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ملحة عن امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 
)International IDEA(

تظل الدميقراطية مطمحً� ع�مليً� للإن�ش�ن وقوة �شخمة للتعبئة 
ال�شي��شية من اأجل التغيري، كم� ت�شهد على ذلك احلرك�ت التي يقوده� 

املواطنون طلبً� للإ�شلح�ت الدميقراطية.
اإ�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت، 2017-2012

ما هي امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت منظمة حكومية دولية تتمثل 

مهمته� يف دعم الدميقراطية امل�شتدامة يف جميع اأنح�ء الع�مل. 
اأم� اأهداف املوؤ�ش�شة فهي دعم املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت الدميقراطية االأكرث 

قوة، والدميقراطية االأكرث ا�شتدامًة وفع�ليًة و�شرعيًة.
املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت هي املنظمة احلكومية 

الدولية الع�ملية الوحيدة التي تنح�شر واليته� يف دعم الدميقراطية، 
وتكمن روؤيته� يف اأن ت�شبح اجلهة الع�ملية االأوىل لتق��شم املع�رف 

واخلربات املق�رنة يف جم�ل دعم الدميقراطية.

ما هي اأن�سطة امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تقوم املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت ب�إنت�ج املع�رف املق�رنة 

يف جم�الت خربته� الرئي�شية: العملي�ت االنتخ�بية، وو�شع الد�ش�تري 
وامل�ش�ركة ال�شي��شية والتمثيل، والدميقراطية والتنمية، وكذلك فيم� 

يخ�ص الدميقراطية من حيث علقته� ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني والتنوع 
وال�شراع واالأمن.

وتوفر املوؤ�ش�شة هذه املعرفة اإىل اجله�ت الف�علة الوطنية واملحلية 
ال�ش�عية اإىل حتقيق االإ�شلح�ت الدميقراطية، كم� تي�ّشر احلوار دعمً� 

للتغيري الدميقراطي.
ويف اإط�ر عمله�، تهدف املوؤ�ش�شة اإىل:

زي�دة اإمك�ن�ت الدميقراطية و�شرعيته� وم�شداقيته�  •
م�ش�ركة اأكرث �شمولية ومتثيل يخ�شع للم�ش�ءلة  •

تع�ون اأكرث فع�لية و�شرعية يف جم�ل الدميقراطية  •

كيف تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
نظرًا اإىل اأن الدميقراطية تنمو من داخل املجتمع�ت، فهي تتطور 

ب��شتمرار. ولي�ص هن�ك منوذج واحد للدميقراطية ق�بل للتطبيق ع�مليً�، 
ف�أف�شل من يقدم على اخلي�رات ال�شعبة ويقيم جودة الدميقراطية 

هم املواطنون اأنف�شهم. وهذا ب�ل�شبط م� تعك�شه جهود املوؤ�ش�شة، فعمل 
املوؤ�ش�شة يجري تنظيمه على امل�شتوى الع�ملي واالإقليمي والقطري، مع 

الرتكيز على املواطن ب�عتب�ره حمرك التغيري. 
عمل املوؤ�ش�شة غري اإلزامي، كم� اأن املوؤ�ش�شة تتبع نهجً� تع�ونيً� غري 
متحيز نحو التع�ون يف جم�ل الدميقراطية، موؤكدًة على التنوع يف 

الدميقراطية وامل�ش�ركة ال�شي��شية على قدم امل�ش�واة، ومتثيل املراأة 
والرجل يف احلي�ة ال�شي��شية و�شنع القرار، وامل�ش�عدة يف تعزيز االإرادة 

ال�شي��شية اللزمة من اأجل التغيري. 
وت�شم املوؤ�ش�شة جمموعة وا�شعة من الكي�ن�ت ال�شي��شية وزعم�ء الراأي. 

وعن طريق عقد الندوات واملوؤمترات وور�ص عمل بن�ء القدرات، تعمل 
اأيدي� على ت�شهيل تب�دل املعرفة على االأ�شعدة الع�ملية واالإقليمية 

والوطنية. 

اأين تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تعمل املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت يف جميع اأنح�ء الع�مل. 

فعن طريق مقره� يف �شتوكهومل، ال�شويد، افتتحت املوؤ�ش�شة مك�تب 
يف اأفريقي� واآ�شي� واملحيط اله�دئ واأمريك� اللتينية ومنطقة البحر 

الك�ريبي ومنطقة غرب اآ�شي� و�شم�ل اأفريقي�.
كم� تتمتع املوؤ�ش�شة ب�شفة مراقب دائم لدى االأمم املتحدة.

الدول االأع�ساء
جميع الدول االأع�ش�ء يف املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت دول 

دميقراطية توفر الدعم ال�شي��شي وامل�يل لعمل املوؤ�ش�شة. وت�شمل الدول 
االأع�ش�ء اأ�شرتالي� وبرب�دو�ص وبلجيك� وبوت�شوان� وكندا والراأ�ص االأخ�شر 
و�شيلي، وكو�شت�ريك� والدامن�رك وجمهورية الدومينيك�ن وفنلندا واأمل�ني� 
وغ�ن� والهند وموري�شيو�ص واملك�شيك ومنغولي� ون�ميبي� وهولندا والرنويج 

وبريو والفلبني والربتغ�ل وجنوب اأفريقي� واإ�شب�ني� وال�شويد و�شوي�شرا 
واأوروغواي. وللي�ب�ن �شفة مراقب. 

احلكم 
تخ�شع املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت ملجل�ص يت�ألف من 

الدول االأع�ش�ء فيه� وي�ش�عده جمل�ص امل�شت�ش�رين. وي�شغل ال�شيد فيدار 
هيلجي�شني، ن�ئب وزير ال�شوؤون اخل�رجية الرنويجي االأ�شبق، من�شب 

االأمني الع�م.
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تقرير اجتم�عي امل�ئدة امل�شتديرة الدوليني حول الدميقراطية والتنمية �ش�رك يف تنظيمهم� كل من املوؤ�ش�شة الدولية 
للدميقراطية واالنتخ�ب�ت، وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي، واإدارة االأمم املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية

الديمقراطية والتنمية:
دور األمم المتحدة

املحرر: م��شيمو توم��شويل
 املقرر: تيموثي �شي�شك
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خُل�ص اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة اإىل اثنتي ع�شر تو�شية رئي�شية ب�ش�أن الدميقراطية والتنمية، ودور االأمم املتحدة هي:

الت�أملت - حول كيفية كون بن�ء الدميقراطية وجعله� هدفً� جوهريً� واأداًة رئي�شيًة يف دفع عجلة التنمية - ينبغي 1 
اأن متثل ج�نبً� اأ�ش��شيً� يف م�ش�ورات االأمم املتحدة ال�شتق�ق اإط�ر اإمن�ئي جديد يعقب االأهداف االإمن�ئية للألفية 

يف الع�م 2015.

يف حني اأن م�ش�همة الدميقراطية يف التنمية، اأو م�ش�همة التنمية يف الدميقراطية، هي جوانب معقدة تعتمد على 2 
ال�شي�ق ورمب� تثري جداًل يف بع�ص االأحي�ن، ينبغي على االأمم املتحدة موا�شلة ا�شتك�ش�ف ودعم وتعزيز اجلوانب 

االأ�ش��شية ذات املن�فع املتب�دلة لكلت� العمليتني.

ينبغي على االأمم املتحدة اأن ت�شهم يف اإن�ش�ء ق�عدة للمعرفة التجريبية تو�شح اأن احلكم الدميقراطي ُيعد اأمرًا اأ�ش��شيً� 3 
لتحقيق مك��شب اإمن�ئية يف القرن احل�دي والع�شرين، مع منظور ق�ئم على احلقوق يعمم امل�ش�واة بني اجلن�شني.

يجب اأن تكون االأمم املتحدة اأكرث منهجية يف ت�شرف�ته�، واأكرث و�شوحً� ب�ش�أن دوره� يف بن�ء الدميقراطية يف ٤ 
اأنح�ء الع�مل. وارتك�زًا على اأ�ش�شه� املعي�رية، يجب اأن تلتزم اإجراءات االأمم املتحدة بتعزيز الدميقراطية من عرب 

امل�ش�ركة امل�شتندة اإىل املب�دئ واملت�شقة يف ال�شعي لتحقيق رك�ئز املنظمة الثلث وهي ال�شلم واالأمن، وحقوق االإن�ش�ن، 
والتنمية. 

وعلى االأمم املتحدة زي�دة تطوير �شي��ش�ته� الداخلية وقدرته� على تقدمي م�ش�عدة اأكرث فع�لية للبلدان التي متر 5 
مبرحلة انتق�لية نحو الدميقراطية، ودعم التحوالت الدميقراطية الوليدة.

نظرًا لكون بن�ء الدميقراطية عملية طويلة املدى ومعقدة و�شديدة الت�أثر ب�ل�شي�ق، يجب اأن ترتكز امل�ش�عدة 6 
الدميقراطية التي تقدمه� االأمم املتحدة على فهم دقيق للواقع املحلي واملعرفة املق�رنة القوية.

ينبغي حتديد التزام االأمم املتحدة طويل االأمد مببداأ امللكية الوطنية ومم�ر�شته بطريقة اأكرث �شمواًل، وتوجيهه من 7 
عن طريق فهم العلقة ذات الدعم املتب�دل بني الدميقراطية والتنمية وذلك يف �شوء ال�شي�ق. 

يجب على اجلهود ق�شرية املدى الرامية اإىل حتقيق التحوالت ال�شلمية اإىل نظ�م �شي��شي جديد وم�شتقر اأن 8 
ترتبط بُنُهج اإ�شرتاتيجية طويلة املدى تهدف اإىل اإق�مة موؤ�ش�ش�ت ت�ش�ركية على نط�ق وا�شع وت�شغي جلميع 

االأ�شوات - مب� يف ذلك اأ�شوات الفقراء واملحرومني وامل�شت�شعفني على مر الع�شور.

داخل االأمم املتحدة، ال يزال من م�ش�در القلق امل�شرتك، اأنه يف ال�شي��شة الع�ملية وعلى ال�شعيد امليداين، البد 9 
من القي�م ب�ملزيد خللق �شعور ب�لروؤية امل�شرتكة عرب بن�ء الدميقراطية وبن�ء ال�شلم وفروع امل�ش�عدة االإمن�ئية يف 

منظومة االأمم املتحدة.

ينبغي على االأمم املتحدة �شد الفجوة بني ال�شي��شة واملم�ر�شة يف مع�جلة الروابط بني الدميقراطية 10 
والتنمية. 

هن�ك ح�جة اإىل االإ�شلح�ت يف مع�جلة الطريقة التي يتم به� و�شع ت�شور مل�ش�عدة بن�ء الدميقراطية 11 
التقليدية وتنفيذه�. 

ال�شروري اإق�مة يف امل�شتقبل �شراك�ت قوية بني االأمم املتحدة - �شواء على امل�شتوى الع�ملي ويف ال�شي�ق 12 
االإقليمي وعلى امل�شتوى القطري - واجله�ت الف�علة الرئي�شية االأخرى، وذلك دعمً� للدميقراطية.

التوصيات الرئيسية 
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الملخص التنفيذي

 )MDGs( يف حني يتم تقييم االأهداف االإمن�ئية للألفية
على اأ�ش��ص التطلع�ت مق�بل النت�ئج الفعلية قبل 

اال�شتعرا�ص الر�شمي له� يف الع�م 2015، ح�ن الوقت 
الإع�دة النظر يف العلق�ت االأ�ش��شية بني احلكم 

الدميقراطي، وال �شيم� الدميقراطية من حيث املبداأ 
واملم�ر�شة، وحتقيق نت�ئج التنمية. فبعد فرتة من 

الت�ش�وؤالت والتفكري يف كل من امل�ش�عدة الدميقراطية 
وم�ش�عدات التنمية، ويف ظل التحوالت االأخرية التي 

حتدث يف الع�مل العربي وخ�رجه، هن�ك ح�جة م��شة اإىل 
وجه�ت وجه�ت نظر وُنُهج جديدة. 

االستنتاجات
مناقشة الصلة بين الديمقراطية 

والتنمية 

رغم اأن االأدلة يف االأدبي�ت العلمية خمتلطة وغري ح��شمة، 
يك�د يكون هن�ك عدم اتف�ق على اأن الدميقراطية 

والتنمية يعزز كل منهم� االآخر على مر الزمن. والتقدم 
يف اأحدهم� قد يثمر عن تقدم يف االآخر، يف عملية 

تف�عل وتعزيز متب�دلني. وكثريًا م� ُي�شتخدم م�شطلح 
"احلكم الر�شيد" كبديل للمفهوم االأو�شع وهو م�ش�همة 

الدميقراطية يف التنمية، ودوره� فيه�. ومع ذلك، زعم 
امل�ش�ركون اأن الدميقراطية، ولي�ص فقط 'احلكم الر�شيد' 
)اأو حتى التعبريات االأدنى، مثل 'احلكم الر�شيد مب� فيه 

الكف�ية'( هي يف الواقع �شرورية لتحقيق التنمية، وهي ال 
ت�شمل فقط املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت الرئي�شية، ولكن اأي�شً� 
مف�هيم �شوت املواطنني وامل�ش�ركة واالإدم�ج واحت�ش�ن 
الثق�فة الدميقراطية. كذلك اأ�ش�ر بع�ص امل�ش�ركني اإىل 

اأنه، على االأقل، لي�ص هن�ك اأي دليل م�ش�د على اأنه البد 
من الت�شحية ب�لدميقراطية من اأجل التنمية، اأو اأن 

االأنظمة اال�شتبدادية ذات التوجه التنموي لديه� �شجل 
اأف�شل على املدى الطويل. 

ومن خلل خمتلف املن�ظرات والتج�رب املق�رنة التي 
مت تن�وله� يف اجتم�ع�ت امل�ئدة امل�شتديرة ع�مي 2008 

و2011 اأف�د تقييم امل�ش�ركني اإىل اأنه يف نه�ية املط�ف ُتعد 

الدميقراطية اأداة ه�مة لتحقيق نت�ئج التنمية. وال�شم�ت 
االأ�ش��شية للدميقراطية مثل امل�ش�ركة، وال�شمولية، 

واال�شتج�بة ملط�لب املواطنني، وامل�ش�ءلة، كله� ت�ش�هم 
على نحو مب��شر وغري مب��شر يف التنمية، عندم� تقرتن 

بقدرات الدولة مثل ال�شلمة واالأمن و�شي�دة الق�نون 
والو�شول اإىل العدالة، واالإدارة الع�مة املهنية، وتقدمي 
اخلدم�ت االأ�ش��شية يف جم�الت مثل التعليم والرع�ية 

ال�شحية.

من ن�حية اأخرى، اأقر امل�ش�ركون اأي�شً� ب�أن الفقر واجلوع 
واملر�ص ميكن اأن حتد من قدرة الن��ص على مم�ر�شة 

حقوقهم ال�شي��شية واملدنية بفع�لية. ولذلك، ف�لتنمية 
ه�مة اأي�شً� ب�لن�شبة للدميقراطية. وقد يوؤدي انعدام 
التنمية يف �شكل الركود االقت�ش�دي، وعدم امل�ش�واة 

امل�شتمرة و/اأو الفقر املدقع اإىل اإ�شع�ف ثقة الن��ص يف 
النظم الدميقراطية الر�شمية للحكم، حتى يف البلدان 
اأو املن�طق حيث ُتعترب هذه االأنظمة متم��شكة. والواقع 

اأن الدميقراطي�ت ال تنجح دائمً� يف حتقيق التنمية على 
امل�شتوى والوترية التي يتوقعه� املواطنون. علوة على 

ذلك، ف�إن العملي�ت الدميقراطية الر�شمية واالأ�ش��شية 
مثل تنظيم وعقد انتخ�ب�ت تن�ف�شية منتظمة - التي 
غ�لبً� م� تف�شله� اجله�ت امل�نحة الدولية للم�ش�عدة 
الدميقراطية - لي�شت ك�فية يف ذاته� لتح�شني حي�ة 

الفقراء. 

ومع ذلك، وب�شكل ع�م، ك�ن هن�ك فهم اأنه يف حني اأن 
احلكوم�ت الدميقراطية الفردية ال تربع دائمً� يف حتقيق 

التنمية وفقً� الحتي�ج�ت الن��ص وتوقع�تهم، ف�إن دور 
النظ�م يف �شم�ن �شوت املواطنني يف التعبري عن تلك 

االحتي�ج�ت واملط�لبة به�، وكذلك حق املواطنني يف خلع 
اأولئك الذين ال يحكمون وفقً� لتلك التوقع�ت - وهو جوهر 

الدميقراطية - اأمر ال غنى عنه للم�ش�ءلة وا�شتدامة 
التنمية مع مرور الوقت. ومن االأمور االأ�ش��شية ل�شم�ن 

نت�ئج اأف�شل للتنمية، والتي ميكن للدميقراطية اأن 
تقدمه�، هي اإق�مة بيئة مواتية ت�شتطيع فيه الفئ�ت االأكرث 

فقرًا وتهمي�شً� اأن يكون له� �شوت واأن ت�ش�عد يف ت�شكيل 
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جدول اأعم�ل التنمية. وك�ن اال�شتنت�ج النه�ئي هو - على 
الرغم من اأنه لي�ص املتغري الوحيد الذي يجب النظر فيه 

- ف�إن التنمية، على املدى الطويل، تقل فر�شه� يف النج�ح 
م� مل تكن ق�ئمة على ت�شوية �شي��شية دميقراطية �ش�ملة.

