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  الدورة الرابعة والستون
   من جدول األعمال١١البند 

دعم منظومة األمم املتحدة للجهود اليت      
 احلكومات يف سبيل تعزيز وتوطيد    تبذهلا  

       الدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة 
يف ســبيل  دعــم منظومــة األمــم املتحــدة للجهــود الــيت تبــذهلا احلكومــات      

 ة أو املستعادةتعزيز وتوطيد الدميقراطيات اجلديد
  

  *تقرير األمني العام    
  

  موجز  
يصف هذا التقرير اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء واملنظمات اإلقليميـة واملنظمـات               

ــربامج املكرســ      ــز ال ــة واألمــم املتحــدة مــن أجــل تعزي ــة الدولي ــة   ةاحلكومي ــهوض بالدميقراطي للن
وتوطيدها، مبا يف ذلك عن طرق توثيق التعاون الثنائي واإلقليمي والـدويل، مـع مراعـاة النـهج                  

ويصف التقرير أيضا ما قامت بـه الـدول األعـضاء إىل جانـب              . االبتكارية وأحسن املمارسات  
ي احُتفل به ألول مـرة      األمم املتحدة وغريها من املنظمات مبناسبة اليوم الدويل للدميقراطية الذ         

ــول١٥يف  ــبتمرب / أيل ــم      . ٢٠٠٨س ــة األم ــها منظوم ــيت قدمت ــساعدة ال ــر امل ــستعرض التقري مث ي
وينـاقش يف اخلتـام التعـاون    . املتحدة اىل الدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة يف جمال الدميقراطية        

اطيـة، ويقـدم توصـيات     والتنسيق بني األمم املتحدة وشركائها الدوليني يف جمـال توطيـد الدميقر           
  .للمزيد من العمل

  
  

 
  

 .نظرا ألمهية هذه الوثيقة، جرت بشأهنا مشاورات كثيفة فتأخر تقدميها  *  
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  مقدمة  -أوال   
ــة العامــة يف قرارهــا     - ١ ــة    ٦٢/٧شــجعت اجلمعي ــربامج الوطني ــز ال ــى تعزي احلكومــات عل

املكرسة لتعزيز وتوطيد الدميقراطية، بطرق منها زيـادة التعـاون الثنـائي واإلقليمـي والـدويل مـع          
ــة   .مراعــاة النــهج االبتكاريــة وأفــضل املمارســات   ــة أيــضا املنظمــات اإلقليمي  وشــجعت اجلمعي

وغريها من املنظمات احلكومية الدولية على تبادل خرباهتا يف جمال تعزيز الدميقراطية فيما بينـها               
سبتمرب مـن   / أيلول ١٥وقررت اجلمعية االحتفال يف     . ومع منظومة األمم املتحدة عند االقتضاء     

ودعـت مجيـع الـدول    .  بـاليوم الـدويل للدميقراطيـة   كل عام، اعتبارا من دورهتا الثانيـة والـستني،        
ــة        ــة الدوليـ ــة واحلكوميـ ــات اإلقليميـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــسات منظومـ ــضاء ومؤسـ األعـ
واملنظمات غري احلكومية واألفراد إىل االحتفال باليوم الـدويل للدميقراطيـة باألسـلوب املناسـب               

  .الذي يسهم يف إذكاء الوعي العام
ــة   - ٢ ــا يف دورهتــا     وطلبــت اجلمعي ــام أن يقــدم إليه ــرار نفــسه إىل األمــني الع  العامــة يف الق

  .وهذا التقرر مقدم استجابة لذلك الطلب. والستني تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار الرابعة
  

  املستعادة متابعة املؤمتر الدويل السادس للدميقراطيات اجلديدة أو  -ثانيا   
طيات اجلديـــدة واملـــستعادة يف الدوحـــة مـــن  املـــؤمتر الـــدويل الـــسادس للـــدميقرا  عقـــد  - ٣
د باإلمجـاع إعـالن وخطـة      ـوأيَّـ . ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١ىل  إأكتوبر  /تشرين األول  ٢٩

عمل الدوحة، وشدد على ضرورة إنشاء آليـات متابعـة ذات مـصداقية لتنفيـذ مقرراتـه بـشكل                   
لــس استــشاري ملــساعدة رئــيس جم) أ(: فعــال، ووافــق املــؤمتر علــى إنــشاء آليــات التنفيــذ التاليــة

اجتماع سنوي رفيع املستوى يعقده املؤمتر يف نفس وقت انعقاد اجلمعيـة العامـة؛              ) ب(املؤمتر؛  
  . أمانة صغرية ملساعدة الرئيس) ج(
ومن االجنازات امللحوظة اليت حققها املؤمتر الدويل السادس، حتت رئاسة قطر، إعـالن               - ٤

اليوم الـدويل للدميقراطيـة، كمـا جـاء يف قـرار اجلمعيـة العامـة                سبتمرب  / أيلول ١٥ اجلمعية العامة 
  .٢٠٠٨، وقد احُتفل به ألول مرة يف عام ٦٢/٧
ومــن االبتكــارات اهلامــة الــيت حققهــا املــؤمتر الــدويل الــسادس، والــيت ذُكــرت أعــاله،      - ٥

ــشاء ــذ مقــررات املــؤمتر     إن ــشاري ملــساعدة رئــيس املــؤمتر علــى تنفي ويتكــون هــذا   .جملــس است
وهــم يف الوقــت احلاضــر  (مخــسة ممــثلني عــن اجملموعــات اإلقليميــة  : مــن مثانيــة أعــضاء  جمللــسا

ومــشارك واحــد مــن املنتــدى الربملــاين،  ) أوروغــواي، وأيــسلندا، ورومانيــا، ومــصر، ومنغوليــا 
وعقـد اجمللـس االستـشاري أربعـة        . ومشارك من منتدى اجملتمع املدين، وممثل عن األمم املتحدة        

؛ ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٢٦األول يف الدوحــة يف . انعقــاد املــؤمتر يف الدوحــة اجتماعــات منــذ 
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أبريــل / نيـسان ١٦؛ والثالـث يف الدوحـة يف   ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ٢٨والثـاين يف نيويـورك يف   
وقـد اُتخـذ قـرار عقـد اجتماعـات          . ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٨؛ والرابع يف نيويـورك يف       ٢٠٠٨

ئاسـة قطـر لتيـسري املـشاركة فيـه علـى مـستوى املمـثلني                اجمللس االستشاري يف نيويورك حتت ر     
واعُترب ذلك خطة ضرورية إلعطاء حركة الـدميقراطيات اجلديـدة          . الدائمني لدى األمم املتحدة   
  .أو املستعادة طابعا مؤسسيا

ىل اجتماعات اجمللـس االستـشاري، ُعقـد اجتماعـان لفريـق خـرباء إثـر املـؤمتر                  إوإضافة    - ٦
وشـدد االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء،         . ية املضي قـدما يف تنفيـذ توصـياته        الدويل السادس، بغ  

، علــى دراســة ســبل التنــسيق وتبــادل املعلومــات يف جمــال ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٧املعقــود يف 
وشـدد  . الدميقراطية، وأقر ضرورة إجراء حبوث حول التحديات اليت يواجهها بنـاء الدميقراطيـة            

، علــى إنــشاء ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٤ و ٢٣اء، املعقــود يــومي االجتمــاع الثــاين لفريــق اخلــرب
، تقوم بتيسري وتنسيق ما يتخذ على الصعيد الـوطين مـن            ةوتطوير جلان وطنية معنية بالدميقراطي    

تفق اخلـرباء علـى     او. إجراءات لتوطيد الدميقراطية واملساعدة يف حتقيق األهداف األولية للمؤمتر        
 أيـضا مـسائل تتـصل بواليـة تلـك           ااء احلركـة، بيـد أهنـم أثـارو        ضرورة تعزيز التعـاون بـني أعـض       

اللجــان فيمــا يتــصل باألنــشطة املتعــددة الــيت ميكــن أن تقــوم هبــا احلكومــات الوطنيــة للنــهوض   
وسُتطرح هذه املسألة على مجيع األعضاء خالل االجتماعـات القادمـة           . بالدميقراطية وتوطيدها 

  .دةحلركة الدميقراطيات اجلديدة أو املستعا
وإثــر املــؤمتر الــدويل الــسادس، نظــرت احلركــة يف مبــادرات خمتلفــة اعتربهتــا ضــرورية       - ٧

وطــرح . إلضــفاء الطــابع املؤســسي عليهــا، وذات أمهيــة حيويــة ملــستقبلها وقــدرهتا علــى البقــاء 
؛ وإنـشاء   كاجمللس االستشاري للمناقشة مقترحني رئيسيني، مها إنشاء أمانـة للمـؤمتر يف نيويـور             

 أن إنــشاء أمانــة دائمــة يف وأشــار أعــضاء اجمللــس االستــشاري إىل . ســتئماين للمــؤمترصــندوق ا
ىل اخلدمات التقنية وغريهـا مـن       إنيويورك سيقّرب وفود الدول األعضاء إىل مكان املشاركة، و        

اخلـــدمات الالزمـــة لـــدعم عمـــل رئـــيس املـــؤمتر، مبـــا يف ذلـــك املـــساعدة يف مجيـــع العمليـــات   
لكترونيـة وموقعـه علـى اإلنترنـت،        ؤمتر، وتعهـد نـشرته اإلخباريـة اإل       الجتماعات املـ   التحضريية

وأشـار األعـضاء    . وتنظيم أنشطة اليـوم الـدويل للدميقراطيـة، وغريهـا مـن األنـشطة ذات الـصلة                
أن إنشاء صندوق استئماين سيخفف علـى رؤسـاء املـؤمتر األعبـاء املاليـة ويقـدم هلـم الـدعم           إىل

وســيقدم مقتــرح بإنــشاء الــصندوق االســتئماين يف االجتمــاع . الــالزم يف تنفيــذ أنــشطة احلركــة
  .القادم للمؤمتر

ىل هـذين املقتـرحني الرئيـسيني، اختـذ الـرئيس احلـايل للمـؤمتر، وهـي حكومـة                   إوإضافة    - ٨
قطر، عددا من اخلطـوات املفيـدة يف اجتـاه إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى حركـة الـدميقراطيات             
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ــستعادة  ــدة أو امل ــت   أوال،. اجلدي ــى اإلنترن ــؤمتر عل ــع امل ــشئ موق ــن    )١( أُن ــة م ــة هام ــه جمموع وب
والــروابط الــيت حتيــل إىل مواقــع شــبكية دوليــة تتنــاول مــسألة الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك   الوثــائق
ثانيـا، ويف إطـار جهـد يرمـي إىل نـشر املعلومـات         . بالنشرة اإلخبارية اإللكترونية للمـؤمتر     رابط

، أتيحـت علـى موقـع املـؤمتر علـى اإلنترنـت قاعـدة بيانــات        عـن الدميقراطيـة علـى نطـاق أوسـع     
معلومات مجعت من خـالل اسـتبيان عمـم علـى الـدول األعـضاء والربملانـات ومنظمـات                     تضم

  .اجملتمع املدين
املـؤمتر الـدويل للـدميقراطيات اجلديـدة     وتشترك األمم املتحدة يف دعم متابعـة توصـيات       - ٩

مــات القطريــة للحكــم الرشــيد مــن الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر  وينبــع مفهــوم التقيي. أو املــستعادة
 أوالنباتــــار، إعــــالن وخطــــة عمــــل للــــدميقراطيات اجلديــــدة أو املــــستعادةاخلــــامس الــــدويل 

)A/58/387   يدعوان الدول األعـضاء إىل وضـع قواعـد البيانـات            ناللذا) ، املرفقان األول والثاين 
نـذ ذلـك التـاريخ، أصـبح برنـامج األمـم املتحـدة           وم. اخلاصة هبا ملؤشرات احلوكمة الدميقراطيـة     

