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 الدورة احلادية والستون
  من جدول األعمال١٥٧البند 

دعــم منظومــة األمــم املتحــدة للجهــود الــيت   
ــد     ــز وتوطي ــذهلا احلكومــات يف ســبيل تعزي تب

 املستعادة وأالدميقراطيات اجلديدة 
  

 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل  ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٨رســالة مؤرخــة   
 الدائم لقطر لدى األمم املتحدة

يشرفين أن أحيل إليكم طيـا نـصوص اإلعـالن وخطـة العمـل الـيت اعتمـدها االجتمـاع             
الربملاين واملنتدى الدويل للمجتمـع املـدين مبناسـبة انعقـاد املـؤمتر الـدويل الـسادس للـدميقراطيات             

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١أكتـوبر علـى     / تـشرين األول   ٢٩اجلديدة أو املستعادة يف الدوحـة مـن         
 ). املرفقنيانظر( ٢٠٠٦

ــة العامــة      ــال بقــرار اجلمعي ــؤرخ ٥٨/٢٨١وعم ــر / شــباط٩ امل ، نظمــت ٢٠٠٤فرباي
 املؤمتر الـدويل الـسادس للـدميقراطيات    ،حكومة قطر، البلد املضيف، بالتعاون مع األمم املتحدة      

برملــانيون و وكــذلك  دولــة عــض١٠٠وشــارك يف املــؤمتر مــا يزيــد عــن  . اجلديــدة أو املــستعادة
 . منظمة، على التوايل١٠٠ بلدا و ٦٩جتمع املدين ميثلون لملومنظمات 

تعزيز الروابط بني الدميقراطيـة والـسالم       : وللمؤمتر الدويل السادس هدفان رئيسيان مها      
والتقــدم االجتمــاعي يف برنــامج التنميــة العــاملي وبــدء اختــاذ خطــوات للتنفيــذ املنــتظم واملتابعــة   

  النامجة عـن مـؤمترات دوليـة هامـة سـابقة للـدميقراطيات              املنتظمة لتوطيد اإلجنازات والتوصيات   
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؛ بوخارسـت،   ١٩٩٤؛ مانـاغوا،    ١٩٨٨مـانيال،    (١٩٨٨اجلديدة أو املستعادة بـدأت يف عـام         
 ).٢٠٠٣، باتارأوالن ؛ ٢٠٠٠؛ كوتونو، ١٩٩٧

 كوثيقـة   ، للعلـم  ،هاي سيحظى بتقديرنا الشديد إن قمتم بتعميم هذه الرسالة ومرفق         اومم 
 . األعمالل من جدو١٥٧ق اجلمعية العامة، البند من وثائ

 الناصرناصر عبد العزيز ) توقيع(
 السفري،
 املمثل الدائم
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ــق األول للرســالة املؤرخــة     ــر / شــباط٢٨املرف ــة إىل األمــني  ٢٠٠٧فرباي  املوجه
 العام من املمثل الدائم لقطر لدى األمم املتحدة

 ]ية والفرنسيةنكليزباال: األصل[
 

ع الربملاين املعقود مبناسبة املؤمتر الدويل الـسادس للـدميقراطيات اجلديـدة            االجتما  
 املستعادة أو
 

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢٩الدوحة،   
 

 عالناإل  
حنن أعضاء الربملان، اجملتمعني يف الدوحة مبناسبة املؤمتر الـدويل الـسادس للـدميقراطيات              

 :تعادة، نعتمد مبوجب هذا اإلعالن التايلاجلديدة أو املس

إذ نؤكـد مـن جديـد        بإسهاب مسامهة الربملـانيني يف الدميقراطيـة و        اقشناوقد ن  ‘١’ 
  للحوار والتسامح وحرية التعبري يف الدميقراطية،ركزيالدور امل

 التزامنــا بــاإلعالن الــذي اعتمــده املنتــدى الربملــاين مبناســبة   نؤكــد مــن جديــد  ‘٢’ 
لــدويل اخلــامس للــدميقراطيات اجلديــدة أو املــستعادة املعقــود يف أوالن املــؤمتر ا
 ،٢٠٠٣سبتمرب / يف أيلولباتار

ــة   وإذ نؤكــد مــن جديــد  ‘٣’  ــة، وهــي احلري ــادئ والقــيم األساســية للدميقراطي  املب
واملـــشاركة وحقـــوق اإلنـــسان وســـيادة القـــانون، وهـــي مبـــادئ تتجـــسد يف  

ذي اعتمـده االحتـاد الربملـاين الـدويل، وإذ          اإلعالن العاملي بشأن الدميقراطيـة الـ      
 نؤكد من جديد استمرار صحة هذا اإلعالن، 

 احملــدد لكــل إلطــار الدميقراطيــة اي بأنــه يف حــني يــتعني أن تراعــ واقتناعــا منــا ‘٤’ 
، وأن املبــادئ والقــيم املــذكورة أعــاله عامليــة النطــاق ومــن مث ال ميكــن  جمتمــع

 التفاوض بشأهنا،

ــن  ‘٥’  ــد مـ ــدوإذ نؤكـ ــز      جديـ ــان يف تعزيـ ــه الربملـ ــذي يؤديـ ــوري الـ ــدور احملـ  الـ
الدميقراطية، حيث إن الربملان بوصفه هيئة من ممثلي الشعب، انتخبـت حبريـة،             

ويف هــذا . يعــرب عــن إرادتــه ويفــصح عــن اهتماماتــه مــن أجــل ضــمان رفاهــه  
ــسان      ــة تتماشــى مــع حقــوق اإلن ــد أن الدميقراطي الــصدد، إذ نؤكــد مــن جدي
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ــة، وجيــب   ــشرية     والتنمي ــة الب ــق التنمي ــر وحتقي ــى الفق ــسهم يف القــضاء عل أن ت
 املستدامة للجميع،

 أن الدميقراطيــة ال ميكــن أن تزدهــر إال يف منــاخ يــسوده التــسامح   وإذ يؤكــد ‘٦’ 
ــيم اآلخــر؛ وجيــب أن      ــادل آلراء وق ــرام املتب ــه االحت واحلــوار حيــث ميــارس في

 يف اجملتمـع،    عارضـة  املت يؤدي الربملان دوره بوصفه بوتقـة للوسـاطة يف املـصاحل          
 وحل الصراعات والترويج للحوار واملصاحلة،

 ضـرورة كفالـة أن تكـون عمليـات صـنع القـرار شـاملة                وإذ يؤكد من جديد    ‘٧’ 
ــع قطاعــات اجملتمــع، و   ــاح جلمي ــة وأن تت ــة  خاصــةومتثيلي ــرأة، فرصــة معقول  امل

 األمهيـة   ويف هـذا الـسياق، إذ يـشدد علـى         . للمشاركة فيها والتعبري عن آرائها    
اخلاصــة لكفالـــة املــشاركة األصـــيلة لكــل مـــن الرجــل واملـــرأة يف العمليـــات     
السياسية وضرورة إشراك أحزاب املعارضة والشباب والفئات احملرومـة فـضال       

 عن املعوقني يف عملية احلكم،

قـــوق حارســـة حل ضـــرورة أن تـــؤدي الربملانـــات دورهـــا بوصـــفها وإذ يـــرى ‘٨’ 
وكـي  . ارسـة سياسـات عامـة حتتـرم هـذه احلقـوق           اإلنسان وجتهد يف كفالة مم    

ــة مبكــان محايــة حقــوق      يكــون الربملــانيون فعــالني يف هــذا الــصدد، مــن األمهي
 أعضائها األفراد من التعسف،

ــامل حنــو حتقيــق        وإذ يالحــظ ‘٩’  ــع أحنــاء الع ــذي أحــرز يف مجي ــدم الكــبري ال  التق
طـورات، ال سـيما يف      الدميقراطية وبناء ثقافة الدميقراطية، وإذ يرحـب هبـذه الت         

املنطقة العربية، وإذ يشجع إحراز املزيـد مـن التقـدم فيهـا، وإذ يتعهـد بالعمـل                  
معا لتعزيز ثقافة يتمتـع فيهـا كـل فـرد حبـق وحريـة املـشاركة يف إدارة شـؤون                     

 جمتمعه،

 لتفــشي هتديــدات شــىت ألمــن البــشرية، مبــا يف وإذ يعــرب عــن قلقــه الــشديد ‘١٠’ 
ب الدميقراطيـة يف مجيـع أرجـاء العـامل، وإذ يتعهـد             ذلك اإلرهـاب، الـذي خيـر      

باملـــسامهة بنـــشاط يف اجلهـــود الـــيت ترمـــي إىل معاجلـــة األســـباب اجلذريـــة        
، ال يفــي بــاملراد إلرهــاب علــى ا العــسكري لــردلإلرهــاب، وإذ يؤكــد أن ا 

ــوار وتـــشجع     ــزز احلـ ــذ سياســـات تعـ ــات وتنفـ ــد احلكومـ ــرورة أن تعتمـ وضـ
. همــشة، يف العمليــات الــسياسية الــسائدةمــشاركة اجلميــع، خاصــة الفئــات امل

ــ ــسان باســم مكافحــة      دينوإذ ي ــوق اإلن ــع أشــكال اإلســاءات حلق ــضا مجي  أي
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جيــب أال تــستخدم لنــشر كلمــة اإلرهــاب، وإذ يؤكــد مــن جديــد أن حريــة ال 
 الصراع، نريان بري الكراهية وإذكاء اتع

املــسلحة،  مبــا يف ذلــك الــشرطة والقــوات ، علــى أن قطــاع األمــنوإذ يــشدد ‘١١’ 
ينبغــي أن تكــون حتــت رقابــة مدنيــة وينبغــي أن تعمــل بنــاء علــى حنــو شــفاف  
وخاضع للمساءلة، وإذ يكرر من جديد دور وواجب الربملانيني يف اإلشـراف            
علـــى عمليـــات هـــذه القـــوات مـــن أجـــل كفالـــة املـــساءلة ومحايـــة املـــواطنني 

 اإلساءات،  من

مؤســسات احلكــم خلدمــة   علــى أنــه مــن أجــل أن تعمــل  وإذ يــشدد كــذلك ‘١٢’ 
.  آليــات للبقـــاء علــى اتـــصال بالـــشعب  ستنبطمــصاحل الـــشعب، جيــب أن تـــ  

 ، شــىتا الربملـانيون طرقـ  ستنبط يعـين هــذا أنـه ينبغـي أن يــ   ،وبالنـسبة للربملانـات  
يف ذلــك التوعيـة الفعالــة ألفــراد دوائـرهم وعقــد جلـسات اســتماع عامــة،     مبـا 

أيـضا لتـشجيعهم علـى     منـا عمـل الربملـان، وإ  علـى   الـشعب  الطـالع ليس فقط  
 تقدمي مدخالت يف اإلجراءات الربملانية، 

 دورا حامسـا يف كفالـة       ن أن وسائط اإلعـالم واجملتمـع املـدين يؤديـا          وإذ يدرك  ‘١٣’ 
لمـساءلة، وإذ تتعهـد     خاضعة ل أن تكون عمليات احلكم دميقراطية ومفتوحة و      

تمع املـدين مـدخالت   أو تعزز األطر التشريعية اليت تتيح تقدمي اجمل       /بأن تنشئ و  
ويـــتعني أن تتـــوفر . فعالـــة يف عمـــل مؤســـسات احلكـــم، ال ســـيما الربملانـــات

