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ملتحااااادة وتعليقاعاااااا العلنياااااة حاااااول بشاااااان بياناااااات األمااااام ا توجيهاااااات سياسااااااتية

 االنتخابات
 الغرض -ألف   المحتويات

 النطاق -باء     
 األساس املنطقي -جيم    
 توجيهات السياساتيةال -دال    
 طلحات والتعاريفصامل -هاء    
 املراجع -واو    
 الرصد واالمتثال -زاي    
 التواريخ -حاء    
 االتصالجهة  -طاء    
 تاريخال -ياء    

 
 

 الغرض -ألف   
سياساااة األمااام املتحااادة فيماااا يتعلاااق بالبياناااات والتعليقاااات العلنياااة  التوجيهاااات هدد هاااذتااا - 1

وضاااي أيضاااا أدوار ومساااؤوليات ءتلاااف أجااا اء من وماااة ت يالاااص تصااادرها حاااول االنتخاباااات  وهااا
االعتبااارات ، ويقاادت توجيهااات بشااان ةعلنياا اتاألماام املتحاادة لاادر إصاادار بيانااات أو إبااداء تعليقاا

هااو كفالااة تاارابا الرسااائ   التوجيهاااتالرئيسااية واملضاامون وعمليااة التشاااور املطلوبااة  وا ااد  ماان 
 العلنية الص تصدرها األمم املتحدة حول االنتخابات واتساقها والقدرة على التنبؤ هبا 

   
 النطاق -باء   

مااويفي األماام املتحاادة تسااري هااذه السياسااة علااى ايااع كيانااات من ومااة األماام املتحاادة و  - 2
فيمااا يتعلااق بالبياناااات والتعليقااات العلنياااة الصااادرة حااول االنتخاباااات  وهااي مهماااة بصاافة  اصاااة 
بالنسااابة لرباااار ماااويفي األمااام املتحااادة، ن املقااار ون امليااادان علاااى الساااواء، وال سااايما أقااادت  ثااا  

املتحااادة تشاااا  إ   ، مااان املفهاااوت أن األماااامالتوجيهااااات هلألمااام املتحااادة ن البلااااد  وأل اااراض هاااذ
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من ومااة األماام املتحاادة باساارها، أي اياااع إدارات األماام املتحاادة وصااناديقها وبرا هااا والرياناااات 
وجلاهناااا وبعثاعاااا سفاااب السااالت وبعثاعاااا السياساااية وصاااناديقها االسااات مانية والوكااااالت التابعاااة  اااا 

ر  كمااا تسااري هااذه السياسااة علااى بناااء الساالت وأفرقتهااا القطريااة وهي اعااا األ اار ل ااخلاصااة وبعثاعاا
 البعثات االستشارية أو اخلدمات احملدودة األج  

ماا تقادت األمام املتحادة مسااعدة ثوتغطي هاذه السياساة اياع الساياقات،  اا ن يلا  حي - 3
انتخابيااة، وحيثمااا يرااون  ااا وجااود ولراان ال تقاادت أي مساااعدة انتخابيااة، وحيثمااا ال يرااون لألماام 

ياااداو  وهاااي تغطاااي أيضاااا ايااع البياناااات العلنياااة، ساااواء اخلطياااة أو الشااافوية، املتحاادة أي وجاااود م
 والرسائ  الدعوية، والردود العفوية على األس لة أو االستفسارات املتصلة بالعمليات االنتخابية 

باااالقنان مااع السياسااة االنتخابيااة القائمااة لألماام املتحاادة،  التوجيهااات هوينبغااي قااراءة هااذ - 4
املسااااعدة االنتخابياااة املقدماااة مااان األماااام ة بشاااان مباااادا وأناااوا  اتيتوجيهاااات السياساااالسااايما  وال

شاارا  إلا  املساااعدة االنتخابيااة املقدمااة ماان األماام املتحاادة(، و FP/01/2012)املرجااع رقاام  املتحاادة
(، ودعاام األماام املتحاادة ملااراقب االنتخابااات FP/01/2013والتصااديق )املرجااع رقاام  ةفرقاااألو  بااةراقاملو 

(، وتع يااا  مشااااركة املااارأة ن االنتخاباااات ون اسيااااة السياساااية FP/03/2012وليني )املرجاااع رقااام الاااد
 ( FP/03/2013عن طريق املساعدة االنتخابية املقدمة من األمم املتحدة )

 األساس المنطقي -جيم   
ة تُعاد االنتخاباات أحاداذا يات طااابع سياساي وعاات عاا، املسااتور، وتتسام نتائ هاا با ياا - 5

بالغااة، وبالتااا، فهااي موضااو    ااى بقاادر كباا  ماان االهتمااات والتعليقااات  وبغاا  الن اار عاان كااون 
االنتخابااات عمليااات عااري علااى الصاااعيد الااوطين، فااكن األماام املتحاادة كثااا ا مااا تقااوت باادور مهااام 

  العملياتدعما  ذه 
ياااااة تشااااار  ون كثااااا  مااااان ساااااياقات مرحلاااااة ماااااا بعاااااد انتهااااااء الصااااارا  والساااااياقات االنتقال - 6

االنتخابااات جاا ءا ال يت اا أ ماان اتفاقااات الساالت وكثاا ا مااا ُترلااف األماام املتحاادة إمااا ماان  لاا  
األمااان أو مااان اجلمعياااة العاماااة بتقاااد  مسااااعدة ودعااام ن هاااذا الصااادد  ون حااااالت كثااا ة أ ااارر 
 تطلاااب الدولاااة العضاااو مااان األمااام املتحااادة تقاااد  مسااااعدة أو دعااام إلدارة العملياااات االنتخابياااة 
وميرااان أن تتخاااذ املسااااعدة أو الااادعم أشاااراال عديااادة  اااا ن يلااا  الااادعم العاااات، أو تيسااا  سااا  
عملية السلت، أو الوسااطة، أو املسااعي اسميادة، أو املسااعدة التقنياة  وحاا ن اسااالت الاص ال 
 يراااون فيهاااا أي وجاااود مياااداو رداااي لألمااام املتحااادة، قاااد يتعاااني عليهاااا القياااات بااادور ماااا، إماااا مااان

نطلقااا ماان مسااؤوليتها عاان احقااوق اإلنسااان وهايتهااا أو ايااع  االل والياعااا الشاااملة مثاا  تع ياا  
دعااااام صاااااون السااااالم واألمااااان الااااادوليني  ون حااااااالت أ ااااارر، قاااااد يُطلاااااب مااااان األمااااام املتحااااادة 
االضااطل  باادور ن تسااوية املنازعااات الااص ترتنااف عمليااة انتخابيااة  وماان  ، فااكن أجاا اء عدياادة 
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تحادة قاد تقاوت بادور ماا أو تشاارحن علاى واو ماا دوال أعضااء ن االضاطل  بعملياعاا من األمم امل
 االنتخابية 

ون هااذا السااياق، كثاا ا مااا يُطلااب ماان األماام املتحاادة أو يتوقااع منهااا أو يتعااني عليهااا أن  - 7
بشاااان  مهماااةتعلاااق علاااى العملياااات االنتخابياااة، أو قاااد تر اااب األمااام املتحااادة ن إيصاااال رساااائ  

