
 زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة

  1991ديسمبر / كانون األول17، المؤرخ 46/137قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  إن الجمعية العامة،

 كـانون   18 المؤرخ في    45/150، و 1989ديسمبر  / كانون األول  15 المؤرخ في    44/146إذ تشير إلى قراريها     

  ،1989مارس / آذار7 المؤرخ في 1989/51، فضال عن قرار لجنة حقوق اإلنسان 1990ديسمبر /األول

  ،)2، وAdd.1، وA/46/609 (وقد نظرت في تقرير األمين العام

وإدراكا منها إللتزاماتها بموجب ميثاق األمم المتحدة بأن تعمل على تنمية العالقات الودية بين الدول على أسـاس                  

حقوق وتقرير المصير للشعوب، وبأن تقوم بتعزيز وتشجيع احتـرام حقـوق اإلنـسان              احترام مبدأ المساواة في ال    

  والحريات األساسية للجميع،

وإذ تؤكد من جديد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص على أن لكل شخص حـق المـشاركة فـي إدارة                     

أن لكل فرد نفس الحق الذي لغيـره فـي   الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين مختارين بحرية، و      

تقلد الوظائف العامة في بلده، وأن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، وأن هذه اإلرادة يعبر عنها بانتخابات                  

دورية ونزيهة تجري على أساس االقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الجميع وعن طريق التصويت الـسري أو                  

  ن حرية التصويت،حسب أي إجراء مماثل يضم

 مواطن، دون أي تمييز بـسبب       لوإذ تالحظ أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أن لك            

العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو المنـشأ الـوطني أو االجتمـاعي، أو                       

لحق والفرصة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو           الثروة، أو النسب أو غير ذلك من األسباب، ا        

بواسطة ممثلين مختارين بحرية، وفي االشتراك اقتراعا وترشيحا في انتخابات دورية ونزيهة تجري على أسـاس                

ة في  االقتراع العام المتساوي والسري وتضمن حرية التعبير الحر عن إرادة الناخبين، وعلى تولي الوظائف العام              

  .بلده على قدم المساواة عموما

وإذ تدين نظام الفصل العنصري وأي نوع آخر من أنواع الحرمان أو االنتقاص من الحق في التـصويت، علـى                    

أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو المنشأ الوطني أو االجتمـاعي،                     

  ر ذلك من األسباب،أو الثروة، أو النسب أو غي

وإذ تشير إلى أن جميع الدول تتمتع، بموجب االتفاق، بالمساواة في السيادة وإن لكل دولة الحق، وفقا إلرادة شعبها                   

  في أن تختار وتضع بحرية نظمها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،

حدة تناسب جميع الدول وشعوبها بـنفس المقـدار،         وإذ تسلم بأنه ال يوجد نظام سياسي واحد أو طريقة انتخابية وا           

وبأن جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة ينبغي أال تمس الحق الـسيادي                  

لكل دولة، وفقا الرادة شعبها، في حرية اختيار ووضع نظمها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، سـواء                

   أم لم تكن،ىتفقة مع أفضليات دول أخركانت م



وإذ تالحظ مع التقدير الخدمات االستشارية والمساعدات التقنية المقدمة من مركز حقوق اإلنسان التـابع لألمانـة                 

العامة، وكذلك المساعدات التقنية المقدمة من إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية باألمانة العامة وبرنامج األمـم                

اإلنمائي إلى بعض الدول األعضاء، بما في ذلك الدول التي في مرحلة االنتقال إلى الديمقراطية، بناء على                 المتحدة  

  ،طلبها، وإذ تدعو تلك الهيئات إلى مواصلة بذل تلك الجهود وتكثيفها حسب االقتضاء

  ا،وإذ تالحظ المساعدة االنتخابية التي تقدمها المنظمة إلى الدول األعضاء بناء على طلبه

وإذ تؤكد أن قيام األمم المتحدة بالتحقق من االنتخابات يجب أن يظل نشاطا استثنائيا للمنظمة يتعين القيام به فـي                    

  ظروف معرفة بدقة وفي المقام األول في الحاالت ذات األبعاد الدولية الواضحة،

 يجب استيفاؤها قبل موافقة المنظمـة    من تقرير األمين العام، والتي     79وإذ تحيط علما بالمعايير الواردة في الفقرة        

  على طلبات التحقق من االنتخابات،

  ؛تحيط علما مع التقدير بتقرير األمين العام -1

تشدد على أهمية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، اللـذان                 -2

  ؛ى النحو المعبر عنه في انتخابات دورية ونزيهةيقرران أن سلطة الحكم مصدرها إرادة الشعب، عل

 عنه في الجهود المتواصلة المبذولـة       ىتؤكد اقتناعها بأن االنتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري ال غن          -3

لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وأن التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في االشتراك في حكم بلده عامل                  

، تـشمل   ىلجميع فعليا بمجموعة واسعة التنوع من حقوق اإلنسان والحريات األساسية األخـر           حاسم في تمتع ا   

  ؛الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ية توفر لجميع المواطنين فرصة متكافئـة لترشـيح أنفـسهم           تعلن أن تقرير إرادة الشعب يستلزم عملية انتخاب        -4

 وبالتعاون مع آخرين، على النحو المنصوص عليه في الدسـاتير والقـوانين            ىواالدالء بآرائهم السياسية، فراد   

  ؛الوطنية

تشدد على أن واجب كل دولة عضو، وفقا ألحكام الميثاق، يتمثل في احترام القرارات التـي تتخـدها الـدول        -5

  ؛ اختيارها وإنشائها لمؤسساتها االنتخابية بحريةى وفقا إلرادة شعوبها لدىألخرا

تؤكد من جديد ضرورة الغاء الفصل العنصري، وأن الحرمان أو االنتقاص من الحق فـي التـصويت علـى                    -6

