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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.2) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

تعزيز دور األمم املتحدة يف زيادة إجراء انتخابات دوريـة ونزيةـة    - 70/168
 وتشجيع إرساء الدميقراطية

 
 ،إن اجلمعية العامة 
أن الدميقراطيـة قيمـة مـن القـيم العامليـة تسـتند إة إرادة الشـعوب         إذ تؤكد من جديدد  

املعرب عنةا حبرية يف حتديـد نممةـا السياسـية واالقتيـادية واالجتماعيـة والةقاويـة، ومشـاركتةا        
 الكاملة يف مجيع نواحي حياهتا،

أنــه علــر الــروم مــن وجــود  ــات مشــتركة بــ  الــنمم   وإذ تؤكددد مددن جديددد  ي ددا 
ة، وليس مثة منوذج وحيد للدميقراطية، وأن الدميقراطية ليست حكـرا علـر بلـد بعينـه     الدميقراطي

تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيالء االحتـرا  الواجـل للسـيادة وا ـ       منطقة بعينةا، وإذ أو
 امليري، يف تقرير
علر أن الدميقراطية والتنمية واحترا  حقوق اإلنسـان وا ريـات األساسـية     وإذ تشدد 

 أمور مترابطة ويعزز كل منةا اآلخر،كاوة 
نتخابيــة أن الــدول األعءــاء مســؤولة عــن تنمــيم العمليــات اال  وإذ تؤكددد مددن جديددد 

وإجرائةــا، وعــن ك الــة حريتــةا ونزانتــةا، وأن الــدول األعءــاء  ــوز  ــا، يف ســياق  ارســة   
شـارية الالزمـة   سيادهتا، أن تطلل من املنممات الدولية تزويـدنا باملسـاعدة أو امـدمات االست   

ــك إي ـــاد بعةـــات  ةيديـــة          ــة وتطويرنـــا، بـــا يف ذلـ ــز مؤسســـاهتا وعملياهتـــا االنتخابيـ لتعزيـ
 الغرض، لذلك

بأمهيـــة إجـــراء انتخابـــات نزيةـــة ودوريـــة وذات ميـــداقية، بـــا يف ذلـــك  وإذ تسدددل  
، لـتمك   إجراؤنا يف البلدان ا ديةة العةد بالدميقراطية والبلدان السـائرة يف طريـ  الدميقراطيـة   

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.2
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املـــواطن  مـــن التعـــبري عـــن إرادهتـــم وتعزيـــز االنتقـــال بنجـــا  إة دميقراطيـــات مســـتدامة          
 األجل، طويلة

ــات حــرة      وإذ تسددل   ي ددا    ــة إجــراء انتخاب ــدول األعءــاء مســؤولة عــن ك ال ــأن ال ب
ونـزيةة، بعيدا عن التخويف والقسـر والتالعـل بعمليـات وـرز األ،ـوات، وعـن املعاقبـة علـر         

 األعمال تبعا لذلك،مجيع نذه 
 68/164القــرار  ال ســيماإة قراراهتــا الســابقة املتخــذة يف نــذا اليــدد، و  وإذ تشددر 
 ،2013كانون األول/ديسمرب  18املؤرخ 

 إة مجيع القرارات اليت اختذنا جملس حقوق اإلنسان يف نـذا اليـدد،  وإذ تشر  ي ا  
املــــؤرخ  19/36 و ،(1)2012 مــــار /آذار 22املــــؤرخ  19/11بــــا يف ذلــــك القــــرارات 

املــؤرخ  24/8 و ،(2)2013آذار/مــار   21املــؤرخ  22/10 و ،(1)2012 مــار /آذار 23
 ،(3)2013أيلول/سبتمرب  26

تقـد  املسـاعدة االنتخابيـة والـدعم لتشـجيع       ال أن األمم املتحدة جديدوإذ تؤكد من  
 إرساء الدميقراطية إال بناء علر طلل ،ريح من الدولة العءو املعنية،