إعادة النظر في نُُهج بناء الديمقراطية 
والتنمية

و يكمن التحدي االآن، ح�شبم� يفيد امل�ش�ركون، يف 
ا�شتغلل الفر�ص التي اأوجدته� املراحل االنتق�لية يف 

تغيري املجتمع�ت ب�شرعة للنهو�ص ب�الأهداف الدميقراطية 
والتنمية يف اآن واحد. ويعني ذلك اأن الت�أكد من اأن 

خطط التنمية الوطنية واالإ�شلح�ت االقت�ش�دية �ش�ملة 
وت�ش�ركية على نط�ق وا�شع، واأن موؤ�ش�ش�ت الدولة خ��شعة 

لقدر اأكرب من امل�ش�ءلة، واأن العملي�ت االنتخ�بية وعملي�ت 
ممت بحيث تكون �ش�ملة على نط�ق  �شي�غة الد�شتور �شُ

وا�شع، ال �شيم� للأقلي�ت والن�ش�ء والفئ�ت ال�شعيفة. 

مت حتديد امل�ش�ءلة وال�شف�فية، التي ترتكز عليه� 
ال�شوابط واملوازين خ��شة يف ال�شلطة التنفيذية، بو�شفه� 

عن��شر �شتظل متثل حتديً� ح��شمً� يف ال�شنوات املقبلة 
للدميقراطي�ت الن��شئة، والتي �شتكون اأي�شً� ح��شمة الآف�ق 

التنمية به�. 

التوصيات
ينبغي على االأمم املتحدة اإع�دة النظر يف الكيفية التي يتم 

به� بن�ء الدميقراطية يف املعت�د، وكذلك الُنُهج التقليدية 
مل�ش�عدات التنمية. هن�ك ح�جة اإىل "اإ�شف�ء ال�شبغة 

الدميقراطية على التنمية" ب�شكل اأكرب لك�شر ال�شومعة اأو 
اجلدران احل�لية بني بن�ء الدميقراطية وتنفيذ ال�شراكة 

االإمن�ئية، ال �شيم� من حيث ات�ش�ق حتقيقه�. على �شبيل املث�ل، 
تق�رير التنمية الب�شرية الوطنية واالإقليمية قد يثبت اأنه� اأدوات 

اأكرث ف�ئدة عن طريق القي�م ب�ملزيد للجمع بني حتليل ور�شد 
نت�ئج التنمية واأهدافه� بتقدير اأكرث حمورية ملدى ت�أثري حقوق 

املواطن وم�ش�ركته على احتم�الت التقدم امل�شتدام.

معالجة الديمقراطية في خطة التنمية 
لما بعد عام 2015 

1. التاأمالت - حول كيفية كون بناء الدميقراطية هدفاً 
جوهرياً واأداًة رئي�سيًة يف دفع عجلة التنمية - ينبغي اأن 
متثل جانباً اأ�سا�سياً يف م�ساورات االأمم املتحدة ال�ستقاق 

اإطار اإمنائي جديد يعقب االأهداف االإمنائية لالألفية 
يف عام 2015. ويف ظل االعرتاف ب�أن �شي�ق كل بلد ُيعد 
�شي�قً� فريدًا من نوعه، يجب اأن تكون هن�ك مداوالت 

حول كيفية اأن حت�شني الدميقراطية وامل�ش�ءلة والو�شول 
اإىل املعلوم�ت واالإدارة ال�ش�ملة له اأثره الفع�ل يف حتقيق 

اأهداف التنمية، خ��شًة ب�لن�شبة للن�ش�ء. وينبغي اأن تكون 
هذه الق�ش�ي� حمورية يف مداوالت كي�ن�ت االأمم املتحدة 

ومن�ق�ش�ت الدول االأع�ش�ء ب�الأمم املتحدة، والتي �شتكون 
عن��شر ال�شيغة النه�ئية جلدول اأعم�ل التنمية يف مرحلة 

م� بعد ع�م 2015. 

2. يف حني اأن م�ساهمة الدميقراطية يف التنمية، اأو 
م�ساهمة التنمية يف الدميقراطية، هي جوانب معقدة 

تعتمد على ال�سياق ورمبا مثريًة للجدل يف بع�ض 
االأحيان، ينبغي على االأمم املتحدة موا�سلة ا�ستك�ساف 

ودعم وتعزيز اجلوانب االأ�سا�سية ذات املنافع املتبادلة 
لكلتا العمليتني.

3. ينبغي على االأمم املتحدة اأن ت�سهم يف اإن�ساء قاعدة 
للمعرفة التجريبية تو�سح اأن احلكم الدميقراطي ُيعد 
اأمراً اأ�سا�سياً لتحقيق مكا�سب اإمنائية يف القرن احلادي 
والع�سرين، مع منظور قائم على احلقوق يعمم امل�ساواة 

بني اجلن�سني. ينبغي اأن تهدف هيئ�ت ووك�الت االأمم 
املتحدة اإىل اإثب�ت ب��شتمرار كيف اأن املب�دئ واملم�ر�ش�ت 
الدميقراطية مثل احرتام حقوق االإن�ش�ن و�شي�دة الق�نون 

وامل�ش�ءلة والعملي�ت االنتخ�بية ذات امل�شداقية وال�شف�فية 
والتعددية ال�شي��شية وم�ش�ركة املجتمع املدين ميكن اأن 

ت�شهم ب�شكل مب��شر وغري مب��شر يف حتقيق مك��شب يف 
جم�ل التنمية. وعلى وجه اخل�شو�ص، ينبغي عر�ص االأدلة 
التي توؤيد االآث�ر االإيج�بية لتمثيل املراأة على نت�ئج التنمية 
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الإظه�ر ارتب�ط االأهداف املعينة لبن�ء الدميقراطية 
ارتب�طً� مب��شرًا ب�لتقدم نحو حتقيق اأهداف التنمية يف 

جم�الت مثل التعليم وال�شحة.

المشاركة في الديمقراطية والتنمية 
بطريقة متسقة ومستندة إلى المبادئ 

4. يجب اأن تكون االأمم املتحدة اأكرث منهجية يف 
ت�سرفاتها، واأكرث و�سوحاً ب�ساأن دورها يف بناء 

الدميقراطية يف اأنحاء العامل. ارتكازاً على اأ�س�ض 
معيارية، يجب اأن تلتزم اإجراءات االأمم املتحدة بتعزيز 

الدميقراطية من خالل امل�ساركة امل�ستندة اإىل املبادئ 
واملت�سقة يف ال�سعي لتحقيق ركائز املنظمة الثالث وهي 

ال�سالم واالأمن، وحقوق االإن�سان، والتنمية. وي�شري 
دور االأمم املتحدة اجللّي كمن��شر حلقوق االإن�ش�ن اإىل 

ح�جة االأمم املتحدة التو�شيح ب�شكل اأف�شل كيف - 
ولي�ص م� اإذا ك�نت - املب�دئ واملم�ر�ش�ت الدميقراطية 
ت�ش�هم ب�شكل مب��شر اأو غري مب��شر يف حتقيق مك��شب 

يف جم�ل التنمية، ك�أن تكون الدميقراطية عن�شرًا 
مطلوبً� يف جوهره� الإعم�ل حقوق االإن�ش�ن، واأي�شً� ذات 
�شلة اأ�ش��شية بتحقيق نت�ئج التنمية. ينبغي تعميم بن�ء 

الدميقراطية يف جميع اأعم�ل االأمم املتحدة. تعترب اأدوار 
االأمم املتحدة ووظ�ئفه� فنية، مثل امل�ش�عدة يف تنظيم 

العملي�ت االنتخ�بية، وت�شتند اإىل املب�دئ، معربًة عن دعم 
التحوالت الدميقراطية ال�ش�ملة.

5. على االأمم املتحدة زيادة تطوير �سيا�ساتها الداخلية 
وقدرتها على تقدمي م�ساعدة اأكرث فعالية للبلدان 

التي متر مبرحلة انتقالية نحو الدميقراطية ودعم 
التحوالت الدميقراطية الوليدة. تتمتع االأمم املتحدة 
مبوقع فريد وله� والي�ت لتقدمي امل�ش�عدة للبلدان التي 
متر مبرحلة معقدة ويف كثري من االأحي�ن متزامنة من 

التحوالت ال�شي��شية واالجتم�عية واالقت�ش�دية، ف�شًل عن 
االنتق�ل من ال�شراع اإىل ال�شلم نحو خلق دميقراطية 
جديدة. وي�شكل الت�أكد من اأن العملي�ت االنتق�لية التي 

تعقب اال�شطراب�ت االجتم�عية توؤدي اإىل موؤ�ش�ش�ت 

جديدة للم�ش�ءلة بيئة مواتية اأ�ش��شية الإ�شراك االأمم 
املتحدة، كم� متثل موؤ�ش�ش�ت �شي�دة الق�نون التي متت�ز 
بكونه� م�شتقلة وميكن الو�شول اإليه� وم�شروعة وفع�لة 

عن�شرًا اأ�ش��شيً� لكل من الدميقراطية والتنمية على حد 
�شواء. 

6. نظراً لكون بناء الدميقراطية عملية طويلة املدى 
ومعقدة و�سديدة التاأثر بال�سياق، يجب اأن ترتكز 

امل�ساعدة الدميقراطية التي تقدمها االأمم املتحدة على 
فهم دقيق للواقع املحلي واملعرفة املقارنة القوية. ميكن 

اأن يكون دعم الدميقراطية ذا اأهمية كبرية لعدد من 
ال�شي�ق�ت القطرية، الأنه يف جميع البلدان، ينطوي هدف 
"اإتق�ن" النظ�م الدميقراطي على جهد م�شتمر وعمل ال 

يتوقف. اأ�شف اإىل ذلك اأنه، يف �شي�ق�ت االنتق�ل على وجه 
اخل�شو�ص، ينبغي على االأمم املتحدة اأن تكون ق�درة على 
تقدمي الدعم للتحوالت الدميقراطية وم�شتعدة لذلك، مب� 
يف ذلك بن�ء املوؤ�ش�ش�ت وتطوير ثق�فة الدميقراطية، على 

املدى الطويل. 

إدراك أهمية الملكية الديمقراطية 
والشمولية

7. ينبغي حتديد التزام االأمم املتحدة طويل االأمد 
مببداأ امللكية الوطنية وممار�سته بطريقة اأكرث �سمواًل، 

وتوجيهه عن طريق فهم للعالقة ذات الدعم املتبادل 
بني الدميقراطية والتنمية وذلك يف �سوء ال�سياق. 

وميكن اأن ت�سبح عمليات التنمية اأكرث فعالية اإذا 
كان هناك اأ�سا�ض دميقراطي للبناء عليه، اأ�سا�ض يتيح 

ملجموعة وا�سعة من اجلهات الفاعلة املحلية واأ�سحاب 
امل�سلحة اأن توؤدي دوراً كبرياً يف مناق�سة ال�سيا�سات 
والرقابة. كذلك �شتكون التنمية اأكرث ا�شتدامة عرب 
تعزيز امل�ش�ءلة املحلية عن طريق تدعيم املوؤ�ش�ش�ت 

والعملي�ت الدميقراطية. كي ترت�شخ الدميقراطية وكي 
تكت�شب امللكية الوطنية معنى حقيقيً�، يتعني على احلكومة 

واملجتمع املدين والنواب الربمل�نيني العمل معً� ل�شي�غة 
خطة التنمية الوطنية واالتف�ق عليه�. ويف املق�بل، �شوف 
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ت�شع ال�ش�حة ال�شي��شية التي فتحه� هذا احلوار اللبن�ت 
االأ�ش��شية لتعزيز عملية �شنع القرار الدميقراطي الوطني 

من خلل قنوات متعددة للتف�عل بني احلكومة والهيئ�ت 
الربمل�نية والق�دة املنتخبني على امل�شتوي دون الوطني 

واملجتمع املدين.

8. يجب على اجلهود ق�سرية املدى الرامية اإىل 
حتقيق التحوالت ال�سلمية اإىل نظام �سيا�سي جديد 
وم�ستقر اأن ترتبط بُنُهج اإ�سرتاتيجية طويلة املدى 

تهدف اإىل اإقامة موؤ�س�سات ت�ساركية على نطاق اأو�سع 
وت�سغي جلميع االأ�سوات - مبا يف ذلك اأ�سوات الفقراء 

واملحرومني وامل�ست�سعفني على مر الع�سور. ويحد 
االإق�ش�ء االجتم�عي من مدى تطوير البلد للعلقة 
ال�شمنية بني الدولة واملجتمع ال�شرورية كي تنجح 

الدميقراطية وتكون جهود التنمية فع�لة. وعلوة على 
اجلهود لتحقيق ال�شمولية، يجب اأن تكون هن�ك اأي�شً� ُنُهج 
جديدة لقي��ص التقدم من خلل مع�يري جتمع بني اأهداف 

بن�ء الدميقراطية والتنمية يف ُنُهج اأكرث �شمولية لتحديد 
الغ�ي�ت والر�شد.

9. داخل االأمم املتحدة، ال يزال من م�سادر القلق 
امل�سرتك، اأنه يف ال�سيا�سة العاملية وعلى ال�سعيد 

امليداين، البد من القيام باملزيد خللق �سعور بالروؤية 
امل�سرتكة عرب بناء الدميقراطية وبناء ال�سالم وفروع 

امل�ساعدة االإمنائية يف منظومة االأمم املتحدة. ومن 
االأمور احل��شمة يف ال�شنوات املقبلة اال�شتمرار يف بن�ء 

قدرات فريق االأمم املتحدة القطري على العمل مع 
اأ�شح�ب امل�شلحة الوطنيني لت�شميم وتنفيذ عملي�ت 

تخطيط التنمية التي ترتبط ب�حلكم الدميقراطي على 
نحو اأكرث �شراحًة. وينبغي للروؤية امل�شرتكة اأن تقرتن 

بر�ش�ئل اأكرث مت��شكً� وات�ش�قً� من االأمم املتحدة، فيم� 
يتعلق بطبيعة التنمية االجتم�عية واالقت�ش�دية والتنمية 

الدميقراطية التي يع�شد بع�شه� بع�شً�، ودوره� يف 
بن�ء ال�شلم امل�شتدام، ف�شًل عن االأهمية اجلوهرية 
للدميقراطية ب�عتب�ره� قيمة ع�ملية وهدفً� اأ�ش��شيً�. 

ويعني ذلك احت�ش�ن البيئة املواتية واال�شتف�دة منه�، مع 

اإعط�ء الدعم املن��شب للقوى االجتم�عية الدميقراطية 
وامل�ش�عدة يف تهيئة الظروف كي ُت�شمع اأ�شوات املجتمع 

املدين.

تطبيق السياسات التي تتناول الصلة 
بين الديمقراطية والتنمية 

10. ينبغي على االأمم املتحدة �سد الفجوة بني ال�سيا�سة 
واملمار�سة يف معاجلة الروابط بني الدميقراطية 

والتنمية. تطورت االأمم املتحدة ب�شكل كبري على مدى 
ال�شنوات اخلم�ص والع�شرين امل��شية فق�مت بتطوير 

ق�عدة معرفة، واإعداد ق�ئمة ب�أف�شل املم�ر�ش�ت 
وحت�شني اال�شرتاتيجي�ت الت�شغيلية التي ُتقدم امل�ش�عدة 

الدميقراطية على اأ�ش��شه� ح�ليً�. ومع ذلك، هن�ك نق�ط 
التق�ء بني الدميقراطية والتنمية حيث ميكن للمب�دئ 
االأكرث مت��شكً�، والتطبيق االأكرث تن�شيقً� والُنُهج االأكرث 

ابتك�رًا �شد الفجوة بني منظوري امل�ش�عدة االإمن�ئية وبن�ء 
الدميقراطية. 

11. هناك حاجة اإىل االإ�سالحات يف معاجلة الطريقة 
التي يتم بها و�سع ت�سور مل�ساعدة بناء الدميقراطية 

التقليدية وتنفيذها. اجتهت املنظم�ت الدولية اإىل 
الرتكيز اأكرث من اللزم، وعلى نحو متكرر، على العملي�ت 

االنتخ�بية. ولكن قل االهتم�م بعن��شر ه�مة مثل دور 
نظ�م االأحزاب ال�شي��شية واالأداء الربمل�ين. وال يزال على 
االأمم املتحدة امل�ش�ركة ب�شكل اأكرب يف هذا العن�شر الذي 

ي�شكل "احللقة املفقودة" يف بن�ء الدميقراطية. ينبغي بذل 
املزيد من اجلهود ال�شتك�ش�ف اإمك�ني�ت دعم البلدان يف 

تطوير اأنظمة تعددية �شف�فة و�ش�ملة ومن�شفة، ف�شًل عن 
ا�شتك�ش�ف ت�أثريه� املحتمل على عملية التنمية.

تبادل الخبرات على الصعيد العالمي 
وإقامة الشراكات بشأن الديمقراطية 

والتنمية

12. �سيكون من ال�سروري اإقامة �سراكات قوية بني 
االأمم املتحدة - �سواء على امل�ستوى العاملي ويف ال�سياق 
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االإقليمي وعلى امل�ستوى القطري - واجلهات الفاعلة 
الرئي�سية االأخرى، وذلك دعماً للدميقراطية. يجب 

اأن ت�شتفيد �شراك�ت االأمم املتحدة مع املنظم�ت الدولية 
واملنظم�ت االإقليمية ودون االإقليمية، واحلكوم�ت 

الوطنية ومنظم�ت املجتمع املدين يجب من خ�شم 
اخلربة يف جم�يل الدميقراطية والتنمية، والتي ميكن 
لهذه الكي�ن�ت ا�شتخدامه�، وخ��شة تلك التي توجد يف 

جنوب الكرة االأر�شية. ق�مت خمتلف املنظم�ت االإقليمية 
ودون االإقليمية، على �شبيل املث�ل، بو�شع ُنُهج اأكرث ت�أثرًا 

ب�ل�شي�ق لبن�ء وتعزيز الدميقراطية، واأو�شحت اأي�شً� 
املواثيق االإقليمية ذات االأ�ش��ص املحلي والتي تربط 

الدميقراطية بحقوق االإن�ش�ن والتنمية. يجب على االأمم 
املتحدة اأن تبحث ب��شتمرار عن الفر�ص والُنُهج اجلديدة 

ل�شم�ن ا�شتن�د دعم بن�ء الدميقراطية اإىل املعرفة 
املتعمقة ب�ل�شي�ق وحتركه احتي�ج�ت اأ�شح�ب امل�شلحة 

املحليني. 

