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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

  ية واألمني العاموتقارير املفوضية السام
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

دارسة عن التحديات املشتركة اليت تواجهها الدول يف إطار جهودهـا               
  ن الرامية إىل ضمان الدميقراطية وسيادة القانون من منظور حقوق اإلنسا

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
 ،١٩/٣٦ من قرار جملس حقوق اإلنـسان        ٢٤ بالفقرة   تقدم هذه الدراسة عمالً     

اليت طلب فيها اجمللس إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إجراء دراسة عن              
 جهودها الرامية إىل ضمان الدميقراطيـة       التحديات املشتركة اليت تواجهها الدول يف إطار      

وسيادة القانون من منظور حقوق اإلنسان، وعن الدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف            
ووردت مسامهات من   . جمال عمل الدول مع اجملتمع الدويل من أجل دعم هذه العمليات          

  .عدة دول أعضاء، وتعكس الدراسة آراء تلك الدول
فالتحديات الـيت   . ن ضمان الدميقراطية هو عملية مستمرة     وختلص الدراسة إىل أ     

تواجهها الدميقراطية ميكن أن تنشأ يف الدميقراطيات املستقرة ويف الدول اليت متر مبرحلـة              
وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ميكـن أن تتعـرض         . انتقال إىل الدميقراطية سواء بسواء    

 تظهر هذا التحديات يف شكل غيـاب        وميكن أن . للخطر يف كال السياقني بطرق خمتلفة     
ومن مظاهر هتديـد الدميقراطيـة      . القواعد والعمليات الدميقراطية أو انقطاعها أو اختزاهلا      

 
 A/HRC/22/29  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

17 December 2012 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/22/29 

GE.12-18846 2 

التعدي على حقوق اإلنسان، وانعدام فرص التمكني للجميع، وفرض قيود على املشاركة،            
ات على الُصُعد   وبشكل أدق، فإن الدميقراطية تواجه حتدي     . وضعف النقاش العام أو غيابه    

، بسبب املؤسسات الـيت تتـسم بالـضعف          وعاملياً السياسي واألمين واالجتماعي، حملياً   
القصور، وتضاؤل سيادة القانون، وضعف القيادة، ووجود العنف والطائفية والتطرف           أو

  .والتشدد واإلرهاب والتعصب والفساد واإلفالت من العقاب
  



A/HRC/22/29 

3 GE.12-18846 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٥-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ١٦-٦  ..........................................................مفهوم الدميقراطية  - ثانياً  

  ٥  ١٠-٦  ............................................................تعريف  - ألف     
  ٧  ١٦-١١  ........................................عاملية املفهوم وتنوع اآلليات  -  باء     

  ٨  ٢٦-١٧  .....................................ضرورات سيادة القانون وحقوق اإلنسان  - ثالثاً  
  ٨  ٢٢-١٧  ....................ترابط حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون  - ألف     
  ٩  ٢٦-٢٣  ...............ية سيادة القانون وحقوق اإلنسان كمعايري دميقراطيةفعال  -  باء     

  ١٠  ٤١-٢٧  ............................................التحديات أمام ضمان الدميقراطية  - رابعاً  
  ١٠  ٣٤-٢٩  .........................................التحديات السياسية واألمنية  - ألف     
  ١٢  ٤١-٣٥  ...................................التحديات االجتماعية واالقتصادية  -  باء     

  ١٣  ٥٢-٤٢  ................................................عملية االنتقال إىل الدميقراطية  - خامساً  
  ١٣  ٤٨-٤٣  ..........................................من االحتجاج إىل االنتقال  - ألف     
  ١٥  ٥٢-٤٩  ...........................دور الدولة واجلهات الفاعلة من غري الدول  -  باء     

  ١٦  ٨٠-٥٣  .........................................الدروس املستفادة وأفضل املمارسات  - سادساً  
  ١٦  ٦٩-٥٣  ....................................................اخلربات الوطنية  - ألف     
  ١٩  ٨٠-٧٠  .....ة القانونالتعاون الدويل واإلقليمي من أجل تعزيز الدميقراطية وسياد  -  باء     

  ٢١  ١٠٣-٨١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سابعاً  
  ٢١  ٩١-٨١  ......................................................االستنتاجات  - ألف     
  ٢٣  ١٠٣-٩٢  .........................................................التوصيات  -  باء     



A/HRC/22/29 

GE.12-18846 4 

  مقدمة  -أوالً  
 الذي أقر فيه ١٩/٣٦، اختذ جملس حقوق اإلنسان القرار ٢٠١٢مارس / آذار٢٣يف   -١

كرسة يف شىت الصكوك الدولية وبإعمال هذه       أن بتعزيز املضمون املعياري حلقوق اإلنسان امل      
احلقوق، ميكن للمجلس أن يضطلع بدور يف وضع املبادئ والقواعد واملعايري الـيت تـشكل               

  . أساس الدميقراطية وسيادة القانون ويف تعزيز الوفاء هبا
 من القرار املذكور أعاله، حيث طُلـب إىل         ٢٤ بالفقرة   وتقدم هذه الدراسة عمالً     -٢

إجراء دراسة عـن    ) مفوضية حقوق اإلنسان  (ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      مفوضية ا 
التحديات املشتركة اليت تواجهها الدول يف إطار جهودها الرامية إىل ضـمان الدميقراطيـة              
وسيادة القانون من منظور حقوق اإلنسان، وعن الدروس املستفادة وأفضل املمارسـات يف             

 الدويل من أجل دعم هذه العمليات، وذلك بالتشاور مع الدول           جمال عمل الدول مع اجملتمع    
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين واهليئات احلكومية الدولية ذات الـصلة            

  .واملنظمات الدولية املعنية
، دعت املفوضـية مجيـع     ٢٠١٢يوليه  / متوز ١١ومبوجب املذكرة الشفوية املؤرخة       -٣

عين من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات         الدول األعضاء وامل  
الوطنية حلقوق اإلنسان إىل تزويدها باملعلومات ذات الصلة مبواضيع التحديات والـدروس            

ويورد الفـرع الـسادس   .  من القرار ٢٤املستفادة وأفضل املمارسات املشار إليها يف الفقرة        
  .)١(ها املفوضيةأدناه موجز الردود اليت تلقت

. وقد أجريت هذه الدراسة وفق اإلطار املعياري املنصوص عليه يف القانون الـدويل              -٤
وكان هذا اإلطار موضع حبث يف حلقة دراسية للخرباء عن الدميقراطية وسـيادة القـانون،               

وحددت احللقة الدراسـية التحـديات الرئيـسية أمـام          . ٢٠٠٥عقدهتا املفوضية يف عام     
ة على أهنا تشمل الفقر املدقع، وتدهور حالة األمن الشخصي، وانتهاك احلقـوق،             الدميقراطي

وتضاؤل سيادة القانون، وتصاعد الرتاعات املسلحة، واملهن غري القانونية اليت تشتمل علـى             

__________ 

  دولة عـضواً   ١٦، كانت الردود على املذكرة الشفوية قد وردت من          ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥يف   )١(
انيا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، اجلبـل األسـود، اجلمهوريـة          األردن، إسب  االحتاد الروسي، أذربيجان،  (

ومـن جلنـة حقـوق      ) التشيكية، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، قطر، موريشيوس، النمسا، اليابان، اليونان        
 لتأخر إحالة الرد الوارد من االحتاد الروسي، مل تتح ترمجته لإلدراج يف الدراسة              ونظراً. اإلنسان يف املكسيك  

 .ت تقدمي املنشوريف وق
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استعمال القوة، وعدم إمكانية جلوء الفئات احملرومة إىل القضاء على قدم املساواة مع غريها،              
  .)٢(عقابواإلفالت من ال

 على النتائج املذكورة أعاله، تسعى الدراسة إىل املسامهة بقـدر           ومع التأكيد جمدداً    -٥
أكرب يف تشجيع وتعزيز الترابط بني حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون من خـالل              

 يف طابع التحديات املشتركة اليت تواجهها الدول فيما تبذلـه مـن    النظر بشكل أكثر حتديداً   
وتتطرق إىل تعقيد مفهوم الدميقراطية، حيث حتدد أبعاده املختلفة         . هود لضمان الدميقراطية  ج

وهناك من يقول، مع جتاوز اخلصوصيات اهلامـة        . وتعيد تعريفه من منظور حقوق اإلنسان     
وبعد حتليـل األمهيـة     . املستقاة من التاريخ، إن مفهوم الدميقراطية هو مفهوم عاملي بوضوح         

ادة القانون وحقوق اإلنسان بالنسبة للدميقراطيـة كنظـام حكـم وإلرسـاء             املركزية لسي 
الدميقراطية كعملية، تلقي الدراسة الضوء على التحديات السياسية واألمنيـة واالجتماعيـة            

كما تربز مكونات عملية االنتقال إىل الدميقراطية على        .  أمام ضمان الدميقراطية   األكثر شيوعاً 
 ما تتسم باهلشاشة، ودور الدولة واجلهات الفاعلة مـن          عملية كثرياً حنو قابل للتطبيق، وهي     

وختتم الدراسة بعرض الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املستقاة من التجارب   . غري الدول 
  . الوطنية والتعاون الدويل واإلقليمي من أجل تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون

  مفهوم الدميقراطية  -ثانياً  

  ريفتع  -ألف  
على الرغم من أن مجيع احلضارات تتسم بأشكال خمتلفة من الدميقراطية، فإن املفهوم              -٦