تزايد عدد الدول األعءاء اليت تتخذ االنتخابـات وسـيلة سـلمية     وإذ تالحظ مع االرتياح 
يف أنممــة ا كــم التمةيليــة ويســةم يف توطيــد  الســتبيان إرادة الشــعوب،  ــا يــؤدء إة بنــاء الةقــة  

 ، اإلقليمي االستقرارو السال  السال  واالستقرار علر اليعيد الوطين وقد يسةم يف حتقي 
 كــــانون األول/ 10إة اإلعـــالن العــــاملي  قـــوق اإلنســــان املعتمـــد يف     وإذ تشدددر  
عـرب عنـةا يف انتخابـات    ، وخبا،ة املبدأ الذء يـن  علـر أن إرادة الشـعل امل   (4)1948ديسمرب 

دوريــة نزيةــة نــي ميــدر ا كــم، وعلــر ا ــ  يف اختيــار املمــةل  حبريــة يف انتخابــات دوريــة  
نزيةــة ىــرل بالتيــويت الســرء يف اقتــرا  عــا  يءــمن املســاواة بــ  اجلميــع، أو بــأء طريقــة 

 التيويت،  اثلة تءمن حرية

_______________ 

، (Corr.1و  A/67/53) 53الوثائق الرمسيدة للجمعيدة العامدةل الددورس السدابعة والسدملونل اقل دق ر د          انمر:  (1)
 .ألف ال ر  الةالث، ال يل

 (، ال يل الرابع، ال ر  ألف.A/68/53) 53الدورس الثامنة والسملونل اقل ق ر   املرجع ن سه،  (2)

 الةالث. (، ال يلA/68/53/Add.1ألف ) 53اقل ق ر   املرجع ن سه،  (3)

 (.3 -ألف )د  217القرار  (4)

http://undocs.org/ar/A/RES/68/164
http://undocs.org/ar/A/RES/19/11
http://undocs.org/ar/A/RES/ 19/36
http://undocs.org/ar/A/RES/ 22/10
http://undocs.org/ar/A/RES/ 24/8
http://undocs.org/ar/A/67/53
http://undocs.org/ar/A/68/53
http://undocs.org/ar/A/68/53/Add.1


A/RES/70/168 تعزيز دور األمم املتحدة يف زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيةة وتشجيع إرساء الدميقراطية 
 

3/8 

وات اقيــة  (5)يــة والسياســيةالعةــد الــدوا امــاو بــا قوق املدن  وإذ تؤكددد مددن جديددد 
واالت اقيـة الدوليـة للقءـاء علـر مجيـع أشـكال        (6)القءاء علر مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة   

أيءـا  ، وإذ تؤكـد مـن جديـد    (8)وات اقيـة حقـوق األشـخاو ذوء اإلعاقـة     (7)التمييز العنيـرء 
العـرق أو اللـون أو اجلـنس أو     مـن قبيـل   ألء سبل كان،عد  السما  بأء  ييز ب  املواطن  

أو  املمتلكـات اللغة أو الدين أو الـرأء السياسـي أو وـريه أو األ،ـل القـومي أو االجتمـاعي أو       
مباشـرة أو   التمتـع بـا   يف أن يشـاركوا،   يف  املولد أو أء وضع آخر أو علر أسـا  اإلعاقـة،  

ــة،    ــارون حبري ــةل  وت ــوا يف انتخابــ أن ييــوتوا وُي يفبواســطة   ــة ىــرل   نتخب ــة نزية ات دوري
باالقترا  العا  الءامن للمساواة ب  اجلميع وبالتيويت السرء الذء يءمن للنـاخب  التعـبري   

 حبرية عن إرادهتم،
ال عالـة للمـرأة علـر قـد  املسـاواة مـع       و التامة أن املشاركةوإذ تؤكد من جديد  ي ا  