، لتااو، البلااادان زمااات أمورهاااا بنفساااهاة  ون ااارا سساسااية هاااذه العمليااات، واأل ياااة القصاااور العملياا
وأن يُن اار إليهااا علااى أهنااا كااذل ، ماان املهاام أن  ،وضاارورة أن ترااون األماام املتحاادة ااياادة سياساايا

ة  تااو  البيانااات الااص تصاادرها األماام املتحاادة أو التعليقااات الااص تبااديها بشااان العمليااات االنتخابياا
 وأن ترون متوافقة مع السياسات واملمارسات املتبعة ن األمم املتحدة  ك  العناية وأن تُنسق

، الاذي هاو وكيا  األماني العاات للشاؤون للمسااعدة االنتخابياةويتو  منسق األمم املتحادة  - 8
ومااة عاان املسااؤولية الرئيسااية ن املن ”( منسااق األماام املتحاادة“السياسااية، )ُيشااار إلياا  فيمااا يلااي بااا 

  وتُعاار   السياسااة االنتخابيااة لألماام وإصاادارها ونشاارها السياسااة االنتخابيااة لألماام املتحاادةوضااع 
اإلل اماااي اللاااذان يساااريان علاااى اياااع كياناااات األمااام  التوجيهااااتاملتحااادة باهناااا اإلطاااار املعيااااري و 

ص يباااذ ا ن إطاااار اجلهاااود الااا التوجيهااااتاملتحااادة الاااص تقااادت مسااااعدة انتخابياااة  وقاااد ُوضاااع هاااذا 
من أج  وضع  موعة كاملاة مان السياساات االنتخابياة علاى نطااق من وماة منسق األمم املتحدة 

  األمم املتحدة
  

 ةاتيسياستوجيهات الال –دال   
 إطار األمم المتحدة للمساعدة االنتخابية 1 –دال   

الوفااااء بشااارطني  قبااا  قياااات األمااام املتحااادة بتقاااد  أي ناااو  مااان املسااااعدة االنتخابياااة، يلااا ت - 9
أساساااايني: أوال، يلاااا ت أن تسااااتند ايااااع املساااااعدات االنتخابيااااة الااااص تقاااادمها األماااام املتحاااادة إ  
ترليااف صااادر ماان  لاا  األماان أو اجلمعيااة العامااة أو إ  طلااب ردااي مقاادت ماان دولااة عضااو أو 

تقيااااايم باااااكجراء  للمسااااااعدة االنتخابياااااةمااااان إقلااااايم، وذانياااااا، يلااااا ت أن يقاااااوت منساااااق األمااااام املتحااااادة 
للحتياجاااااات يات الصااااالة  واساااااتنادا إ  تقريااااار التقيااااايم، يوافاااااق املنساااااق علاااااى تقاااااد  املسااااااعدة 
االنتخابياة أو يعتربهااا  اا  ملئمااة، و اادد نااو  املسااعدة وبارامناعااا وطرائااق تقاادميها  وقااد يااؤذر مااا 

لااااى مااااا إيا  إيا كاناااام األماااام املتحاااادة سااااتقدت مساااااعدة انتخابيااااة أت ال ونااااو  املساااااعدة املقدمااااة ع
كاناااام األماااام املتحاااادة ستصاااادر بيانااااا حااااول االنتخابااااات، ومضاااامون يلاااا  البيااااان، وماااان الااااذي 

 سيصدره 
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 المبادئ واعتبارات السياسة العامة 2 –دال   
بعااادد مااان املباااادا،  املسااااعدة االنتخابياااة املقدماااة مااان األمااام املتحااادة: تسنشاااد المباااادئ - 10

بشاان مباادا وأناوا  املسااعدة االنتخابياة املقدماة مان  تيةالتوجيهاات السياسااعلى النحاو املباني ن 
األمااام املتحااادة، الاااص يلااا ت أ اااذها ايعاااا بعاااني االعتباااار فيماااا يتصااا  بالبياناااات والتعليقاااات العلنياااة 

 الصادرة حول االنتخابات  واملبادا التالية  ا أ ية  اصة ن هذا الصدد:
  ال تقااااوت األماااام املتحاااادة ا بنفسااااهاالساااايادة الوطنيااااة وتااااولي البلاااادان  مااااا  أمور اااا - 

انتخابيااة أو التصااديق أو اإلشاارا  عليهااا أو مراقبتهااا مااا   يصاادر  بتن اايم أي عمليااة
 اااا ترلياااف باااذل  تديااادا مااان  لااا  األمااان أو اجلمعياااة العاماااة  يلااا  أن املسااااعدة 
 االنتخابيااااة املقدمااااة ماااان األماااام املتحاااادة تُعاااا ز وتُاااادع م تااااو، البلاااادان زمااااات العمليااااات
االنتخابية بنفسها  ون حاني تشا ع األمام املتحادة وتُادع م اجلهاود الاص تباذ ا الادول 
األعضاء للوفاء بالت اماعا وتعهداعا الدولية، فاكن األمام املتحادة ال تعلاق عموماا علاى 
صااحة أي عمليااة انتخابيااة و/أو علااى مشااروعية نتائ هااا  باا  إناا  يتعااني علااى   اارين، 

ة العضااااااو املعنياااااة، أن يقاااااارروا مااااااا إيا كاناااااام العمليااااااة يات وال سااااايما مااااااواطين الدولاااااا
تعرااا  إرادة الشاااعب  ون هاااذا الصااادد، فاااكن أي  تهاااامصاااداقية وماااا إيا كانااام نتي 

انتخابااات حقيقيااة هااي ن هنايااة املطااا  االنتخابااات الااص تعراا  نتائ هااا ا تيااار أو 
 ا تيارات الشعب املعرب عنها حبرية 

يضاااااطلع أمياااااع أنشاااااطة املسااااااعدة  د واالساااااتق ل الموضاااااوعية والنوا اااااة والحياااااا - 
االنتخابياااة املقدماااة مااان األمااام املتحااادة ماااع مراعااااة هاااذه املباااادا  ون حالاااة البياناااات 
الااص تصاادرها حااول االنتخابااات، والااص ميراان أن ترااون أداة مهمااة وقويااة ماان أدوات 

األذاار الااذي لرفالااة ن اهااة املن مااة و أساسااية الدبلوماسااية العامااة، ترااون هااذه املبااادا 
 ُ دذ  أي بيان من هذا القبي  

كثاا ا مااا تُعلان اجلمعيااة العامااة    تح ميااةمعياريااة ول ااس ليسا   أساا االساتناد إلاا   - 
أن  ال يوجد منويج واحاد للدميقراطياة ومان   فاكن أي بياناات تصادرها األمام املتحادة 

تااا عم أن لاااديها جياااب أن تااانت الساااياق احمللاااي وال ااارو  احمللياااة  واألمااام املتحااادة ال 
معياااارا دولياااا واحااادا للعملياااات االنتخابياااة لتقيااايم اياااع االنتخاباااات واسرااام عليهاااا  

