج اإلمنـــائي وإدارة الربنـــامج املشـــرتك  ويقـــوم. هـــاوتقييم اتالنــــزاعتحليـــل ب والقيـــاماآلراء، 
شـــؤون مستشـــارين لبنشـــر ات النــــزاعنشـــوب منـــع علـــى بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة الشـــؤون السياســـية ل

مبــادرات  جمــاليف طريــة القُ  تهــالتنميــة والســالم لتعزيــز مــوارد منســقي األمــم املتحــدة املقيمــني وأفرقا
، بنـاء السـالمل األمـم املتحـدةنشـئت جلنـة أُ  ،2005يف عـام و ات وبناء السـالم. النـزاعمنع نشوب 

بعـد انتهـاء يف فـرتات ء السـالم، للرتكيـز علـى بنـاء السـالم واالنتعـاش مكتـب دعـم بنـا هادعماليت يـ
ــــزاع  إىلنتكـــاس والعـــودة اال ومنـــعاألســـاس لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة  إلرســـاء، وذلـــك كوســـيلة الن
األمـــم املتحـــدة للمـــرأة علـــى الصـــعيد العـــاملي وعلـــى املســـتوى القطـــري لتعزيـــز هيئـــة عمـــل وت. النــــزاع

الـــوطين يف تعزيـــز املســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة، علـــى الصـــعيد قـــدرات أصـــحاب املصـــلحة 
مـــا و  النـــزاعســياقات و اإلنســاين العمــل عــن تعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأة يف ســياقات التنميــة و  فضــالً 
 .النـزاعانتهاء بعد 

__________ 

  ).ST/SGB/2010/1( السالم حفظم إدارة عمليات املتعلقة بتنظي العام األمنينشرة   )5(  
، املــؤرخ S/2015/730، ات: جتديــد االلتــزام اجلمــاعيالنـــزاعدور األمــم املتحــدة يف منــع نشــوب عــن  العــام األمــنيتقريــر   )6(  

  .2015 /سبتمربأيلول 25
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، منظومـة األمـم املتحــدة 66/130اجلمعيـة العامـة لألمــم املتحـدة، يف قرارهـا  وقـد دعـت  - 21
لضــــمان  الــــوطينعلــــى الصــــعيد الــــدول األعضــــاء  الــــيت تبــــذهلاتحديــــد لــــدعم اجلهــــود علــــى وجــــه ال

ض التحقيـق يف ادعـاءات تعـرّ ” اميـة إىلاجلهـود الر يف مشاركة املرأة على قدم املسـاواة، مبـا يف ذلـك 
املســـؤوالت املنتخبـــات واملرشـــحات للمناصـــب السياســـية للعنـــف أو االعتـــداء أو التحـــرش، ويئـــة 

مـــع هــــذه اجلـــرائم، وضــــمان املســـاءلة واختــــاذ مجيـــع اخلطــــوات  يـــتم فيهــــا التهـــاون مطلقــــاً  أجـــواء ال
 1325لألمـم املتحـدة التـابع لـس األمـن قـرار جمويـدعو . “املناسبة حملاكمة املسؤولني عن ارتكاا

انتهــاء مرحلــة مــا بعــد يف ات وبنــاء الســالم واالنتعــاش النـــزاعمشــاركة املــرأة يف حــل إىل ) 2000(
قــــرار اليف و مــــن العنــــف اجلنســــي والعنــــف القــــائم علــــى نــــوع اجلــــنس.  تهــــامحايعــــن  ، فضــــالً النـــــزاع

الشــباب والســالم واألمــن،  أنبشــ)، اعتمــد جملــس األمــن قــراره األول مــن نوعــه 2015( 2250
بضــرورة مشــاركة الشــباب بنشــاط يف تشــكيل ســالم دائــم واملســامهة ، أمــور ضــمن مجلــة، م فيــهســل و 

 فريــداً  دميغرافيــاً  يف حتقيــق العدالــة واملصــاحلة، وبــأن اتســاع شــرحية الشــباب مــن الســكان يتــيح عائــداً 
مـــىت ُوجـــدت سياســـات تشـــمل  ميكـــن أن يســـهم يف حتقيـــق الســـالم الـــدائم واالزدهـــار االقتصـــادي

 .مجيع األعمار

منـــع العنـــف املتصـــل باالنتخابـــات يف بالغـــة أمهيـــة بتعزيـــز ومحايـــة حقـــوق اإلنســـان  ويتســـم  - 22
طــرية حلقــوق اإلنســان اخلنتهاكــات الا أن علــى نطــاق واســع م بــهومــن املســل . والتخفيــف مــن آثــاره

دعم بـــاألمـــني العـــام التـــزام األمـــم املتحـــدة جـــدد قـــد . و وقوعهـــا تمـــلحيُ فظـــائع ب اً مبكـــر  اً إنـــذار تُعتـــرب 
وقــوع انتهاكــات خطــرية ب ديــدلــدول األعضــاء كلمــا كــان هنــاك لامليثــاق  الــيت يســندهااملســؤوليات 

الــــيت  أوالً مبــــادرة حقــــوق اإلنســــان  وتقــــرواســــعة النطــــاق حلقــــوق اإلنســــان أو القــــانون اإلنســــاين. و 
مـــن مســـؤوليات املـــدنيني مســـؤولية أساســـية حقـــوق اإلنســـان ومحايـــة بـــأن األمـــم املتحـــدة  أطلقتهـــا

إىل شــري تنتهاكــات حقــوق اإلنســان الــيت ميكــن أن إىل االنتبــاه التــدعو املــوظفني و األمــم املتحــدة، 
مـــع الـــدول األعضـــاء لتوليـــد  علـــى التفاعـــل بشـــكل أكثـــر اســـتباقاً ، وتشـــجع أســـوأ مســـتقبالً مـــا هـــو 

منــع يف املبــادرة مــع ــج األمــم املتحــدة  أهــدافوتتوافــق وقــائي. والبكــر املالــدعم السياســي للعمــل 
طر وجمموعـة مـن اخـم، الـذي يتضـمن التحليـل املنـتظم للوالتصـدي لـهالعنف املتصـل باالنتخابـات 

  املختلفة. الُنهج
 ةسياسة االنتخابيالإطار     

تقـــدم األمـــم املتحـــدة أي نـــوع مـــن املســـاعدة أن قبـــل مســـبقني حتقـــق شـــرطني بـــد مـــن  ال  - 23
واليــة  ىلإاملتحــدة  ألمــمالــيت تقــدمها ااملســاعدة االنتخابيــة  تســتند كــلأن و  بــد ال، االنتخابيــة: أوالً 

 ؛قلـــيماإلعضـــو أو الدولـــة الطلـــب رمســـي مـــن إىل أو  ،مـــن جملـــس األمـــن أو اجلمعيـــة العامـــة صـــادرة
ملســاعدة شــؤون االحتياجــات حتــت إشــراف منسـق األمــم املتحــدة للتقيـيم  بــد مــن إجــراء ال، وثانيـاً 
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ــ  مناســبةغــري  يعتربهــااملســاعدة االنتخابيــة أو  علــى تقــدمي األمــم املتحــدةمنســق  ويوافــقة. االنتخابي
 وبـــارامرتاتدد نـــوع حيـــتقيـــيم، و اللـــى تقريـــر ع بنـــاءمـــن الـــدول األعضـــاء)،  اتطلبـــورود (يف حالـــة 

ــــوع مــــن عدمــــهمســــاعدة األمــــم املتحــــدة االنتخابيــــة  وميكــــن لقــــرار تقــــدميوطرائــــق املســــاعدة.  ، ون
العنــــف املتصــــل مــــع األمــــم املتحــــدة ــــا تعامــــل ت الطريقــــة الــــيتؤثر علــــى يــــ ملقدمــــة، أنااملســــاعدة 

  .باالنتخابات
    

 العامة مبادئ واعتبارات السياسةال  2 - دال   

عـــدد مـــن املبـــادئ، بألمـــم املتحـــدة املقدمـــة مـــن اسرتشـــد املســـاعدة االنتخابيـــة ت: المبـــادئ  - 24
ـــ ألمـــم املقدمـــة مـــن ابـــادئ وأنـــواع املســـاعدة االنتخابيـــة مب املتعلقـــة العامـــةيف توجيـــه السياســـة  ةاملبين

العنــــف املتصــــل الــــيت جيــــب أن تؤخــــذ بعــــني االعتبــــار فيمــــا يتعلــــق مبنــــع هــــي املبــــادئ املتحــــدة، و 
 هــاالعديــد منكمــا يتصــل أمهيــة خاصــة.  باملبــادئ التاليــة وتتســم . باالنتخابــات والتخفيــف مــن آثــاره

مبــذول ملنـــع نشـــوب  جهـــد ىلإحــول العنـــف احملتمــل  م املتحـــدةاألمــ تســـتند فيهــا مشـــاركةاالت حبــ
 .يف حد ذاااملساعدة االنتخابية جمرد  هنطاق جياوز يف اتالنـزاع

. أكــــد قـــرار اجلمعيـــة العامــــة األمـــورالســـيادة الوطنيـــة وتــــولي العناصـــر الوطنيـــة لزمــــام   •  
أن الــــدول األعضــــاء مســــؤولة عــــن  جمــــدداً  2014شــــباط/فرباير  21املــــؤرخ  68/164
 األمــموعنــد تقــدمي . نتخابيــة وإجرائهــا، وعــن كفالــة حريتهــا ونزاهتهــايم العمليــات االتنظــ

ـــــــف املتصـــــــل لمســـــــاعدة االنتخابيـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة، واملســـــــاعدة يف ل املتحـــــــدة ـــــــع العن من
علــى أســاس  أن يــتم ذلــكعلــى وجــه اخلصــوص، جيــب  باالنتخابــات والتخفيــف مــن آثــاره

تقــع يف املقــام األول علــى عــاتق  التنفيــذات القــرارات وإجــراءعــن أن املســؤولية األساســية 
 .ةيف العملية االنتخابي نيلبلد املضيف وخمتلف أصحاب املصلحة الوطنيا

. يف حـني أن هنـاك أسـاليب مشـرتكة دون فـرض للقواعـد، ولكن االستناد إلى المعايير  •  
ب بــرامج فعالــة يتطلـــ فــإن وضــع، العنــف املتصــل باالنتخابــات والتخفيــف مــن آثــارهملنــع 

اخلاصــة  ةلمخــاطر االنتخابيــلســتند إىل حتليــل شــامل تو احملــدد الســياق  تراعــياختــاذ تــدابري 
 .بعينهبلد ب

 فإــا. رغـم أن االنتخابــات تنطـوي علـى العديـد مــن العناصـر التقنيـة، المنظـور السياسـي  •  
جيــب إيــالء االعتبــار الواجــب للســياق و مــن العمليــة السياســية الشــاملة.  يف األســاس جــزء

حتليـــل خمـــاطر و املســـاعدة االنتخابيـــة،  بتقـــدميياســـي عنـــد التخطـــيط لعمليـــة انتخابيـــة، الس
العنــف املتصــل باالنتخابــات التــدابري الالزمــة ملنــع  وتصــميم ،باالنتخابــات املتصــلالعنــف 

 .أو التخفيف من آثاره
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ـــز   •   ـــاً التركي كـــل املســـاعدة االنتخابيـــة يكـــون ل. جيـــب أن ◌ً واألطـــول أجـــال األوســـع نطاق
بصـفة خاصـة فيمـا يتعلـق مبنـع  ذلـكينطبـق و . أطول أجالً املتحدة تركيز  دمة من األمماملق

عنــد  اجلهــود أكثـر جناحـاً  حيـث تكـون ،العنـف املتصـل باالنتخابــات والتخفيـف مـن آثــاره
أن  يعــين أجــالً  األطــولنهج فــإن الــاع. وعــالوة علــى ذلــك، زـ نــلل اهليكليــةمعاجلــة األســباب 

أن بنـــاء  كمـــا يعــين إدراكتلـــف مراحــل العمليـــة االنتخابيــة،  العنــف ميكـــن أن حيــدث يف خم
 سليم.الوقائي النهج الجزء من  وه حتظى بالثقةمؤسسات وطنية مستدامة 

 حســباااملتحــدة يف  ألمــماملقدمــة مــن اأخــذ املســاعدة االنتخابيــة ت. الجنســانيمنظــور ال  •  
خابــــات، مبــــا يف ذلــــك القيــــود يف االنت تهامشــــارك يفوالقيــــود الــــيت تواجههــــا املــــرأة  العوائــــق
هلـــذه لجنســـني، وينبغـــي لوالقيـــود األمنيـــة، والتمييـــز علـــى أســـاس الصـــور النمطيـــة  ،املاليـــة

يف سـياق هـذا التوجيـه، ينطـوي املنظـور و تعميم املنظـور اجلنسـاين بشـكل كامـل. املساعدة 
ابــات باالنتخ املتصــلالعنــف  األثــر الــذي يرتكــه علــى مراعــاة، أمــور ضــمن مجلــةاجلنســاين، 

مجيـع  خطـرميكـن أن تلعبـه املـرأة يف منـع  الـذي دورومراعـاة الـ، بصفة خاصـة النساء على
 .من آثاره تخفيفالو  العنف املتصل باالنتخاباتأشكال 

ـــــك إشـــــراك الجماعـــــات الممثلـــــة تمثـــــيال ناقصـــــا أو   •   تعزيـــــز الشـــــمول، بمـــــا فـــــي ذل
جلميـــع  مفصـــالً  باالنتخابـــات يتطلـــب حتلـــيالً  املتصـــلفهـــم خطـــر العنـــف إن . المهمشـــة