واإلدمـــاج   املســـاواة الرجـــل يف ،ـــنع القـــرار علـــر مجيـــع املســـتويات أمـــر أساســـي لتحقيـــ  
 والدميقراطية، والتنمية املستدامة والسال االجتماعي 

اليت يتسم هبا، بي ة عامة ويف سياق تشجيع إجراء انتخابـات   علر األمهية وإذ تشدد 
التجمـع السـلمي وتكـوين اجلمعيـات وحريـة التعـبري، بـا يف ذلـك          نزيةة وحرة، احتـرا  حريـة  

ا ونشــرنا، ووقــا للعةــد الــدوا امــاو بــا قوق املدنيــة       التمــا  املعلومــات وتلقيةــ   حريــة
والسياســـية، وإذ تالحـــ ، علـــر وجـــه اميـــوو، األمهيـــة البالغـــة إلمكانيـــة ا يـــول علـــر  

بوسـائل منـةا ،ـيي ميســرة وسـةلة ال ةـم لتكنولوجيــات       املعلومـات وحريـة وسـائإل اإلعــال ،   
 املعلومات واالتياالت اجلديدة،

تكنولوجيا اإلنترنت ألوـراض االقتـرا ،    بدأت تستخد  أن بعض البلدانوإذ تالحظ  
يسمح بتعريض أء شخ  لتـدخل تعسـ ي    ال تؤكد من جديد ا   يف اميو،ية الذء وإذ
وري قانوين يف خيو،ياته أو يف شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وحقه يف التمتـع حبمايـة    أو

مــن اإلعــالن العــاملي  قــوق  12ملــادة القــانون مــن مةــل نــذا التــدخل، علــر النحــو املــب  يف ا 
من العةد الدوا اماو با قوق املدنيـة والسياسـية، وأن ا قـوق ن سـةا      17اإلنسان واملادة 

 اليت يتمتع هبا األشخاو خارج اإلنترنت  ل أن حتمر با ماية أيءا علر اإلنترنت،

_______________ 

 (، املرو .21 -ألف )د  2200انمر القرار  (5)

(6) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
 .  9464، الرقم 660املرجع ن سه، اجمللد  (7)
 .44910، الرقم 2515املرجع ن سه، اجمللد  (8)
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ابية وبناء القـدرات  بءرورة تعزيز العمليات الدميقراطية واملؤسسات االنتخ وإذ تسل  
تعزيـز  الوطنية يف البلدان اليت تطلل ذلك، با يف ذلـك قـدرهتا علـر إجـراء انتخابـات نزيةـة، و      

يــرتبإل باالنتخابــات مــن خــربات وتكنولوجيــا   مــا تةقيــف النــاخب  وتطــوير اجلةــود املبذولــة ل
ملناسـبة لك الـة   واختـاذ مجيـع التـدابري ا   مشاركة املـرأة علـر قـد  املسـاواة مـع الرجـل، ،       ك الة و

وزيـادة  املشاركة التامة وال عالة جلميع األشخاو ذوء اإلعاقة علر قد  املسـاواة مـع ورينـم،    
للشباب، يف البلدان اليت تطلـل املسـاعدة،    ال سيمامشاركة املواطن  وتووري التربية الوطنية، و

 حقة،بغية توطيد إجنازات االنتخابات السابقة وترسيخةا ودعم االنتخابات الال
ــة تكــون منممــة ومن تحــة      وإذ تالحددظ   ــات دميقراطي ــر إرســاء عملي ــة العمــل عل أمهي

 اجلمعيات وحرية التعبري والرأء، تكوينونزيةة وش اوة، حت   ح  التجمع السلمي و
أن اجملتمع الدوا بوسعه أن يسةم يف هتيئـة المـروا الـيت ميكـن أن      وإذ تالحظ  ي ا 

 قبــل االنتخابــات وأثنــاء إجــراء االنتخابــات ويف وتــرة  مــا ةتعــزز االســتقرار واألمــن طــوال وتــر 
 بعد الزنا ، ما بعد االنتخابات يف املراحل االنتقالية ويف حاالت ما