مقدمة

تعر�ص ورقة النق��ص هذه اال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت املنبثقة من من�ق�ش�ت ندوتي 
امل�ئدة امل�شتديرة للنق��ص �ش�رك يف عقدهم� كل من اإدارة االأمم املتحدة لل�شوؤون 

ال�شي��شية )UNDPA(، وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي )UNDP(، واملوؤ�ش�شة الدولية 
للدميقراطية واالنتخ�ب�ت. ي�أتي اجتم�ع� امل�ئدة امل�شتديرة ب�ش�أن الدميقراطية 

والتنمية كجزء من �شل�شلة اأو�شع من االجتم�ع�ت التي تهدف اإىل تر�شيخ مف�هيم 
وُنُهج بن�ء الدميقراطية ب�شكل ك�مل يف جم�الت العمل االأ�ش��شية للأمم املتحدة: 

ال�شلم واالأمن،1 وحقوق االإن�ش�ن، وامل�ش�واة بني اجلن�شني والتنمية. ُت�شدر كل من 
املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت، واإدارة االأمم املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية 

وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي �شل�شلة من ورق�ت النق��ص ب�ش�أن العلقة بني 
الدميقراطية وهذه الرك�ئز لعمل االأمم املتحدة كو�شيلة للت�شجيع على اإجراء مزيد من 

املن�ق�شة بني وا�شعي ال�شي��ش�ت يف االأمم املتحدة، وممثلي الدول االأع�ش�ء والعلم�ء 
والطلب واخلرباء واملجتمع املدين حول العلقة بني بن�ء الدميقراطية وعمل االأمم 

املتحدة يف القرن احل�دي والع�شرين.

مت تن�ول العلقة بني الدميقراطية والتنمية يف من�ق�ش�ت اجتم�عي امل�ئدة امل�شتديرة 
بق�عدة ت�ش�ت�م ه�و�ص ع�م 2008 وع�م 2011. وك�نت اأهداف حلق�ت العمل هذه 

ب�ش�أن الدميقراطية والتنمية النظر يف امل�ش�ئل الت�لية االأكرث تف�شيًل:

ب�أي ال�شبل وحتت اأي ظروف ت�شهم الدميقراطية من حيث املبداأ، واحلكم   •
الدميقراطي من خلل املم�ر�شة - املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت واحلقوق وامل�ش�ركة - 

يف التنمية؟
ب�أي ال�شبل وحتت اأي ظروف ت�شهم التنمية - �شواء على ال�شعيد االقت�ش�دي،   •
من حيث التو�شع يف الرثوة والدخل، وال�شعيد الب�شري، من حيث التح�شين�ت 

يف ال�شحة اأو التعليم اأو عدم التمييز - م�ش�همة اإيج�بية يف الدميقراطية؟
كيف متنح الدميقراطية معنى وقيمة للمب�دئ االأ�ش��شية للم�ش�ركة اخل�رجية   •

وامل�ش�عدة، ال �شيم� امللكية الوطنية واملحلية؟
م� هو التقدم الذي ميكن اإحرازه على م�شتوى اال�شرتاتيجي�ت وال�شي��ش�ت   •

والعملي�ت لتح�شني كيفية م�ش�ركة االأمم املتحدة لدعم عملي�ت الدميقراطية 
والتنمية التي يعزز بع�شه� بع�شً�؟

جمعت الندوة االأوىل، التي ُعقدت مبن��شبة االحتف�ل االأول ب�ليوم الع�ملي للدميقراطية 
)12 �شبتمرب/اأيلول 2008(، وا�شعي ال�شي��ش�ت واملم�ر�شني وممثلي الدول االأع�ش�ء 

يف االأمم املتحدة واملخت�شني من جمموعة وا�شعة من البلدان. وتب�دل امل�ش�ركون 
االآراء ونت�ئج البحوث عن الروابط املعقدة بني الدميقراطية والتنمية وكيف ميكن 

للمك��شب يف التنمية اأن ت�شهم بدوره� يف الدميقراطية.2 وحدد هذا االجتم�ع اأي�شً� 
جم�الت يف و�شع ال�شي��ش�ت لتح�شني االإجراءات املتعددة االأطراف، ال �شيم� من 

للطلع على ورقة النق��ص حول الدميقراطية وال�شلم واالأمن، انظر توم��شويل )2010(.  1
ويت�شمن امللحق 1 املذكرة املف�هيمية وجدول اأعم�ل الندوة.   2
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ج�نب االأمم املتحدة، يف تلك املج�الت احل��شمة من 
بن�ء الدميقراطية التي ميكن اأن تعزز عملي�ت التنمية 

امل�شتدامة.

وُعقد االجتم�ع الث�ين يف 21 م�ر�ص/اآذار ع�م 2011. 
وتن�ول االجتم�ع ب�شكل اأكرث حتديدًا دور االأمم املتحدة يف 
تعزيز الدميقراطية وخطط التنمية يف اآن واحد، وب�شفة 
خ��شة، اإمك�نية تطوير اجلوانب املعي�رية واالإ�شرتاتيجية 

والت�شغيلية مل�ش�ركة االأمم املتحدة على نحو اأكرث فع�لية 
لتحقيق هذه الغ�ي�ت التي يعزز بع�شه� بع�شً�. وحتدث 
امل�ش�ركون الق�ش�ي� االإ�شرتاتيجية االأو�شع نط�قً� وحول 

كيفية توفيق االأمم املتحدة بني اجلوانب ال�شي��شية 
مل�ش�ركة االأمم املتحدة يف التحول اإىل الدميقراطية 

واجلوانب 'التنفيذية' مل�ش�ركة االأمم املتحدة - ال �شيم� دور 
اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية يف االأمم املتحدة يف الو�ش�طة، 

ودور فرق االأمم املتحدة القطرية وعملية تخطيط التنمية 
الوطنية ودعم برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي املحدد 

للحكوم�ت الوطنية لبن�ء قدرات الدولة ونظم امل�ش�ءلة 
االجتم�عية.

تعك�ص ورقة املن�ق�شة هذه املداوالت ب�ش�أن هذه امل�ش�ئل 
يف االجتم�عني، جنبً� اإىل جنب مع نت�ئج ورقة معلوم�ت 

اأ�ش��شية كتبه� الربوفي�شور تيموثي �شي�شك من ج�معة 
دنفر، بعنوان

Rethinking Democracy and Development for the 
21st Century: Toward ‘Complimentarity’ [sic]

 .Democracy Building and Development Aid يف
كم� عمل الربوفي�شور �شي�شك مقررًا للأحداث. 

مناقشة الديمقراطية 
والتنمية في األمم المتحدة

اأث�ر الربيع العربي جمددًا احلجج التي تفيد اأن هن�ك رغبة ع�ملية قوية من قبل 
�شعوب الع�مل يف نظم للحكم تخ�شع للم�ش�ءلة وتخلو من الف�ش�د، رغبة يف اأن يكون 

لهم �شوت وامل�ش�ركة يف حتديد اأولوي�ت التنمية الوطنية، ويف حقوق االإن�ش�ن االأ�ش��شية 
والكرامة االإن�ش�نية. ويف الواقع، اأقر امل�ش�ركون يف الندوة ع�م 2011 اأن اأحد االأ�شب�ب 

القوية التي اأ�شعلت فتيل االحتج�ج�ت يف املنطقة متثل يف احلرم�ن من الكرامة، 
فك�ن لهذه املظ�مل ُبعد ذو �شلة ب�لدميقراطية )غي�ب ال�شوت والتمثيل( واآخر يتعلق 

ب�لتنمية )االفتق�ر اإىل الفر�ص االقت�ش�دية(.

ويف �شميم النق��ص املع��شر حول م�ش�عدات بن�ء الدميقراطية والتنمية ال�ش�ملة 
ي�أتي ال�شوؤال االأبرز: متى ت�شهم الدميقراطية يف التنمية، ومتى ت�شهم التنمية يف 

الدميقراطية؟ وتعقيبً� على هذا التقييم، كيف ميكن للمنظم�ت الدولية مثل االأمم 
املتحدة امل�ش�ركة ب�شكل اأكرث فع�لية عن طريق الدعم الدبلوم��شي اأو ال�شي��شي، 

وامل�ش�عدة الدميقراطية واملعونة االإمن�ئية يف توليد دورات للدميقراطية والتنمية يعزز 
بع�شه� بع�شً�، اأو دورات "نزيهة"؟

وال�شوؤال احل��شم للفرتة احل�لية هو كيفية اغتن�م الفر�ص التي اأت�حته� العملي�ت 
االنتق�لية لدعم االنتق�ل اإىل الدميقراطية الذي ميت�ز ب�ملنفعة املتب�دلة بطريقة 

تعزز اأي�شً� غ�ي�ت التنمية. ويتع�ظم هذا القلق خ�شو�شً� فيم� يتعلق ب�لبلدان اله�شة 
واملت�شررة من ال�شراع، وتلك االأكرث عر�شة لن�شوب النزاع�ت و/اأو حيث تف�شل الدولة 

يف تقدمي اخلدم�ت االأ�ش��شية )مب� يف ذلك االأمن(.

كم� تتن�ول ورقة النق��ص مبزيد من التف�شيل، الطريقة التي ميكن به� للدميقراطية 
امل�ش�همة يف التنمية من خلل احلد من الفقر بطرق خمتلفة. مبدئيً�، العملي�ت 

االنتخ�بية الدميقراطية متّكن ال�شعوب من خلل منحهم �شوتً� التخ�ذ قرار ب�ش�أن 
قي�دتهم ال�شي��شية: وقد يكون ذلك دافعً� ه�مً� ب�لن�شبة للأ�شخ��ص الذين لط�مل� 

ُحرموا من هذا احلق يف تنظيم م�ش�حلهم والدف�ع عنه�. ويجوز للق�دة ال�شي��شيني 
�شي�غة الطعون االنتخ�بية مبه�رة، وبعد ذلك تطبيق ال�شي��ش�ت، مل�شلحة الفقراء. 

وحني يخفقون يف القي�م بذلك، تكون لدى ال�شعب الفر�شة لرف�ص االأنظمة احل�كمة 
ودعم القوى ال�شي��شية االأخرى التي تظهر التزامً� اأكرب. ب�الإ�ش�فة اإىل احلكومة 

امل�شتفيدة وحوارات اجله�ت امل�نحة حول امل�ش�عدات، هن�ك اأي�شً� احل�جة اإىل تو�شيع 
مفهوم امللكية املحلية اأو الوطنية من خلل تعزيز عملية تخطيط التنمية ال�ش�ملة 
على نط�ق وا�شع والتي ت�شمل اأي�شً� امل�ش�ركة على ال�شعيد املحلي واآلي�ت امل�ش�ءلة 

الدميقراطية. 

يف درا�شة اأجريت موؤخرًا، وجدت الب�حثة يف ج�معة ه�رف�رد بيب� نوري�ص اأن 'االأهداف 
االإمن�ئية غ�لبً� م� تتحقق يف ظل �شرطني: اأواًل، حني تع�شد املوؤ�ش�ش�ت واالإجراءات 

الدميقراطية اإدالء ال�شعب ب�شوته وامل�ش�ءلة، يف �شورة توفري الفر�ص جلميع 
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املواطنني للتعبري عن مط�لبهم وملح��شبة امل�شوؤولني 
املنتخبني عن اأفع�لهم، وث�نيً�، حيثم� يتم تعزيز قدرة 

نظ�م احلكم بحيث ميكن للدولة اإدارة توريد ال�شلع 
واخلدم�ت الع�مة" )نوري�ص 2012(. وعند اأخذ ذلك 

يف االعتب�ر، ف�إن كيفية قي�م االأمم املتحدة بربط خطط 
الدميقراطية والتنمية على نحو اأكرث فع�لية ي�شكل جوهر 

ورقة النق��ص احل�لية.

دور األمم المتحدة في مجال بناء 
الديمقراطية والتنمية 

يوّجه االإط�ر املعي�ري الدويل، امل�شتند اإىل ميث�ق االأمم 
املتحدة والذي ُو�شع يف �شوء االإعلن الع�ملي حلقوق 

االإن�ش�ن وال�شكوك ذات ال�شلة، دور االأمم املتحدة يف 
بن�ء الدميقراطية والتنمية. وب�لن�شبة للدميقراطية على 
وجه اخل�شو�ص، متت�ز بع�ص االأطر املعي�رية االإقليمية، 

 ،)IADC( مثل امليث�ق الدميقراطي للبلدان االأمريكية
بقدر اأكرب من الو�شوح: اإذ ي�شري هذا امليث�ق اإىل "احلق 

يف الدميقراطية" يف م�دته االأوىل. وثمة اأطر اأخرى، 
مثل ميث�ق االحت�د االأفريقي للدميقراطية واالنتخ�ب�ت 

واحلكم، ُتلزم الدول االأع�ش�ء يف االحت�د االأفريقي 
بتعزيز الدميقراطية. ويفيد القرار الذي اعتمده جمل�ص 

حقوق االإن�ش�ن الت�بع للأمم املتحدة يف اأبريل/ني�ش�ن ع�م 
2012، ب�أن حقوق االإن�ش�ن والتنمية "يعزز الواحد منهم� 

االآخر" ويدعوان "الدول االأع�ش�ء يف املنظم�ت احلكومية 
الدولية واالتف�ق�ت االإقليمية اإىل ت�شمني اأو تعزيز تلك 

االأحك�م يف قوانينه� الت�أ�شي�شية للتنظيم والرتتيب�ت والتي 
تهدف اإىل تعزيز القيم واملب�دئ الدميقراطية وحم�ية 

وتعزيز الدميقراطية يف جمتمع�ته�".3 وتت�شمن امل�دة 21 
من االإعلن الع�ملي حلقوق االإن�ش�ن احلق يف الت�شويت، 

والعهد الدويل اخل��ص ب�حلقوق املدنية وال�شي��شية 
)ICCPR(، وخ��شة امل�دة 25، حتدد ب�شكل اأكرث و�شوحً� 

احلق يف امل�ش�ركة يف االنتخ�ب�ت واحلي�ة ال�شي��شية.

يف الع�م 2000، اأكد اإعلن االأمم املتحدة االألفية اأن 
الدول االأع�ش�ء "لن تدخر جهدًا يف تعزيز الدميقراطية." 

ويف الع�م 2005، و�شفت الوثيقة اخلت�مية ملوؤمتر القمة 
الع�ملي الدميقراطية و�شي�دة الق�نون وحقوق االإن�ش�ن 

بكونه� اإحدى"القيم االأ�ش��شية الع�ملية والغري ق�بلة 
للتجزئة ومب�دئ االأمم املتحدة - وب�لت�يل فهي "مرتابطة 

ويعزز الواحد منه� االآخر". ويف املق�بل، جتلت هذه 
البي�ن�ت املعي�رية الوا�شعة يف التوجيه املب��شر للنظ�م 

من ج�نب االأمني الع�م للأمم املتحدة ب�ش�أن املب�دئ 
واملم�ر�ش�ت االأ�ش��شية التي ي�شتند عليه� عمل االأمم 

املتحدة يف الدميقراطية.

يف الع�م 1986، اعتمدت اجلمعية الع�مة للأمم 
A/( املتحدة االإعلن الت�ريخي ب�ش�أن احلق يف التنمية
RES/128/٤1 ٤ دي�شمرب/ك�نون االأول 1986(. وبعد 

خم�شة وع�شرين ع�مً�، ال يزال االإعلن معي�رًا للت�أكيد 
على اأن الفقر املدقع واملزمن وانعدام االأمن الغذائي 

والبط�لة واالإق�ش�ء والتمييز املنهجي كله� ت�شكل انته�ك�ت 
حلقوق االإن�ش�ن، وب�لت�يل فهي اأي�ش� عقب�ت كربى تعوق 
حتقيق الدميقراطية. وت�شرتك االأ�ش�ص التي تقوم عليه� 

االأطر املعي�رية للأمم املتحدة ب�ش�أن الدميقراطية 
والتنمية يف االهتم�م امل�شرتك ب�مل�ش�واة وامل�ش�ركة 

وعدم التمييز )وخ��شة �شد الن�ش�ء والفئ�ت ال�شعيفة 
من ال�شك�ن( وامل�ش�ءلة وال�شف�فية والعدالة. ويتزايد 

االعرتاف ب�لرتابط بني هذين الهدفني، يف ظل اجلهود 
الق�ئمة، على �شبيل املث�ل، لتو�شيح مفهوم التنمية بو�شفه 

حق من حقوق االإن�ش�ن، تنه�ص به� كي�ن�ت مثل الفريق 
الع�مل احلكومي الدويل املعني ب�حلق يف التنمية، والذي 

 UN( يديره مكتب املفو�ص ال�ش�مي حلقوق االإن�ش�ن
.)OHCHR

اأدوار االأمم املتحدة يف الدميقراطية والتنمية متعددة 
ومتنوعة. فعلى اأعلى امل�شتوي�ت، ت�ش�رك االأمم املتحدة 

ح�ليً� - غ�لبً� ب�لتع�ون مع منظم�ت اإقليمية - يف 
اال�شتج�بة مب��شرة للتحدي�ت املتمثلة يف التحوالت 
غري الد�شتورية لل�شلطة داخل البلدان ويف التكليف 

بتقدمي الدعم املب��شر للإ�شلح خلل التحوالت اإىل 
الدميقراطية.