، وماااا تضاااطلع بااا  املسااااعدة االنتخابياااة املقدماااة مااان األمااام املتحااادةور ااام يلااا ، فاااكن 
ماااان أنشاااااطة بشاااار  أعاااام، عااااد  إ  تع يااااا  احاااانات ايااااع حقاااااوق األماااام املتحاااادة 

اسقوق واملبااااادا املررسااااة ن ميثاااااق األماااام املتحاااادة، اإلنسااااان األساسااااية وااللتاااا ات باااا
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واإلعلن العاملي سقوق اإلنساان، والعهاد الادو، اخلااحل بااسقوق املدنياة والسياساية، 
 و  ها من الصروحن القانونية الدولية يات الصلة 

جيااب علااى األماام املتحاادة   المنظااور السياسااي والمنا عااات المتالاالة باالنتخابااات  - 
راااون اايااادة سياسااايا، وأن يُن ااار إليهاااا باعتبارهاااا كاااذل ، وأن يساااهم ماااا كفالاااة أن ت

تقدماا  ماان مساااعدة ن تقيااق التعدديااة السياسااية واالسااتقرار علااى األمااد البعيااد، وأال 
ُيسااااء اساااتخدامها أو اساااتغل ا مااان جاناااب أي فصاااي  سياساااي  ومااان  ، ينبغاااي أن 

، السياسااية وجهااات الن اارتشاا يع مشاااركة ايااع الفصااائ  و تصاادره يتااو ى أي بيااان 
أن تاادرحن احتمااال حاادو   لألماام املتحاادة ااا ن يلاا  الف ااات املهمشااة  كمااا ينبغااي 

أعماااااال عناااااف متصااااالة باالنتخاباااااات وأن تعمااااا  علاااااى التوصااااا  إ  تساااااوية سااااالمية 
للمنازعااات وقبااول نتااائخ االنتخابااات  وساايتعني بالضاارورة أن تااو، أي بيانااات بشااان 

اجااب ألي انتهاكااات سقااوق اإلنسااان تقااع بصاادد العملياااة قبااول النتااائخ االعتبااار الو 
 ودقة النتائخ ومصداقيتها 

ايااع أشاارال  يرااون هناااحن تراماا  تااات باانين سااياق أي بعثااة، ينبغااي أن  الت اماا   - 
تصاا  تصادر عنهااا فيماا يألماام املتحادة وأي بيانااات املقدمااة مان ااملسااعدة االنتخابياة 

توجااد هبااا بعثااات، ينبغااي أن يرااون تقااد  ايااع باالنتخابااات  ون السااياقات الااص ال 
 املساعدات وإصدار أي بيانات باسلوب منسق ومتماس  ومتسق 

ينبغااي أ ااذ عاادد ماان اعتبااارات السياسااة العامااة ن اسساابان  اعتبااارات السياسااة العامااة  - 11
ري ن أي فيمااا يتعلااق بالبيانااات الااص تصاادرها األماام املتحاادة بشااان العمليااات االنتخابيااة الااص عاا

 دولة من الدول األعضاء 
وينبغاي أن تراعاي البياناات والتعليقاات العلنياة الاص تصادر عان األمام املتحادة التفاعا  ماع  - 12

الدولااة العضااو عمومااا، وأن ترااون متساااقة مااع يلاا  التفاعاا  ومرملاااة لاا   ويلاا ت أن يرااون هنااااحن 
ت أو البيانااات الااص  ااا حساسااية تنساايق مناسااب بااني املياادان واملقاار، ال ساايما فيمااا يتعلااق باساااال

 اصااة، ويلاا  بغيااة ضاامان أ ااذ  ماا  التفاااعلت وااذااار بعااني االعتبااار علااى وااو كاماا   وتُعااد 
البيانااات أداة مهمااة ماان أدوات الدبلوماسااية العامااة ولااذل  ينبغااي أن ترااون مرملااة للاادور الااذي 

 سناتي يا تضطلع ب  األمم املتحدة عموما ن البلد وأن تستخدت استخداما ا
وينبغااي وضااع البيانااات والتعليقااات العلنيااة الصااادرة حااول االنتخابااات ن السااياق األوسااع  - 13

الساناتي ية االتصاال بشاان االنتخاباات، الاص ينبغااي صايا تها عموماا ن امليادان بادعم مان املقاار  
اسااااالت أو ون اسااااالت الاااص ال يراااون لألمااام املتحااادة أي وجاااود مياااداو فيهاااا أو عنااادما تراااون 
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البياناااات تتسااام حبساساااية  اصاااة، يضاااطلع مقااار األمااام املتحااادة بااادور قياااادي ن صااايا ة البياناااات 
 وإصدارها 

االنتخابااااات قباااا  أي مناساااابة انتخابيااااة بفاااانة   بشااااانوينبغااااي وضااااع اسااااناتي ية االتصااااال  - 14
األحاااادا  كافيااااة  وينبغااااي أن تتضاااامن تلاااا  االسااااناتي ية بيااااان دور األماااام املتحاااادة وواليتهااااا، و 

الرئيسااية املتعلقااة باالتصاااالت مفصاالة وفقااا لل اادول الاا مين للنتخابااات، والتخطاايا للطااوارا )ال 
  أعمااال عنااف(، وعمليااة التشاااور، واألدوار واملسااؤوليات املتصاالة و ساايما فيمااا يتعلااق باحتمااال وقاا

مااني العااات بصاايا ة وإصاادار ءتلااف البيانااات  وحيثمااا أمراان، ُتصاااي أيضااا ساالفا، بيانااات باساام األ
 ن إطار اسناتي ية االتصال الشاملة 

ون اساااالت الااص يرااون فيهااا احتمااال أو توقااع معقااول لتعاارض مصااداقية العمليااة للهنيااار  - 15
ناادال  أعمااال عنااف بشااان العمليااة، ينبغااي أن تتضاامن اسااناتي يات االتصااال عناصاار وقائيااة اأو 

ات القواعاد وااللت اماات الدولياة والتعهادات مث  تش يع ايع األطرا  صاحبة املصالحة علاى احان 
السياسية املتصالة باالنتخاباات، واساتخدات الوساائ  السالمية وا ياكا  الردياة لتساوية اخللفاات أو 

 املنازعات، واحنات النتائخ 
البيانااات الااص تصاادرها األماام املتحاادة حااول االنتخابااات تاام أهاادا  وعمومااا، تناادرج  - 16

 ثل  التالية:ف ة من الف ات ال
 توضيي دور األمم املتحدة وواليتها ن العملية االنتخابية؛ - 
 جراءات معينة؛إنق  رسائ  اددة والدعوة إ  اختاي  - 
 عن ة الشعب و/أو املرشي  - 

وقااد تشاام  البياناااات عناصاار ماان كااا  ماان هااذه الف اااات  وساايؤذر ا ااد  مااان البيااان علااى توقيتااا  
 موج  الرسالة ومضمون  وعملية التشاور و 