 اجملتمــــع الــــوطين بالــــسياسات ملوســــائط اإلعــــالم مــــساحة كافيــــة إلعــــال 
ويف هـذا الـصدد، إذ يـشدد    . العامة بغية زيادة الشفافية واملساءلة  واإلجراءات  

ــال     ــة اإلعـ ــشأن حريـ ــشريع بـ ــاد تـ ــرورة اعتمـ ــى ضـ ــداننا،   يفمعلـ ــف بلـ  خمتلـ
يــشجع وســائط اإلعــالم علــى أداء وظيفتــها علــى حنــو يتحلــى باملــسؤولية  إذو

 ،واالمتناع عن العمل كأداة لنشر قيم تتعارض مع الدميقراطية

 بتزايد مـسامهة تكنولوجيـات اإلعـالم واالتـصال يف تطـوير عمليـات               وإذ يقر  ‘١٤’ 
خري اإلمكانـات الـيت   شجع تسيحكم تكون مفتوحة وفعالة على السواء، وإذ    

تتيحها هذه التكنولوجيـات مـن أجـل حتـسني تقـدمي اخلـدمات وفـتح إمكانيـة                  
 وصول الشعب إىل العمليات السياسية،

 ضـرورة أن تـؤدي الربملانـات دورا قويـا يف رأب فجـوة               وإذ يؤكد من جديد    ‘١٥’ 
صـد  ويعـين هـذا أنـه ينبغـي للربملانـات أن تر           . الدميقراطية يف العالقـات الدوليـة     

يـة، وترصـد إنفـاذ القـرارات الـيت تعتمـدها احلكومـات علـى                ملفاوضات الدول ا
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وجيــب . عيد الــدويل وأن تكفــل امتثــال القــوانني الدوليــة وســيادة القــانونصالــ
أيـــضا أن تفحـــص الربملانـــات بفعاليـــة أنـــشطة املنظمـــات الدوليـــة وأن تقـــدم  

 مدخالت يف مداوالهتا،

ــؤدي الربملا وإذ تقــر ‘١٦’  ــه كــي ت ــتعني ت   بأن ــة، ي ــات دورهــا بفعالي ــةن  عــدد مــن  لبي
 : الشروط األساسية وهي

ينبغي متكينها على النحو املناسب من خالل األطر الدستورية وغريهـا مـن            •  
 األطر القانونية؛

ينبغي أن تكون ممثلـة جلميـع املـواطنني وتـشمل ممـثلني مـن مجيـع قطاعـات                    •  
 اجملتمع؛

ــصورة   ينبغــي أن يكــون مبقــدور أعــضائها   •    التعــبري عــن أنفــسهم والعمــل ب
  دون قيود تعسفية؛-مستقلة 

وجيب تـوفري معلومـات كافيـة هلـم بـشأن املـسائل الـيت يطلـب منـهم اختـاذ                      •  
 قرارات تتعلق هبا؛

 ويف هـذا    .وجيب أن تتوفر هلم موارد كافية، سواء كانت بـشرية أو ماديـة             •  
سـتقالل املـايل واإلداري      اال قيـق السياق، نؤكد تأكيدا فائقـا علـى أمهيـة حت         

ن ون مـستقل  ووفر موظفـ  أن ي رصد ميزانية مستقلة و   أن تُ وينبغي  . للربملانات
 هلا وينبغي إدارة هذه املوارد وفقا ألشد معايري الرتاهة واملساءلة؛

 وبــصورة خاصــة، مبــادئ  ،بالتقيــد باملبــادئ الــواردة يف هــذا اإلعــالن تعهــد ي - ١ 
 ؛للدميقراطيةحجر الزاوية  بوصفها احلوار والتسامح وحرية التعبري

 مبزيـد مـن الفعاليـة يف الدميقراطيـة يف           ابالعمل من أجل مسامهة برملاناتنـ     تعهد  ي - ٢ 
ويف هذا الصدد، ندرك ضرورة أن تكون برملاناتنا أكثـر متثيليـة ويـسرية الوصـول                . أرجاء العامل 

ــراءا     ــز إجـ ــتنباط أو تعزيـ ــرورة اسـ ــفافية، وضـ ــساءلة وشـ ــر مـ ــا وأكثـ ــة  إليهـ ــات داخليـ ت وآليـ
برملاناتنا أكثر فعاليـة علـى الـصعيد الـوطين وعلـى الـصعيد الـدويل، ُيهنـئ االحتـاد الربملـاين                 جتعل

الربملـان  ”، وال سـيما نـشر دليـل         باتـار الدويل على اإلجراءات اليت اختذها ملتابعـة إعـالن أوالن           
بـأن نـستلهم املمارسـات     ؛ ونتعهـد    “دليـل للممارسـة احلميـدة     : والدميقراطية يف القرن العشرين   

ــة حــىت مــن        ــر فعالي ــا أكث ــا جلعــل برملاناتن ــشور يف حماولتن ــدها يف هــذا املن ــدة الــيت مت حتدي احلمي
 قبل؛ ذي

 أن الربملانــات، ال ســيما املوجــود منــها يف الــدميقراطيات اجلديــدة      ويالحــظ - ٣ 
 مـن مث املـاحنني   يـشجع ووالناشئة، حتتاج إىل املساعدة يف مواجهـة التحـديات املـذكورة أعـاله،         
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 هلذه الربملانات، ويشدد علـى أمهيـة التعـاون الربملـاين            اتعلى مواصلة دعمهم لربامج بناء القدر     
الدويل كوسيلة لتعزيز تبـادل اخلـربات واملمارسـات احلميـدة، ويـشجع االحتـاد الربملـاين الـدويل           

زمـام املبـادرة يف     ب خـذ األركـائز للدميقراطيـة و    بوصـفها   على مواصلة جهـوده لتعزيـز الربملانـات         
 ؛لتداخل وتاليف اآزرتنسيق املعلومات بشأن هذه املساعدة من أجل تشجيع الت

 العمل معا، وتقـدمي املـساعدة املتبادلـة يف          لةرار برملاناتنا على مواص   ص بإ يتعهد - ٤ 
 مبواصلة تشجيع احلكومات واملنظمـات      تعهدالتغلب على التحديات املشتركة اليت تواجهنا، وي      

 لية واجملتمع املدين يف سعينا املشترك من أجل تعزيز الدميقراطية؛الدو

 عن شكرنا للحكومـة وجملـس الـشورى يف دولـة قطـر لتنظـيم االجتمـاع                  يعرب - ٥ 
اد الربملـاين الـدويل العـريب       الربملاين، ويتوجـه بالـشكر كـذلك إىل االحتـاد الربملـاين الـدويل واالحتـ               

 ظيم االجتماع وتصريف أعماله؛قدماه من مسامهة موضوعية يف تن ملا

 إىل رئــيس جملــس الــشورى أن ينقــل هــذا اإلعــالن إىل املــؤمتر الــدويل   يطلــب - ٦ 
وزارة اخلارجيـــة أن تنقلـــه إىل الـــسلطات وإىل الـــسادس للـــدميقراطيات اجلديـــدة أو املـــستعادة 
 املختصة كجزء من اإلجراءات الرمسية للمؤمتر؛

 علـى   م الربملانـات هلـذا اإلعـالن ويـشجعه         توجيه اهتمـام مجيـع رؤسـاء       يطلب - ٧ 
 اختاذ اخلطوات الالزمة من أجل التنفيذ؛

 .متابعة هذا اإلعالن باختاذ التدابري اجململة يف خطة العمليقرر  - ٨ 
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 خطة العمل  
املــؤمتر الـــدويل الــسادس للــدميقراطيات اجلديـــدة    حنــن ممثلــي الربملانـــات اجملــتمعني يف     

 تــــشرين ٢إىل أكتــــوبر / األولتــــشرين ٢٩الدوحــــة يف قطــــر مــــن املــــستعادة يف مدينــــة  أو
بوصـفه   الربملـان  دور، بعد اعتمادنا اإلعالن الذي تقّدم والذي أكدنا فيـه         ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

ونتعهــد بتــشجيع .  خطــة العمــل التاليــة مبوجــب هــذا يف الدميقراطيــة، نعتمــداحملوريــةاملؤســسة 
وإذ نقـوم  .  لتنفيـذ التـدابري املدرجـة يف خطـة العمـل هـذه      برملاناتنا على اختاذ اخلطـوات الالزمـة   

 كــي تــؤدي دورهــا يف تــشجيع وتعزيــز الدميقراطيــة ،بــذلك، نــدرك أنــه يتعــّين علــى الربملانــات
.  أن تكفل متاشي عملياهتا، هي نفـسها، ومبـادئ الدميقراطيـة ومعايريهـا املقبولـة عامليـا                 ،بفعالية

 برملاناتنا علـى درجـة أكـرب مـن التمثيليـة والـشفافية               االضطالع بعمل أنشط جلعل    ويستلزم هذا 
ونتعهـد بتـشجيع برملاناتنـا علـى الـسعي          .  للمساءلة والفعالية  ها وخضوع  إليها وسهولة الوصول 

 :التاليةالكتساب اخلصائص اخلمس الرئيسية 

 برملانات متثيلية - ١ 

 املنـصف  التمثيـل    أو تعزيز عمليات انتخابية حرة ونزيهـة تكفـل        /العمل على إقامة و    ١-١
  حاليا،غري املمثلة متثيال كامالسيما الفئات  جلميع قطاعات اجملتمع، وال

 برملانيـة عادلـة وشـاملة للجميـع تتـيح الفرصـة كاملـة جلميـع                 إجراءاتكفالة وجود    ٢-١
ــيهم أحــزاب املعارضــة ناألعــضاء، مبــ  ــشة،   / ف ــساء وســائر الفئــات املهّم ــة والن األقلي

 الفئـات بالتمثيـل العـادل يف هياكـل         هذهملان بفعالية؛ ومتتُّع    للمشاركة يف أعمال الرب   
 ،إدارة شؤون الربملان

 مهامهم، مبا يف ذلـك محايتـهم بواسـطة    يف أداءجلميع الربملانني الكافية   احلماية   توفري ٣-١
 الالزمة حلماية الربملـان وأعـضائه مـن التعـسف،           واالمتيازاتإنفاذ نظام للحصانات    

 ية أو بعد انتهائها،ة الربملانواليالسواء أثناء 

 تشجيع تنظيم أعمال الربملان على حنو حمايد وغري منحاز، ٤-١

 إلنـشاء هياكـل وعمليـات تعـزز بـشكل خـاص             ، عنـد االقتـضاء    ،اختاذ تدابري خاصة   ٥-١
 .مشاركة املرأة يف العمليات السياسية وتعزز املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع ككل

 
  بالشفافيةبرملانات تتسم - ٢ 

اختاذ خطوات لكفالة متكّن الصحفيني ووسـائط اإلعـالم عمومـا مـن تغطيـة أعمـال               ١-٢
 الربملان،
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 يف هــذا أو تعزيــز التــشريعات الــيت متــنح وســائط اإلعــالم احلمايــة الكافيــة  /وضــع و ٢-٢
 وتشجعها يف الوقت نفـسه علـى أداء مهامهـا بـشكل مـسؤول حيتـرم حقـوق             الشأن