A/HRC/ ،2012 ق��رار جمل���ص حق��وق االإن�ش���ن رق��م 36/19، "حق��وق االإن�ش���ن والدميقراطي��ة، و�ش��ي�دة الق�ن��ون" بت�ري��خ 19 اأبريل/ني�ش���ن ع���م  3
RES/36/19، امل�دة 20.
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وعلى امل�شتوى العملي، ت�ش�رك فرق االأمم املتحدة 
القطرية يف جميع اأنح�ء الع�مل مب��شرًة يف ت�شهيل عملية 

التنمية، بدًءا من دعم �شي�غة عملية تخطيط التنمية 
الوطنية اإىل امل�ش�هم�ت املب��شرة يف تعزيز القدرات 

احلكومية املتعلقة ب�لتنمية يف املج�الت ب�لغة االأهمية 
ك�لتعليم وال�شحة وفر�ص العمل واالأمن. و االأمم املتحدة، 

ومن خلل فرقه� القطرية، لديه� برامج مب��شرة للحد 
من الفقر فيم� يقرب من 80 بلدًا، وغ�لبً� م� يجري 

هذا العمل ب�لتن�شيق املب��شر مع وك�الت االأمم املتحدة 
املتخ�ش�شة مثل منظمة ال�شحة الع�ملية )WHO( اأو 

.)UNEP( برن�مج االأمم املتحدة للبيئة

كذلك ت�ش�رك فرق االأمم املتحدة القطرية يف تن�شيق 
اأو تي�شري اأو اإدارة تدفق�ت املعونة املتعددة االأطراف 
لدعم موؤ�ش�ش�ت وعملي�ت احلكم. وقد تطور برن�مج 

االأمم املتحدة االإمن�ئي حتديدًا، لي�شبح منظمة مركزية 
لدعم اإ�شلح االإدارة الع�مة، وللتع�ون مع املنظم�ت 

ال�شريكة االأخرى )مثل املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية 
واالنتخ�ب�ت( بغية اإدارة العملي�ت االنتخ�بية بطريقة 
مهنية، ولدعم موؤ�ش�ش�ت الدولة الرئي�شية مثل القط�ع 

الق�ش�ئي اأو توفري �شبل جديدة للو�شول اإىل العدالة. وُيعد 
�شندوق االأمم املتحدة للدميقراطية )UNDEF( اأداة ه�مة 
لت�شجيع ودعم منظم�ت املجتمع املدين وامل�ش�ركة كعن�شر 

رئي�شي يف تعزيز الدميقراطية. 

الروابط بين الديمقراطية وبناء 
الدولة وبناء السالم

ركز اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة على اأدوار االأمم املتحدة 
املت�شلة ب�لعلقة بني الدميقراطية والتنمية كم� تتجلى 
يف ثلثة جم�الت رئي�شية للم�ش�عي: العمل على احلكم 

الدميقراطي يف اإط�ر برامج التنمية التي تنتهجه�، 
مع الرتكيز على بن�ء موؤ�ش�ش�ت وعملي�ت دميقراطية 

تخ�شع للم�ش�ءلة ومتت�ز ب�ال�شتج�بة؛ ومب�درات الو�ش�طة 
وامل�ش�عدة االنتخ�بية، وخ��شًة يف ح�الت التحوالت 

ال�شي��شية املعقدة، وامل�ش�ركة يف عملي�ت حفظ ال�شلم 

وبن�ء ال�شلم يف ال�شي�ق�ت املعر�شة لل�شراع اأو �شي�ق�ت 
م� بعد ال�شراع. واأكدت اجتم�ع�ت امل�ئدة امل�شتديرة 
على الوعي املتزايد بتعقيد الروابط بني بن�ء ال�شلم 

وبن�ء الدولة وبن�ء الدميقراطية. وت�شري بع�ص التحليلت 
ال�شي��شية االأخرية اإىل اأهمية مثل هذه الروابط.

اأقر تقرير التنمية يف الع�مل الذي اأ�شدره البنك الدويل 
)WDR( لع�م 2011 حول "ال�شراع واالأمن والتنمية" 

بفع�لية املب�درات ا�شتن�دًا اإىل االإجراءات ال�شريعة 
واله�دفة يف بع�ص احل�الت اال�شتثن�ئية. ومع ذلك، فقد 

�شلط التقرير ال�شوء على اأهمية الُنُهج طويلة املدى لبن�ء 
موؤ�ش�ش�ت دميقراطية من خلل االإ�شلح�ت ال�شي��شية 

مع العمل املنهجي والتدريجي مع مرور الوقت، كم� 
تبني من خلل عدد من التحوالت ال�شي��شية الن�جحة. 

وب�لت�يل، �شّدد تقرير التنمية يف الع�مل 2011 على اأهمية 
تعزيز املوؤ�ش�ش�ت ال�شرعية واحلكم لتوفري اأمن املواطن 
والعدالة وفر�ص العمل ب�عتب�ره� عوامل ح��شمة لك�شر 

دائرة العنف.

تركيز برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي على ال�شلت بني 
احلكم الدميقراطي ومنع ال�شراع�ت وبن�ء ال�شلم، كم� 

 Governance for Peace: Securing the يوؤكد تقرير
Social Contract )احلكم من اأجل ال�شلم: ت�أمني العقد 

 .)2012 UNDP( ي�شري يف االجت�ه نف�شه ،)االجتم�عي
وا�شتن�دًا اإىل فهم اأعمق للتحدي�ت اجلديدة املتمثلة يف 

ه�ش��شة دول االأزم�ت املع��شرة، يدعو برن�مج االأمم 
املتحدة االإمن�ئي اإىل زي�دة الرتكيز على مب�دئ اال�شتج�بة 

وال�شمولية واملرونة وتعزيز ال�شراك�ت. يجب اأن ي�شمح 
ذلك ب�ختب�ر ُنُهج احلكم املبتكرة التي ت�أخذ النت�ئج 

االإ�شرتاتيجية بعني االعتب�ر بداًل من النواجت املحددة لكل 
قط�ع، مثل بن�ء موؤ�ش�ش�ت �شريعة اال�شتج�بة، وت�شجيع 

العملي�ت ال�شي��شية ال�ش�ملة، وتعزيز مرونة املجتمع من 
خلل تعبئة القدرات املحلية على التكيف والت�أقلم مع 

التوتر واالأزم�ت.

وقد تطورت والي�ت حفظ ال�شلم للأمم املتحدة وبعث�ته� 
على مدى ال�شنوات من "حفظ ال�شلم التقليدي" اإىل 
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"حفظ ال�شلم املتعددة االأبع�د" من خلل البعث�ت 
املتك�ملة، التي ت�شم عن��شر اجلي�ص وال�شرطة واملدنيني. 

علوة على ذلك، هن�ك االآن العديد من البعث�ت 
ال�شي��شية للأمم املتحدة املنت�شرة مل�ش�عدة البلدان يف 
مرحلة االنتق�ل مت�مً� كعملي�ت حفظ ال�شلم. واأوحى 
ذلك برتكيز مو�شع من وظ�ئف االأم�ن القي��شية )مثل 

مراقبة اتف�ق�ت وقف اإطلق الن�ر اأو اإق�مة من�طق ع�زلة 
بني املتح�ربني( اإىل جمموعة وا�شعة من امله�م التي تقع 

ع�دة �شمن نط�ق امل�ش�عدة الدميقراطية، مثل دعم 
�شي�دة الق�نون وموؤ�ش�ش�ت احلكم وتقدمي الدعم للعملي�ت 

الد�شتورية واالنتخ�ب�ت وحقوق االإن�ش�ن وامل�ش�حلة 
ال�شي��شية، مم� ي�ش�عد على بن�ء املوؤ�ش�ش�ت والهي�كل 

ال�شي��شية التي ت�شون حقوق املواطنني وت�شهل م�ش�ركتهم 
يف العملية ال�شي��شية. وي�شتلزم العديد من هذه االأدوار 
قدرات ق�بلة للنت�ش�ر لدعم العملي�ت، كيفم� وحيثم� 

ُتو�شع، وكذلك القدرات الرفيعة املتخ�ش�شة. 

ب�لنظر اإىل جميع اأدوات االأمم املتحدة اله�مة لدعم 
التحوالت ال�شلمية، ف�إن اال�شتعرا�ص امل�شتقل للقدرات 

املدنية يف اأعق�ب ال�شراع والذي اأجرته جمموعة كب�ر 
امل�شت�ش�رين يف فرباير/�شب�ط 2011 )غينو 2011(، 

وتقرير االأمني الع�م اللحق عن املو�شوع نف�شه بت�ريخ 
19 اأغ�شط�ص/اآب 2011 )االأمني الع�م للأمم املتحدة 

2011(، اأكدا على �شرورة التعزيز اجلم�عي جلودة 
وكف�ءة الدعم املدين بعد انته�ء ال�شراع. والعملي�ت 

ال�شي��شية ال�ش�ملة هي واحدة من اأبرز املج�الت االأ�ش��شية 
لتعزيز القدرات املدنية يف ح�الت م� بعد ال�شراع، من 

اأجل تلبية االحتي�ج�ت التي ترتاوح من الدعم لعملية و�شع 
الد�شتور اإىل تي�شري احلوار ال�شي��شي واإن�ش�ء االأحزاب 

ال�شي��شية.

يف الع�م 2010، ك�ن االحتف�ل ب�لذكرى ال�شنوية الع��شرة 
العتم�د قرار جمل�ص االأمن رقم 1325 )2000( فر�شة 

ملنظومة االأمم املتحدة والدول االأع�ش�ء واملنظم�ت 
االإقليمية لتقييم التقدم املحرز وو�شع ُنُهج جديد ملع�جلة 

ق�ش�ي� امل�ش�واة بني اجلن�شني يف �شنع ال�شلم وبن�ء 

ال�شلم. وخ�ص تقرير االأمني الع�م ال�ش�در يف تلك 
املن��شبة )االأمني الع�م للأمم املتحدة، 2010( خطة 

عمل من 7 نق�ط - مع املوؤ�شرات ذات ال�شلة - لتو�شيع 
م�ش�ركة املراأة يف بن�ء ال�شلم، مم� يقدم م�ش�همة كبرية 
يف االت�ش�ق والتم��شك يف اجلهود الدولية املبذولة يف هذا 

املج�ل. وانطوى ذلك اأي�شً� على اإدراج موؤ�شرات حول 
زي�دة متثيل املراأة على جميع امل�شتوي�ت ك�شن�ع قرار 

يف البلدان اخل�رجة من ال�شراع. ويندرج دور املراأة يف 
كل من بن�ء ال�شلم وبن�ء الدميقراطية بو�شوح �شمن 

الوالي�ت واالأولوي�ت املحددة لهيئة االأمم املتحدة للمراأة 
وجلنة بن�ء ال�شلم.

تطور الديمقراطية ومعايير 
التنمية

اليوم، انت�شرت املع�يري الدولية للدميقراطية اأي�شَ� على 
ال�شعيد االإقليمي. وو�شعت العديد من املنظم�ت االإقليمية 

- ال �شيم� االحت�د االأفريقي )AU(، ومنظمة الدول 
االأمريكية )OAS(، ومنظمة االأمن والتع�ون يف اأوروب� 

)OSCE( - قواعد واأدوات ومب�دئ توجيهية وا�شعة غري 

ملزمة واملم�ر�ش�ت الف�شلى للنظم يف الدول االأع�ش�ء فيم� 
يتعلق بحفظ وتعزيز الدميقراطية. وُيعد امليث�ق االأفريقي 
للدميقراطية واالنتخ�ب�ت واحلكم، الذي اعتمده االحت�د 
االإفريقي، مث�اًل على هذه املع�يري اجلديدة على امل�شتوى 

االإقليمي، والتي ات�شع نط�قه� يف بع�ص احل�الت عن 
طريق املواثيق االإقليمية الفرعية )على �شبيل املث�ل 

املب�دئ والتوجيه�ت التي حتكم االنتخ�ب�ت الدميقراطية 
للجم�عة االإمن�ئية للجنوب االأفريقي [SADC](. ويف 

الع�م 2011، احتفلت منظمة الدول االأمريكية ب�لذكرى 
الع��شرة للميث�ق الدميقراطي للبلدان االأمريكية، الذي 
يعلن، من جملة اأمور، "اإن �شعوب االأمريكتني له� احلق 

يف الدميقراطية، وعلى حكوم�ت تلك الدول التزام� 
بتعزيزه� والدف�ع عنه�".

واأكد ن�شوء االأهداف االإمن�ئية للألفية ع�م 2000 على 
االلتزام الع�ملي ب�حلد من الفقر وتوليد ظروف مواتية 
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للتنمية. وتعلن الوثيقة اخلت�مية ملوؤمتر القمة الع�ملي للع�م 
2005 اأن الدميقراطية "قيمة ع�ملية"، واأنه� "يف نه�ية 
املط�ف و�شيلة لتحقيق ال�شلم واالأمن الدويل والتقدم 

االقت�ش�دي واالجتم�عي والتنمية، واحرتام حقوق 
االإن�ش�ن". اأم� العملي�ت االأخرى، مثل م�ش�ورات ب�ري�ص 

واأكرا ب�ش�أن امل�ش�عدة االإمن�ئية الدولية وخطط عملهم�، 
واإجم�ع بو�ش�ن على فع�لية التنمية، فقد اأكدت كذلك 

على اأهمية الدميقراطية واحلكم ال�ش�مل بو�شفهم� اأ�ش�ص 
الزمة ملبداأ امللكية الوطنية لعملية التنمية.

يف هذا املحفل وغريه، هن�ك مبداأ ن��شئ يتمثل يف "امللكية 
الدميقراطية للتنمية" وا�شتك�ش�ف طرق جديدة للتعبري 

عن هذه امللكية، ا�شتن�دًا اإىل وعي متزايد ب�لعلق�ت 
املعقدة واملتن�ق�شة اأحي�نً� بني املعونة والعملي�ت 

الدميقراطية من اأجل �شنع القرار املتعلق ب�لتنمية 
الوطنية )املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت 
2011(. وقد اأدت خطة م� بعد بو�ش�ن اإىل االعرتاف 

ب�أن ُنُهج التنمية التي تقوده� اجله�ت امل�نحة قد يقو�ص 
يف الواقع اإمك�نية حتقيق االأهداف املعلنة، ال �شيم� يف 
 )DAC( الدول اله�شة. تقدم جلنة امل�ش�عدة االإمن�ئية
فكرة رئي�شية اأخرى يف هذا ال�شدد يف وثيقته� ع�م 

 OECD( 2008 ب�ش�أن بن�ء الدولة يف ظل االأو�ش�ع اله�شة
DAC 2008 /(، والتي تت�شمن املب�دئ املتعلقة ب�مل�ش�عدة 

للجه�ت الف�علة واملوؤ�ش�ش�ت حول امل�ش�ءلة الدميقراطية، 
يف جم�الت االنتخ�ب�ت واالأحزاب ال�شي��شية واالإعلم 
والربمل�ن )OECD / DAC 2012(. وتكرر هذه املب�دئ 

الراأي الق�ئل اإن امل�ش�عدات ميكن يف بع�ص االأحي�ن اأن 
تقو�ص امل�ش�ءلة واأن هذا التع�ون االإمن�ئي يجب اأن يركز 

اأكرث على ا�شتخدام امل�ش�عدات لتح�شني عملي�ت امل�ش�ءلة 
املحلية وتعزيز العلق�ت بني الدولة واملجتمع.

هن�ك اعرتاف ب�أن خطط امل�ش�عدة يف بن�ء الدميقراطية 
والتنمية ال تتط�بق دائمً�، وهن�ك من�ق�ش�ت حول 

الت�شل�شل والرغبة يف جهود بن�ء الدميقراطية يف البلدان 
التي تع�ين من ال�شراع�ت اأو ال�شغوط االقت�ش�دية اأو 
ال�شراع االجتم�عي. اأي اأن البع�ص ال يزال يج�دل ب�أن 

مك��شب التنمية يجب اأن ت�شبق الدميقراطية، واأن فر�ص 
ا�شتمرار الدميقراطية تت�ش�ءل يف البلدان ذات الدخل 
املنخف�ص. ويف الواقع، يفرت�ص بع�ص املحللني اأن تكون 

بع�ص "االأنظمة اال�شتبدادية املعتدلة" اأو البلدان الن�مية 
التي حتدوه� النواي� احل�شنة والتي لي�شت دميقراطية 

اأكرث ملءمة لتحقيق مك��شب اإمن�ئية كبرية. ويف 
التحوالت ال�شي��شية كتلك التي حتدث يف منطقة ال�شرق 

االأو�شط و�شم�ل اأفريقي� )MENA(، هن�ك مع�شلت 
�شخمة تتمثل يف الت�شل�شل وترتيب اأولوي�ت امل�ش�عدات، 
وحتدي�ت القدرة على االإجن�ز و�شرورة وجود نهج حذر 
وا�شرتاتيجي ل�شم�ن �شرعية امل�ش�عدة الدولية لعملي�ت 

التحول الدميقراطي الوليدة.