أصــــحاب املصــــلحة يف العمليــــة السياســــية واالنتخابيــــة، مبــــا يف ذلــــك الفئــــات املهمشــــة. 
مـــن  الفئـــاتمجيـــع  إشـــراكمـــن  درجـــةتصـــميم العمليـــة االنتخابيـــة بطريقـــة حتقـــق أقصـــى و 

، بغـــض تهـــايف نتيجهلـــا مصـــلحة  ترتيـــبحيـــث املشـــاركة يف العمليـــة، وكـــذلك مـــن حيـــث 
 لعنف.نشوب ا تاحتماال يف تقليلأمر أساسي هو رين، النظر عن الفائزين واخلاس

أو حفــظ الســالم أوضــاع بعثــات مجيــع املســاعدات االنتخابيــة يف  تــوفري. ينبغــي التكامــل  •  
طبيعــة لل بطريقــة متكاملــة مــن البدايــة. ونظــراً  ،اصــةاخلسياســية ال اتبعثــالأو  ،بنــاء الســالم

ملتصـــل باالنتخابـــات أو التخفيـــف مـــن العنـــف املنـــع الالزمـــة لتـــدابري لساســـة واحلالشـــاملة 
بطريقـــة  وتنفيـــذهاذه التـــدابري يـــتم التخطـــيط هلـــ، فمـــن الضـــروري بشـــكل خـــاص أن آثـــاره

تـــدابري منـــع العنـــف املتصـــل باالنتخابـــات أو التخفيـــف مـــن كمـــا جيـــب تنســـيق . متكاملـــة
 .األخرىاألوضاع يف مجيع  والعمل على متاسكهاآثاره 

فيمــا يتعلــق  العامــةعــدد مــن اعتبــارات السياســة  مراعــاةجيــب  :العامــة اعتبــارات السياســة  - 25
  .نع العنف املتصل باالنتخابات والتخفيف من آثارهمب

 توزيـعمـا يـتم عـادة و عـام،  بـالقبول بوجـهنتائج االنتخابات  حتظى ة،الدميقراطيالنظم في ف  - 26
يف مثـــل  ن رئيســـيانمـــا يـــربز عـــامالعـــادة و بشـــكل مـــنظم.  بعـــد ذلـــكالســلطة التنفيذيـــة والتشـــريعية 

ة عــن إرادة النــاخبني دقيقــة ومعــربّ  تٌعتــرب نتيجــة) عمومــاً  العمليــةو ( أن النتيجــة، هــذه احلــاالت. أوالً 
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ــــه الكفايــــة ــــك األســــاس مبــــا في ــــاً و . وحتظــــى بــــالقبول علــــى ذل خمتلــــف أصــــحاب املصــــلحة أن ، ثاني
وزع املــوارد يـو  ،ملتنافسـة، يـوازن بــني وجهـات النظـر واملصــاحل اأن النظـام السياســي، عمومـاً  ونيعتقـد

 .وقابلة لالستمراروالسلطة وصنع القرار بطريقة منصفة ومقبولة 

رحلـة مـا مب الناشـئة أو الـيت متـر النظم، مبا يف ذلك بعض ةالدميقراطيالنظم بعض  غري أنه يف  - 27
ــــات ونتائج قــــد ال حيظــــى ســــري، النـــــزاعانتهــــاء بعــــد   عوال يــــتم توزيــــ ،بســــهولة بــــالقبول هــــااالنتخاب

عـــادة مـــا يكـــون يف هـــذه احلـــاالت، و . بعـــد ذلـــك علـــى حنـــو ســـلسالســـلطات التنفيذيـــة والتشـــريعية 
ترتتـب لـدى أصـحاب املصـلحة. وميكـن أن  لفـةوأُ  اً خو أقـل رسـ ـاختطيط العمليات االنتخابيـة وإدار 

 تفـإن نزاعـاالثقـة يف العمليـة والنتـائج. وعـالوة علـى ذلـك،  واسـتمرار بالنسبة خللـقآثار  على ذلك
وجهــات النظــر بــني تــوازن الكــاف حيقــق بشــكل  علــى أن النظــام السياســي مل  اً مؤشــر  تكــوناملاضــي 

. وقابلـة لالسـتمرارواملصاحل املتنافسة أو توزيع املـوارد والسـلطة وصـنع القـرار بطريقـة منصـفة ومقبولـة 
ألفضـل ىت حـلـن يكـون مـن املـرجح عندئـذ يف هـذا الصـدد،  قاصـراً النظام السياسي احلـايل  كانإذا  ف

يف حـني و ل التوترات السياسـية واحتمـاالت العنـف السياسـي. حتدقة أن و  سرياً االنتخابية  اتالعملي
السـبب  تشـكلالـيت هي  الكامنةالتوترات السياسية  فإنالعنف، شرارة شعل العملية االنتخابية تقد 

 احلقيقي هلذا العنف يف مثل هذه السيناريوهات.

تظهــر أن ميكــن و  يف حالــة مجــود،اتمــع ال يكــون راســخة، ال ةراطيــالدميقالــنظم حــىت يف و   - 28
النظـــام السياســـي يتكيـــف لالســـتقرار والســالم إذا مل  اً ديـــد وتشــكلديـــدة اجلأو  القدميـــةتــوترات ال

 أو املتنافسة. الناشئةبني وجهات النظر واملصاحل مبا فيه الكفاية وازن يأو 

 بدقـــة عـــن ال تعـــّرب الـــيت ، أو اإلدارةســـيئة النتخابيـــة العمليـــة اال ميكـــن أن تـــؤدييف حـــني و   - 29
، فــإن مــن غــري احملتمــل أن تتســبب العنــف املتصــل باالنتخابــات إشــعال شــرارة إىلإرادة النــاخبني، 

- اجتماعيـــةتـــوترات  فـــذلك إمنـــا يرجـــع إىل وجـــود -أعمـــال عنـــف خطـــرية هـــي نفســـها يف وقـــوع 
االنتخابـــات عـــادة  وإن مل تكـــنحـــىت و اف. النظـــام السياســـي بشـــكل كـــ هـــاعاجليسياســية كامنـــة مل 

ال يقلــل مــن مســؤولية مقــدمي مســاعدة  فــإن ذلــكلعنــف، ا لتفجــري أكثــر مــن جمــرد ســبب حمتمــل
لــدعم الســلطات الوطنيــة يف جهودهــا الراميــة  مبــذل قصــارى جهــدهعــن االنتخابيــة  األمــم املتحــدة

ســـامهة يف بنــــاء القـــدرة علـــى إجــــراء لتزاماــــا الدوليـــة، واملال اء انتخابـــات نزيهــــة ودوريـــة وفقـــاً إلجـــر 
 ثقة خمتلف أصحاب املصلحة.حتظى بكامل انتخابات 

 هــانتائجوالــيت حتظــى ، إدارةاالنتخابيــة  اتحــىت أفضــل العمليــمــن ذلــك، فوعلــى العكــس   - 30
، قــد ال ختفــف مــن التــوترات السياســية أو العنــف السياســي يف حالــة وجــود تــوترات عمومــاً  بــالقبول

 بشكل مالئم. تُعاجلكامنة مل ية  سياس - اجتماعية

ال بــد مــن حتديــد وفهــم ومعاجلــة فــعميقــة اجلــذور، تكــون بنــاء علــى أن أســباب العنــف و   - 31
 .العنف املتصل باالنتخابات أو التخفيف من آثارههذه األسباب ملنع 
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 وهـــــي تشـــــملواســـــعة ومتنوعـــــة، أســـــباب زاع ـلنـــــعميقـــــة اجلـــــذور لســـــباب اهليكليـــــة أو واأل  - 32
م اعـــدانالتفـــاوت و أوجـــه و  ،حقـــوق اإلنســـان، واإلقصـــاء االجتمـــاعي والواســـع مـــناملســـتمر  احلرمـــان
تكـون  عـادة مـا وهـي. للفئـات املهمشـةطويلـة المـن املظـامل  ذلك والتمييز املنهجي، وغري ،املساواة
عديـدة، عوامـل  يف هـذا الصـددتتـداخل و . )7(طويـل األمـد كلـيوتتطلـب اتبـاع ـج   ،معقدة أسباباً 
مــا قــد يــؤدي إىل فــإن ، ومــع ذلــكالعنــف.  ها يف انــدالعتســبب تاحتمــاال مــنعوامــل ال تعــددويزيــد 

 آليـــات فعالـــةـــا أخـــرى توجـــد  يف ســـياقاتبالضـــرورة يـــؤدي إليـــه قـــد ال  بعينـــهالعنـــف يف ســـياق 
 .للتصدي له

نشـــوب إىل اجلمعيـــة العامـــة بشـــأن منـــع   العـــام األمـــنياملقـــدم مـــن املرحلـــي  تقريـــراليف و   - 33
املســـلحة  اتالنــــزاعلتحليـــل  اً مفاهيميـــ اً )، قـــدم األمـــني العـــام إطـــار A/60/891املســـلحة ( اتاعالنــــز 

ُيســـتخدم . وميكـــن أن ةالعنيفــ اتالنــــزاعبمـــن العوامـــل اهليكليــة املرتبطـــة  حيـــدد عــدداً  ا،نشـــوومنــع 
مكنــة. للمســاعدة يف حتديــد وإعــداد االســرتاتيجيات امل ةنتخابيــاال اتســياقاليف  هــذا اإلطــار أيضــاً 

ــــزاعتـــدور العوامـــل اهليكليـــة املرتبطـــة بو  م املســـاواة (التفـــاوت يف توزيـــع اعـــدانو  التفـــاوتحـــول  اتالن
  األصول أو السلطة، أو املعاملة التمييزية)، والظلم، وانعدام األمن.

 تحليل مخاطر العنف المتصل باالنتخابات    

ن أجـل فهـم األسـباب اهليكليـة االنتخابـات مـاملتصـل بحتليـل ملخـاطر العنـف  إجراءينبغي   - 34
وحتديــد تــدابري  ،باالنتخابــات املتصــلالعنــف انــدالع فهــم احتمــاالت و اع يف أي حالــة معينــة، زـ نــلل

 .احملتملة والتخفيف من آثاره منعه

أن  وإن كـــــان مـــــن الواجـــــب ،اً صـــــارم عمليـــــة حتليـــــل املخـــــاطر شـــــكالً  وال يتعـــــني أن تتبـــــع  - 35
مث حتــديثها مــن بوقــت كــاف، االنتخابــات  قبــل تــتمالتاليــة، وأن تتضــمن العناصــر الرئيســية األربعــة 

 وقت آلخر:

__________ 

أمــور، بإقامــة جمتمعــات ، التزمــت الــدول األعضــاء، ضــمن مجلــة 2030عنــد اعتمــاد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   )7(  
إنشــاء مؤسســات فعالـــة ”)، وبعــدد مــن األهــداف املتصــلة بــذلك، أال وهــي 16مســاملة شــاملة للجميــع (اهلــدف 

ضـمان اختـاذ القـرارات علـى حنـو مسـتجيب لالحتياجـات ” ، و“وشفافة وخاضعة للمساءلة علـى مجيـع املسـتويات
تعزيــز املؤسســات الوطنيــة ملنــع العنــف ومكافحــة ” ، و“وشــامل للجميــع وتشــاركي ومتثيلــي علــى مجيــع املســتويات

ســوء اإلدارة ”) إىل A/70/674. وعلــى نفــس املنــوال، تشــري خطــة عمــل منــع التطــرف العنيــف (“اإلرهــاب واجلرميــة
فضــي إىل التطـــرف العنيــف. ومتضـــي الـــيت تُ  األوضــاعباعتبارهــا مـــن  “وســيادة القـــانون اإلنســـان حقــوقوانتهاكــات 

ينبغــي أن توطــد اخلطــط الوطنيــة امليثــاق االجتمــاعي ضــد التطــرف العنيــف بتعزيــز احــرتام ” نــهالوثيقــة إىل مالحظــة أ
مبــدأ املســاواة أمــام القــانون واملســاواة يف التمتــع حبمايــة القــانون يف مجيــع العالقــات بــني احلكومــة واملــواطن، وبتطــوير 

نع القـــرار علـــى حنـــو مســـتجيب مؤسســـات فعالـــة وشـــفافة وخاضـــعة للمســـاءلة علـــى مجيـــع املســـتويات، وكفالـــة صـــ
  ).‘ب’ 44(الفقرة  “لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي
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بنـــاء و . النــــزاعنشـــوب  تحتمـــاالال عـــاميف تطـــوير فهـــم  اً هامـــ اً عنصـــر  ســـياقالحتليـــل يُعـــد   -  
االقتصـــادية والسياســـية ذات الصـــلة،  - التـــارخيي لألحـــداث االجتماعيـــة التسلســـلعلـــى 
، العنـــف املتصـــل باالنتخابـــاتي تـــاريخ مـــن ألو حتليـــل دقيـــق لالنتخابـــات الســـابقة  جيـــري
وغريهــــا). وينبغــــي أن  ةاحملليــــو طبيعــــة االنتخابــــات (الرئاســــية والربملانيــــة  ريدعــــن تقــــ فضــــالً 

 ال يتجزأ من حتليل السياق. يكون التحليل اجلنساين جزءاً 

ـــلل األســـباب اهليكليـــةوبنـــاء علـــى الســـياق، ينبغـــي حتديـــد   -    اً ر اع الـــيت ميكـــن أن تـــوفر إنـــذازـ ن
ة معاجلـ هـانـب التـدابري الـيت ميكنا، إىل جالعنـف املتصـل باالنتخابـاتخمـاطر  بازدياد اً مبكر 