علر أن الش اوية من األسس اجلونرية ألء انتخابات حرة ونزيةـة   وإذ تكرر الملأكيد 
إحـدل  نـي   املسـاءلة أما  املـواطن ، وأن نـذه    خءو  ا كومات للمساءلةتسانم يف ضمان 

 الدميقراطية، م اليت تقو  عليةا اجملتمعاتئالدعا
يف نذا اليدد بأمهية املراقبة الدولية لالنتخابـات يف إجـراء انتخابـات حـرة     وإذ تسل   

ونزيةة، وبسامهة نذه املراقبة يف زيادة نزانة العمليات االنتخابية يف البلـدان الـيت تطلبـةا، ويف    
ومشاركتةا يف االنتخابـات، والتقليـل مـن احتمـاالت حـدور اضـطرابات       تعزيز ثقة اجلمانري 

 االنتخابات، بسبل
أيءا بأن توجيـه دعـوات تتعلـ  باملسـاعدة و/أو املراقبـة االنتخابيـة الدوليـة         وإذ تسل  

حـــ  ســـيادء للـــدول األعءـــاء، وإذ ترحـــل بقـــرارات الـــدول الـــيت طلبـــت نـــذه املســـاعدة  
 املراقبة، و/أو

، املعنــــــون  2005أيلول/ســــــبتمرب   16املــــــؤرخ   60/1 قرارنــــــا  وإذ تشددددددر إى 
الــذء رحبــت ويــه بانشــاء األمــ  العــا    “2005امتاميــة ملــؤ ر القمــة العــاملي لعــا    الوثيقــة”

 ،ندوق األمم املتحدة للدميقراطية،
بــا تقدمــه الــدول األعءــاء مــن دعــم ألنشــطة املســاعدة االنتخابيــة الــيت     وإذ ترحدد  

تءطلع هبـا األمـم املتحـدة، ةملـة وسـائل منـةا تـووري امـرباء يف جمـال االنتخابـات، بـن وـيةم             
موظ و اللجان االنتخابية واملراقبون، وتقـد  التربعـات إة ،ـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين       

http://undocs.org/ar/A/RES/60/1


A/RES/70/168 تعزيز دور األمم املتحدة يف زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيةة وتشجيع إرساء الدميقراطية 
 

5/8 

تخابية واليندوق االستئماين املواضيعي للحكم الـدميقراطي التـابع لربنـام     لتقد  املساعدة االن
 األمم املتحدة اإلمنائي و،ندوق األمم املتحدة للدميقراطية،

بأن املساعدة االنتخابيـة، وخبا،ـة املسـاعدة عـن طريـ  تـووري التكنولوجيـا        وإذ تسل   
ميكــن أن تيســر و،ــول ث التكــاليف، وال عالــة مــن حيــوامليســرة االنتخابيـة املناســبة املســتدامة  

 تدعم العمليات االنتخابية اليت ىريةا البلدان النامية،األشخاو ذوء اإلعاقة بشكل كامل و
بالتحـديات الـيت تواجـه يف جمـال تنسـي  املسـاعدة االنتخابيـة بسـبل         وإذ تسل   ي دا   

ــم املت      ــك املســاعدة داخــل األم ــد  تل ــة املشــاركة يف تق ــات ال اعل ــدد اجلة ــا  تع حــدة وخارجة
 السواء، علر

ــات     وإذ ترحدددد   ــةامات املنممــ ــة وباســ ــة واإلقليميــ ــات الدوليــ ــةامات املنممــ باســ
 ا كومية يف تعزيز وعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية نزيةة وتشجيع إرساء الدميقراطية، وري

ليــالت القائمــة بــ  التنميــة والســال  وحقــوق اإلنســان وســيادة    مهيــة ابأوإذ تسددل   
وإذ ترحـل  انتخابـات حـرة ونزيةـة،    إجـراء  ، با يف ذلـك  ة وا كم الرشيدن والدميقراطيالقانو