ولكن انعدام اإلمجاع بـشأن     . موضع خالف حيث توجد منظورات عديدة لفهم مضمونه       
فأصـل  .  يف حد ذاته، حيث ميكن التعرف على معاملـه         مفهوم الدميقراطية ال يعترب إشكاالً    

، والدميقراطية يف مفهومها البسيط     )demokratia(  اليونانية دميقراطياً  الكلمة مشتق من الكلمة   
وينطوي هذا البعـد    ). kratos(مبمارسة احلكم   ) demos(مؤشر على نظام يقوم فيه الشعب       

األصلي على السمات األساسية للدميقراطية، أي حكم األغلبية، مقابل النظم غري الدميقراطية            
حكـم  (أو األرسـتقراطية    ) حكم القلـة  (أو األوليغاركية   ) دحكم الفر (مثل األوتوقراطية   

، ولكنه ال حيسب بشكل كامل عمق الفكرة وال سيما آليات هذه املمارسة للسلطة              )األعيان
  . وشكلها اجملتمعي

__________ 

ُصممت احللقة الدراسية من أجل تشجيع اتباع هنج حتليلي ُيفضي إىل استنتاجات تطبيقية وعملية املنحى يف                 )٢(
وترد القائمة الكاملة لالستنتاجات والتوصـيات يف تقريـر احللقـة           . موضوع الدميقراطية وسيادة القانون   

 ).٨٥-٢٦، الفقرات E/CN.4/2005/58(الدراسية 
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. وباإلضافة إىل مقاومة الطغيان، يتسم فهم الدميقراطية وممارستها بثالثة عناصـر            - ٧
مؤسسي ُيستند إليه يف الوصول إىل قرارات سياسية حيـث          ، الدميقراطية هي ترتيب     أوالً

، الدميقراطية هي نظام حكم يـساءل       وثانياً. ميلك املواطنون السلطة من خالل االنتخابات     
فيه احلكام عن أفعاهلم يف الشأن العام من قبل املواطنني الذين يؤثرون بشكل غري مباشر من          

قراطية هي مبدأ سياسي يـستند إىل املـساواة         ، الدمي وثالثاً. خالل تنافس وتعاون ممثليهم   
  .)٣(والعدالة

 تلك العناصر بشكل عام يف قرار مرجعـي         وقد مجعت جلنة حقوق اإلنسان سابقاً       -٨
 الذي ذكر فيه اجمللس أن      ١٩/٣٦طوره جملس حقوق اإلنسان أكثر يف قراره        ) ٢٠٠٢/٤٦(

ساسية، ومنها حريـة تكـوين      الدميقراطية تشمل احترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األ       
اجلمعيات والتجمع السلمي، وحرية التعبري والرأي، وحرية الفكر أو الوجـدان أو الـدين              

املعتقد، وحق الفرد يف أن يعترف له بالشخصية القانونية حيثما ُوجد، واحلق يف املشاركة               أو
ة، وحق الـشخص    يف إدارة الشؤون العامة، بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلني ُيختارون حبري          

أن ُيصّوت يف ظل نظام قائم على تعددية األحزاب والتنظيمات الـسياسية وحقـه يف أن         يف
ُينتخب يف ظل انتخابات نزيهة ودورية وحرة وعادلة ُتجرى باالقتراع العام وعلـى قـدم               
املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، مبا يضمن التعبري احلر عن إرادة الشعب، وكذلك             

رام سيادة القانون، والفصل بني السلطات، واستقاللية القـضاء، والـشفافية واملـساءلة        احت
  .اإلدارة العامة ويف صنع القرارات، ووجود وسائط إعالم حرة ومستقلة وتعددية يف
ويبني هذا التعريف أن الدميقراطية ال تقتصر على تنظيم انتخابات دميقراطية رغـم               -٩

واطنون جيب أن يسيطروا على العملية السياسية بصفة مـستمرة          فامل. أمهية تلك االنتخابات  
 عن ذلك، فإن الدميقراطية ال تقتصر على شكل الـسيادة   وفضالً. تتجاوز مرحلة االنتخابات  

 قـيم   ولكنـها تـشمل أيـضاً     ) حكم الشعب من الشعب ومن أجل الـشعب       (الشعبية  
  .واملساءلة املسؤولية

 تدل على نوع من الـسلوك أو األداء الـضروري            عن ذلك فإن الدميقراطية    وفضالً  -١٠
ومساءلة ) ب(حلماية املؤسسات   ) أ(لتكاملها وضماهنا واستمراريتها بشكل رمسي، والالزم       

ويعد هـذا األداء    . واحترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان ومحايتها     ) ج(من بيدهم السلطة    
  .ة مفتوحة لتحقيق الدميقراطية يف جودة أي عملية انتقالية ُتجرى كمحاول حمدداًعامالً

__________ 

 Joseph: انظر على وجه اخلصوص. ه العناصر الثالثة على وجوه خمتلفة يف كل أدبيات الدميقراطيةتظهر هذ )٣(

Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New York, Harper and Brothers, 1942); 

Philippe Schmitter and Terry Lynn Karl, “What democracy is … and is not”, Journal of 

Democracy, vol. 2, No. 3 (1991), pp. 75-88; David Held, Models of Democracy, 2nd ed. (Stanford, 

California, Stanford University Press, 1996), p. 2. 
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  عاملية املفهوم وتنوع اآلليات   -باء  

  عاملية املفهوم   -١  
فهي ال ترتبط   . إن الدميقراطية ليس هلا تقليد بارز يفرض نفسه على التقاليد األخرى            -١١

ولكن قيم الدميقراطية وإن تشاهبت، ميكن أن خيتلف التعبري         . بسياق ثقايف حمدد أكثر من غريه     
 أكثر مـن    فالظروف السائدة يف سياق ما هي ما جتعله دميقراطياً        .  لسياقات معينة  ا وفقاً عنه
ومن مث فإن تدعيم املؤسسات الدميقراطية احمللية يعزز من النهوض بالدميقراطية علـى             . غريه

وجوهر األمر أن الدميقراطية تكون أكثر قوة ومرونة عندما تترسخ يف آليات            . الصعيد العاملي 
  .اجتماعي سياسي تتسم بالشرعية والطابع التمثيلي والعدالةتفاعل 
أما التفسريات الضيقة للدميقراطية، كتلك اليت تقصرها على املفهوم اإلجرائي بصرف   -١٢

ويف واقـع األمـر،     . النظر عن السياق، ال تعكس كما ينبغي أبعادها العاملية املتأصلة فيهـا           
، فإن الطـابع    طية يف سياق ما، وهو ما جيب فعالً       كان من املمكن وضع ممارسة الدميقرا      إذا

وأفضل ما يصور هذه العاملية أن الناس يف كل أحناء العـامل            . العاملي لقيمها األساسية سيظهر   
تطلب احترام حقوقها، وخري حالة يتحقق فيها هذا املطلب يف هناية املطـاف هـي حالـة                 

  .الدميقراطية اليت حتترم سيادة القانون
ؤمتر الدويل الثالث للدميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة، الـذي عقـد يف              ويف امل   -١٣

اعتراف شبه كامل بأن منوذج احلكم      "، أشار املشاركون إىل وجود      ١٩٩٧بوخارست عام   
وانضمت معظم الـدول   . )٤("الدميقراطي هو أفضل النماذج اليت تضمن وجود إطار احلريات        

قراطية مبا يف ذلك على وجه اخلـصوص اإلعـالن          إىل الصكوك الدولية اليت ترسخ قيم الدمي      
العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهـد الـدويل            

  .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  تنوع اآلليات  -٢  
 اطيـة أشـكاالً   وتأخذ اآلليات املعتمدة إلضفاء الطابع العملي على مبادئ الدميقر          -١٤

 يتعني نقله من دول معينـة،       وكما أشار األمني العام، فإن الدميقراطية ليست منوذجاً       . خمتلفة
وميكـن أن تأخـذ   . له مجيع الثقافـات وإمنا هي هدف يتعني أن حتققه مجيع الشعوب وتتمثَّ 

  ). ٥، الفقرة A/50/332( عديدة حسب مسات وظروف اجملتمعات أشكاالً
. لضوابط واملوازين ضرورية لتأكيد الدميقراطية وممارسة الرقابة السليمة       وتعد آليات ا    -١٥

ن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واتباع قواعد شفافة ولوائح فعالة، وبلـورة آليـات              أكما  

__________ 

 موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم لرومانيا لـدى           ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ١٠مذكرة شفوية مؤرخة     )٤(
 ).٣، التذييل، الفقرة A/52/334(ة األمم املتحد
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تشاركية، ومحاية وتعزيز احلقوق واحلريات، وكلها أمور حتكمها سيادة القـانون، تـشكل             
تطلب القيام على حنو فعال بإنشاء وتـشغيل مؤسـسات          جمموعة مركبة من األنشطة اليت ت     

  .بذاهتا قائمة
 بدور مفيد يف تعزيـز      وميكن للجهات الفاعلة من غري املؤسسات أن تضطلع أيضاً          -١٦

فعلى سبيل املثال، بينما تتسم القيادة التقليدية بسمات غري متثيلية، فـإن بعـض         . الدميقراطية
 لتعزيز احلكم الدميقراطي من خالل آليات تـستند إىل           هاماً السلطات التقليدية تشكل أساساً   

ومىت أُتيحت تلك الترتيبات، فإن شرعيتها تنطلق من عالقتها املنـسجمة مـع           . توافق اآلراء 
  . جمتمعها التقليدي وبيئتها االجتماعية

