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انتخابات دوريـة ونزيهـةإجراءتعزيز دور األمم املتحدة يف زيادة - ٦٤/١٥٥
  الدميقراطيةإرساءوتشجيع

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 إىل إرادة الـشعوب املعـرب عنـها أن الدميقراطية قيمـة عامليـة تـستندإذ تؤكد من جديد 

 مشاركتها الكاملـة يفإىلحبرية يف حتديد نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية و
 مجيع نواحي حياا،

 وجــود مسـات مــشتركة بـني الــنظم مـنرغمالــعلـى أنــهوإذ تؤكـد مـن جديــد أيـضا 
ختص بلدا بعينـه أو منطقـة  اللدميقراطيةالدميقراطية، فليس مثة منوذج وحيد للدميقراطية، وأن ا

تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيالء االحتـرام الواجـب للـسيادة واحلـق يف تقريـر بعينها، وإذ
 املصري،

 أن الدميقراطية والتنمية واحترام مجيع حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـيةوإذ تؤكد 
 أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،

إجـراء الدول األعـضاء مـسؤولة عـن تنظـيم وإجـراء وكفالـة أنوإذ تؤكد من جديد 
 حـرة ونزيهـة وأن الـدول األعـضاء جيـوز هلـا، يف سـياق ممارسـة سـيادا، أن إنتخابيةعمليات

تطلب إىل منظمات دولية توفري اخلـدمات االستـشارية أو املـساعدة لتعزيـز وتطـوير مؤسـساا
 ثات متهيدية لذلك الغرض،وعملياا االنتخابية، مبا يف ذلك إيفاد بع

 املــؤرخ٦٢/١٥٠ القــرارســيما ال إىل قراراــا الــسابقة بــشأن املوضــوع، وإذ تــشريو 
 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٨
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ــوجهني لتــشجيعوإذ تؤكــد مــن جديــد  إرســاء أن املــساعدة االنتخابيــة والــدعم امل
 من الدولة العضو املعنية،تقدمهما األمم املتحدة إال بناء على طلب حمدد  الالدميقراطية

ــاح  ــع االرتي ــاتوإذ تالحــظ م ــستخدم االنتخاب ــيت ت ــدول األعــضاء ال ــدد ال ــد ع  تزاي
ب، مما يؤدي إىل بناء الثقة يف أنظمة احلكم التمثيليةوكوسيلة سلمية للتعرف على إرادة الشع

 ويسهم يف توفري قدر أكرب من السالم واالستقرار على الصعيد الوطين،
ديـسمرب/ كـانون األول١٠إىل اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان املعتمـد يف وإذ تشري 

علـى النحـو املعـرب عنـهاتـشكلبو املبدأ الذي يـنص علـى أن إرادة الـشعخباصة، و)١(١٩٤٨
ــاروكــذلك االنتخابــات الدوريــة والرتيهــة أســاس ســلطة احلكومــة،مــن خــالل  احلــق يف اختي

بات دورية ونزيهـة بـاالقتراع العـام واملتكـافئ والتـصويتاملمثلني حبرية من خالل إجراء انتخا
 يعادل ذلك من إجراءات التصويت احلر، ما أو السري

ــد   واتفاقيــة)٢(العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسيةوإذ تؤكــد مــن جدي
ل واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكا)٣(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة

هلـم احلـق يف متييز من أي نـوع،دون، وعلى وجه اخلصوص أن املواطنني،)٤(التمييز العنصري
ــارون ــة مباشــرة أو مــن خــالل ممــثلني خيت أن يــشاركوا يف إدارة الــشؤون العامــة، ســواء بطريق

املتكـافئونزيهـة جتـرى بـاالقتراع العـاموحبرية، ويف أن يصوتوا وينتخبوا يف انتخابـات دوريـة
 ، وتتاح هلم الفرصة للقيام بذلك،ويت السري، وتضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبنيوالتص

يتسم ا بصفة عامة ويف سياق تشجيع إجراء انتخابات نزيهـة اليت األمهية وإذ تؤكد 
وحـرة، احتــرام حريــة البحــث عــن املعلومــات وتلقيهـا وإبالغهــا، وفقــا للعهــد الــدويل اخلــاص