وعاااااد  أكثااااار البياناااااات شااااايوعا إ  توضااااايي دور األمااااام املتحااااادة،  اااااا ن يلااااا  تقاااااد   - 17
املساااعدة أو رصااد اسالااة فيمااا يتعلااق بتقيااد الدولااة العضااو بااُاطر والت امااات قانونيااة معينااة، ولرنهااا 

  علااى تااو، قااد تتضاامن أيضااا توضاايي مااا ال تفعلاا  األماام املتحاادة أو تتحماا  مسااؤوليت ، مااع النكياا
البلااادان زماااات أمورهاااا بنفساااها ومساااؤوليتها عااان العملياااة  وينبغاااي عاااادة أن يقتصااار نطااااق البياناااات 

حااول االنتخاباات علااى  ااالت واليااة ءتلاف كيانااات األمام املتحاادة و/أو ناو  املساااعدة الصاادرة 
 االنتخابية املقدمة 

خدات البيانااااات لنقاااا  رسااااائ  وبوصاااافها أداة ماااان أدوات الدبلوماسااااية العامااااة، ميراااان اساااات - 18
إ  تادعيم إجاراء معاني أو الادعوة إ  اختااي إجاراء معاني أو إداناة سالوحن معاني  عادة معينة عد  
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، فاااكن أكثااار دقاااةون حاااني تتبااااين تفاصاااي  تلااا  البياناااات حساااب ا اااد  املتاااو ى علاااى وجااا  ال
 البيانات شيوعا ن هذا اجملال تتضمن ما يلي:

عا السياساااية املتصااالة علااى التقياااد بالت اماعاااا الدوليااة وتعهاااداتشاا يع الااادول األعضااااء  - 
 ؛باالنتخابات ودعوعا إ  يل 

 ؛قرار بالتقدت احملرز أو بن اح مراح  العمليةإلبناء الثقة ن العملية با - 
تشاا يع إد ااال تسااينات علااى العمليااة إمااا ن اجملاااالت التقنيااة أو ماان حياا   ااول  - 

 ؛العملية لل ميع
يع اياااع األطااارا  علاااى احااانات العملياااة وقواعااادها و لياعاااا، و اصاااة نتائ هاااا، تشااا  - 

وتوجيااا  أي منازعاااات بشااااهنا باسااالوب سااالمي إ  االياااات الردياااة املختصاااة لتساااوية 
 ؛املنازعات

توجياا  رسااائ  وقائيااة حيثمااا يرااون هناااحن احتمااال وقااو  أعمااال عنااف أو انتهاكااات  - 
 ؛باتأ رر سقوق اإلنسان بصدد االنتخا

جنااااح االنتخاباااات أو البنااااء علاااى توجيااا  رساااائ  بعاااد انتهااااء االنتخاباااات عاااد  إ   - 
  اتها اضطرابتاملضي قدما ن أعقاب عملية شاب

عموماا ولران األمام املتحادة تارر أهناا ميران  بصورة مرضيةوحيثما يبدو أن العملية تتقدت  - 19
إرساااال رساااائ  طموحاااة التوجااا  لتشااا يع بنااااء  أن تساااهم ن بنااااء الثقاااة ن العملياااة، فكهناااا قاااد تقااارر

 الثقة مع تقدت س  العملية  وميرن أن تتضمن هذه الرسائ  ما يلي:
 النحيب بكجراء االنتخابات؛ - 
 اإلشادة  ن ا تاروا املشاركة؛ - 
التعلياااق علاااى املناااال اإلجيااااج الاااذي سااااد إجاااراء االنتخاباااات  اااا ن يلااا  ماااا يتعلاااق  - 

 سان؛أوانب حقوق اإلن
اساا  علااى التحلااي بالصاارب واحاانات املؤسسااات والعمليااة أذناااء عااد األصااوات وفرزهااا  - 

 وأذناء الن ر ن الشراور والطعون 
وحيثمااا يباادو أن العمليااة االنتخابيااة تواجاا  تااديات، ماان قبياا  العنااف، أو انتهاااحن حقااوق  - 20

قباول النتاائخ، قاد تقارر األمام  اإلنسان، أو ادعااءات حبادو  ت ويار أو ءالفاات، أو التهدياد بعادت
املتحااادة إصااادار بياااان يااادعو إ  تشااا يع تساااني العملياااة أو احنامهاااا  وميرااان أن تتضااامن هاااذه 

 الرسائ  ما يلي:
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 الدعوة إ  التحلي بالصرب وضبا النف  ونبذ العنف واحنات حقوق اإلنسان؛ - 
 املختصة؛اس  على إحالة ايع الشراور إ  ا ي ة القضائية الوطنية  - 
 الدعوة إ  تسوية املنازعات على وو عادل وسريع وشفا ؛ - 
 ح  ايع املرشحني ومؤيديهم على قبول قرارات ا ي ات املختصة؛ - 
 اس  على احنات النتائخ النهائية؛ - 
حاا  الفاااائ ين علااى التحلاااي بالشاااهامة ن تقيااق انتصاااارهم وعلااى أن  رماااوا باسااام  - 

 اخلاسرين على التحلي بالرياسة ن قبول ا  مية  ايع املواطنني، وح 
إماا ن امليادان أو ن  ،إ  العملياة عموماا أو إ  الشاعب عن اة توجا وجيوز إصدار بيانات  - 21

املقر  ون حني تواص  األمم املتحدة ساعيها ملسااعدة البلادان علاى إدارة االنتخاباات وفقاا ألعلاى 
ي عمليااة انتخابااات تُاادار بصااورة جياادة أن تاادد وحاادها النتي ااة املعاااي  املمرنااة، فكناا  ال ميراان أل

ومقبوليتهااا  ون هااذا الصاادد، فااكن أي انتخابااات حقيقيااة هااي ن هنايااة املطااا  تلاا  الااص تعراا  
نتائ هااا اخليااار أو اخليااارات الااص يُعاارب عنهااا الشااعب حبريااة  وماان  ، فااكن بيانااات التهن ااة ينبغااي أال 

ة االنتخاباااات ونتائ هاااا، بااا  ينبغاااي أن تركااا  علاااى املناااال الاااذي ُتصااادر حرماااا وصااافيا علاااى صاااح
ساد العملية ومدر قباول النتاائخ بصافة عاماة  والوضاع األمثا  هاو أال ياتم إصادار أي بياناات مان 
هااذا القبياا  إال بعااد انتهاااء العمليااة،  ااا ن يلاا  الفصاا  النهااائي ن أي ادعاااءات أو طعااون  ومااع 

أنا  سايحد  أذارا أكارب وأن ااة حاجاة ااددة إلصاداره  ئايرُ إيا  يل ، جيوز إصدار بيان قب  يل 
)مثااا  تع يااا  الثقاااة ن هي اااة إدارة االنتخاباااات(  وعناااد إصااادار بياناااات مااان هاااذا القبيااا  أذنااااء سااا  
العمليااااة، ينبغااااي لتلاااا  البيانااااات أن تااااذكر بوضااااوح أن االنتخابااااات   تنتاااا  بعااااد، وأن تقااااوت، إيا 