  ضرورات سيادة القانون وحقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  دة القانون ترابط حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيا  -ألف  
، ذكر إعالن وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده املؤمتر العاملي حلقـوق   ١٩٩٣يف عام     -١٧

اإلنسان أن الدميقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أمور مترابطـة            
تنميـة  ، وأنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم تقوية وتعزيز الدميقراطية والويعزز بعضها بعضاً 

 عن ذلك، اعتمـدت     وفضالً. )٥(واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف العامل أمجع       
، ٢٠٠٥ و ١٩٩٩ سلسلة من القرارات يف الفترة ما بني عـامي           جلنة حقوق اإلنسان سابقاً   

تكرر فيها التأكيد على الترابط فيما بني الدميقراطية وحقوق اإلنـسان والتنميـة وسـيادة               
  .القانون
 من املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، أكد جملس حقوق اإلنسان           سنة تقريباً  ٢٠وبعد    -١٨

 أن الدميقراطية أمر حيوي لتعزيز مجيـع حقـوق اإلنـسان ومحايتـها              ١٩/٣٦يف القرار   
 على أن الدول ضامنة للدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلكـم الرشـيد            ، مشدداً )٤ الفقرة(

  ).١٢الفقرة (ولية عن إعماهلا بالكامل وسيادة القانون وتتحمل املسؤ
 واملـشار إليهـا     ٢٠٠٥وعلى النحو املبني يف احللقة الدراسية اليت جرت يف عـام              -١٩
، فإن عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة، والترابط بني حقوق اإلنـسان وسـيادة              )٦(أعاله

  .القانون، مها من املكونات األساسية للدميقراطية كمفهوم وممارسة

__________ 

 .٨الفقرة  )٥(
 .٤انظر الفقرة  )٦(
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. وتكفل أولوية القانون شرعية من بيدهم السلطة ونظام احلكم الذي يلتزم به اجلميع              -٢٠
. والصلة بني حقوق اإلنسان وسيادة القانون توسع من نطاق االلتزام بـالقيم الدميقراطيـة             

الدميقراطيات الراسخة، ختضع السلطة القانونية للحكم وممارسة الـسلطة إىل االمتثـال             ويف
  .سية لسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةللمبادئ األسا

والترابط بني الدميقراطية وحقوق اإلنسان راسخ يف عدد مـن الـصكوك الدوليـة           -٢١
حلقوق اإلنسان، وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واإلعالن العـاملي    

 شخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة        لكل) أ: (حلقوق اإلنسان الذي ينص على أن     
لكل شخص حق تقلد الوظـائف      ) ب(لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبرية؛         

إرادة الشعب هي أساس سلطة احلكـم،       ) ج(العامة يف بلده على قدم املساواة مع اآلخرين؛         
اً باالقتراع العام وعلـى     وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة جترى دوري          

قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضـمان حريـة               
  ).٢١املادة (التصويت 

على ) ١٩٩٦(٢٥وتشدد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كذلك يف تعليقها العام رقم             -٢٢
قوق املدنية والسياسية، اليت تقر  من العهد الدويل اخلاص باحل٢٥هذا الترابط بإظهار أن املادة      

حبق كل مواطن يف املشاركة يف الشؤون العامة ويف أن ينتخب وُينتَخب وأن تتاح له فرصـة         
تقلد الوظائف العامة وحتمي هذا احلق، هي مادة مرتبطة بشكل أصـيل حبقـوق ومبـادئ                

) ٣الفقـرة  (يـز  وعدم التمي) ١٢الفقرة (دميقراطية أساسية أخرى مثل احلق يف حرية التعبري      
  ).٩الفقرة (واملساءلة 

  فعالية سيادة القانون وحقوق اإلنسان كمعايري دميقراطية   -باء  
ترتكز سيادة القانون إىل نظام حكم يستهدف ترسيخ املساواة واحلد مـن الرقابـة                -٢٣

ت  يتسم حبريـا  عادالً اجتماعياًوُيتوخى أن حيقق هذا احلكم التمثيلي منوذجاً  . وضمان احلرية 
  .)٧( من عناصر الدميقراطيةإجيابية مبا جيعل مبدأ الشرعية يف حد ذاته عنصراً

وبذلك ال تنفصل عن مبادئ النظام الدميقراطي الفاعل مبادُئ سيادة القانون مبا فيها               -٢٤
أولوية القانون، واستقاللية اجلهاز القضائي ونزاهته، واليقني القانوين، واملـساواة، وعـدم            

  .صل بني السلطات، والشفافية، واملساءلةالتمييز، والف
وتشكل الدميقراطية بيئة طبيعية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وإعماهلا الفعلـي،             -٢٥

وميكِّن التقدير املوضوعي ملستوى احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون من          . وحتقيق العدالة 
جه اخلصوص، فإن األدلة على إمكانية      وعلى و . إجراء تقييم سليم حلالة الدميقراطية يف بلد ما       

__________ 

)٧( Jesús Rodríguez Zepeda, Estado de derecho y democracia, 2nd ed. (Mexico City, Instituto Federal 
Electoral, 2001), p. 10. 
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االطالع على الشؤون العامة واملشاركة فيها والتعـبري عـن اخليـار الـسيادي للـشعب                
مؤشرات ملموسة على احترام القيم الدميقراطية وفعالية مؤسـسات احلكـم يف ظـل               تقدم
  .الدميقراطي النظام
اهر احترام التعبري عـن     وكذلك يعد احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان من مظ          -٢٦

ويف هذا السياق، يتعني منح نفس القدر من . إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات الشرعي    
األمهية واحلماية القانونية لكل حقوق اإلنسان، مبا فيهـا احلقـوق املدنيـة أو الـسياسية                

دة القانون يـشكل    ومبوازاة ذلك، فإن االمتثال لسيا    . االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية     أو
  .أكثر الضمانات فعالية ضد التحيز واالنتقائية والتعسف وإساءة استعمال السلطة

  التحديات أمام ضمان الدميقراطية  -رابعاً  
فقد تزايد عدد   .  حنو الدميقراطية   ومتزايداً رداً مطّ شهد العامل يف العقود األخرية توجهاً       -٢٧

لة انتقالية حنو الدميقراطية يف جنوب غـرب أوروبـا،          الدميقراطيات أو البلدان اليت متر مبرح     
وأمريكا الالتينية والوسطى، وآسيا واحمليط اهلادئ، وشرق ووسط أوروبا، وأفريقيا جنـوب            

وعلى امتداد حقب ما بعـد احلـرب البـاردة          . الصحراء، والشرق األوسط ومشال أفريقيا    
 العمليات االنتقاليـة يتمثـل يف       سبتمرب والربيع العريب، كان تأمني    /واحلادي عشر من أيلول   

ولكن التوسع الكمي يف الدميقراطية واألمهية      . اجلهد املتواصل لضمان الدميقراطية أو إرسائها     
 يف السياسة الدولية مل ينهيا التهديدات اليت ميكـن أن تعـرض             املركزية اليت اكتسبتها حديثاً   

  .للخطر الدميقراطيات الناشئة والراسخة على السواء
فالعناصر الضرورية للدميقراطية املذكورة أعاله ميكن أن تواجه حتديات يف هـذين              -٢٨

وأبرز مسات القصور يف الدميقراطية هي تلك الناجتة عن العوائق املؤسـسية أمـام              . السياقني
املمارسة الدميقراطية، والتعدي املتعمد على احلريات، والقيود املفروضـة علـى مـشاركة             

اش العام أو غيابه، وانعدام سياسات التمكني الفعالة وإمكانية اللجوء          املواطنني، وضعف النق  
  .إىل القضاء، والوصول إىل السلطة أو تغيري احلكم على حنو غري دستوري

  التحديات السياسية واألمنية  -ألف  
إن املؤسسات اليت تتسم بالضعف أو القصور تعد من أخطـر التحـديات أمـام                 -٢٩

نا أعاله، فإن الدميقراطية ال حتتاج إىل اتباع منط موحد، إمنا حتتاج إىل             وكما أبرز . الدميقراطية
. التزام سياسي يستند إىل احترام حقوق اإلنسان وامتثال املؤسسات ملبادئ سيادة القـانون            

  .وميكن تعطيل هذا التفاعل والتعاون إن مل تتفق كل القوى املتنافسة على العمل معاً
.  إضعافها ميكن أن تنهار مما يؤدي إىل تفكك نظام الدولة          فاملؤسسات اليت يتواصل    -٣٠

سلطة تنفيذية استبدادية، أو برملان يفتقر إىل الكفاءة        : ومن بني املسببات الرئيسية هلذا التعطيل     
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أو املساءلة، أو حماوالت التالعب بالنظام الدستوري ونتائج االنتخابات، أو جـيش يتبـع              
ساعد على حتقيق األمن القومي، أو التفكك بـسبب آثـار            من أن ي   املصاحل السياسية بدالً  

  .  آخر للدميقراطية وإرسائها خطرياًويشكل فراغ السلطة حتدياً. الفساد
ويعد االلتزام اجملتمعي الثابت ال غىن عنه لتجنـب تعطيـل مـسرية الدميقراطيـة                 -٣١
اوز سيادة القـانون    ومغريات جت " احلنني للدكتاتورية "كما يتيح للمجتمع إبعاد     . تراجعها أو
صـلة  "ويف هناية األمر هناك     ). حكم الغوغاء أو مجاعات إنفاذ القانون خارج إطار القضاء        (

  .)٨("دائمة بني أمن األشخاص والتعايش الدميقراطي
 للدميقراطية إذا دامت التحديات أمـام قـدرة          أن تشكل العوملة هتديداً    وميكن أيضاً   -٣٢