ابري الالزمــة ملنــع وســائط اإلعــالم مــن نــشر خطــاب الكراهيــة   اجلميــع؛ واختــاذ التــد
 واستقالل وسائط اإلعالم،وتأجيج التعصب؛ وتشجيع التعددية يف ملكية 

 علـى املعلومـات احملفوظـة لـدى اهليئـات العامـة،             احلـصول ع املواطنني حبـق      متتُّ ضمان ٣-٢
 ،ات معنية حبرية تداول املعلوماتوخاصة من خالل سن وتطبيق تشريع

التليفزيـون واإلذاعـة    ( استراتيجيات مالئمة لتعريف اجلمهور بأعمال الربملان        اعتماد ٤-٢
؛ واختاذ تدابري خاصة لتعريف الشباب بأعمـال الربملـان   )واإلنترنت واهلواتف اجلّوالة 

 وشحذ اهتمامهم هبا،

 راطية،ر يف الربملان كمؤسسة دميق التدابري الالزمة لتعزيز ثقة اجلمهوسائراختاذ  ٥-٢

تعزيز فعالية العمليات الربملانيـة     ل تكنولوجييت املعلومات واالتصاالت     تسخريتشجيع   ٦-٢
 .ومن مث تنمية الشفافية واملساءلة

 
 برملانات يسهل الوصول إليها - ٣ 

إنــشاء ( االتــصال املباشــر بــني املــواطنني وممثلــيهم  سرييــ املالئمــة لتاســتنباط اآلليــات ١-٣
نتخابيـــة، وتنظـــيم اجتماعـــات يطلـــع فيهـــا املمثلـــون أهـــايل مكاتـــب يف الـــدوائر اال

 ،)لى اجملريات، إخلدوائرهم ع

تشجيع مشاركة املواطنني يف العملية التشريعية، وذلك مثال بنشر مـشاريع القـوانني              ٢-٣
يف املواقــع الــشبكية للربملانــات وتنظــيم جلــسات اســتماع عامــة؛ وتــشجيع وســائط  

 . موّسععلى نطاق الربملان البأعماإلعالم على نشر املعرفة 
 

 برملانات خاضعة للمساءلة - ٤ 

 . للربملانني عامةاعتماد وإنفاذ مدونة سلوك ١-٤
 

 برملانات فّعالة - ٥ 

 :على الصعيد الوطين

ويـشمل  . اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتأكيد استقالل الربملان عن السلطة التنفيذية          ١-٥
ســيطرة الربملــان علــى  و، واملــوظفني واملعلومــات، امليزانيــة هــذا مــوارد مــستقلة مــن 

 الزمين اخلاص به، هجدول
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ميــع األعــضاء، مبــا يف ذلــك مــا خيــص أحــزاب  جل التــسهيالت الكافيــة إتاحــةكفالــة  ٢-٥
 األقلية واجلماعات النسائية،/املعارضة

يات ة وكفالـة متتعهـا بالـصالح      ناسـب كفالة إمداد خمتلـف اللجـان الربملانيـة بـاملوارد امل           ٣-٥
الالزمة لطرح األسئلة على أعضاء السلطة التنفيذيـة واحلـصول منـهم علـى األجوبـة         

 .عليها

 :على الصعيد الدويل

اإلشراف على ما تضطلع به احلكومة مـن أنـشطة لـدى ممارسـة عالقاهتـا اخلارجيـة،                ٤-٥
وذلك يف إطار من االحترام التـام الختـصاص كـل مـن الـسلطة التنفيذيـة والربملـان؛                   

 يف ما يتصل هبـذا األمـر مـن احلكومـة        بشكل منتظم  معلوماتاحلصول على   وطلب  
 عن سياساهتا ومواقفها التفاوضية،

 ركة الربملان يف الشؤون الدولية،إقامة إطار قانوين واضح ملشا ٥-٥

 تشجيع مشاركة الربملانيني يف وفود احلكومة إىل املنظمات الدولية، ٦-٥

الربملانية الدولية بغية تعزيز دور الدبلوماسـية الربملانيـة         املشاركة بنشاط يف املنظمات      ٧-٥
 يف احلوار السياسي الرامي إىل تسوية الصراعات،

كفالـة  ل املنظمات الدولية والسعي، مبا يف ذلك من خالل احلكومـات،            رصد أعمال  ٨-٥
 .واملبادئ واملعايري الدميقراطية اهليئات متماشية هذهكون سياسات ومقررات أن ت

 
 آليات املتابعة - ٦ 

 : التوصيات املدرجة يف خطة العملنقترح إنشاء اآلليات الربملانية التالية ملتابعة

 القــرار الــيت تولّــت مــسؤولية تنظــيم االجتمــاع الربملــاين  صــنعُيعــاد تــشكيل هياكــل  ١-٦
حبيــث متتــد خدمتــها حــىت انعقــاد املــؤمتر الــدويل الــسابع للــدميقراطيات اجلديــدة          

 اللجنـة االستـشارية     -كهيئة استشارية يطلق عليها االجتمـاع الربملـاين         املستعادة   أو
وجتري إعادة هيكلة وتوسـيع عـضوية هـذه اهليئـة جلعلـها أكثـر متثيليـة،                 . لدميقراطيةل

 .وجيري إمدادها باخلربة الالزمة للتعامل مع املسائل املتعلقة بالدميقراطية

الـشورى   اللجنـة االستـشارية إىل جملـس         - ُيعهد مبسؤولية تنظيم االجتماع الربملـاين      ٢-٦
عقــد  واالحتــاد الربملــاين الــدويل واالحتــاد الربملــاين العــريب واملــشاركني يف       قطــر يف

. االجتمــاع الربملــاين للمــؤمتر الــدويل الــسادس للــدميقراطيات اجلديــدة أو املــستعادة   
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بدور األمانـة املؤقتـة     وجيوز أن ُيعهد إىل أمانة االحتاد الربملاين الدويل مبسؤولية القيام           
 . اللجنة االستشارية-لالجتماع الربملاين 

 : اللجنة االستشارية لشؤون الدميقراطية باملهام التالية-ويقوم االجتماع الربملاين  ٣-٦

ــة       ١-٣-٦  ــصّممة لكفال ــشطة امل ــشاريع واألن ــشأن امل ــة ب ــشورة الفني إســداء امل
ر الـــدويل للـــدميقراطيات املتابعـــة الفّعالـــة لالجتمـــاع الربملـــاين واملـــؤمت

 خيص الربملانات، اجلديدة أو املستعادة فيما

القيام، يف سـبيل االعتـراف بالتقـدم الـدميقراطي الـذي جيـري إحـرازه                 ٢-٣-٦ 
منطقــة الــشرق األوســط، بإعــداد مــشاريع خاصــة /يف املنطقــة العربيــة

 ،لتشجيع حتسني نظم إدارة الشؤون الربملانية

 أداة تشخيــصية تــساعد الربملانــات علــى تقيــيم     املــساعدة يف تطــوير  ٣-٣-٦ 
وحتديـد جمـاالت يلـزم      ممارساهتا مقارنة بتوصيات االجتماع الربملـاين،       

 حتسينها،

إسداء املشورة بشأن تـشجيع مـشاركة املـرأة يف العمليـات الـسياسية                ٤-٣-٦ 
بوجــه عــام وإعــداد مــشاريع هلــذا الغــرض، وكفالــة املــساواة بـــني         

 ، الربملاينامليدان يف ذلك  مبا،كماجلنسني يف عمليات احل

كون الربملانـات متثيليـة     أن ت إسداء املشورة حول سبل ووسائل كفالة        ٥-٣-٦ 
 بالشكل الكامل،

 املعايري املعترف هبا دوليا لـإلدارة الرشـيدة للـشؤون           وضعاإلسهام يف    ٦-٣-٦ 
 الربملانيــة، مبــشاركة الرابطــات الربملانيــة الدوليــة واإلقليميــة واألمــم      

 املتحدة،

انـــات خلطـــة العمـــل وإعـــداد    رصـــد التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ الربمل    ٧-٣-٦ 
 عنه، التقارير

ــة وعناصــر     ٨-٣-٦  ــآزر بــني االجتمــاع الربملــاين والعناصــر احلكومي ــز الت تعزي
 .اجملتمع املدين يف املؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة

لجنة االستشارية جزءا من آلية املتابعة العامـة للمـؤمتر           ال -ُيشكل االجتماع الربملاين     ٤-٦
 البلـد املـضيف أن      ويطلـب إىل  الدويل السادس للدميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة،         

 مبهامها وأنـشطتها؛ واملفتـرض مـن        هايتخذ خطوات لتعبئة املوارد الالزمة الضطالع     
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ارية مـرتني يف العـام علـى     اللجنـة االستـش  -حيث املبدأ أن ينعقد االجتماع الربملاين  
ويتــولّى االحتــاد الربملــاين الــدويل دعــوة أول  . األقــل حيــث يــدعوه الــرئيس لالنعقــاد 

 .لالنعقاد اللجنة االستشارية -الجتماع الربملاين ل اجتماع

ُتشكل خطة عمل االجتماع الربملاين جزءا مـن خطـة عمـل املـؤمتر الـدويل الـسادس                   ٥-٦
ستعادة، وتقدمها حكومة دولة قطـر إىل اجلمعيـة العامـة           للدميقراطيات اجلديدة أو امل   

 .لألمم املتحدة
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 املوجهة إىل األمني العـام      ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٨املرفق الثاين للرسالة املؤرخة       
 من املمثل الدائم لقطر لدى األمم املتحدة

 
 ]يةنكليزباال: األصل[

 املنتدى الدويل للمجتمع املدين من أجل الدميقراطية  
 

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢٩الدوحة،   
 

 اإلعالن وخطة العمل  
 

 احملتويات
الصفحة 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .١٤

.قيم ومبادئ -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٥

.التحديات اليت تعترض سبيل عملية إرساء الدميقراطية والفرص الساحنة أمامها -ثالثا   . . . . . . . . . .١٨

.٢٠٠٣ املنتدى الدويل للمجتمع املدين لعام تنفيذ نتائج -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١

.توصيات ونداء من أجل العمل -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢١

.توصيات للحكومات والربملانات )أ(   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١

.توصيات للمجتمع املدين )ب(   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٤

.توصيات لألمم املتحدة واملنظمات الدولية املعنية األخرى )ج(   . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦

.ملاحنةتوصيات للمنظمات والوكاالت ا )د(   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧

خطة العمل املتعلقة بإضفاء الطابع املؤسسي علـى منتـدى اجملتمـع املـدين مـن أجـل الدميقراطيـة )هـ(  
.وعملية املؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧

.اإلعراب عن االمتنان -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٩
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 مقدمـــة -أوال  
ــة يف ا مــن دعــاة  ١٦٠ ،حنــن - ١ ــدا حــول  ٩٠مــن ها يجملتمــع املــدين وممارســ الدميقراطي  بل

أكتــوبر إىل / تــشرين األول٢٩ اجتمعنــا يف الدوحــة عاصــمة دولــة قطــر يف الفتــرة مــن   ،العــامل
لدميقراطيـة  مـن أجـل ا   بوصفنا املنتـدى الـدويل للمجتمـع املـدين        ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ١
 “الدميقراطيـة طريـق الـسالم     ”عـم   املوضوع األ يف إطار   وكان املنتدى، املنعقد    . )١(٢٠٠٦عام  ل

