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    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/456/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

تعزيز دور األمم املتحدة يف زيادة إجراء انتخابات دوريـة ونزيهـة        - ٦٨/١٦٤
 ةوتشجيع إرساء الدميقراطي

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 أن الدميقراطيـة قيمـة مـن القـيم العامليـة تـستند إىل إرادة الـشعوب                  إذ تؤكد من جديد     

املعرب عنها حبريـة يف حتديـد نظمهـا الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، ومـشاركتها          
  الكاملة يف مجيع نواحي حياهتا،

ن وجــود مســات مــشتركة بــني الــنظم  أنــه علــى الــرغم مــوإذ تؤكــد مــن جديــد أيــضا  
الدميقراطية، فليس مثة منوذج وحيد للدميقراطية، وأن الدميقراطية ليست حكـرا علـى بلـد بعينـه                 

تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيالء االحتـرام الواجـب للـسيادة واحلـق             منطقة بعينها، وإذ   أو
  املصري، يف تقرير
ام حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية         على أن الدميقراطية والتنمية واحتر     وإذ تشدد   

  كافة أمور مترابطة ويعزز كل منها اآلخر،
نتخابيــة  أن الــدول األعــضاء مــسؤولة عــن تنظــيم العمليــات اال وإذ تؤكــد مــن جديــد  

وإجرائهــا، وعــن كفالــة حريتــها ونزاهتــها، وأن الــدول األعــضاء جيــوز هلــا، يف ســياق ممارســة   
ولية تزويـدها باملـساعدة أو اخلـدمات االستـشارية الالزمـة        سيادهتا، أن تطلب من املنظمات الد     

لتعزيـــز مؤســـساهتا وعملياهتـــا االنتخابيـــة وتطويرهـــا، مبـــا يف ذلـــك إيفـــاد بعثـــات متهيديـــة         
  الغرض، لذلك

 بأمهيـــة إجـــراء انتخابـــات نزيهـــة ودوريـــة وذات مـــصداقية، مبـــا يف ذلـــك وإذ تـــسلم  
ية والبلدان الـسائرة يف طريـق الدميقراطيـة، لـتمكني     إجراؤها يف البلدان احلديثة العهد بالدميقراط   
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املـــواطنني مـــن التعـــبري عـــن إرادهتـــم وتعزيـــز االنتقـــال بنجـــاح إىل دميقراطيـــات مـــستدامة          
  األجل، طويلة

ــضا     ــسلم أي ــة إجــراء انتخابــات حــرة     وإذ ت ــدول األعــضاء مــسؤولة عــن كفال ــأن ال ب
فـرز األصـوات، وعـن املعاقبـة علـى          ونـزيهة، بعيدا عن التخويف والقـسر والتالعـب بعمليـات           

  مجيع هذه األعمال تبعا لذلك،
 ٦٦/١٦٣ســيما القــرار   إىل قراراهتــا الــسابقة املتخــذة يف هــذا الــصدد، والوإذ تــشري  
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ 

 اختذها جملس حقوق اإلنسان يف هـذا الـصدد،   إىل مجيع القرارات اليت  وإذ تشري أيضا      
 املــــؤرخ ١٩/٣٦، و )١(٢٠١٢ مــــارس/آذار ٢٢ املــــؤرخ ١٩/١١مبــــا يف ذلــــك القــــرارات 

 املـؤرخ   ٢٤/٨، و   )٢(٢٠١٣مـارس   / آذار ٢١ املـؤرخ    ٢٢/١٠، و   )١(٢٠١٢ مارس/آذار ٢٣
  ،)٣(٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٦

تقدم املـساعدة االنتخابيـة والـدعم لتـشجيع           أن األمم املتحدة ال    وإذ تؤكد من جديد     
  على طلب صريح من الدولة العضو املعنية،إرساء الدميقراطية إال بناء 

 تزايـد عـدد الـدول األعـضاء الـيت تتخـذ االنتخابـات وسـيلة                 وإذ تالحظ مع االرتياح     
سلمية الستبيان إرادة الشعوب، مما يؤدي إىل بنـاء الثقـة يف أنظمـة احلكـم التمثيليـة ويـسهم يف          

  يق االستقرار اإلقليمي،توطيد السالم واالستقرار على الصعيد الوطين وقد يسهم يف حتق
ديـسمرب  / كـانون األول ١٠ إىل اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان املعتمـد يف     وإذ تشري   
، وخباصة املبدأ الـذي يـنص علـى أن إرادة الـشعب املعـرب عنـها يف انتخابـات دوريـة                      )٤(١٩٤٨