وباملثل، فإن الطابع العـابر للحـدود       . ها وبيئتها واقتصاداهتا  الدول على مراقبة إدارة موارد    
الوطنية لبعض التحديات األمنية السائدة، مثل اجلماعات املسلحة اليت تنشط عرب عدة بلدان،             

 ويف السنوات األخرية، اختذ هذا العنـصر بعـداً        . يزيد من هتديد االستقرار السياسي للدول     
ابر للحدود الوطنية، حيث تشكل اجلماعات املسلحة الـيت          يتعلق بزيادة اإلرهاب الع    جديداً

وجيب أن تكـون    . تتحرك عرب احلدود حتديات خطرية أمام األمن الوطين واإلقليمي والعاملي         
. ردود الدول على هذه التهديدات حمددة بدقة من أجل جتنب املزيد من إضعاف الدميقراطية             

 عدة أمثلة النتهاكات حقوق اإلنسان      سبتمرب/وشهدت حقبة ما بعد احلادي عشر من أيلول       
ويف هذا الصدد، من املهم بشكل خاص       . وتضاؤل سيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب      

التشديد على أن حقوق اإلنسان ال يقيدها إال القانون ويف احلدود الضرورية للوفاء بغـرض               
  .السماح بالتقييد يف جمتمع منفتح ودميقراطي

وتشكل مسؤولية الدول عن منع العنف      .  أمام الدميقراطية   هائالً ياًويشكل العنف حتد    -٣٣
ويتعني يف مواجهتها للعنـف أن      . أو احتوائه أمهية بالغة قبل االنتقال السياسي وخالله وبعده        

كما أن إضفاء الطابع .  عن أبعاده احمللية والوطنية والدوليةتعاجل أسبابه املباشرة والعميقة فضالً
ليات السالم االستراتيجية يف اجملتمعات اليت متر مبرحلة الـرتاع أو مرحلـة   املؤسسي على عم 

بعد الرتاع يؤثر بشكل كبري يف منع العنف واحتوائه على السواء، وذلك هبـدف محايـة                 ما
  .حقوق اإلنسان يف ظل سيادة القانون

ظام  ألسس الن  كما ميكن أن ينشب العنف عندما يشكل استحداث الدميقراطية حتدياً           -٣٤
وعلى . فاالنتقال إىل الدميقراطية بطبيعته متشعب وغري منظم. السياسي السابق غري الدميقراطي

وجه التحديد، هناك احتماالت أن تشهد املراحل االنتقالية حماولة من أفراد أجهـزة الدولـة    
 ويف هذا السياق، رمبا تشكل التسوية السلمية للرتاعـات حتـدياً          . السابقة الستعادة السلطة  

  . ملؤسسات الدولة احلديثة اإلنشاءخاصاً
__________ 

)٨ ( Organization of American States, Inter-American Commission on Human Rights, “Report on citizen 

security and human rights”, document OEA/Ser.L/V/II. (Doc. 57), para. 20 .  املرجع متاح على املوقـع
 .www.cidh.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ENG.pd :الشبكي التايل
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  التحديات االجتماعية واالقتصادية  -باء  
 أمام الدميقراطية، حيث تفرغ الدميقراطيـة        شديداً متثل أوجه التفاوت املتنامية حتدياً      -٣٥

 كما يشكل تفشي الفقر واحلرمـان هتديـداً    . الرمسية من مضموهنا بالنسبة للمواطنني الفقراء     
، حيث جيردان الناس من حقهم يف تقرير مستقبلهم مما يضعف النسيج            )٩(ميقراطية للد مستمراً

  .)١٠(االجتماعي
فبإمكانه أن يضر   . كما ميثل الفساد بكل أشكاله عقبة رئيسية أمام التقدم الدميقراطي           -٣٦

بالقيم الدميقراطية ويقوض نسيج اجملتمع ويتحايل على سيادة القانون ويؤدي إىل انتـهاكات             
ويف سياق تعزيز املساءلة، فإن األدوار الوقائية واحلمائية اليت تـضطلع هبـا             . ق اإلنسان حلقو

القوانني واملؤسسات الدميقراطية تدعم مكافحة الفساد واإلفالت من العقاب وتوطد عمليـة            
  .النهوض بسيادة القانون

 حتـدث يف    ومن التحديات األخرى اليت تواجه الدميقراطية خيبة األمل اليت ميكن أن            -٣٧
فهي عادة ما تنشأ، يف الدميقراطيات احلديثـة،        . الدميقراطيات احلديثة والراسخة على السواء    

فمع عدم حتقق التطلعات    . بسبب تدهور األحوال االقتصادية واألمنية خالل املراحل االنتقالية       
صـوات   من الظهور املتقطع أل    غري الواقعية حبدوث تقدم فوري، ميكن أن يرتعج الناس أيضاً         

وميكن أن تتسبب هذه الظاهرة التراكمية املُربِكة يف مواقـف     . وآراء وعناصر وأفكار جديدة   
  .وسياسات إقصائية

فـاملواطنون  .  خمتلفة ويف الدميقراطيات الراسخة، ميكن للتحديات أن تأخذ أشكاالً         -٣٨
ياسية هـم  احملرومون من حريتهم يف التعبري وحقهم يف اإلعراب عن معارضتهم للقرارات الس       

. حمرومون يف واقع األمر من ممارسة حقهم يف التشاور واختاذ القرار علـى حنـو سـيادي                
  .الدميقراطية غري آمنة يف تلك الظروف وتكون
 /ويف الكلمة اليت ألقتها يف منتدى بايل للدميقراطية الـذي عقـد يف تـشرين الثـاين            -٣٩

احلكم الدميقراطي العـاملي    "لى أن   ، شددت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ع      ٢٠١٢ نوفمرب
 أن يقوَّض على الصعيد الوطين بسبب التدابري اليت تقيد، بل وتعاقب على، حريـة               ميكن أيضاً 

التعبري واحلق يف احلصول على املعلومات ونقلها واحلق يف التجمع السلمي ويف حرية تكـوين               
تمع تـستحق االهتمـام     عندما نتحدث عن املشاركة، فإن بعض فئات اجمل       "، وأنه   "اجلمعيات

...  هتميشها ويف هذا الصدد، فإن متكني الفئات اليت مت استثناؤها أو         . واإلدماج على حنو خاص   
وحتقيق مشاركتها الكاملة يف عمليات اختاذ القرار من األمور األساسـية لتحقيـق املـساواة               

  ".والسالم والتنمية
__________ 

)٩( Achille Mbembe, “Democracy and the ethics of mutuality: notes from the South African 
experiment”, seminar presented at the University of Stellenbosch, 14 April 2011. 

 .Tzvetan Todorov, Les Ennemis Intimes de la Démocratie (Paris, Robert Laffont, 2012): انظر )١٠(
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  سـحرياً  بع الدميقراطي ليس حـالً    والدميقراطية ليست دواء لكل داء، وإضفاء الطا        -٤٠
 علـى   وميكن لزيادة خيبة األمل أن تكون حافزاً      . عات اجملتمعية بتحقيق االزدهار   جلميع التوقُّ 

كـره األجانـب    نشوء ظواهر اجتماعية ضارة مثل التطرف واإلقصاء والعنصرية والتمييز و         
  .ووصم غري املواطنني

وق اإلنسان ووجود وسـائط إعـالم       ويف ذلك السياق يكون التثقيف يف جمال حق         -٤١
مستقلة ومتعددة ومؤسسات وطنية فعالة حلقوق اإلنسان من األمـور اجلوهريـة لـضمان              

وتعد ضمانات حرية التعبري والرأي من األمور اهلامة ولكن التحديات اليت تواجه            . الدميقراطية
ضمن على وجه   وتت. الصحفيني وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعالم هي حتديات متشعبة         

  .)١١(اخلصوص الرقابة وتركز ملكية وسائط اإلعالم

  عملية االنتقال إىل الدميقراطية  -خامساً  
. يتضمن مفهوم الدميقراطية تقاليد متنوعة، وكذلك ختتلف السبل إىل الدميقراطيـة            -٤٢

إضـفاء الطـابع   "و" التحـرر الـسياسي  "و" االنتقال إىل الدميقراطيـة   "وتستخدم عبارات   
فطريق التحول من دولة قمعية إىل دولة       . ، وكلها تشري إىل عملية سياسية     تبادلياً" راطيالدميق

ويف الوقت نفـسه،   .  سينطوي على عقبات   دميقراطية وحتسني النظم الدميقراطية القائمة دائماً     
 للتحوالت اجملتمعية املتتالية، ويتيح ذلك حتقـق         مدروساً فإن عمليات االنتقال تشكل مساراً    

  .اج واإلنفاذ على حنو سليم للقيم املعيارية حلقوق اإلنسان وسيادة القانوناالندم

  من االحتجاج إىل االنتقال  -ألف  
إن التوافق بني الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون يظهر على حنـو هـام                -٤٣

قيق عندما يعرب اجملتمع عن شعوره املشترك بالسيادة القومية يف سياق انتفاضة تستهدف حت            
وهذا التحول الرئيسي عن احتكار السلطة يدور حول إنشاء مؤسسات مناسبة           . الدميقراطية

  .للتقدم الدميقراطي
ويعد االضطراب وعدم االستقرار االجتماعي من العقبات الرئيسية أمـام ضـمان              -٤٤

ـ   . وهناك ترابط هام بني الوحدة الوطنية وإمكانية استمرار االنتقال        . الدميقراطية ني ومـن ب
  .)١٢(الشروط املسبقة العديدة لتحقيق الدميقراطية، يعد هذا األمر أساسياً