ــشكل  ــصر ي ــى        عن ــة عل ــز الدميقراطي ــورة لتعزي ــة املتط ــة الثالثي ــة الدولي ــدين يف العملي ــع امل اجملتم
املــؤمتر الــدويل  الــيت يقودهــا  عمليــة ال والــدويل، املعروفــة باســم   األصــعدة الــوطين واإلقليمــي  

 . للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة

ــدويل   - ٢ ــدى الـ ــد املنتـ ــدين  عقـ ــع املـ ــام  للمجتمـ ــارأوالن  يف ٢٠٠٣لعـ ــا يف باتـ ، منغوليـ
ملـؤمتر الـدويل للـدميقراطيات اجلديـدة أو         ا بناء على قـرار آليـة متابعـة          ٢٠٠٣سبتمرب عام   /أيلول

واستهدف املنتـدى إعـداد     .  اخلامس املؤمتراألعمال التحضريية لعقد    املستعادة بوصفه جزءا من     
، وتعزيـز  دميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة  للـ اخلـامس  ر الدويل   يف املؤمت املدين   اجملتمع   إسهامات

وأصــدر املنتــدى طائفــة . الــشراكات ودعــم االلتــزام بــاحلكم الــدميقراطي حمليــا ووطنيــا ودوليــا 
واســعة مــن التوصــيات املوجهــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين واحلكومــات والربملانــات واملنظمــات   

ملـشاركني يف املـؤمتر     إىل ا وأصدر كذلك توصيات موجهة     . الدولية وجمتمع املاحنني على التوايل    
 مباشرة، شكلت أساس التعاون التايل بـني احلـركتني     ٢٠٠٣عام  عقب منتدى   املعقود  اخلامس  

 .لدميقراطيةلاملناصرتني الدوليتني 

 وصـار املنتـدى منذئــذ شـريكا معترفـا بــه مـن الـشركاء يف العمليــة الـيت يقودهـا املــؤمتر         - ٣
 ويعمل مع احلكومات والربملانات يف الدول املشاركة يف العمليـة الـيت يقودهـا املـؤمتر                 )٢(الدويل

 .من أجل تنفيذ قراراته ورصد تنفيذها

 يف مناطق عديدة، منـها يف آسـيا         ٢٠٠٦وعقدت االجتماعات التحضريية ملنتدى عام       - ٤
يف (ضريي العـريب  ، واالجتمـاع التحـ  )٢٠٠٦يونيه / حزيران ٣٠-٢٨، منغوليا   باتارأوالن  يف  (

ــر   ــة، قطـ ــران١٨  و١٧الدوحـ ــه / حزيـ ــة   )٢٠٠٦يونيـ ــتغريات الدميقراطيـ ــة الـ ــت حالـ ، وقيمـ

__________ 
نتـدى الـدويل للمجتمـع      امل”، قررت اللجنة التوجيهية الدولية تغـيري اسـم املنتـدى إىل             ٢٠٠٤فرباير  /يف شباط  )١( 

 . بغية التشديد على هدفه الرئيسي وجمال نشاطه،“املدين من أجل الدميقراطية
 بالطـابع  ترحـب ” خـاص  بوجـه  أهنا ٢٠٠٦ مايو/أيار ٢ املؤرخ   قرارها يف لألمم املتحدة    العامة اجلمعية أعربت )٢( 

 أو اجلديــدة للــدميقراطيات الــسادس الــدويل للمــؤمتر )املــدين واجملتمــع والربملانــات احلكومــات( الــشامل الثالثــي
، “الدميقراطيـة  تعزيـز  أجـل  مـن  مـشتركة  جهـود  من يبذلما  في والتعاون التفاعل من مزيدا سيتيح مما املستعادة،

 .٦٠/٢٥٣انظر القرار 
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، وقيمــت تنفيــذ قــرارات  وتبادلتــها معــااخلــربات وتــشاطرت  يف هــذه املنــاطق، واإلصــالحات
 . ٢٠٠٦عام من التوصيات املوجهة ملنتدى جمموعة ، وأقرت ٢٠٠٣عام منتدى 

 : حركة عاملية للمجتمع املدين، للرسالة الرئيسية التاليةويدعو املنتدى، بوصفه - ٥

 واإلقليميةدعم دور اجملتمع املدين وتعزيزه والتوسع فيه على األصعدة الوطنية             )أ( 
 الدميقراطية وترسيخها؛ ودراسة نقاط القـوة والـضعف         تشجيع إجراء اإلصالحات  والدولية يف   
 عدة من منظور اجملتمع املدين؛  الدميقراطية على مجيع األصإرساءيف عمليات 

  الـساحنة هلـا    فـرص البنـاء الدميقراطيـة و    الـيت تعتـرض سـبيل       تحـديات   الحتديد  و )ب( 
سيما تعزيز دور اجملتمع املدين يف عمليات إرسـاء املؤسـسات الدميقراطيـة              ، ال شىتعلى أصعدة   
 راطية؛ ودعم الدميقراطيات اليت تواجه هتديدات أو اعتداءات ضد الدميقوتوطيدها؛

املــشاركة يف القــرارات ذات الــصلة بالعمليــات الــيت يقودهــا املــؤمتر، ووضــع و )ج( 
 ، ورصد تنفيذها؛  هلامعايري دنيا

ــل   و )د(  ــة للعمـ ــتراتيجيات فعالـ ــع اسـ ــاعي وضـ ــات   اجلمـ ــع العمليـ ــل دفـ ــن أجـ مـ
تمــع الدميقراطيــة إىل األمــام، إقليميــا ودوليــا، مبــا يف ذلــك تقــدمي الــدعم واملــشورة ملنظمــات اجمل 

 آليات ملراقبة الدميقراطية تضع البعد االجتماعي يف االعتبار؛إنشاء  والوطنية يف اإلقليميةاملدين 

تعزيـــز عالقـــات التعـــاون والـــشراكة مـــع الربملانـــات واملنظمـــات احلكوميـــة  و )ـه( 
واحلركــات  املــدين األمــم املتحــدة والعمليــات الدوليــة وكــذلك منظمــات اجملتمــع       وهيئــات 
 لقــيم الدميقراطيــةوالتــرويج ل والتحــوالت الدميقراطيــة، إلجــراء اإلصــالحات ســعيا االجتماعيــة
 . وتوطيدها

اخلـــربات يف جمـــال إجـــراء وتـــشاطر وعقـــب اجتماعنـــا يف قطـــر، وتبـــادل املعلومـــات  - ٦
ممثلــي إجــراء مناقــشات مــع  الدميقراطيــة، وبعــد اإلصــالحاتالتغــيريات الدميقراطيــة أو ترســيخ 

ات، قمنا بتحديـد القـيم واملبـادئ وأولويـات التغـيريات الدميقراطيـة واملهـام                احلكومات والربملان 
 :والتحديات التالية اليت تنتظرنا

 
 قيم ومبادئ -ثانيا  

 وتوصــياته وخطــة ٢٠٠٣عــام  منتــدى إعــالن واملبــادئ الــواردة يف القــيمؤكــد علــى ن - ٧
سنوات الـثالث املاضـية،     الـ علـى مـر     ويف ضـوء التطـورات      .  بالكامـل  تنفيذهاعمله، وندعو إىل    

 : واألمهية اخلاصة اليومالصلة على القيم واملبادئ التالية ذات نشدد كذلك 
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إدراك علــى نطــاق واســع أهنــا  فهــم ووهنــاك . الدميقراطيــة قيمــة عامليــة وخــري  )أ( 
أن الدميقراطيــة واحلكــم الــدميقراطي، كمــا بيــد . الــشكل الــشرعي الوحيــد مــن أشــكال احلكــم

ــاء علــى     يتــبني مــن املما ــة بوضــوح شــديد، ميكــن ممارســتهما يف أشــكال خمتلفــة بن رســة الدولي
 . الراهنةاخللفيات التارخيية واألوضاع السياسية االجتماعية واالقتصادية

 تقريـر املـصري، وال ميكـن فرضـها بـالقوة أو الغـزو أو              إعمـال ل  الدميقراطية هـي     )ب( 
 .الدميقراطية سبقة إلرساءاملشروط الوالسلم شرط من . عن طريق دول أجنبية كربى

نتيجــة االنتخابــات احلــرة، وحــق املمــثلني   دعــم ويتطلــب النظــام الــدميقراطي   )ج( 
 .املنتخبني يف القيام مبهامهم

 يف مجيــع هاومتكينــاملــرأة بنــاء قــدرات يــشكل  الدميقراطيــة، إرســاءويف عمليــة  )د( 
 .تمع كحقيقة واقعة يف اجملاجملتمعات املفتاح لتحقيق الدميقراطية

الدميقراطية متكـن املـواطنني، وتقـدم الـضوابط والـضمانات ألنـشطة احلكومـة                )هـ( 
ــة حلقــوق      ــة الفعال ــة إســاءة اســتخدام املنــصب أو الــسلطة، وتــروج للحماي ، اإلنــسانوإلمكاني

 .وسيادة القانون؛ وتوفر الشرعية للحكومات لتحكم الناس واجملتمع

، فإهنـا عمليـة متطـورة       ا اسـتراتيجي  ااختيارل  متثوعلى الرغم من أن الدميقراطية       )و( 
 التزامـا   املـسؤولية ومتكينـهم   وإشـراكهم وتـشاطرهم     على الدوام تتطلـب التـزام مجيـع املـواطنني           

 . كامال

ق يف  املـواطنني احلـ   وجلميـع   .  والـشعوب  اإلنـسان الدميقراطية حق من حقوق     و )ز( 
ــتم      ــرطا لالس ــة ضــرورية، وش ــة متكيني ــة بوصــفها بيئ ــوق  الدميقراطي ــل حبق ــسانتاع الكام . اإلن

حياة املـواطنني وجمتمعـاهتم، جبانـب       اليت متس   غىن عن حق املشاركة يف القرارات السياسية         وال
 األساســية؛ وبــدون ضــمان هــذا احلــق فلــن تعــدو الدميقراطيــة أن تكــون اإلنــسانحقــوق ســائر 

والفئـات  ) لنوعيـة العرقيـة واللغويـة وا  (احترام حقـوق األقليـات   خاوية من سوى حكم األغلبية   
 .املستضعفة مبن فيها املهاجرون

يالء عناية ومساندة خاصـة لقـضايا الـشعوب األصـلية، مبـا فيهـا حـق                 إوينبغي   )ح( 
وفقـا  تقرير املصري، وموافقتهم احلرة واملسبقة واملستنرية، واحترام هويتـهم وحقـوقهم اخلاصـة،              

 . العاملي للشعوب األصليةلإلعالن

عــازل كأحــد األقــاليم ام االختالفــات الثقافيــة أو غريهــا يف اســتخدوال ميكــن  )ط( 
. ن هـدف التطلـع للعدالـة االجتماعيـة واالقتـصادية واحلريـة الشخـصية              عـ  وشـعوبه    اإلقلـيم هلذا  
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 وتطبيق مبادئ الدميقراطية القائمـة علـى املواطنـة          اإلقليموليس هناك من تناقض بني خصوصية       
 .واملشاركة النشطة

ــضل ولعــل  )ي(  ــة     ســبيأف ــشاركة الكامل ــر مــن خــالل امل ــة مي ــق الدميقراطي ل لتحقي
سـيما    ال ،امللتـزمني باملثـل واألهـداف النبيلـة للدميقراطيـة          والفعالة بني مجيـع أصـحاب املـصلحة       