ت�شتند ذرائع تن�شيق بن�ء الدميقراطية وم�ش�عدات 
التنمية على حجج رئي�شية: �شتنجح الدول الدميقراطية 

على االأرجح، مع مرور الوقت، يف حتقيق اأهداف التنمية 
على املدى الطويل ويف تهيئة الظروف - مثل التعبري 

الك�مل عن حقوق املراأة وم�ش�ركته� - التي يعتمد عليه� 
ال�شلم والتنمية امل�شتدام�ن يف نه�ية املط�ف. يرتبط هذا 

الراأي ب�شكل وثيق ب�أم�رتي� �شن االقت�ش�دي احل�ئز على 
 Development as Freedom ج�ئزة نوبل يف كت�به االأبرز

)�شن 1999(، ولكنه اأي�شً� مفهوم ه�م يف نق��ص االأمم 
املتحدة بني الع�ملني يف جم�ل التنمية وبن�ء ال�شلم وبن�ء 

الدميقراطية �شمن منظومته�. 
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"يدور نق��ص يف الع�مل االأك�دميي حول هذه العلقة. 
واالفرتا�ص الرئي�شي الأولئك الذين يعتربون اأن 

االأنظمة الدميقراطية تعلو فوق كل م� عداه� هو اأن 
الدميقراطية تخلق النمو االقت�ش�دي، وب�لت�يل فهي 
اأف�شل نظ�م لتحقيق التنمية. ولكن للأ�شف ال تزال 

االأدلة التجريبية غري وا�شحة ب�ش�أن هذه امل�ش�ألة.
ومع ذلك ميكن للمرء اأن يج�دل ب�أنه من اأجل 

حتقيق النمو االقت�ش�دي، يلزم من بني عدة �شروط 
اأخرى اأن يكون هن�ك اإط�ر موؤ�ش�شي موحد واحرتام 

ل�شي�دة الق�نون، وهم� عن�شران اأ�ش��شي�ن للتخطيط 
االقت�ش�دي على املدى الطويل، وكذلك ال بد من 

وجود موؤ�ش�ش�ت �شي��شية ذات �شف�فية تدعم االآلية 
التي تتطور يف اإط�ره� االأ�شواق الع�ملية احل�لية.

ويف جميع هذه الق�ش�ي� ت�شود الدميقراطية 
ب�عتب�ره� النظ�م الذي يح�شن التع�مل مع ق�شية 
التنمية الأنه� تن�شئ علقة �شي��شية بني املواطنني 
و�شن�ع القرار وجترب االأخري على الت�شرف وفقً� 
للم�شلحة الع�مة اأو على االأقل م�شلحة االأغلبية.

مع�يل ال�شفري كلود هيلري، املمثل الدائم للمك�شيك 
لدى االأمم املتحدة، 2011-2007

)البي�ن الك�مل يف امللحق 2(

أهمية الديمقراطية 
بالنسبة للتنمية

هن�ك اتف�ق وا�شع النط�ق اأن �شرعية النظم احل�كمة اليوم تعتمد اإىل حد كبري 
على موؤهلته� كُنظم دميقراطية، وحتى بني تلك الدول ذات ال�شجلت املريبة يف 

جم�ل حقوق االإن�ش�ن اأو التي متيل اإىل تقييد املع�ر�شة ال�شي��شية تقييدًا ب�لغً�، هن�ك 
حم�ولة مت�أنية من قبل احلكوم�ت كي تظهر على ال�شعيد الع�ملي، واأم�م مواطنيه� 

كحكوم�ت ذات طبيعة دميقراطية. ويف الع�م 2011، ك�ن هن�ك اتف�ق وا�شع بني 
املحللني العلم�ء على اأن 60% على االأقل من دول الع�مل لديه� موؤ�ش�ش�ت وعملي�ت 

واإجراءات دميقراطية ب�شيطة، وب�لت�يل يعي�ص م� يقرب من ن�شف �شك�ن الع�مل يف 
دول دميقراطية معرتف به�. وعلوة على ذلك، حتى العديد من الدول التي مل ترد 

ب�لق�ئمة ميكن و�شفه� ب�أنه� "�شبه دميقراطية"، اأي متت�ز ببع�ص �شم�ت الدميقراطية 
- ك�نتخ�ب�ت ذات م�شداقية على امل�شتوى املحلي، على �شبيل املث�ل - ولكنه� قد تفتقر 

اإىل �شم�ت رئي�شية اأخرى، مثل احلق يف ت�شكيل اأحزاب �شي��شية م�شتقلة.

ويف حني ك�ن هن�ك منو �شريع يف الدول الدميقراطية يف ال�شنوات الثلثني امل��شية، 
ف�إن املك��شب الدميقراطية يف البلدان اخل�رجة من ال�شراع و/ اأو اال�شتبداد غ�لبً� 
م� تكون ه�شة للغ�ية، والرتاجع عن املع�يري واملم�ر�ش�ت الدميقراطية ي�شكل خطرًا 

حقيقيً�. ثلث بلدان الع�مل ت�شهد اأو �شهدت موؤخرًا حتواًل من النظم اال�شتبدادية اأو من 
حرب اأهلية اإىل الدميقراطية، ومعظم هذه البلدان التي متر مبرحلة انتق�لية ميكن 
يف اأح�شن االأحوال ت�شميته� ب�لدميقراطي�ت "اجلزئية" اأو "الن��شئة" اأو "الطموحة".

"يتمثل التحدي االأكرب الذي يعرتي عملي�ت التحول الدميقراطي يف عدم القدرة 
على اإر�ش�ء الدميقراطية يف املجتمع�ت واالأ�شواق بحيث ميكن للجميع اال�شتف�دة 

من التقدم. واخلطر يكمن يف عدم حتقيق قدر ك�ٍف من الدميقراطية يف نظر 
هوؤالء املواطنني الذين يب�درون بت�شديد اأ�شهم النقد. هل �شتخفق الدميقراطية 

يف اإق�مة عملية ع�دلة يف املجتمع�ت؟
تلك هي م�ش�ألة ق�بلية احلكم. للأ�شف يف بع�ص اأنح�ء الع�مل، ت�شبب النمو 

والتنمية يف ات�ش�ع الفجوة بني اأولئك الذين ي�شعرون ب�أنهم جزء من املجتمع، 
واأولئك الذين ال ي�شعرون بذلك. وهن�ك ت�شكك يف االأ�شواق بو�شفه� اأداة لتوزيع 

ال�شلع االقت�ش�دية. ويجري اإع�دة النظر يف كون الدولة اأداة حلل امل�ش�كل. وتعلم 
الزعم�ء در�شً� ق��شيً� وهو اأن الن�خبني يتوقعون اأن تتم ال�شيطرة على الت�شخم 

وت�شجيع اال�شتثم�ر االأجنبي وموازنة ال�شي��ش�ت االقت�ش�دية الكلية مع درجة 
مقبولة من احلم�ية االجتم�عية وتوزيع املن�فع والتقدم والتنمية. ومن غري 

املقبول جت�هل قط�ع كبري من ال�شك�ن."
م�رت� ليغو�ص، مدير التينوب�رومرت، �ش�نتي�غو، �شيلي
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النقاش حول الديمقراطية 
والتنمية

راأى امل�ش�ركون يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة اأن اإع�دة 
النظر يف العلق�ت املحددة بني الدميقراطية والتنمية، 
يف �شوء البحوث العلمية واخلربة العملية اأمر �شروري. 
فكثريًا م� تثمر نت�ئج البحوث عن "حق�ئق غري ملئمة" 

لوا�شعي ال�شي��ش�ت، كم� اأ�ش�ر اأحد امل�ش�ركني. وقد 
ا�شتطلعت الدورة االأوىل الجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة ع�م 

2008 هذه الق�ش�ي� بعمق، ودر�شت تطبيقه� يف �شي�ق�ت 
اإقليمية بعينه� مثل اأمريك� اللتينية وغرب اأفريقي� حيث 
ك�ن للنق��ص حول الدميقراطية والتنمية �شدى وا�شع يف 
ال�شنوات االأخرية. كذلك االأمر، ك�ن هن�ك حديث حول 

النق��ص ' خ�شعت فيه امل�شطلح�ت الرئي�شية للتدقيق 
ال�شديد: على �شبيل املث�ل، م� هو وجه االختلف ب�ل�شبط 

بني "الدميقراطية" واملف�هيم ذات ال�شلة مثل "احلكم 
الدميقراطي" اأو "احلكم الر�شيد"؟ 

وب�لن�شبة للتنمية، هل هن�ك ح�جة اإىل ا�شتخدام تعريف�ت 
اأكرث حتديدًا للتنمية )على �شبيل املث�ل، تدابري الن�جت 
القومي االإجم�يل(، اأو تدابري اأو�شع نط�قً� مثل م�شتوى 
عدم امل�ش�واة داخل املجتمع اأو امل�ش�واة يف حقوق املراأة 

ودوره� يف عملية التنمية؟

ين�شب الكثري من النق��ص العلمي - الذي ينعك�ص 
بدوره يف الغمو�ص العملي - على م�ش�ألة "ال�شببية". 

اأي هل تت�شبب الدميقراطية يف التنمية، اأو العك�ص؟ م� 
مدي اأهمية اإجراء انتخ�ب�ت وطنية تن�ف�شية يف حتديد 
االأجندات اأو حتى االأيديولوجي�ت املتن�ف�شة حول عملية 
التنمية الوطنية؟ وعلى العك�ص، اإىل اأي مدى ُيعد وجود 

م�شتوى معني من التنمية �شرطً� اأ�ش��شيً� للمم�ر�شة 
اله�دفة للدميقراطية يف املجتمع؟ هذه االأ�شئلة حول 

ال�شببية ُتن�ق�ص على نط�ق وا�شع يف االأدبي�ت العلمية، 
وجتد ا�شتج�ب�ت متب�ينة.

"عندم� نت�أمل بي�ن�ت املواقف جند اأن الن��ص من 
جميع الطبق�ت االجتم�عية، وخ��شَة من هم يف 

الطبق�ت االجتم�عية الدني�، ينظرون اإىل التنمية 
ب�عتب�ره� اإحدى �شم�ت الدميقراطية وب�لت�يل ف�إن 
الدميقراطية لي�شت مفهومً� منف�شًل عن التنمية. 

ورغم اأنه يف الكت�ب�ت االأك�دميية هن�ك حم�ولة 
لف�شل هذين املفهومني، اإال اأن هن�ك حم�ولة ت�شري 

اإىل اأنه عند احلديث عن الدميقراطية "ينبغي 
عدم االإفراط يف حتميل الدميقراطية". ينبغي عدم 

اإ�ش�فة العدالة االجتم�عية اإىل الدميقراطية؛ وال 
اإ�ش�فة احلقوق اإىل الدميقراطية، وال التنمية اإىل 

الدميقراطية.
ولكن يف نظر الن��ص، هذه كله� �شم�ت للدميقراطية. 
فم� �شر اأهمية الدميقراطية ؟ ال�شر هو اأنه� متنحك 

التنمية والرف�هية".
بيرت رون�لد دي�شوزا، مدير املعهد الهندي للدرا�ش�ت 

املتقدمة، �شيمل، الهند

يخل�ص بع�ص الب�حثني اإىل اأنه لي�ص هن�ك اأي دليل على 
وجود �شلة قوية بني الدميقراطية والتنمية، وي�شت�شهدون 
بكل من البحث الكمي والتجربة الت�ريخية لدعم وجه�ت 

نظرهم. ومل يجد اآدم برجيفور�شكي وزملوؤه علقة 
مب��شرة بني "نوع النظ�م" ومنو اإجم�يل الدخل يف البلدان 

التي ت�شتخدم التحليل االإح�ش�ئي الإيج�د مثل هذه 
االرتب�ط�ت )برجيفور�شكي واآخرون 2000(. ويف اأح�شن 

االأحوال، ترى هذه االأدبي�ت اأن البلدان ذات التق�ليد 
العريقة يف �شي�دة الق�نون قد ت�شهل اإحراز تقدم �شريع 

يف نت�ئج التنمية من خلل، على �شبيل املث�ل، الن�ص على 
حرمة العقود اأو حم�ية امللكية الفكرية.

وت�شتند هذه الكت�ب�ت االأك�دميية اإىل راأي مف�ده اأن 
االأنظمة التي تتميز "ب�لتنمية املوجهة" وتقييد احلقوق 
ال�شي��شية هي االأف�شل لتحقيق حم�شلت التنمية على 
النقي�ص من االئتلف�ت احل�كمة التي م� تزال يف كثري 
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من االأحي�ن بدائية وم�شو�شة وغري ح��شمة ك�لتي توجد يف 
بع�ص النظم الدميقراطية.

وراأى امل�ش�ركون اأن اأكرب حتٍد اأم�م م�ش�همة الدميقراطية 
يف التنمية رمب� انعك�ص يف ح�الت �شعف االأداء االقت�ش�دي 

وا�شتمرار العلل االجتم�عية واالقت�ش�دية يف االأنظمة 
الدميقراطية الوليدة اأو امل�شتع�دة، ب�لنظر اإىل عدد من 

البلدان التي انتقلت من االأوتوقراطية اأو حكم احلزب 
الواحد يف اأواخر الثم�نيني�ت واأوائل الت�شعيني�ت. ففي 

اأمريك� اللتينية، على �شبيل املث�ل، تبدو العديد من 
الدميقراطي�ت اجلديدة اأو امل�شتع�دة موحدة يف �شكله� 
املوؤ�ش�شي، ولكن نظرًا ال�شتمرار ارتف�ع م�شتوي�ت عدم 

امل�ش�واة وال�شعوب�ت االقت�ش�دية التي تواجهه� قط�ع�ت 
وا�شعة من ال�شك�ن )حتى يف تلك االأم�كن حيث حتققت 

بع�ص املك��شب اله�مة يف احلد من الفقر(، ت�شود ال�شي��شة 
امل�شطربة والنزعة ال�شعوبية وال�شخط وعدم الر�ش� عن 
النخب ال�شي��شية، بحيث اأنه� دفعت ب�ل�شك�ن اأحي�نً� اإىل 

الت�شكيك يف م�شداقية الدميقراطية نف�شه�، ويف �شوء م� 
ع��شوه يف بلدانهم. و حّتد عوامل املع�ن�ة ومن الفقر وعدم 

امل�ش�واة والف�ش�د واالإق�ش�ء ال�شي��شي الق�ئم على النوع 
االجتم�عي اأو العرق اأو العمر من نط�ق الدميقراطية من 

حيث قدرته� على تعزيز التنمية، ونتيجًة لذلك، قد ي�شكل 
ذلك خطرًا على �شرعيته� يف اأعني ال�شك�ن.

كذلك ن�ق�ص امل�ش�ركون الروابط والعلق�ت بني 
االنتخ�ب�ت والدميقراطية والتنمية. ومّت االإ�ش�رة اإىل 

اأنه، للأ�شف، م� زال الكثريون ي�ش�وون بني اإجراء 
االنتخ�ب�ت ووجود دميقراطية تعمل جيدًا، واإن ك�ن على 

الرغم من اأن االنتخ�ب�ت )ذات امل�شداقية وال�شف�فية 
والتن�ف�شية( هي ال�شمة املميزة للمجتمع الدميقراطي، 
ف�إن جمرد اإجراء "انتخ�ب�ت" ال ي�شنع الدميقراطية. 
واأ�ش�ر امل�ش�ركون كذلك اإىل ال�شعوب�ت املحددة التي 

ظهرت يف البلدان ذات االنق�ش�م�ت العميقة اأو الت�ريخية 
يف الهوية، حني اأبرز �شري العملي�ت االنتخ�بية الفوارق 

االجتم�عية ال�ش�رخة اأو اأدى اإىل تف�قمه�. وحتديدًا يف 
ح�لة املجتمع�ت املنق�شمة و/اأو جمتمع�ت م� بعد النزاع، 

اأعترب اللجوء اإىل ا�شتخدام الهوية العرقية اأو الدينية 
اأو غريه� من "�شي��شة الهوي�ت" يف العملي�ت االنتخ�بية 

خطرًا على الدميقراطية، وتقوي�شً� لدور العملية 
االنتخ�بية يف التحكيم يف روؤى التنمية الوطنية وحتويًل 

للميزات التن�ف�شية للدميقراطية اإىل مواجهة غري مفيدة 
بني القط�ع�ت االجتم�عية املق�شمة داخليً� على غن�ئم 

ال�شلطة.

الدورات النزيهة: الديمقراطية 
والحكم ونتائج التنمية

بقدر م� يثري البحث الكمي ال�شكوك حول م� اإذا ك�نت 
الدميقراطية ت�شهل التنمية يف �شورة مق�رن�ت اإح�ش�ئية 

وا�شعة، ف�إن ثمة درا�ش�ت اأخرى ت�شتخدم منهجية 
درا�ش�ت احل�لة املق�رنة )مثل ا�شتق�ش�ء احلوكمة 
الع�ملية( قد وجدت علقة قوية بني الدميقراطية 

والتنمية. خُل�ص اال�شتق�ش�ء، الذي اأُجري ع�م 2008 
)ه�يدن واآخرون(، اإىل اأن اأف�شل تف�شري للتقدم يف عملية 
التنمية يكون من خلل النظر يف نوعية احلكم يف بلد م� 

عرب �شتة جم�الت: املجتمع املدين و"املجتمع ال�شي��شي" 
وفع�لية احلكومة ونوعية البريوقراطية واملجتمع 

االقت�ش�دي والق�ش�ء. واأكد اال�شتق�ش�ء على اأن احلكم 
الر�شيد هو يف الواقع حمور التنمية - وخ��شة الرق�بة على 

الف�ش�د.