__________ 

 International Council on Human Rights Policy, Journalism, Media and the Challenge of :انظـر  )١١(

Human Rights Reporting (Geneva, 2002). 
: نوقش ذلك على وجه اخلصوص يف املقال املرجعي مبجال التحـول الـسياسي لـدانكوارت روسـتو                 )١٢(

“Transitions to democracy: toward a dynamic model”, Comparative Politics, vol. 2, No. 3 (April 

1970), pp. 337-363. 
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  تأسيـسياً  ويشكل التوسع يف التنافس السياسي واالنتخايب لتيسري املشاركة حتـدياً           -٤٥
وكانت هذه هي احلالة، على سبيل املثال، خالل عملية االنتقال اإلسـبانية            . هذا الصدد  يف
والدميقراطية عملية تكاملية، وفتح باب التنـافس االنتخـايب         . )١٣(سبعينات القرن املاضي   يف

  . ملشروع إرساء الدميقراطية بشكل سليم الزماًخالل مرحلة االنتقال املبكرة يعد شرطاً
ويتسم هذا  . وثاين التحديات األولية يتعلق بتفكيك هيكل النظام السلطوي السابق          -٤٦

فبينما جيب على الدولـة     . ق بدور القوات املسلحة   األمر باحلساسية على حنو خاص فيما يتعل      
االحتفاظ بالسيطرة والرقابة الشرعية على قواهتا الوطنية، يشكل تفكيك النظام القدمي بنجاح            

مهمة شاقة ميكن لنتائجها أن تكون مربكة يف حال عـدم           ) تسريح امليليشيات احلزبية مثالً   (
  .التخطيط هلا بشكل سليم

رتبط باحلاجة إىل املشاركة يف إعادة توزيع الـسلطة الـسياسية           وثالث التحديات ي    -٤٧
ويتحقق ذلك من   . هبدف ضمان وجود حكومة فعالة تؤمنها سيادة القانون وحقوق اإلنسان         

ويكتسب استحداث القوانني اليت تضفي الطابع الشرعي علـى         . خالل اإلصالح الدستوري  
وجيب . ياسية أمهية مركزية هلذه العملية    تشكيل اجلمعيات السياسية واالعتراف بالتعددية الس     

 وفـق الدسـتور   أن يكون مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مقننـاً         
  .بفعالية وينفذ
فعمليات التحـول   . ومن التحديات األخرى يف هذه املرحلة جودة العملية االنتقالية          -٤٨

وبينما تكون الدميقراطية مرهونـة     . اطية دائماً يف النظم تتسم بالتنوع، وال تؤدي إىل الدميقر       
باحترام احلقوق واحلريات، فإن تقنني املسؤولية املدنية، والتسامح مع االختالفات، وتقاسـم            
العبء اجلماعي، وإرساء الدميقراطية، أمور تستند إىل العمل القائم على التزام سياسي راسخ             

  .بتحقيق أهدافها

  لفاعلة من غري الدولدور الدولة واجلهات ا  -باء  
يتعني أن تساهم الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول علـى الـسواء يف ترسـيخ                  -٤٩

وتتوقف عملية االنتقال الناجحة أو القابلـة       . عمليات االنتقال إىل الدميقراطية أو هتدئة وتريهتا      
ام حقوق  لالستمرار على ترسيخها يف شكل إصالحات يف كل أحناء البلد من أجل ضمان احتر             

، الـذي   املستعادة وأشار املؤمتر الدويل الثاين للدميقراطيات اجلديدة أو      . اإلنسان وسيادة القانون  
ومن املثري للقلق إعاقة    . ، إىل الضعف اهليكلي للدميقراطيات اجلديدة     ١٩٩٤عقد يف ماناغوا عام     

العملية بسبب عدم وجود معارضة ذات مصداقية، وضعف جمتمع املدين، وضعف االقتـصاد،             

__________ 

 José Félix Tezanos, Ramón Cotarelo, and Andrés de Blas, eds., La Transición Democrática:انظر )١٣(

Española (Madrid, Sistema, 1989). 
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واحتكار احلزب احلاكم للعملية السياسية، واحتماالت التدخل العسكري، وتواضـع الثقافـة            
  .)١٤(النظام سية الدميقراطية، واستمرار شغل املناصب مبا حيول دون تغيريالسيا
 أن تواجه مسألة اإلفالت من العقاب وتضمن        وجيب على السلطات املنتخبة حديثاً      -٥٠

املساءلة عن االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل الـيت            
لفاعلة من غري الدول، وذلك من خالل اسـتراتيجيات فعالـة           تتورط فيها الدول والعناصر ا    

  . من بينها احملاكمات اجلنائية وجلان التحقيق الوطنيةويشمل ذلك أموراً. للجرب واالنتصاف
ويظهر مفهوم العدالة االنتقالية كضرورة لنجاح عمليات االنتقال إىل الدميقراطيـة،             -٥١

السياسي ويتسم بالردود القانونية يف مواجهة جرائم       وهو مفهوم للعدالة يرتبط بفترات التغري       
كامل نطاق العمليات واآلليات    "ويشمل مفهوم العدالة االنتقالية     . )١٥(النظم القمعية السابقة  

املرتبطة باحملاوالت اليت يبذهلا اجملتمع لتفهم تركة من جتاوزات املاضي الواسعة النطاق بغيـة              
وقد تشمل اآلليات القضائية وغري القـضائية       . قيق املصاحلة كفالة املساءلة وإقامة العدالة وحت    

وحماكمـات  ) أو عدم وجودها مطلقـاً (على السواء مع تفاوت مستويات املشاركة الدولية       
األفراد، والتعويض، وتقصي احلقائق، واإلصالح املؤسسي، وفحص الـسجل الشخـصي           

لتعـويض ورد االعتبـار   وجيب منح ا. )١٦("للكشف عن التجاوزات والفصل، أو مزيج منها 
لألشخاص الذين تعرضوا على حنو غري قانوين للحرمان من احلرية أو لإلدانة بدون اإلجراءات     

  .ويعد دور اجلهاز القضائي املستقل والفعال بالغ األمهية يف هذا السياق. القانونية الواجبة
.  لتفعيلها السليم  ياًويعد متكني اجملتمع املدين ومشاركته يف ممارسة الدميقراطية ضرور          -٥٢

ومن أجل تيسري االنتقال الدميقراطي، جيب على منظمات اجملتمع املدين أن تعمل بنشاط على              
ويف هناية املطاف، ميكـن تعريـف املـسامهة         . الدعوة إىل التسامح والثقة واالحترام املتبادل     

ل، ومثقِّف، ونظـري    املتشعبة للمجتمع املدين يف جمال الدميقراطية بأهنا واضع جلداول األعما         
  .)١٧(للحكومة، ومصدر للبدائل السياسية اجلديدة

__________ 

)١٤( Usman A. Tar, “The challenges of democracy and democratisation in Africa and the Middle East”, 
Information, Society and Justice, vol. 3, No. 2 (July 2010), p. 88. 

)١٥ ( Ruti Teitel, “Transitional justice genealogy,” Harvard Human Rights Journal, vol. 16 (2003), p. 69. 
تقرير األمني العام عن سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات الرتاع وجمتمعـات مـا بعـد الـرتاع            )١٦(

)S/2004/616(٨قرة ، الف. 
)١٧( Mehran Kamrava and Frank O. Mora, “Civil society and democratization in comparative 

perspective: Latin America and the Middle East”, Third World Quarterly, vol. 19, No. 5 
(December 1998), p. 897; Caroline Boussard, Crafting Democracy: Civil Society in Post-

Transition Honduras (Lund, Sweden, Bloms Tryckeri, 2003), p. 19. 
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  الدروس املستفادة وأفضل املمارسات  -سادساً  

  اخلربات الوطنية  -ألف  
 املوجهة مـن املفوضـية،      ٢٠١٢يوليه  / متوز ١١ على املذكرة الشفوية املؤرخة      اًرّد  -٥٣

  :أبرزت الدول األعضاء ما يلي
وتضمنت . لى أنه العائق الرئيسي أمام حتقيق سيادة القانون       حددت النمسا الفساد ع     -٥٤

أنشطتها املكثفة املناهضة للفساد إنشاء املكتب املركزي ملالحقة مرتكيب اجلرائم االقتـصادية            
ومينح الربنامج  . والفساد، وله والية قضائية قطرية، وإنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد         

ي األولوية ملكافحة الفساد، مما يؤثر على احلوكمـة والـسياسات           النمساوي للتعاون اإلمنائ  
وأصبح التدريب يف جماالت حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القـانون إلزاميـاً            . اإلمنائية

  .للقضاة واملدعني العامني
 لبناء دولة دميقراطية علمانية حتتـرم حقـوق         وأفادت أذربيجان بأهنا تبذل جهوداً      -٥٥

وتشمل تلك اجلهود إنشاء معهد حقوق اإلنسان الذي حيقـق يف           . يادة القانون اإلنسان وس 
انتهاك احلريات األساسية يف العمليات الدميقراطية؛ واعتماد خطة العمل الوطنيـة حلمايـة             
حقوق اإلنسان؛ وإنشاء مكتب أمني املظامل لضمان محاية األقليات القومية وحريـة التعـبري          

 التحديات الدائمة، أشارت أذربيجان إىل محاية حقوق الالجـئني        ومن بني . والتسامح الديين 
، ومواءمة التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، واآلثـار           واملشردين داخلياً 
  .الضارة للفساد

