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منسق األمم المتحدة
للمساعدة االنتخابية
إدارة الشؤون السياسية
المرجع FP/02/2014

توجيهات سياساتية
 1كانون األول/ديسمبر 2014

بيانات األمم المتحدة وتعليقاتها العلنية حول
االنتخابات

وافق عليها :جيفري فيلتمان ،منسق األمم املتحدة للمساعدة االنتخابية
تاريخ املوافقة 1 :كانون األول/ديسمرب 2014
الفريق املعين بالسياسات والذاكرة املؤسسية
جهة االتصال:

شُعبة املساعدة االنتخابية
إدارة الشؤون السياسية
تاريخ االستعراض :بعد سنتني من تاريخ املوافقة ،أو حسب االقتضاء
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توجيه ا ااات سياس ا اااتية بش ا ااان بيان ا ااات األم ا اام املتح ا اادة وتعليقاع ا ااا العلني ا ااة ح ا ااول
االنتخابات
المحتويات

ألف  -الغرض
باء  -النطاق
جيم  -األساس املنطقي
دال  -التوجيهات السياساتية
هاء  -املصطلحات والتعاريف
واو  -املراجع
زاي  -الرصد واالمتثال
حاء  -التواريخ
طاء  -جهة االتصال
ياء  -التاريخ

ألف  -الغرض
 - 1ت ادد هااذه التوجيهااات سياسااة األماام املتحاادة فيمااا يتعلااق بالبيانااات والتعليقااات العلنيااة
ال ااص تص اادرها ح ااول االنتخاب ااات وها اي توض ااي أيض ااا أدوار ومس ااؤوليات ءتل ااف أجا ا اء من وم ااة
األماام املتحاادة لاادر إصاادار بيانااات أو إبااداء تعليقاات علنياة ،ويقاادت توجيهااات بشااان االعتبااارات
الرئيسااية واملضاامون وعمليااة التشاااور املطلوبااة وا ااد ماان التوجيهااات هااو كفالااة ت ارابا الرسااائ
العلنية الص تصدرها األمم املتحدة حول االنتخابات واتساقها والقدرة على التنبؤ هبا

باء  -النطاق
 - 2تسااري هااذه السياسااة علااى ايااع كيانااات من ومااة األماام املتحاادة ومااويفي األماام املتحاادة
فيمااا يتعلااق بالبيانااات والتعليقااات العلنيااة الصااادرة حااول االنتخابااات وهااي مهمااة بصاافة اصااة
بالنس اابة لرب ااار م ااويفي األم اام املتح اادة ،ن املق اار ون املي اادان عل ااى الس اواء ،وال س اايما أق اادت ث ا
لألم اام املتح اادة ن البل ااد وأل ا اراض ه ااذه التوجيه ااات ،م اان املفه ااوت أن األم اام املتح اادة تشا ا إ
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من ومااة األماام املتحاادة باساارها ،أي ايااع إدارات األماام املتحاادة وصااناديقها وبرا هااا والريانااات
والوك اااالت التابع ااة ااا وص ااناديقها االس اات مانية وجلاهن ااا وبعثاع ااا سف ااب الس االت وبعثاع ااا السياس ااية
اخلاصااة وبعثاع اا لبناااء الساالت وأفرقتهااا القطريااة وهي اعااا األ اارر كمااا تسااري هااذه السياسااة علااى
البعثات االستشارية أو اخلدمات احملدودة األج
 - 3وتغطي هاذه السياساة اياع الساياقات ،اا ن يلا حيثماا تقادت األمام املتحادة مسااعدة
انتخابيااة ،وحيثمااا يرااون ااا وجااود ولراان ال تقاادت أي مساااعدة انتخابيااة ،وحيثمااا ال يرااون لألماام
املتحاادة أي وجااود ميااداو وهااي تغطااي أيضااا ايااع البيانااات العلنيااة ،س اواء اخلطيااة أو الشاافوية،
والرسائ الدعوية ،والردود العفوية على األس لة أو االستفسارات املتصلة بالعمليات االنتخابية
 - 4وينبغااي ق اراءة هااذه التوجيهااات باااالقنان مااع السياسااة االنتخابيااة القائمااة لألماام املتحاادة،
وال س اايما التوجيه ااات السياسا ااتية بش ااان مب ااادا وأنا اوا املس اااعدة االنتخابي ااة املقدم ااة م اان األم اام
املتحاادة (املرجااع رقاام  ،)FP/01/2012واملساااعدة االنتخابيااة املقدمااة ماان األماام املتحاادة اإلش ارا
واملراقبااة واألفرق اة والتصااديق (املرجااع رقاام  ،)FP/01/2013ودعاام األماام املتحاادة مل اراقب االنتخابااات
ال اادوليني (املرج ااع رق اام  ،)FP/03/2012وتع يا ا مش اااركة املا ارأة ن االنتخاب ااات ون اسي اااة السياس ااية
عن طريق املساعدة االنتخابية املقدمة من األمم املتحدة ()FP/03/2013