زيهـة جتـرى   نزيهة هي مصدر احلكم، وعلى احلق يف اختيار املمثلني حبرية يف انتخابات دورية ن      
بالتصويت الـسري يف اقتـراع عـام يـضمن املـساواة بـني اجلميـع، أو بـأي طريقـة مماثلـة تـضمن                         

  التصويت، حرية

_________________ 
الفـصل  ،  (A/67/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقـم           : انظر  )١(  

 . ألفالثالث، الفرع
 .، الفصل الرابع، الفرع ألف)A/68/53 (٥٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(  
 .، الفصل الثالث)A/68/53/Add.1( ألف ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٣(  
  ).٣ - د ( ألف ٢١٧القرار   )٤(  
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 واتفاقيــة )٥( العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية وإذ تؤكــد مــن جديــد  
 أشـكال    واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع          )٦(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة        

، وإذ تؤكـد مـن جديـد بـصفة          )٨( واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       )٧(التمييز العنصري 
كـي يـشاركوا    دون أي متييـز،     خاصة أن املواطنني ينبغي أن يكفل هلم احلق وتعطاهم الفرصة،           

 إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبريـة، ويف أن يـصوتوا وينتخبـوا يف                  يف
انتخابات دورية نزيهة جترى باالقتراع العام الضامن للمساواة بني اجلميع وبالتصويت الـسري             

  الذي يضمن للناخبني التعبري حبرية عن إرادهتم،
أن املشاركة الفعالة للمـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل       وإذ تؤكد من جديد أيضا      

املـــساواة والتنميـــة املـــستدامة يف صـــنع القـــرار علـــى مجيـــع املـــستويات أمـــر أساســـي لتحقيـــق  
  والدميقراطية، والسالم
اليت يتسم هبا، بصفة عامة ويف سياق تشجيع إجراء انتخابـات            على األمهية  وإذ تشدد   

نزيهة وحـرة، احتـرام حريـة التمـاس املعلومـات وتلقيهـا ونـشرها، وفقـا للعهـد الـدويل اخلـاص                    
ــى وجــه اخلــ      ــسياسية، وإذ تالحــظ، عل ــة وال ــاحلقوق املدني ــة   ب ــة إلمكاني ــة البالغ صوص، األمهي

  احلصول على املعلومات وحرية وسائط اإلعالم،
 بضرورة تعزيز العمليات الدميقراطية واملؤسسات االنتخابية وبناء القـدرات          وإذ تسلم   

تعزيـز  الوطنية يف البلدان اليت تطلب ذلك، مبا يف ذلـك قـدرهتا علـى إجـراء انتخابـات نزيهـة، و                    
ــة ل ــا    تثاجلهــود املبذول قيــف النــاخبني وتطــوير مــا يــرتبط باالنتخابــات مــن خــربات وتكنولوجي

مــشاركة املــرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل، وإعــداد الظــروف الــضرورية لكفالــة    كفالــة و
اإلعاقة مشاركة فعالة وكاملة على قدم املساواة مع اآلخـرين،           مشاركة مجيع األشخاص ذوي   

يـة الوطنيـة، وال سـيما للـشباب، يف البلـدان الـيت تطلـب            وزيادة مشاركة املـواطنني وتـوفري الترب      
  املساعدة، بغية توطيد إجنازات االنتخابات السابقة وترسيخها ودعم االنتخابات الالحقة،

ــة تكــون منظمــة ومنفتحــة      وإذ تالحــظ    ــات دميقراطي ــة العمــل علــى إرســاء عملي أمهي
  رية التعبري والرأي،ونزيهة وشفافة، حتفظ حق التجمع السلمي وإنشاء اجلمعيات وح

_________________ 
 .، املرفق)٢١- د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٥(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦(  
ــد     )٧(   ــسه، اجملل ــرقم ٦٦٠املرجــع نف ــرار     . ٩٤٦٤، ال ــر الق ــريب، انظ ــنص الع ــى ال ــف٢١٠٦لالطــالع عل    أل

  .ق، املرف)٢٠- د(
  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥املرجع نفسه، اجمللد   )٨(  



تعزيز دور األمم املتحدة يف زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الدميقراطية A/RES/68/164  
 

4/7 

 أن اجملتمع الدويل بوسعه أن يسهم يف هتيئـة الظـروف الـيت ميكـن أن                 وإذ تالحظ أيضا    
قبــل االنتخابــات وأثنــاء إجــراء االنتخابــات ويف فتــرة   تعــزز االســتقرار واألمــن طــوال فتــرة مــا 