وأفادت البوسنة واهلرسك مبا اختذته من تدابري على الُصُعد التـشريعي والقـضائي               -٥٦
وجه التفاوت يف نظامها القـانوين مـع مبـادئ القـانون الـدويل،              واإلداري إلصالح أ  

 أقليـة،   ١٧يتعلق باملساواة أمام القانون، واحلماية القانوين ألقلياهتا القومية وعددها           فيما أي
وأشارت إىل أمهيـة    . والقضاء على التمييز العنصري من خالل اعتماد قانون ملكافحة التمييز         

  .نية الوصول اللذين أقرهتما احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانمبدأي إمكانية التنبؤ وإمكا
وأفادت بلغاريا مبا اختذته من تدابري وطنية لضمان االمتثال لإلجـراءات القانونيـة               -٥٧

الواجبة فيما يتعلق باإلجراءات القضائية املطولة، وبشأن انعدام سبل االنتصاف احمللية الفعالة            
ومشلت تلك التدابري تعديل    .  املفرط للقوة من قبل أفراد الشرطة      لضحايا اجلرائم، واالستخدام  

ومن املتوقع أن تـضع الـسلطات       . قانون النظام القضائي الستحداث آليات تعويض فعالة      
  .البلغارية تلك اآلليات يف غضون فترة زمنية معقولة

 الفعال  وأشارت اجلمهورية التشيكية إىل جتربتها االنتقالية، حيث ذكرت أن الدعم           -٥٨
 طويل األجل، يستند إىل الشراكة مع اجملتمع املدين، ويـتم            استراتيجياً للدميقراطية يعد هدفاً  

.  من خالل الدبلوماسية الثنائية واملتعددة األطـراف        مشتركاً  سياسياً تشجيعه بوصفه التزاماً  
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لقانون وحقوق  بالصلة بني الدميقراطية وسيادة ا     ٢٠٠٥ويقر برنامج تعزيز االنتقال املنشأ عام       
. اإلنسان باعتبارها األداة األكثر فعالية ملراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان ومنعهـا وجربهـا            

وُمنحت األولوية يف السياسة االنتقالية ملبادئ احلكم الدميقراطي، مبا يف ذلك حرية وسـائط              
  .اإلعالم، وإمكانية احلصول على املعلومات، ومتكني اجملتمع املدين

اليونان مبنح ضمانات ملوظفي اخلدمة املدنية فيما يتعلق بانتقاد اإلجـراءات           وأفادت    -٥٩
ويعد تقدمي التدريب   . اليت تتخذها سلطة أعلى، وذلك يف إطار قانون موظفي اخلدمة املدنية          

 يف تنميـة     هامـاً   حلقهم يف التعليم املستمر، عامالً     مدى احلياة ملوظفي اخلدمة املدنية، امتثاالً     
ويسهم ذلك يف حتسني اجلودة والتشغيل الفعال ألعمال اإلدارة العامـة،           . ظفنيمهارات املو 

  .وحيسن من قدرهتا على مكافحة الفساد
وأفادت اليابان مبا تقدمه من دعم دويل من أجل إرساء الدميقراطية وال سيما مـن                 -٦٠

انونيـة  ويشمل هذا الدعم تطـوير الـنظم الق       . خالل الشراكة من أجل التنمية الدميقراطية     
والقضائية واالنتخابية؛ وتنظيم برامج تدريبية للعاملني يف اجلهاز القضائي واإلدارات العامـة            

وتتمثل املبـادئ اإلرشـادية للـدعم       . وضباط الشرطة؛ ومتكني املرأة؛ وتعزيز اجملتمع املدين      
ده الشراكة مع البلدان النامية بناء على املشاورات واالتفاق مع البلد الـشريك وجهـو               يف
  .املساعدة الذاتية يف
 للمعايري الدوليـة حلقـوق      وأفاد األردن باختاذ تدابري تشريعية وعملية معتمدة وفقاً         -٦١

اإلنسان من أجل ضمان استقالل السلطة القضائية واحملاكم العسكرية، وإمكانية اللجوء إىل            
ات العادلة واإلجراءات   القضاء للجميع مبا يف ذلك األقليات، واملساواة أمام القانون، واحملاكم         

القانونية الواجبة، وإمكانية مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف الشؤون العامة علـى قـدم              
املساواة مع اآلخرين، والشفافية واملساءلة يف املؤسسات العامة واخلاصـة، واملـساءلة عـن          

 اإلضافية  ومشلت التدابري . االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان مثل التعذيب وجرائم الشرف       
توفري التدريب للعاملني يف اجملال القانوين ووضع دليل مهين ملساعدة املدعني العـامني علـى               
  .التحقيق يف جرائم التعذيب ومحاية حقوق ضحايا التعذيب واألشخاص احملرومني من احلرية

وأشارت موريشيوس إىل مبادئ الدستورية وسيادة القانون، اليت تـشكل الركيـزة              -٦٢
ويعزز من ضمان تلك املبادئ دور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وقانون           . قراطية جملتمعها الدمي

ومت حتسني إمكانيـة اللجـوء إىل   . اآللية الوقائية الوطنية، وخطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان   
  .القضاء وإقامة العدل من خالل توفري تدريب مهين للعاملني يف جمال القانون وضباط الشرطة

وأفاد اجلبل األسود بوجود أحكام دستورية تضمن محاية احلقوق واحلريات الفردية،             -٦٣
وهناك هيئة مستقلة، هي    . والفصل بني السلطات، ومحاية األقليات مبا حيظر دجمهم القسري        

جهاز محاية حقوق اإلنسان واحلريات، تكفل محاية قيم اجملتمع الدميقراطي، وذلك بالتعاون            
وُوضعت مدونة لقواعد السلوك من أجـل تعزيـز اسـتقالل الـسلطة             . دينمع اجملتمع امل  

  .وفعاليتها القضائية
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وأفادت قطر باختاذ تدابري لتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون، مبا يف ذلـك وضـع                -٦٤
ويضمن الدستور والقـوانني الـصادرة منـذ        . ٢٠٣٠الدستور اجلديد ورؤية قطر الوطنية      

أي املساواة أمـام    (وق اإلنسان واملبادئ األساسية للدميقراطية       ضمان محاية حق   ١٩٩٤ عام
). القانون، واحلق يف حماكمة عادلة، واستقالل السلطة القضائية، والفصل بـني الـسلطات            

أُنشئت عدة مؤسسات خلدمة نفس الغرض، مبا يف ذلك اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان              وقد
 الدوحـة حلريـة اإلعـالم وهيئـة الرقابـة           ومركز الدوحة الدويل حلوار األديان ومركز     

  .والشفافية اإلدارية
وكان جملس األقليات القومية قـد      . وأفادت رومانيا بأمهية متثيل األقليات يف الربملان        -٦٥

أُنشئ ليكون هيئة استشارية تضمن مشاركة األقليات القومية يف احلياة السياسية من خـالل              
ويضمن استخدام لغات األقليات يف اإلدارة العامـة        . اآلليات املؤسسية وآليات صنع القرار    

كما أُنشئ اجمللس الوطين    . احمللية وأمام احملاكم التمتع حبقوق اإلنسان والرتاهة يف إقامة العدل         
ملكافحة التمييز واهليئة الدائمة لالنتخابات من أجل ضمان تنفيذ مبادئ املساواة وعدم التمييز             

  .هذا التنفيذ، وحسن سري املشاورات االنتخابيةبني املواطنني واإلشراف على 
وشددت سلوفينيا على أنه يف األوقات اليت تشهد تغيريات هامة يف إطار دميقراطيـة                -٦٦

وجيب على مؤسـسات    . دستورية، جيب أال يكون هناك انتهاك حلقوق اإلنسان أو احلريات         
مبهام كل منها باعتبارهـا     حقوق اإلنسان واجلهاز القضائي واحملكمة الدستورية االضطالع        

، يـشترك ممثلـو املنظمـات       "ديوان املظـامل املوسـع    "ويف إطار نظام    . املؤسسات احلامية 
وباإلضافة إىل اعتماد تشريع    . احلكومية يف رصد معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم        غري

 ضـباط   يتوافق مع حقوق اإلنسان، أُنشئت إدارة متخصصة يف مكتب املدعي العام ملقاضاة           
  .الشرطة الذين يرتكبون جرائم جنائية أثناء عملهم

وذكرت إسبانيا املبادرات اليت اختذهتا عدة وزارات من أجل التشجيع على اتبـاع               -٦٧
ويتلقى أفراد قوات الشرطة وجهـاز      . سياسة لألمن القومي تؤدي إىل التمتع حبقوق اإلنسان       

رة األزمات، وذلك بالتعاون مـع بلـدان يف    يف جمايل حقوق اإلنسان وإدا   أمن الدولة تدريباً  
ويوىل اهتمام خاص حبماية ضحايا العنف املرتيل،       . أمريكا الالتينية وأفريقيا والشرق األوسط    

وباملساواة وعدم التمييز، وحقوق احملتجزين واألطفال واملسنني، والقضاء على التنميط اإلثين           
انب غري املـصحوبني بـذويهم واملعرضـني    والعرقي، والتمثيل القانوين املستقل للقصر األج 

لإلعادة إىل أوطاهنم، ودراسة القانون اإلنساين الدويل، واحلوار الثنـائي يف جمـال حقـوق               
  .اإلنسان، والعمل املشترك مع اجملتمع املدين

وأشارت سويسرا إىل مسألتني موضع نقاش على الصعيدين الوطين والـدويل ومهـا               -٦٨
، وعملية املبـادرات الراميـة إىل تعـديل     يتعلق بالتوافق مع القانون عموماً    املراقبة الوقائية فيما    