 ،(9)2030عا  املستدامة لخطة التنمية يف نذا اليدد باعتماد 
 ؛(10)بتقرير األم  العا  ترح  - 1 
با تقدمه األمم املتحدة من مسـاعدة انتخابيـة إة الـدول األعءـاء بنـاء       تشيد - 2 

ــا          ــر حــدة، ووق ــة عل ــر أســا  كــل حال ــل أن تســتمر نــذه املســاعدة عل ــةا، وتطل ــر طلب عل
ــوير مؤسســاهتا          ــدان الطالبــة للمســاعدة ولتشــريعاهتا، مــن أجــل تط ــتغرية للبل لالحتياجــات امل

ا يشـمل ك الـة مشـاركة األشـخاو ذوء اإلعاقـة      بـ  ،و،ـقلةا  وعملياهتا االنتخابيـة وحتسـينةا  
مــع التســليم بــأن املســؤولية عــن تنمــيم  مشــاركة كاملــة يف مجيــع مراحــل عمليــة االنتخابــات،

 انتخابات حرة ونزيةة تقع علر عات  ا كومات؛
ضرورة أن توا،ل األمم املتحدة تقـد  املسـاعدة االنتخابيـة     تؤكد من جديد - 3 

 د واستقاللية؛بوضوعية ونزانة وحيا
إة وكيل األمـ  العـا  للشـؤون السياسـية أن يوا،ـل، يف إطـار تأديـة         تطل  - 4 

دوره بو، ه منسقا لألمم املتحدة ملسائل املساعدة االنتخابية، إبـال  الـدول األعءـاء بانتمـا      
 بالطلبات الواردة وبطبيعة أء مساعدة مقدمة؛

_______________ 

 .70/1القرار  (9)

(10) A/70/306. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/70/306
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كــي تك ــل، قبــل التعةــد بتقــد  أن توا،ــل األمــم املتحــدة جةودنــا ل تطلدد  - 5 
املساعدة االنتخابية إة الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت كاا لتنميم وإي اد بعةة لتقـد   
تلك املساعدة بطريقة وعالة، با يف ذلك التعـاون علـر املـدل الطويـل يف اجملـال الـتقين، وتـواور        

 البعةة؛ رير واوية ومتسقة عن نتائ المروا املؤاتية إلجراء انتخابات حرة ونزيةة وتقد  تقا
أمهية تواور املوارد الكاوية إلدارة انتخابات تتسـم بالك ـاءة والشـ اوية     تالحظ - 6 

ــة ل      ــدول األعءــاء املــوارد الكاوي ــوور ال ــأن ت ــي، وتو،ــي ب ــوطين واتل ــر اليــعيدين ال  تلــكعل
 لك؛حيةما أمكن ذ ،نادي  داخليةاالنتخابات، وأن تنمر يف إمكانية إنشاء 

الواجل امللقر علر عات  الدول كاوـة الختـاذ مجيـع التـدابري      تؤكد من جديد - 7 
ــات       ــة أن يكــون لكــل مــواطن بال عــل ا ــ  وال ر،ــة كــي يشــار  يف االنتخاب املناســبة لك ال

 قد  املساواة؛ علر
ةميع الدول أن تك ـل مشـاركة األشـخاو ذوء اإلعاقـة مشـاركة وعالـة        هتيل - 8 

ــد  املســاواة مــع ورينــم، مباشــرة       ــر ق ــاة السياســية والعامــة عل ــة يف ا ي أو بواســطة  ــةل   وكامل
 ، با يف ذلك ك الة ا   وال ر،ة لألشخاو ذوء اإلعاقة كي ييوتوا وُينتخبوا؛وتارون حبرية

ول أن تعــزز مشــاركة املــرأة يف ا يــاة السياســية، وأن ةميــع الــد  ي ددا هتيدد  - 9 
تعجل بتحقي  املساواة ب  الرجل واملرأة، وأن تعزز وحتمي يف مجيع ا االت حقـوق اإلنسـان   
ــيح      ــة والترشـ ــت تاءات العامـ ــات واالسـ ــويت يف االنتخابـ ــ  بالتيـ ــا يتعلـ ــرأة ويمـ ــة للمـ املك ولـ