. ترتكـز علـى االحتـرام املتبـادل والتعـاون التـام           وهي شـراكة    احلكومة واجملتمع املدين والربملان،     
غـىن عنـه،     انـات مـع اجملتمـع املـدين بوصـفه شـريكا كـامال ال              احلكومات والربمل أن تعمل   ويلزم  

اجملتمع املدين مبا يتجـاوز االكتفـاء مبجـرد توجيـه النقـد للحكومـة، والقيـام                 أن يعمل   بينما يلزم   
بدور املطالب بتوفري اخلدمات الذي يقتصر على سـد اهلـوة الـيت تركتـها املنظمـات احلكوميـة،                   

ــشطا وفعــاال    ــشداليكــون شــريكا ن ــة يف ن ــصعيد والعــدل والتقــدم االجتمــاعي علــى  ن التنمي  ال
 .الوطين

 وعامليـا،   وإقليميـا  الدميقراطيـة حمليـا      إرسـاء ويف جمال العوملـة، تتـرابط عمليـات          )ك( 
 .هذه العمليات يف آن واحدتعزيز ويعضد بعضها بعضا؛ ويلزم 

كـــم احلوبينمـــا نـــسلم بأشـــكال احلكـــم الـــدميقراطي املختلفـــة، نعتقـــد أن        )ل( 
 : يلي مجلة أمور أخرى، مايف شرعي يتطلب، الفعال والدميقراطي ال

  وحرياته وأمنه؛ اإلنسانحرية العيش بكرامة، واالستمتاع الكامل حبقوق  • 

حريــة تكــوين اجلمعيــات والتجمــع والتعــبري، مبــا يف ذلــك اســتخدام تكنولوجيـــات          • 
 املعلومات واالتصاالت؛ 

 استقالل القضاء وسيادة القانون؛ • 

 واحلقــوق الدميقراطيــة، مــن ناحيــة،  وإرســاء اإلصــالحالعالقــة املباشــرة بــني عمليــات   • 
 ؛، من ناحية أخرىالسياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

أي املهمـشة ورفـض     وغريمها من الفئات الـضعيفة و     محاية األقليات والشعوب األصلية      • 
 ؛تعصب

ــساوية دون متي  •  ــز للمــشاركة  الفــرص املت ــسياسية وي ــة، مبــا يف  ال ــصادية واالجتماعي االقت
 ذلك مشاركة الشباب؛ 

 ؛حبريةالشفافية واملساءلة والوصول إىل املعلومات  • 

 ؛ اإلعالمتكنولوجيا وسائط اإلعالم املستقلة وحرية احلصول على  • 

 ؛جيد نظام متعدد األحزاب يعمل بشكل إقامة انتخابات حرة ونزيهة وكذلكإجراء  • 
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 االلتزام حبماية البيئة والتنمية املستدامة؛ • 

 .املساواة اجلنسانية، السيما املشاركة السياسية للمرأة • 

ومن الضروري إشراك اجملتمع املدين مشاركة نشطة يف تعزيز الدميقراطيـة مـن              )م( 
 احلـوار بـني     سريتيـ فاجملتمع املدين يقـوم بـدور مهـم يف          . أعاله) ١(أجل تلبية الشروط املبينة يف      

يـساعد اجملتمـع املـدين يف       كمـا    . أيضا املهمشةالفئات  الشعوب واحلكومات، ويف متثيل مصاحل      
 .لتهاءكفالة اخليارات احليوية لسياسات احلكومات وكذلك شفافيتها ومسا

ويتطلــب تعزيــز احلكــم الــدميقراطي يف الــدميقراطيات اجلديــدة واملــستعادة أن    )ن( 
 والتزاماهتمــا ذات الــصلة حبقــوق   االــشركات مبــسؤولياهتم وقطــاع يــضطلع القطــاع اخلــاص   

القطاع اخلـاص وقطـاع     يساهم  أن  ويلزم  . الدويلة والشفافية والقانون    يعايري العمال املواإلنسان  
يف الــدميقراطيات اجلديــدة واملــستعادة الــيت  والــشركات يف النمــو االقتــصادي العــادل واملــستدام

 .غياهبا تتقوض التنمية االقتصادية يف

تنطبــق مبــادئ الدميقراطيــة علــى احلكومــة الوطنيــة واحملليــة فحــسب، بــل   وال  )س( 
ــصعيدين العــاملي       ــة علــى ال ــة الدولي ــضاء علــى املنظمــات احلكومي ينبغــي تطبيقهــا حــسب االقت

 .واإلقليمي

يف انتخابـات الـدول األخـرى،       املشاعية حلكومات أجنبية    التدخالت  وتشكل   )ع( 
يـات غـري مالئمـة لتعزيـز الدميقراطيـة؛ كمـا أن األنـشطة الـيت توجههـا هلـذه                     آل املبدأ،حيث  من  

ــراض املنظمــات   ــة  األغ ــري احلكومي ــادئ      غ ــهك املب ــا تنت ــات ومتوهل ــا احلكوم ــسيطر عليه ــيت ت ال
 .الدميقراطية

 
 التحديات اليت تعترض عملية إرساء الدميقراطية والفرص الساحنة أمامها -ثالثا  

البـاردة يف أوائـل تـسعينات القـرن العـشرين دفعـة جديـدة لعمليـة                 أعطى انتهاء احلرب     - ١
إرساء الدميقراطية؛ فقد أقصيت العديد مـن األنظمـة االسـتبدادية والـشمولية وغـري الدميقراطيـة                 

املظـاهر  عن السلطة سـلميا بفعـل إرادة الـشعوب وحركاهتـا؛ وأصـبحت االنتخابـات مـن أهـم                    
التغــيري  أمثلــة إجيابيــة علــى هــذا     وتوجــد   .لــشعوب اختيــارات ا الرئيــسية، الــيت تتبــدى فيهــا    

 وأمريكـا  ، أوروبا، ويف آسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ، ويف أفريقيـا         يالدميقراطي يف وسط وشرق   
وألول مـرة يف التـاريخ، أصـبحت ملاليـني البـشر اليـوم كلمـة        . اجلنوبية ومنطقة البحر الكـارييب    

ــاهتم أو ا   ــاب حكومـ ــرة يف انتخـ ــري مباشـ ــرة أو غـ ــامهم مباشـ ــار حكـ ــد . ختيـ ــات بيـ أن العمليـ
فاملؤسـسات  . إجـراء انتخابـات دوريـة فحـسب    تقتـصر علـى   الدميقراطية يف كثري مـن احلـاالت        

تـؤدي  الدميقراطية، األحزاب السياسية منها واألنظمـة القـضائية ووكـاالت األمـن وخالفـه، ال                
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كـثريا  لـشغل منـصب عـام        وفق ما يتوخاه الشعب، بينما املنتَخبون     يف اجملتمع   املنشودة  أدوارها  
ومـن مث، تظـل     .  مـن الـشعب    ةاملـستمد واليتـهم   ما حيكمون حسبما يرتأون، متجاوزين بذلك       

الدميقراطية يف بلدان عديدة متزعزعـة وضـعيفة، ويتجلّـى ذلـك يف حـاالت رجـوع عـن بعـض                      
وإضـافة إىل ذلـك، مـا زال جـزء كـبري مـن سـكان العـامل            . الدميقراطيـة التغيريات  اإلصالحات و 

رزح حتت أنظمة متسلطة جائرة، كثري منها إّما يف حالة حرب أهليـة مـع شـعبه أو ال ِقبـل لـه                       ي
زال هنـاك كـثري مـن        ومـن ذلـك يتـضح أنـه مـا         . بالتصدي للفقر وغـريه مـن العلـل االجتماعيـة         

 .العمل ينبغي االضطالع به

واضـع قـصور    ورغم اجلهود املبذولة لتعزيز الدميقراطية وسـيادة القـانون، تظـل هنـاك م              - ٢
انتخابـات غـري    ما زال مـن اجللـي أنـه جتـرى           أنه  : ومن ذلك نشري إىل   . فادح ينبغي التصدي هلا   

نـــزيهة يف دميقراطيــات عديــدة؛ وأن عمليــات التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية تغفــل مــصلحة   
وهـذا مـن شـأنه أن       عـددا كـبريا مـن النـاس واقعـني يف فخـاخ الفقـر،                الشعب ومشاركته؛ وأن    

هم من ممارسة حقوقهم كمواطنني؛ وأنه مل يتم بعد إضفاء الـصبغة املؤسـسية علـى آليـات                  حيرم
زال يواجــه هتديــدات مــستمرة؛ ومؤســسات الدميقراطيــة   مراقبــة الفــساد؛ وأن أمــن األفــراد مــا 

دوليـة مـن قبيـل    مبـادئ توجيهيـة    وفـق املبـادئ الـيت أرسـتها         يف بعض األحيان    تؤدي مهامها    ال
؛ وأن اســـتمرار اإلفـــالت مـــن العقـــاب قـــد أّدى إىل زيـــادة  ٢٠٠٣ لعـــام رباتـــا إعـــالن أوالن

 .انتهاكات حقوق اإلنسان يف كثري من أحناء العامل

أساسـية  وما زالت مجيع املثل العليا للدميقراطية احلقّـة وحقـوق اإلنـسان متثـل حتـديات                  - ٣
لـشعوب األصـلية يف     حـق ا  يف ذلـك    مبـا   (يف كثري من أحناء العامل، وباألخص حق تقريـر املـصري            

؛ واحلــق يف التنميــة؛ واحلــق يف املــشاركة؛ واحلــق يف حريــات التعــبري وتكــوين   )تقريــر مــصريها
 .على املعلومات؛ واملساواة بني اجلنسنيواحلصول االحتادات والتجمع؛ وحرية العقيدة؛ 

ومجيــع . العديــد مــن تلــك املثــل يف أهــداف األمــم املتحــدة اإلمنائيــة لأللفيــة  يــنعكس و 
ألهــداف آنفــة الــذكر قابــل للتحقيــق، إال أنــه وكمــا شــّددت أهــداف األمــم املتحــدة اإلمنائيــة  ا

يتعّين على احلكومات الوطنيـة واحملليـة والربملانـات أن تتكـاتف مـع اجملتمـع                بالتحديد،  لأللفية،  
التحـديات إىل فـرص ميكـن    هـذه  األهـداف بنجـاح، وحتويـل    هـذه  املدين يف السعي حنـو حتقيـق      

 .تعزيز احلكم الدميقراطي الفعال لاغتنامها

ــؤدي   - ٤ ــع أن ي ــه دور  وُيتوق ــدين بطبيعت ــسياسات   حامســا  ااجملتمــع امل ــارات ال ــد خلي كمول
املطروحة أمـام احلكومـات، وكمقـدم خـدمات يف اجملـاالت الـيت لـه فيهـا ميـزة نـسبية وخـربة،                        

يف جــسر طبيعــي يــصل بــني النــاس  وهــو يعمــل ك. علــى احلكومــةكحــارس فــضال عــن دوره 
أخـرى، ونظـرا لعوامـل شـىت تارخييـة وثقافيـة        ناحيـة   ومـن   . جمتمعاهتم احمللية ومؤسسات الدولـة    
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خمتلفـة أيـضا مـن مراحـل التكـوين       حلالبلدان املختلفة مبراوإمنائية، فإن اجملتمعات املدنية متر يف       
قانونيـة  حىت أنه يف عدد من البلدان مل يكتسب اجملتمـع املـدين بعـد صـفته ال                . والنضج والتوطيد 