وذكرت أن الدميقراطية وسيادة القانون واالحتادية مها من بـني الـسمات احملـددة              . الدستور
وتتساوى تلك املبادئ يف القيمة وهي متوافقة مـع بعـضها           . للهيكل الدستوري السويسري  
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الدولة أن حتدد األجهزة اليت ستشرف على توافق الدسـتور          وجيب على   . بعضها بعضاً  ويعزز
وباملثل، فإن املبادرات املتخذة على صـعيد الكانتونـات         . والقوانني الوطنية مع القانون الدويل    

  .الدويل القانون والرامية إىل تعديل الدستور جيب أن تتوافق مع القانون االحتادي السويسري أو
قوق اإلنسان يف املكسيك أنه يف أعقاب مشاورات مكثفة     وذكرت اللجنة الوطنية حل     -٦٩

أجريت على الصعيد الوطين، مت استحداث إصالح دستوري يف جمـال حقـوق اإلنـسان               
يستهدف مواءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وتعزيـز سـيادة             

  .نالقانون، وضمان املزيد من الكفاءة يف نظام محاية حقوق اإلنسا

  عزيز الدميقراطية وسيادة القانونالتعاون الدويل واإلقليمي من أجل ت  -باء  
على مدى السنوات، أسفر الدعم املتواصل لتحقيق الشرعية والكفاءة يف جمال ضمان        -٧٠

وتتمتع عمليات الدميقراطية اخلاضـعة للـسيطرة       . الدميقراطية عن بعض املمارسات السليمة    
فع وطنية بدعم اجملتمع الدويل الذي يـسعى إىل تقـدمي مـساعدة             الوطنية واليت حتركها دوا   

  .ملموسة من بداية االنتقال إىل الدميقراطية ويشجع التغيريات الدميقراطية
، وأشار فيـه  جدول أعمال إلرساء الدميقراطية، أصدر األمني العام    ١٩٩٦ويف عام     -٧١

يه االنفتاح واملشاركة وتقل فيه الرتعة إرساء الدميقراطية عملية تؤدي إىل جمتمع يزيد ف"إىل أن 
 / أيلول ١٥ االحتفال يف يوم     ٢٠٠٧وبعد ذلك قررت اجلمعية العامة يف عام        . )١٨("التسلطية

ومما يدل على   . هبدف التوعية هبذا املوضوع    )١٩(سبتمرب من كل عام باليوم الدويل للدميقراطية      
ليات من بينها أنشطة جمتمع الدميقراطيات    االهتمام الدويل املتزايد بتعزيز الدميقراطية وجود عم      

وكل دورة من دورات املؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة اليت عقدت يف الفترة              
  .٢٠٠٦ و١٩٩٤بني عامي 

وقدمت إدارة الشؤون السياسية الدعم بأعمال األمانة للمؤمتر الدويل للدميقراطيات            -٧٢
 ١٩٩١ عـن ذلـك، اختـذت اجلمعيـة العامـة يف عـام               وفضالً. اجلديدة أو املستعادة  

 الذي أنشأت مبوجبه وحدة املساعدة االنتخابية اليت أعيد تنظيمها فيما بعد            ٤٦/١٣٧ القرار
حتت اسم شعبة املساعدة االنتخابية يف إدارة الشؤون السياسية، وذلك مـن أجـل تقـدمي                

  . ةاملساعدة االنتخابية لعدد كبري من الدول األعضاء املهتم
وتسعى مفوضية حقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي إىل التـصدي               -٧٣

للتحديات اليت يسببها ضعف الدميقراطية من خالل ما يقدمانه من خدمات استشارية وبرامج             
 لنطاق القدرة العملياتية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فإنه يعترب املقدم           ونظراً. للتعاون التقين 

ساسي للمساعدة الدولية يف جمال تعزيز احلكم الرشيد والدميقراطية يف كل أحناء العـامل،              األ

__________ 

 .١، صفحة E.97.1.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١٨(
 .٦٢/٧قرار اجلمعية العامة  )١٩(
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سيما على ُصُعد االنتخابات، والفعالية واملساءلة الربملانية، ومشاركة اجملتمـع املـدين،             وال
، وضـع   ٢٠١١ويف استجابة للربيع العريب الذي شهده عـام         . وتدريب مسؤويل احلكومة  

  لعمليات التغيري االنتقايل السلمي اليت تضم الشباب باعتبـارهم قـوة           ائي دليالً الربنامج اإلمن 
  .)٢٠(إجيابية
 ملفوضـية حقـوق      برناجميـاً   تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون هدفاً     ويشكل أيضاً   -٧٤

اإلنسان، حيث يرتبط ذلك بشكل أصيل مبهمتها املتمثلة يف ضمان احترام ومحايـة مجيـع               
ويف إطار برنامج التعاون التقين للمفوضية، يتم التركيـز علـى األنـشطة             . حقوق اإلنسان 

التدريبية من أجل تعزيز اإلطار القانوين والقضائي حلماية حقوق اإلنسان، وتوفري اخلـربات             
القانونية يف اإلصالحات الدستورية والتشريعية، وتقدمي التدريب للربملانيني، ومتكني قطاعات          

وتنـشط  . رومة، والدعوة، والتوعية، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       اجملتمع الضعيفة واحمل  
املفوضية كذلك يف دعم عمليات إرساء الدميقراطية والعدالة االنتقالية، بطـرق مـن بينـها          
املشاركة يف إعداد وتنفيذ مشاورات وطنية جامعة؛ ودعم إجراء عمليات تقـصي احلقـائق              

  .مج للتعويض؛ والنهوض باإلصالح املؤسسيوإقامة آليات للمساءلة القضائية وبرا
ويشكل االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان آلية فريـدة              -٧٥

متكن من استعراض سجل حقوق اإلنسان لكل الدول األعضاء، ويقدم من خـالل عمليـة               
ن أجل تعزيـز    التدقيق املنتظمة اليت جيريها دوافع ممكنة للتغيري وإصالحات ميكن إجراؤها م          

  .الدميقراطية
 لدعم املشاريع الرامية إىل بناء      ٢٠٠٥وأُنشئ صندوق األمم املتحدة للدميقراطية عام         -٧٦

. املؤسسات الدميقراطية وتعزيزها، وضمان مشاركة كل الفئات يف العمليـات الدميقراطيـة           
قوق اإلنسان،  ويركز الصندوق على عدة مواضيع منها تعزيز احلوار الدميقراطي، والنهوض حب          

  .ومتكني اجملتمع املدين، والتربية املدنية، واملساءلة، والشفافية
وقامت عدة منظمات حكومية دولية عاملة على الصعيد اإلقليمي بإدمـاج تعزيـز               -٧٧

وتضم منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا،       . أو ميثاقها املنظِّم  /الدميقراطية يف برامج عملها و    
ية، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، واملفوضية األوروبيـة، واالحتـاد           ومنظمة الدول األمريك  

وشكل إدراج أحكام تتعلق حبقوق اإلنسان والدميقراطية يف اتفاقـات املـساعدة            . األفريقي
والتجارة على الصعيد الدويل، مثل اتفاق كوتونو بني االحتاد األورويب ودول أفريقيا ومنطقة             

 ألوجه الترابط فيمـا بـني حقـوق اإلنـسان            هاماً  تقنيناً البحر الكارييب واحمليط اهلادي،   
  .والدميقراطية والتنمية االقتصادية

وبعض هذه املنظمات، مثل االحتاد األفريقي ومنظمة الدول األمريكيـة واجلماعـة              -٧٨
االقتصادية لدول غرب أفريقيا واملنظمة الدولية للفرنكوفونية، قام على حنو مـنظم بتعليـق              

__________ 

 United Nations Development Programme, “Strategy of response to transformative change: انظـر  )٢٠(

championed by youth in the Arab region” (2012). 
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واستحدث االحتـاد األفريقـي   . ن اليت ُتحدث تغيريات غري دستورية يف احلكم      عضوية البلدا 
ويـضع إعـالن    . تدابري حمددة ضد اإلطاحة غري الدستورية باحلكومات املنتخبة دميقراطيـاً         

بيكيتاوا الصادر عن منتدى جزر احمليط اهلـادئ وكـذلك إعـالن وارسـو، املعتمـدان                
 بالتغيريات غري الدستورية يف السلطة وحماوالت تعديل ، التزامات مماثلة فيما يتعلق ٢٠٠٠ عام

  .الدساتري الوطنية لتمديد الوالية الرئاسية
ووضـع  . ويساعد االحتاد الربملاين الدويل يف إقامة نظم برملانية يف مجيع أحناء العامل             -٧٩

  .مبادئ توجيهية للممارسات السليمة يف الربملانات وسبل تقييم األداء الربملاين
ويشكل تعزيز الدميقراطية والنهوض هبا أولوية كذلك لعدد كبري من منظمات اجملتمع   -٨٠

املدين حول العامل، من بينها املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية، واملركز الـدويل             
للعدالة االنتقالية، ومركز شؤون التحول الدستوري يف جامعة نيويورك، ومركـز جنيـف             

منية، ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، واملركز األورويب          للسياسات األ 
  .املشترك بني اجلامعات حلقوق اإلنسان وإرساء الدميقراطية

  االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  

  االستنتاجات  -ألف  
.  للـدول األعـضاء     ودائمـاً   جامعاً يتعني أن يشكل ضمان الدميقراطية شاغالً       -٨١
هاكات املنهجية حلقوق اإلنسان وسيادة القانون تـؤدي إىل تراجـع الدميقراطيـة             فاالنت
  .املطاف هناية يف
ويشكل االنتشار العاملي املعاصر للدميقراطية حركة دينامية تـستجيب لتحـرك             -٨٢