ــضاء يف         ــدول األعـ ــساعدة اىل الـ ــدمي املـ ــدة يف تقـ ــراف الرائـ ــددة األطـ ــة املتعـ ــائي الوكالـ اإلمنـ
ويواصــل الربنــامج اإلمنــائي دعــم منغوليــا  . )٢(حتلــيالت احلكــم الرشــيد والبيانــات لــديها  إجــراء

أللفيـة، الـذي ميثـل نتيجـة مباشـرة للمـؤمتر             ل ٩بأعماله الرائدة يف جمال اهلـدف اإلمنـائي الـوطين           
  .اخلامسالدويل 

  
  اليوم الدويل للدميقراطية  -ثالثا   

مثلما ورد أعـاله، احُتفـل بـاليوم الـدويل للدميقراطيـة، الـذي أعلنتـه اجلمعيـة العامـة يف                       - ١٠
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥، مث يف ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥، ألول مرة يف ٦٢/٧قرارها 

  
  أنشطة الدول األعضاء  -ألف   

احتفــاال بــاليوم الــدويل األول للدميقراطيــة، عقــد رئــيس اجلمعيــة العامــة املنتهيــة واليتــه   - ١١
آنذاك، سرجيان كرمي، بتعاون وثيق مع رئيس املـؤمتر الـدويل الـسادس، حكومـة قطـر، جلـسة                   

ني، الـرئيس   وكـان مـن بـني املـتكلم       . ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٥غري رمسية للجمعيـة العامـة يف        
املنتهية واليته للجمعية العامة، والرئيس السابق لشيلي ريكـاردو الغـوس الـذي ألقـى اخلطـاب                 

، )٦٢/٧بوصـفه املقـدم الرئيـسي للقـرار     (الرئيسي، واملمثـل الـدائم لقطـر لـدى األمـم املتحـدة           

__________ 
  )١(  www.icnrd.org.  
  )٢(  http://www.undp.org/oslocentre/flagship/democratic_governance_assessments.html.  
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، )بوصــــفه رئــــيس جمتمــــع الــــدميقراطيات(واملمثــــل الــــدائم لربتغــــال لــــدى األمــــم املتحــــدة 
  .العام منيواأل
حتاد الربملاين الدويل أن اليوم الدويل للدميقراطية احُتفل بـه          وأفادت معلومات قدمها اال     - ١٢
ومشلت االحتفاالت اختاذ قرار مبناسـبة ذلـك اليـوم يف أوروغـواي، وبـث               .  برملانا وطنيا  ٤٦يف  

 وتنظـيم حلقـة     ندونيـسيا، إ يف   “أبـواب مفتوحـة   ”برامج إذاعية وتلفزية يف ناميبيا، وتنظيم يـوم         
دراســـية عـــن دور الربملـــان يف اإلصـــالح الـــسياسي يف تايلنـــد، وتنظـــيم عـــرض لنـــشر مبـــادئ  
الدميقراطيــة يف تايلنــد، وتنظــيم دورة خاصــة للربملــان اليونــاين يف أثينــا حــضرها رئــيس االحتــاد    

 وكانت األحـداث الـيت ُنظمـت مـن أجـل اتـصال            . الربملاين الدويل آنذاك بري فرديناندو كاسيين     
، وتنظـيم مناقـشة خاصـة أو        “األيـام املفتوحـة   ”سيما الشباب، مثـل يـوم        الربملان باجلمهور، ال  

وأعلنــت تايلنــد أيــضا االحتفــال  . عــرض خــاص، مــن أكثــر أشــكال االحتفــال بــاليوم الــدويل   
  .٢٠٠٨ أيلول سبتمرب ١٩ إىل ١٥، من ةبأسبوع التوعية بالدميقراطي

إلعالميــة الــيت أتاحهــا هلــا االحتــاد الربملــاين الــدويل  واســتخدمت عــدة برملانــات املــواد ا  - ١٣
تــــضمنت ملــــصقات وكتيبــــات وصــــيغة معــــاد تــــصميمها لإلعــــالن العــــاملي بــــشأن   والــــيت

وأعلنت تسعة برملانات أهنـا سـتترجم مجيـع تلـك الوثـائق أو بعـضها            . ١٩٩٧ لعام الدميقراطية،
  .إىل لغتها الوطنية

ا الربملانات، علـى الـدعوة إىل االحتفـال بـاليوم           سيم وكانت ردود الدول األعضاء، ال      - ١٤
ويتمثل التحدي اآلن يف احملافظة على الـزخم وتـشجيع املزيـد            . الدويل للدميقراطية مدهشة حقا   

من الدول األعضاء على اإلسهام يف جعل اليوم الدويل للدميقراطيـة فرصـة تتحـد فيهـا املواقـف                  
  .ية واالشتراك يف االحتفاء هبايف العامل على تعميق الوعي بأمهية الدميقراط

  
  أنشطة األمانة العامة لألمم املتحدة  -باء   

 ،٢٠٠٨أصــدر األمــني العــام، تــشديدا علــى أمهيــة اليــوم العــاملي للدميقراطيــة يف عــام      - ١٥
أشار فيه إىل أمهية ذلك اليوم وأمهية االحتفال به يف بلدان جتتهد كل يـوم لرعايـة وتوطيـد        بيانا

وضّمن األمني العام بيانه التزاما بأن تعمل األمم املتحدة على الـصعيد            . ية الفتية أسس الدميقراط 
. العــاملي، كلمــا أمكنــها ذلــك، ملــساعدة الــشعوب والــدول علــى تعزيــز الــنظم الدميقراطيــة         

، أصـــدر األمـــني العـــام بيانـــا آخـــر شـــدد فيـــه علـــى أن مبـــادئ الدميقراطيـــة  ٢٠٠٩ عـــام ويف
ــزء ــسيج امل  ال جـ ــن النـ ــزأ مـ ــرن   يتجـ ــتظل يف القـ ــة سـ ــدة، وأن الدميقراطيـ ــم املتحـ ــاري لألمـ عيـ

ــا        احلــادي ــاة يف العــامل أمجــع، ونظام ــصلة بأوجــه احلي ــادئ ذات ال والعــشرين جمموعــة مــن املب
  .اجتماعيا وسياسيا أمثل
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ونظمـــت هيئـــات األمـــم املتحـــدة املـــذكورة أدنـــاه أنـــشطة لالحتفـــال بـــاليوم الـــدويل   - ١٦
  .للدميقراطية

ة شــؤون اإلعــالم احتفــال اجلمعيــة العامــة بــاليوم العــاملي للدميقراطيــة يــوم   غطــت إدار  - ١٧
ت إحاطـات إعالميـة ذات صـلة باحلـدث، عـن طريـق تغطيـة         م وقـد  ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلول ١٥

. تلفزيــة مباشــرة ُوزعــت علــى مؤســسات البــث يف مجيــع إحنــاء العــامل وُنــشرت علــى اإلنترنــت
بيـة واإلنكليزيـة والفرنـسية، وصـحف وقـائع تـربز            وأنتجت اإلدارة جمموعة مواد صـحفية بالعر      

دور األمــم املتحــدة يف تقــدمي املــساعدة يف جمــال الدميقراطيــة، والــصلة الوثيقــة الــيت تــربط بــني    
ــة    ــرأة يف تعزيـــز الدميقراطيـ ــة، ودور املـ ــة، واملـــساعدة االنتخابيـ . حقـــوق اإلنـــسان والدميقراطيـ

حـدة علـى اإلنترنـت خمصـصة لليـوم الـدويل       وأضافت اإلدارة أيضا صفحة على موقع األمـم املت   
وتتضمن الصفحة البيان الذي ألقاه األمني العام مبناسـبة اليـوم الـدويل،             . باللغات الرمسية الست  

  . باللغات الست، وروابط بأنشطة منظومة األمم املتحدة ذات الصلة
العــاملي واشــتركت شــبكة مراكــز األمــم املتحــدة لإلعــالم بنــشاط يف التعريــف بــاليوم     - ١٨

للدميقراطية ونظمت جمموعة كبرية من األنشطة خاصة يف نيودهلي، وليمـا، ولـومي، وكـانبريا،             
  .وإسالمباد، وأنقرة، وكييف

ــة يف      - ١٩ ــاليوم العــاملي للدميقراطي وتعاونــت إدارة شــؤون اإلعــالم بنــشاط، يف االحتفــال ب
يل علــى اإلنترنــت   مــع شــركاء األمــم املتحــدة يف اســتكمال موقــع اليــوم الــدو       ٢٠٠٩ عــام

قــيح واســتكمال املــواد واجملموعــات اإلعالميــة ذات الــصلة الــيت نالرمسيــة الــست ويف ت باللغــات
  .أتيحت للجمهور

، استضاف صـندوق األمـم املتحـدة        ٢٠٠٨واحتفاال باليوم الدويل للدميقراطية يف عام         - ٢٠
 مـسامهات املـشاركني يف      ىلإللدميقراطية حدثا إعالميا لبيان كيفية عمل الصندوق ولالستماع         

ىل املـشاركني   إووجـه األمـني العـام خطابـا         . مشاريع املساعدة اليت يقدمها الصندوق يف امليدان      
ىل كلمـــات ألقاهـــا عـــضوان مـــن اجمللـــس االستـــشاري  إيف ذلـــك احلـــدث اخلـــاص، واســـُتمع 

وق واستـضاف الـصند   . للصندوق وأعضاء اجملتمع املدين تناولت مـشاريع الـصندوق يف امليـدان           
ومشـل احلـدث    .  حدثا وجه إليـه األمـني العـام أيـضا خطابـا            ٢٠٠٩مبناسبة اليوم الدويل يف عام      

 حيكــي قــصة تالمــذة يبلغــون الثامنــة مــن العمــر يف مدرســة “أرجــوك صــّوت يل”عــرض فــيلم 
وتقـدم احلملـة    . ابتدائية يف ووهان بالـصني ينتخبـون ألول مـرة مـشرفا علـى فـصلهم الدراسـي                 

فـيلم  وال. لم صورة مصغرة عن عـامل الدميقراطيـة وصـعوباهتا         ية االنتخابات بالف  االنتخابية وعملي 
  .؟ من إنتاج ستابس إنترناشونالملَ الدميقراطيةجزء من سلسلة أفالم معنونة 
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ــول١٢ويف   - ٢١ ــضافت    ٢٠٠٨ســبتمرب / أيل ــة، است ــدويل األول للدميقراطي ــوم ال ــل الي ، قبي
ــامج األمــم امل   ــسياسية وبرن ــشؤون ال ــدويل    إدارة ال ــق مــع املعهــد ال تحــدة اإلمنــائي، بتعــاون وثي

للدميقراطيـــة واملـــساعدة االنتخابيـــة مائـــدة مـــستديرة مـــدة يـــوم واحـــد للنظـــر يف الـــصلة بـــني  
وكــان الغــرض مــن االجتمــاع حتديــد فــرص العمــل املتعــدد األطــراف يف . الدميقراطيــة والتنميــة

ومن املقـرر   . زيز عمليات التنمية املستدامة   جمال املساعدة املتعلقة بالدميقراطية، والقادرة على تع      
 يف النـصف    “دور األمم املتحدة  : الدميقراطية والسالم واألمن  ”تنظيم مائدة مستديرة ثانية عن      

، باشتراك إدارة شؤون اإلعالم، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وإدارة              ٢٠٠٩الثاين من عام    
  .دميقراطية واملساعدة االنتخابيةعمليات حفظ السالم وبدعم من املعهد الدويل لل