 وذكر امل�ش�ركون اأن الدميقراطية، ولي�ص فقط "احلكم 
الر�شيد" )اأو حتى التعبريات االأقل، مثل "احلكم الر�شيد 

مب� فيه الكف�ية"(، اأمر �شروري ب�لفعل يف التنمية. واأ�ش�ر 
بع�ص امل�ش�ركني اإىل اأنه، على االأقل، لي�ص هن�ك اأي دليل 
م�ش�د على اأنه البد من الت�شحية ب�لدميقراطية من اأجل 

التنمية، اأو اأن لدى االأنظمة اال�شتبدادية ذات التوجه 
التنموي �شجل اأف�شل على املدى الطويل. نظرًا اإىل اأن 
"التنمية" غ�لبً� م� يعرفه� املت�شككون يف العلقة على 

اأ�ش��ص النمو يف اإجم�يل الدخل )الن�جت املحلي االإجم�يل، 
GDP(، اأو زي�دة ن�شيب الفرد من الن�جت املحلي 

 ،)PPP( االإجم�يل املعّدل بح�شب تع�دل القوة ال�شرائية
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واأن العديد من البلدان غري الدميقراطية قد تعتمد 
اعتم�دًا كبريًا على املوارد الطبيعية الق�بلة لل�شتغلل 

)مثل �ش�درات النفط والغ�ز(، يجب عدم االن�شي�ق وراء 
نت�ئج البحوث الكمية التي تزعم عدم وجود علقة بني 

الدميقراطية والتنمية.

"نعقد اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة هذا )2011( يف 
يوم حقوق االإن�ش�ن يف جنوب اأفريقي�، الذي يحيي 

ذكرى جمزرة �ش�ربفيل ع�م 1960، التي ك�نت نقطة 
حتول رئي�شية يف الن�ش�ل �شد الف�شل العن�شري من 

اأجل الدميقراطية. واليوم، ف�إن واقع حي�ة الكثري 
من الن��ص هو الن�ش�ل من اأجل احلرية، ومن اأجل 

ال�شمول. يتعلق االأمر ب�إبداء الراأي، وب�مل�ش�ركة. 
اإنه� لي�شت جمرد م�ش�ألة اال�شتف�دة من التنمية، 

واإمن� اأي�شً� ت�شكيل خطة العمل كي يت�شنى للمراأة 
واملهم�شني ومن يتعر�شون للتمييز �شدهم، اأن يكونوا 

جزًءا من العملية ولطرح خم�وفهم على ط�ولة 
النق��ص".

ال�شيدة جريالدين فريزر - موليكيتي، مدير 
جمموعة احلكم الدميقراطي، مكتب �شي��ش�ت 

التنمية، برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي

ومن اجلدير ب�الهتم�م، ت�شري نت�ئج امل�شح االجتم�عي 
الذي يت�شمنه تقرير ح�لة الدميقراطية ملركز درا�شة 
املجتمع�ت الن�مية )CSDS( اإىل اأنه يف نظر الن��ص يف 
الهند، على �شبيل املث�ل، يرتبط مفهوم الدميقراطية 

مبفهوم التنمية ارتب�طً� وثيقً�. وهن�ك اتف�ق وا�شع النط�ق 
بني الن��ص حول م�هية الدميقراطية - "حكم ال�شعب" 

و"احلقوق واحلري�ت" ولكن اأي�شً� "التنمية والرف�هية". 
وكذلك، يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة للع�م 2011، اأ�ش�ر 

العديد من امل�ش�ركني اإىل اأن املتظ�هرين يف م�شر وتون�ص 
يف اأوائل ع�م 2011 مل يفرقوا بني مظ�ملهم املتعلقة ب�لقمع 

ال�شي��شي واملظ�مل االأخرى كقلة فر�ص العمل والفقر 
املزمن.

وكم� هو احل�ل يف الهند، توؤيد الدرا�ش�ت اال�شتق�ش�ئية 
االأخرى مثل موؤ�ش�شة اأفروب�رومرت والتينوب�روميرت الراأي 

الق�ئل اأن املواقف الع�مة يف البلدان يف هذه املن�طق تويل 
اأهمية كربى لل�شم�ت االأ�ش��شية لكل من الدميقراطية 

والتنمية عندم� يتعلق االأمر بتو�شيح توقع�تهم للعلقة 
بني نظ�م احلكم وحي�تهم اليومية. وعمومً�، ووفقً� لعدد 
من امل�ش�ركني، ادعم هذه اال�شتق�ش�ءات فكرة �شن وهي 
اأن احلكوم�ت الدميقراطية ينبغي اأن تكون م�شوؤولة اأم�م 
مواطنيه� من حيث العدالة االقت�ش�دية واالجتم�عية واأن 

اجلمهور يف بلدان اجلنوب الع�ملي يعترب اأن الت�شدي 
للفقر واالإق�ش�ء االجتم�عي و�شعف االأداء االقت�ش�دي 

كله� حتظى ب�لقدر ذاته من االأهمية ك�حلقوق ال�شي��شية. 
توؤكد وجه�ت النظر هذه جمموعة من االآراء الق�ئمة 

منذ فرتة والتي ترد يف بحوث االأمم املتحدة، مثل تق�رير 
التنمية الب�شرية لربن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي، والتي 

اأكدت ب��شتمرار على جوانب الدميقراطية مثل حقوق 
االإن�ش�ن )2000( اأو الدميقراطية وامل�ش�ركة )2002( اأو 

احلرية الثق�فية )200٤( ك�أ�ش�ص للتنمية الب�شرية.

"امل�ش�واة بني اجلن�شني وال�شي��ش�ت الن�شوية 
وحقوق املراأة ومتكني املراأة... ا�شتمرت فقط يف 

ظل الدميقراطية، وا�شتندت اإىل الن�ش�ل من اأجل 
التحول االجتم�عي والتغيري يف العقد االجتم�عي. 
ولذلك، ال �شبيل لتج�هل اأهمية اال�شتثم�ر يف قوة 
املجتمع املدين الن�ش�ئي. ولكن للأ�شف، م� راأين�ه 

يف العديد من الدميقراطي�ت هو اأن عمل املنظم�ت 
الن�ش�ئية وقي�دته� له ح�شور ون�ش�ط اأقوى بكثري يف 

املجتمع املدين عن املجتمع ال�شي��شي. لذلك لي�ص 
هن�ك مفر من العلقة بني احلري�ت ال�شي��شية 

للمراأة واحلقوق االقت�ش�دية واالجتم�عية".
اآن م�ري جويتز، رئي�ص امل�شت�ش�رين، احلكم وال�شلم 

واالأمن، هيئة االأمم املتحدة للمراأة
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واأخريًا، قد تكون للدميقراطية املحلية اأهمية خ��شة يف 
تعزيز التنمية: فهي تتواجد عند هذه امل�شتوي�ت حيث 

يكون احلكم قريبً� من الن��ص ويوؤثر على حي�تهم اليومية 
بطرق ملمو�شة. وامل�ش�ركة املب��شرة وجهود املواطنني 

غ�لبً� م� تكون اأكرث جدوى عند هذه امل�شتوي�ت، اأم� مفهوم 
"اإبداء الراأي" ف�الأرجح اأنه يتجلى من الن�حية العملية 
يف املج�ل املحلي. ت�شمح امل�ش�ركة اأو "امتلك �شوت" 

للمواطنني لي�ص فقط ب�ملط�لبة ب�حلقوق واخلدم�ت، ولكن 

االإطار 1: نقاط اأ�سا�سية: م�ساهمة الدميقراطية يف التنمية 
يجب اأن ُينظر اإىل تطور الدميقراطية ومم�ر�شته� جنبً� اإىل جنب مع عملي�ت بن�ء الهوية الوطنية وتكوين   •

الدولة. وُيعد بن�ء االأمة وبن�ء الدولة يف اأعق�ب اال�شتعم�ر اأو القمع الداخلي اأو ال�شراع عملية �شعبة طويلة 
املدى. ولكن عندم� تت�ش�دم �شرورات بن�ء االأمة اأو الدولة مع املوؤ�ش�ش�ت اأو املم�ر�ش�ت الدميقراطية، غ�لبً� م� 

تكون له� االأ�شبقية على الدميقراطية على هذا النحو.
تعترب ال�شم�ت االأ�ش��شية للدميقراطية �شرورية ملفهوم احلكم الر�شيد وللمم�ر�ش�ت الف�شلى يف جم�ل تخطيط   •

وتنفيذ التنمية: امل�ش�ركة يف �شي�غة ال�شي��ش�ت وتنفيذه�، واملن�ف�شة االنتخ�بية على روؤى ا�شرتاتيجي�ت التنمية، 
وحم��شبة النخب احل�كمة من خلل الربمل�ن واملجتمع املدين ورق�بة و�ش�ئل االإعلم. وُتعد �شم�ت احلكم 

الدميقراطي ذاته� ح��شمة ب�لن�شبة الإدارة االأزم�ت االقت�ش�دية املع��شرة، وندرة البيئة وتدهوره�، والط�قة، 
واالأمن الغذائي وال�شغوط املرتبطة ب�لهجرة. 

قد تكون احلكوم�ت الدميقراطية اأكرث �شرعية من حيث توفري ال�شلع الع�مة مثل التعليم والرع�ية ال�شحية   •
والتدريب على العمل وحم�ية البيئة و�شي�دة الق�نون وتن�ص جميعه� على حرمة العقود والقدرة على التنبوؤ يف 

البيئ�ت التنظيمية واالإدارة االقت�ش�دية ال�ش�ملة. 
ت�شمح امل�ش�حة الدميقراطية للن��ص على امل�شتوى املحلي ب�لتنظيم الذاتي وب�إق�مة �شلعهم الع�مة املحلية - مثل   •

تنظيم االأ�شواق املحلية اأو التع�وني�ت للح�شول على االئتم�ن - مم� يخلق بدوره الظروف من اأجل الدميقراطية 
على امل�شتوى املحلي والقيم والهي�كل الدميقراطية "املنطلقة من الق�عدة".

تدعم الدميقراطية وامل�ش�ركة املب��شرة مبداأ امللكية الوطنية الدميقراطية لتخطيط التنمية. وبهذه الطريقة،   •
ميكن اأن ت�ش�هم الدميقراطية يف عملية �شنع ال�شي��ش�ت املوجهة نحو احللول الو�شطية وال�ش�عية اإىل توافق 

االآراء وتنفيذه�، وا�شتدامة االإ�شلح�ت االقت�ش�دية مع مرور الوقت والتي ت�شرك منذ البداية جميع اأ�شح�ب 
امل�شلحة الرئي�شيني ب�ش�أن م�ش�ألة معينة، والتي، بدوره�، تثمر عن التوفيق بني امل�ش�لح واالأولوي�ت املتن�ف�شة من 

خلل احلوار والتوافق والتنفيذ امل�شرتك.
يف العديد من البلدان، وال �شيم� البلدان االأقل منوًا والدول "اله�شة"، يكت�شي دور االأمم املتحدة يف بن�ء   •

الدميقراطية وتنمية قدرات الدولة اأهمية كربى. و�شمن هذه ال�شي�ق�ت، تقوم االأمم املتحدة مبهمة و�شع القواعد 
واملع�يري، وتر�شد مم�ر�ش�ت الدميقراطية وحقوق االإن�ش�ن، وتقدم امل�ش�عدة املب��شرة لتنمية القدرات، ويف بع�ص 

احل�الت تتف�عل مع اأزم�ت الدميقراطية مثل تزوير االنتخ�ب�ت اأو التغيريات غري الد�شتورية يف احلكومة.

اأي�شً� ب�لتحقق من االنته�ك�ت املحتملة و�شم�ن امل�ش�ءلة. 
وتتدفق امل�ش�ءلة من الروابط بني الدولة واملجتمع، 

وخ�شو�شً� عندم� ترتبط الرق�بة وتتحدد االأولوي�ت 
من قبل املواطنني بتعبئة املوارد وال�شرائب من ج�نب 
احلكوم�ت. ولهذا ال�شبب، زعم العديد من امل�ش�ركني 
اأن متكني احلكوم�ت املحلية لزي�دة املوارد من خلل 

ال�شرائب قد يعزز الدميقراطية على امل�شتوى املحلي. 
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أهمية التنمية المرتبطة 
بالديمقراطية 

لط�مل� ك�ن من احلكم امل�أثورة يف جم�ل البحوث العلمية 
اأن حيوية الدميقراطية تعتمد على الطبقة املتو�شطة 
املتعلمة وامل�ش�ركة واملعنية والتي تتيح الدميقراطية 

الأبن�ئه� لي�ص فقط فر�شة التعبري عن تف�شيلته� 
واأولوي�ته�، ولكن اأي�شً� �شم�نً� �شد اال�شتيلء التع�شفي 

على امللكية. يف حني قد ثبت خط�أ النظرية الق�ئلة اإن 
"التحديث" والطبقة الو�شطى هي �شروط م�شبقة �شرورية 

للدميقراطية - فح�الت بوت�شوان� وكو�شت�ريك� والهند 
ت�ريخيً� تدح�ص هذه احلجة - م� يزال هن�ك تقدير 

للتنمية ككل بو�شفه� داعمة للقيم وامل�ش�لح والتوقع�ت 
التي توؤدي اإىل ظهور وا�شتدامة الدميقراطية. وعلى 

العك�ص، ف�إن حتدي�ت التنمية العميقة تقّو�ص الت�ش�مح 
االجتم�عي والثقة اللزمني الزده�ر الدميقراطية. واأ�ش�ر 

امل�ش�ركون حتديدًا اإىل ثلثة جم�الت حيث ميكن للعجز 
يف التنمية اأن يقو�ص مم�ر�شة الدميقراطية.

التغلب على عدم المساواة 
والتهميش

اإن عدم امل�ش�واة االجتم�عية واالقت�ش�دية امل�شتمرة 
التي يتم فيه� تهمي�ص قط�ع عري�ص من ال�شك�ن وتفتيته 

وافتق�ره اإىل القدرة على تنظيم واإنت�ج جمموع�ت 
اجتم�عية فّع�لة تقو�ص االأ�ش��ص االجتم�عي للدميقراطية 

الن�جحة. ففي ظل ا�شتمرار اجلوع اأو انعدام االأمن 
الغذائي اأو االأمية اأو الت�شرد اأو املر�ص، تن�ش�أ القيود على 

قدرة الفقراء على تنظيم "اأ�شواتهم" والتعبري عنه�.

وعلى العك�ص من ذلك، هن�ك مفهوم ع�م وهو اأن 
الدميقراطية تتلقى امل�ش�عدة من طبقة متو�شطة متطورة 

ب�لقدر اللزم. غري اأن ذلك وحده لي�ص ك�فيً� ل�شم�ن 
ا�شتدامة الدميقراطية؛ ف�لطبقة الو�شطى ال ميكن له� 

اأن تن�شط اإال يف ال�شي�ق�ت التي يكون املجتمع املدين فيه� 
ق�ئمً� بذاته وم�شتقًل عن النخب ال�شي��شية كي ميثل 

م�ش�لح املجموع�ت املختلفة يف املجتمع.

واقرتح خمتلف امل�ش�ركني اأن ال�شي��ش�ت االقت�ش�دية 
الليربالية اجلديدة املرتبطة ب�لعوملة غري املقيدة 

والعلج�ت ال�ش�بقة املتمثلة يف "التكيف الهيكلي" قد ف�قمت 
من التف�وت االجتم�عي يف العديد من بلدان اجلنوب 

الع�ملي. وقد مت حتديد عدم امل�ش�واة كع�ئق اأم�م جن�ح 
عمل الدميقراطية، وال �شيم� يف الدميقراطي�ت الن��شئة 

حديثً�، وذلك الأن هن�ك "ترتيبً�" ملحً� و�شمنيً� للمجموع�ت 
املختلفة يف املجتمع واختلف توزيع موارد الدولة واملن�فع 
الع�مة على اجلم�ع�ت االأوفر حظً�. وب�لقدر ذاته، هن�ك 
�شعوبة وا�شحة وهي اإمك�نية حترك الفئ�ت املهم�شة، مب� 

يف ذلك الن�ش�ء، على ال�شعيد االجتم�عي. واأخريًا، ج�دل 
بع�ص امل�ش�ركني اأن انعدام امل�ش�واة ميكن اأن ي�شبح "ذات 

ط�بع موؤ�ش�شي" يف النظم ال�شي��شية.

"وال يعرت�ص على ملكية عملي�ت �شي��ش�ت التنمية 
اإال القليل من الن��ص. ولكن من امل�شتحيل اأن ت�شبح 
امللكية ذات معنى اإذا تعر�ص اإط�ر ال�شي��ش�ت على 

امل�شتوى الوطني املحلي لل�شتحواذ عليه من قبل 
القوات التي من املفرت�ص اأن تكون حمورية ل�شنع 
ال�شي��ش�ت. والعديد من الدميقراطي�ت اجلديدة 

هي دميقراطي�ت ال متتلك اأي خي�ر فيم� يتعلق مبدى 
احتف�ظه� بتوجه�ت ال�شي��شة التي ال ت�شكل خطة 
عملي�ت ال�شي��ش�ت الداخلية واإمن� هي يف الواقع 
مفرو�شة من اخل�رج كتف�شيلت لل�شي��ش�ت. اأي 

بعب�رة �شريحة، متى يرتتب على القرارات املتخذة 
يف املوؤ�ش�ش�ت امل�لية الدولية زي�دة اأ�شع�ر ال�شلع 

االأ�ش��شية، اأو رفع الدعم عن اأ�شي�ء مثل االأ�شمدة 
النفطية، ومتى اأ�شبحت جمموع�ت املزارعني 
والتع�وني�ت ال اأهمية له�، ت�شبح لديك م�شكلة 

خطرية".
اأديب�يو اأولوكو�شي، مدير معهد االأمم املتحدة 

 ،)IDEP( االأفريقي للتنمية االقت�ش�دية والتخطيط
داك�ر، ال�شنغ�ل
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تعزيز المساءلة االجتماعية
يوؤدي عجز التنمية والفقر امل�شتمر اأي�شً� اإىل ن�شوء نزعة 
لدى النخب الط�حمة اإىل ال�شي��شة لروؤية الدولة كو�شيلة 
للإثراء ال�شخ�شي اأو الإثراء جمموع�ته� اخل��شة. فتن�ش�أ 

عن هذا االجت�ه جمموعة ع�لية جدَا من املخ�طر التي 
تتهدد الدميقراطية، بدءَا من العملي�ت االنتخ�بية.