الشعوب وتطلعاهتا مبراعاة مبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القـانون مـن أجـل زيـادة               
  .واحلرية العدالة
فهي ال تنتمي ألي بلد أو إقليم أكثر مـن          .  يوجد منوذج واحد للدميقراطية    وال  -٨٣
خة يف ميثـاق    فهي مترسِّ . وتعد القواعد واملعايري والقيم املكونة للدميقراطية عاملية      . غريه

األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان، والـصكوك الدوليـة الرئيـسية              
  .اإلنسان حلقوق
. ميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ويعـزز بعـضها بعـضاً          وترتبط الد   -٨٤

ويهدد إضعاف إحداها التمتع    . العالقة بني تلك العناصر بالتعاضد يف نظام احلكم        وتتسم
  .بالعنصرين اآلخرين بل ورمبا وجودمها
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وميكن إكـساهبا  .  للمشاركة اجلامعة والتمكني واملساءلةوتعد الدميقراطية منطلقاً   -٨٥
رونة من خالل مؤسسات قوية يقودها مسؤولون يفوَّضون ويساءلون وفق الدسـتور،            امل

  .وقوانني وسياسات وممارسات متوافقة مع حقوق اإلنسان
وتظهر التحديات أمام الدميقراطية يف الدميقراطيات املستقرة واالنتقاليـة علـى             -٨٦

. فية والتطرف والتعصب  وتتضمن التهديدات الرئيسية للدميقراطية العنف والطائ     . السواء
وهناك حتديات إضافية تؤدي إىل انتكاسات خطرية مثل الفقر، وإساءة استعمال السلطة،            
والفساد االقتصادي والسياسي املتوطن، واإلفالت مـن العقـاب، وتقييـد احلريـات             

  .األساسية
إن إرساء الدميقراطية عملية تنطوي على التجربة واخلطأ من كل بـد، لـذلك                -٨٧
وحتدد إجنازاتـه عناصـر تتمثـل       . سار معقد ال ميكن التنبؤ به وحماط بالتحديات       م فهو
  .جودة عملية االنتقال، وطبيعة التزام القيادة، وتقنني شروط االنتقال يف
وهـي  . ومحايتها عملية طويلة ومـستمرة    . إن الدميقراطية تترسخ مبرور الوقت      -٨٨

فعمليات االنتقال املعاصرة معقـدة     . الذكاء بالغ    مؤسسياً  وعمالً رداً مطّ تتطلب استثماراً 
  .بشكل بارز، وتنطوي على عدد متزايد من الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول

فعمليات التحول املترتبة عليـه     . ويتمثل إرساء الدميقراطية يف بلورة نظام جديد        -٨٩
ن تدرك هذه   وجيب على القيادة أ   . ميكن أن تصل إىل الفوضى واحتماالت الرتاع والعنف       

  . تتسم باملرونة والكفاءةالظواهر املعقدة وتعتمد ُنهجاً
وتقدمي الدعم من اجملتمع الدويل خالل املراحل املبكرة لعملية االنتقال، وال سيما              -٩٠

 من تقدميه خالل املراحل الالحقة املتمثلة       من خالل املساعدة االنتخابية، يكون أكثر جناحاً      
ينبغي أن تستمر األمم املتحدة يف االستجابة للشواغل املتواصـلة      و. يف توطيد الدميقراطية  

  .للدول األعضاء
وهناك حاجة إىل إطار استراتيجي دويل متضافر ومعتمد يصاحب الـدميقراطيات             -٩١

وسيربز هذا اإلطار امليزات النسبية وأوجه التكامل كما سيعزز مـن االتـساق             . الناشئة
  .ة بأسرهاوالتعاون يف منظومة األمم املتحد

  التوصيات  -باء  

  اجلهود الوطنية لتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون     
يتعني على الدول أن تسعى إىل احترام مبادئ سيادة القانون وال سيما الفصل بني        -٩٢

السلطات، واستقالل السلطة القضائية، واستقالل الربملان ومساءلته، والضوابط واملوازين      
ن تلك املبادئ هي الضامن للحماية من اإلفالت من العقاب والفساد           املؤسسية، باعتبار أ  

  .وإساءة استعمال السلطة
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وهناك صالت مفاهيمية وعملية هامة بـني الدميقراطيـة والتنميـة وحقـوق               -٩٣
ومن عالمات الدميقراطية السليمة القضاء على العوائق أمـام املـشاركة يف        . )٢١(اإلنسان

ر، وأعمال احلد من التفاوتات يف األجور، وحتـسني إمكانيـة           احلياة العامة وصناعة القرا   
ويتعني أال يقتصر بنـاء     . احلصول على الفرص االقتصادية، وشبكات الضمان االجتماعي      

فبناء أو إعادة بناء دول جامعة ومرنـة ومتجاوبـة          . الدولة على املمارسة التكنوقراطية   
  .)٢٢(بناءة بني الدولة واجملتمع، ومساءلة، وعالقات  وتشاركياً جامعاًيتطلب حكماً

وهناك زخم التباع هنج تفاعلي وحتقيق عالقات تالحم وتنسيق فيما بني اجلهات              -٩٤
الفاعلة الوطنية، مبا يشمل الربملانات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظومة األمم           

نات لقواعد  املتحدة واملنظمات اإلقليمية، وذلك فيما يتعلق بوضع مبادئ توجيهية ومدو         
 )٢٣(وجيب تطوير مؤشرات حقوق اإلنسان    . السلوك، وتبادل اخلربات والدروس املستفادة    

  .بقدر أكرب لتشمل حتويل املبادئ الدميقراطية إىل معايري مرجعية عملية
وجيب أن تتمكن كل مكونات اجملتمع املدين من أن متارس حقهـا يف املـشاركة                 -٩٥
  .ن تشارك بفاعلية يف عمليات إرساء الدميقراطيةمؤسسات وآليات صنع القرار وأ يف
 ويشكل التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعـصب ألي سـبب هتديـداً               -٩٦

  .للدميقراطية ويتعني التصدي له على النحو الواجب
وجيب أال ُتستغل استراتيجيات األمن القومي ومكافحـة اإلرهـاب كذريعـة              -٩٧

  . نسان وسيادة القانونلتقويض الدميقراطية وحقوق اإل
ويعزز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتربية املدنيـة الثقافـة واملمارسـات               -٩٨

وجيب إدراجهما بـشكل مـنظم يف املنـاهج         . الدميقراطية ويشجعان على ثقافة السالم    
  . املدرسية واألكادميية

  لتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون الدولية اجلهود     
ن تركز املساعدة يف جمال الدميقراطية على بناء قدرات الدول على إجراء            يتعني أ   -٩٩

فالتعزيز البنَّاء للمثل الدميقراطية املرتكزة إىل احترام حقوق اإلنسان،         . إصالحات شاملة 
  .مبا فيها حق تقرير املصري، يساعد على النهوض بالسلم واألمن العامليني

__________ 

 .Jack Donnelly, “Human rights, democracy, and development”, Human Rights Quarterly, vol: انظر )٢١(

21 (1999), pp. 608-632. 
-Anna K. Jarsad and Timothy D. Sisk, eds., From War to Democracy: Dilemmas of State: انظـر  )٢٢(

Building (Cambridge, Cambridge University Press, 2008). 
 OHCHR, Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation: انظــر )٢٣(

(HR/PUB/12/5). 
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فاحلوار البنـاء بـني   . دعمه للعمليات االنتقاليةويتعني أن يواصل اجملتمع الدويل      -١٠٠
وميكن للدروس املـستفادة  . الدول األعضاء سيثري فهمها للتحديات احملددة لكل عملية 

 أن تكون موضع اهتمام     من التجارب اليت شهدها الشرق األوسط ومشال أفريقيا مؤخراً        
  .خاص يف هذا الصدد

" الكليـة "يل اخلاصة بتعزيز الدميقراطيـة      ويتعني على استراتيجيات التعاون الدو      -١٠١
ز على النهوض حبقوق اإلنسان كافة، مبا فيهـا احلقـوق املدنيـة والـسياسية               تركّ أن

ويتعني إيالء اهتمام خاص بتعزيـز      . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية     
ة والـضعيفة مبـا فيهـا     املساواة ومكافحة التمييز، وحبماية حقوق املرأة والفئات احملروم       
  .الفقراء والشعوب األصلية واألقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة

 للدميقراطية بإضعافها النسيج االجتماعي وتشكل األزمة االقتصادية العاملية هتديداً      -١٠٢
وينبغي توجيه اجلهود إىل التخفيف من عبء الدين للبلدان الـيت تواجـه             . للمجتمعات

تعني مراعاة محاية حقوق اإلنسان عند وضع سبل اإلصالح املايل          وي. تدابري تقشف قاسية  
  .واتفاقات املعونة

وجيب تشجيع املنتديات الدولية مثل املنتدى العاملي للدميقراطية الذي عقـد يف              -١٠٣
 ومنتدى بايل اخلامس للدميقراطيـة الـذي     ٢٠١٢أكتوبر  /ستراسبورغ يف تشرين األول   

، وذلك من أجل تعزيز الروابط وتوفري املزيد مـن          ٢٠١٢نوفمرب  /يف تشرين الثاين   عقد
  .الفرص لتبادل اخلربات والتعلم املقارن يف جمال الدميقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان

        