ياسية، وإذ تالحـظ، علــى وجــه اخلـصوص، األمهيــة األساســية إلمكانيــةبـاحلقوق املدنيــة والــس
  املعلومات وحرية وسائط اإلعالم، علىاحلصول

 تعزيز العمليات الدميقراطيـة واملؤسـسات االنتخابيـة وبنـاء القـدرةضرورة بوإذ تسلم 
نزيهــة،، مبــا يف ذلــك القــدرة علــى إجــراء انتخابــات يف البلــدان الــيت تطلــب املــساعدةالوطنيـة

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠القرارانظر )٢(
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(
ــرقم٦٦٠املرجــع نفــسه، الــد )٤( ــى الــنص العــريب،.٩٤٦٤، ال ــرار لالطــالع عل ــر الق ــف٢١٠٦انظ   أل
  .، املرفق)٢٠ -د(
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وزيادة مـشاركة املـواطنني وتـوفري التربيـةوتشجيع مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل
إجنــازات االنتخابــات الــسابقة إدامــة بغيــة توطيــد و،الوطنيــة يف البلــدان الــيت تطلــب املــساعدة

 ودعم االنتخابات الالحقة،
نزيهـة وشـفافة حتفـظأمهية ضمان عمليات دميقراطية منظمـة ومفتوحـة ووإذ تالحظ 

 احلق يف التجمع السلمي،
 أن اتمع الدويل بوسعه أن يسهم يف يئة الظـروف الـيت ميكـن أنوإذ تالحظ أيضا 

 فتــرةيفقبــل االنتخابــات وأثنــاء إجــراء االنتخابــات و  مــاتعــزز االســتقرار واألمــن طــوال فتــرة
 الرتاع،بعد  مابعد االنتخابات ويف احلاالت االنتقالية وحاالت ما
الـيت أن الشفافية أساس جـوهري لالنتخابـات احلـرة والرتيهـةعلى تكرر التأكيدوإذ 
 الدعامـة الـيتا بـدورهيت تـشكلساهم يف خضوع الزعماء للمساءلة من جانب املـواطنني، الـت

 تقوم عليها اتمعات الدميقراطية،
ت يف تـشجيع إجــراءيف هـذا اخلــصوص بأمهيـة املراقبــة الدوليـة لالنتخابــاوإذ تعتـرف 

انتخابات حرة ونزيهة ومسامهتها يف زيادة نزاهـة العمليـات االنتخابيـة يف البلـدان الـيت تطلـب
تلــك املراقبـــة وتعزيــز ثقـــة اجلمـــاهري ومــشاركتها يف االنتخابـــات وتقليــل احتمـــال حـــدوث

 اضطرابات تتعلق باالنتخابات،
أو املراقبـة االنتخابيـة الدوليـة/ بأن توجيه دعوات تتعلق باملساعدة وأيضا وإذ تعترف 

الدول الـيت طلبـت هـذه املـساعدةتلكهو حق سيادي للدول األعضاء، وإذ ترحب بقرارات
 املراقبة،هذه أو/و
نــشطة املــساعدة االنتخابيــة الــيتألمــن دعــماألعــضاء مبــا تقدمــه الــدولوإذ ترحــب 

االنتخابـات، مبـا يف ذلـكجمـال يفملة وسائل منـها تـوفري اخلـرباءجبتضطلع ا األمم املتحدة،
صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماينإىل وتقـدمي التربعـات،ية واملراقبـون االنتخابنةلجالموظفو

لتقــدمي املــساعدة االنتخابيــة والــصندوق االســتئماين املواضــيعي للحكــم الــدميقراطي وصــندوق
 ،األمم املتحدة للدميقراطية

اصـة املـساعدة عـن طريـق تـوفري التكنولوجيـاخبابيـة، وبأن املساعدة االنتخوإذ تسلم 
ــات ــدعم العملي ــة مــن حيــث التكــاليف، ت ــسم باالســتدامة والفعالي ــيت تت ــة املناســبة ال االنتخابي

  البلدان النامية، اليت جتريهااالنتخابية
 الفاعلـة املـشاركة يفهـاتبتحديات التنـسيق الـيت يطرحهـا تعـدد اجلوإذ تسلم أيضا 