واحتفــل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة بــاليوم الــدويل األول للدميقراطيــة          - ٢٢
تقـدم املـرأة يف العـامل،       ” الرئيسي الذي يصدر مرة كل سـنتني         ه نسخة من منشور   لبإصدار أو 
ظـور جنـساين،    ويتضمن هذا التقريـر إطـارا لفهـم حتـديات املـساءلة مـن من              . “٢٠٠٩-٢٠٠٨

وحتـّد أشـكال االحنيـاز      . ويبني كيف ميكن لالحنيـاز اجلنـساين أن يـشوه أداء مؤسـسات الرقابـة              
ــدميقراطيات          ــتجابة ال ــة اس ــك املؤســسات يف كفال ــه تل ــذي ميكــن أن حتدث ــأثري ال ــن الت ــذه م ه
الحتياجات املرأة ومحايـة حقوقهـا بـشكل مناسـب، ويـضع التقريـر توصـيات بـشأن اإلصـالح                    

 ويـبني أن املـرأة تـساهم يف مجيـع أحنـاء العـامل يف حتـسني نوعيـة الـدميقراطيات بتغـيري                        .املؤسسي
  .الطرائق اليت نفهم هبا املساءلة ونِقيمها

  
  أنشطة املنظمات األخرى  -جيم   

ــدويل يف مقــره جبنيــف مناقــشة أجراهــا فريــق يف    نظــم االحتــاد الربملــاين   - ٢٣  / أيلــول١٥ ال
ــاليوم ٢٠٠٨ســبتمرب  ــام ملــشاركة     احتفــاال ب ــة، ركــزت علــى املوضــوع الع  العــاملي للدميقراطي

ــارك”اجلمهــور، الــذي جيــسمه الــشعار   ــة : صــوتك، اختي . “ســننجح معــا يف إقامــة الدميقراطي
وُبثت مقتطفات من احلدث مباشرة على اإلنترنت وأنشئ قسم خاص باليوم الـدويل يف موقـع                

ة وقائمـة األحـداث الـيت نظمهـا االحتـاد           االحتاد الربملاين على الشبكة يتـضمن معلومـات أساسـي         
وبرملانات العامل، وجمموعـة مـن األسـئلة واألجوبـة، ودعـوة إىل اجلمهـور لـإلدالء بـآرائهم عـن                     

  .حالة الدميقراطية
ــام        - ٢٤ ــة ع ــدويل للدميقراطي ــوم ال ــدويل يف الي ــاين ال ــشطة االحتــاد الربمل  ٢٠٠٩وركــزت أن
 وعلــى املوضــوع الفرعــي املتعلــق بالدميقراطيــة  مــشاركة اجلمهــور عمومــا يف الدميقراطيــة  علــى

 /أيلــول ١٥وكــان االحتــاد علــى اتــصال دائــم مــع مجيــع الربملانــات قبيــل  . والتــسامح الــسياسي
وأعــد االحتــاد أيــضا ووزع جمموعــة مــواد  . ، ولفــت انتباههــا إىل اليــوم الــدويل٢٠٠٩ســبتمرب 

  .الدويلإعالمية ملساعدة الربملانات يف اإلعداد لالحتفال باليوم 
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ــول  - ٢٥ ــبتمرب /ويف أيل ــة     ٢٠٠٨س ــساعدة االنتخابي ــة وامل ــدويل للدميقراطي ــد ال ــم املعه ، نظ
جمموعــة مــن األنــشطة إلبــراز الــصلة بــني الدميقراطيــة والتنميــة والتنــوع، تــضمنت خطــة عمــل  

فريقـي للدميقراطيـة،    ألفريقـي تتعلـق بالدميقراطيـة لتيـسري تطبيـق امليثـاق ا            مشتركة مع االحتـاد األ    
يومـــا خمصـــصا للمناقـــشات واألنـــشطة الثقافيـــة يف ســـتوكهومل بالتعـــاون مـــع فرقـــة املـــسرح  و

السويدي الوطين املتنقلة ريكستيتارن، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، واملائـدتني املـستديرتني              
. املــشتركتني مــع إدارة الــشؤون الــسياسية والربنــامج اإلمنــائي املــذكورتني أعــاله، يف نيويــورك  

 / أيلـــول١٥ة إىل ذلـــك، نظـــم املعهـــد الـــدويل للدميقراطيـــة واملـــساعدة االنتخابيـــة يف  وإضـــاف
، بالتعاون مع البعثتني الدائمتني لقطر وإيطاليا لدى األمـم املتحـدة مناقـشة عـن                ٢٠٠٨ سبتمرب

  .“جتارب من العامل العريب: العمليات االنتخابية وبناء الدميقراطية”
  

 منظومـة األمـم املتحـدة اىل الـدميقراطيات اجلديـدة            املساعدة اليت تقـدمها     -رابعا   
  املستعادة أو
 مث يف قــرار اجلمعيــة  ٢٠٠٥التزمــت الــدول األعــضاء يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام         - ٢٦

ــة ــة واعترفــ     ٦٢/٧ العام ــانون والدميقراطي ــيادة الق ــسان وس ــوق اإلن ــة حق ــور  ت حبماي ــا أم  بأهن
تندرج يف صميم قيم ومبـادئ األمـم املتحـدة العامليـة            فيما بينها ويعزز أحدها اآلخر، و      مترابطة

ولــذلك فــإن املبــادئ الدميقراطيــة جــزء مــن النــسيج املعيــاري للمنظمــة   . وغــري القابلــة للتجزئــة
يتواصل تعزيزه من خالل االعتماد التدرجيي للمعايري الدولية حلقوق اإلنـسان، والقـرارات الـيت        

  .تتخذها اجلمعية العامة وجملس األمن
وهذا التطور يف النظم واملعايري قابله نشاط تنفيذي أكثـف علـى امليـدان، مـع اسـتمرار                 - ٢٧

تزايد الطلب على املـساعدة الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة يف اجملـاالت املتـصلة بالدميقراطيـة مثـل                      
ــز اجملتمــع املــدين    ــات، وســيادة القــانون، وتعزي ــاء املؤســسات، واالنتخاب ومــع ذلــك ظلــت   .بن

زيز الدميقراطية يف أحناء العـامل عديـدة، وتتمثـل يف اسـتعادة الـدميقراطيات أو بنائهـا،            حتديات تع 
 التحـدي األخـري   اوهذ. واحملافظة على الدميقراطيات اهلشة، وحتسني نوعية املمارسة الدميقراطية  

  .تواجهه مجيع الدول األعضاء بدون استثناء
قوم األمم املتحدة بدورها على أفضل وجـه      ويرى األمني العام أنه من املهم للغاية أن ت          - ٢٨

يف املـساعدة علـى بنـاء الـدميقراطيات وتعزيزهـا يف العـامل، علـى أن يبقـى يف األذهـان دائمـا أن           
.  يف إحداث التغيري تقع على عـاتق القـوى داخـل اجملتمعـات الوطنيـة نفـسها                 ةاملسؤولية الرئيسي 

ــشا    ــة أفــضل   وعلــى األمــم املتحــدة، يف هــذا الــصدد، أن تقــّيم بن ط واســتمرار جهودهــا لكفال
أشكال تقدمي املساعدة املستدامة يف جمال الدميقراطية، اليت تبين القدرات الوطنية وتغـذي ثقافـة               

ومـن املهـم للغايـة أيـضا حتـسني االتـساق بـني العديـد مـن املبـادرات الـيت تتخـذها                        . الدميقراطية
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ــم املتحــدة يف هــذا اجملــال    وكــاالت األمــم املتحــدة وهيئاهتــا    ويعمــل األمــني العــام مــع    . األم
  .الصلة لكفالة اختاذ تدابري ملموسة يف هذا اجملال ذات
واألمني العام يـدرك أن الكـثريين ال يزالـون يـشكّون يف قيمـة الدميقراطيـة وأن الـبعض                 - ٢٩

وهذا مما يزيـد مـن أمهيـة تفـسري األسـس            . يرى أن الدميقراطية فشلت يف حتسني حياة الشعوب       
وقد علمتنا اخلربة أن الدميقراطية أمـر أساسـي يف حتقيـق أهـدافنا              . لنهوض بالدميقراطية املنطقية ل 

واملؤســـسات واملمارســـات . الرئيـــسية املتمثلـــة يف تعزيـــز الـــسالم وحقـــوق اإلنـــسان والتنميـــة 
الدميقراطية عناصر أساسـية يف حتقيـق األمـن واالسـتقرار يف األجـل الطويـل، ألهنـا تيـسر القيـام                      

احلوار الـسياسي، واالعتـراض، وحـل اخلالفـات، ممـا خيلـق بيئـة شـرعية مواتيـة                   بشكل سلمي بـ   
للحكم اجليد القائم على املساءلة، وللتنمية، ولتلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية األساسـية، وتعزيـز                

  .حقوق اإلنسان ومحايتها
مــات ومــن التحــديات الرئيــسية الــيت تواجههــا األمــم املتحــدة، كيفيــة التعامــل مــع األز  - ٣٠

ىل كفالـة   إوينبغي يف هذا الصدد إيالء االنتباه الواجب        . السياسية حيثما اندلعت ومنع تفاقمها    
احلصول على استجابات مجاعية مناسبة للمسائل الناشئة عما ميكـن أن حيـدث يف الـسلطة مـن                  

  . تغريات غري دستورية
دة واملــستعادة واســعة ىل الــدميقراطيات اجلديــاعدة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة إ واملــس  - ٣١

ويقــدم هــذا الفــرع مــن التقريــر أمثلــة عــن عمــل خمتلــف اإلدارات   . النطــاق ومتعــددة الوجــوه
  .والصناديق والربامج يف جمال تعزيز احلكم الرشيد والدميقراطية

وفيمــا يتعلــق باملــساعدة االنتخابيــة، تواصــل األمــم املتحــدة تقــدمي جمموعــة كــبرية مــن    - ٣٢
ــة   ــساعدة التقني ــات  امل ــة باالنتخاب ــة    إاملتعلق ــشمل املنظوم ــشاط ي ــدول األعــضاء يف إطــار ن ىل ال

ويقوم وكيل األمني العام للشؤون السياسية بدور منسق أنـشطة املـساعدة االنتخابيـة     . بأكملها
يف األمم املتحدة، وتتمثل واليته يف كفالة االنسجام التنظيمي واالتساق السياسي والـتقين بـني               

ألمم املتحـدة مـن أنـشطة انتخابيـة، مثلمـا أعـاد تأكيـده قـرار اجلمعيـة العامـة                     مجيع ما تقوم به ا    
وقد أنشئت آليـة تنـسيق تعمـل حتـت إشـراف جهـة التنـسيق بالتعـاون مـع إدارات                     . ٦٢/١٥٠
  .املتحدة ووكاالهتا وبراجمها املعنية باملساعدة االنتخابية األمم
 املـساعدة االنتخابيـة التابعـة إلدارة        ومن األمثلة على الدعم الذي قدمتـه مـؤخرا شـعبة            - ٣٣

األمم املتحدة، املساعدة يف االنتخابـات الرئاسـية وانتخابـات املقاطعـات يف             بالشؤون السياسية   
ة يف يـــل يف االنتخابـــات الربملانيـــة واحمل، وســـتليها مـــساعدة ســـتقدم٢٠٠٩أفغانـــستان يف عـــام 

ــيف ــانو  ٢٠١٠ صـ ــة يف كـ ــات الربملانيـ ــساعدة يف االنتخابـ ــسمرب /ن األول؛ واملـ  يف ٢٠٠٨ديـ
ىل الـــسلطات إىل اللجنـــة االنتخابيـــة؛ والـــدعم الـــذي قـــدم إبـــنغالديش يف شـــكل دعـــم قـــدم 
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ــة يف غينيــا  ــيم االنتخابــات التــشريعية يف       - االنتخابي ــسجيل النــاخبني وتنظ ــساو يف جمــايل ت  بي
 املــساعدة ٢٠٠٨وقــدمت أيــضا يف عــام   . ٢٠٠٩ واالنتخابــات الرئاســية عــام   ٢٠٠٨ عــام
ختطيط وإعداد وتنظيم انتخابات اجلمعية التأسيسية يف نيبال، عن طريق بعثة األمـم املتحـدة                يف