جيم  -األساس المنطقي
 - 5تُعاد االنتخاباات أحاداذا يات طااابع سياساي وعاات عاا ،املسااتور ،وتتسام نتائ هاا با ياة
بالغااة ،وبالتااا ،فهااي موضااو ااى بقاادر كبا ماان االهتمااات والتعليقااات وبغا الن اار عاان كااون
االنتخابااات عمليااات عااري علااى الصااعيد الااوطين ،فااكن األماام املتحاادة كث ا ا مااا تقااوت باادور مهاام
دعما ذه العمليات
 - 6ون كث ا ا ما اان سا ااياقات مرحلا ااة ما ااا بعا ااد انتها اااء الص ا ارا والسا ااياقات االنتقاليا ااة تشا اار
االنتخابااات ج ا ءا ال يت ا أ ماان اتفاقااات الساالت وكث ا ا مااا تُرلااف األماام املتحاادة إمااا ماان ل ا
األماان أو ماان اجلمعيااة العامااة بتقااد مساااعدة ودعاام ن هااذا الصاادد ون حاااالت كث ا ة أ اارر
تطل ااب الدول ااة العض ااو م اان األم اام املتح اادة تق ااد مس اااعدة أو دع اام إلدارة العملي ااات االنتخابي ااة
وميراان أن تتخ ااذ املس اااعدة أو ال اادعم أشااراال عدي اادة ااا ن يل ا الاادعم الع ااات ،أو تيس ا س ا
عملية السلت ،أو الوسااطة ،أو املسااعي اسميادة ،أو املسااعدة التقنياة وحاا ن اسااالت الاص ال
يرااون فيه ااا أي وجااود مي ااداو ردااي لألم اام املتحاادة ،ق ااد يتعااني عليه ااا القيااات ب اادور مااا ،إم ااا م اان
االل والياعااا الشاااملة مث ا تع ي ا ايااع حقااوق اإلنسااان وهايتهااا أو انطلقااا ماان مسااؤوليتها عاان
دع ا اام ص ا ااون الس ا االم واألم ا اان ال ا اادوليني ون ح ا اااالت أ ا اارر ،ق ا ااد يُطل ا ااب م ا اان األم ا اام املتح ا اادة
االضااطل باادور ن تسااوية املنازعااات الااص ترتنااف عمليااة انتخابيااة وماان  ،فااكن أج ا اء عدياادة
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من األمم املتحادة قاد تقاوت بادور ماا أو تشاارحن علاى واو ماا دوال أعضااء ن االضاطل بعملياعاا
االنتخابية
 - 7ون هااذا السااياق ،كث ا ا مااا يُطلااب ماان األماام املتحاادة أو يتوقااع منهااا أو يتعااني عليهااا أن
تعل ااق عل ااى العملي ااات االنتخابي ااة ،أو ق ااد تر ااب األم اام املتح اادة ن إيص ااال رس ااائ مهم ااة بش ااان
العملي اة ون ارا سساسااية هااذه العمليااات ،واأل يااة القصااور لتااو ،البلاادان زمااات أمورهااا بنفسااها،
وضاارورة أن ترااون األماام املتحاادة ااياادة سياساايا ،وأن يُن اار إليهااا علااى أهنااا كااذل  ،ماان املهاام أن
تااو البيانااات الااص تصاادرها األماام املتحاادة أو التعليقااات الااص تبااديها بشااان العمليااات االنتخابي اة
ك العناية وأن تُنسق وأن ترون متوافقة مع السياسات واملمارسات املتبعة ن األمم املتحدة
 - 8ويتو منسق األمم املتحادة للمسااعدة االنتخابياة ،الاذي هاو وكيا األماني العاات للشاؤون
السياسااية( ،يُشااار إلي ا فيمااا يلااي ب ا “منسااق األماام املتحاادة”) املسااؤولية الرئيسااية ن املن ومااة عاان
وضااع السياسااة االنتخابيااة لألماام املتحاادة وإصاادارها ونشاارها وتُعاار السياسااة االنتخابيااة لألماام
املتح اادة باهن ااا اإلط ااار املعي اااري والتوجيه ااات اإلل ام ااي الل ااذان يسا اريان عل ااى اي ااع كيان ااات األم اام
املتحاادة ال ااص تق اادت مس اااعدة انتخابي ااة وق ااد ُوض ااع ه ااذا التوجيه ااات ن إط ااار اجله ااود ال اص يب ااذ ا
منسق األمم املتحدة من أج وضع موعة كاملاة مان السياساات االنتخابياة علاى نطااق من وماة
األمم املتحدة

دال – التوجيهات السياساتية

دال –  1إطار األمم المتحدة للمساعدة االنتخابية
 - 9قب ا قيااات األماام املتحاادة بتقااد أي نااو ماان املساااعدة االنتخابيااة ،يل ا ت الوفاااء بشاارطني
أساسا اايني :أوال ،يل ا ا ت أن تسا ااتند ايا ااع املسا اااعدات االنتخابيا ااة الا ااص تقا اادمها األما اام املتحا اادة إ
ترليااف صااادر ماان ل ا األماان أو اجلمعيااة العامااة أو إ طلااب ردااي مقاادت ماان دولااة عضااو أو
ما اان إقلا اايم ،وذانيا ااا ،يل ا ا ت أن يقا ااوت منسا ااق األما اام املتحا اادة للمسا اااعدة االنتخابيا ااة با ااكجراء تقيا اايم
للحتياج ا ااات يات الص ا االة واس ا ااتنادا إ تقري ا اار التقي ا اايم ،يواف ا ااق املنس ا ااق عل ا ااى تق ا ااد املس ا اااعدة
االنتخابياة أو يعتربهااا ا ملئمااة ،و اادد نااو املسااعدة وبارامناعااا وطرائااق تقاادميها وقااد يااؤذر مااا
إيا كان اام األم اام املتح اادة س ااتقدت مس اااعدة انتخابي ااة أت ال ون ااو املس اااعدة املقدم ااة عل ااى م ااا إيا
كان اام األم اام املتح اادة ستص اادر بيان ااا ح ااول االنتخاب ااات ،ومض اامون يلا ا البي ااان ،وم اان ال ااذي
سيصدره
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دال –  2المبادئ واعتبارات السياسة العامة
 - 10المبااادئ :تسنشااد املساااعدة االنتخابيااة املقدمااة ماان األماام املتحاادة بعاادد ماان املبااادا،
على النحاو املباني ن التوجيهاات السياسااتية بشاان مباادا وأناوا املسااعدة االنتخابياة املقدماة مان
األماام املتحاادة ،الااص يل ا ت أ ااذها ايعااا بعااني االعتبااار فيمااا يتص ا بالبيانااات والتعليقااات العلنيااة
الصادرة حول االنتخابات واملبادا التالية ا أ ية اصة ن هذا الصدد:
 الس اايادة الوطني ااة وت ااولي البل اادان م ااا أمور ا اا بنفس ااها ال تق ااوت األم اام املتح اادةبتن اايم أي عمليااة انتخابيااة أو التصااديق أو اإلش ارا عليهااا أو مراقبتهااا مااا يصاادر
ااا ترليااف بااذل تدياادا ماان ل ا األماان أو اجلمعيااة العامااة يل ا أن املساااعدة
االنتخابي ااة املقدم ااة م اان األم اام املتح اادة تُعا ا ز وتُاادعم ت ااو ،البل اادان زم ااات العملي ااات
االنتخابية بنفسها ون حاني تشا ع األمام املتحادة وتُادعم 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 با إنا يتعااني علااى ارين،
وال س ا اايما ما ا اواطين الدولا ا اة العض ا ااو املعني ا ااة ،أن يق ا اارروا م ا ااا إيا كان ا اام العملي ا ااة يات
مصااداقية ومااا إيا كاناام نتي تهااا تعر ا إرادة الشااعب ون هااذا الصاادد ،فااكن أي
انتخابااات حقيقيااة هااي ن هنايااة املطااا االنتخابااات الااص تعرا نتائ هااا ا تيااار أو
ا تيارات الشعب املعرب عنها حبرية
 الموضا ااوعية والنوا ا ااة والحيا اااد واالسا ااتق ل يضا ااطلع أميا ااع أنشا ااطة املسا اااعدةاالنتخابيااة املقدمااة ماان األماام املتحاادة مااع مراعاااة هااذه املبااادا ون حالااة البيانااات
الااص تصاادرها حااول االنتخابااات ،والااص ميراان أن ترااون أداة مهمااة وقويااة ماان أدوات
الدبلوماسااية العامااة ،ترااون هااذه املبااادا أساسااية لرفالااة ن اهااة املن مااة واألذاار الااذي
ُ دذ أي بيان من هذا القبي