ـ                ق فـي   أساس العرق أو اللون، هو انتهاك جسيم لحقوق اإلنسان، وإهانة لضمير اإلنسانية وكرامتها، وأن الح

المشاركة في نظام سياسي يقوم على المواطنة العامة المتساوية وعلى حق االنتخاب العـام، أمـر ضـروري                  

  ؛لممارسة مبدأ االنتخابات الدورية والنزيهة

تؤكد قيمة المساعدة االنتخابية التي تقدمها األمم المتحدة بناء على طلب بعض الدول األعـضاء فـي سـياق                    -7

  ؛ادتهااالحترام الكامل لسي

 أن يواصل ايالء االعتبار الجاد للطرق التي يمكن بها لألمم المتحدة أن تلبـي               يمع الدول تجمتؤمن بأن على ال    -8

  ؛طلبات الدول األعضاء في مسعاها لتعزيز وتقوية مؤسساتها وإجراءاتها االنتخابية

ام ليقوم بمهمة التنسيق إضـافة إلـى        تؤيد رأي األمين العام بأن يقوم بتسمية موظف أقدم في ديوان األمين الع             -9

واجباته الراهنة وضمانا لالتساق في معالجة الطلبات المقدمة من الدول األعضاء المنظمة لالنتخابات، ليساعد              



األمين العام على تنسيق ودراسة طلبات التحقق من االنتخابات وتوجيهها إلى المكتب أو البرنامج المخـتص،                

 من االنتخابات، وليستند إلى الخبرة المكتسبة من أجل بنـاء ذاكـرة             قلبات التحق وليضمن العناية في دراسة ط    

مؤسسية، وليعد ويحفظ قائمة بالخبراء الدوليين الذين يمكنهم تقديم المساعدة التقنية فضال عن المـساعدة فـي                 

ظمـات الحكوميـة    التحقق من العمليات االنتخابية، وليقيم اتصاالت مع المنظمات االقليمية، وغيرها مـن المن            

الدولية بغية ضمان ترتيبات العمل السليمة معها وتجنب إزدواج الجهود، وتطلب إلى األمين العام أن يعين ذلك                 

  ؛الموظف ليضطلع بهذه المهام

تقرر أن تسمية هذا الموظف األقدم لن تسبق أو تبطل الترتيبات الجارية فيما يتعلق بالمساعدة االنتخابية ولن                  -10

  ؛رتيبات التنفيذية للبعثات التي تقرر المنظمة االضطالع بهاتخل بالت

تطلب إلى األمين العام أن يخصص عند االقتضاء، وفي حدود الموارد الحالية، عددا صغيرا من المـوظفين                  -11

  ؛ في اإلضطالع بمهامهىوالموارد األخرى لدعم الموظف المتقدم المسم

ألمانة العامة، وكذلك على إدارة التعاون التقني ألغـراض التنميـة           تثني على مركز حقوق اإلنسان التابع ل       -12

ت استشارية ومساعدات تقنيـة     اباألمانة العامة، وبرنامج األمم المتحدة األنمائي، لما قدموه ويقدمونه من خدم          

ن إلى الدول األعضاء الطالبة، وتطلب إليها أن تتعاون بصورة وثيقة مع الموظف األقدم الذي يـسميه األمـي                 

  ؛العام وأن تبلغه بما تقدمه من مساعدات وما تضطلع به من أنشطة في مجال المساعدة االنتخابية

 تلقي طلبات رسمية من دول أعـضاء  ىتطلب إلى األمين العام أن يبلغ الجهاز المختص في األمم المتحدة لد      -13

  ؛المساعدة المالئمةللتحقق من االنتخابات، وأن يقوم بناء على توجيه من ذلك الجهاز بتقديم 

تطلب إلى األمين العام أن ينشئ وفقا للقواعد المالية لألمم المتحدة صندوقا استئمانيا للتبرعات للحاالت التي                 -14

تكون فيها الدولة العضو الطالبة عاجزة عن التمويل الكلي أو الجزئي لبعثة التحقق من االنتخابات، وأن يقترح                 

  ؛ك الصندوقمبادئ توجيهية لالنفاق من ذل

تؤكد فعالية وضرورة التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك المنظمات االقليمية، التي لـديها                 -15

  ؛خبرة دولية في مجال المساعدة االنتخابية

  ؛تثني على جهود المنظمات غير الحكومية التي قدمت مساعدة انتخابية بناء على طلب الدول األعضاء -16

، أن تقـدم    45/150 القرار   10 الدول األعضاء التي لم ترد على طلب األمين العام إليها، عمال بالفقرة              تدعو -17

آراءها بشأن النهج المناسبة التي تساعد المنظمة على االستجابة لطلبات الدول األعـضاء الحـصول علـى                 

آلراء في تقريره القادم إلى الجمعية       يتمكن األمين العام من إدراج تلك ا       ىالمساعدة االنتخابية، أن تفعل ذلك حت     

  ؛العامة

تطلب إلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة واألربعين تقريرا عـن تنفيـذ هـذا                     -18

القرار، وعن خبرة المنظمة في مجال تقديم المساعدة االنتخابية إلى الدول األعضاء الطالبة، وتوصياتها بشأن               

لمساعدة، وعن المبادئ التوجيهية التفصيلية واالختصاصات التي يجري وضعها لمـشاركة األمـم             تقديم تلك ا  

المتحدة في االنتخابات، وعن طبيعة طلبات الدول األعضاء وما تم اتخاذه بشأنها في إطـار البنـد المعنـون                   

  ".مسائل حقوق اإلنسان"
 