 .تلك األسباب

 مثـل( أصـحاب املصـلحةنـب االيت تنطـوي عليهـا االنتخابـات إىل ج املصاحلحتليل سيفيد   -  
 همفــــي ن، مبــــن يشــــاركون بغــــرض إفســــاد االنتخابــــاتَمــــواملشــــاركني، وخاصــــة  ،املنظمــــني

دوافعهـــم واملســـتوى  يف حتديـــدات املســـلحة املناهضـــة للحكومـــة، علـــى ســـبيل املثـــال) القـــو 
خريطــة ميكــن رســم أفضــل. ومبجــرد حتديــد األطــراف الفاعلــة، بشــكل  ألي ديــدالفعلــي 

 تقييم املستويات الفعلية للخطر.لدد الروابط بني خمتلف اجلهات الفاعلة حت زاعـلنل

ــــذ حتديــــد   -    برســــم خريطــــة لعنــــفشــــعال شــــرارة ااحملتملــــة إل شــــرةاألســــباب املباميكــــن عندئ
 مــع مالحظــة، اتالنتخابــلاجلــدول الــزمين  مقابــللمخــاطر لو  نياملعنيــ ألصــحاب املصــلحة

هــذه دد وحتــخمــاطر خمتلفـة.  تنطــوي علـىأن كـل مرحلــة مـن مراحــل العمليـة االنتخابيــة قـد 
إىل انــــدالع أكثــــر مــــن غريهــــا ؤدي تــــرجح أن يُــــقــــد الــــيت جوانــــب االنتخابــــات اخلريطــــة 

نظومــــة األمــــم مل ســــرتاتيجيةالاســــتجابة الالعنــــف، وميكــــن أن تســــاعد يف حتديــــد جمــــاالت ا
سـؤويل األمـم املتحـدة عـن كبـار م املتحدة، مبا يف ذلك ملقدمي املساعدة االنتخابية فضـالً 

وبنــاء الســالم وحفــظ  اتالنـــزاعجمــاالت منــع نشــوب لمــوظفني املشــاركني يف ليف البلــد، و 
شــــمل تأن  تتحلــــيالالكــــل لق اإلنســــان واــــاالت ذات الصــــلة. وينبغــــي الســــالم وحقــــو 

 على النساء والرجال. هديدات العنف وآثار اختالف تقييم 

القائمـة املقدمـة  غـري أنلتحليـل. لذه العناصـر ـ لالضطالعأدوات ويتضمن املرفق األول   - 36
ات، مبـــا يف النــــزاعحتليـــل مزيـــد مـــن املعلومـــات حـــول أدوات علـــى ميكـــن العثـــور و  حصـــرية،ليســـت 

، مبـــا يف ذلـــك التقنيـــةاملـــوارد غريهـــا مـــن و  املوجـــودةذلـــك مزاياهـــا وعيوـــا، يف األدبيـــات األكادمييـــة 
دليــــــل برنــــــامج األمــــــم املتحــــــدة اإلمنــــــائي و  نياملتكــــــاملوالتقيــــــيم لتخطــــــيط لاألمــــــم املتحــــــدة  دليــــــل

أفضـــل مـــن أداة  لـــيس مثـــة هأنـــ مالحظـــة . ومـــن املهـــم أيضـــاً اتالنــــزاعنشـــوب منـــع و النتخابـــات ل
 األدوات أن بـنيج مـز لليف بعـض األحيـان، ميكـن و السـياق بعنايـة.  بد مـن دراسـة األخرى، وأنه ال

  ثري التحليل.ي
    



-
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العنـــــف املتصـــــل هـــــود األمـــــم املتحـــــدة فيمـــــا يتعلـــــق مبنـــــع ينبغـــــي جل، يف ضـــــوء مـــــا ســـــبق  - 37
 األســــباب املباشــــرةمــــن العمليــــة االنتخابيــــة ( كــــال  أن تعــــاجل أو التخفيــــف مــــن آثــــارهباالنتخابــــات 

وســـع يف قدرتـــه علـــى حـــل األنظـــام السياســـي والقـــانوين واالجتمـــاعي الوكـــذلك  ،)للعنـــف احملتملـــة
العنــــف  إطــــالقومــــا تنطــــوي عليــــه مــــن إمكانيــــة االقتصــــادية  - االجتماعيــــةو  ةسياســــيالالتــــوترات 

 الســرتاتيجيات اجلهــودأن تتضــافر يف اامنــة). وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي السياســي (األســباب الك
وشـيك أو الاالت العنـف حلـ للتصـديمـع التـدابري املتخـذة  العنف والتخفيف مـن آثـارهملنع  املبذولة

  .عند اندالعه
  

 المتحدة المقدمة من األمموإطار المساعدة االنتخابية  ةتحليل المخاطر االنتخابي    

شـــعبة املســـاعدة تكـــون األمـــم املتحـــدة مســـاعدة انتخابيـــة،  فيهـــا تقـــدم االت الـــيتيف احلـــ  - 38
االحتياجـــات  اتلالحتياجـــات االنتخابيـــة. وتشـــمل تقييمـــ اً بالفعـــل تقييمـــقـــد أجـــرت االنتخابيـــة 

العنــــف املتصــــل العمليــــة، مبــــا يف ذلــــك خمــــاطر  الــــيت تنطــــوي عليهــــاللمخــــاطر  اً أوليــــ هــــذه حتلــــيالً 
فــي مجيــع فلــذلك، و . ثــر مشــوالً هنــاك حاجــة إىل إجــراء تقيــيم أك تظــلقــد  ، رغــم أنــهباالنتخابــات

هـــو مـــا إذا كانـــت هنـــاك حاجـــة إىل  اجلـــدير بـــالتفكريالســـؤال األول  يكـــوناحلـــاالت املبينـــة أدنـــاه، 
هــــذه املســــألة.  مــــع قيــــادة البعثــــة حــــولتشــــاور شــــعبة املســــاعدة االنتخابيــــة وتمزيــــد مــــن التحليــــل. 
 األمـــم ميتقـــد عنـــدإجراء حتليـــل، و بـــقـــرار حلـــاالت الـــيت يُتخـــذ فيهـــا افـــي كـــل فوعـــالوة علـــى ذلـــك، 

 .شعبة املساعدة االنتخابية التشاور مع موظفي بد من الاملتحدة مساعدة انتخابية، 

أن حيـدد احتمـاالت العنـف حـول العمليـة االنتخابيـة،  ةخـاطر االنتخابيـاملتحليـل وينبغي ل  - 39
علــى األقــل.  هــامنــع هــذه املخــاطر أو التخفيــف من هــاميكنلــيت اإذا لــزم األمــر، التــدابري أن حيــدد، و 

األنشــطة باألمــم املتحــدة  اضــطالعدى مالءمــة ملــعلــى التحليــل، ينبغــي إجــراء تقيــيم دقيــق وبنــاء 
الـيت تتمتـع ـا لألمـم املتحـدة واملزايـا النسـبية  سرتاتيجيةالااألولويات  مراعاة، مع هااحملددة أو دعم

ذات اختــاذ تــدابري معينـــة بلــذلك، ميكــن تقـــدمي توصــيات لألمــم املتحــدة يف ســياق معــني. ونتيجــة 
للمســــاعدة يف منــــع خطــــر  غــــري ذلــــك،قــــوق اإلنســــان أو أو متعلــــق حب سياســــيأو  يبانتخــــاطــــابع 

بـارامرتات هـذه التوصـيات تعـديل  ويف احلـاالت الـيت يرتتـب فيهـا علـى. آثاره العنف والتخفيف من
ألمـــم منســـق اتوصـــيات إىل ال ميتقـــد يتعـــنيمنســـق األمـــم املتحـــدة،  أقرهـــاملســـاعدة االنتخابيـــة الـــيت ا

علـى أنـه مـن املتوقـع أن تكـون مثـل هـذه احلـاالت  التشـديد. وينبغـي إلقرارهـا هـي األخـرىاملتحدة 
، تهتســميأو  هامســ اً كــانصــلة باالنتخابــات، أيــت، وأن أي نــوع مــن حتليــل املخــاطر املاحلــدوثنــادرة 

علــى املتبعــة ة للسياســة االنتخابيــ تقيــيم االحتياجــات وفقــاً وال عــن بــأي حــال مــن األحــ لــيس بــديالً 
 .نطاق منظومة األمم املتحدة



- 
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املتحــدة  األمــم يممثلــأعلــى املمثــل اخلــاص لألمــني العــام هــو يكــون ، أوضــاع البعثــاتيف و   - 40
األمـن، تعلـق بالسـالم و تواليـة  ُتسـند للبعثـةيف معظـم احلـاالت، و ثـل األمـني العـام. مي وهـود، يف البلـ

تضـطلع البعثــة ، وبالتــايل، ئـهالســالم أو بناعلـى علـى احلفــاظ  امـن تركيزهــ اجلانـب األعظــم وينصـبْ 
 وقـد يلـزمهـذه اجلهـود. العـام يقـود املمثـل اخلـاص لألمـني و . النـزاعخاطر مل ةمنتظم تإجراء حتليالب

 مــن أجــل القــائم ديث وإعــادة توجيــه التحليــلوحتــ لتطــوير ةلمخــاطر االنتخابيــلحتليــل إجــراء  أيضــاً 
تقيـــــيم االحتياجـــــات  املنجـــــز أثنـــــاءتحليـــــل ال بتطـــــوير حتديـــــداً الرتكيـــــز علـــــى العمليـــــة االنتخابيـــــة (

حيـــث يقـــوم  ؛يف هـــذه العمليــة أيضـــاً العـــام شـــارك املمثـــل اخلــاص لألمـــني ي). وينبغـــي أن ةاالنتخابيــ
إدارة و ن السياســـية، مقــر األمـــم املتحــدة، وال ســـيما إدارة الشــؤو  عــن إبـــالغ فضـــالً  ، التوجيــهريتــوفب

احمليطـــة فيمـــا يتعلـــق املخـــاطر  وخباصـــةعمليـــات حفـــظ الســـالم، بالنســـبة لعمليـــات حفـــظ الســـالم 
منـــع العنـــف املتصـــل مـــن أجـــل  اختاذهـــاأي إجـــراءات قـــد حتتـــاج األمـــم املتحـــدة إىل بـــو  ،عمليـــةبال

ة مبعـوثني مشـارك مـا يـربر هنـاكيف ظـروف معينـة، قـد يكـون و . باالنتخابات أو التخفيف مـن آثـاره
 ، أو مكاتب إقليمية لألمم املتحدة.نيأو مستشارين غري مقيم

ــــيجيــــب أن و   - 41 ــــل املخــــاطر االنتخابي ــــري يف املقــــام األول مســــؤولية   ةكــــون حتلي ي مستشــــار كب
ــــه وينبغــــي أن  ،البعثــــة يفاالنتخابيــــة  الشــــؤون عــــن  فضــــالً  ،شــــعبة املســــاعدة االنتخابيــــةتشــــارك في

طـــري الفريـــق القُ  واجلهـــات املعنيـــة يفلبعثـــة، مثـــل الشـــؤون السياســـية، ا اجلهـــات املعنيـــة األخـــرى يف
يف ســــياقات و لألمــــم املتحــــدة، مثــــل برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي ومفوضــــية حقــــوق اإلنســــان. 

وكلمــا إدارة عمليــات حفــظ الســالم. يف حفــظ الســالم، مــن املــرجح أن يشــارك مكتــب العمليــات 
 ةالعامليـــ للجهـــاتميكـــن كمـــا . علـــى األرجـــح أكثـــر مشـــوالً ، يكـــون التحليـــل املشـــاركةنطـــاق  اتســـع

هــو  ومثلمــايف مجــع املعلومــات وحتليلهــا.  هامــاً  وغريهــا أن تلعــب دوراً الفاعلــة الوطنيــة واإلقليميــة و 
يتحـــدد ، ينبغــي تنفيــذ أي تــدابري أوضــاع البعثــاتأنشــطة املســاعدة االنتخابيــة يف  كافــةاحلــال مــع  

كانـت االنتخابـات يف البلـد، و  ملستشـاري شـؤون كبـريهنـاك   مل يكـنإذا و بطريقة متكاملة.  هاتنفيذ
العـام مـع املمثـل اخلـاص لألمـني يتشـاور صـلة باالنتخابـات، تهناك حاجة ملحة لتحليل املخاطر امل

 بديلة.اللعمل امسارات  بشأن شعبة املساعدة االنتخابية

املتحـدة يف  لألمـمممثـل  علـىأاملنسـق املقـيم هـو مـا يكـون ، عـادة غري أوضـاع البعثـاتيف و   - 42
حتليــل شــامل  ال يكــون مــن املــرجح إجــراء ،يف مثــل هــذه األوضــاعو ميثــل األمــني العــام.  وهــو ،دالبلــ

تقيـــيم االحتياجـــات االنتخابيـــة سيتضـــمن  وإن كـــان، االنتخابـــاتاحمليطـــة بوالعنـــف  النــــزاعملخـــاطر 
وإذا كــان زيــد مــن التحليــل. امل إجــراء مــا يــربر هنــاكقــد يكــون ف، وبنــاء عليــهطر. اخــملل أوليــاً  حتلـيالً 
جيــب و . بوقــت كــاف النتخابــات املقبلــةا قبــلبــدأ ي، فإنــه جيــب أن لــه مــا يــربرههــذا التحليــل  إجــراء

عـن إبـالغ  فضـالً  ، التوجيـهريتـوفب ويضـطلع ة،يف حتليـل املخـاطر االنتخابيـاملنسـق املقـيم شـارك يأن 
، وخباصــة اإلمنــائي املتحــدة األمــموبرنــامج ســية، مقــر األمــم املتحــدة، وال ســيما إدارة الشــؤون السيا