  .البيف ني
املتحدة اإلمنائي مساعدة انتخابية كـل ثالثـة أسـابيع يف املتوسـط،              ويقدم برنامج األمم    - ٣٤

مبـــا يف ذلـــك يف شـــكل مـــن أشـــكال دعـــم االنتخابـــات، مثـــل تعزيـــز قـــدرات هيئـــات إدارة   
ابات، وتيسري احلصول علـى مـساعدة مـن مـاحنني أو تيـسريها، وتعزيـز التثقيـف املـدين،                    االنتخ

والتعاون مع وسـائط اإلعـالم، ورصـد مراكـز االقتـراع ملنـع ترهيـب النـاخبني وغـري ذلـك مـن                        
أشـــكال انتـــهاك حقـــوق اإلنـــسان، وتـــشجيع مـــشاركة أفقـــر الفئـــات االجتماعيـــة والـــشباب 

وميكــن العثــور علــى بعــض أشــكال املــساعدة      . خبنيوالــسكان األصــليني، كمرشــحني ونــا   
ثيوبيـا، وأنغـوال، وأوغنـدا،      إ: االنتخابية املستمرة اليت يقدمها الربنامج اإلمنائي يف البلدان التاليـة         
 املتحــدة، وروانــدا، وزامبيــا،  اوبورونــدي، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ومجهوريــة ترتانيــ  

ربنامج اإلمنائي مذكرات توجيهيـة وأدوات تثقيفيـة بـشأن        وأنتج ال . سوتو، ومالوي يوكينيا، ول 
ــا،         ــة لتنظيمه ــادئ توجيهي ــات، ومب ــل إدارة االنتخاب ــات، مث ــق باالنتخاب ــة تتعل جمــاالت متنوع
والتــصدي للعنــف الــذي قــد يــصحب االنتخابــات، واجلوانــب املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان علــى    

  .الصعيد الوطين
م الــيت تنــشرها إدارة عمليــات حفــظ الــسالم  وكــثريا مــا تتــضمن بعثــات حفــظ الــسال   – ٣٥

ــعبة املــساعدة            ــائي وش ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــق مــع برن ــاون وثي ــشأ بتع ــة ُتن عناصــر انتخابي
  . االنتخابية، اليت تقدم أيضا توجيها متواصال بشأن عمل تلك العناصر

. ق اإلنـسان  مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـو       وتقدَّم املساعدة االنتخابية أيضا عـن طريـق           - ٣٦
ــشترك املفوضــية، إضــافة إىل مــا تقــوم بــه يف جمــال توجيــه وحتليــل القــوانني واإلجــراءات           وت
االنتخابيــة وأنــشطة اإلعــالم املتــصلة حبقــوق اإلنــسان واالنتخابــات، اشــتراكا مباشــرا يف تقــدمي 

فقد قدمت، على سبيل املثال، بناء على طلـب مـن حكومـة توغـو، مـساعدة                 . املساعدة التقنية 
 التـشريعية برصـد حالـة حقـوق اإلنـسان يف            ٢٠٠٧أكتـوبر   / تنظيم انتخابـات تـشرين األول      يف

  .أحناء البلد قبل االنتخابات وأثناءها وبعدها
ويعمــل برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة     - ٣٧

ــم    ــايف يف دعـ ــذي إضـ ــشريك تنفيـ ــة، كـ ــة الوطنيـ ــسلطات االنتخابيـ ــة  والـ ــات االنتخابيـ  العمليـ
وقــام برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة  . الدميقراطيــة يف البلــدان اخلارجــة مــن حــاالت الــصراع 

أوائـل   بدور أساسي يف كل عملية تقريبا من العمليات االنتخابية اليت دعمتها األمم املتحدة يف             
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.  بلـدا ٢٣ ، قدم املساعدة والدعم يف انتخابات جـرت يف ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف الفترة  . ١٩٩٠
بلــدا  ١٦ كــان هنــاك مئــات مــن متطــوعي األمــم املتحــدة يعملــون يف  ٢٠٠٩يوليــه /متــوز ويف

لتقدمي املشورة التقنية االنتخابية إىل السلطات االنتخابية احمللية واملـساعدة يف تـسجيل النـاخبني               
تلــك ومــن بــني البلــدان الــيت جــرت فيهــا   . ويف التثقيــف املــدين علــى صــعيد اجملتمعــات احملليــة  

 - األنشطة، أفغانستان، وكوت ديفوار، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، والـسودان، وتيمـور            
  .ليشيت

  
  دعم عمليات وضع الدساتري    

ىل الدميقراطيـة، وبنـاء الـسالم،       إمتثل عمليات وضع الدساتري جانبا حموريـا يف االنتقـال             - ٣٨
اتري مفهوما واسـعا يـشمل عمليـة صـياغة          وبالنسبة لألمم املتحدة ميثل وضع الدس     . وبناء الدولة 

والعمليتـان علـى غايـة مـن األمهيـة يف جنـاح              .مشروع دستور جديد أو إصالح دستور موجود      
عملية وضع الدستور اليت متثل فرصـة مثينـة لوضـع تـصور مـشترك ملـستقبل الدولـة، وتـؤثر مـن                       

واشـتركت  .  الدولـة حيث نتائجها تأثريا عميقا طويل األجـل علـى الـسلم واالسـتقرار يف تلـك              
األمم املتحدة خـالل الـسنوات األخـرية يف عـدد مـن عمليـات وضـع الدسـاتري، منـها عمليـات                       

ــا مـــن الـــدول  - جـــرت يف أفغانـــستان، وتيمـــور ويتطلـــب تقـــدمي املـــساعدة . ليـــشيت وغريمهـ
الدستورية التقاء خربات متلكها عدة إدارات ووكـاالت منـها إدارة الـشؤون الـسياسية، وإدارة      

، مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان        ات حفظ السالم، ومكتب الشؤون القانونية، و      عملي
  .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  
  دعم الدميقراطية من خالل تعزيز حقوق اإلنسان    

. إن احتـــرام قـــيم احلريـــة وحقـــوق اإلنـــسان مـــن العناصـــر الـــضرورية يف الدميقراطيـــة   - ٣٩
. يئـــة طبيعيـــة حلمايـــة حقـــوق اإلنـــسان وتيـــسري حتقيقهـــا فعـــال   بـــدورها بيـــئوالدميقراطيـــة هت

القيم كرسها امليثـاق العـاملي حلقـوق اإلنـسان وواصـل تطويرهـا العهـد الـدويل للحقـوق                     وهذه
  .املدنية والسياسية

 يف األعمـــال الـــيت جتـــري علـــى مفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان وتـــساهم   - ٤٠
ز الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان بالتعـاون مـع األمـم املتحـدة               الصعيدين العاملي واإلقليمـي لتعزيـ     

وإضــافة . واملنظمــات اإلقليميــة، وتقــدم أيــضا مــساعدة استــشارية يف اجملــالني القــانوين والــتقين  
ــة واملؤســسات املــشتركة يف إقامــة العــدل، تركــز جهــود      إىل مــساعدة اجلهــات الفاعلــة الوطني

ــا   ــدرة الربملانـ ــز قـ ــية أيـــضا علـــى تعزيـ ــها  املفوضـ . ت علـــى النـــهوض حبقـــوق اإلنـــسان ومحايتـ
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ومـن  . ٢٠٠٧نـوفمرب  /أول حلقة دراسية للربملانيني يف جنوب إفريقيا يف تشرين الثاين       وُعقدت
  ٢٠٠٩أكتوبر /املقرر عقد احللقة الدراسية الثانية يف بنما يف تشرين األول

دة واملـستعادة علـى     املتحـدة اإلمنـائي أيـضا الـدميقراطيات اجلديـ          ويساعد برنامج األمـم     - ٤١
تقييم قوانينها ونظمها القانونيـة وحتديـد درجـة امتثاهلـا للمعـايري املعتـرف هبـا دوليـا يف جمـاالت                      

وقُدم الدعم يف جمال تعزيز حقوق اإلنـسان        . حقوق اإلنسان، وعدم التمييز، ومشاركة اجلميع     
ثيوبيـا، وأنغـوال،    ىل إ وطنيـة حلقـوق اإلنـسان، إ      والوصول إىل العدالة، مبا يف ذلـك املؤسـسات ال         

  .سوانا، وزمبابوي، والعراق، وكينيا، ومالوي، وموزامبيقوتوب
  

  تعزيز احلكم الدميقراطي واملؤسسات وسيادة القانون    
مــن العناصــر األساســية يف املــساعدة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة إىل الــدميقراطيات          - ٤٢

ويتــضمن ذلــك تقــدمي . مؤســسات الدولــةأو إصــالح /اجلديــدة واملــستعادة، اإلســهام يف بنــاء و
الدعم من أجل حتسني الشفافية ومساءلة احلكومات، وتيـسري زيـادة اشـتراك أفـراد الـشعب يف                  

  .صنع القرارات، وتعزيز اإلصالح القضائي والتشريعي واإلداري
ويف هذا السياق، أُدرجت إشارات إىل احلكـم الرشـيد يف واليـات العديـد مـن بعثـات          - ٤٣

مكتـب األمـم املتحـدة      ىل  إفقـد ُعهـد     . تحدة اليت تقودها إدارة عمليـات حفـظ الـسالم         األمم امل 
بعثـة منظمـة األمـم      ، و بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت          ، و املتكامل يف بوروندي  

 بتعزيـز املؤسـسات والعمليـات الدميقراطيـة وبتـشجيع           املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة     
وأُدرجت أيضا عمليات للتـشجيع علـى إقامـة حـوار ومـصاحلة يـشمالن مجيـع                 . يداحلكم الرش 

بعثـة األمـم املتحـدة      ، و بعثة األمم املتحدة يف الـسودان     األطراف الوطنية يف واليات بعثات مثل       
  . ليشيت-املتكاملة يف تيمور 

عامـة  املتحدة بدور نشط بشكل خاص يف جمـال إصـالح اإلدارة ال         ويقوم برنامج األمم    - ٤٤
قـدرات مؤسـسات اخلدمـة     ومبادرات مكافحة الفـساد، وهـو يـدعم الـربامج الراميـة إىل تعزيـز           

فريقيـا، وزمبـابوي،     منها أوغندا، وبوتسوانا، وجنوب أ     العامة على حتسني أدائها يف عدة بلدان      
ويقدم الربنامج اإلمنائي أيضا املساعدة إىل مؤسـسات مكافحـة          . وليسوتو، وموزامبيق، وناميبيا  

  .املتحدة ملكافحة الفساد الفساد دعما لتنفيذ اتفاقية األمم
مـثال، يعمـل   . وقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الدعم إىل عمل ثلث برملانات العـامل     - ٤٥

الربنامج اإلمنائي حاليـا علـى دعـم الربملـان يف موريتانيـا يف الوقـت الـذي يواجـه فيـه البلـد آثـار                    
ــستان، وتيمــور   وتعــاون . االنقــالب األخــري  ــات يف أفغان ــضا مــع الربملان ــامج أي ــشيت،  - الربن لي



A/64/372  
 

09-52611 13 
 

ىل إوقـدم الربنـامج الـدعم       . سليمان، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، والعـراق، ولبنـان          وجزر
  .باكستان وبنغالديش يف تطوير برامج جديدة لتعزيز برملانات حديثة العهد باإلنشاء