 نتخابية داخل األمم املتحدة وخارجها على السواء،املساعدة اال
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 إسـهامات املنظمـاتوكـذلك ، بإسـهامات املنظمـات الدوليـة واإلقليميـةوإذ ترحـب 
 إرســـاءتعزيـــز فعاليـــة مبـــدأ إجـــراء انتخابـــات دوريـــة ونزيهـــة وتـــشجيعيف ،غـــري احلكوميـــة

 الدميقراطية،
 ؛)٥( بتقرير األمني العامترحب - ١ 
لـدول األعـضاء بنـاءإىل اتقدمه األمم املتحدة من مساعدة انتخابيـة مباتشيد - ٢ 

على طلبها، وتطلب أن تستمر هذه املساعدة على أساس كـل حالـة علـى حـدة، وفقـا لتطـور
البلدان الطالبة للمساعدة لتطوير وحتـسني وصـقل مؤسـساا وعملياـاوتشريعاتاحتياجات

 عــاتقتقــع علــىونزيهــةاالنتخابيــة، مــع التــسليم بــأن املــسؤولية عــن تنظــيم انتخابــات حــرة
 احلكومات؛

 أن املساعدة االنتخابية اليت تقدمها األمـم املتحـدة ينبغـي أنتؤكد من جديد - ٣ 
 هة وحياد واستقاللية؛يتواصل تقدميها مبوضوعية ونزا

  تأديـةإىل وكيل األمني العـام للـشؤون الـسياسية أن يواصـل، يف إطـار تطلب - ٤ 
 لألمم املتحدة ملسائل املساعدة االنتخابية، إبـالغ الـدول األعـضاء بانتظـامامنسقبوصفهدوره

 ؛بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقدمة
هودهـا لكــي تكفـل، قبــل التعهـد بتقــدميجتواصــل األمـم املتحــدةأن تطلـب - ٥ 

املساعدة االنتخابية إىل الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت كاف لتنظيم وإيفاد بعثة لتقدمي
فر الظـروفا تعـاون تقـين طويـل األجـل، وتـووفريتـتلك املساعدة بطريقـة فعالـة، مبـا يف ذلـك

 ة عن نتائج البعثة؛قفية ومتس، وتقدمي تقارير وانزيهةحرة واملؤاتية إلجراء انتخابات
طوال الفترة الزمنية الـيت تـستغرقها الـدورة ، بأن تواصل األمم املتحدةتوصي - ٦ 

االنتخابية بأسـرها، مبـا يف ذلـك، إذا اقتـضى األمـر، قبـل االنتخابـات وبعـدها، تقـدمي املـشورة
ــة الطاالفنيــة وغريهــا مــن ــدول واملؤســسات االنتخابي ــة للمــساعدة،أشــكال املــساعدة إىل ال لب

 مـع،ت ووفقا لتطور احتياجات الدول األعضاء الطالبة للمساعدةالحتياجالتقييمإىلاستنادا
 تعزيز عملياا الدميقراطية؛املساعدة على، من أجلمراعاة االستدامة وفعالية التكاليف

 اجلهـود اإلضـافية املبذولـة لتعزيـز التعـاون مـع املنظمـاتتالحظ مـع التقـدير - ٧ 
علـىلتيسري االستجابة لطلبات املساعدة االنتخابيةاألخرىالدولية واحلكومية وغري احلكومية

تبـادل املعـارف واخلـرباتحتياجـات، وتـشجع تلـك املنظمـات علـىلاللبيةحنو أكثر مشوال وت

_______________

)٥( A/64/304. 
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تعـده مـن تقـارير  ومـااتتقدمـه مـن مـساعداملتبعة فيمـافضل املمارساتألترويجالمن أجل
ــ ــةعـــن العمليـ ــات اإلقليميـ ــدول األعـــضاء واملنظمـ ــن تقـــديرها للـ ــرب عـ ــة، وتعـ ات االنتخابيـ

هـود األمـم املتحـدة يفجل اواملنظمات غري احلكومية اليت قدمت مـراقبني أو خـرباء تقنـيني دعمـ
 جمال تقدمي املساعدة االنتخابية؛