 االساتناد إلا أسا معياريااة ول ااس ليسا تح ميااة كثا ا مااا تُعلان اجلمعيااة العامااةأن ال يوجد منويج واحاد للدميقراطياة ومان فاكن أي بياناات تصادرها األمام املتحادة
جي ااب أن ت اانت الس ااياق احملل ااي وال اارو احمللي ااة واألم اام املتح اادة ال ت ا عم أن ل ااديها
معي ااارا دولي ااا واح اادا للعملي ااات االنتخابي ااة لتقي اايم اي ااع االنتخاب ااات واسر اام عليه ااا
ور اام يل ا  ،فااكن املساااعدة االنتخابيااة املقدمااة ماان األماام املتحاادة ،ومااا تضااطلع ب ا
األما اام املتحا اادة ما اان أنشا ااطة بشا اار أعا اام ،عا ااد إ تع ي ا ا اح ا انات ايا ااع حقا ااوق
اإلنس ااان األساس ااية وااللتا ا ات با ااسقوق واملب ااادا املررس ااة ن ميث اااق األم اام املتح اادة،
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واإلعلن العاملي سقوق اإلنساان ،والعهاد الادو ،اخلااحل بااسقوق املدنياة والسياساية،
و ها من الصروحن القانونية الدولية يات الصلة
 المنظااور السياسااي والمنا عااات المتالاالة باالنتخابااات جيااب علااى األماام املتحاادةكفالااة أن تر ااون ااي اادة سياس اايا ،وأن يُن اار إليهااا باعتباره ااا ك ااذل  ،وأن يس ااهم م ااا
تقدما ماان مساااعدة ن تقيااق التعدديااة السياسااية واالسااتقرار علااى األمااد البعيااد ،وأال
يُساااء اسااتخدامها أو اسااتغل ا ماان جانااب أي فصااي سياسااي وماان  ،ينبغااي أن
يتااو ى أي بيااان تصاادره تش ا يع مشاااركة ايااع الفصااائ ووجهااات الن اار السياسااية،
ااا ن يل ا الف ااات املهمشااة كمااا ينبغااي لألماام املتحاادة أن تاادرحن احتمااال حاادو
أعم ا ااال عن ا ااف متص ا االة باالنتخاب ا ااات وأن تعم ا ا عل ا ااى التوص ا ا إ تس ا ااوية س ا االمية
للمنازعااات وقبااول نتااائخ االنتخابااات وساايتعني بالضاارورة أن تااو ،أي بيانااات بشااان
قبااول النتااائخ االعتبااار الواجااب ألي انتهاكااات سقااوق اإلنسااان تقااع بصاادد العمليااة
ودقة النتائخ ومصداقيتها
 الت ام ا ن سااياق أي بعثااة ،ينبغااي أن يرااون هناااحن ترام ا تااات بااني ايااع أشاارالاملسااعدة االنتخابياة املقدمااة مان األماام املتحادة وأي بيانااات تصادر عنهااا فيماا يتصا
باالنتخابااات ون السااياقات الااص ال توجااد هبااا بعثااات ،ينبغااي أن يرااون تقااد ايااع
املساعدات وإصدار أي بيانات باسلوب منسق ومتماس ومتسق
 - 11اعتبااارات السياسااة العامااة ينبغااي أ ااذ عاادد ماان اعتبااارات السياسااة العامااة ن اسساابان
فيمااا يتعلااق بالبيانااات الااص تصاادرها األماام املتحاادة بشااان العمليااات االنتخابيااة الااص ع اري ن أي
دولة من الدول األعضاء
 - 12وينبغاي أن تراعاي البياناات والتعليقاات العلنياة الاص تصادر عان األمام املتحادة التفاعا ماع
الدولااة العضااو عمومااا ،وأن ترااون متسااقة مااع يل ا التفاع ا ومرملااة ل ا ويل ا ت أن يرااون هناااحن
تنساايق مناسااب بااني املياادان واملقاار ،ال ساايما فيمااا يتعلااق باساااالت أو البيانااات الااص ااا حساسااية
اصااة ،ويلا بغيااة ضاامان أ ااذ ما التفاااعلت وااذااار بعااني االعتبااار علااى وااو كاما وتُعااد
البيانااات أداة مهمااة ماان أدوات الدبلوماسااية العامااة ولااذل ينبغااي أن ترااون مرملااة للاادور الااذي
تضطلع ب األمم املتحدة عموما ن البلد وأن تستخدت استخداما اسناتي يا
 - 13وينبغااي وضااع البيانااات والتعليقااات العلنيااة الصااادرة حااول االنتخابااات ن السااياق األوسااع
الساناتي ية االتصاال بشاان االنتخاباات ،الاص ينبغااي صايا تها عموماا ن امليادان بادعم مان املقاار
ون اساااالت الااص ال يرااون لألماام املتحاادة أي وجااود ميااداو فيهااا أو عناادما ترااون اساااالت أو
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البيانااات تتساام حبساسااية اصااة ،يضااطلع مقاار األماام املتحاادة باادور قيااادي ن صاايا ة البيانااات
وإصدارها
 - 14وينبغ ااي وض ااع اسا اناتي ية االتص ااال بش ااان االنتخاب ااات قبا ا أي مناس اابة انتخابي ااة بف اانة
كافي ااة وينبغا ااي أن تتضا اامن تل ا ا االس ا اناتي ية بيا ااان دور األم اام املتحا اادة وواليتها ااا ،واألحا اادا
الرئيسااية املتعلقااة باالتصاااالت مفصاالة وفقااا لل اادول الا مين للنتخابااات ،والتخطاايا للط اوارا (ال
ساايما فيمااا يتعلااق باحتمااال وقاو أعمااال عنااف) ،وعمليااة التشاااور ،واألدوار واملسااؤوليات املتصاالة
بصاايا ة وإصاادار ءتلااف البيانااات وحيثمااا أمراان ،تُصاااي أيضااا ساالفا ،بيانااات باساام األمااني العااات
ن إطار اسناتي ية االتصال الشاملة
 - 15ون اساااالت الااص يرااون فيهااا احتمااال أو توقااع معقااول لتعاارض مصااداقية العمليااة للهنيااار
أو اناادال أعمااال عنااف بشااان العمليااة ،ينبغااي أن تتضاامن اس اناتي يات االتصااال عناصاار وقائيااة
مث تش يع ايع األطرا صاحبة املصالحة علاى احانات القواعاد وااللت اماات الدولياة والتعهادات
السياسية املتصالة باالنتخاباات ،واساتخدات الوساائ السالمية وا ياكا الردياة لتساوية اخللفاات أو
املنازعات ،واحنات النتائخ
 - 16وعمومااا ،تناادرج أهاادا البيانااات الااص تصاادرها األماام املتحاادة حااول االنتخابااات تاام
ف ة من الف ات الثل التالية:
 توضيي دور األمم املتحدة وواليتها ن العملية االنتخابية؛ نق رسائ اددة والدعوة إ اختاي إجراءات معينة؛ عن ة الشعب و/أو املرشيوقااد تشاام البيانااات عناصاار ماان ك ا ماان هااذه الف ااات وساايؤذر ا ااد ماان البيااان علااى توقيت ا
ومضمون وعملية التشاور وموج الرسالة
 - 17وعا ااد أكثا اار البيانا ااات شا اايوعا إ توضا اايي دور األما اام املتحا اادة ،ا ااا ن يل ا ا تقا ااد
املساااعدة أو رصااد اسالااة فيمااا يتعلااق بتقيااد الدولااة العضااو ب ااُطر والت امااات قانونيااة معينااة ،ولرنهااا
قااد تتضاامن أيضااا توضاايي مااا ال تفعلا األماام املتحاادة أو تتحما مسااؤوليت  ،مااع النكيا علااى تااو،
البلاادان زمااات أمورهااا بنفسااها ومسااؤوليتها عاان العمليااة وينبغااي عااادة أن يقتصاار نطاااق البيان ااات
الصاادرة حااول االنتخاباات علااى ااالت واليااة ءتلاف كيانااات األمام املتحاادة و/أو ناو املساااعدة
االنتخابية املقدمة
 - 18وبوص اافها أداة م اان أدوات الدبلوماس ااية العام ااة ،مير اان اس ااتخدات البيان ااات لنقا ا رس ااائ
معينة عد عادة إ تادعيم إجاراء معاني أو الادعوة إ اختااي إجاراء معاني أو إداناة سالوحن معاني
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ون ح ااني تتب اااين تفاص ااي تلا ا البيان ااات حس ااب ا ااد املت ااو ى عل ااى وجا ا الدق ااة ،ف ااكن أكث اار
البيانات شيوعا ن هذا اجملال تتضمن ما يلي:
 تش ا يع الاادول األعضاااء علااى التقيااد بالت اماعااا الدوليااة وتعهااداعا السياسااية املتصاالةباالنتخابات ودعوعا إ يل ؛
 بناء الثقة ن العملية باإلقرار بالتقدت احملرز أو بن اح مراح العملية؛ تش ا يع إد ااال تسااينات علااى العمليااة إمااا ن اجملاااالت التقنيااة أو ماان حي االعملية لل ميع؛