  بعد الرتاع، بعد االنتخابات يف املراحل االنتقالية ويف حاالت ما ما
على أن الشفافية من األسس اجلوهرية ألي انتخابات حرة ونزيهـة            لتأكيدوإذ تكرر ا    

إحـدى  هـي    املـساءلة  أمام املـواطنني، وأن هـذه        خضوع احلكومات للمساءلة  تساهم يف ضمان    
  الدميقراطية، م اليت تقوم عليها اجملتمعاتئالدعا

 انتخابـات حـرة     يف هذا الصدد بأمهية املراقبة الدولية لالنتخابـات يف إجـراء          وإذ تسلم     
ونزيهة، ومبسامهة هذه املراقبة يف زيادة نزاهة العمليات االنتخابية يف البلـدان الـيت تطلبـها، ويف                 
تعزيز ثقة اجلماهري ومـشاركتها يف االنتخابـات، والتقليـل مـن احتمـاالت حـدوث اضـطرابات            

  االنتخابات، بسبب
ملراقبـة االنتخابيـة الدوليـة      أو ا / بأن توجيه دعـوات تتعلـق باملـساعدة و         أيضا وإذ تسلم   

حـــق ســـيادي للـــدول األعـــضاء، وإذ ترحـــب بقـــرارات الـــدول الـــيت طلبـــت هـــذه املـــساعدة  
  املراقبة، أو/و

 مبــا تقدمــه الــدول األعــضاء مــن دعــم ألنــشطة املــساعدة االنتخابيــة الــيت   وإذ ترحــب  
بـات، مبـن فـيهم      تضطلع هبـا األمـم املتحـدة، جبملـة وسـائل منـها تـوفري اخلـرباء يف جمـال االنتخا                    

موظفو اللجان االنتخابية واملراقبون، وتقدمي التربعـات إىل صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين                 
لتقدمي املساعدة االنتخابية والصندوق االستئماين املواضيعي للحكم الـدميقراطي التـابع لربنـامج             

  األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للدميقراطية،
بأن املـساعدة االنتخابيـة، وخباصـة املـساعدة عـن طريـق تـوفري التكنولوجيـا          وإذ تسلم   

االنتخابيــة املناســبة املــستدامة والفعالــة مــن حيــث التكــاليف، تــدعم العمليــات االنتخابيــة الــيت   
  جتريها البلدان النامية،

بالتحـديات الـيت تواجـه يف جمـال تنـسيق املـساعدة االنتخابيـة بـسبب                 وإذ تسلم أيـضا       
ــد ــا       تع ــم املتحــدة وخارجه ــساعدة داخــل األم ــدمي تلــك امل ــشاركة يف تق ــة امل د اجلهــات الفاعل
  السواء، على

 بإســهامات املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وبإســهامات املنظمــات غــري       وإذ ترحــب  
  احلكومية يف تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية نزيهة وتشجيع إرساء الدميقراطية،
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صالت القائمة بني التنمية والسالم وحقوق اإلنسان وسيادة القـانون          بأن لل وإذ تسلم     
واحلكم الدميقراطي، مبا يف ذلك االنتخابات احلرة والرتيهـة، أمهيـة ينبغـي أن يـوىل هلـا االعتبـار                    

  ،٢٠١٥الواجب يف إعداد خطة التنمية ملا بعد عام 
  ؛)٩( بتقرير األمني العامترحب  - ١  
م املتحدة من مـساعدة انتخابيـة إىل الـدول األعـضاء بنـاء               مبا تقدمه األم   تشيد  - ٢  

ــا          ــى حــدة، وفق ــة عل ــى أســاس كــل حال ــساعدة عل ــستمر هــذه امل ــها، وتطلــب أن ت ــى طلب عل
ــوير مؤســساهتا          ــن أجــل تط ــشريعاهتا، م ــة للمــساعدة ولت ــدان الطالب ــتغرية للبل لالحتياجــات امل

، مع التـسليم بـأن املـسؤولية عـن تنظـيم انتخابـات حـرة          وصقلها وعملياهتا االنتخابية وحتسينها  
  ونزيهة تقع على عاتق احلكومات؛

 ضرورة أن تواصل األمم املتحدة تقـدمي املـساعدة االنتخابيـة            تؤكد من جديد    - ٣  
  مبوضوعية ونزاهة وحياد واستقاللية؛

ة  إىل وكيل األمـني العـام للـشؤون الـسياسية أن يواصـل، يف إطـار تأديـ            تطلب  - ٤  
دوره بوصفه منسقا لألمم املتحدة ملسائل املساعدة االنتخابية، إبـالغ الـدول األعـضاء بانتظـام                

  بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقدمة؛
 أن تواصــل األمــم املتحــدة جهودهــا لكــي تكفــل، قبــل التعهــد بتقــدمي تطلــب  - ٥  

 كاف لتنظيم وإيفاد بعثة لتقـدمي       املساعدة االنتخابية إىل الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت       
تلك املساعدة بطريقة فعالة، مبا يف ذلك التعـاون علـى املـدى الطويـل يف اجملـال الـتقين، وتـوافر                      

  البعثة؛ الظروف املؤاتية إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقدمي تقارير وافية ومتسقة عن نتائج
ابات تتسم بالكفـاءة والـشفافية       أمهية توافر املوارد الكافية إلدارة انتخ      تالحظ  - ٦  

ــة ل      ــدول األعــضاء املــوارد الكافي ــوفر ال ــأن ت ــي، وتوصــي ب ــوطين واحملل ــصعيدين ال  تلــكعلــى ال
  االنتخابات، وأن تنظر يف إمكانية إنشاء آليات متويل وطنية حيثما أمكن ذلك؛

 الواجب امللقى على عاتق الدول كافـة الختـاذ مجيـع التـدابري              تؤكد من جديد    - ٧  
ــة أن يكــون لكــل مــواطن بالفعــل احلــق والفرصــة كــي يــشارك يف االنتخابــات      امل ناســبة لكفال

  قدم املساواة؛ على
 جبميع الـدول أن تعـزز مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية، وأن تعجـل                   هتيب  - ٨  

بتحقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة، وأن تعــزز وحتمــي يف مجيــع احلــاالت حقــوق اإلنــسان      
_________________ 

  )٩(  A/68/301. 
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ــة للمـــ  ــيح    املكفولـ ــة والترشـ ــتفتاءات العامـ ــات واالسـ ــصويت يف االنتخابـ ــق بالتـ ــا يتعلـ رأة فيمـ
  لالنتخاب، على قدم املساواة مع الرجل، يف اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

 بأن تواصل األمم املتحدة، طوال الفترة الزمنية الـيت تـستغرقها الـدورة              توصي  - ٩  
ك، إذا اقتـضى األمـر، قبـل االنتخابـات وبعـدها، تقـدمي املـشورة                االنتخابية بأكملها، مبـا يف ذلـ      

ــة للمــساعدة،      ــة الطالب ــة وغريهــا مــن أشــكال املــساعدة إىل الــدول واملؤســسات االنتخابي الفني
استنادا إىل تقييم لالحتياجات ووفقا لالحتياجات املتغرية للـدول األعـضاء الطالبـة للمـساعدة،               

دة وفعاليتـها مـن حيـث التكـاليف، مـن أجـل املـساعدة علـى                 آخذة يف االعتبار استدامة املـساع     
تعزيــز عملياهتــا الدميقراطيــة، وآخــذة يف االعتبــار أيــضا أنــه جيــوز للجهــة املعنيــة تــوفري مــساعدة 

  إضافية يف شكل وساطة ومساع محيدة، بناء على طلب الدول األعضاء؛
عـاون مـع املنظمـات       اجلهـود اإلضـافية املبذولـة لتعزيـز الت         تالحظ مـع التقـدير      - ١٠  

الدولية واحلكومية وغري احلكومية األخرى لتيسري االستجابة لطلبات املساعدة االنتخابيـة علـى         
حنــو أوســع نطاقــا وأكثــر تلبيــة لالحتياجــات، وتــشجع تلــك املنظمــات علــى تبــادل املعــارف     

ده مـن   تعـ  واخلربات من أجل الترويج ألفضل املمارسات املتبعة فيما تقدمه من مساعدات ومـا            
تقارير عـن العمليـات االنتخابيـة، وتعـرب عـن تقـديرها للـدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة                  
واملنظمات غري احلكومية اليت وفرت مـراقبني أو خـرباء تقنـيني دعمـا جلهـود األمـم املتحـدة يف                     

  جمال تقدمي املساعدة االنتخابية؛
ــوه   - ١١   ــة واملنظمــات  بالــسعي إىل مواءمــة أســاليب املنظمــات احلكوم  تن ــة الدولي ي

احلكومية العديدة العاملـة يف جمـال مراقبـة االنتخابـات ومعايريهـا، وتعـرب يف هـذا الـصدد                 غري
ــة ســلوك         ــات ومدون ــة لالنتخاب ــة الدولي ــة باملراقب ــادئ املتعلق ــصدور إعــالن املب ــديرها ل عــن تق