املخــاطر احمليطــة بالعمليــة، وبــأي إجــراءات قــد حتتــاج األمــم املتحــدة إىل اختاذهــا مــن بفيمــا يتعلــق 
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أجل منع العنف املتصل باالنتخابات أو التخفيـف مـن آثـاره. ويف ظـروف معينـة، قـد يكـون هنـاك 
 .قيمني، أو مكاتب إقليمية لألمم املتحدةما يربر مشاركة مبعوثني أو مستشارين غري م

كــــون حتليــــل املخــــاطر االنتخابيــــة يف املقــــام األول مســــؤولية كبــــري املستشــــارين يجيــــب أن و   - 43
السـالم شـؤون مستشـار  يشـملبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وقـد ما يكـون مـن نيني، وعادة تقال
ربنــامج قســم احلوكمــة التــابع لملقــيم، مثــل رئــيس املنســق ا همعيــنذين يالتنميــة وغــريه مــن املــوظفني الــو 

شــــعبة اإلقليميــــة والشــــعبة املســــاعدة االنتخابيــــة األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي. كمــــا ينبغــــي أن يشــــمل 
، طـريفريـق األمـم املتحـدة القُ  عـن اجلهـات األخـرى يف فضـالً يف إدارة الشؤون السياسية،  املختصة

، يكـــون املشـــاركةنطـــاق  وكلمـــا اتســـع. ناســـباً مفوضـــية حقـــوق اإلنســـان، حيثمـــا كـــان ذلـــك م مثـــل
 الوطنيــة وغريهــا أن تلعــب دوراً الفاعلــة  للجهــاتميكــن كمــا . علــى األرجــح التحليــل أكثــر مشــوالً 

أنشـــطة املســـاعدة االنتخابيـــة يف  كافـــةهـــو احلـــال مـــع   ومثلمـــايف مجـــع املعلومـــات وحتليلهـــا.  هامـــاً 
هنـــاك   مل يكـــنإذا و بطريقـــة متكاملـــة.  هافيـــذتنيتحـــدد ، ينبغـــي تنفيـــذ أي تـــدابري أوضـــاع البعثـــات

صـــــلة تهنـــــاك حاجـــــة ملحـــــة لتحليـــــل املخـــــاطر املكانـــــت يف البلـــــد، و  للمستشـــــارين التقنيـــــني كبـــــري
 بديلة.اللعمل امسارات  بشأن شعبة املساعدة االنتخابيةيتشاور املنسق املقيم مع باالنتخابات، 

ألمــم املتحــدة يف مشــاركة اوحساســية  لنـــزاعاونظــرا للطبيعــة املعقــدة لألســباب الكامنــة وراء   - 44
األمــم املتحــدة مــن جانــب  مشــاركةي ألدولــة مــن الــدول األعضــاء، ينبغــي لالعمليــات االنتخابيــة 

، وأن مــــع الـــدول األعضــــاء عمومـــاً  األمـــم املتحــــدةتفاعــــل أن تكـــون علــــى علـــم بيف هـــذا الصــــدد 
املناســـب بـــني امليـــدان واملقـــر  التنســـيق بـــد مـــن تتماشـــى مـــع ذلـــك التفاعـــل وتكـــون مكملـــة لـــه. وال

خطـــر  تنطــوي علــىيف احلـــاالت الــيت و . متامــاً جممــل التفـــاعالت واآلثــار يف االعتبــار  خــذلضــمان أ
قــر ميكــن ملحيــث  ،أمهيــة خاصــةبقــر املالتنســيق بــني امليــدان و يتســم ، العنــف املتصــل باالنتخابــات

أو مــن  ،املــوارد أو اخلــربة مهــم مــن خــالل تــوفري يضــطلع بــدور قيــادي أو داعــماألمــم املتحــدة أن 
 الدبلوماسية أو التصرحيات العلنية.اجلهود خالل 

قليميـــة دون اإل/لعـــب التنســـيق بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــةيأن  ميكــن أيضـــاً و   - 45
يف بعــض احلــاالت، تكــون و . منــع العنــف املتصــل باالنتخابــات والتخفيــف مــن آثــارهيف  هامــاً  دوراً 

يف تشـــكيل جهـــود توطيـــد  أمهيـــة بالغـــةاإلقليميـــة  ودونســـية للمنظمـــات اإلقليميـــة لمشـــاركة السيال
اتمـع الـدويل األوسـع، وخاصـة األمـم  خـرباتالطويـل. ويف الوقـت نفسـه، فـإن  يف األجـلالسـالم 

تنســــيق األمــــم يســــتفيد ينبغــــي أن و . وتوطيــــد أركانــــه املتحــــدة، ميكــــن أن تســــاعد يف إثــــراء الســــالم
كـــل الـــيت متتلكهـــا  قـــدرات الالنســـبية و  املزايـــا مـــناإلقليميـــة  ودونات اإلقليميـــة املتحـــدة مـــع املبـــادر 

ــــع  كافــــة اــــاالتمؤسســــة يف   ـــــزاعنشــــوب األوســــع ملن ــــك اتالن  ،الدبلوماســــيةاجلهــــود ، مبــــا يف ذل
وحقـوق اإلنسـان. وعلـى نفـس املنـوال، قـد تلعـب  ،وبنـاء السـالم ،واملساعدة االنتخابية ،والوساطة

منع العنف املتصل باالنتخابات والتخفيف من آثارهيف  هاماً  اورة أيضا دوراً مشاركة الدول ا. 
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والنظــــر يف إجــــراءات املتابعــــة، جيــــب أن يتحــــول  يــــةعنــــد إجــــراء حتليــــل املخــــاطر االنتخابو   - 46
لجهــود الوطنيــة، أن تســاعد ل هــادعميف لألمــم املتحــدة، مــن خالهلــا االنتبــاه إىل الســبل الــيت ميكــن 

. اً فعليــالعنــف انــدالع إىل  الــيت تــؤدياحملتملــة  األســباب املباشــرةومنــع  ،داقية العمليــةيف تعزيــز مصــ
فـــــإن ، النــــــزاعالكامنـــــة وراء /األســـــباب اهليكليـــــة أيضـــــاً ينبغـــــي أن حيـــــدد حتليـــــل املخـــــاطر  وملــــا كـــــان
 .أطول أجالً تابعة ميكن أن تشمل تدابري املإجراءات 

منـع العنـف و ببنـاء مصـداقية العمليـة االنتخابيـة  يتصـلا التدابري اليت يتعني النظر فيها فيمـو   - 47
تشـــمل دعـــم جهـــود الـــدول األعضـــاء يف ضـــمان مـــا  املتصـــل باالنتخابـــات أو التخفيـــف مـــن آثـــاره

 يلي:

 ؛إرادة الشعب هاتعكس نتائج، حبيث عمليةسن إدارة الحُ   -  

 ؛بقدر اإلمكانللجميع العملية شاملة  أن تكون  -  

 مجيع أصحاب املصلحة؛ مفهومة وحتظى بقبولية عملالقواعد أن تكون   -  

  العملية تشاورية وشفافة قدر اإلمكان. تكون إن  -  
، مبـا سـبقبـه األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق  تقوملدور الذي ميكن أن لكما ينبغي إيالء النظر   - 48

  .هابري أو دعمذه التدااملتحدة  األمم الضطالعمع األخذ يف االعتبار املخاطر والفوائد احملتملة 
  

 منع العنف المتصل باالنتخابات أو التخفيف من آثارهلتدابير     

أو  هــادعمأو  تشــجيعهابعــض التــدابري الرئيســية الــيت ميكــن أن يكــون مــن املفيــد  يــرد أدنــاه  - 49
ســلط وت. العنــف املتصــل باالنتخابــات أو التخفيــف مــن آثــارهتنفيــذها مــن قبــل األمــم املتحــدة ملنــع 

إىل جنــب  ضــعها جنبــاً كمــا تمنافســات االنتخابيــة،  األبعــاد السياســية للالضــوء علــى  قائمــةهــذه ال
 .اليت سبق ذكرهامع االعتبارات  التقنية، وذلك متشياً  السماتمع 

مــــن هــــذه القائمــــة إىل مـــا هــــو أبعــــد  تتطلـــعينبغــــي التشـــديد علــــى أنــــه يف حــــني غـــري أنــــه   - 50
األســباب ب ترمــي إىل تقـدمي توجيـه شـامل فيمـا يتعلـق ال ا، فإـاملسـاعدة االنتخابيـة التقنيـة “جمـرد”

قـــــــوق اإلنســـــــان أو التهمـــــــيش القدميـــــــة حلاملظـــــــامل الناشـــــــئة عـــــــن االنتهاكـــــــات فاع. زـ نـــــــاجلذريـــــــة لل
أعمــــال  إىل وقــــت االنتخابــــات نــــازع عليهــــاعنــــد الت تتحــــولعلــــى ســــبيل املثــــال، قــــد  ،االقتصــــادي

، يف حـد ذاـاالنتخابـات با حتديـداً رتبط تتطلـب تـدخالت طويلـة األجـل ال تـفهذه املظـامل عنف. 
  .لدعم االنتخايبباأو 
التــدابير الراميــة إلــى االبتعــاد عــن  وتشــجيعفــي السياســة،  المصــالح العليــاتخفــيض   - 51

. ميكــن أن لســلطةلوضــمان عــدم احتكــار مجموعــة واحــدة  ،‘صــفريةالمعــادالت ال’سياســة 
التـــوترات قبـــل االنتخابــــات.  دئـــةيف  واملســــامهة ،سياســـي حيـــزوســـيلة فعالــــة خللـــق ذلـــك يكـــون 

املشــورة  وإســداءهج املناســبة الــنُ  تشــجيعيقتصــر دور األمــم املتحــدة يف هــذا اــال علــى  مــاعــادة و 
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اهلياكـل  تطـويرتشمل مشـاركة األمـم املتحـدة (عنـد االقتضـاء) تعزيـز أن ميكن و للسلطات الوطنية. 
الربملانــات،  بعمــليتعلــق فيمــا ، مثلمــا ل معــاً للعمــ ملختلــف اجلماعــاتفرصــة تتــيح الالسياســية الــيت 

ويُعــــد  ومــــا إىل ذلــــك.وتوزيــــع املناصــــب بــــني األحــــزاب احلاكمــــة واملعارضــــة يف اللجــــان الربملانيــــة، 
 ميكــن تعزيـــزو السياســي.  احليــزل توســيع أو فـــتح ائوســمــن  وســـيلة تهــاضــمان دور املعارضــة ومكان

دور حمــدد  إســنادأو مــن خــالل  ،ألحــزابمــن خــالل تــوفري التمويــل احلكــومي ل كــربأذلــك بدرجــة 
 يف االنتخابات. حيالفهم النجاحال  ملن مسبقاً 

ــة   - 52 ــنظم االنتخابي . ال تشــجع األمــم املتحــدة أي لجميــعا التــي تشــملمناســبة التعزيــز ال
التفاصــيل التقنيــة لــنظم االنتخابــات حتــدد كيفيــة توزيــع الســلطة بــني  غــري أن. بعينــهنظــام انتخــايب 

بنجـاح  متثل أحد االعتبارات اهلامة عنـد وضـع إطـار قـانوين. وكثـريا مـا مت االنتخابات، و الفائزين يف
 بشـكلألـا تعكـس  ،انقسـامات اجتماعيـة عميقـةتعـاين مـن أنظمة التمثيل النسيب يف بلـدان تبين 

وإن  ، أو اقتصــــادياً  اج الفئــــات املهمشـــة سياســــياً مــــإلد ةالفرصـــوتتــــيح  ،تنـــوع اتمــــع أكثـــر اتســــاقاً 
. النـــزاعطر اخمــزيــد مــن يميكــن أن  ممــا نــتج يف بعــض األحيــان حكومــات أقــل اســتقراراً انــت قــد تك

مــــع  واألحـــزابميكـــن أن يــــؤثر علـــى طريقـــة تفاعـــل املرشـــحني االنتخـــايب اختيـــار النظـــام كمـــا أن 
ــــاخبني. وينبغــــي  األمــــم املتحــــدة أن تــــدعم وضــــع السياســــات وتنفيــــذ املقدمــــة مــــن مســــاعدة للالن

ولالطــالع علــى أكــرب قــدر ممكــن مــن مشــاركة مجيــع قطاعــات اتمــع.  تشــجيعميــة إىل التــدابري الرا
األمـــم املقـــدم مـــن دعم املتعلقـــة بالـــسياســـة ال ، انظـــرمزيـــد مـــن التفاصـــيل حـــول الـــنظم االنتخابيـــة

 .)FP/02/2013إصالح النظام االنتخايب (و املتحدة لتصميم 

ـــة الدعـــم   - 53 ملؤسســـات والعمليـــات جلعلهـــا أكثـــر تعزيـــز اإن . ديمقراطيـــةالمؤسســـات تقوي
قلــل مــن احتمــاالت يميكــن أن  ،لمســاءلةلنظــام ل مشوهلــاوضــمان  ،اســتجابة الحتياجــات املــواطنني

 وتشـــملع. زاـ نـــمعاجلـــة األســـباب اجلذريـــة احملتملـــة لل يف ســـاعديو  ،بنـــاء الثقـــةيســـهم يف الفســـاد، و 
الوصـول إىل العدالـة سـبل حتسـني ؤسسـات سـيادة القـانون، و ملدعم تقـدمي الـمشاركة األمـم املتحـدة 

اج الفئـات املهمشـة، وتطـوير قـدرة أكـرب علـى تقـدمي اخلـدمات، وخاصـة مواإلدارة العامة، وتعزيز إد
 ملن هم يف أمس احلاجة إليها.