ااول

 تش ا يع اي ااع األط ارا عل ااى اح انات العملي ااة وقواع اادها و لياع ااا ،و اص ااة نتائ ه ااا،وتوجي ا أي منازعااات بش اااهنا باساالوب ساالمي إ االي ااات الرديااة املختصااة لتس ااوية
املنازعات؛
 توجي ا رسااائ وقائيااة حيثمااا يرااون هناااحن احتمااال وقااو أعمااال عنااف أو انتهاكاااتأ رر سقوق اإلنسان بصدد االنتخابات؛
 توجي ا رس ااائ بع ااد انته اااء االنتخاب ااات ع ااد إ البن اااء عل ااى جن اااح االنتخاب ااات أواملضي قدما ن أعقاب عملية شابتها اضطرابات
 - 19وحيثما يبدو أن العملية تتقدت بصورة مرضية عموماا ولران األمام املتحادة تارر أهناا ميران
أن تسااهم ن بناااء الثقااة ن العمليااة ،فكهنااا قااد تقاارر إرسااال رسااائ طموحااة التوج ا لتش ا يع بناااء
الثقة مع تقدت س العملية وميرن أن تتضمن هذه الرسائ ما يلي:
 النحيب بكجراء االنتخابات؛ اإلشادة ن ا تاروا املشاركة؛ التعلي ااق عل ااى املن ااال اإلجي اااج ال ااذي س اااد إج اراء االنتخاب ااات ااا ن يل ا م ااا يتعل ااقأوانب حقوق اإلنسان؛
 اس ا علااى التحلااي بالصاارب واح انات املؤسسااات والعمليااة أذناااء عااد األص اوات وفرزهاااوأذناء الن ر ن الشراور والطعون
 - 20وحيثمااا يباادو أن العمليااة االنتخابيااة تواجا تااديات ،ماان قبيا العنااف ،أو انتهاااحن حقااوق
اإلنسان ،أو ادعااءات حبادو ت ويار أو ءالفاات ،أو التهدياد بعادت قباول النتاائخ ،قاد تقارر األمام
املتح اادة إص اادار بي ااان ي اادعو إ تشا ا يع تس ااني العملي ااة أو احنامه ااا ومير اان أن تتض اامن ه ااذه
الرسائ ما يلي:
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 -الدعوة إ التحلي بالصرب وضبا النف