 لغـريب آسـيا مبـادرات لبنـاء القـدرات البـشرية       ةاعيواختذت اللجنة االقتصادية واالجتم    - ٤٦
وتعمـل اللجنـة علـى      . واملؤسسية، بوصف ذلك أداة رئيسية لبنـاء مؤسـسات الدولـة وتعزيزهـا            

تطوير مشاريع ترمي إىل إدخال ثقافة املشاركة والشفافية واملـساءلة يف القطـاع العـام، اسـتنادا                 
جنــة أيــضا بتنفيــذ أنــشطة لبنــاء القــدرات يف وقامــت الل. إىل ممارســات احلكــم الرشــيد ومبادئــه

ــشطة إىل         ــك األن ــيمن، وُوجهــت تل ــسطني، وال ــراق، وفل ــل الع ــات، مث ــضررت بأزم ــاطق ت من
ــسؤويل ــوير     مـ ــضرورية لتطـ ــية الـ ــل األساسـ ــع اهلياكـ ــتركوا يف وضـ ــذين اشـ ــام الـ ــاع العـ  القطـ

  .دميقراطي نظام
  

  دعم متكني املرأة    
زء ال يتجزأ من املساعدة اليت تقدمها األمـم املتحـدة           إن متكني املرأة وتعزيز حقوقها ج       - ٤٧

يف جمال الدميقراطية، مبا يف ذلك التصدي علنا للتمييز اجلنـساين الـذي يـسهم يف اسـتبعاد املـرأة                    
  تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني إىلوأحــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يــدعو  . وهتمــيش شــواغلها

 أن املــرأة تــسجل بــبطء إىل ٢٠٠٨ويــشري التقريــر عــن األهــداف اإلمنائيــة لعــام . ومتكـني املــرأة 
بعــض املكاســب يف جمــال صــنع القــرار الــسياسي، بيــد أن التقــدم غــري متجــانس ويتفــاوت مــن  

 يف املائـة مـن   ١٠ أن املـرأة يف ثلـث البلـدان الناميـة متثـل أقـل مـن          إىل أخرى، إضـافة     إىلمنطقة  
  . لربملاناتأعضاء ا

 إىلوتقــدم األمــم املتحــدة عــن طريــق صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة الــدعم     - ٤٨
الدميقراطيات اجلديـدة واملـستعادة لتحـسني قـدرهتا علـى االسـتجابة لالحتياجـات اجلنـسانية يف                  

: كروهناك ثالثة جماالت جـديرة بالـذ      . سياق االنتخابات، وحتسني املشاركة السياسية النسائية     
بنــاء قــدرات املرشــحات واملنتَخبــات يف مراكــز مــسؤولية؛ وتعزيــز وحتــسني املــساءلة يف جمــال    

  .النسائية املساواة بني اجلنسني؛ وزيادة اهتمام وسائط اإلعالم وتغطيتها للمشاركة السياسية
يـة  وعزز صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة قدرهتا على التنافس يف االنتخابـات احملل      - ٤٩

ــها إكــوادور، و   ــدان من ــة يف عــدة بل ــال  إوالوطني ــدا، وســرياليون، ونيب ــسيا، وروان وقــدم . ندوني
 إىل القائـدات يف روانـدا، وكينيـا، ومـصر، وعلـى الـصعيد اإلقليمـي            إىلالصندوق أيضا الـدعم     

منتدى الربملانيات العربيات يف تعزيز قدراهتن على العمل يف إطـار شـبكات وحتليـل الـسياسات      
  .  معرفتهن باإلجراءات الربملانيةوحتسني
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ــة     وذُكــرت عــدة   - ٥٠ ــود الرامي ــسالم يف اجله ــات حفــظ ال ــا إدارة عملي ــات تقوده  إىل بعث
حتسني قدرة املرأة على القيادة الفعالة، وقد اشـتركت تلـك البعثـات مـع كيانـات تابعـة لألمـم                      

.  جـرت أو سـتجري  املتحدة  يف دعم ترشح نساء ملناصب سياسية يف بلداهنن خالل انتخابات        
ويتواصل بـذل جهـود الـدعوة وبنـاء القـدرات يف الـسودان وأفغانـستان لتيـسري متثيـل واشـتراك               

 إىل الـدعم    عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار          ويف كـوت ديفـوار، تقـدم        . املرأة الـسياسي  
  .شبكة األحزاب السياسية من أجل إنشاء قاعد بيانات عن التمثيل النسائي

  
  شاركة املدنية يف العمليات الدميقراطيةتعزيز امل    

إن وجود جمتمع مدين يعمل حبرية ويتسم بالتنظيم والنـشاط والـشعور باملـسؤولية أمـر                  - ٥١
ويفترض ذلك وجود أمور منها دور نشط تقوم به املنظمـات غـري       . أساسي لوجود الدميقراطية  

ن، واجلمعيـات النـسائية،   احلكومية، ومجاعات اإلصالح الدميقراطي، ومجعيـات حقـوق اإلنـسا         
ومنظمات الشباب، واحلركات االجتماعية، والنقابات العمالية، وممثلـو األقليـات، واجلمعيـات       

  .املهنية، واجلمعيات األهلية، ومجعيات الرقابة
ــة الــدعم     - ٥٢  مــشاريع اجملتمــع املــدين الــيت  إىلويقــدم صــندوق األمــم  املتحــدة للدميقراطي

تمــع املــدين والنــهوض حبقــوق اإلنــسان وتــشجيع مــشاركة مجيــع    تعزيــز صــوت اجملإىلتــسعى 
 منظمـات   إىلومعظم املـشاريع تقـدم املـساعدة        . الفئات يف العمليات الدميقراطية يف أحناء العامل      

فريقيا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة متـر مبرحلـة توطيـد الدميقراطيـة               أغري حكومية حملية يف بلدان يف       
وتشدد هذه املشاريع على تعزيز احلـوار الـدميقراطي، ومتكـني اجملتمـع             . أو مبرحلة االنتقال إليها   

  . املدين، والتثقيف املدين، وحرية الصحافة، وسيادة القانون
ــدعم      - ٥٣ ــه، الـ ــوليت متويـــل لـ ــة يف أول جـ ــدة للدميقراطيـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــدم صـ  إىلوقـ
ديـدة أو املـستعادة، مببلـغ    مشروعا يف الدول األعضاء يف املؤمتر الـدويل للـدميقراطيات اجل     ١٣٢

جيـري  ( مـشروعا  ٧٠ويف اجلولة الثالثة، ومن بني قائمة حبـوايل     .  مليون دوالر  ٣٨إمجايل قدره   
  . مشروعا يف البلدان األعضاء يف املؤمتر٤٥، سينفذ )التفاوض بشأهنا مع وكاالت التنفيذ

ع الـشركاء يف تعزيـز      ويتعاون متطوعو األمم املتحدة أيضا، يف إطار أنشطة التطوع، م           - ٥٤
ففـي كينيـا مـثال، وإثـر العنـف الـذي انـدلع بعـد         . وتوطيد روح االشـتراك املـدين يف اجملتمعـات      

فربايــر /االنتخابــات، وضــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومتطوعــو األمــم املتحــدة يف شــباط 
، خطــة ، بالتعــاون الوثيــق مــع صــندوق األمــم املتحــدة لبنــاء الــسالم، وحكومــة كينيــا   ٢٠٠٨

ويـدير متطوعـو األمـم املتحـدة        .  تعزيز احلوار اجملتمعي بعد االنتخابات     إىلتطوعية طارئة ترمي    
هذه اخلطة، الـيت أخـذت رمسيـا اسـم خطـة التطـوع احمللـي، بالتعـاون مـع األمانـة الوطنيـة لبنـاء                 

 مـن متطـوعي األمـم املتحـدة بتـدريب           ٢١وقـام   . السالم وإدارة املنازعـات يف مكتـب الـرئيس        



A/64/372  
 

09-52611 15 
 

 مــن قــادة الــشباب، واملهنــيني املتقاعــدين، والنــساء، وقــادة الــرأي علــى حــل املنازعــات    ٩٠٠
  .وإدارة األمن يف اجملتمعات احمللية، وعلى تقدمي املساعدة اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش املبكر

  
  دعم اشتراك الشباب يف املشاركة الدميقراطية    

األطفـال والـشباب يف اإلعـراب عـن         تنص اتفاقية حقوق الطفل صـراحة علـى حقـوق             - ٥٥
ــيهم     ــؤثر عل ــرامج . آرائهــم لقــادة احلكومــات واإلســهام يف صــوغ الــسياسات الــيت ت وترمــي ب

إىل تعزيـز إسـهام األطفـال والـشباب يف          ) اليونيـسيف (وأنشطة منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة          
يف ذلـك رسـم     املشاركة الدميقراطية، وتتضمن دعم مشاركتهم تلك على مجيـع األصـعدة، مبـا              

  .السياسات على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي
وقامــت اليونيــسيف يف عــدة بلــدان بتــشجيع إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى مــشاركة     - ٥٦

وقـدمت  . األطفال يف رسم السياسات الوطنية بدعم إنشاء برملانات األطفال وتنظيم مـؤمتراهتم           
ريــة ترتانيــا املتحــدة، وجيبــويت، واملكــسيك، مــؤخرا مكاتــب اليونيــسيف يف أذربيجــان، ومجهو
وبـدعم مـن اليونيـسيف أيـضا اشـترك األطفـال يف             . الدعم إىل إنـشاء برملانـات وجمـالس شـباب         

كــل مــن أرمينيــا، وأكــوادور، وبــيالروس، وتايلنــد، واجلزائــر، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة،          
دة خلطـة عمـل حكومـة كـل منـهم      والصني، وليسوتو، واليمن يف القيام باستعراض منتصف املـ    

  .املتعلقة بتحقيق األهداف احملددة يف خطة عامل صاحل لألطفال
ويف عدد مـن البلـدان األخـرى، سـاهم الـشباب يف وضـع خمتلـف الـسياسات الـشبابية                       - ٥٧

ــة ــال       . الوطني ــشأن األطف ــة ب ــة الدومينيكي ــة للجمهوري ــسياسات الوطني ــة ال ــد ُوضــعت وثيق وق
وسـامهت نـوادي   . يدز يف ملتقى لألطفال والـشباب     اإل/املناعة البشرية فريوس نقص   والشباب و 

واشــترك ممثلــو . األطفــال الــيت تــدعمها اليونيــسيف يف نيبــال يف صــياغة دســتور نيبــال االنتقــايل
األطفال من برملان أطفال األردن يف عدة اجتماعات وحلقات عمـل ملناقـشة مـشروع القـانون                

ويف الـيمن، اشـترك األطفـال والـشباب     . وطنية املعنية باألطفالاملتعلق باألطفال وخطة العمل ال   
من خمتلف املقاطعات يف املؤمتر الوطين األول لألطفال والشباب، الـذي وضـع الـصيغة النهائيـة                 

  .ستراتيجية الوطنية املتعلقة باألطفال، واليت أقرهتا احلكومة فيما بعدلال
  

   احلميدةدعم العمليات الدميقراطية من خالل املساعي    
من اجلوانب الرئيسية لعمـل املنظمـة، دعـم اجلهـود الراميـة إىل التغلـب علـى األزمـات                      - ٥٨

  .السياسية ومنع تفاقمها، ببذل املساعي احلميدة
وتلبية للطلب املوجود على املساعي احلميدة والوساطة، وبدعم مـن الـدول األعـضاء،             - ٥٩