 ئات اليت ينتخل أعءاؤنا باالقترا  العا ؛لالنتخاب، علر قد  املساواة مع الرجل، يف ا ي
بأن توا،ل األمم املتحدة، طوال ال ترة الزمنيـة الـيت تسـتغرقةا الـدورة      توصي - 10 

االنتخابية بأكملةا، بـا يف ذلـك، إذا اقتءـر األمـر، قبـل االنتخابـات وبعـدنا، تقـد  املشـورة          
ــة وورينــا مــن أشــكال املســاعدة إة الــدول واملؤسســات ا    ــة للمســاعدة،  ال ني ــة الطالب النتخابي

استنادا إة تقييم لالحتياجات وووقا لالحتياجات املتغرية للـدول األعءـاء الطالبـة للمسـاعدة،     
آخذة يف االعتبار استدامة املسـاعدة ووعاليتـةا مـن حيـث التكـاليف، مـن أجـل املسـاعدة علـر          

ــه  ــوز      ــار أيءــا أن ــة، وآخــذة يف االعتب ــز عملياهتــا الدميقراطي ــل ذء اليــلة تعزي ــووري  للمكت ت
 مساعدة إضاوية يف شكل وساطة ومسا  محيدة، بناء علر طلل الدول األعءاء؛

اجلةـود اإلضـاوية املبذولـة لتعزيـز التعـاون مـع املنممـات         تالحظ مدع الملقددير   - 11 
الدولية وا كومية ووري ا كومية األخرل لتيسري االستجابة لطلبات املساعدة االنتخابية علـر  

أوســع نطاقــا وأكةــر تلبيــة لالحتياجــات، وتشــجع تلــك املنممــات علــر تبــادل املعــارا     حنــو 
تعـده مـن    وامربات من أجل التروي  ألوءل املمارسات املتبعة ويما تقدمه من مساعدات ومـا 
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تقارير عن العمليـات االنتخابيـة، وتعـرب عـن تقـديرنا للـدول األعءـاء واملنممـات اإلقليميـة          
ية اليت وورت مـراقب  أو خـرباء تقنـي  دعمـا جلةـود األمـم املتحـدة يف        واملنممات وري ا كوم

 جمال تقد  املساعدة االنتخابية؛
ــة واملنممــات    تنددو   - 12  ــة الدولي بالســعي إة مواءمــة أســاليل املنممــات ا كومي

ا كومية العديدة العاملـة يف جمـال مراقبـة االنتخابـات ومعايرينـا، وتعـرب يف نـذا اليـدد          وري
ــة ســلو         عــن ــات ومدون ــة لالنتخاب ــة الدولي ــة باملراقب ــادة املتعلق ــديرنا ليــدور إعــالن املب تق

 املراقب  الدولي  لالنتخابات اللذين حيددان املبادة التوجيةية للمراقبة الدولية لالنتخابات؛
إة إنشـــاء األمـــ  العـــا  ،ــندوق األمـــم املتحـــدة االســـتئماين لتقـــد    تشددر  - 13 

خابيــة، وإذ تءــع يف اعتبارنــا أن أمــوال اليــندوق توشــك حاليــا علــر الن ــاد،    املســاعدة االنت
 هتيل بالدول األعءاء أن تنمر يف الترب  لليندوق؛

األم  العا  علر أن يوا،ل، عن طري  منسـ  األمـم املتحـدة ملسـائل     تشجع  - 14 
لشــؤون السياســية يف املســاعدة االنتخابيــة وبــدعم مــن شــعبة املســاعدة االنتخابيــة التابعــة إلدارة ا 