ونبذ العنف واحنات حقوق اإلنسان؛

 اس على إحالة ايع الشراور إ ا ي ة القضائية الوطنية املختصة؛ 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؛ ح ا الفااائ ين علااى التحلااي بالشااهامة ن تقيااق انتصااارهم وعلااى أن رم اوا باساامايع املواطنني ،وح اخلاسرين على التحلي بالرياسة ن قبول ا مية
 - 21وجيوز إصدار بيانات عن اة توجا إ العملياة عموماا أو إ الشاعب ،إماا ن امليادان أو ن
املقر ون حني تواص األمم املتحدة ساعيها ملسااعدة البلادان علاى إدارة االنتخاباات وفقاا ألعلاى
املعاااي املمرنااة ،فكنا ال ميراان ألي عمليااة انتخابااات تاُادار بصااورة جياادة أن تاادد وحاادها النتي ااة
ومقبوليتهااا ون هااذا الصاادد ،فااكن أي انتخابااات حقيقيااة هااي ن هنايااة املطااا تلا الااص تعرا
نتائ هااا اخليااار أو اخليااارات الااص يُعاارب عنهااا الشااعب حبريااة وماان  ،فااكن بيانااات التهن ااة ينبغااي أال
تُصاادر حرمااا وصاافيا علااى صااحة االنتخابااات ونتائ هااا ،ب ا ينبغااي أن ترك ا علااى املنااال الااذي
ساد العملية ومدر قباول النتاائخ بصافة عاماة والوضاع األمثا هاو أال ياتم إصادار أي بياناات مان
هااذا القبيا إال بعااد انتهاااء العمليااة ،ااا ن يلا الفصا النهااائي ن أي ادعاااءات أو طعااون ومااع
يل  ،جيوز إصدار بيان قب يل إيا ُرئاي أنا سايحد أذارا أكارب وأن ااة حاجاة ااددة إلصاداره
(مث ا تع ي ا الثقااة ن هي ااة إدارة االنتخابااات) وعنااد إص اادار بيانااات ماان هااذا القبي ا أذناااء س ا
العملي ااة ،ينبغا ااي لتل ا ا البيانا ااات أن ت ااذكر بوضا ااوح أن االنتخاب ااات تنت ا ا بع ااد ،وأن تقا ااوت ،إيا
اقتضى األمر ،بدعوة ايع األطرا إ الت ات ا دوء واحنات النتائخ
 - 22وعنااد إص اادار أي بيان ااات عن ااة م اان ه ااذا القبي ا  ،تس ااتخدت األم اام املتح اادة عب ااارات م اان
قبي :
 يات مصداقية شاملة لل ميع تتسم بالشفافية سلمية -قائمة على املشاركة
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 حقيقيةوال تسااتخدت األماام املتحاادة عمومااا تعب ا “حاارة ون يهااة” حي ا أن ا ينطااوي علااى إصاادار حراام
وصفي علاى العملياة برمتهاا وتساتخدت البياناات ن أ لاب األحياان عباارات تركا إماا علاى عنصار
واحااد ماان عناصاار االنتخابااات يعتاارب يا أ يااة اصااة (مثا  :شاااملة لل ميااع ،ساالمية) أو عبااارات
تش ا إ ال اانهخ ال ااذي يغل ااب علي ا الط ااابع السياس ااي وال ااذي يش ا ع األم ااني الع ااات (مث ا  :يات
مصداقية ،حقيقية)
 - 23وفيما يتعلق بالقادة املنتخباني حاديثا ،يُصااي بصاورة أولياة بياان أو رساالة عن اة عان األماني
العات وال يتم اإلصدار إال بعد تنصيب هؤالء القادة
 - 24ويشا ا ع عل ااى التش اااور والتنس اايق بص ااورة ا ا ردي ااة م ااع اجملتم ااع ال اادو ،بش ااان إص اادار
الرس ااائ ا أن األم اام املتح اادة ،بغي ااة احملاف ااة عل ااى حياده ااا ،ال تق ااوت عموم ااا بكص اادار بيان ااات
مشنكة مع من مات أ رر أو ماع فارادر الادول األعضااء ون اسااالت الاص تراون فيهاا جهاات
ش اريرة لألم اام املتح اادة ،مث ا املن م ااات اإلقليمي ااة أو دون اإلقليمي ااة ،أق اارب إ العملي ااة أو تق ااوت
باادور اااوري أكاارب ماان دور األماام املتحاادة ن االنتخابااات ،قااد يرااون ماان امللئاام أن يااترلم بياهنااا
باسام اجملتمااع الادو ،،باادال ماان إصادار بيااان باساام األمام املتحاادة وحيثمااا يراون هناااحن تفرا ن
اتبااا أي ساايناريو ماان هااذا القبيا  ،ينبغااي التماااس توجيهااات ماان منسااق األماام املتحاادة للمساااعدة
االنتخابية

دال  - 3توجيهات سياساتية
 - 25ن سااياقات البعثااات ،يرااون رئااي البعثااة ،وهااو ن العااادة املمث ا اخلاااحل لألمااني العااات،
هو أقدت ث لألمم املتحدة ن البلد وهاو الاذي ميثا األماني العاات ،وياترلم باسام األمام املتحادة،
وهااو عمومااا الااذي يصاادر البيانااات أو التعليقااات العلنيااة حااول االنتخابااات باساام األماام املتحاادة
علااى الصااعيد القطااري وبوسااع املمثا اخلاااحل لألمااني العااات أن يفااوض ساالطة الااترلم باساام األماام
املتح اادة إ نائب ا ا أو إ أي مسا ااؤول مناس ااب ا اار ويل ا ا ت اسص ااول علا ااى إين املمث ا ا اخلا اااحل
لألم ااني الع ااات إلص اادار أي بيان ااات إض ااافية بص اادد العملي ااات االنتخابي ااة م اان بق بَب ا أف اراد األم اام
املتحدة اا رين على الصعيد القطري
 - 26ون السااياقات الااص ال توجااد هبااا بعثااات ،يرااون املنسااق املقاايم هااو عااادة أقاادت ثا لألماام
املتحدة ن البلد وهو الاذي ميثا األماني العاات وهاو أيضاا الاذي ميثا فرياق األمام املتحادة القطاري
كم موع ااة وه ااو ي ااترلم ن ه ااذه الس ااياقات باس اام األم اام املتح اادة ،وه ااو عموم ااا ال ااذي يص اادر
بيانات األمم املتحدة أو تعليقاعا العلنية حول االنتخابات على الصعيد القطري
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 - 27ون س ااياقات البعثا ااات ،ي ا ا املنسا ااق املقا اايم يتمت ااع بسا االطة الا ااترلم باسا اام فريا ااق األما اام
املتح اادة القط ااري كم موع ااة ووفق ااا للسياس ااة القائم ااة حالي ااا ،س ااتُقدت اي ااع أش اارال املس اااعدة
االنتخابية ن سياقات البعثات على وو مترام متاماا مناذ البداياة وبنااء علاى يلا  ،فكنا باالر م
ما اان أن املمث ا ا اخلا اااحل لألما ااني العا ااات سا اايرون عموما ااا ها ااو املسا ااؤول عا اان إصا اادار البيان ا ااات أو
التعليقااات العلني ااة ح ااول االنتخاب ااات باس اام األم اام املتحاادة ،فكن ا جي ااوز أيض ااا للمنس ااق املق اايم ،ن
إطااار دوره كمنسااق مقاايم ،أن يُصاادر بيانااات أو تعليقااات علنيااة وستقتصاار هااذه البيانااات ،بصاافة
عامااة ،علااى دور فريااق األماام املتحاادة القطااري ،أو أعضااائ  ،ن دعاام العمليااة االنتخابيااة ويلا ت أن
ي ااتم ن إط ااار البعث ااة التش اااور والتنس اايق عل ااى النح او امللئ اام بش ااان مض اامون أي بيان ااات م اان ه ااذا
القبي وتوقيم إصدارها ون سياقات البعثاات ،يراون املنساق املقايم هاو أيضاا عاادة نائاب املمثا
اخلاااحل لألمااني العااات ون هااذه اساااالت ،جيااوز أيضااا لنائااب املمث ا اخلاااحل لألمااني العات/املنسااق
املق اايم ،إيا فوضا ا املمثا ا اخل اااحل لألم ااني الع ااات ،أن ي ااترلم باس اام األم اام املتح اادة عل ااى الص ااعيد
القطري
 - 28وجيااوز أيضااا لرؤساااء كيانااات األماام املتحاادة ن البلااد إصاادار بيانااات أو تعليقااات علنيااة
حااول االنتخابااات إال أن هااذه البيانااات ستقتصاار علااى اااالت األنشااطة املضااطلع هبااا ن إطااار
والياعم وينبغي أن ترك على اجلواناب الوقائعياة للمسااعدة االنتخابياة الاص يقادموهنا ويلا ت أن ياتم
التشاور والتنسيق بشان مضامون أي بياناات مان هاذا القبيا وتوقيام إصادارها ماع املنساق املقايم،
ون سياقات البعثات ،مع البعثة
 - 29وعناادما ير ااون ا ااد م اان البيااان ه ااو توض اايي دور األماام املتح اادة وواليتهااا فيم ااا يتعل ااق
بالعمليا ااة االنتخابيا ااة ،ينبغا ااي اتبا ااا عمليا ااة التشا اااور ال ا اوارد وصا اافها أعا االه وسا ااتتوقف متطلبا ااات
التشاااور مااع مقاار األماام املتحاادة علااى واليااة األماام املتحاادة أو دورهااا ن دعاام العمليااة االنتخابيااة
ون حالاة تقااد مساااعدة تقنياة أو دعاام تقااين إ املاراقبني الادوليني ،ال يتعااني إجاراء أي مشاااورات
مسبقة مع مقار األمام املتحادة ولران إيا كاان هنااحن أي شا بشاان املساالة ينبغاي استشاارة شاعبة
املساعدة االنتخابية بكدارة الشؤون السياسية
 - 30ون اساااالت الااص تقاادت فيهااا األماام املتحاادة دعمااا إ م اراقب االنتخابااات الاادوليني ،ماان
املهم أال يُساء فهم األمم املتحدة على أهناا تقاوت راقباة االنتخاباات وبينماا ينبغاي أن ت ا األمام
املتح اادة بعي اادة ع اان األضا اواء إ ح ااد م ااا ن تق اادميها ل ااذل ال اادعم ،فكنا ا ق ااد يلا ا ت إص اادار بي ااان
لتوضاايي الاادور احملاادود الااذي تقااوت ب ا األماام املتحاادة وينبغااي أن يصاادر هااذا النااو ماان البيانااات
عاان قيااادة األماام املتحاادة ن البلااد أو عاان رئااي الريااان التااابع لألماام املتحاادة الااذي يقاادت يل ا
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الاادعم إيا اتفااق علااى يل ا
املساعدة االنتخابية