ناقشــات تزيــد امل. بهــا والقبــول ،قواعــد العمليــة االنتخابيــةلواســعة المناقشــات الدعــم   - 54
أصـحاب املصـلحة  مـن فـرص اسـتقطابمكـن، ـا كلمـا أقبـول وال ،لتشـريعات االنتخابيـةلواسعة ال

التعليمــات ب كــربأبدرجــة عمليــة القبــول ويتعــزز . واالطمئنــان إليهــا الثقــة يف العمليــة االنتخابيــة وبنــاء
علــى نطــاق واســع  يُنظــر إليهــااإلداريــة (اإلجــراءات والتعليمــات واملبــادئ التوجيهيــة والوثــائق) الــيت 

لــى مجيــع أصــحاب عدقيقــة يف هــذا الشــأن الواضــحة و العلومــات املنشــر مــا أن ك. باعتبارهــا نزيهــة
أو  تصـــميمب نيأصـــحاب املصـــلحة الـــوطني وعنـــد قيـــاماملصـــلحة هـــو أمـــر حيـــوي لنجـــاح العمليـــة. 
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إىل عمليـــة اســـتناد التـــدعم أن األمـــم املتحـــدة  ملشـــاركة، ينبغـــي نتخابـــاتاإلطـــار القـــانوين لال تنقـــيح
االنتخابــات، يف واســعة مــن أصــحاب املصــلحة  طائفــةمــن  مســامهاتري تــوفب بدرجــة كبــريةتشــاور ال

بــدء العمليــة االنتخابيــة  قبــلالعمليــة االنتهــاء مــن ، و ةتقليديــبصــورة مبــا يف ذلــك الفئــات املهمشــة 
ـــةوقـــت  ب مجيـــع أصـــحاب املصـــلحة بـــامتالك  إحساســـاً لـــق هـــذه اجلهـــود وخت. ةثاليـــامل كـــاٍف يف احلال

لتســــوية  القائمــــةلهياكــــل الرمسيــــة املتنافســــني لم اســــتخدا فــــرص د مــــنلزمــــام األمــــور، وتزيــــ نيالــــوطني
 من اللجوء إىل العنف. املظامل بدالً 

ـــي يُ ال إدمـــاج العناصـــر  - 55 ـــل الجماعـــات المســـلحة، فـــي أن تفســـد األمـــور حتمـــلت ، مث
ات عنـدما يـتم إقنـاع النــزاعاالنتخابـات مبثابـة أداة ملنـع نشـوب تكـون . ميكن أن العملية السياسية

ــــة خــــارج النظــــام السياســــي  مــــن خــــالل العمليــــة  ةســــلميبصــــورة عاجلــــة مظــــاملهم مباجلهــــات الفاعل
 تـــوفريدعـــم الســـلطات الوطنيـــة يف يف  ،يف ظـــروف معينـــة ،قـــد ترغـــب األمـــم املتحـــدةو االنتخابيـــة. 

يف  غــري أنــهاالنضــمام إىل العمليــة السياســية. ب غــري املشــاركةتلــك اجلماعــات  أن تقنــعحــوافز ميكــن 
جيــب أن تكــون هنــاك حــوافز للجماعــات املســلحة لالنضــمام إىل العمليــة السياســية،  بغــيينحــني 

جيــــب أن تنبــــذ و النــــاخبني،  ترهيــــبعلــــى اســــتخدام الســــالح لتخريــــب العمليــــة أو  اقــــدرتقلــــيص 
 النـوعأي دعـم مـن هـذا كمـا أن زع السالح يف اية املطاف.  ـوافق على مسار واضح لنتالعنف، و 
تقــويض النظــام  العناصــر املفســدة احملتملــة بعــني االعتبــار احتمــال أن حتــاول أخــذ دائمــاً يجيــب أن 

 .هواهاغري على نتائج ما جاءت المن الداخل أو العودة إىل العنف بعد االنتخابات إذا 

لتقليــل مــن يف ا عنصــر أساســيهــو بــني أصــحاب املصــلحة فيمــا . احلــوار تشــجيع الحــوار  - 56
ــــــدالع  تاحتمــــــاال تشــــــجعه األمــــــم املتحــــــدة يف معظــــــم  يتعــــــني أنأساســــــي العنــــــف، وعنصــــــر ان

كبـــار مســـؤويل   ون إىلالســـياقات. ويف هـــذا الســـياق، ميكـــن أن يطلـــب أصـــحاب املصـــلحة الوطنيـــ
 ،ميكــنو اســتباقي.  ميكــن أن يعــرض كبــار املســؤولني ذلــك بشــكلاحلــوار، أو  تيســرياألمــم املتحــدة 

هيئــــات إدارة االنتخابــــات آليــــات  تستضــــيفاالنتخابيــــة، أن  اتباإلضــــافة إىل ذلــــك، يف العمليــــ
مثـــل هـــذه احملافـــل  تقـــوم األطـــراف بتطـــويرتشـــاورية ملناقشـــة مواضـــيع انتخابيـــة حمـــددة، أو ميكـــن أن 

حل ا، مــع أصــحاب املصــةالشــعبيالقواعــد علــى مســتوى  وخباصــةلحــوار، وميكــن ل. مســتقلبشــكل 
ليـــــة وقـــــوات األمــــــن، والســـــلطات احمل ،االنتخابيـــــة مثـــــل األحـــــزاب السياســـــية، وإدارة االنتخابـــــات

أن يســهم اتمــع احمللــي والزعمــاء الــدينيني، واجلماعــات النســائية، قــادة ومنظمــات اتمــع املــدين و 
مشــاركة املــرأة، مبــا كمــا أن ف.  العنــإىل عاجلــة املخــاوف قبــل أن تتحــول ز الســالم والســعي مليــتعز  يف

ــــة تلبعنصــــر أساســــي هــــي يف ذلــــك علــــى مســــتوى اتمــــع احمللــــي،   منــــع العنــــفجهــــود  يــــةلكفال
 حتياجات مجيع قطاعات اتمع.ال



-

 

22 16-09621 

 

انتخابــات ســلمية  إجــراءمســؤولية كــرب قــدر مـن أقــع ي. غالبـا مــا النتــائجبقبــول التشــجيع   - 57
دد إىل حيــلقواعــد والتقيــد باالتزامهم بالســلوك الســلمي فــعلــى عــاتق القــادة السياســيني واملرشــحني. 

 األمـــم املتحـــدة مـــع األطـــراف السياســـية أن تتفاعـــلوينبغـــي ومواقـــف أنصـــارهم.  أفعـــالحـــد كبـــري 
وتشــجيعهم  موثوقــةيف انتخابــات الفــائزين ، مبــا يف ذلــك دعــم يةاملســؤولب لتشــجيع التحلــي الفاعلــة
فعــال. علــى حنــو  مــع املعارضــة بالتفاعــلالســتماع إىل أولئــك الــذين مل يصــوتوا هلــم، وااللتــزام علــى ا

موثوقـــة بوجـــه عتـــرب تُ انتخابيـــة منافســـة  هم النجـــاح يفينبغـــي دعـــم مـــن مل حيـــالفويف الوقـــت نفســـه، 
تســاعد هــذه التــدابري  أن اء يف املعارضــة. وميكــنلعــب دور بنــو قبــول اهلزميــة  عــام، وتشــجيعهم علــى

 انتقال مستقر وتعميق الدميقراطية.عملية على ضمان 

ــــع تكــــافؤ التشــــجيع   - 58 ــــة فــــرص ال. المتنافســــينفــــرص لجمي ــــة عدال وصــــول ميكــــن لكفال
انــــدالع خــــالل مراحــــل العمليــــة االنتخابيــــة أن تقلــــل مــــن احتمــــاالت  املتنافســــنيجلميــــع  ملعاملــــةوا

اجلهـود الراميـة إىل ضـمان: تســجيل  أن تشــجعميكـن لألمـم املتحــدة، علـى سـبيل املثـال، و العنـف. 
ــــــع وشــــــاملة مفتوحــــــة بصــــــورةاألحــــــزاب و  نيرشــــــحامل ــــــة للحمــــــالت للجمي ــــــوفري فــــــرص متكافئ ، وت

الوصـول العـادل فـرص تـوفري و ، وارد الدولـةالوظـائف ملـم وإنفـاذ اسـتخدام شـاغلي ينظتاالنتخابية، و 
 تصرف قوات األمن بطريقة مهنية وحيادية.و  ،اإلعالم طإىل وسائ

ــــق معــــايير  وضــــعدعــــم   - 59 فهــــم أن احلكومــــة واألحــــزاب السياســــية مــــع ت. لســــلوكلوتطبي
فــإن ، تهامصــداقيو نتخابــات الة ااملســؤولية عــن ســلميكــرب قــدر مــن أمــا يتحملــون واملرشــحني عــادة 

نتخابــات ميكــن أن يكــون لــه أثــر اليف ســلمية ا مالرتكيــز بشــكل خــاص لتســليط الضــوء علــى دورهــ
 تشــــجيع وضــــعيف هــــذا الصــــدد  مفيــــداً كــــون يميكــــن أن و إجيــــايب علــــى منــــع احتمــــاالت العنــــف. 

مببـادئ حمــددة  اً ن علنـو أو املرشــح/قــادة األحـزاب السياسـية و يلتـزم فيهـاقواعـد الســلوك، لمـدونات 
وســـلمية ســـالمة ونبـــذ العنـــف، ودعـــم املؤسســـات الوطنيـــة لضـــمان  ،(مثـــل جتنـــب اللغـــة التحريضـــية

  نتـــائج، بغـــض النظـــر عـــن الفـــائز.الســـتعداد لـــدعم الم ااتضـــمن التزامـــتنتخابـــات). وينبغـــي أن الا
تنــاع عــن باالم تلتــزماإلعــالم، الــيت  طميكــن أن تكــون مــدونات قواعــد الســلوك مفيــدة لوســائ كمــا

تكـــون مـــدونات قواعـــد و لمتنافســـني السياســـيني. ر تغطيـــة عادلـــة لاســـتخدام اللغـــة التحريضـــية وتـــوف
 معاجلـــةطـــرق االتفـــاق علـــى و  ،التزامـــاتمـــا تتضـــمنه مـــن عليـــة عنـــدما يـــتم رصـــد االســـلوك أكثـــر ف

 .تلك االلتزامات خمالفات

ني والقــادة السياســيني ع املرشــحيشــجت . ميكــن أيضــاً لنبــذ العنــفالنــداءات الراميــة دعــم   - 60
لتوجيـــه ميكـــن و العمليـــة االنتخابيـــة.  يف ســـلوكهم طـــوالســـلمية ال تـــوخيدعـــوة أنصـــارهم إىل علـــى 

خــالل املراحــل احلساســة مــن العمليــة االنتخابيــة، مثــل  اً أثــر  تــرتكاهلــدوء أن  اللتــزامدعــوات حمــددة 



- 
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لبـارزة علـى املسـتويني مـن الشخصـيات ا هذه الـدعوات أيضـاً أن تصدر النتائج. وميكن  إعالنبعد 
 اتمع الدويل األوسع.من و  ،احمللي واإلقليمي

مــا تبذلــه الشخصــيات البــارزة علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي في مجموعــاتدعــم   - 61
 تضــمموعــات، مثــل الــيت ميكــن . اتاألزمــفــي جهــود راميــة إلــى تعزيــز الحــوار والتوســط  مــن

والقــــادة  ،والسياســــيني الســــابقني ،القــــادة الــــدينيني مثــــليف اتمــــع ( شخصــــيات حتظــــى بــــاالحرتام
تشــجع و ، اتاألزمــيف احلــوار والتوســط  تشــجعوقــادة اتمــع املــدين)، أن  ،العســكريني املتقاعــدين

بــدأ هــذا احلــوار خــارج فــرتات ي ،املثــايل ويف الوضــع. بوجــه عــامسلســة وســلمية بصــورة عمليــة ســري ال
حلــوار علــى اكــز رت ميكــن أن ي ويف حــنيأقــل حــدة.  اتأن تكــون التــوتر  يُــرجحعنــدما  ،االنتخابــات

قـــد تتمتـــع  “محيـــدة”مواضـــيع بشـــأن  بـــدأ أيضـــاً يالسياســـية أو االنتخابيـــة، فإنـــه ميكـــن أن  املســـائل
علـــى ســـري الرتكيـــز األساســـي  وينصـــبْ املتعلقـــة بالصـــحة).  املســـائلبـــدعم أوســـع (مثـــل التعلـــيم أو 

مــع أصــحاب املصــلحة الرئيســيني يثــري احلــوار قــد أي موضــوع فــإن لــذلك و ، يف حــد ذاــاالعمليــة 
 ةالبـارز  ويف بعـض األحيـان، ميكـن أن يكـون مبقـدور الشخصـياتيف البدايـة.  اً كون كافيـيميكن أن 

ـــ ـــ وخباصـــةدويل، علـــى الصـــعيد ال  ،املنطقـــة، وكـــذلك كبـــار مســـؤويل األمـــم املتحـــدةينتمـــون إىل ن َم
 .هذا الدور أيضاً  االضطالع مبثل

بيئـــة آمنـــة يتطلــب اختـــاذ خطـــوات يئــة دعـــم كمــا أن . ة عـــن الجـــرائمضــمان المســـاءل  - 62
. اتالنتخابــــاملتصــــل باالعنــــف علــــى ثقافــــة اإلفــــالت مـــن العقــــاب بتطــــور لضـــمان عــــدم الســــماح 

لعنـف للتصـدي لخطـوات اسـتباقية  تشـجيع اختـاذمـن خـالل  ذلـكميكن أن تدعم األمم املتحدة و 
وكفالــة ، يف الوقــت املناســبإىل إجــراء التحقيقـات  الــدعوة مثــل، هثـو حد عنــد املتصـل باالنتخابــات