 وة ايع األطرا  إ  الت ات ا دوء واحنات النتائخ اقتضى األمر، بدع
وعناااد إصااادار أي بياناااات عن اااة مااان هاااذا القبيااا ، تساااتخدت األمااام املتحااادة عباااارات مااان  - 22

 قبي :
 يات مصداقية - 
 شاملة لل ميع - 
 تتسم بالشفافية - 
 سلمية - 
 قائمة على املشاركة - 
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 حقيقية - 
حياا  أناا  ينطااوي علااى إصاادار حراام ” حاارة ون يهااة“تعباا  وال تسااتخدت األماام املتحاادة عمومااا 

ن أ لاب األحياان عباارات تركا  إماا علاى عنصار البياناات لعملياة برمتهاا  وتساتخدت علاى اوصفي 
واحااد ماان عناصاار االنتخابااات يعتاارب يا أ يااة  اصااة )مثاا : شاااملة لل ميااع، ساالمية( أو عبااارات 

والاااذي يشااا ع  األماااني العاااات )مثااا : يات  السياسااايالطاااابع غلاااب عليااا  يتشااا  إ  الااانهخ الاااذي 
 مصداقية، حقيقية( 

، ُيصااي بصاورة أولياة بياان أو رساالة عن اة عان األماني حاديثاوفيما يتعلق بالقادة املنتخباني  - 23
 صدار إال بعد تنصيب هؤالء القادة اإلالعات وال يتم 

و، بشااااان إصاااادار ويشاااا ع علااااى التشاااااور والتنساااايق بصااااورة  اااا  رديااااة مااااع اجملتمااااع الااااد - 24
الرساااائ    ااا  أن األمااام املتحااادة، بغياااة احملاف اااة علاااى حيادهاااا، ال تقاااوت عموماااا بكصااادار بياناااات 

جهاات راون فيهاا تمشنكة مع من مات أ رر أو ماع فارادر الادول األعضااء  ون اسااالت الاص 
لياااة أو تقاااوت ألمااام املتحااادة، مثااا  املن ماااات اإلقليمياااة أو دون اإلقليمياااة، أقااارب إ  العمشاااريرة ل

باادور اااوري أكاارب ماان دور األماام املتحاادة ن االنتخابااات، قااد يرااون ماان امللئاام أن يااترلم بياهنااا 
األمام املتحاادة  وحيثمااا يراون هناااحن تفراا  ن باساام بيااان إصادار باسام اجملتمااع الادو،، باادال ماان 

للمساااعدة حاادة ماان منسااق األماام املت توجيهاااتاتبااا  أي ساايناريو ماان هااذا القبياا ، ينبغااي التماااس 
  االنتخابية

 سياساتيةتوجيهات  - 3دال   
ن سااياقات البعثااات، يرااون رئااي  البعثااة، وهااو ن العااادة املمثاا  اخلاااحل لألمااني العااات،  - 25

وياترلم باسام األمام املتحادة،  ،ميثا  األماني العااتهاو الاذي هو أقدت  ث  لألمم املتحدة ن البلد و 
و التعليقااات العلنيااة حااول االنتخابااات باساام األماام املتحاادة وهااو عمومااا الااذي يصاادر البيانااات أ

علااى الصااعيد القطااري  وبوسااع املمثاا  اخلاااحل لألمااني العااات أن يفااوض ساالطة الااترلم باساام األماام 
املمثاااا  اخلاااااحل  اسصااااول علااااى إيناملتحاااادة إ  نائباااا  أو إ  أي مسااااؤول مناسااااب   اااار  ويلاااا ت 

ب ااا العملياااات االنتخابياااة  أي بياناااات إضاااافية بصاااددإلصااادار لألماااني العاااات  َب أفاااراد األمااام  مااان قب
 املتحدة اا رين على الصعيد القطري 

ون السااياقات الااص ال توجااد هبااا بعثااات، يرااون املنسااق املقاايم هااو عااادة أقاادت  ثاا  لألماام  - 26
املتحدة ن البلد وهو الاذي ميثا  األماني العاات  وهاو أيضاا الاذي ميثا  فرياق األمام املتحادة القطاري  

الاااذي يصاااادر  عمومااااموعاااة  وهاااو يااااترلم ن هاااذه الساااياقات باساااام األمااام املتحااادة، وهااااو كم 
 بيانات األمم املتحدة أو تعليقاعا العلنية حول االنتخابات على الصعيد القطري 
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ون سااااياقات البعثااااات، ي اااا  املنسااااق املقاااايم يتمتااااع بساااالطة الااااترلم باساااام فريااااق األماااام  - 27
 ت ايااااع أشاااارال املساااااعدةلسياسااااة القائمااااة حاليااااا، سااااُتقد  لاملتحاااادة القطااااري كم موعااااة  ووفقااااا 

االنتخابية ن سياقات البعثات على وو مترام  متاماا مناذ البداياة  وبنااء علاى يلا ، فكنا  باالر م 
البياناااااات أو إصااااادار مااااان أن املمثااااا  اخلااااااحل لألماااااني العاااااات سااااايرون عموماااااا هاااااو املساااااؤول عااااان 

، فكنااا  جياااوز أيضاااا للمنساااق املقااايم، ن األمااام املتحااادةباسااام  التعليقاااات العلنياااة حاااول االنتخاباااات
إطااار دوره كمنسااق مقاايم، أن ُيصاادر بيانااات أو تعليقااات علنيااة  وستقتصاار هااذه البيانااات، بصاافة 
عامااة، علااى دور فريااق األماام املتحاادة القطااري، أو أعضااائ ، ن دعاام العمليااة االنتخابيااة  ويلاا ت أن 

و امللئااام بشاااان مضااامون أي بياناااات مااان هاااذا حااالاااى النياااتم ن إطاااار البعثاااة التشااااور والتنسااايق ع
القبي  وتوقيم إصدارها  ون سياقات البعثاات، يراون املنساق املقايم هاو أيضاا عاادة نائاب املمثا  
اخلاااحل لألمااني العااات  ون هااذه اساااالت، جيااوز أيضااا لنائااب املمثاا  اخلاااحل لألمااني العات/املنسااق 

لعااااات، أن يااااترلم باساااام األماااام املتحاااادة علااااى الصااااعيد املقاااايم، إيا فوضاااا  املمثاااا  اخلاااااحل لألمااااني ا
 القطري 

لرؤسااااء كياناااات األمااام املتحااادة ن البلاااد إصااادار بياناااات أو تعليقاااات علنياااة وجياااوز أيضاااا  - 28
حااول االنتخابااات  إال أن هااذه البيانااات ستقتصاار علااى  اااالت األنشااطة املضااطلع هبااا ن إطااار 

وقائعياة للمسااعدة االنتخابياة الاص يقادموهنا  ويلا ت أن ياتم والياعم وينبغي أن ترك  على اجلواناب ال
التشاور والتنسيق بشان مضامون أي بياناات مان هاذا القبيا  وتوقيام إصادارها ماع املنساق املقايم، 