 دف مواءمـة أسـاليب ومعـايري املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـاتتقر - ٨ 
العاملة يف جمال مراقبة االنتخابات، وتعرب يف هذا الصدد عـن تقـديرهاالعديدةري احلكوميةغ

 لصدور إعالن املبادئ املتعلقـة باملراقبـة الدوليـة لالنتخابـات ومدونـة سـلوك املـراقبني الـدوليني
  اللذين يضعان املبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية لالنتخابات؛لالنتخابات

لتقـدميىل قيام األمني العام بإنـشاء صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين إتشري - ٩ 
املــساعدة االنتخابيــة، وإذ تــضع يف اعتبارهــا أن أمــوال الــصندوق توشــك حاليــا علــى النفــاذ،

 ؛يب بالدول األعضاء أن تنظر يف التربع للصندوق
دة ملـسائل، عن طريق منـسق األمـم املتحـاألمني العام على أن يواصلتشجع - ١٠ 

املساعدة االنتخابية وبدعم من شـعبة املـساعدة االنتخابيـة التابعـة إلدارة الـشؤون الـسياسية يف
حلاجـة إىل أنـواع حمـددة مـنتزايـد ااألمانة العامة، االستجابة لتطور طبيعة طلبات املـساعدة ول

اليـة للحكومـةاملساعدة املتوسطة األجل اليت يقدمها اخلـرباء ـدف دعـم وتعزيـز القـدرات احل
 تعزيز قدرة املؤسسات االنتخابية الوطنية؛عن طريقاصةخبالطالبة للمساعدة، و

 إىل األمـني العـام أن يـزود شـعبة املـساعدة االنتخابيـة بـاملوارد البـشريةتطلب - ١١ 
مبا يف ذلك تعزيز إمكانية الوصول إىل قائمـةواملالية الكافية كي تتمكن من النهوض بواليتها،

ء اخلـرباء يف جمـال االنتخابــات والـذاكرة املؤسـسية االنتخابيــة للمنظمـة وكفالـة تنوعهمــا،أمسـا
وأن يواصـل كفالـة متكـن مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان مـن االسـتجابة، يف حـدود
واليتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثرية واملتزايدة التعقيد والشمول الـيت تقـدمها

 ؛ األعضاء للحصول على اخلدمات االستشاريةالدول
 التنسيق الشامل املتواصـل، برعايـة منـسق األمـم املتحـدةضرورةتكرر تأكيد - ١٢ 

ملسائل املساعدة االنتخابية، بني شعبة املـساعدة االنتخابيـة مـن جهـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة
 التابعـة لألمانـة العامـة مـن جهــةاإلمنـائي وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم وإدارة الـدعم امليـداين

أخرى، لضمان تنسيق املساعدة االنتخابية اليت تقدمها األمم املتحـدة واتـساقها وجتنـب تكـرار
 تقدميها، وتشجع زيادة إشراك مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف هذا السياق؛

تعلقــة بتقــدميإىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يواصــل براجمــه املتطلــب - ١٣ 
 سـيما الاملساعدة يف جمال احلكم الـدميقراطي بالتعـاون مـع املنظمـات األخـرى ذات الـصلة، و
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ــع املـــدين ــة والـــروابط بـــني اتمـ ــسات الدميقراطيـ ــى تعزيـــز املؤسـ ــات الـــيت تعمـــل علـ املنظمـ
 واحلكومات؛

 أمهيـة تعزيـز التنـسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة وخارجهـا،تكرر تأكيـد - ١٤ 
 دور منـسق األمـم املتحـدة ملـسائل املـساعدة االنتخابيـة يف كفالـة التماسـكتؤكد من جديـدو

واالتــساق علـــى نطــاق املنظومـــة برمتـــها ويف تعزيــز الـــذاكرة املؤســسية ووضـــع الـــسياسات
 االنتخابية ونشرها؛

إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الــسادسةتطلــب - ١٥ 
 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وخباصة عن حالة الطلبـات املقدمـة مـن الـدول األعـضاءوالستني

للحصول على املساعدة االنتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيـز دعـم املنظمـة لعمليـة إرسـاء
 .الدميقراطية يف الدول األعضاء

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