إلجـراءات القانونيـة ل وفقـاً  بصـورة عادلـةلجنـاة ل اتحماكمـإجـراء و  ،املناسبة للضـحايا أشكال اجلرب
ــــة.  ــــات املكلفــــة بيف و الواجب ــــةأوضــــاع البعث ــــات محاي مــــع تكامــــل اجلهــــود ت، جيــــب أن املــــدنيني والي

 تقـــدميتشـــمل التــدابري األخـــرى الــيت ميكـــن دعمهــا كمــا  .نيمايــة املـــدنيحلوســـع األاالســرتاتيجيات 
باالنتخابـات  املتصـللعنـف للتصـدي لاألخـرى املعنيـة والسـلطات العـامني الدعم للشرطة واملدعني 

ألمـم ادعم تـللقواعـد واملعـايري الدوليـة. وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن أن  وفقـاً و  ،بطريقة سريعة وعادلـة
ضــد العنـف ، مبـا يف ذلــك عليــهعاقبـة املو  ملتصـل باالنتخابــاتالعنــف ااملتحـدة وضـع تشــريعات ملنـع 

 االنتخابات.يف املرأة يف احلياة السياسية و 

ســــتقلة امليئــــات إدارة االنتخابــــات ميكــــن هل. تعزيــــز الثقــــة فــــي إدارة العمليــــة االنتخابيــــة  - 63
ــــدة ــــيت ( واملوثوقــــةقــــادرة الو  واحملاي ــــيت )، و كــــذلك  نظــــر إليهــــا علــــى أــــايُ وال ــــال فــــس القواعــــد ق نتطب

تـــدابري بـــني مـــن و عـــزز الثقـــة يف العمليـــة االنتخابيـــة. تأن  ،والعمليـــات واملعـــايري يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد
، مــن خــالل عمليــة هم، وخاصــة كبــار ايــتم اختيــار أعضـائه أن اتإدارة االنتخابــهيئــة بنـاء الثقــة يف 

األمــــم شــــجع تيف حــــني ال و وأصــــحاب املصــــلحة. العــــام اجلمهــــور كــــل مــــن ثقــــة  حتظــــى بتشــــاورية 



-

 

24 16-09621 

 

 ةهيئــفــإن التوصــل إىل تشــكيل ، أعضــاء هيئــة إدارة االنتخابــات الختيــار هعينــباملتحــدة أي منــوذج 
الشخصــية جيــب أن يكــون اهلــدف زاهة ـمــن النــعاليــة علــى درجــة أفــراد مــن عقــب عمليــة تشــاورية 

 ت يفالتعيينــاعلــى  بــنفس القــدرتركيــز مشــاركة األمــم املتحــدة. وينطبــق ذلــك حمــط مــن أي عمليــة و 
إدارة العمليـــة االنتخابيـــة، مثـــل القضـــاء أو احملـــاكم االنتخابيـــة.  بـــذات الصـــلة األخـــرى املؤسســـات 

عناصــر وتتضــمن مهنيــة. إدارــا هيئــة هيئــة  تقتضــي أن تكــونالثقــة يف اإلدارة االنتخابيــة كمــا أن 
شـكيل كـادر واسـع، وتعلـى نطـاق اإلدارة االنتخابية املهنية اعتماد ونشـر قواعـد وإجـراءات شـاملة 

راقبــة اجلــودة ملآليــات داخليــة القواعــد واإلجــراءات، وتــوفر تطبيــق  علــى املــدربني جيــداً مــن املــوظفني 
انظــر  ،مزيــد مــن التفاصــيل حــول هيئــات إدارة االنتخابــاتولالطــالع علــى لكشــف املخالفــات. 

 اتنتخابـــاال هيئـــات إدارةالسياســـة املتعلقـــة بالـــدعم املقـــدم مـــن األمـــم املتحـــدة لتصـــميم وإصـــالح 
)FP/01/2014.( 

 وإعــــالن وجــــدولتهااألصــــوات  فــــرزفــــي ت يــــوقتال ســــنحُ دقــــة و والشــــفافية الدعــــم   - 64
ــــائج ــــة تُعــــد . النت ــــة االنتخابي ــــائج مــــن أكثــــر أجــــزاء العملي ــــني انتهــــاء االقــــرتاع وإعــــالن النت الفــــرتة ب
، خاصــة إذا لــق الشــكوكخيالتــأخر يف االنتهــاء مــن هــذه املرحلــة مــن العمليــة ميكــن أن ف. ةً يحساســ

لعمليــــات فــــإن التعجيــــل با، هيف الوقــــت نفســــو مل يــــتم الوفــــاء باملواعيــــد النهائيــــة إلعــــالن النتــــائج. 
بصـــفة خاصـــة إذا كـــان مـــن املتوقـــع أن  وينطبــق ذلـــكألخطـــاء. ايزيـــد مـــن فـــرص  أنعقــدة ميكـــن امل
ـــائجت أن ملتحـــدة ألمـــم امشـــاركة لي ألالتـــوازن الـــدقيق، ينبغـــي  لضـــرورة وإدراكـــاً . متقاربـــة كـــون النت

 ،النتــائج األوليــة لســرعة إعــالننيــة صــارمة تقاســتعدادات  يف اختــاذتــدعم هيئــات إدارة االنتخابــات 
عـــات يف وقـــت مبكـــر مـــن خـــالل تقاســـم جـــدول زمـــين دعـــم إدارة التوقّ  تشـــمل أيضـــاً  وإن كانـــت

 تاألحـــزاب السياســـية واملرشـــحني واجلهـــاكمـــا أن التفاعـــل مـــع واقعـــي إلعـــالن النتـــائج النهائيـــة.  
كــون يميكــن أن ، احلساســة اتهـذه اللحظــمثــل خــالل  ، وحثهــا علــى تـوخي الصــرباملعنيـة األخــرى

 بتســليمإدارة االنتخابــات  مــن قبيــل قيــامدعــم تــدابري كمــا أن ملشــاركة األمــم املتحــدة.   هامــاً  جمــاالً 
د أن يزيــمراكــز االقــرتاع ميكــن فــرادى النتــائج مــن  كشــوفمــن   اً نســخ نيرشــحاملأو وكــالء  باحــز األ
 الشفافية والثقة يف العملية. من

علـــى  جســـيماً  نطـــاق خطـــراً الواســـع التزويـــر ال. يشـــكل التحـــوط ضـــد تزويـــر االنتخابـــات  - 65
قـــد  تصـــور حـــدوث تزويـــر،أو  التزويـــر،عزولـــة مـــن املاالت احلـــمصـــداقية االنتخابـــات، ولكـــن حـــىت 

نيــــة الــــيت تقر الالعناصــــوتتســــم . العنــــف املتصــــل باالنتخابــــات إلشــــعاليف بعــــض األحيــــان تكفــــي 
وينبغــي دعمهــا، مبــا يف ذلــك: ضــمان  باألمهيــة، التحــوط ضــدهاخالفــات أو املــدف إىل كشــف 

 أال يشـارك يف عمليـة االقـرتاع سـوى، واختـاذ تـدابري لضـمان ةوشـامل ةدقيقـبصـورة لناخبني ال يسجت
دام بصـــوت واحـــد فقـــط مثـــل اســـتخ أن يـــديل الشـــخصن اضـــملتـــدابري واختـــاذ ، املـــؤهلني نينـــاخبال

مــــواد االقــــرتاع، واســــتعدادات هيئــــة وتــــأمني تنــــاول علــــى ســــرية االقــــرتاع  واحلفــــاظحــــى، حــــرب ال ميُ 
األمهيـة أن مـن و يف الوقـت املناسـب. االدعـاءات احملتملـة لتحقيق والـرد علـى لشكاوى االنتخابات 
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ؤدي تـحبيـث  مفرطـة يف التشـدد للتحـوط ضـد التزويـرالتـدابري املتخـذة  ال تكـونأ يؤخذ يف احلسـبان
 .من فرصة اإلدالء بأصوام إىل حرمان الناخبني املؤهلني

لشـــرطة مـــن أدوار ا اً حيويـــ اً االنتخابـــات دور بتـــأمني البيئـــة احمليطـــة يُعـــد . بيئـــة آمنـــة تهيئـــة  - 66
مجيــع  بــل وميتــد إىل، فحســب يــوم االنتخابــات ال يقتصــر علــى ،قــوات األمــنغريهــا مــن الوطنيــة و 

 بـــنيأحنـــاء البلـــد، وكـــذلك  بـــنيشـــدة العنـــف قـــد ختتلـــف  وحيـــث أنمراحـــل العمليـــة االنتخابيـــة. 
بنـاء  ي ميكـن تكييفـهذالـ والتخطـيط األمـين األكثـر فعاليـة هـفـإن عملية االنتخابية، مراحل خمتلف 
ســـــؤوليات املدوار و علـــــى األالتـــــدريب الكـــــايف كمـــــا أن . واالحتياجـــــات ةدقيقـــــال اتتقييمـــــالعلـــــى 

 مـا تـزدادحيث وخباصـة، يتسـم باألمهيـةمـن يف فـرتة االنتخابـات قـوات األغريهـا مـن لشـرطة و لاحملددة 
أو عنـــد  ،يف مراكـــز االقـــرتاع يف يـــوم االقـــرتاعأو  ت االنتخابيـــة،يف مســـريات احلمـــال مـــاالتـــوترات مثل

للقواعـــد واملعـــايري  وفقـــاً  تصـــرف دائمـــاً تجيـــب علـــى قـــوات األمـــن أن و إعـــالن نتـــائج االنتخابـــات. 
إدارة هيئــــة دور هـــام يف مســـاعدة بــــاألمـــم املتحـــدة  تضـــطلعكــــن أن ميو الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان. 

يف و قـوات األمـن. غريهـا مـن تقاسـم املعلومـات املناسـبة مـع الشـرطة و و احلـوار  كفالةيف   اتاالنتخاب
، قــد التابعــة لألمــم املتحــدةالشــرطة أفــراد بعــض احلــاالت الــيت تنتشــر فيهــا قــوات حفــظ الســالم أو 

أو الشـرطة وقـوات األمـن، أفـراد أكثر مباشرة، وذلـك مـن خـالل تـدريب  ألمم املتحدة دوراً تلعب ا
االنتخابــات، أو العمــل مــع  الســابقة علــىضــة للخطــر يف الفــرتة املعرّ احملليــة بنــاء الثقــة يف اتمعــات 

 قوات األمن لوضع اخلطط األمنية.

 ،راقبنياملــوجــود ل. ميكــن حقــوق اإلنســانللالنتخابــات و  يننشــر مــراقبين دوليين/محليــ  - 67
أن . وميكــن العنــف املتصــل باالنتخابــات، أن يســاعد علــى ردع ني علــى حــد ســواءواحملليــ نيالــدولي

. علـــى حـــد ســـواء مـــن النـــاحيتني السياســـية والتنفيذيـــة هـــؤالء املـــراقبنيدعم األمـــم املتحـــدة نشـــر تـــ
كـــون ي رجح أنيُـــاإلعـــالم، يف حـــني  طيف وســـائ وســـعتغطيـــة أن و دوليالـــن و راقبـــيُـــرجح أن يلقـــى املو 

أن يتـوفر و ، املـراقبني طـوال فـرتة االنتخابـات أكثر بكثري مـنأعداد قدر على نشر املراقبون احملليون أ
 ،ملراقبـــةبأعمـــال ا نفســـهااألمـــم املتحـــدة تقـــوم عنـــدما و الســـياقات احملليـــة. بأفضـــل  إحســـاسلـــديهم 

ع أي شــكل كمــا هــو احلــال مــو بعنايــة قبــل إصــدارها. ( للتــدقيقإصــدار البيانــات جيــب أن خيضــع 
تعليقـــات املـــراقبني الـــدوليني، مـــن األمـــم فـــإن آخـــر مـــن أشـــكال املشـــاركة الدوليـــة يف االنتخابـــات، 

احلــرص يف هـــذا تــوخي ينبغــي لــذلك ، و سياســـياً  اســتخداماً  ميكــن أن ُتســتخدم، غريهــااملتحــدة أو 
 الصدد).