 ون سياقات البعثات، مع البعثة 
وعنااادما يراااون ا اااد  مااان البياااان هاااو توضااايي دور األمااام املتحااادة وواليتهاااا فيماااا يتعلاااق  - 29
مليااااة االنتخابيااااة، ينبغااااي اتبااااا  عمليااااة التشاااااور الااااوارد وصاااافها أعااااله  وسااااتتوقف متطلبااااات بالع

دورهااا ن دعاام العمليااة االنتخابيااة   وأالتشاااور مااع مقاار األماام املتحاادة علااى واليااة األماام املتحاادة 
ت ون حالاة تقااد  مساااعدة تقنياة أو دعاام تقااين إ  املااراقبني الادوليني، ال يتعااني إجااراء أي مشاااورا

مسبقة مع مقار األمام املتحادة ولران إيا كاان هنااحن أي شا  بشاان املساالة ينبغاي استشاارة شاعبة 
 املساعدة االنتخابية بكدارة الشؤون السياسية 

ون اساااالت الااص تقاادت فيهااا األماام املتحاادة دعمااا إ  مااراقب االنتخابااات الاادوليني، ماان  - 30
ا تقاوت  راقباة االنتخاباات  وبينماا ينبغاي أن ت ا  األمام املهم أال ُيساء فهم األمم املتحدة على أهنا

املتحااادة بعيااادة عااان األضاااواء إ  حاااد ماااا ن تقااادميها لاااذل  الااادعم، فكنااا  قاااد يلااا ت إصااادار بياااان 
لتوضاايي الاادور احملاادود الااذي تقااوت باا  األماام املتحاادة  وينبغااي أن يصاادر هااذا النااو  ماان البيانااات 

عاان رئااي  الريااان التااابع لألماام املتحاادة الااذي يقاادت يلاا  عاان قيااادة األماام املتحاادة ن البلااد أو 
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الاادعم إيا اتفااق علااى يلاا   وحيثمااا يرااون هناااحن  مااوض بشااان املسااالة، ينبغااي استشااارة ُشااعبة 
 املساعدة االنتخابية 

وحيثمااااا تشاااااارحن األمااااام املتحااااادة ن تن ااااايم االنتخاباااااات أو إجرائهاااااا، أو التحقاااااق منهاااااا/  - 31
ا، أو اإلشارا  عليهاا، أو ن أفرقاة اخلارباء، أو تقاد  الادعم لتهي اة بي اة التصديق عليهاا، أو مراقبتها

مواتيااة، ينبغااي التشاااور مااع املنسااق، ماان  االل ُشااعبة املساااعدة االنتخابيااة، أذناااء وضااع اسااناتي ية 
 العملية  بشاناالتصاالت وقب  إصدار أي بيان أو إبداء أي تعليق 

عمليااة االنتخابيااة، تراقااب البعثااة كاا  مرحلااة ماان مراحاا  ون حالااة مراقبااة األماام املتحاادة لل - 32
العمليااة وتقاادت تقااارير بشاااهنا إ  األمااني العااات  وميراان إصاادار بيانااات وتقااارير بشااان النتااائخ الااص 
ختلااال إليهاااا البعثاااة ن أعقااااب كااا  مرحلاااة مااان مراحااا  العملياااة، وجياااوز أن تتضااامن توصااايات مااان 

ات عاان البعثااة، بعااد التشاااور مااع املنسااق، ماان  االل أجاا  تسااينها  وعااادة مااا تصاادر هااذه البياناا
ُشااعبة املساااعدة االنتخابيااة  ويسااتتبع عمليااة املراقبااة عااادة إصاادار تقرياار تقييمااي وبيااان علااين بشااان 
إجاااراء العملياااة االنتخابياااة عموماااا  وعاااادة ماااا يصااادر البياااان العلاااين عااان األماااني العاااات يعقبااا  بياااان 

تثناءات الناادرة جادا، كماا ن اسااالت الاص قاد يااين هباا صادر عن البعثاة  وفيماا عادا بعا  االسا
األماااني العاااات، ال جياااوز ملاااراقب األمااام املتحااادة أن يعلقاااوا علاااى شااارعية نتاااائخ االنتخاباااات، بااا  أن 

 يرك وا على مصداقية العملية 
االنتخابااات، املوكلااة إ  األماام املتحاادة، أن تباادي صااحة وتتطلااب واليااة التصااديق علااى  - 33

املتحااادة رأيهاااا بشاااان مصاااداقية االنتخاباااات  فهااي تتطلاااب منهاااا إباااداء رأيهاااا بشاااان شااارعية األماام 
العمليااااة كراااا  وأيضااااا بشااااان مااااا إيا كاناااام النتااااائخ ميراااان اعتبارهااااا  ثلااااة إلرادة النااااا بني  وجيااااوز 
لساالطة التصااديق باااألمم املتحاادة أن تنشاار تقااارير مؤقتااة وأن تصاادر بيانااات مؤقتااة، بعااد التشاااور 

ق، ماان  االل ُشااعبة املساااعدة االنتخابيااة  ويُرفااع التقرياار النهااائي للتقياايم أو التصااديق إ  مااع املنساا
األماااني العاااات الاااذي يقاااوت بعرضااا  علاااى ا ي اااة املنشااا ة للوالياااة بااااألمم املتحااادة، وهاااي عاااادة  لااا  
األماان  وعااادة مااا يصاادر بيااان التصااديق النهااائي عاان ساالطة التصااديق باااألمم املتحاادة، مااا   تقاارر 

  ي ة املنش ة للوالية  ل  يل  ا
وعااااادة مااااا تصاااادر البيانااااات الااااص عااااد  إ  إيصااااال رسااااائ  اااااددة والاااادعوة إ  اختاااااي  - 34

إجاراءات معيناة بصادد العملياات االنتخابيااة عان قياادة األمام املتحاادة ن البلاد، إماا املمثا  اخلاااحل 
ن املقاار، عااادة عاان األمااني العااات  لألمااني العااات أو املنسااق املقاايم، ولراان جيااوز أحيانااا أن تصاادر ماا

، عاان للمساااعدة االنتخابيااةوينبغااي التشاااور بشااان ايااع هااذه البيانااات مااع منسااق األماام املتحاادة 
طريااق ُشااعبة املساااعدة االنتخابيااة  وتساادي الُشااعبة مشااورة بشااان ماادر ملئمااة البيااان ومضاامون  
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يصاادر البيااان عاان األمااني وتوقيتاا ، وقااد تساادي أيضااا مشااورة بشااان مااا إيا كااان ماان األنسااب أن 
 العات  ون مث  هذه اساالت، سيل ت أن ُيشارحن املرتب التنفيذي لألمني العات ن املناقشات 

والبياناااات الاااص تصااادر عااان األماااني العاااات أو املتحاااد  الرداااي باسااام األماااني العاااات، والاااص  - 35
تخدت بصااورة انتقائيااة ماان عااد  إ  إيصااال رسااائ  اااددة والاادعوة إ  اختاااي إجااراءات معينااة، ُتساا

الوالياة املمنوحاة أج  كفالة تقياق األذار املطلاوب  وهاذه مان األرجاي أن يُل اا إليهاا حيثماا تراون 
أو حيثماااا يوفاااد األماااني العاااات بعثاااة  ،صاااادرة عااان  لااا  األمااان أو اجلمعياااة العاماااةلألمااام املتحااادة 