 لــدعم الوســاطة، داخــل إدارة الــشؤون   وحــدة متخصــصة٢٠٠٦أنــشأ األمــني العــام يف عــام  
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وتقدم الوحدة املساعدة إىل العدد الكبري من جهود الوساطة اليت تـضطلع هبـا األمـم                . السياسية
وتقــوم الوحــدة أيــضا بــدور املــستودع املركــزي للخــربة املكتــسبة    . املتحــدة ودوهلــا األعــضاء 

 تقوم أيضا بتنسيق تـدريب      وهي. والدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف جمال صنع السالم       
  .الوسطاء وتسدي هلم املشورة بشأن معايري األمم املتحدة وإجراءاهتا التنفيذية

، أُنــشئ فريــق احتيــاطي مــن خــرباء الوســاطة داخــل وحــدة دعــم         ٢٠٠٨ويف عــام   - ٦٠
وميكن نشر الفريق االحتياطي بسرعة ملساعدة جهـود الوسـاطة الـيت تقـوم هبـا األمـم                  . الوساطة
ة وغريها يف مجيع أحناء العامل، وهو يتألف من كبار اخلرباء املتخصصني يف جمـاالت مثـل                 املتحد

تقاسم السلطة والثروة، ووضع الدساتري، وإدارة املوارد البشرية، وأعضاؤه جـاهزون لإلسـراع             
ــدان، إضــافة          ــسالم يف املي ــظ ال ــات حف ــسياسية وبعث ــات ال ــم املتحــدة والبعث ــساعدة األم  إىلمب

 تتعــاون األمــم املتحــدة معهــم عــن  نلــدول األعــضاء وغريهــم مــن الــشركاء الــذي  املنظمــات وا
  . كثب

  
ــة وغريهــا مــن املنظمــات يف      -خامسا   ــة الدولي ــة واحلكومي دور املنظمــات اإلقليمي

  تعزيز الدميقراطية وتوطيدها
ــة العامــة يف قرارهــا     - ٦١ ــة   ٦٢/٧شــجعت اجلمعي ــربامج الوطني ــز ال ــى تعزي  احلكومــات عل

تعزيز وتوطيد الدميقراطية، بطرق منها زيـادة التعـاون الثنـائي واإلقليمـي والـدويل مـع         املكرسة ل 
  .مراعاة النهج االبتكارية وأفضل املمارسات

  
  احلركات واملنظمات احلكومية الدولية املعنية بالدميقراطية وذات البعد العاملي     

ــة، مهــا      - ٦٢ ــسيتان للدميقراطي ــان رئي ــان عامليت ــؤمتفرضــت حركت ــدميقراطيات  امل ــدويل لل ر ال
ــة  اجلديــدة أو املــستعادة وميثــل كالمهــا . ، وجمتمــع الــدميقراطيات، نفــسهما يف األوســاط الدولي

 .أرضية عاملية لتبادل اخلربات والتشاور بشأن املسائل املتعلقة بالدميقراطية

 يف وُعقــدت إىل حــد اآلن ســتة مــؤمترات دوليــة للــدميقراطيات اجلديــدة أو املــستعادة،     - ٦٣
؛ )٢٠٠٠(؛ وكوتونــــــو )١٩٩٧(؛ وبوخارســــــت )١٩٩٤(؛ ومانــــــاغوا )١٩٨٨(مــــــانيال 

  ).٢٠٠٦(؛ والدوحة )٢٠٠٣(وأوالنباتار 
ــومي        - ٦٤ ــشبونه ي ــوزاري اخلــامس يف ل ــؤمتره ال ــدميقراطيات م ــد جمتمــع ال  ١٢ و ١١وعق
. “اطيأثر األزمة االقتصادية واملاليـة علـى احلكـم الـدميقر          ” وكان موضوعه    ٢٠٠٩يوليه  /متوز

ــع منــاطق العــامل            ــة مــن مجي ــدين واملنظمــات احلكوميــة الدولي ــادة اجملتمــع امل وحــضر املــؤمتر ق
ــة    ــتركوا بنـــشاط يف اجللـــسات الوزاريـ ــشبونة، مثلمـــا حـــدث يف     . واشـ وأصـــدر اجتمـــاع لـ
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االجتماعــات الـــسابقة الـــيت عقـــدها جمتمـــع الـــدميقراطيات، بيانـــا وزاريـــا أمجـــل فيـــه جمموعـــة  
ا الــدول األعــضاء والراميــة إىل تعزيــز تطــور الدميقراطيــة يف مجيــع أحنــاء  االلتزامــات الــيت عقــدهت

  . وإثر االجتماع، انتقلت رئاسة جمتمع الدميقراطيات من الربتغال إىل ليتوانيا. العامل
وهناك عدد من املنظمـات املعنيـة بالدميقراطيـة الـيت تقـوم بأنـشطة عامليـة، منـها املعهـد                       - ٦٥

  .ساعدة االنتخابية واالحتاد الربملاين الدويلالدويل للدميقراطية وامل
ــتغري        - ٦٦ ــم الـ ــة يف دعـ ــساعدة االنتخابيـ ــة واملـ ــدويل للدميقراطيـ ــد الـ ــة املعهـ ــل مهمـ وتتمثـ

الدميقراطي املستدام عن طريق تقدمي املعرفة املقارنة واملساعدة يف اإلصالح الدميقراطي والتـأثري             
قـد وضـع املعهـد، بالتعـاون مـع األمـم املتحـدة،              و. على السياسات العامة والقرارات الـسياسية     

ت مراقبة االنتخابـات، وأفرقـة الـتفكري، ومنظمـات اجملتمـع املـدين،              ئاواملنظمات اإلقليمية، وهي  
جمموعة من املوارد املعرفيـة وأنـشأ شـبكات املمارسـني يف اجملـاالت الرئيـسية لبنـاء الدميقراطيـة،             

ــزاب الـــسي   ــة، واألحـ ــسانية  مثـــل العمليـــات االنتخابيـ ــسائل اجلنـ ــاتري، واملـ ــع الدسـ اسية، ووضـ
  .والدميقراطية، وتقييم نوعية الدميقراطية

وتشدد الربامج املواضيعية اليت ينفذها املعهد الـدويل للدميقراطيـة واملـساعدة االنتخابيـة             - ٦٧
ــة مــدونات الــسلوك وأفــضل املمارســات النابعــة مــن       علــى الــصعيد العــاملي علــى مجــع ومقارن

مـثال، أنـشئت شـبكة منهجيـة تقيـيم        . لموسة الرامية إىل إضـفاء الطـابع الـدميقراطي        العمليات امل 
 لتبادل اخلـربات باسـتخدام أداة تـسمح للمـواطنني بتقيـيم نوعيـة الدميقراطيـة لـديهم               ةالدميقراطي

وحتديــد اجملــاالت الــيت تــستحق األولويــة يف اإلصــالح الــدميقراطي، علــى أســاس مبــادئ احلــوار 
  . كية اجملتمعات احمللية لزمام عمليات اإلصالح فيهاالدميقراطي ومل

و االحتاد الربملاين الدويل هو مركز تنسيق احلـوار الربملـاين يف العـامل، وهـو يعمـل علـى                      - ٦٨
ــة وتوطيــدها      ــة التمثيلي . إحــالل الــسالم وإقامــة التعــاون بــني الــشعوب وعلــى إقامــة الدميقراطي

عالن العـاملي بـشأن الدميقراطيـة الـذي اعتمـده االحتـاد             وأنشطته يف جمال الدميقراطية هتتدي بـاإل      
الربملانــــات ” بعنــــوان ٢٠٠٦، ودليــــل املمارســــة اجليــــدة املنــــشور يف عــــام ١٩٩٧يف عــــام 

  .“والدميقراطية يف القرن احلادي والعشرين
ــة مــن خــالل        - ٦٩ ــد مــن الربملانــات الوطني ــدعم إىل العدي ــدويل ال وقــدم االحتــاد الربملــاين ال

ستشارية، واحللقات الدراسية وحلقات العمل والربامج التدريبية اليت ينظمها بـشأن           خدماته اال 
بناء القدرات، وكذلك من خالل تنظيم زيارات دراسـية تركـز علـى خمتلـف املواضـيع املتعلقـة              

 املـساعدة إىل عـدة برملانـات يف هـذه اجملـاالت،             ٢٠٠٨وقـدم االحتـاد يف عـام        . بأداء الربملانـات  
. ليـشيت، واجلزائـر، وروانـدا، وسـرياليون        - ت اإلمـارات العربيـة املتحـدة، وتيمـور        منها برملانـا  

 برملـان بورونـدي علـى تعزيـز احلـوار الـسياسي             إىلوقدم االحتاد الربملاين الدويل أيضا املـساعدة        
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ــع   ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،    . واختــاذ القــرارات مبــشاركة اجلمي ــضا، مبــساعدة برن ــدم أي وق
 برملانات سـرياليون، وتوغـو، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف صـياغة املـشاريع             املساعدة إىل 

  . الطويلة األجل
  

  املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية    
رحــب األمــني العــام باجملموعــة الواســعة مــن أوجــه التكامــل والتــآزر بــني اجلهــود الــيت    - ٧٠

 اليت تبذهلا املنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية لتعزيـز          تبذهلا األمم املتحدة واجلهود   
وتقـدم  . وتوطيد الدميقراطيـة واملمارسـات الدميقراطيـة علـى الـصعد احمللـي والـوطين واإلقليمـي                

املنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية، كـل يف منطقتـها، دعمـا مثينـا إىل احلكومـات                 
بتبادل أفـضل املمارسـات ونـشر املعرفـة واملعلومـات بـشأن دور املؤسـسات                وإىل اجملتمع املدين    

ــة    ــة والثقافي ــة يف التــصدي للتحــديات الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعي . واآلليــات الدميقراطي
. ة، مبـا فيهـا الربملانـات واهليئـات االنتخابيـة          أيضا يف بناء قدرات مؤسـسات الدولـ       وهي تساعد   

 زيـادة   إىلالل إقامـة شـراكات مـع خمتلـف عناصـر اجملتمـع املـدين                وتسعى هذه املنظمات من خ    
  .كثافة النشاط الدميقراطي وااللتزام بالقيم الدميقراطية يف الدميقراطيات الناشئة

وهناك عدة منظمات إقليمية وحكومية دولية اختذت وتواصل اختاذ مبـادرات جديـدة               - ٧١
لتزمـة بتعزيـز وتوطيـد الدميقراطيـة علـى أسـاس            ومنظمة البلـدان األمريكيـة م     . لدعم الدميقراطية 

امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكية، وهي تنفذ مبادرات لبناء الدميقراطية وتعزيزها عن طريـق             
ومنظمـة البلـدان األمريكيـة تـساهم، مـن خـالل            . مكتبها لتعزيز الدميقراطية وغريه من اآلليـات      

الت الــسياسية الــصعبة الــيت نــشأت مــؤخرا يف   يف معاجلــة العديــد مــن احلــا ،مــساعيها احلميــدة
وتواصل املنظمـة أيـضا     . املنطقة، منها احلالة يف مجهورية بوليفيا املتعددة القوميات، وهندوراس        

تعزيـز العمليــات الدميقراطيـة يف املنطقــة عـن طريــق بعثـات مراقبــة االنتخابـات والتعــاون الــتقين      
ظمــة أيــضا يف جمــال تعزيــز املؤســسات وحتــديث  وتعمــل املن. املقــدم إىل املؤســسات االنتخابيــة

ىل الربملانـات جلعلـها أقـدر علـى القيـام مبهامهـا             إالتشريعات عـن طريـق تقـدمي املـساعدة التقنيـة            
  . التمثيلية والتشريعية

امليثــاق فريقــي يف جمــال دعــم احلكــم الــدميقراطي وتعزيــزه ب وهتتــدي أنــشطة االحتــاد األ  - ٧٢
وامليثـاق يتعـدى حـدود اسـتعراض األقـران      . واالنتخابـات واحلكـم   األفريقي بـشأن الدميقراطيـة      