 ،ويف كـثري مـن احلـاالت      . أو املؤسسية، مما ميثل خرقا صارخا لإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان           
يف بعــض يــؤدي املــدين مــن عــدم كفايــة املــوارد البــشرية أو املاليــة، ممــا منظمــات اجملتمــع عــاين ت

 .من الدولةملاحنة أو التمويل املقدم املنظمات ا مبا يف ذلك ،عتماد على الغريإىل االاألحيان 

فمن احلتمي إذن أن تعظّم احلكومات والربملانـات دعمهـا وتعزيزهـا للمجتمـع املـدين،             - ٥
ــزز   ــشجع وتعـ ــوأن تـ ــة     الشراكات الـ ــراد التنميـ ــأمني اطِّـ ــرض تـ ــدين لغـ ــع املـ ــع اجملتمـ ــة مـ وثيقـ

ومن هذه الزاوية نـرى الـشراكة األساسـية ثالثيـة األطـراف الناشـئة               . واإلصالحات الدميقراطية 
تعــاون املنظمــات يتــسم  ،وعلــى الــصعيد الــدويل. احلكومــات والربملانــات واجملتمــع املــدينبــني 

منتدى اجملتمـع   ويف هذه الشراكة املتنامية، يقف      . وهريةاجلمهية  باألاحلكومية الدولية هو اآلخر     
مــؤمتر الــدويل لل ، جنبــا إىل جنــب مــع اآلليــات احلكوميــة املــدين الــدويل مــن أجــل الدميقراطيــة 

ألداء دور يف    ومع منتـدى الربملـانيني، علـى أهبـة االسـتعداد             راطيات اجلديدة أو املستعادة   للدميق
 .االئتالفاتإقامة 

ومن أجـل التـصدي للتحـديات املـذكورة أعـاله، ومـن أجـل ختطـيط أفـضل لعالقـات                      - ٦
شراكة أوسع نطاقـا بـني احلكومـات والربملانـات واجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص واملنظمـات                     

صـدار  اجلمعيـة العامـة إىل إ    دعـوة   ، من املهم     اآلخرين دولية وجمتمع املاحنني وأصحاب املصاحل    ال
منتـدى اجملتمـع املـدين الـدويل مـن          ينبغـي إذن أن يتعـاون       و .)٣(ينإعالن عاملي لدعم اجملتمع املـد     

مـع سـائر     تعاونا وثيقا مع منظمات اجملتمع املدين الوطنية واإلقليمية والدولية و          أجل الدميقراطية 
اهلـدف االسـتراتيجي    تعزيـز    مـن أجـل      ؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة     شركاء امل 

ــدين     ــع امل ــد دور اجملتم ــل يف توطي ــداملتمث ــواملتزاي ــاء    ،  النم ــة إرس ــن أجــل اإلســهام يف عملي وم
 .الدميقراطية على مجيع األصعدة، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

بـني  فيمـا   اإلقليمي، ينبغي كذلك أن جيري تبـادل املعلومـات واخلـربات       وعلى الصعيد  - ٧
منظمـــات اجملتمـــع املـــدين بقـــدر أكـــرب، فهـــذا لـــن يـــؤدي فقـــط إىل إثـــراء اخلـــربات يف جمـــال    

بــل وســيمكّن منظمــات اجملتمــع الــدويل مــن إقامــة   وعمليــا،  ااإلصــالحات الدميقراطيــة، نظريــ 
الوثيق يف جمال تعزيز عمليـة إرسـاء الدميقراطيـة علـى            شبكات للتواصل فيما بينها ومن التعاون       

__________ 
فريــق الشخــصيات مــن املمكــن أن يــستند اإلعــالن العــاملي إىل االســتنتاجات والتوصــيات الــواردة يف تقريــر    )٣( 

 على  البارزة املعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين، وإىل ردود األمني العام واجملتمع املدين الدويل              
مـؤمتر املنظمـات غـري احلكوميـة والتحـالف العـاملي مـن أجـل         هذا التقرير، وإىل مقـررات وتوصـيات مـنظميت     

 . وغريمها من منظمات اجملتمع املدين الدولية، وإىل ممارسات تلك املنظمات)ساسيفيكو(مشاركة املواطنني 
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الصعيد اإلقليمي، أو االعتراض بصوت مسموع على أي حالة اعتداء على الدميقراطية يف بلـد               
 .من بلدان اإلقليم أو محاية احلركات املطالبة بإرساء الدميقراطية فيه

 القــدرة املؤســسية  ينبغــي اختــاذ خطــوات ملموســة حنــو تعزيــز ،وعلــى الــصعيد الــوطين - ٨
بــني منظمــات اجملتمــع املــدين، ورفــع درجــة خــضوعها ملــساءلة اجلمهــور   روابــط أفقيــة وإقامــة 

ــز القــدرة املؤســسية   . ودوائــر النــاخبني علــى مــستوى القاعــدة   وميكــن أن تتــضمن تــدابري تعزي
 ،ضـعفه ومـواطن   عـن حالـة اجملتمـع املـدين وأوجـه قوتـه             وطنية  دراسات  إجراء  للمجتمع املدين   

إجـراء  وقد تكون اخلربات اإلجيابية الـسابقة يف        . والعقبات والتحديات اليت تعترض تطّوره، اخل     
التحـالف  الدراسات نافعة للغاية، كاستخدام جمموعة األدوات واملنهجية الـيت يـستخدمها            هذه  

 .على سبيل املثال) سيفيكوس(العاملي ملشاركة املواطنني 
 

 ٢٠٠٣ لعام ويل للمجتمع املديناملنتدى الدنتائج تنفيذ  -رابعا  
 ٢٠٠٣ لعـام    املنتدى الـدويل للمجتمـع املـدين      نعتقد أن إعالن وتوصيات وخطة عمل        - ٩

إال أهنــا حباجــة إىل التحــديث مــع  . ال تــزال صــاحلة لتــشكيل إطــار للتفكّــر والعمــل اجلمــاعيني  
 . من حتديات وفرص٢٠٠٣مراعاة ما استجد منذ عام 

ضطالع به إىل اآلن من عمـل يف جمـال التنفيـذ بعيـد كـل البعـد عـن                    ونقّر بأن ما مت اال     - ١٠
إال أننا نقدر اجلهود الـيت      . فلم تتحقق بعد توصيات كثرية أو مل تستجب هلا        املستوى املرضي،   

 ؤمتر الــدويل الــصادرة عــن املــباتــار بذلتــها منغوليــا تنفيــذا لــبعض توصــيات خطــة عمــل أوالن  
اضـطلعت هبـا    رائـدة   ، وذلـك مـن خـالل مـشاريع          ملـستعادة  للدميقراطيات اجلديـدة أو ا     اخلامس

ــها صــياغة   ــذكرات ’من ــة م ــات القطري ــا، و  ‘ املعلوم ــدادها وطني ــيت مت إع مؤشــرات احلكــم  ’ ال
اجملتمـع  فهرسـت  ’، فـضال عـن تطـوير    ‘خطة العمل الوطنية لتعزيز الدميقراطيـة     ’ ، و ‘الدميقراطي

 مـن البلـدان قـد اضـطلع إىل اآلن جبهـود            ونشري، مـع ذلـك، إىل أن عـددا قلـيال          .  الوطين ‘املدين
 .مماثلة أو أبلغ عنها

 
 العملمن أجل توصيات ونداء  -خامسا  

 لحكومات والربملاناتلتوصيات  )أ(

 ،بيئة مواتيـة لـتمكني اجملتمـع املـدين        بتهيئة  القيام، من خالل التشاور مع اجملتمع املدين،         - ١
 مبا يف ذلك اإلطار القانوين؛

احمللـي  احلكومـة، ودعـم احلكـم الـذايت       يف  القـرار   صـنع   المركزية عمليات   ق  حتقيتعزيز   - ٢
 واحترام سيادة القانون؛
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ضرورة التصديق على معاهدات حقـوق اإلنـسان الدوليـة الداعمـة للدميقراطيـة كحـق                 - ٣
من حقوق اإلنـسان مـن قبـل أي حكومـة مل تـصّدق عليهـا بعـد، واختـاذ التـدابري واإلجـراءات                        

 ؛ء بالتزاماهتا املقطوعة مبوجب تلك املعاهداتالالزمة للوفا

 ؛إقليمية حلقوق اإلنسان أو تعزيز اآلليات املوجودة بالفعلوطنية وإنشاء آليات  - ٤

 ؛اإلرهاب كذريعة للممارسات القمعيةاستخدام خطر االمتناع عن  - ٥

 اإلنــسان حتــسني النظــام التعليمــي واملنــاهج الدراســية لتعزيــز التثقيــف يف جمــال حقــوق  - ٦
  النشطة؛وتشجيع املواطنة القائمة على املشاركة

من الناحيـة الـسياسية التعـاون علـى تـسوية الـصراعات             تيسر  إنشاء آليات لبناء السالم      - ٧
املسلحة وتعزيز اهلياكـل األساسـية الوطنيـة إلقامـة الـسالم، حـسبما أُوصـي بـه يف تقريـر األمـم             

 ؛عن منع الصراعات املسلّحة ٢٠٠٦سبتمرب /أيلولاملتحدة الصادر يف 

العمــل مــع منظمــات اجملتمــع املــدين، مبــا فيهــا منظمــات حقــوق اإلنــسان، علــى تقيــيم   - ٨
ومـذكرات  مؤشـرات وطنيـة للحكـم الـدميقراطي         وضـع   وحتسني جودة الدميقراطية مـن خـالل        

يف بالتحديــد معلومــات قطريــة، وخطــط عمــل وطنيــة لتوطيــد الدميقراطيــة، حــسبما أُوصــي بــه 
 ؛ للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة اخلامسؤمتر الدويل عمل املخطة

تشجيع التعـاون متعـدد األطـراف لتنميـة الدميقراطيـة ورعايتـها؛ وتعزيـز آليـات مراقبـة                  - ٩
 احلكم الدميقراطي؛

ــذ األهــداف       - ١٠ ــدابري للتوّســع يف إشــراك اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص يف تنفي اختــاذ ت
 فية؛اإلمنائية لألل

اختاذ التدابري الالزمة لوفاء احلكومـات بااللتزامـات الـيت قطعتـها علـى نفـسها مبوجـب                   - ١١
عتمــاد إعــالن أو ميثــاق وخاصــة ا، )“العمــل اإلقليمــي” (٤، الفــرع باتــار خطــة عمــل أوالن

ــة   ــة  )٢-٤(إقليمــي معــين بالدميقراطي ــشاء آلي ــة رصــد ، وإن ــسان  حلإقليمي ، )١٠-٤(قــوق اإلن
، وتعزيــز التعــاون )٥-٤( ملــساعدة البلــدان الــيت متــر مبرحلــة حتــّول دميقراطــي   وإعــداد برنــامج

 ؛)١٣-٤(اإلقليمي يف جمال مكافحة الفساد 

 اإلمنائيـة الرمسيـة، علـى النـهوض حبقـوق اإلنـسان واحلكـم               ةالعمل، عند تقدمي املساعد    - ١٢
 والتنميـة املـستدامة،   لدميقراطيـة القائمـة علـى املـشاركة    اإلعمـال الكامـل ل  الدميقراطي من أجـل   