خابيااااة، أو حيثمااااا يوجااااد للمساااااعي اسمياااادة، أو حيثمااااا توجااااد مشاااااك   طاااا ة ن العمليااااة االنت
حيثماااا احتماااال حااادو  أعماااال عناااف أو انتهاكاااات  طااا ة سقاااوق اإلنساااان حاااول العملياااة، أو 

د  يلاا  بالفعاا   وجيااوز إصاادار هااذه الرسااائ  بوصاافها رسااائ  قائمااة بااذاعا أو تع ياا ا للرسااالة  اا
 مم املتحدة الصادرة عن رئي  البعثة/املمث  اخلاحل لألمني العات أو   ه من كبار  ثلي األ

ولي  من املاالو  إصادار بياناات لتهن اة الشاعب علاى جنااح إجاراء االنتخاباات   ا  أنا   - 36
إيا ُأصااادرت بياناااات مااان هاااذا القبيااا ، فكهناااا تصااادر عاااادة عااان قياااادة األمااام املتحااادة ن البلاااد، أو 

ماام املتحاادة، املمثا  اخلاااحل لألماني العااات، أو املنسااق املقايم، ولرنهااا قااد تصادر أحيانااا ماان مقار األ
عااان األماااني العاااات عاااادة  وينبغاااي التشااااور بشاااان اياااع هاااذه البياناااات ماااع منساااق األمااام املتحااادة 

، من  لل ُشاعبة املسااعدة االنتخابياة  وتسادي الُشاعبة مشاورة بشاان مادر للمساعدة االنتخابية
أن ملئماااة البياااان ومضااامون  وتوقيتااا ، وقاااد تسااادي أيضاااا مشاااورة بشاااان ماااا إيا كاااان مااان األنساااب 

 يصااادر البياااان عااان األماااني العاااات  ون مثااا  هاااذه اسااااالت، سااايل ت أن يشاااارحن املرتاااب التنفياااذي
 لألمني العات ن املناقشات 

بعاااد إجاااراء العملياااة االنتخابياااة، ياااتم بصاااورة أولياااة  حاااديثاوفيماااا يتعلاااق بالقاااادة املنتخباااني  - 37
إال بعاد تنصاايب  يلا لعاات، وال ياتم ماان قبب ا  األماني ا ،بياانإصادار إرساال رساالة عن اة، أو أحياناا 

د، لاااهاااؤالء القاااادة  وجياااوز إصااادار بياناااات للمتابعاااة،  اااا ن يلااا  عااان قياااادة األمااام املتحااادة ن الب
عقااب إصااادار بياااان األمااني العاااات  وينبغاااي التشااااور بشااان هاااذه البياناااات مااع املنساااق، مااان  ااالل 

 ُشعبة املساعدة االنتخابية 
 الواليات ذات الاللة – 4دال   

  يؤكد األمني العات بصافة منت ماة أ ياة مراعااة حقاوق اإلنساان ن اياع حقوق اإلنسان - 38
جوانب األعمال الص تضطلع هبا األمم املتحادة، لاي  أقلهاا ن  طاة عما  حقاوق اإلنساان أوال  

(، شاا ع األمااني العااات وأعاارب عاان دعماا  لل هااود A/68/301ون   اار تقرياار لاا  عاان االنتخابااات )
 ا الاااادول األعضاااااء للمتثااااال اللت اماعااااا الدوليااااة،  ااااا ن يلاااا  بشااااان حقااااوق اإلنسااااان الااااص تبااااذ

 وتعهداعا الدولية حيثما تنطبق على االنتخابات 
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وتقوت مفوضية األمام املتحادة سقاوق اإلنساان، بوصافها كياان األمام املتحادة الرائاد املعاين  - 39
وتقاد  مسااعدات تقنياة ن  اال قضااايا  حبقاوق اإلنساان، بصاورة مساتقلة، برصاد حقااوق اإلنساان

عاملاااة ن  اااال حقاااوق الرياناااات الحقاااوق اإلنساااان ن ساااياق االنتخاباااات، ال سااايما مااان  ااالل 
اإلنسااان ن املياادان  كمااا تقااوت بصااورة مسااتقلة بكصاادار بيانااات وإبااداء تعليقااات بشااان الشااوا   

 املتعلقة حبقوق اإلنسان ن سياق العمليات االنتخابية 
وساااانك  البيانااااات الااااص تصاااادرها مفوضااااية حقااااوق اإلنسااااان و  هااااا ماااان كيانااااات األماااام  - 40

واليااات ن  ااال حقااوق اإلنسااان تتصاا  بالعمليااات االنتخابيااة، بصااورة حصاارية، املرلفااة باملتحاادة 
علااى جوانااب وقضااايا حقااوق اإلنسااان  ولاان تتضاامن تلاا  البيانااات أي تعليقااات أو تقياايم بشااان 

 ة صحة العملية االنتخابي
وينبغاااااي أن تراااااون بياناااااات األمااااام املتحااااادة بشاااااان االنتخاباااااات وبشاااااان قضاااااايا حقاااااوق  - 41

اإلنسااان ن ساااياق االنتخابااات متساااقة ومتعاضاادة  ون حاااني أن اختاااي مواقاااف حازمااة ن الوقااام 
املناسااب بشااان قضااايا حقااوق اإلنسااان ن سااياق االنتخابااات يُعااد أماارا بااال  األ يااة، فكناا  ينبغااي 

ا، قاادر اإلمرااان، مااع الريانااات يات الصاالة )قيااادة األماام املتحاادة ن البلااد املعااين، التشاااور بشاااهن
وعناااااد الضااااارورة، ماااااع إدارة الشاااااؤون السياسية/ُشاااااعبة املسااااااعدة االنتخابياااااة أو املرتاااااب التنفياااااذي 

 لألمني العات( 
 يُعااد دعاام اجلهااود الااص تعويااو مشاااركة الماارأة تااي االنتخابااات وتااي الحياااة السياسااية  - 42

تباااذ ا الااادول األعضااااء علاااى الصاااعيد الاااوطين لرفالاااة جعااا  العملياااات السياساااية شااااملة لل مياااع 
وتع يااا  مشااااركة املااارأة ن اسيااااة السياساااية إحااادر األولوياااات العلياااا لألماااني العاااات ويتصااادر جااادول 

 أعمال من ومة األمم املتحدة 
اركة املاارأة ن اسياااة السياسااية مشااوتاا ة واإلطااار القااانوو الرئيسااي ألنشااطة الاادعوة لتسااريع  - 43

لل ناااة  23يشااام  اتفاقياااة القضااااء علاااى اياااع أشااارال التمييااا  ضاااد املااارأة، والتوصاااية العاماااة رقااام 
)بشااان  25املعنياة بالقضااء علاى التميياا  ضاد املارأة )بشااان اسيااة السياساية واسياااة العاماة(، ورقام 