فريقـي صـالحيات التـصدي    وتبادل الدعم؛ وهو يعطي جمللس السالم واألمـن التـابع لالحتـاد األ        
استباقيا حلاالت القصور اجلسيم يف احلكم، مثلما حيـدث مـثال يف حالـة تغـري احلكومـة بطريقـة                    

ــتورية  ــري دسـ ــافة . غـ ــا إىلوإضـ ــاد بعثـ ــات يف     إيفـ ــدالع أزمـ ــادى انـ ــستبق وتتفـ ــية تـ ت سياسـ
 دفريقي دعم عمليـة نـشر الدميقراطيـة بإيفـا    ألالدميقراطيات اجلديدة واملستعادة، يواصل االحتاد ا     
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وهــذه األفرقــة تكفــل االلتــزام مببـــادئ     . فريقيـــاأأفرقــة ملراقبــة مجيــع االنتخابــات الوطنيــة يف      
ــن صــراعات    ــدان اخلارجــة م ــة يف البل ــ. الدميقراطي ــد    بي ــؤخرا بع د أن أحــداث عنــف جــرت م

فريقي ال يزال يواجه العديد من التحـديات فيمـا يقدمـه            ألعمليات انتخابية توحي بأن االحتاد ا     
ومـع ذلـك ويف     . من مساعدة لتعزيز احلكم الدميقراطي وتوطيده يف عـدد مـن الـدول األعـضاء              

فريقيـة، يأمـل االحتـاد      ألاالوقت الـذي يتواصـل فيـه انتـشار ثقافـة احلكـم الـدميقراطي يف القـارة                   
ــادئ      ألا ــى املبـ ــائم علـ ــدينامي القـ ــهج الـ ــصاعب بفـــضل النـ ــى تلـــك املـ ــي أن يتغلـــب علـ فريقـ

  .اعتمده الذي
ــه األعــضاء أحــسن        - ٧٣ ــه دول ــادل في ــا حمفــال تتب ــوفر جملــس أوروب ــة ي ويف القــارة األوروبي

االت مثـل الـدعم     املمارسات الدميقراطية وهو يقوم بأنشطة مـساعدة تتعلـق بالدميقراطيـة يف جمـ             
يف املرحلــة الــسابقة لالنتخابــات، وتعزيــز مــشاركة املــواطنني وتــشجيع تطــوير وتوطيــد احلكــم 

ويـشجع اجمللـس إجـراء البحـوث والتحلـيالت املتعلقـة بالدميقراطيـة يف               . احمللي واإلقليمي اجليـد   
فية القــرن احلــادي والعــشرين مــن خــالل شــبكة مــدارس الدراســات الــسياسية، واجلامعــة الــصي 

ــة  ــستقبل الدميقراطيـ ــة، ومنتـــدى مـ ــاد . للدميقراطيـ ــة  ”وأطلـــق االحتـ ــة احملليـ ــبوع الدميقراطيـ أسـ
 هبــدف تعميــق وعــي ومعرفــة اجلمهــور بالدميقراطيــة احملليــة وتعزيــز ٢٠٠٧ يف عــام “األوروبيـة 

  .فكرة االشتراك الدميقراطي على الصعيد احمللي
عدة لفتــرات مــا قبــل االنتخابــات  برنـامج مــسا ٢٠٠٧وينفـذ جملــس أوروبــا منــذ عــام    - ٧٤

 مساعدة السلطات يف دوله األعضاء على إجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة تتمـشى مـع                 إىليرمي  
ــة  ــنظم األوروبي ــايري وال ــل      . املع ــدان مث ــامج بل ــسنوات األخــرية اســتفادت مــن هــذا الربن ويف ال

  .لدوفا، وجورجياو من، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، ومجهوريةاأذربيج
 عنـصرا رئيـسيا يف العالقـات        ةويف االحتاد األورويب، متثل املساعدة يف جمـال الدميقراطيـ           - ٧٥

، أنــشأ االحتــاد املبــادرة األوروبيــة للدميقراطيــة وحقــوق اإلنــسان، ٢٠٠٦ففــي عــام . اخلارجيــة
وحقـوق اإلنـسان    وهي أداة مالية تسمح لالحتاد بتقدمي الدعم مـن أجـل النـهوض بالدميقراطيـة                

سيما من خالل أنشطة اجملتمع املـدين وبعثـات االحتـاد األورويب ملراقبـة               يف مجيع أحناء العامل، ال    
واملــساعدة املقدمــة يف إطــار هــذه املبــادرة تكّمــل األدوات األخــرى املــستعملة يف . االنتخابــات

 والـيت متتـد مـن احلـوار         تنفيذ سياسات االحتاد األورويب املتعلقة بالدميقراطية وحقـوق اإلنـسان،         
 خمتلف وسـائل التعـاون املـايل والـتقين، مبـا يف ذلـك صـك                 إىلالسياسي واملبادرات الدبلوماسية    

التعاون اإلمنائي، والصك األورويب للجوار والشراكة، وصك املساعدة قبل االنـضمام، وصـك            
  .االستقرار، الذي يركز على التدخالت ملعاجلة األزمات
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 بناء الدميقراطية بوصـفه أحـد       ٢٠٠٩ األورويب حتت رئاسة السويد عام       وحدد االحتاد   - ٧٦
وبنـاء القـدرات موضـوع ورقـة مـشتركة بـني            . ثالثة جماالت ذات أولوية يف الـسياسية اإلمنائيـة        

وضـع إطـار عـام    ” إبراز السبل الـيت متكـن االحتـاد مـن         إىلالرئاستني التشيكية والسويدية ترمي     
  .“الدميقراطية وعمليات اإلصالح الدميقراطيأكثر اتساقا لسياسات بناء 

وتنفذ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تدابري لدعم الدميقراطيات اجلديـدة واملـستعادة               - ٧٧
ويعمــل مكتــب املنظمــة املعــين  . يف منطقــة املنظمــة، مــن خــالل خمتلــف املؤســسات واآلليــات   

دئ الدولية ومبادئ املنظمـة املتعلقـة       باملؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان بنشاط لدعم املبا      
باالنتخابات، واملؤسسات الدميقراطية، وسـيادة القـانون، وحقـوق اإلنـسان، وتقـدمي املـساعدة               

 تنظـيم أحـداث السـتعراض       إىل الدول املشاركة بشأن هذه املعايري، إضـافة         إىلوإسداء املشورة   
  . تنفيذ الدول اللتزاماهتا إزاء املنظمة

فـوض الـسامي لـشؤون      ون آخرون للمنظمـة ومؤسـسات تابعـة هلـا مثـل امل            ويسهم ممثل   - ٧٨
األقليات الوطنية، وممثل حرية وسائط اإلعـالم، واجلمعيـة الربملانيـة، أيـضا يف تعزيـز مؤسـسات            

وتواصـل  . وعمليات الدميقراطية التعددية والتشاركية يف دول منظمة األمن والتعاون يف أوروبا          
سـيا  آن يف جنوب شرق أوروبا، وشرق أوروبا، وجنـوب القوقـاز و         عمليات املنظمة على امليدا   

  .الوسطى، القيام بدور قوي يف تطوير وبناء املؤسسات الدميقراطية يف مناطق تلك العمليات
  

تعزيز التعاون وتبادل اخلربات بني األمم  املتحدة وشركائها الـدوليني يف              -سادسا  
  تعزيز الدميقراطية

 املنظمات اإلقليمية وغريها مـن      ٦٢/٧ من قرارها    ٤امة يف الفقرة    شجعت اجلمعية الع    - ٧٩
املنظمات احلكومية الدولية على تبـادل خرباهتـا يف جمـال تعزيـز الدميقراطيـة مـع بعـضها الـبعض                     

وتـويل األمـم املتحـدة أمهيـة كـبرية لـشراكاهتا مـع              . ومع منظومـة األمـم املتحـدة عنـد االقتـضاء          
مبـــا يف ذلـــك أنـــشطتها يف اجملـــال احلاســـم الـــذي ميثلـــه تعزيـــز  املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة، 

ومبا أن هذه الشراكات تقوم على االحترام املتبادل وعلى الـتعلم مـن اآلخـر، فـإن                 . الدميقراطية
  . تبادل اخلربات ميثل عنصرا هاما يف تلك الشراكات

  
  تبادل اخلربات يف جمال االنتخابات    

ــشرين األول  - ٨٠ ــوبر /يف ت ــة يف جمــال   إىل ويف ســعي ،٢٠٠٥أكت ــة املمارســة الدولي  مواءم
ــساعدة          ــق شــعبتها للم ــن طري ــم املتحــدة، ع ــة لألم ــة العام ــات، وافقــت األمان ــة االنتخاب مراقب

 مؤسسة أخرى، منها االحتاد األورويب ومنظمات إقليمية مثـل منظمـة األمـن              ٢١االنتخابية، و   
ــة، واال   ــا، ومنظمــة البلــدان األمريكي ــزام بــ ألحتــاد اوالتعــاون يف أوروب إعالن فريقــي، علــى االلت
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.  ومدونــة ســلوك املــراقبني الــدوليني لالنتخابــات وتأييــدمهامبــادئ املراقبــة الدوليــة لالنتخابــات
 منظمة يف مجيع أحناء العامل هو نتيجـة تبـادل تفـصيلي       ٣٠وإعالن املبادئ الذي أيدته أكثر من       

 مراقبـة االنتخابـات ورصـدها، وهـي         للخربات وأحسن املمارسات بني املنظمـات املـشتركة يف        
 وتتـضمن اجتماعـات تنفيـذ سـنوية تعقـدها املؤسـسات             ٢٠٠٥عملية جتري كل سنة منذ عام       

، استـضافت منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا االجتمـاع       ٢٠٠٩ويف عام   . املشتركة الرئيسية 
للخــربات وأحــسن الرابــع املعــين بتنفيــذ إعــالن املبــادئ يف بولنــدا، وتــضمن االجتمــاع تبــادال    

ويشجع األمني العـام األطـراف األخـرى    . املمارسات يف جمال تعزيز منهجية مراقبة االنتخابات    
  . توافق اآلراء بشأن هذه املبادئإىلعلى االنضمام 

  
  إنشاء املوارد املعرفية وشبكات املمارسني يف جمال بناء الدميقراطية    

ادل اخلربات والتعاون مع جمموعة كـبرية مـن   تشارك األمم املتحدة بشكل متزايد يف تب        - ٨١
املنظمــات اإلقليميــة واحلكوميــة الدوليــة، واهليئــات االنتخابيــة، وأفرقــة الدراســات، ومنظمــات  
اجملتمع املدين املعنية ببناء الدميقراطية واإلسهام يف تنمية املوارد املعرفيـة وإقامـة شـبكات اخلـرباء                 

 واألحزاب الـسياسية، ووضـع الدسـاتري، والدميقراطيـة،          بشأن مسائل مثل العمليات االنتخابية،    
واملعهــد الــدويل للدميقراطيــة واملــساعدة االنتخابيــة شــريك أساســي يف       . واملــسائل اجلنــسانية 

  .التعاون هذا
  

  تبادل اخلربات يف جمال الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب الرتاعات    
ل إدارة الشؤون السياسية، تعزيز تعاوهنـا       تواصل األمانة العامة لألمم املتحدة، من خال        - ٨٢

مع منظمات مثل منظمة البلدان األمريكية واملفوضية األوروبية وأمانة جملس أوروبا، يف تبـادل              
اخلــربات بــشأن الدبلوماســية الوقائيــة وتطبيــق هنــج منــع نــشوب الرتاعــات، وإجــراء مــا يــسمى  