  ة الدولية لالنتخابات؛املراقبني الدوليني لالنتخابات اللذين حيددان املبادئ التوجيهية للمراقب
 إىل إنـــشاء األمــني العـــام صــندوق األمـــم املتحــدة االســـتئماين لتقـــدمي    تــشري   - ١٢  

املــساعدة االنتخابيــة، وإذ تــضع يف اعتبارهــا أن أمــوال الــصندوق توشــك حاليــا علــى النفــاد،    
  هتيب بالدول األعضاء أن تنظر يف التربع للصندوق؛

صل، عن طريق منـسق األمـم املتحـدة ملـسائل           األمني العام على أن يوا    تشجع    - ١٣  
املساعدة االنتخابية وبدعم مـن شـعبة املـساعدة االنتخابيـة التابعـة إلدارة الـشؤون الـسياسية يف           
األمانــة العامــة، االســتجابة لطلبــات املــساعدة املــتغرية وتلبيــة االحتياجــات املتزايــدة مــن أنــواع   

ها اخلــرباء هبــدف دعــم القــدرات احلاليــة     حمــددة مــن املــساعدة املتوســطة األجــل الــيت يقــدم      
ــدرة املؤســـسات     ــة عـــن طريـــق تعزيـــز قـ ــا، وخباصـ ــة للمـــساعدة وتعزيزهـ للحكومـــات الطالبـ

  الوطنية؛ االنتخابية
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 إىل األمــني العــام أن يــزود شــعبة املــساعدة االنتخابيــة مبــا يكفــي مــن    تطلــب  - ١٤  
ا يف ذلـك حتـسني سـبل االطـالع          املوارد البشرية واملالية كي تـتمكن مـن النـهوض بواليتـها، مبـ             

على قائمة أمساء اخلـرباء يف جمـال االنتخابـات والـذاكرة املؤسـسية االنتخابيـة للمنظمـة وكفالـة                    
يواصل العمل علـى كفالـة قـدرة مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان علـى                  تنوعهما، وأن 

الكـثرية املتزايـدة التعقيـد      االستجابة، يف حدود واليتها وبالتنسيق الوثيق مـع الـشعبة، للطلبـات             
  واألوسع نطاقا اليت تقدمها الدول األعضاء للحصول على اخلدمات االستشارية؛

علـى ضـرورة مواصـلة التنـسيق الـشامل، برعايـة منـسق األمـم                تكرر التأكيـد      - ١٥  
املتحــدة ملــسائل املــساعدة االنتخابيــة، بــني شــعبة املــساعدة االنتخابيــة وبرنــامج األمــم املتحــدة   

ومفوضـية حقـوق    يف األمانة العامة    منائي وإدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين         اإل
اإلنــسان، لــضمان تنــسيق املــساعدة االنتخابيــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة واتــساقها وجتنــب     

  تقدميها؛ االزدواجية يف
لقــة بتقــدمي إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يواصــل براجمــه املتع تطلــب   - ١٦  

 تلـك سـيما    املساعدة يف جمال احلكـم الـدميقراطي بالتعـاون مـع املنظمـات األخـرى املعنيـة، وال                 
  اليت تعمل على تعزيز املؤسسات الدميقراطية والروابط بني اجملتمع املدين واحلكومات؛

 علـى دور اجملتمـع املـدين وأمهيـة مـشاركته حبيويـة يف التـشجيع           تكرر التأكيـد    - ١٧  
سـاء الدميقراطيـة، وتــدعو الـدول األعـضاء إىل تيـسري مــشاركة اجملتمـع املـدين مــشاركة        علـى إر 

  كاملة يف العمليات االنتخابية؛
 علـى أمهيـة تعزيـز التنـسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة             تكرر التأكيد أيضا    - ١٨  

وخارجهــا، وتؤكــد مــن جديــد الــدور القيــادي الواضــح داخــل منظومــة األمــم املتحــدة الــذي   
ضطلع بـه منـسق األمـم املتحـدة ملـسائل املـساعدة االنتخابيـة يف جمـاالت منـها كفالـة التنـسيق                        ي

واالتساق على نطـاق املنظومـة وتعزيـز الـذاكرة املؤسـسية ووضـع سياسـات األمـم املتحـدة يف                     
  ونشرها؛ جمال املساعدة االنتخابية وتعميمها

 تقريـرا  الـسبعني امـة يف دورهتـا      إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية الع       تطلب    - ١٩  
عن تنفيذ هذا القرار، وخباصة عن حالة الطلبـات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء للحـصول علـى             
املساعدة االنتخابية، وعما يبذله من جهـود لتعزيـز دعـم املنظمـة لعمليـة إرسـاء الدميقراطيـة يف                    

  .الدول األعضاء
  ٧٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٨