تفاقيااة مل مااة باختاااي ايااع التااداب  املناساابة التااداب  اخلاصااة املؤقتااة(  والاادول األطاارا  ن تلاا  اال
للقضااااء علاااى التمييااا  ضاااد املااارأة ن اسيااااة السياساااية واسيااااة العاماااة: لرفالاااة متتاااع املااارأة  سااااواة 

فيماااا يتعلاااق املعنياااة بالقضااااء علاااى التمييااا  ضاااد املااارأة موضاااوعية ماااع الرجااا ، والعاااودة إ  الل ناااة 
وينبغاااي لألمااام املتحااادة أن تساااتخدت أي فرصاااة  رناااة لتاااذك  بالتاااداب  املتخاااذة لتنفياااذ االتفاقياااة  

الااادول األطااارا  ن االتفاقياااة هباااذا االلتااا ات ولتشااا يعها علاااى اختااااي التاااداب  اللزماااة لتساااريع وتااا ة 
 مشاركة املرأة ن اسياة السياسية 
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 عاادعو  تواصا تقاد  مسااعدة انتخابياة أن  املرلفاة بوالياةلريانات األمم املتحادة وينبغي  - 44
بغياة تقياق املسااواة القانونياة والفعلياة ماع الرجا  إ  القضااء علاى اياع أشارال التمييا  ضاد املارأة 

ءتلااف كيانااات األماام املتحاادة،  ااا ن يلاا  يتعااني علااى حرياااعن السياسااية  و ن التمتااع حبقااوقهن و 
 جيااا يا ة وتو صاااببصااافة منت ماااة، أن تقاااوت هي اااة األمااام املتحااادة للمااارأة، حساااب والياااة كااا  منهاااا، 

تش يع اجلهاود الاص تباذ ا الادول األعضااء مان أجا  تع يا  املسااواة باني إ  دعوة رئيسية للرسائ  
اجلنساني وزيااادة مشاااركة املاارأة ن اسياااة السياسااية  ولرااي ترااون هااذه الرسااائ  أكثاار فعاليااة، ينبغااي 

أشاارال هااذه املساااعدة أن ترااون متناسااقة ومتسااقة ن املن ومااة باساارها  كمااا يلاا ت أن ترااون ايااع 
التوجيهااااات االنتخابيااااة ورسااااائ  الاااادعوة متسااااقة مااااع السياسااااة االنتخابيااااة يات الصاااالة، وال ساااايما 

بشاااان تع يااا  مشااااركة املااارأة ن االنتخاباااات ون اسيااااة السياساااية عااان طرياااق املسااااعدة  السياسااااتية
 (   FP/03/2013االنتخابية املقدمة من األمم املتحدة )

رااون إصاادار البيانااات أو إبااداء التعليقااات العلنيااة بشااان قضااايا املساااواة بااني وينبغااي أن ي - 45
تتضااامن تلااا  البياناااات اجلنساااني املتصااالة بالعملياااات االنتخابياااة قاصااارا علاااى الوالياااة املمنوحاااة وأال 

صاحة العملياة االنتخابياة  وينبغاي أيضاا أن لميرن تفس ه على أن  ينطاوي علاى تقيايم إصدار رأي 
ن أي بلاااد بعينااا   ولاااذل ،  األعااامماااع رساااائ  األمااام املتحااادة  ةومتساااق ةمتعاضااادت البيانااااراااون ت

ت مااع قيااادة األماام املتحاادة ن البلااد، إمااا مااع بياناااينبغااي أن يااتم التشاااور والتنساايق بشااان هااذه ال
املمث  اخلاحل لألمني العات أو املنسق املقايم، وحيثماا يقتضاي األمار، ماع املرتاب التنفياذي لألماني 

حيثمااااا يرااااون هناااااحن أي شاااا  فيمااااا يتعلااااق بسياسااااة األماااام املتحاااادة االنتخابيااااة، ينبغااااي العااااات  و 
 استشارة املنسق، من  لل ُشعبة املساعدة االنتخابية 

  
 طلحات والتعاريفالالم - اء   

  
 المراجع –واو   
 العليا وأالمراجع المعيارية   

 اإلعلن العاملي سقوق اإلنسان - 
 باسقوق املدنية والسياسيةالعهد الدو، اخلاحل  - 
 االتفاقية الدولية للقضاء على ايع أشرال التميي  العنصري - 
 لقضاء على ايع أشرال التميي  ضد املرأةااتفاقية  - 
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 ت ذات الاللة باالنتخاباتالتوجيهاالسياسات أو   
 املتحادة املسااعدة االنتخابياة املقدماة مان األمام: مبادا وأنوا  ةالسياساتي التوجيهات - 

(FP/01/2012) 
السياساااااااي: تقييمااااااات األماااااام املتحاااااادة للحتياجااااااات االنتخابيااااااة  التااااااوجيهياملباااااادأ  - 

(FP/02/2012) 
 FP/03/2012)دعم األمم املتحدة ملراقب االنتخابات الدوليني )املرجع رقم  - 
ة والتصاديق املساعدة االنتخابية املقدماة مان األمام املتحادة  اإلشارا  واملراقباة واألفرقا - 

 FP/01/2013))املرجع رقم 
 هاوإصااالحالااان م االنتخابياااة األمااام املتحااادة لتصاااميم  وة: دعاااةالسياسااااتي التوجيهاااات - 

(FP/02/2013) 
تع ياااااا  مشاااااااركة املاااااارأة ن االنتخابااااااات ون اسياااااااة السياسااااااية عاااااان طريااااااق املساااااااعدة  - 

 (FP/03/2013)االنتخابية املقدمة من األمم املتحدة 
  

 الرصد واالمتثال – اي   
ينااااا باملنساااق مهمااااة كفالاااة تقياااق التنساااايق دا ااا  من وماااة األماااام املتحااادة فيماااا يتعلااااق  

 كفالة التقيد باملبادا الواردة ن هذه الوذيقة العم  على  باملساعدة االنتخابية، وسيتو  بالتا، 
باملسااؤولية  ألمم املتحاادةباااضااطلع أيضااا مااديرو باارامخ ومشاااريع املساااعدة االنتخابيااة يوس 

 هعااان كفالاااة امتثاااال اياااع ماااويفي االنتخاباااات التاااابعني لألمااام املتحااادة اخلاضاااعني إلشااارافهم  اااذ
  التوجيهات

  
 التواريخ –حاء   

  2014كانون األول/ديسمرب   1تسري هذه السياسة اعتبارا من  
  

 االتالالجهة  –طاء   
ساااعدة االنتخابيااة، إدارة الشااؤون الفريااق املعااين بالسياسااات والااذاكرة املؤسسااية، ُشااعبة امل 
 السياسية 
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 التاريخ –ياء   
قااات بالصاايا ة الفريااق املعااين بالسياسااات والااذاكرة املؤسسااية، ُشااعبة املساااعدة االنتخابيااة،  

  2014كانون األول/ديسمرب   1إدارة الشؤون السياسية ن 
عنيااة باملساااعدة االنتخابيااة مت التشاااور مااع أعضاااء  ليااة التنساايق املشاانكة بااني الوكاااالت وامل 

  عتماداالقب  
  
 توقيع ال

  2014كانون األول/ديسمبر   1التاريخ  
 