يف املجتمع�ت التي ُينظر فيه� اإىل الدولة واآلي�ت الدولة 
ب�عتب�ره� امل�ش�در الرئي�شية للرثوة والرخ�ء، ف�إن فر�ص 
الفوز واخل�ش�رة يف العملي�ت االنتخ�بية غ�لبً� م� ترتبط 

مب��شرًة ب�لفر�ص االقت�ش�دية الفردية اأو اجلم�عية 
واإمك�نية ا�شتخدام �شلطة الدولة لل�شتيلء على ال�شلع 

"الق�بلة للنهب" ك�الإيج�رات من �ش�درات املوارد 
الطبيعية. وهذه هي الدين�مي�ت التي يربطه� امل�ش�ركون 
اأي�شَ� ب�لزي�دة يف العنف املتعلق ب�النتخ�ب�ت يف خمتلف 

البلدان يف جميع اأنح�ء الع�مل. واأعرب امل�ش�ركون كذلك 
عن قلقهم اإزاء اآث�ر العنف املتعلق ب�النتخ�ب�ت على 

الدميقراطية، بل وعلى التنمية حيث ت�شورات املخ�طر 
ال�شي��شية تقو�ص الثقة اللزمة لل�شتثم�ر على املدى 

الطويل. م�شدر اآخر للقلق ذو ال�شلة هو جترمي ال�شي��شة 
التي ترتكب النخب ال�شي��شية من خلله� اجلرائم اأو 

التي ي�شل من خلله� املجرمون )مب� يف ذلك اجلرمية 
املنظمة عرب احلدود الوطنية( اإىل ال�شلطة ال�شي��شية 

واحلم�ية من خلل الدولة.

اإن م�ش�ألة �شراوة الدولة هي يف جوهره� م�شكلة تنموية 
ف�شًل عن عجز دميقراطي يف امل�ش�ءلة. ومن ثم، ف�إن 

ال�شلوك ال�ش�ري من قبل ال�شي��شيني غ�لبً� م� ُينظر اإليه 
ب�عتب�ره من بني االأ�شب�ب الك�منة وراء الفقر املزمن 

والعنف االجتم�عي والتهديدات الأمن االإن�ش�ن، والذي 
بدوره يوؤدي اإىل االإحب�ط االجتم�عي واالحتج�ج، ورمب� 

العنف. وج�دل بع�ص امل�ش�ركني اأن هذا ال�شلوك ال�ش�ري 
ي�شتد يف الدميقراطي�ت ال�شعيفة الأن االآف�ق الزمنية 
لل�شي��شيني تكون ق�شرية، وب�لت�يل يكون لديهم ح�فز 

جلمع اأكرب قدر ممكن ب�شرعة وا�شتخدام موارد الدولة 

)مب� يف ذلك ال�شرطة( للت�أثري على العملي�ت االنتخ�بية 
اللحقة من اأجل احلف�ظ على ال�شلطة.

وعموم�، خل�ص امل�ش�ركون اإىل اأن الدميقراطية والتنمية 
يعزز الواحد منهم� االآخر. اأي اأن التقدم يف اأحدهم� 
قد يثمر عن تقدم يف االآخر �شمن عملية من التف�عل 

والتعزيز املتب�دلني: وب�خت�ش�ر، ميكن للبلدان اأن متر 
"بدورات ف��شلة" من الدميقراطية يف التنمية حيث اأن 
املك��شب املتحققة يف �ش�حة اأي منهم� تعززه� املك��شب 

يف االأخرى. واأ�ش�ر اأكرث من م�ش�رك يف اجتم�ع�ت 
امل�ئدة امل�شتديرة اإىل ق�شية غ�ن� يف احلقبة االأوىل 

من االألفيني�ت، التي �شهدت تقدمً� ملحوظً� يف توطيد 
املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية والتنمية االقت�ش�دية: وت�شتعد 

البلد لتحقيق تنمية اأ�شرع نظرًا الكت�ش�ف تر�شب�ت 
الوقود االأحفوري الوا�شعة موؤخرًا يف بع�ص من�طقه� االأكرث 
فقرًا. و�شتكون جتربة غ�ن� اختب�رًا مل� اإذا ك�نت املوؤ�ش�ش�ت 

الدميقراطية ت�شتطيع اإدارة "لعنة املوارد" ال�شهرية كم� 
حددته� بع�ص البحوث التي ُاجريت على نط�ق اأو�شع. 

"... م� حتت�جونه هو اإن�ش�ء طبقة و�شطى م�شتقلة 
ق�درة على، دعن� نقول، تطوير املجتمع املدين 

واملنظم�ت غري احلكومية وتعزيزه�.
وهذا يف راأيي هو اأحد اأهم مف�تيح اإر�ش�ء 

الدميقراطية. يف اإندوني�شي� كن� حمظوظني الأن 
لدين� العديد والعديد من منظم�ت املجتمع املدين 
التي لديه� الكثري من النفوذ ال�شي��شي يف مواجهة 
االأحزاب ال�شي��شية وكذلك يف مواجهة احلكومة. 

وهذا هو م� يتعني علين� اإتب�عه يف الع�مل االإ�شلمي. 
طبقة متو�شطة قوية... ولكن يف الوقت نف�شه طبقة 

متو�شطة ق�درة على اإن�ش�ء املنظم�ت غري احلكومية 
امل�شتقلة، يف مواجهة احلكومة".

اأيوم�ردي اأزرا، مدير كلية الدرا�ش�ت العلي�، ج�معة 
�شريف هداية اهلل االإ�شلمية احلكومية، ج�كرت�، 

اإندوني�شي�
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االإطار 2: نقاط اأ�سا�سية: م�ساهمة التنمية يف الدميقراطية 
تفر�ص حتدي�ت التنمية ك�لفقر وارتف�ع معدالت البط�لة واملر�ص وانعدام االأمن الغذائي �شغوطً� ه�ئلة على   •

الت�شغيل الفّع�ل للدميقراطية. وراأى امل�ش�ركون اأن مثل هذه التحدي�ت االجتم�عية والتنموية ت�شكل اأ�ش�ص العنف 
االجتم�عي وكراهية االأج�نب واخلطط ال�شي��شية املتطرفة وعدم الثقة يف النظ�م ال�شي��شي وقدرته على حتقيق 

تغيري حقيقي. كم� ي�شبب االرتف�ع ال�شريع يف اأ�شع�ر ال�شلع االأ�ش��شية، ال �شيم� الط�قة واملواد الغذائية، ات�ش�عً� 
يف فجوة التف�وت بني الن��ص يف كثري من البلدان ويقو�ص اأ�ش��ص الت�ش�مح االجتم�عي والثقة التي ت�شتند اإليه� 

الدميقراطية يف نه�ية املط�ف.
فجوات التنمية مثل االإق�ش�ء املنهجي للن�ش�ء من الفر�ص االقت�ش�دية، بدءًا من عدم تك�فوؤ الفر�ص يف التعليم   •
واأ�شواق العمل، تن�ش�أ عنه طبقة دني� من املواطنني يع�نون من الن�حية االقت�ش�دية )وغ�لب� البدنية(. ويف ح�لة 

الن�ش�ء، ف�إن هذه الظروف الك�منة غ�لبً� م� تقيد م�ش�ركتهن يف احلي�ة ال�شي��شية الدميقراطية، وهو م� يعني 
اأن خم�وفهن ال يع�جله� النظ�م ال�شي��شي يف كثري من االأحي�ن.

يف البلدان التي تعتمد كثريًا على �ش�درات ال�شلع االأولية - وخ��شًة النفط اأو املع�دن الثمينة اأو ال�شلع الزراعية   •
االأولية االأ�ش��شية - قد يقو�ص االقت�ش�د ال�شي��شي الدويل الدميقراطية من دفع النخب ال�شي��شية لتكون 
اأكرث ا�شتج�بة للعلق�ت االقت�ش�دية اخل�رجية )التي تن�ش�أ بف�شله� االإيرادات احلكومية من خلل اأرب�ح 

ال�ش�درات( اأكرث من ا�شتج�بتهم ل�شعوبهم. وقد حتول االأطر التنظيمية الوطنية والدولية الغ�ئبة التي ت�شمن 
امل�ش�ءلة وال�شف�فية، واالعتم�دية االقت�ش�دية الع�ملية دون جن�ح عمل العلق�ت بني الدولة واملجتمع التي هي 

ال�شمة االأ�ش��شية للنظم الدميقراطية.
من بني االعتب�رات املهمة احل�جة اإىل خلق فر�ص ميكن للفقراء من خلله� امل�ش�ركة - والتي غ�لبً� م� تنطوي   •

على عملي�ت على امل�شتوى املجتمعي اأو الدعم للدميقراطية على امل�شتوى املحلي - على �شبيل املث�ل، يف اإدارة 
املوارد الطبيعية. والنهج االأكرث ا�شتدامة لت�شجيع الدولة على توفري املوارد يتمثل يف خلق الظروف التي مبوجبه� 

ميكن للتعبئة من ج�نب الفقراء اأن تثمر عن �شي��شة بن�ءة ونت�ئج يف التنفيذ تلبي االحتي�ج�ت االإن�ش�نية 
االأ�ش��شية )على �شبيل املث�ل، ال�شحة والتعليم واالإ�شك�ن(.

توفر املك��شب يف جم�الت ال�شحة والتعليم والدخل - خ��شًة ب�لن�شبة للن�ش�ء والفتي�ت - اأ�ش��شً� يف االأ�شرة   •
واحلي واملجتمع املحلي، وللمجتمع ككل، لتوجيه الط�ق�ت نحو �شي�غة الب�شر لتف�شيلته� واأهدافه� والتنظيم 

اجلم�عي له�.
العن�شر االأ�ش��شي لتحقيق التنمية ولدميقراطية ف�علة هو وجود نظ�م للأمن االإن�ش�ين واملجتمعي. ففي   •

احل�الت التي يكون فيه� االأمن غ�ئبً�، يغيب االأ�ش��ص ال�شمني للتنمية. وب�لت�يل، تتطلب الدميقراطية نف�شه� 
بيئة اآمنة وحرية التنظيم واحل�شد دون خوف.
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استشرافًا للمستقبل: اآلثار المترتبة 
على السياسات والممارسات

مع قرب انته�ء املرحلة االأوىل للمب�درة االأولية للأهداف 
االإمن�ئية للألفية ع�م 2015، يت�ش�ءل العديد من املراقبني 
الذين يرون اأن الدميقراطية ت�شّهل من التنمية من جديد 

م� اإذا ك�نت مت�بعة جمموعة االأهداف يجب اأن ت�شري 
�شراحًة اإىل الدميقراطية وحت�شني احلكم ب�عتب�رهم� 

ع�مًل حموريً� وفّع�اًل يف حتقيق االأهداف االإمن�ئية 
للألفية ككل.

معالجة الديمقراطية في خطة 
التنمية لما بعد عام 2015

يوؤكد تقرير االأمني الع�م حول "ت�شريع وترية التقدم 
املحرز نحو حتقيق االأهداف االإمن�ئية للألفية" يف الفقرة 

55 على اأنه "على الرغم من اأن جدول اأعم�ل االأهداف 
االإمن�ئية للألفية م�شتمد من اإعلن االألفية، اإال اأنه من 

الوا�شح اأنهم� لي�ش� متط�بقني". واأ�ش�ر كذلك اإىل اأنه 
"عند النظر اإىل عن��شر جدول اأعم�ل التنمية مل� بعد 

ع�م 2015، قد يحت�ج املجتمع الدويل اإىل اإع�دة النظر 
يف القيم واملب�دئ الواردة يف اإعلن االألفية كنقطة 

انطلق لتجديد روؤيته� للتنمية الع�ملية يف �شوء التحدي�ت 
املع��شرة" )االأمني الع�م للأمم املتحدة 2011اأ(. 

ك�نت احلري�ت الفردية للحكم الدميقراطي والت�ش�ركي 
اإحدى القيم االأ�ش��شية ال�شت، وك�نت حقوق االإن�ش�ن 

والدميقراطية واحلكم الر�شيد اأحد االأهداف الكربى 
ال�شتة املحددة يف اإعلن االألفية. وينبغي اأن ُتع�لج ب�شكل 

�شحيح يف احلوار اجل�ري ب�ش�أن جدول اأعم�ل التنمية بعد 
ع�م 2015.

اأيدت من�ق�ش�ت اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة هذه احلجة: 
ف�إذا ك�ن الب�شر يف جميع اأنح�ء الع�مل، كم� يرد يف 

الدرا�ش�ت ال�شلوكية، ال يرون فرقً� كبريًا بني الدميقراطية 
والتنمية من حيث تطلع�تهم، البد اإذن لعملي�ت و�شع 

القواعد واملع�يري الدولية والر�شد والتنفيذ الداعم 
اأن ت�شتجيب بطريقة تك�ملية. وب�لت�يل، راأى بع�ص 

امل�ش�ركني اأن الوقت قد ح�ن لو�شع "منوذج جديد" يربط 
الدميقراطية وم�ش�ركة املواطنني ب�لتنمية على نحو اأكرث 

�شراحة. وا�شتف��ص اآخرون يف ال�شرح، اإذ راأوا �شرورة 
التحول اإىل نهج ي�شتعيد ب�شكل مب��شر اجلهود الع�ملية يف 
الدعوة اإىل الدميقراطية ب�عتب�ره� حقً� جوهريً� وو�شيلة 

رئي�شية لتحقيق مك��شب التنمية.

المشاركة في الديمقراطية 
والتنمية بطريقة متسقة 

ومستندة إلى المبادئ
ظهرت دعوة م�شرتكة الإع�دة النظر يف الكيفية التي يتم 

به� ع�دة بن�ء الدميقراطية، وكذلك الُنُهج التقليدية 
مل�ش�عدات التنمية. ودع� بع�ص امل�ش�ركني اإىل "اإ�شف�ء 

ال�شبغة الدميقراطية على التنمية" يف جميع اإجراءات 
االأمم املتحدة، وزي�دة ات�ش�قه� لك�شر ال�شومعة اأو 

اجلدران احل�لية بني بن�ء الدميقراطية وم�ش�عدات 
التنمية.

على امل�شتوى املف�هيمي، يعني ذلك النهج اأن 
الدميقراطية، كمجموعة من املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت، البد 
من اأال ُينظر اإليه� فقط من الن�حية االإجرائية واإمن� من 
حيث جوهر توفري لقمة العي�ص، واخلربة اليومية للن��ص 
حيث ُتن�شد التنمية ب�عتب�ره� ال�ش�لح الع�م اجلم�عي. 

ومينح الربط بني الدميقراطية والتنمية الزعم�ء 
ال�شي��شيني حوافز اأكرث واقعية لتعزيز االأهداف االإمن�ئية 

على نط�ق وا�شع. ويف الوقت نف�شه، ينبغي اأن ت�شتهدف 
اإ�شرتاتيجية التنمية جم�الت مثل ال�شحة والتعليم 

واملعي�شة للقط�ع�ت ال�شعيفة بطرق ت�شعى بك�مل الوعي 
اإىل متكينهم من امل�ش�ركة يف املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية 

وعملي�ت �شنع القرار.

واقرتح امل�ش�ركون اأن ين�شب الرتكيز اجلديد على نوعية 
الدميقراطية، وبوجه خ��ص، مدى �شمولية الفقراء 

والن�ش�ء وغريهم من الفئ�ت ال�شعيفة يف املجتمع. ويجب 
اإع�دة مع�يرة حتليلت املنظم�ت الدولية كي ت�أخذ يف 

االعتب�ر كًل من عمليتي الدميقراطية واجله�ت الف�علة 
يف الدميقراطية، بطرق تتلءم مب��شرة مع تو�شيع 
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ال�شمولية. اأم� التحليلت ال�ش�بقة، على �شبيل املث�ل 
 )UNDP 2002( 2002 تق�رير التنمية الب�شرية العربية

وم� بعده�، فقد اأنذرت ب�لفعل ب�أزم�ت الدميقراطية 
والتنمية وامل�ش�ءلة التي ك�نت االأ�ش��ص اخلفي وراء 

مط�لب الربيع العربي من اأجل التغيري. ومل يكن هن�ك 
مربر للفجوة بني التعليم والفر�ص، والرق�بة امل�شددة 
على املجتمع من خلل االأنظمة اال�شتبدادية - والتي 

غ�لبً� م� ك�نت تدعمه� امل�ش�عدات اخل�رجية اأو العلق�ت 
االقت�ش�دية الع�ملية واإيج�رات املوارد الطبيعية.

ويجب على االأمم املتحدة البحث ب��شتمرار عن نق�ط 
دخول جديدة لتقدمي امل�ش�عدة يف التحوالت ال�شريعة. 