بيــة واجلمهــور صــحاب املصــاحل االنتخاأل. تعزيــز الثقــة فــي تســوية المنازعــات االنتخابيــة  - 68
 يفو . حرمـــــام منهـــــاانتهـــــاك حقـــــوقهم السياســـــية أو  عنـــــدوســـــع احلـــــق يف االنتصـــــاف الفعـــــال األ

قـــانوين أو فقـــدان الثقـــة يف ال غيـــاب االنتصـــافكـــون يميكـــن أن ، االنتخابـــاتالطعـــن يف  حـــاالت
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ام نظــذلــك، فــإن الأعمــال العنـف. وعلــى العكــس مـن نــدالع ال مباشــراً  سـبباً  املنازعــة تســويةعمليـة 
نتــائج االنتخابــات. بقبــول ال علــى تعزيــز يكــون قــادراً حيظــى بثقــة أصــحاب املصــلحة الــذي قــوي ال
ينبغــي أن تشــجع األمــم املتحــدة اجلهــود الراميــة إىل تطــوير أو تعزيــز اســتقاللية ومهنيــة القضــاء أو و 

ألمــم لينبغــي و املتعلقــة باالنتخابــات. أو املنازعــات ســؤولة عــن الطعــون املداريــة اإل اتيئــاهلغــريه مــن 
ــــيت تشــــجيع  املتحــــدة أيضــــاً  ــــات تســــوية املنازعــــات ال التشــــريعات  علــــىبقــــوة  تتأســــسهياكــــل وآلي

 .إليها اجلميع يسهل وصولبطريقة فعالة وشفافة  معاجلة املنازعاتوااللتزامات الدولية، وضمان 

ـــزاعانتهــاء نتخابــات بعــد الضــمان التوقيــت المناســب إلجــراء ا  - 69  ءإجــرا توقيــتإن . الن
الوقــت  فلــو طــالمعقــدة وحساســة.  مســالة، النـــزاع انتهــاء االنتخابــات، وخاصــة يف مرحلــة مــا بعــد

غــري  ملئـه بطـرقلسـلطة ميكــن لفـراغ قـد ينشــأ لسـلطة، لدســتوري التغيـري غـري الأو  النـــزاعبعـد املمتـد 
الثقــــــة يف الســــــلطات املخولــــــة تنظــــــيم  ونفقــــــديقــــــد الســــــكان كمــــــا أن . بــــــل وعنيفــــــةدميقراطيــــــة، 

قــد فمــا يكفــي مــن الوقــت،  غــري أنــه إذا مل يتــوفراحلكومــات االنتقاليــة.  يفنتخابــات، أو حــىت اال
لهياكـــل السياســـية لبشـــدة  حمابيـــةنتـــائج قـــد تـــأيت التفشـــل اجلوانـــب التقنيـــة للعمليـــة االنتخابيـــة، أو 

داقية صـال تتمتـع باملنتـائج  يسـفر عـنميكـن أن  وهـو مـاإىل النـاخبني،  الوصـول هاالقائمة اليت ميكن
بـــل . إجـــراء االنتخابـــاتعـــادة قـــرارات توقيـــت  املتحـــدة األمـــموال تتخـــذ إرادة النـــاس. ال متثـــل أو 

 أي قرارات يف هذا الصدد.إزاء ج متوازن  أن تشجع تبينألمم املتحدة، يف مشاركتها، لينبغي 

املـة يف علـى املشـاركة الك النسـاءقـدرة تُعـد . اتاالنتخابـالنسـاء فـي تعزيز سالمة وأمن   - 70
تــارخيي  بشــكل واجــهت وإن ظلــتيف أي عمليــة دميقراطيــة،  اً أساســي اً انتخابــات آمنــة وســلمية عنصــر 

تـدابري للتغلـب عليهـا. وميكـن أن وضـع فحـص مجيـع هـذه العوائـق، و  جيريجيب أن و مانعة.  عوائق
 جعــــل املواقــــع االنتخابيــــة آمنــــةو األمــــن الكــــايف للمرشــــحات، تــــوفري تشــــمل هــــذه التــــدابري ضــــمان 

، وضـــمان التحـــرش والعنـــف الراميـــة حلمايـــة النســـاء مـــن، وتعزيـــز التشـــريعات أو السياســـات للنســـاء
علـــى ، وتشـــجيع الســـلطات تســـوية املنازعـــاتليـــات آلالكامـــل وعلـــى قـــدم املســـاواة بوصـــول املـــرأة 

ــــةاالضــــطالع مبهــــام ا ــــة واختــــاذ اإلجــــراءات الوقائي ــــذي  ،ملراقب ــــالء اهتمــــام خــــاص للعنــــف ال مــــع إي
اإلبـالغ  وتشـجيعإـاء العنـف ضـد املـرأة، مستوى الـوعي برفع لأنشطة والقيام ب، نساءاليستهدف 

الــدعم لبنــاء تقــدمي عــن العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس. وميكــن أن تشــمل جهــود األمــم املتحــدة 
العنف، مبـــا يف ذلـــك حـــوادث املتعلقـــة بـــتســـجيل البيانـــات علـــى قـــدرات هيئـــات إدارة االنتخابـــات 

 .العنف ضد املرأة

 طكــــون وســــائت. ميكــــن أن مســــؤولةالمســــتقلة و الحــــرة و الاإلعــــالم  طتشــــجيع وســــائ  - 71
خـالل فـرتة االنتخابـات. ويف الوقـت نفسـه، ميكـن  ةخاصـبصـفة للعنف  اإلعالم والصحفيني هدفاً 

 مباشــــراً  ســــبباً اإلعــــالم  طوســــائ هــــاأو تكرر  يت تطلقهــــاأن تكــــون التصــــرحيات التحريضــــية الــــ أيضــــاً 
علـى مـن آثـاره تخفيـف الرتكـز اجلهـود الراميـة إىل منـع العنـف و تجيب أن  لذلك،و لعنف. ندالع اال
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. مونـزاهته مللخطر، ويف الوقت نفسـه تعزيـز اسـتقالليتهضني املعرّ والصحفيني  الوسائطمحاية تلك 
 إىل خطـــة عمـــل األمـــم املتحـــدة بشـــأن ســـالمة الصـــحفيني ومســـألة اإلفـــالت مـــن العقـــابوـــدف 

ذه املسـألة، ـ فيمـا يتعلـق صـاحبة املصـلحةوتنسـيق جهـود مجيـع اجلهـات حتسني محاية الصحفيني 
التخفيـف مـن آثـاره. وتـدعو اخلطـة و وميكن استخدامها كـأداة يف منـع العنـف املتصـل باالنتخابـات 

  .أفضل املمارسات وتشجيعلتوعية، لاسرتاتيجيات وضع و  ،لتنسيقلآليات إنشاء إىل 
  

 لعنف المتصل باالنتخاباتالتصدي ل    

العنـف حـول  حـدوث ةيف حالـو . التخفيـف مـن آثـارهو منـع العنـف يركز هذا التوجيـه علـى   - 72
لألمــم  بالنســبةالعديــد مــن االعتبــارات األخــرى سينشــأ ، هتصــاعد وخباصــة يف حــال، نتخابــاتالا

. يف املقــام األول مســؤولية األمــن تقــع علــى عــاتق احلكومــةفيشــمله هــذا التوجيــه.  ممــا الاملتحــدة، 
األمـــم املتحـــدة خطـــة  يكـــون لـــدىسياســـية، ال اتبعثـــالحفـــظ الســـالم و  أوضـــاع بعثـــاتاق يف ســـيو 

أو /العنصــــر العســــكري و أن يشــــارك . وميكــــن أيضــــاً اتالنـــــزاعلعنــــف و ل للتصــــديطــــوارئ شــــاملة 
خطــط وضــع مــع الســلطات الوطنيــة يف  أكثــر كثافــةبعثــة حفــظ الســالم بشــكل يف الشــرطة عنصــر 

واقـــع يف قـــد يظـــل مـــن املمكـــن، تخابـــات. وعـــالوة علـــى ذلـــك، االن قـــرب إجـــراءاألمـــن والطـــوارئ 
املــــذكورة أعــــاله يف حالــــة  مــــن آثــــاره والتخفيــــف منــــع العنــــفبعــــض اســــرتاتيجيات  األمــــر، تطبيــــق

علــــى ســــبيل  ،النـــــزاعلوقــــف  لجهــــات الوطنيــــة الفاعلــــةلاإلرادة السياســــية فــــ. العنــــف فعــــالً  انــــدالع
 ةناشــدم القــادة جمــدداً  يكــرريكــون مــن املفيــد أن لعنــف، وقــد هــي عامــل حمــوري يف إــاء ااملثــال، 

ن هــم أنفســهم و القــادة السياســي أمــا إذا كــان. همســلوكتــوخي الســلمية يف هلــدوء و التــزام ا أنصــارهم
أن تتمثـــل يف ينبغـــي اهلامـــة ألمـــم املتحـــدة فـــإن مشـــاركة ا، وحيرضـــون عليـــه ن يـــدعون إىل العنـــفَمـــ

يف كـــل هــــذه احلـــاالت، جيــــب و لوقـــف العنــــف.  املتنافســـة والــــدعوة األطــــرافاحلــــوار بـــني  تشـــجيع
 .بصورة مستمرة ةحتليل املخاطر االنتخابي حتديث

مت وضــــعها لتحديـــــد مســــاراا ع بــــتَ وتَـ التطــــورات وهنــــاك عــــدد مــــن أدوات رســــم خـــــرائط   - 73
، علــى ذلــك باالنتخابــات. (يشــمل املتصــلةفعليــة العنــف اللــى أعمــال ع بنــاءمســتويات املخــاطر 

للدميقراطيـة واملســاعدة الــدويل املعهـد الـيت قــام بتطويرهـا اة إدارة خمــاطر االنتخابـات سـبيل املثـال، أد
اـــــاالت  تســــهيل حتليــــل وحتديــــدبالســــماح  يفالغــــرض مــــن هــــذه األدوات يتمثــــل و  ).االنتخابيــــة

 االسـتعانة باملصـادر اجلماهرييـةميكـن ألدوات كمـا أو غريه من أمنـاط العنـف.   زاحملتملة للعنف املرك 
ـــيف  تلعـــب دوراً  أن لـــن األدوات  غـــري أن كـــلعمـــال العنـــف. ألالوقـــت املناســـب ز يف التصـــدي املرك

فيجــــب دعم اســــتخدامها، بــــقــــرار  ذاُختــــإذا فــــ -البيانــــات املدخلــــة إليهــــا  إال بقــــدرمفيــــدة  تكــــون
ميكــن أن  وهــو مــاالتحقــق منهــا، مت بيانــات  إال بنــاء علــىالتحليــل  ال ُجيــرىضــمان أ احلــرص علــى

هــذه البيانــات ميكــن اســتخدام  كمــا. ومراجعتهــاالســتعراض البيانــات املــوارد كثيفــة مليــة  تطلــب عي
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واالســتفادة منهــا الــدروس الســتخالص  -العنــف انــدالع يف  مباشــراً  اً وحتليــل مــا قــد يكــون ســبب -
  .مستقبالً  التدريباتيف 
    

  التعاريف  - هاء   
    

  المراجع  - واو   
    

 ياالعلالمراجع المعيارية أو   1 - واو   

 ميثاق األمم املتحدة

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

العهـــد الـــدويل مـــا يتعلـــق بقـــوق اإلنســـان فياملعنيـــة حبللجنـــة األمـــم املتحـــدة  25التعليـــق العـــام رقـــم 
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

) بشـــــأن املـــــرأة 2008( 1820س األمـــــن وقـــــرار جملـــــ ،)2000( 1325قـــــرار جملـــــس األمـــــن 
 والسالم واألمن

  )2012بشأن املرأة واملشاركة السياسية ( 66/130قرار اجلمعية العامة 
    

 ذات الصلةالتوجيهات   2 - واو   

تعزيــز دور األمــم املتحــدة يف زيــادة فعاليــة مبــدأ إجــراء انتخابــات دوريــة ”تقــارير األمــني العــام عــن 
 ))2015( A/70/306) و A/68/301 )2013( “ميقراطيةالدإرساء ونزيهة وتشجيع 

العامــــة املتعلــــق مببــــادئ وأنــــواع املســــاعدة االنتخابيــــة املقدمــــة مــــن األمــــم املتحــــدة  ةتوجيــــه السياســــ
)FP/01/2012(  

 )FP/02/2012الحتياجات (لاألمم املتحدة  لتقييم ةالتوجيهياملبادئ 

املتحــدة. اإلشــراف واملراقبــة  ألمــماملقدمــة مــن ابيــة املســاعدة االنتخاب العامــة املتعلــقتوجيــه السياســة 
 )FP/01/2013وإصدار الشهادات ( واألفرقة

األمـــــم املتحـــــدة للمـــــراقبني الـــــدوليني لالنتخابـــــات املقـــــدم مـــــن دعم املتعلـــــق بالـــــتوجيـــــه السياســـــة 
)FP/03/2012( 
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نتخـــايب االنظـــام ال وإصـــالحاألمـــم املتحـــدة لتصـــميم املقـــدم مـــن دعم املتعلـــق بالـــتوجيـــه السياســـة 
)FP/02/2013( 

بتعزيز املشـاركة السياسـية واالنتخابيـة للمـرأة مـن خـالل املسـاعدة االنتخابيـة املتعلق توجيه السياسة 
  )FP/03/2013( املقدمة من األمم املتحدة

رطة املقــدم مــن الُشــدعم لــ ةالتوجيهيــ املبــادئ -إدارة الــدعم امليــداين /إدارة عمليــات حفــظ الســالم
 )2013/03ألمن يف العمليات االنتخابية (ل األمم املتحدة

ألمـــم عمليـــات اسياســـة محايـــة املـــدنيني يف  -/إدارة الـــدعم امليـــداين إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم
 )2015/07فظ السالم (حلاملتحدة 

لتحليـل والتخطـيط لدليـل  -ات النــزاعنشـوب نتخابـات ومنـع اال -برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
 )2009( اتاعالنـز ومنع نشوب 

  )2014( أوالً حقوق اإلنسان عمل مبادرة خطة 
    

  أخرىقراءات   3 - واو   

 A/55/985( ،2001( ‘‘املسلحة اتالنـزاعنشوب منع ’’تقرير األمني العام عن 

ــــع ’’تقريــــر األمــــني العــــام عــــن  ــــر مرحلــــي عــــن من ـــــزاعنشــــوب تقري  ،)(A/60/891 ‘‘املســــلحة اتالن
2006  

  S/2011/552)(، 2011 ‘‘لدبلوماسية الوقائية: حتقيق النتائجا’’عن تقرير األمني العام 
الســيد ، تقريــر املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعســفاً 

  )A/HRC/14/24/Add.7باالنتخابات ( املرتبطةالقتل عمليات العنف و أعمال  ،لستونأفيليب 
    

 الرصد واالمتثال  - زاي   

التنســيق داخــل منظومــة  لشــؤون املســاعدة االنتخابيــة بكفالــة املتحــدة األمــممنســق لــف كُ   
 املبينـةسـاعد علـى ضـمان اتبـاع املبـادئ يوف وسـ ،األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق باملسـاعدة االنتخابيـة

 يف هذه الوثيقة.