األمانة العامة، االستجابة لطلبات املساعدة املتغرية وتلبية االحتياجات املتزايـدة مـن أنـوا  ةـددة     
مــن املســاعدة املتوســطة األجــل الــيت يقــدمةا امــرباء هبــدا دعــم القــدرات ا اليــة للحكومــات    

 الوطنية؛ النتخابيةالطالبة للمساعدة وتعزيزنا، وخبا،ة عن طري  تعزيز قدرة املؤسسات ا
إة األمــ  العــا  أن يــزود شــعبة املســاعدة االنتخابيــة بــا يك ــي مــن     تطلدد  - 15 

املوارد البشرية واملالية كي تـتمكن مـن النـةوض بواليتـةا، بـا يف ذلـك حتسـ  سـبل االطـال           
علر قائمة أ اء امـرباء يف جمـال االنتخابـات والـذاكرة املؤسسـية االنتخابيـة للمنممـة وك الـة         

ل علـر ك الـة قـدرة م وضـية األمـم املتحـدة  قـوق اإلنسـان علـر          يوا،ل العم تنوعةما، وأن
االستجابة، يف حدود واليتةا وبالتنسي  الوثي  مـع الشـعبة، للطلبـات الكـةرية املتزايـدة التعقيـد       

 واألوسع نطاقا اليت تقدمةا الدول األعءاء للحيول علر امدمات االستشارية؛
سـي  الشـامل، برعايـة منسـ  األمـم      علـر ضـرورة موا،ـلة التن   تكرر الملأكيدد   - 16 

املتحــدة ملســائل املســاعدة االنتخابيــة، بــ  شــعبة املســاعدة االنتخابيــة وبرنــام  األمــم املتحــدة  
وم وضـية حقـوق   يف األمانة العامة اإلمنائي وإدارة عمليات ح   السال  وإدارة الدعم امليداين 
األمــم املتحــدة واتســاقةا وىنــل   اإلنســان، لءــمان تنســي  املســاعدة االنتخابيــة الــيت تقــدمةا  

 تقدميةا؛ االزدواجية يف
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إة برنــام  األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يوا،ــل براجمــه املتعلقــة بتقــد    تطلدد   - 17 
 ال سـيما ، وذات اليـلة املساعدة يف جمال ا كـم الـدميقراطي بالتعـاون مـع املنممـات األخـرل       

 اليت تعمل علر تعزيز املؤسسات الدميقراطية والروابإل ب  اجملتمع املدين وا كومات؛ تلك
علـر دور اجملتمـع املـدين وأمهيـة مشـاركته حبيويـة يف التشـجيع         تكرر الملأكيدد  - 18 

علـر إرســاء الدميقراطيـة، وتــدعو الــدول األعءـاء إة تيســري مشــاركة اجملتمـع املــدين مشــاركة     
 االنتخابية؛كاملة يف العمليات 

علـر أمهيـة تعزيـز التنسـي  داخـل منمومـة األمـم املتحـدة          تكرر الملأكيد  ي ا - 19 
وخارجةــا، وتؤكــد مــن جديــد الــدور القيــادء الواضــح داخــل منمومــة األمــم املتحــدة الــذء   
يءطلع بـه منسـ  األمـم املتحـدة ملسـائل املسـاعدة االنتخابيـة يف جمـاالت منـةا ك الـة التنسـي             

ر نطـاق املنمومـة وتعزيـز الـذاكرة املؤسسـية ووضـع سياسـات األمـم املتحـدة يف          واالتساق عل
 ونشرنا؛ جمال املساعدة االنتخابية وتعميمةا

 والسـبع   الةانيـة إة األم  العا  أن يقد  إة اجلمعية العامة يف دورهتا تطل   - 20 
لـدول األعءـاء للحيـول    تقريرا عن تن يذ نذا القرار، وخبا،ة عن حالة الطلبات املقدمة من ا

علر املساعدة االنتخابية، وعما يبذله من جةود لتعزيز دعم املنممة لعمليـة إرسـاء الدميقراطيـة    
 يف الدول األعءاء.
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