 ؛باملعونةفضال عن كفالة حتقُّق املساءلة كما ينبغي فيما يتصل 
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ــا    إ - ١٣ تاحــة وصــول املــواطنني دون عراقيــل إىل وســائط اإلعــالم املــستقلة وإىل تكنولوجي
الــصحف إنــشاء وســائط إعــالم حــرة ونزيهــة، مبــا يف ذلــك   وتيــسري املعلومــات واالتــصاالت، 

 ؛وعة واملرئيةاملسموحمطات اإلذاعة 

 الفساد بشكل فّعال؛ملكافحة سّن وتطبيق تدابري تشريعية وإدارية وخالفه  - ١٤

سياسات منصفة من املنظور اجلنساين استنادا إىل مبـادئ املـساواة وعـدم التمييـز               تنفيذ   - ١٥
ويـتعني علـى مجيـع الـدول     . يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة       كما ُعرفت   

 ؛وتنفيذهاعضاء يف األمم املتحدة التصديق على االتفاقية األ

ــات عــن كثــب مــع األمــم املتحــدة و      - ١٦ ــاون احلكومــات والربملان ــدى ضــرورة أن تتع منت
 ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين األخـــرى للنـــهوض اجملتمـــع املـــدين الـــدويل مـــن أجـــل الدميقراطيـــة

 والدولية؛بالدميقراطية وتوطيدها على الصعد الوطنية واإلقليمية 

 كفالة السيطرة املدنية على اجليش؛ - ١٧

 تدابري حلماية البيئة من أجل حتقيق التنمية املستدامة؛وتنفيذ سن  - ١٨

كفالة حتلّي األحزاب السياسية بالطابع الدميقراطي وتنظيم متويـل احلمـالت االنتخابيـة              - ١٩
 بشكل فّعال؛

عــدم (لتجاريــة واملاليــة املنازعــات اليــة يف أصــحاب املــصاحل غــري املامبكانــة االعتــراف  - ٢٠
ــة للجماعــات    حقــوق الــسماح بتغليــب   ــة أو الطبيعي املــستثمرين األجانــب علــى احلقــوق احمللي

 ؛))الشعوب األصلية واألقليات(الوطنية العرقية أو اإلقليمية أو القبلية أو اجلغرافية 

 إهناء مجيع أشكال االجتار بالبشر؛ - ٢١

 شردين داخليا والالجئني؛كفالة حقوق امل - ٢٢

إتاحــة اتــصال منظمــات اجملتمــع املــدين مباشــرة مبؤســسات احلكومــة والدولــة وكفالــة    - ٢٣
العامـة، بغـض النظـر عـن        السلطات  على املعلومات احملفوظة لدى     احلصول  متكني املواطنني من    

 ؛املعلوماتأنتج هذه هوية من 

نــات احتــرام النتــائج الــيت عّبــرت عــن إرادة اجملتمع الــدويل واحلكومــات والربملاهنيــب بــ - ٢٤
 .٢٠٠٦فرباير /شباطالشعب الفلسطيين يف العملية الدميقراطية املتمثلة يف انتخابات 
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 توصيات للمجتمع املدين )ب(  

ــام القائمــة حــىت         - ١ ــات القطــاع الع ــى آلي ــد ملنظمــات اجملتمــع املــدين أن تتعــرف عل ال ب
 .بفعاليةتستطيع أن تتعامل معها 

ــصبح   - ٢ ــدين   كــي ت ــع امل ــزم  منظمــات اجملتم ــة، يل ــدراهتا املؤســسية    فعال ــاء ق ــوم ببن أن تق
واملوضوعية والرتاهة السياسية وأن تقيم عالقات أفقيـة فيمـا بينـها وحتـافظ علـى اسـتقالهلا مـن                    

 .ت والقطاع اخلاص وجمتمع املاحننياحلكومات والربملانا

ة للجمهــور والفئــات الــشعبية املعنيــة؛ علــى اجملتمــع املــدين أن يوظــف نفــسه لالســتجاب - ٣
وينشئ املزيد من الشراكات مع احلكومات والربملانات ويقوم بتعزيزها ورعايتـها لـدفع احلـوار         

 .على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل

إتاحة الوثائق األساسية مبختلف اللغات من أجل تشجيع املشاركة علـى نطـاق واسـع                - ٤
 .ات وحتسني سبل االتصاليف مناقشة السياس

ــة تعطــل عمــل املنظمــات     - ٥ ــا أن احلــروب األهلي ــة، ال مب ــادة املدني ــة والقي ــد  االجتماعي ب
اتفاقـات سـالم وبنـاء    ووضـع  املـسلحة  الـصراعات   للمجتمع املدين أن يؤدي دورا بنـاء يف منـع           

العمـل علـى    ويف هذا الصدد، تشجع منظمات اجملتمع املدين علـى          .  السالم بعد انتهاء الصراع   
تنفيذ بـرامج العمـل العامليـة واإلقليميـة الـيت اعتمـدهتا الـشراكة العامليـة ملنـع نـشوب الـصراعات                       

 .٢٠٠٥ يف عام املسلحة

الــدعوة إلرســاء الدميقراطيــة يف مؤســسات األمــم املتحــدة كجــزء مــن عمليــة إصــالح   - ٦
 .األمم املتحدة

كومـات والربملانـات واجملتمـع املـدين يف         زيادة تعزيز الشراكة الثالثية األساسـية بـني احل         - ٧
بـالروح نفـسها الـيت سـادت يف القـرارات الـصادرة عـن               أو تعميـق اإلصـالحات      /جمال تعزيـز و   

املــــؤمتر الــــدويل اخلــــامس للــــدميقراطيات اجلديــــدة أو املــــستعادة واملــــؤمتر الــــدويل الــــسادس  
دين مــن أجــل الدميقراطيــة  لمجتمــع املــلنتــدى الــدويل املللــدميقراطيات اجلديــدة أو املــستعادة و 

 .ومنتدى الربملانيني

تعزيز التواصل والتنسيق بني منظمات اجملتمـع املـدين املـشاركة يف الـدعوة للدميقراطيـة                 - ٨
ــدة أو        ــدميقراطيات اجلدي ــدويل لل ــؤمتر ال ــرارات وتوصــيات امل ــذ ق حــىت ترصــد عــن كثــب تنفي

 .املستعادة ومنتدى الربملانيني

 الوطنيــة واإلقليميــة وتعزيــز   “مرصــد الدميقراطيــة ”ز شــبكات إقامــة أو زيــادة تعزيــ   - ٩
اســتحداث أدوات وطنيــة، مــا أمكــن ذلــك، لتقيــيم نوعيــة ونطــاق الدميقراطيــة علــى املــستوى   
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مؤشرات وطنية صرفة للحكم الدميقراطي، ومذكرات معلومات قُطرية وخطط عمـل           : الوطين
 . لتوطيد الدميقراطيةوطنية

كات عمـــل إقليميـــة أو دون إقليميـــة لـــدعم احلركـــات املعنيـــة أو تعزيـــز شـــب/إقامـــة و - ١٠
بالدميقراطية ودعاة الدميقراطية املعرضني للخطر وإبداء التضامن مع الشعوب الـيت تواجـه أزمـة               

 .دميقراطية أو انعكاس مسارها

الوطنيـة واحملليـة    (ينبغي أن تكمل أنشطة اجملتمع املدين املؤسسات التمثيلية الدميقراطيـة            - ١١
 .باإلضافة إىل املشاركة يف الدميقراطية القائمة على املشاركة) على السواء

 .استحداث خيارات يف جمال السياسات للحكومات والربملانات - ١٢

ــسياسي عــن طريــق إقامــة روابــط علــى املــستويني اإلقليمــي       - ١٣ ــادة الفــرص واجملــال ال زي
 .والدويل وكسب تأييد املنظمات احلكومية الدولية

ــة           - ١٤ ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــذ األه ــر وتنفي ــى الفق ــضاء عل ــاق للق ــم واســع النط حــشد دع
 .ورصدها

إنــشاء آليــات فعالــة، حــسب االقتــضاء، لتعزيــز التعــاون بــني الوكــاالت احلكوميــة           - ١٥
ومنظمات اجملتمع املـدين وتوثيقـه يف جمـال تعزيـز الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان وفقـا لقـرارات                     

  .ويل للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادةعمليات املؤمتر الد

ــة والــوعي الــدميقراطي مــن خــالل نظــم التثقيــف      - ١٦ العمــل علــى تعزيــز ثقافــة الدميقراطي
والـــتعلم الرمسيـــة وغـــري الرمسيـــة ووســـائط اإلعـــالم واألنـــشطة الثقافيـــة واملنـــشورات والنـــشر   

 .االلكتروين

مـن أجـل الدميقراطيـة بعمليـة تـؤدي إىل       يلزم أن يبادر املنتدى الدويل للمجتمـع املـدين         - ١٧
اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلعالن عاملي دعما لدور اجملتمع املدين يف جمـال العمليـات                

 .الدميقراطية واحلكم العاملي

علــى منظمــات اجملتمــع املــدين تطــوير قــدراهتا الســتحداث مــوارد متاحــة يف جمتمعاهتــا    - ١٨
 .جذب موارد من األموال العامة واملنظمات احلكومية الدوليةاحمللية باإلضافة إىل 

ــوق         - ١٩ ــز حق ــشعبية وتعزي ــد ال ــدين متكــني القواع ــع امل ــات اجملتم ــضمن أولوي ــي أن تت ينبغ
اجملتمعــات احملليــة املــستبعدة واملهمــشة والــدعوة لتنفيــذ توصــيات املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا  

 .الشعوب األصلية
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إليهــا ولتكنولوجيــا  املــواطنني مــستقلة وكفالــة وصــول مــصادر إعــالمالــدعوة إلنــشاء  - ٢٠
 .املعلومات واالتصاالت دون عوائق

 . مبا يف ذلك آراء الشباب،التواصل بني األجيالااللتزام مبنظور  - ٢١

ــة       - ٢٢ ــة بــشأن اتفاقي ــة غــري رمسي ــسياسة وإصــدار تقــارير وطني ــز مــشاركة املــرأة يف ال تعزي
 .ل التمييز ضد املرأةالقضاء على مجيع أشكا

 .ن الفساد واستغالل السلطةأتعزيز سياسة عدم التسامح إطالقا بش - ٢٣

ــع القطاعــات     - ٢٤ ــشاط مــع منظمــات اجملتمــع املــدين يف مجي ــا فيهــا قطــاع  ،التواصــل بن  مب
 .التنمية

 
 األخرىاملعنية توصيات لألمم املتحدة واملنظمات الدولية  )ج(  

لــصلة الــواردة يف تقريــر األمــني العــام عــن فريــق الشخــصيات   تنفيــذ التوصــيات ذات ا - ١
اليت عززها الحقـا    ) تقرير كاردوسو (البارزة املعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين         

 .األمني العام لألمم املتحدة بالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين

الثالثــي للمــؤمتر الــدويل للــدميقراطيات لنــهج املكتــسبة مــن ااإلجيابيــة اخلــربة بـالنظر إىل   - ٢
 بـان تنظـر اجلمعيـة       ‘يوصـى ’اجلديدة أو املستعادة يف الدوحـة فيمـا يتعلـق ببنـاء الـدميقراطيات،               

