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الدورة الثامنة واخلمسون  
اللجنة الثالثة 

البند ١١٧ (ب) من جدول األعمال  
مسائل حقوق اإلنســان: مســائل حقــوق اإلنســان، 
مبا يف ذلك النهج البديلــة لتحســني التمتــع الفعلــي 

  حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
إندونيسيا، أنغوال، إيــران (مجهوريــة - اإلســالمية)، اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، زمبابوي، الصني، 

  فييت نام، الكامريون، كوبا، كولومبيا، ماليزيا، ميامنار: مشروع قرار 
احترام مبدأي السيادة الوطنية وتعدد النظم الدميقراطية يف العمليات االنتخابيـة 

 بوصفهما عنصرا هاما يف النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها 
إن اجلمعية العامة، 

إذ تؤكد من جديد مقصد األمـم املتحـدة املتمثـل يف إقامـة عالقـات وديـة بـني األمـم 
علـى أسـاس احـترام مبـدأ املسـاواة يف احلقـــوق وتقريــر املصــري للشــعوب، ويف اختــاذ التدابــري 

األخرى املالئمة لتعزيز السالم العاملي، 
وإذ تشري إىل قرارها ١٥١٤ (د - ١٥) املؤرخ ١٤ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٦٠، 

الذي يتضمن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، 
وإذ تشــري أيضــا إىل قرارهــا ٢٦٢٥ (د - ٢٥) املــؤرخ ٢٤ تشــرين األول/أكتوبـــر 
١٩٧٠، الذي أقرت مبوجبه إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلـة بالعالقـات الوديـة والتعـاون 

بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة، 
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وإذ تؤكد من جديـد احلـق يف تقريـر املصـري الـذي ميكـن جلميـع الشـعوب مبوجبـه أن 
ـــة مركزهــا السياســي وتســعى حبريــة إىل حتقيــق تنميتــها االقتصاديــة واالجتماعيــة  تقـرر حبري

والثقافية، 
ـــن ميثــاق األمــم املتحــدة،  وإذ تقـر بأنـه ينبغـي احـترام املبـادئ الـواردة يف املـادة ٢ م

وال سيما احترام السيادة الوطنية لدى إجراء االنتخابات، 
وإذ تقر أيضا بــثراء وتنـوع النظـم السياسـية الدميقراطيـة ومنـاذج العمليـات االنتخابيـة 

احلرة والرتيهة يف العامل اليت تستند إىل اخلصائص الوطنية واإلقليمية واخللفيات املتعددة، 
وإذ تشـري إىل أن كـل دولـة لديـها حـق سـيادي يف أن ختتـار وتطـور يف حريـــة، وفقــا 
إلرادة شـعبها، نظمـــها السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة دون تدخــل مــن دول 

أخرى يف التزام صارم مبيثاق األمم املتحدة،  
وإذ تؤكـد علـى مسـؤولية الـدول بكفالـة السـبل والوسـائل الالزمـة لتيسـري املشـــاركة 

الشعبية الكاملة والفعلية يف العمليات االنتخابية، 
وإذ تقر باملسامهة يف جمال املساعدة االنتخابيـة الـيت قدمتـها األمـم املتحـدة إىل العديـد 

من الدول بناء على طلبها، 
وإذ تؤكد من جديد تعهد مجيع الدول رمسيا بتنفيذ التزاماا بأن تشـجع علـى نطـاق 
عاملي احترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاا ومحايتها لصاحل اجلميــع وفقـا 

للميثاق والصكوك األخرى املتصلة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل، 
وإذ ترحب بالتزام مجيع الدول األعضاء، املعرب عنه يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن 
األلفيـة(١)، بـالعمل بصـورة مجاعيـة علـى جعـل العمليـات السياســية أكــثر مشــوال، ممــا يســمح 

مبشاركة حقيقية يف تلك العمليات من مجيع املواطنني يف مجيع البلدان، 
تؤكـد مـن جديـد أن جلميـع الشـعوب احلـــق يف تقريــر املصــري، الــذي تقــرر  - ١
ـــة إىل حتقيــق تنميتــها االقتصاديــة واالجتماعيــة  مبوجبـه حبريـة مركزهـا السياسـي وتسـعى حبري

والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن حتترم ذلك احلق وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة؛ 
تكـرر تـأكيد أن إجـراء انتخابـات دوريـة حـرة ونزيهـة ميثـل عنصـرا مــهما يف  - ٢

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)
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تؤكد من جديد حق الشـعوب يف حتديـد األسـاليب وإقامـة املؤسـسات فيمـا  - ٣
يتعلق بالعمليات االنتخابية، وأنـه ليـس هنـاك بالتـايل منـوذج وحيـد للدميقراطيـة أو املؤسسـات 
الدميقراطيـة وأن علـى مجيـع الـدول أن تكفـل توافـر مجيـع اآلليـات والوســـائل الالزمــة لتيســري 

املشاركة الشعبية الكاملة والفعلية يف تلك العمليات؛ 
تؤكـد مـن جديـد أيضـا أن الدميقراطيـة هـي علـى السـواء مثـل أعلـى واجــب  - ٤
االتباع وطريقة يف احلكم تطبق وفقا للطرائــق الـيت يتجلـى فيـها تعدديـة التجـارب واخلصـائص 
الثقافية دون اإلقالل من شأن املبادئ والقواعد واملعايري املعترف ا عامليا؛ وأا مـن مث إحـدى 
احلاالت أو األوضاع اليت جيري حتسينها باستمرار وقابلة دائما للتحسني ويرن إحراز التقـدم 

فيها بعوامل شىت سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية؛ 
تؤكـد مـن جديـد كذلـك أمهيـة االحـترام التـام لتطـــور العمليــات االنتخابيــة  - ٥
الوطنيـة يف حريـة، علـى حنـو يـويل االحـترام الكـــامل للمبــادئ الــواردة يف امليثــاق ويف إعــالن 
مبـادئ القـانون الـدويل املتصلـة بالعالقـــات الوديــة والتعــاون بــني الــدول وفقــا مليثــاق األمــم 

املتحدة(٢)؛ 
يـب جبميـع الـدول االمتنـاع عـــن متويــل األحــزاب السياســية أو املنظمــات  - ٦
األخرى يف أي دولة أخرى مبا يتناىف مع مبـادئ امليثـاق ويقـوض شـرعية العمليـات االنتخابيـة 

فيها؛ 
تديـن أي عمـل مـن أعمـال العـدوان املسـلح أو التـهديد باســـتخدام القــوة أو  - ٧

استخدامها ضد الشعوب أو حكوماا املنتخبة أو قادا الشرعيني؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن إرادة الشـعب هـــي أســاس ســلطة احلكومــة وأن هــذه  - ٨
اإلرادة يعرب عنها يف انتخابات دوريـة ونزيهـة يشـارك فيـها مجيـع النـاخبني علـى قـدم املسـاواة 

وجترى عن طريق االقتراع السري أو أي إجراءات معادلة للتصويت احلر. 
 

 __________
القرار ٢٦٢٥ (د-٢٥)، املرفق.  (٢)