وحيثمااا يرااون هناااحن مااوض بشااان املسااالة ،ينبغااي استشااارة ُشااعبة

 - 31وحيثما ااا تشا ااارحن األما اام املتحا اادة ن تن ا اايم االنتخابا ااات أو إجرائها ااا ،أو التحقا ااق منها ااا/
التصديق عليهاا ،أو مراقبتهاا ،أو اإلشارا عليهاا ،أو ن أفرقاة اخلارباء ،أو تقاد الادعم لتهي اة بي اة
مواتيااة ،ينبغااي التشاااور مااع املنسااق ،ماان االل ُشااعبة املساااعدة االنتخابيااة ،أذناااء وضااع اساناتي ية
االتصاالت وقب إصدار أي بيان أو إبداء أي تعليق بشان العملية
 - 32ون حالااة مراقبااة األماام املتحاادة للعمليااة االنتخابيااة ،تراقااب البعثااة ك ا مرحلااة ماان مراح ا
العمليااة وتقاادت تقااارير بشاااهنا إ األمااني العااات وميراان إصاادار بيانااات وتقااارير بشااان النتااائخ الااص
ختلاال إليهااا البعثااة ن أعقاااب ك ا مرحلااة ماان مراح ا العمليااة ،وجيااوز أن تتضاامن توصاايات ماان
أجا تسااينها وعااادة مااا تصاادر هااذه البيان اات عاان البعثااة ،بعااد التشاااور مااع املنسااق ،ماان االل
ُشااعبة املساااعدة االنتخابيااة ويسااتتبع عمليااة املراقبااة عااادة إصاادار تقرياار تقييمااي وبيااان علااين بشااان
إج اراء العملي ااة االنتخابي ااة عموم ااا وع ااادة م ااا يص اادر البي ااان العل ااين ع اان األم ااني الع ااات يعقب ا بي ااان
صادر عن البعثاة وفيماا عادا بعا االساتثناءات الناادرة جادا ،كماا ن اسااالت الاص قاد يااين هباا
األم ااني الع ااات ،ال جي ااوز مل اراقب األم اام املتح اادة أن يعلق اوا عل ااى ش اارعية نت ااائخ االنتخاب ااات ،ب ا أن
يرك وا على مصداقية العملية
 - 33وتتطلااب واليااة التصااديق علااى صااحة االنتخابااات ،املوكلااة إ األماام املتحاادة ،أن تباادي
األماام املتحاادة رأيهااا بشااان مصااداقية االنتخابااات فهااي تتطلااب منهااا إبااداء رأيهااا بشااان شاارعية
العملي ااة كرا ا وأيض ااا بش ااان م ااا إيا كان اام النت ااائخ مير اان اعتباره ااا ثل ااة إلرادة الن ااا بني وجي ااوز
لساالطة التصااديق باااألمم املتحاادة أن تنشاار تقااارير مؤقتااة وأن تصاادر بيانااات مؤقتااة ،بعااد التشاااور
مااع املنساق ،ماان االل ُشااعبة املساااعدة االنتخابيااة ويُرفااع التقرياار النهااائي للتقياايم أو التصااديق إ
األمااني الع ااات الااذي يق ااوت بعرض ا عل ااى ا ي ااة املنش ا ة للوالي ااة باااألمم املتح اادة ،وهااي ع ااادة ل ا
األماان وعااادة مااا يصاادر بيااان التصااديق النهااائي عاان ساالطة التصااديق باااألمم املتحاادة ،مااا تقاارر
ا ي ة املنش ة للوالية ل يل
 - 34وع ااادة ما ااا تص اادر البيانا ااات الا ااص ع ااد إ إيصا ااال رسا ااائ ا ااددة والا اادعوة إ اختا اااي
إجاراءات معيناة بصادد العملياات االنتخابيااة عان قياادة األمام املتحاادة ن البلاد ،إماا املمثا اخلاااحل
لألمااني العااات أو املنسااق املقاايم ،ولراان جيااوز أحيانااا أن تصاادر م ان املقاار ،عااادة عاان األمااني العااات
وينبغااي التشاااور بشااان ايااع هااذه البيانااات مااع منسااق األماام املتحاادة للمساااعدة االنتخابيااة ،عاان
الشااعبة مشااورة بشااان ماادر ملئمااة البيااان ومضاامون
طريااق ُشااعبة املساااعدة االنتخابيااة وتساادي ُ
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وتوقيت ا  ،وقااد تساادي أيضااا مشااورة بشااان مااا إيا كااان ماان األنسااب أن يصاادر البيااان عاان األمااني
العات ون مث هذه اساالت ،سيل ت أن يُشارحن املرتب التنفيذي لألمني العات ن املناقشات
 - 35والبيانااات الااص تصاادر عاان األمااني العااات أو املتحااد الردااي باساام األمااني العااات ،والااص
عااد إ إيصااال رسااائ اااددة والاادعوة إ اختاااي إجاراءات معينااة ،تُساتخدت بصااورة انتقائيااة ماان
أج كفالة تقياق األذار املطلاوب وهاذه مان األرجاي أن يُل اا إليهاا حيثماا تراون الوالياة املمنوحاة
لألم اام املتح اادة ص ااادرة ع اان ل ا األم اان أو اجلمعي ااة العام ااة ،أو حيثم ااا يوف ااد األم ااني الع ااات بعث ااة
للمس اااعي اسمي اادة ،أو حيثم ااا توج ااد مش اااك طا ا ة ن العملي ااة االنتخابي ااة ،أو حيثم ااا يوج ااد
احتمااال ح اادو أعم ااال عنااف أو انتهاك ااات ط ا ة سق ااوق اإلنسااان ح ااول العملي ااة ،أو حيثم ااا
اد يل ا بالفع ا وجيااوز إصاادار هااذه الرسااائ بوصاافها رسااائ قائمااة بااذاعا أو تع ي ا ا للرسااالة
الصادرة عن رئي البعثة/املمث اخلاحل لألمني العات أو ه من كبار ثلي األمم املتحدة
 - 36ولي من املاالو إصادار بياناات لتهن اة الشاعب علاى جنااح إجاراء االنتخاباات ا أنا
إيا أُصاادرت بيانااات ماان هااذا القبي ا  ،فكهنااا تصاادر عااادة عاان قيااادة األماام املتحاادة ن البلااد ،أو
املمثا اخلاااحل لألماني العااات ،أو املنسااق املقايم ،ولرنهااا قااد تصادر أحيانااا ماان مقار األماام املتحاادة،
ع اان األم ااني الع ااات ع ااادة وينبغ ااي التش اااور بش ااان اي ااع ه ااذه البيان ااات م ااع منس ااق األم اام املتح اادة
الشاعبة مشاورة بشاان مادر
للمساعدة االنتخابية ،من لل ُشاعبة املسااعدة االنتخابياة وتسادي ُ
ملئمااة البيااان ومضاامون وتوقيت ا  ،وقااد تساادي أيضااا مشااورة بشااان مااا إيا كااان ماان األنسااب أن
يص اادر البي ااان ع اان األم ااني الع ااات ون مثا ا ه ااذه اس اااالت ،س اايل ت أن يش ااارحن املرت ااب التنفي ااذي
لألمني العات ن املناقشات
 - 37وفيمااا يتعل ااق بالق ااادة املنتخب ااني حااديثا بع ااد إج اراء العملي ااة االنتخابيااة ،ي ااتم بص ااورة أولي ااة
إرساال رساالة عن اة ،أو أحياناا إصادار بياان ،ماان قببا األماني العاات ،وال ياتم يلا إال بعاد تنصاايب
هااؤالء القااادة وجيااوز إصاادار بيانااات للمتابعااة ،ااا ن يل ا عاان قيااادة األماام املتحاادة ن البل اد،
عقااب إصاادار بيااان األمااني العااات وينبغااي التشاااور بشااان هااذه البيانااات مااع املنسااق ،ماان االل
ُشعبة املساعدة االنتخابية