 هـذا النـوع مـع األمانـة العامـة            جرى اجتماع من   ٢٠٠٩ويف عام   . “بني املكاتب ”املناقشات  
ملنظمــة البلــدان األمريكيــة وآخــر مــع األمانــة العامــة لالحتــاد األورويب؛ ومــن املقــرر عقــد دورة 

وتتعلق عدة مناقشات بالتحديات املتصلة بـاحلكم       . ٢٠٠٩أخرى لالحتاد األورويب يف خريف      
  .الدميقراطي وكيفية مواجهة تلك التحديات

ــادل اخلــربات مــع ا    مماثــل، تعيويف ســع  - ٨٣ ــسياسية علــى تب جلماعــة مــل إدارة الــشؤون ال
 يف جمــال منــع نــشوب الرتاعــات، بغيــة مــساعدة اجلماعــة يف تعزيــز اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي
  .قدرهتا الذاتية يف هذا اجملال
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  مالحظات وتوصيات  -سابعا   

ــام عـــن الـــدميقراطيات اجلديـــدة واملـــستعادة      - ٨٤ ــام تـــضمن تقريـــر األمـــني العـ  ٢٠٠٧لعـ
)A/62/296 ( عـــددا مـــن التوصـــيات تتـــصل بتعـــاون األمـــم املتحـــدة مـــع كـــل مـــن احلركـــات

الدميقراطية احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية واحلكومية الدوليـة األخـرى العاملـة يف جمـال               
وأعــرب األمــني العــام أيــضا عــن دعمــه إلجــراء مناقــشة يف اجلمعيــة العامــة  . تعزيــز الدميقراطيــة

ويف ضوء التطـورات    . ميع جوانب دور األمم املتحدة يف تقدمي املساعدة يف جمال الدميقراطية          جل
الــيت جــدت يف العــامني األخرييــن، والعمليــة املتواصــلة لتقيــيم اجلهــود املتعلقــة بتحديــد أفــضل    

  .السبل لتقدمي مساعدة مستدامة يف جمال الدميقراطية، تقدم هذه املالحظات والتوصيات
  

  ١ة التوصي    
  كفالة استمرار الزخم والدعم لليوم الدويل للدميقراطية    

كانت استجابة الدول األعضاء، واملنظمات احلكومية الدوليـة، واملنظمـات اإلقليميـة،              - ٨٥
وعلينـا أن نكفـل     . واألمم املتحدة نفسها، احتفاال باليوم الـدويل للدميقراطيـة اسـتجابة مدهـشة            

: وينبغي أن يكون االحتفال باليوم الدويل أعمق وأوسـع        . نهاستمرار ذلك الزخم واالستفادة م    
سـيما الــشباب؛   أعمـق بإشـراك مجيـع فئـات اجملتمـع يف أنــشطة يـشترك فيهـا مجيـع املـواطنني ال         

وأوسع بتنظـيم أنـشطة يف مجيـع أحنـاء العـامل، اعترافـا واحتفـاال بأمهيـة وعامليـة قـيم الدميقراطيـة                        
ــاليوم الــدويل . ومبادئهــا ــازة لتحــسني مــشاركة املــواطنني   واالحتفــال ب ــة مناســبة ممت  للدميقراطي

ــاء        ــذلك يف بن ــدول األعــضاء، واإلســهام ب ــة يف ال ــة الوطني ــز احلــوار بــني اجلهــات الفاعل وتعزي
 مواصـلة االحتفـال هبـذا اليـوم         إىلواألمني العام يدعو الدول األعـضاء       . الدميقراطية على امليدان  

واملنظمة مستعدة لتقـدمي الـدعم      . اطنني يف ذلك االحتفال   الدويل اهلام واحلرص على إشراك املو     
  .حتقيقا لذلك اهلدف، حسب الطلب

  
  ٢التوصية     
تــشجيع التكامــل بــني املــؤمتر الــدويل للــدميقراطيات اجلديــدة أو املــستعادة وبــني جمتمــع        

  الدميقراطيات
 املواضـيع ذات    ، يتمثل أحد  )A/62/296 (٢٠٠٧مثلما ورد يف تقرير األمني العام لعام          - ٨٦

األمهية اخلاصـة بالنـسبة لألمـم املتحـدة يف التكامـل والتنـسيق بـني املـؤمتر الـدويل للـدميقراطيات                   
فالــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة حتــضر كــال  . اجلديــدة أو املــستعادة وجمتمــع الــدميقراطيات

ــشطت      ــاً يف أن ــساهم مالي ــها وت ــا اخلاصــة واجتماعــات أفرقت ــؤمترين واجتماعاهتم وشــجع . هماامل
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 علـى املـشاورة وزيـادة التعـاون لتيـسري         ٢٠٠٦نـوفمرب   /إعالن الدوحة الصادر يف تشرين الثـاين      
ومـن  . التعاون التقين، مبا يف ذلك تبادل اخلـربات بـشأن مـسائل حمـددة ذات مـصلحة مـشتركة                  

ن التعـاو ” املعنـون    ٢٠٠٥جهته، أيد جمتمع الدميقراطيات أيضا التـزام سـانتياغو الـوزاري لعـام              
  .“من أجل الدميقراطية

 إقامة تآزر بني عملهما، مبا يف ذلـك عـن           إىلوينبغي للحركتني أن تواصال السعي جبد         - ٨٧
واألمــم املتحــدة . ســتراتيجية كلمــا أمكـن طريـق إنــشاء آليـات للتنــسيق والتعــاون والـشراكة اال   

  . احلركتني عند الطلبإىلمستعدة لتقدمي املساعدة 
  

  ٣التوصية     
  ملتابعة الفعالة بني مؤمترات الدميقراطيات اجلديدة أو املستعادةكفالة ا    

هنــاك اعتــراف لــدى حركــة الــدميقراطيات اجلديــدة واملــستعادة بــضرورة جتــاوز عقــد     - ٨٨
وإنـشاء اجمللـس    .  ربـط االجتماعـات ببنـاء الدميقراطيـة فعـال علـى امليـدان              إىلاملؤمترات الدوريـة    

 أن يــستخدم بــشكل إىلبيــد أن املــؤمتر حباجــة  . جتــاهاالستــشاري للحركــة خطــوة يف هــذا اال 
أفضل تبادل اخلربات، مبا يف ذلك من منظور التعاون بـني بلـدان اجلنـوب، يف جمـال التحـديات                    

. اليت تواجه عمليات اإلصالح الدميقراطي واحلـاالت الـيت حققـت فيهـا تلـك العمليـات جناحـا                  
ة، تنفيذ الدول األعضاء لعمليـات تقيـيم ذايت     ومن األمثلة األخرى على إجراءات املتابعة املمكن      
  . إصالح السياسات وجماالت العمل فيهإىلحلالة الدميقراطية فيها هبدف حتديد نقاط الدخول 

ومـن املقترحـات الـواردة يف     . الطـابع الـديقراطي للحركـة      دعم   إىلوهناك أيضا حاجة      - ٨٩
ــة لت   ــة بالدميقراطيـ ــة معنيـ ــان وطنيـ ــر، إنـــشاء جلـ ــذا التقريـ ــراءات النـــهوض  هـ يـــسري تنـــسيق إجـ

وميكـن تطـوير   . بالدميقراطية علـى الـصعيد الـوطين واملـساعدة يف حتقيـق أهـداف املـؤمتر األوليـة                
تــصال أكثــر انتظامــا بــني عناصــر احلكومــة والربمــان واجملتمــع املــدين يف  اذلــك بإنــشاء أشــكال 

  . العمليةاملؤمتر بشكل حيدد بوضوح أدوار ومسؤوليات مجيع العناصر الفاعلة يف
  

  ٤التوصية     
  تعزيز املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة يف جمال الدميقراطية    

شهد العقد األخري زيادة كـبرية يف الطلـب علـى املـساعدة الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة            - ٩٠
يف اجملــاالت املتــصلة بالدميقراطيــة مثــل بنــاء القــدرات واملؤســسات، واالنتخابــات، وســيادة         

وستقوم املنظمة بنشاط وباستمرار بتقيـيم جهودهـا        . ، وهو اجتاه من املتوقع أن يتواصل      القانون
  . القدرات وتعزز ثقافة الدميقراطية تقدمي أفضل مساعدة مستدامة ممكنة تبينإىلالرامية 
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واألمــم املتحــدة الــيت تعكــس تطلعــات أعــضائها، يف موقــع يــسمح هلــا جبمــع الــشركاء   - ٩١
ــصعد ا   ــى ال ــامني عل ــدم       اهل ــدعم املق ــق ال ــى تعمي ــادرين عل ــاملي واإلقليمــي والقطــري الق  إىللع

.  توافـق اآلراء بـشأن وسـائل حتقيـق النتـائج املـستدامة             إىلالدميقراطية وسيادة القانون والتوصل     
وينبغي للمنظمة أيضا أن تعزز قدرهتا على االستفادة من التحاليل الكـثرية الـيت أجريـت داخـل                  

  .خارجها لألعمال يف جمال الدميقراطيةمنظومة األمم املتحدة و
  

  ٥التوصية     
  النظر يف مسألة اتساق وتنسيق املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة يف جمال الدميقراطية    

تشترك عدة جهات تابعـة لألمـم املتحـدة يف شـكل أو أكثـر مـن أشـكال املـساعدة يف                        - ٩٢
سني االتــساق بـني املبـادرات الـيت تتخــذها    ولـذلك فإنـه مــن املهـم للغايـة حتـ     . جمـال الدميقراطيـة  

األمم املتحدة يف هذا اجملال، مبا يف ذلـك تعاوهنـا مـع أصـحاب املـصلحة، وشـركائها، واجملتمـع               
وحتــسني االتــساق يتطلــب هنجــا يكفــل حتــسني إدمــاج املــساعدة املتعلقــة    . الــدويل بوجــه عــام 

. ألمـن، والتنميـة، وحقـوق اإلنـسان     الـسالم وا  : بالدميقراطية يف الـدعائم الـثالث لعمـل املنظمـة         
 اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثانيـة والـستني،            إىلومثلما ورد يف التقرير الذي قدمه األمـني العـام           

 تكثيف املناقـشة داخـل األمـم املتحـدة بـشأن سـبل تقـدمي مـساعدة                  إىلاُتخذت خطوات ترمي    
ذه يف هذه العملية، أنشأ األمـني       ومن اخلطوات املتخ  . أكثر اتساقا وتنسيقا حتقق أحسن النتائج     

العــام فريقــا عــامال مــشتركا بــني الوكــاالت معنيــا بالدميقراطيــة للنظــر يف هــذه املــسألة واقتــراح 
وتوجـد أيـضا خطـط إلنـشاء بوابـة علـى اإلنترنـت              . خطوات عملية لتحقيق املزيـد مـن التقـدم        

نـشطة الـيت تقـوم هبـا     خمصصة ملسألة الدميقراطية تكـون مـدخال للمعلومـات عـن العديـد مـن األ           
وسـتكون  . منظومة األمم املتحدة يف جمـال تعزيـز الـدميقراطيات اجلديـدة واملـستعادة وتوطيـدها          

البوابة أداة مفيدة لزيادة االتساق ولتعميـق الفهـم املـشترك للمبـادئ املتعلقـة باملـساعدة املتعلقـة                   
  . بالدميقراطية وجماالهتا

وإين .  هذه التوصيات خالل دورهتا الرابعة والـستني       وأرجو أن تنظر اجلمعية العامة يف       - ٩٣
أنوي أن أسترعي إليها انتباه منظومة األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية وغريها مـن الـشركاء               

ــة    . املــذكورين يف هــذا التقريــر  ومــن جهــيت، أؤكــد للمجتمــع الــدويل أن النــهوض بالدميقراطي
  .عامسيظل أحد أولويايت خالل مدة والييت كأمني 

  
  