ــة والــدول األطــراف يف إنــشاء     ثالثيــة دائمــة حمافــل العامــة لألمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
ة بـني احلكومـات والربملـانيني واجملتمـع     املـشترك والقيم واخلـربات   تستطيع أن تستفيد من الرؤية      

 .لدميقراطيةلقدرات جمتمعية ومؤسسية تطوير املدين يف 

تقدمي الدعم املناسب واملتسق يف الوقت املناسب للحكومات ومنظمات اجملتمع املـدين          - ٣
ــدرات          ــيد وق ــة واحلكــم الرش ــسان والدميقراطي ــوق اإلن ــز حق ــال تعزي ــة يف جم ــا املبذول جلهوده

 . على التفاعل الدميقراطياملواطنني

تعزيـــز قـــدرات األمـــم املتحـــدة علـــى االســـتجابة لطلبـــات منظمـــات اجملتمـــع املـــدين    - ٤
 .للمساعدة يف بناء قدراهتا والعمل مع مجيع هيئات األمم املتحدة املختصة

ــة  ضــمان ممارســة منظمــات اجملتمــع املــدين حلقهــا يف املــشار    - ٥ ــات احلكومي كة يف العملي
 .الدولية

 .اآلليات الدولية لتسوية الرتاعاتتعزيز شفافية املنظمات الدولية و - ٦
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، يف وضــع اتساعداملــينبغــي أن يــشارك اجملتمــع املــدين والــسكان، عنــد وضــع خطــط  - ٧
 .أولويات التمويل

 
 توصيات للمنظمات والوكاالت املاحنة )د(  

ا كـان ذلـك ممكنـا،       مؤسسات إقليمية للمساعدة يف حتقيق الدميقراطيـة، حيثمـ        تشكيل   - ١
 . الدميقراطية يف املنطقة املعنيةتقوم بالتعاون بنشاط للمساعدة يف إرساء

 املعــين بتمويــل ٢٠٠٢باإلشــارة إىل التزامــات جمتمــع املــاحنني يف مــؤمتر مــونتريي لعــام   - ٢
التنميــة، ينبغــي أن تــستند بــرامج املــاحنني بــشأن إرســاء الدميقراطيــة وســيادة القــانون وحقــوق    

 .وضع وتنفذ بطريقة تتسم بالشفافيةسان إىل هنج أكثر إستراتيجية، وتكون ملدة أطول وتاإلن

األعمـال التجاريـة أن تعمـل علـى حنـو وثيـق مـع احلكومـات ومنظمـات                   أوسـاط   على   - ٣
 . معونة معززة لتحقيق الدميقراطيةاجملتمع املدين على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج

ــة وصــول   ينبغــي أن تقــوم اجلهــات امل  - ٤ ــادة إمكاني إىل منظمــات اجملتمــع املــدين  احنــة بزي
 .املعلومات حىت تتمكن من رصد وضع برامج املعونة وعملية تنفيذها دون حتيز

وعلـــى اجلهـــات املاحنـــة دعـــم املبـــادرات الـــيت تعـــزز إنـــشاء وســـائط إعـــالم مـــستقلة    - ٥
 .قائوتكنولوجيا معلومات واتصاالت وتتيح وصول املواطنني إليها دون ع

ينبغــي أن تلتــزم بــرامج التعــاون اإلمنــائي الدوليــة متعــددة األطــراف والثنائيــة بتــسديد      - ٦
طيــة واحلكــم الرشــيد   مــن املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة لتعزيــز الدميقرا يف املائــة ١متوســط قــدره 
 .وحقوق اإلنسان

تمع املـدين مـن   ينبغي أن يقدم الدعم الوارد من اجلهات املاحنة الدولية إىل منظمات اجمل            - ٧
 .ات التعاون املباشرة ما أمكن ذلكخالل عالق

فقتـها احلـرة    مواإىل  اجملتمعات احمللية للـشعوب األصـلية       متس  حتتاج مشاريع التنمية اليت      - ٨
 .واملسبقة واملستنرية

 
منتـدى اجملتمـع املـدين الـدويل     علـى  الطابع املؤسـسي  خطة العمل املتعلقة بإضفاء     )هـ(  

املؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديدة    اليت يقودها   عملية  الميقراطية، و من أجل الد  
 أو املستعادة

نعرب عن ترحيبنا بتطوير املؤمتر الـدويل الـسادس للـدميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة                 - ١
ويف هـذا الـصدد، نرحـب باالجتمـاع املـشترك ملمثلـي             . بوصفه عملية ثالثية مكتملة   ) ٢٠٠٦(
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بنـاء الدميقراطيـة مـن مـانيال إىل الدوحـة         ”ملانـات واجملتمـع املـدين حتـت عنـوان           احلكومات والرب 
للمـضي   والوثيقة اخلتامية املشتركة اليت ميكن أن تـؤدي إىل إنـشاء آليـة ثالثيـة                 “وآليات املتابعة 

 .املؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادةقدما يف أعمال العملية اليت يقودها 

اإلجراءات املخصـصة الـيت تـستخدمها       ضفاء الطابع املؤسسي بشكل سليم على       يلزم إ  - ٢
مـن أجـل زيـادة      شطتها اخلاصـة واألنـشطة اإلقليميـة وذلـك          اللجنة التوجيهية الدولية لتنسيق أنـ     

لمجتمــع املـدين مـن أجــل الدميقراطيـة ككــل للعمـل كــشريك     الـدويل ل نتــدى املفعاليـة وكفـاءة   
ولـذلك، نطلـب    . اطيات اجلديـدة أو املـستعادة ومنتـدى الربملـانيني         فعال للمؤمتر الدويل للـدميقر    

مجلـة أمـور، الدراسـات الـيت     يف دراسـة تـستخدم فيهـا،      جتـري   إىل اللجنة التوجيهية الدوليـة أن       
بنـاء  ”قدمت إىل االجتماع املشترك ملمثلي احلكومات والربملانات واجملتمع املدين حتـت عنـوان              

 وأن تقـدم النتـائج والتوصـيات الـيت ختلـص      “لدوحة وآليـات املتابعـة  الدميقراطية من مانيال إىل ا   
لمجتمـع املـدين مـن أجـل الدميقراطيـة القـادم ويوافـق        الـدويل ل نتـدى  املينظـر فيهـا يف   كـي   إليها  
والبـد مـن أن يكـون اهلـدف الرئيـسي وراء الدراسـة إنـشاء اهلياكـل األساسـية الفعالـة                      .  عليها

 .ينبغي جتنب خلق بريوقراطية مرهقةو.  فه ومهمته النبيلةلتمكني املنتدى من حتقيق أهدا

لمجتمـع املـدين مـن أجـل الدميقراطيـة علـى ممارسـاته        ويلزم أن يعتمد املنتـدى الـدويل ل       - ٣
مـن أجـل تعزيـز األهـداف     وذلـك  السابقة ويثريها ويقوي نفـسه مـن الناحيـة التنظيميـة واملاليـة              

 أعـاله   ٢ريثما تظهر نتائج الدراسة املذكورة يف الفقرة        و.  والوفاء بااللتزامات املذكورة أعاله   
اللجنة التوجيهية الدولية أن تتخذ تدابري مؤقتـة مـع   يطلب إىل  لمنتدى،  ل يةآلية دستور وتعتمد  

احلد األدىن الالزم من االلتزام مبوارد مالية إلنشاء اهلياكـل األساسـية املخصـصة الالزمـة ملتابعـة                  
 ٢٠٠٦لمجتمــع املــدين مــن أجــل الدميقراطيــة لعــام   الــدويل لتــدى ناملالقــرارات الــصادرة عــن  

مبـا يف   املـؤمتر الـدويل للـدميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة بـصورة عامـة،                والعملية اليت يقودهـا     
 ؛ذلك التنسيق يف إطار الشراكة الثالثية

يهيــة لمجتمــع املــدين مــن أجــل الدميقراطيــة إىل اللجنــة التوج  الــدويل لنتــدى امليطلــب  - ٤
ــستعادة        ــدة أو امل ــدميقراطيات اجلدي ــدويل لل ــؤمتر ال ــيس امل ــة أن جتــري مــشاورات مــع رئ الدولي
واألمــم املتحــدة وأصــحاب املــصلحة املهــتمني اآلخــرين ملعاجلــة مــسألة مجــع األمــوال الالزمــة    
لتعزيز مهمة املنتدى والوفاء بااللتزامات اليت تعهد هبـا منتـدى اجملتمـع املـدين الـدويل مـن أجـل                     

 .٢٠٠٦الدميقراطية لعام 

 للشباب والفئات الضعيفة وإيـالء اعتبـار هلـم يف املـستقبل يف              رحبينبغي إتاحة جمال أ    - ٥
 .الفعاليات املتصلة باملؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة
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 اإلعراب عن االمتنان -سادسا  
 املــؤمتر الــدويل اخلــامس نعــرب عــن تقــديرنا للجهــود الــيت بذلتــها حكومــة منغوليــا يف   

للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة  لزيادة تطـوير عمليـة املـؤمتر الـدويل للـدميقراطيات اجلديـدة          
أو املستعادة وحتويلها إىل عملية ثالثية األطراف تشمل الربملانات واجملتمـع املـدين، األمـر الـذي                 

دويل للـدميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة    املؤمتر الـ ورئاسة  تدعمه اجلمعية العامة لألمم املتحدة      
 . دولة قطر- حديثا ةاملنتخب

ــة           ــة التابع ــة الدولي ــة التوجيهي ــها اللجن ــيت بذلت ــود ال ــديرنا للجه ــن تق ــضا ع ــرب أي ونع
اجملتمع املـدين مـن أجـل الدميقراطيـة لتعزيـز أهـداف املنتـدى الـدويل للمجتمـع                   الدويل  لمنتدى  ل

 .ة الثالثية الناشئة دعما للدميقراطية وتقوية الشراك٢٠٠٣املدين لعام 

ويعرب منتدى اجملتمع املدين الدويل مـن أجـل الدميقراطيـة عـن امتنانـه لـسرييل رتـشي                    
وجاكوب فون أوكسكل إللقائهما كلمتني رئيـسيتني كانـا مـصدر إهلـام للمـشاركني وسـامها                 

 . بنجاح٢٠٠٦يف اختتام منتدى عام بعيد إىل حد 

ا منـا حلكومـة قطـر املـضيفة وللجنتـها املنظمـة للمـؤمتر لـدعمه               ونعرب عن عميق امتنان    
بكل السبل عقد هذا املنتـدى اهلـام، واملنتـديات املوازيـة األخـرى واالجتمـاع الثالثـي املـشترك                  

ويعـرب املنتـدى عـن      .  ولقيامها جبميع الترتيبات الالزمة إلجناح هذه الفعاليات بدرجـة كـبرية          
املؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة اجلديـد          استعداده للعمل عن كثب مع رئيس       

وفريقه ومكتب املؤمتر لتنفيذ القرارات اليت اختذهتا حركة املؤمتر الدويل للـدميقراطيات اجلديـدة              
 ٢٠٠٦أو املــستعادة يف الدوحــة ، ونطلــب إىل حكومــة قطــر تعمــيم مــداوالت مــؤمتر عــام        

يــة مــن وثــائق اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وهيئاهتــا    والوثيقــة اخلتاميــة بوصــفهما وثيقــة رمس 
 .الفرعية ذات الصلة

 
 