دال  – 4الواليات ذات الاللة

 - 38حقوق اإلنسان يؤكد األمني العات بصافة منت ماة أ ياة مراعااة حقاوق اإلنساان ن اياع
جوانب األعمال الص تضطلع هبا األمم املتحادة ،لاي أقلهاا ن طاة عما حقاوق اإلنساان أوال
ون اار تقرياار لا عاان االنتخابااات ( ،)A/68/301شا ع األمااني العااات وأعاارب عاان دعما لل هااود
ال ااص تب ااذ ا ال اادول األعض اااء للمتث ااال اللت اماع ااا الدولي ااة ،ااا ن يلا ا بش ااان حق ااوق اإلنس ااان
وتعهداعا الدولية حيثما تنطبق على االنتخابات
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 - 39وتقوت مفوضية األمام املتحادة سقاوق اإلنساان ،بوصافها كياان األمام املتحادة الرائاد املعاين
حبقاوق اإلنساان ،بصاورة مساتقلة ،برصاد حقااوق اإلنساان وتقاد مسااعدات تقنياة ن اال قضااايا
حقااوق اإلنسااان ن سااياق االنتخابااات ،ال ساايما ماان االل الريانااات العاملااة ن ااال حقااوق
اإلنسااان ن املياادان كمااا تقااوت بصااورة مسااتقلة بكصاادار بيانااات وإبااداء تعليقااات بشااان الش اوا
املتعلقة حبقوق اإلنسان ن سياق العمليات االنتخابية
 - 40وس اانك البيان ااات ال ااص تص اادرها مفوض ااية حق ااوق اإلنس ااان و ه ااا م اان كيان ااات األم اام
املتحاادة املرلفااة بواليااات ن ااال حقااوق اإلنسااان تتصا بالعمليااات االنتخابيااة ،بصااورة حصارية،
علااى جوانااب وقضااايا حقااوق اإلنسااان ولاان تتضاامن تل ا البيانااات أي تعليقااات أو تقياايم بشااان
صحة العملية االنتخابية
 - 41وينبغا ااي أن ترا ااون بيانا ااات األما اام املتح ا اادة بشا ااان االنتخابا ااات وبشا ااان قضا ااايا حق ا ااوق
اإلنسااان ن سااياق االنتخابااات متسااقة ومتعاضاادة ون حااني أن اختاااي مواقااف حازمااة ن الوقاام
املناسااب بشااان قضااايا حقااوق اإلنسااان ن سااياق االنتخابااات يُعااد أم ارا بااال األ يااة ،فكن ا ينبغااي
التشاااور بشاااهنا ،قاادر اإلمرااان ،مااع الريانااات يات الصاالة (قيااادة األماام املتحاادة ن البلااد املعااين،
السياسية/شا ااعبة املسا اااعدة االنتخابيا ااة أو املرتا ااب التنفيا ااذي
وعنا ااد الضا اارورة ،ما ااع إدارة الشا ااؤون
ُ
لألمني العات)
 - 42تعويااو مشاااركة الم ارأة تااي االنتخابااات وتااي الحياااة السياسااية يُعااد دعاام اجلهااود الااص
تبااذ ا الاادول األعض اااء علااى الصااعيد ال ااوطين لرفالااة جع ا العملي ااات السياسااية شاااملة لل مي ااع
وتع ي ا مشاااركة امل ارأة ن اسياااة السياسااية إحاادر األولويااات العليااا لألمااني العااات ويتصاادر جاادول
أعمال من ومة األمم املتحدة
 - 43واإلطااار القااانوو الرئيسااي ألنشااطة الاادعوة لتساريع وتا ة مشااركة املارأة ن اسياااة السياسااية
يشاام اتفاقيااة القضاااء علااى ايااع أشاارال التميي ا ضااد امل ارأة ،والتوصااية العامااة رقاام  23لل نااة
املعنياة بالقضااء علاى التمييا ضاد املارأة (بشااان اسيااة السياساية واسياااة العاماة) ،ورقام ( 25بشااان
التااداب اخلاصااة املؤقتااة) والاادول األط ارا ن تل ا االتفاقيااة مل مااة باختاااي ايااع التااداب املناساابة
للقض اااء عل ااى التمييا ا ض ااد املا ارأة ن اسي اااة السياس ااية واسي اااة العام ااة :لرفال ااة متت ااع املا ارأة س اااواة
موض ااوعية م ااع الرجا ا  ،والع ااودة إ الل ن ااة املعني ااة بالقض اااء عل ااى التمييا ا ض ااد املا ارأة فيم ااا يتعل ااق
بالت ااداب املتخ ااذة لتنفي ااذ االتفاقي ااة وينبغ ااي لألم اام املتح اادة أن تس ااتخدت أي فرص ااة رن ااة لت ااذك
الاادول األط ارا ن االتفاقي ااة هب ااذا االلت ا ات ولتش ا يعها علااى اخت اااي الت ااداب اللزم ااة لتس اريع وت ا ة
مشاركة املرأة ن اسياة السياسية
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 - 44وينبغي لريانات األمم املتحادة املرلفاة بوالياة تقاد مسااعدة انتخابياة أن تواصا دعوعاا
إ القضااء علاى اياع أشارال التمييا ضاد املارأة بغياة تقياق املسااواة القانونياة والفعلياة ماع الرجا
ن التمتااع حبقااوقهن وحرياااعن السياسااية ويتعااني علااى ءتلااف كيانااات األماام املتحاادة ،ااا ن يلا
هي ااة األماام املتح اادة للم ارأة ،حس ااب واليااة ك ا منهااا ،أن تق ااوت بصاافة منت م ااة ،بص ايا ة وتوجي ا
رسائ رئيسية للدعوة إ تش يع اجلهاود الاص تباذ ا الادول األعضااء مان أجا تع يا املسااواة باني
اجلنساني وزيااادة مشاااركة املارأة ن اسياااة السياسااية ولرااي ترااون هااذه الرسااائ أكثاار فعاليااة ،ينبغااي
أن ترااون متناسااقة ومتسااقة ن املن ومااة باساارها كمااا يلا ت أن ترااون ايااع أشاارال هااذه املساااعدة
االنتخابي ااة ورس ااائ ال اادعوة متس ااقة م ااع السياس ااة االنتخابي ااة يات الص االة ،وال س اايما التوجيه ااات
السياساااتية بش ااان تع ي ا مشاااركة امل ارأة ن االنتخاب ااات ون اسي اااة السياسااية ع اان طري ااق املس اااعدة
االنتخابية املقدمة من األمم املتحدة ()FP/03/2013
 - 45وينبغااي أن يرااون إصاادار البيانااات أو إبااداء التعليقااات العلنيااة بشااان قضااايا املساااواة بااني
اجلنسااني املتصاالة بالعمليااات االنتخابيااة قاص ارا علااى الواليااة املمنوحااة وأال تتضاامن تل ا البيانااات
إصدار رأي ميرن تفس ه على أن ينطاوي علاى تقيايم لصاحة العملياة االنتخابياة وينبغاي أيضاا أن
ترااون البيانااات متعاضاادة ومتسااقة مااع رسااائ األماام املتحاادة األعاام ن أي بلااد بعين ا ولااذل ،
ينبغااي أن يااتم التشاااور والتنساايق بشااان هااذه البيانااات مااع قيااادة األماام املتحاادة ن البلااد ،إمااا مااع
املمث اخلاحل لألمني العات أو املنسق املقايم ،وحيثماا يقتضاي األمار ،ماع املرتاب التنفياذي لألماني
الع ااات وحيثم ااا ير ااون هن اااحن أي ش ا ا فيم ااا يتعل ااق بسياس ااة األم اام املتح اادة االنتخابي ااة ،ينبغ ااي
استشارة املنسق ،من لل ُشعبة املساعدة االنتخابية