 نياملســـاعدة االنتخابيـــة مســـؤوللتقـــدمي املتحـــدة  ألمـــمابـــرامج ومشـــاريع  ومـــدير  وســـيكون  
  شرافهم.إل اخلاضعنيعلى مجيع املوظفني  ة العامةلسياسلهذا التوجيه  ضمان نشرعن  ضاً أي
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 المواعيد  - حاء   

وجيــري . 2016 حزيران/يونيــه 1 مــن اعتبــاراً  العامــة ســارياً  ةلسياســلأصــبح هــذا التوجيــه   
  .استعراضه كلما كانت هناك ضرورة لذلك

    
 االتصال  -  طاء  

شــــعبة املســــاعدة االنتخابيــــة التابعــــة إلدارة  اكرة املؤسســــية،الــــذو  ات العامــــةسياســــالفريــــق   
 ead@un.orgالشؤون السياسية. 

    
 التاريخ  -  ياء  

َــــمتــــت صــــياغة التوجيــــه مــــن ِق◌ِ    شــــعبة  ،الــــذاكرة املؤسســــيةالعامــــة و فريــــق السياســــات  لب
 .2016-2015املساعدة االنتخابية التابعة إلدارة الشؤون السياسية، 

املعنيـــــة بـــــني الوكـــــاالت  ةمـــــع أعضـــــاء آليـــــة التنســـــيق املشـــــرتك لتوجيـــــهبشـــــأن ا تشــــاورومت ال  
  ملساعدة االنتخابية قبل اعتماده.با
    

 التوقيع:    

 2016حزيران/يونيه  1التاريخ: 

  1المرفق 
  )8(ةأدوات لتحليل المخاطر االنتخابي    

  : الجدول الزمني1األداة     
    

 الــذي أفضــىتــاريخ العــن عريضــة عامــة  نظــرةحتليــل الســياق مــن خــالل جــدول زمــين يــوفر   
حتديــد مــا  علــىســاعد اجلــدول الــزمين يأن  وينبغــيأو منطقــة معينــة. بعينــه يف بلــد  احلالــة الراهنــةإىل 
 يلي:

__________ 

)؛ وكليـــة مـــوظفي منظومـــة 2013للتخطـــيط والتقيـــيم املتكـــاملني ( املتحـــدة األمـــميســـتفيد هـــذا القســـم مـــن: دليـــل   )8(  
 Simon Fisher et al. (2000). Working with Conflict: Skills andات؛ و النــزاع: إطـار حتليـل املتحـدة األمـم

Strategies for Action.  
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حقـــوق ســـياق السياســـي واالقتصـــادي و  الســـياقحتـــدد  الرئيســـية الـــيتلحظـــات المـــا هـــي   •  
تمــع حــول تلــك جتمــاعي؟ هــل هنــاك توافــق واســع يف ااال - اإلنســان والســياق الثقــايف

 ؟الرئيسيةاللحظات 

يف اجلــدول  هــاينبغــي إدراج الــيت النـــزاعب املتــأثرة/زاعـللنــ ضــةعرّ احملــددة املحــداث هــي األمــا   •  
  ؟الزمين

الــــيت ســــبقت أو مــــا هــــي األحــــداث  ،، وإذا كــــان األمــــر كــــذلكزاعـلنــــلهــــل هنــــاك تــــاريخ   •  
 العنف السابقة؟ أعقبت حاالت

تخـــذ كـــان يأنـــه   مأ فـــاً يعن شـــكالً يف املاضـــي؟ كـــان دائمـــا  نــــزاعال اختـــذهمـــا الشـــكل الـــذي   •  
والتمييـــز  ،أخـــرى مثـــل مقاطعـــة االنتخابـــات، وانتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان أشـــكاالً  أيضـــاً 

ــــــداخلصــــــومات الشخصــــــية، و السياســــــي،  واإلقصــــــاءاالجتمــــــاعي،  التغيــــــريات غــــــري  وتأيي
كانــت النســـاء هـــل  ؟ بــالعنف ن كــان مســـتهدفاً َمـــ .الدســتورية للحكومــات، ومـــا إىل ذلــك

  جنسهن؟نوع ستهدف على وجه التحديد بسبب تُ 
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 األسباب: تحليل 2األداة     

تنطــــوي  وهــــي. النـــــزاعهنــــاك عــــدد مــــن األدوات املتاحــــة للمســــاعدة يف حتديــــد أســــباب   
، أي ة األجـــلبـــني العوامـــل الطويلـــ والتمييـــز، أي مســـألةا علـــى النظـــر يف خمتلـــف مســـتويات هـــمجيع

تحليـــل بخـــذ األ. وتشـــمل األمثلـــة العوامـــل املباشـــرة، أي ةتصـــاعداملعوامـــل الو  ،يكليـــةاألســـباب اهل
ــــدرج ،املشــــكلة يجتلّــــهر اظــــمــــن القمــــة مبمــــن خــــالل البــــدء  األســــباب الســــبب  إىل وصــــوالً  مث الت

أو النظــــر إىل  ،)خفيــــةاألســــباب األساســــية حيــــث تبقــــى ليــــد، اجلجبــــل  أي مبــــا يشــــبهاألساســــي (
أي مبـا علـى حـد سـواء ( ظهورهـا أصـالً وسـبب  ت ـاالطريقة الـيت جتلّـحبث مث  ،املشكلة األساسية

هــي ذور اجلــظــاهر و هــي املالفــروع بينمــا ، املشــكلة جــوهرهــو اجلــذع  حيــث يكــونشــجرة، يشــبه ال
 سباب).األ

اع ميكــن أن زـ نــحتديــد األســباب األساســية لليف تكــون مفيــدة  قــدالــيت  يــةتوجيهالاألســئلة و   
 تشمل:

الســـتقرار والتنميـــة املســــتدامة يف بالنســـبة لآثــــار واضـــحة  ى هـــذه املســـائلترتتـــب علـــهـــل   •  
 املنطقة؟/البلد

 ؟قائمةأا ال تزال  ممت حلها، أ لالسابق؟ وه النـزاعيف األساسية  املسائلما هي   •  

وانتهاكـــات  ،والتهمـــيش االقتصـــادي ،السياســـي اإلقصـــاءواســـعة مثـــل  مســـائلهـــل هنـــاك   •  
ز االجتمــاعي (مبــا يف ذلــك علــى أســاس نــوع اجلــنس) أصــبحت التمييــو حقــوق اإلنســان، 

 ؟هيف قوانني اتمع وأعراف ةهيكليبصورة راسخة 

، مـاذا  ذلـكاألمـر لعنف يف اآلونـة األخـرية، وإذا مـا كـان انفجارات لهناك أي  تهل كان  •  
 ؟هلا السبب املباشر كان

 ء، اجلماعات الدينية)؟النسا الشباب،لعنف (املستهدفة باالرئيسية  ما هي الفئات  •  
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 ةلحتحليل أصحاب المصصحيفة : 3األداة     

المـــتالك بشـــكل صـــحيح  هـــاتفهم يلـــزم بـــةمركّ حل مواقـــف اأصـــحاب املصـــ مـــا يتخـــذ كثـــرياً   
بــدأ حتليــل ي. وينبغــي أن نــع العنــف أو التخفيــف مــن آثــارهملســاليب املمكنــة األدرة علــى تقيــيم قــال

تقيــيم ملــواقفهم  إجــراءمث  صــاحب مصــلحة،لرئيســية لكــل تحديــد اخلصــائص ابحل اأصــحاب املصــ
  .موقدرا مواحتياجا همومصاحل

    
  القدرات  االحتياجات  املصاحل  املواقف  اخلصائص

ــــز اجلهــــة              الســــمات الــــيت متي
ـــــــــــــــــــة (منظمـــــــــــــــــــة أو  الفاعل
مجاعـــــــــــة)، مثـــــــــــل حجـــــــــــم 
اجلماعــــــــــــــــة أو املنظمــــــــــــــــة. 
موقعهـــــــا؟ مـــــــدى عزلتهـــــــا؟ 

ــــــي،  -نطاقهــــــا  ضــــــيق، حمل
  طين. عضويتها.واسع، و 

ــــات فيمــــا    مــــا هــــي العالق
ـــــــــني خمتلـــــــــف اجلهـــــــــات  ب

هـــــــــــــــي  الفاعلــــــــــــــة؟ مـــــــــــــــا
إزاء املســـــــــــــائل  مواقفهـــــــــــــا

هـــــــــــي  األساســـــــــــية؟ مـــــــــــا
‘‘ القـــــــــــــــــــوى احملركـــــــــــــــــــة’’

  لتصرفاا؟

كيـف تـؤثر هـذه املصــاحل   
علـى النـــزاع. كيـف ميكــن 
وصـــــــف مصـــــــاحل اجلهـــــــة 
ــــة؟ هــــل مصــــاحلها  الفاعل
سياســــــية، أم اقتصــــــادية، 
ـــــــــة، أم ـــــــــة، أم بيئي  أم ديني

  تعليمية؟

كيـــــــف ميكـــــــن معاجلـــــــة   
االحتياجــات والشــواغل 
األساســــــــــية إلحــــــــــداث 

ل يف النــــــــــــــــــــــزاع حتـــــــــــــــــــــوّ 
ــــــــــــــــبعض  والتصــــــــــــــــدي ل
القــــــوى احملركــــــة للعنــــــف 

  احملتمل؟

مــــــــا هـــــــــي املـــــــــوارد الـــــــــيت   
متلكهــــــــــا للتــــــــــأثري علــــــــــى 
النـــــــزاع؟ أمثلــــــة: عضــــــوية 
نشــطة كبــرية، دعــم مــايل 
خــــــــــــارجي، منتجــــــــــــات، 
معلومـــــــــــــــات، ومـــــــــــــــا إىل 

  ذلك.
    

 األسئلة التوجيهية األخرى يف التحليل:مل تشميكن أن و   

 املســائلبشــأن  مومــواقفه هم. مــا هــي مطــالبهيريدونــإــم يقــول النــاس  مــا الــذيواقــف: امل  •  
 األساسية؟

وكيــف تــؤثر  ،النـــزاعل بصــفيمــا يت همحلامصــهــي . مــا يريــده النــاس حقــاً الــذي : مــا املصـاحل  •  
 ؟النـزاعهذه املصاحل على 

 الـيتاألساسـية والشـواغل النـاس. مـا االحتياجـات  حيصـل عليـهجيـب أن االحتياجات: ما   •  
 ة علنا؟فصلاملطالب امل ‘‘خلف’’تكمن 

  ؟أو إجياباً  إما سلباً  النـزاع على للتأثري اليت ميلكواالقدرات: ما املوارد   •  
    

 النـزاع: خريطة 4األداة     

حل يف ابــني أصــحاب املصــ تقــين بصــري إلظهــار العالقــاتأســلوب  وهــ النـــزاع خريطــةرســم   
 :النـزاع خريطةيف رسم  الرئيسيةما يلي األسئلة وفي. النـزاع



- 
 

 

16-09621 35 

 

 ؟ههذ النـزاع حالةيف  ينخرطن مَ   •  

 ن هم األطراف الرئيسية؟مَ   •  

رور مبـغـريوا ت وهـل؟ تـرتبط ببعضـها الـبعضبني كل هـذه األطـراف وكيـف  اتما هي العالق  •  
 الوقت؟

الســـــكانية  - جتماعيـــــةاألوضـــــاع االمـــــا هـــــي و ؟ النــــــزاعدث يف أي منـــــاطق أو أقـــــاليم حيـــــ  •  
 ن هذه املناطق؟ععروفة امل

ضـــد  اـــارتكالـــيت يشـــيع امـــا هـــي أشـــكال العنـــف و للعنـــف؟  هـــل النســـاء هـــدف حمتمـــل  •  
 إىل أي مدى تؤثر التقاليد أو األعراف ديناميات القوة الكامنة؟و ؟ النساء

ويبـــني دائرة. جهـــة فاعلـــة بـــل كـــل يـــثمتيف رســـم، مـــع  تصـــوير إجابـــات هـــذه األســـئلةيـــتم و   
رسـم بالعالقـات بـني اجلهـات الفاعلـة  وجيـري تصـوير. تلك اجلهـة الفاعلـة احملـددةدائرة قوة الحجم 

 م طبيعة العالقة.و رسنوع اخلط املويبني خطوط بني الدوائر. 

علـــى ســــبيل املثـــال، ميكــــن فأنـــواع خمتلفــــة مـــن العالقــــات.  علــــىختلفـــة املطــــوط وتـــدل اخل  
  .اً رمسي اً ارتباطميثل نقط املط اخلتحالف، و ميثل الزدوج املط بينما اخل، النـزاعثل أن ميعرج تامل للخط
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 األسباب المباشرة: تحليل 5داة األ    

 تملة العناصر التالية:احمل األسباب املباشرةتضمن حتليل يميكن أن   

 .ه السبب املباشرتخذيكن أن ذي ميملظهر الاوصف   •  

 حمدد)؟ إقليم/(يف مجيع أحناء البلد أو يف منطقةيُرجح حدوثه أين   •  

 تطور خالل االنتخابات)؟يقد  ذلك(مع مالحظة أن  حدوثهما هي فرصة   •  

مــا مــدى أمهيــة التــأثري احملتمــل علــى االنتخابــات (للمســاعدة يف حتديــد املــوارد الــيت جيــب   •  
  )؟هملنع هاسيتكر 

  
السبب املباشر 

  احملتمل
مرتكب 

  األهداف  املباشر السبب
درجة احتمال 

  أدوات املنع  املوقع  التوقيت  األثر  احلدوث
أدوات ختفيف 

  األثر
                                    
                  
                  
                  

  