اء  -المالطلحات والتعاريف
واو – المراجع
المراجع المعيارية أو العليا
 اإلعلن العاملي سقوق اإلنسان العهد الدو ،اخلاحل باسقوق املدنية والسياسية االتفاقية الدولية للقضاء على ايع أشرال التميي العنصري -اتفاقية القضاء على ايع أشرال التميي ضد املرأة
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السياسات أو التوجيهات ذات الاللة باالنتخابات
 التوجيهات السياساتية :مبادا وأنوا املسااعدة االنتخابياة املقدماة مان األمام املتحادة)(FP/01/2012

 املب ا اادأ الت ا ااوجيهي السياس ا اااي :تقييم ا ااات األم ا اام املتح ا اادة للحتياج ا ااات االنتخابي ا ااة)(FP/02/2012

 -دعم األمم املتحدة ملراقب االنتخابات الدوليني (املرجع رقم

(FP/03/2012

 املساعدة االنتخابية املقدماة مان األمام املتحادة اإلشارا واملراقباة واألفرقاة والتصاديق(املرجع رقم (FP/01/2013
 التوجيهااات السياساااتية :دع اوة األماام املتحاادة لتصااميم الاان م االنتخابيااة وإصاالحها)(FP/02/2013

 تع يا ا ا مش ا اااركة امل ا ا ارأة ن االنتخاب ا ااات ون اسي ا اااة السياس ا ااية ع ا اان طري ا ااق املس ا اااعدةاالنتخابية املقدمة من األمم املتحدة )(FP/03/2013

اي – الرصد واالمتثال
ين اااا باملنس ااق مهم ااة كفال ااة تقي ااق التنس اايق دا ا ا من وم ااة األم اام املتح اادة فيم ااا يتعل ااق
باملساعدة االنتخابية ،وسيتو بالتا ،العم على كفالة التقيد باملبادا الواردة ن هذه الوذيقة
وسيضااطلع أيضااا مااديرو ب ارامخ ومشاااريع املساااعدة االنتخابيااة باااألمم املتحاادة باملسااؤولية
عاان كفال ااة امتث ااال اي ااع م ااويفي االنتخاب ااات الت ااابعني لألم اام املتح اادة اخلاض ااعني إلش ارافهم ااذه
التوجيهات

حاء – التواريخ
تسري هذه السياسة اعتبارا من  1كانون األول/ديسمرب 2014

طاء – جهة االتالال
السياسية

الفريااق املعااين بالسياسااات والااذاكرة املؤسساايةُ ،شااعبة املساااعدة االنتخابيااة ،إدارة الشااؤون
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ياء – التاريخ
قااات بالصاايا ة الفريااق املعااين بالسياسااات والااذاكرة املؤسساايةُ ،شااعبة املساااعدة االنتخابيااة،
إدارة الشؤون السياسية ن  1كانون األول/ديسمرب 2014
مت التشاااور مااع أعضاااء ليااة التنساايق املشاانكة بااني الوكاااالت واملعنيااة باملساااعدة االنتخابيااة
قب االعتماد
التوقيع
التاريخ  1كانون األول/ديسمبر 2014