وثمة حتٍد اأم�م مم�ر�شي االأمم املتحدة الع�ملني يف هذا 
املج�ل وهو االإقدام على املخ�طرة. واتفق امل�ش�ركون على 

اأنه البد من البحث عن �شبل لت�شجيع ودعم مم�ر�شي 
االأمم املتحدة مل�ش�عدة ورع�ية ال�شمولية وتعزيز قدرات 
و"�شوت" الفئ�ت ال�شعيفة على مر ال�شنوات، يف ال�شعي 
اإىل جداول اأعم�ل الدميقراطية والتنمية والتي ت�شتند 

اإىل املع�يري وتلتزم ب�الإجراءات، حتى يف البيئ�ت االأكرث 
تعقيدًا مثل ال�شرق االأو�شط. ويف هذا ال�شدد، برز دور 

ودعم كي�ن�ت مثل برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي وعمله 
يف تون�ص دعم� جلمعية خريج�ت اجل�مع�ت التون�شية 

واجلمعية التون�شية للن�ش�ء الدميقراطي�ت على مر 
ال�شنني، ودور �شندوق االأمم املتحدة للدميقراطية يف 

دعم خمتلف فئ�ت املجتمع املدين يف املنطقة. 

واقرتح بع�ص امل�ش�ركني اأن الوقت قد ح�ن للنظر يف ميث�ق 
اأو اإعلن جديد للأمم املتحدة ب�ش�أن الدميقراطية يوفر 

جمموعة من مع�يري القرن احل�دي والع�شرين التي تربط 
بن�ء الدميقراطية مب��شرًة بتحقيق اأهداف التنمية، اإال اأن 

اآخرين اأ�ش�روا اإىل اأن االأطر املعي�رية احل�لية ك�فية واأن 
املطلوب هو طرق لتح�شني حتقيق نهج متك�مل من خلل 

�شراك�ت ومنهجي�ت جديدة.

ينبغي على االأمم املتحدة اإع�دة تقييم اإجراءاته� 
الت�شغيلية كي تكون اأقل تلق�ئية وانعك��شية - بحيث ت�شتند 

ع�دًة اإىل التج�رب ال�ش�بقة - وخ��شة للعمل مع الفرق 

القطرية والبعث�ت امليدانية على اأر�ص الواقع لتطوير ُنُهج 
اأكرث مراع�ة لل�شي�ق واأكرث تك�مًل لبن�ء الدميقراطية 

وبن�ء ال�شلم والتنمية. وتقع الكثري من م�شوؤولية 
االبتك�ر الذكي وحت�شني النت�ئج على اجله�ت الف�علة يف 

هذا املج�ل، وي�شمل ذلك املمثلني واملبعوثني اخل��شني 
واملمثلني/املن�شقني املقيمني للأمم املتحدة يف كل بلد 

والفرق ذاته�، من خلل حتليل دقيق للمخ�طر املقبولة 
ونق�ط الدخول الواعدة. ومع ذلك، ف�لتع�ون الوثيق مع 

املقر الرئي�شي اأمر �شروري، مب� يف ذلك االإدارات املعنية 
يف االأم�نة الع�مة والوك�الت والربامج.

نظرًا لكون الدميقراطية عملية طويلة املدى ومعقدة 
و�شديدة الت�أثر ب�ل�شي�ق، يجب اأن ترتكز امل�ش�عدة 

الدميقراطية التي تقدمه� االأمم املتحدة على فهم دقيق 
للواقع املحلي واملعرفة املق�رنة القوية. واأخريًا، �شمن 

�شي�ق�ت االنتق�ل، ينبغي على االأمم املتحدة اأن تكون ق�درة 
وم�شتعدة لتقدمي الدعم للتحوالت الدميقراطية، وبن�ء 

املوؤ�ش�ش�ت وتطوير ثق�فة الدميقراطية، على املدى الطويل. 

إدراك أهمية الملكية 
الديمقراطية والشمولية

يتعلق املج�ل الث�لث يف التو�شي�ت بتح�شني الدعم 
ملجموعة وا�شعة من اجله�ت الف�علة املحلية كي تلعب 

دورًا يف عملية التنمية. ويرتبط ذلك ب�حل�جة املحددة 
يف من�ق�ش�ت اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة لتو�شيع مفهوم 

"امللكية الوطنية" اأو "املحلية" للتنمية. البد من فهم 
"امللكية الوطنية" ب�عتب�ره� ت�شتمل على جمموعة وا�شعة 
من اجله�ت الف�علة يف البلد الذي ينبغي اأن ي�ش�رك يف 

�شي�غة خطة التنمية. وتلك م�ش�ألة مهمة لكل من التنمية 
والدميقراطية. ومن هذا املنطلق، رمب� يكون الو�شف 

االأكرث فع�لية للمفهوم هو "امللكية الدميقراطية". وب�شكل 
اأكرث حتديدًا، تتن�ول امللكية الدميقراطية ح�جة العن��شر 

على امل�شتوى الربمل�ين واملجتمع املدين واملحلي ب�ملجتمع 
اإىل امل�ش�ركة الفع�لة - والت�أثري - يف عملية تخطيط 

التنمية. وميكن اأن ت�شبح االأمم املتحدة اأكرث م�ش�ركًة 
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يف دعم مثل هذه العملي�ت، وعلى وجه اخل�شو�ص، 
ت�شهيل م�ش�ركة املجتمع املدين وال�شبك�ت االجتم�عية 
يف عملية النق��ص واتخ�ذ القرارات يف جم�ل التنمية، 

مب� يتج�وز احلوارات التقليدية بني احلكومة امل�شتفيدة 
واجله�ت امل�نحة ب�ش�أن امل�ش�عدات. وعلى هذا االأ�ش��ص، 

يجب على امل�ش�عدة االإمن�ئية نف�شه� اأن ت�شطبغ ب�لط�بع 
"الدميقراطي": فينبغي اإن�ش�ء �شراك�ت جديدة وتعزيزه� 

ل�شم�ن مراع�ة ترتيب اأولوي�ت امل�ش�عدات وت�شل�شل 
االحتي�ج�ت احلقيقية على اأر�ص الواقع، وعلى وجه 

اخل�شو�ص، الفقراء والفئ�ت االأكرث �شعفً� يف املجتمع. 

ويتزايد الرتكيز على امل�ش�ركة واحلوار بني احلكوم�ت 
امل�شتفيدة واجله�ت امل�نحة، مثل متثيل جمموعة البلدان 

ال�شبعة )+G7( التي تع�ين من اله�ش��شة والتي ك�نت 
جزءًا من تنفيذ خطط ب�ري�ص واأكرا وبو�ش�ن لفع�لية 

امل�ش�عدات والتنمية )احلوار الدويل ب�ش�أن بن�ء ال�شلم 
وبن�ء الدولة 2011(. �شملت ورقة النق��ص التي اأعدته� 
املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت ع�م 2011 

حلوار بو�ش�ن رفيع امل�شتوى طلبً� للتو�شل اإىل اتف�ق يعّرف 
امللكية ب�أنه� "ملكية ال�شعب". واالتف�ق الذي يبداأ وينتهي 
مبلكية ال�شعب يعني اإمك�نية ا�شتحداث نظ�م امل�ش�عدات 

اجلديدة. من هذا املنظور املنطلق من الق�عدة، ميكن 
اأن حتدد العملي�ت واجله�ت الف�علة الرئي�شية التي 

تتجمع ومتثل �شوت املواطنني يف عملي�ت �شنع القرار 
والتنمية الوطنية واأن ت�شبح جزءًا من نظ�م امل�ش�عدات." 
)املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت 2011: 11(.

ويف ال�شنوات املقبلة، �شيكون على االأمم املتحدة 
اال�شتمرار يف بن�ء قدراته� على العمل مع اأ�شح�ب 

امل�شلحة الوطنيني لت�شميم وتنفيذ عملي�ت تخطيط 
التنمية التي ترتبط ب�حلكم الدميقراطي على نحو 
اأكرث �شراحًة. ومن املج�الت احلرجة التي ت�شتلزم 

العمل جوانب االقت�ش�د الكلي مثل اتف�ق�ت تق��شم ثروة 
املوارد الطبيعية والتعليم وال�شحة و�شبل العي�ص للن�ش�ء 
والفتي�ت، وفع�لية اأكرب يف اللمركزية واحلكم املحلي، 

وقدرة املوؤ�ش�ش�ت الرئي�شية مثل الربمل�ن�ت )مب� يف ذلك 

على امل�شتوى االإقليمي يف الدول االحت�دية( على امل�ش�ركة 
يف �شي�غة مع�هدات التنمية وتوزيع م�ش�عدات التنمية. 

واقرتح بع�ص امل�ش�ركني موا�شلة تطوير مفهوم "النمو 
ال�ش�مل" كو�شيلة للت�أكد من اأن عملي�ت التنمية متتلكه� 

املجتمع�ت على نط�ق وا�شع. 

ويجب اأن ت�شبح االأمم املتحدة اأي�شً� اأكرث مه�رة يف 
اال�شتف�دة من التقدم التكنولوجي يف جم�ل االت�ش�الت 

وتب�دل املعلوم�ت التي ميكن اأن تدعم اأهداف التنمية 
التقليدية، ف�شًل عن التطور الدميقراطي، مم� ي�شمح 

مب�ش�ركة اأو�شع للمواطنني، ويوفر قدرّا اأكرب من الر�شد 
واملط�لبة بتقدمي اخلدم�ت من قبل الدولة. ونظرًا اإىل 

اأن الرقمنة قد خف�شت من تكلفة اإنت�ج وتوزيع املعلوم�ت، 
�ش�ر العديد من املواطنني ح�ليً� يتمتعون ب�إمك�نية 

الو�شول اإىل عدة من�ش�ت خمتلفة يت�شنى لهم من خلله� 
اإبداء اآرائهم يف املج�ل الع�م.

وراأى امل�ش�ركون يف اجتم�ع�ت امل�ئدة امل�شتديرة اأن على 
االأمم املتحدة اأن تفعل املزيد لتن�شيق عمله� يف التي�شري 

ال�شي��شي �شمن ال�شي�ق�ت االنتق�لية بتقدمي الدعم طويل 
املدى لبن�ء الدميقراطية وكذلك عملي�ت التنمية التي 
ميكن بدوره� اأن ت�شهم اأي�شً� يف جدوى الدميقراطية 

مع مرور الوقت. كذلك ف�إن اأن�شطة بن�ء الدميقراطية 
التقليدية التي تركز على امل�ش�عدة االنتخ�بية اأو بن�ء 
املوؤ�ش�ش�ت ميكنه� اأي�شً� اال�شتف�دة ب�شكل وا�شح من 

الدعم لتخطيط التنمية ال�ش�ملة ومن املب�درات التي 
ت�شجع الُنُهج الت�ش�ركية يف التعليم وال�شحة وتدابري 

الت�شجيع االقت�ش�دي. يجب على اجلهود ق�شرية املدى 
الرامية اإىل حتقيق التحوالت ال�شلمية اإىل نظ�م �شي��شي 

جديد وم�شتقر اأن ترتبط بُنُهج اإ�شرتاتيجية طويلة 
املدى تهدف اإىل اإق�مة موؤ�ش�ش�ت ت�ش�ركية على نط�ق 

اأو�شع متت�ز ب�مل�ش�ءلة وال�شف�فية وجتعل اأ�شوات الفقراء 
وامل�شت�شعفني م�شموعة. علوة على مثل هذه اجلهود، 
يجب اأن تكون هن�ك اأي�شً� ُنُهج جديدة لقي��ص التقدم 

من خلل مع�يري جتمع بني موؤ�شرات بن�ء الدميقراطية 
والتنمية يف ُنُهج اأكرث �شمولية لتحديد الغ�ي�ت والر�شد.
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تطبيق السياسات التي تتناول 
الصلة بين الديمقراطية 

والتنمية
ينبغي على االأمم املتحدة �شد الفجوة بني ال�شي��شة 

واملم�ر�شة يف مع�جلة الروابط بني الدميقراطية 
والتنمية. تطورت االأمم املتحدة ب�شكل كبري على مدى 

ال�شنوات اخلم�ص والع�شرين امل��شية فق�مت بتطوير 
ق�عدة معرفة، واإعداد ق�ئمة ب�ملم�ر�ش�ت الف�شلى 

وحت�شني اال�شرتاتيجي�ت الت�شغيلية التي ُتقدم امل�ش�عدة 
الدميقراطية على اأ�ش��شه� ح�ليً�. ومع ذلك، هن�ك نق�ط 

التق�ء بني الدميقراطية والتنمية حيث ميكن للمب�دئ 
االأكرث مت��شكً�، والتطبيق االأكرث تن�شيقً� والُنُهج االأكرث 

ابتك�رًا اأن ت�شد الفجوة بني منظوري امل�ش�عدة االإمن�ئية 
وبن�ء الدميقراطية. قطعت املذكرة التوجيهية للأمني 

الع�م للأمم املتحدة ب�ش�أن منظومة االأمم املتحدة للع�م 
2009 �شوطً� طويًل يف تن�ول بع�ص امل�ش�ئل الفقهية، واأم� 
القلق احل�يل فيتمثل يف كيفية ترجمة ذلك اإىل مزيد من 

الفع�لية الت�شغيلية.

ومن نق�ط البدء املفيدة ميكن اعتب�ر العملية التي يتم من 
خلله� و�شع تق�رير التنمية الب�شرية الوطنية واالإقليمية. 

وميكن لهذه التق�رير القي�م ب�ملزيد للجمع بني حتليل 
ور�شد نت�ئج التنمية واأهدافه� بتقدير اأكرث حمورية ملدى 

ت�أثري حقوق املواطن وم�ش�ركته على احتم�الت التقدم 
امل�شتدام.

وهن�ك ح�جة اأي�شً� اإىل االإ�شلح�ت يف طريقة تنفيذ 
م�ش�عدات بن�ء الدميقراطية التقليدية. ويرى امل�ش�ركون 

اأن املنظم�ت الدولية اجتهت اإىل الرتكيز اأكرث من اللزم، 
وعلى نحو متكرر، على العملي�ت االنتخ�بية. ومت اإيلء 

اهتم�م اأقل، على �شبيل املث�ل، اإىل العن��شر اله�مة مثل 
دور االأحزاب ال�شي��شية )ب��شتثن�ء عدٍد من املنظم�ت 
غري احلكومية الدولية واملوؤ�ش�ش�ت احلزبية التي توفر 

تنمية القدرات للأحزاب ال�شي��شية (. وب�لنظر اإىل 
االأمم املتحدة على وجه التحديد، راأى امل�ش�ركون اأنه 

على الرغم من احل�ش��شية املحتملة لبع�ص هذا العمل، 
ينبغي للمنظمة االعتم�د على خربته� الوا�شعة والدرو�ص 

امل�شتف�دة يف جم�الت مثل امل�ش�عدة االنتخ�بية وتعزيز 
احلكم الدميقراطي ع�مة، كي تقدم دعمً� اأكرث انتظ�مً� 

للجوانب احل��شمة االأخرى لبن�ء الدميقراطية مثل 
عملي�ت و�شع الد�شتور الن�جحة، واحلوار الدميقراطي، 

والفع�لية الربمل�نية وقدر اأكرب من التمثيل ال�شي��شي 
ومتكني املراأة. وعلى الرغم من اأن للأمم املتحدة بع�ص 

القدرات يف هذه املج�الت يف اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية 
للأمم املتحدة وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي وهيئة 
االأمم املتحدة للمراأة، ف�شًل عن اخلربات اخل�رجية 
املت�حة من خلل القوائم، ف�إن طبيعة هذه امل�ش�عدة 

ب�لغة احل�ش��شية والتقنية يف ذات الوقت ت�شري اإىل تقدم 
القدرات الداخلية للأمم املتحدة على تقدمي م�ش�عدة 
اخلرباء ملثل هذه النظم والعملي�ت ط�ل انتظ�ره. وقد 

ُخ�ص جم�ل و�شع الد�ش�تري يف هذا ال�شدد.

واأ�ش�ف امل�ش�ركون اإنه ينبغي علي االأمم املتحدة اأي�شً� 
اإيج�د �شبل لدعم تطوير اأنظمة تعددية دميقراطية دون 
اأن ت�شبح اأو تظهر مبظهر حزبي اأو "�شي��شي". ولتحقيق 

ذلك، ينبغي على االأمم املتحدة العمل مع املوؤ�ش�ش�ت 
الوطنية واأ�شح�ب امل�شلحة لتطوير اأنظمة متثيل تعددية 

�شف�فة و�ش�ملة ومن�شفة، اأو ب�خت�ش�ر، اأنظمة تقيم ملعبً� 
�شي��شيً� م�شتويً�. على �شبيل املث�ل، رمب� يكون من االأدوار 

املن��شبة للأمم املتحدة امل�ش�عدة يف و�شع نظ�م متويل 
ع�دل للحملت االنتخ�بية/االأحزاب، اأو ت�شجيع قي�م 

اأحزاب �ش�ملة على نط�ق وا�شع، وال �شيم� ب�لن�شبة للمراأة، 
ودميقراطية يف جوهره� و�شف�فة، بحيث متثل اخلطط 

الوطنية الوا�شعة بداًل من الرتكيز على امل�ش�لح الق�ئمة 
على الهوي�ت ال�شيقة اأو االنخراط يف ال�شي��شة امل�شتندة 

اإىل ال�شخ�شي�ت. وي�شتند الرابط بني ال�شمولية ال�شي��شية 
ونت�ئج التنمية اإىل االأبح�ث التي ت�شري اإىل اأن �شمولية 

الت�شوي�ت ال�شي��شية، وا�شتقرار/مدة الت�شوية ال�شي��شية، 
اأ�ش��شية خللق البيئة التمكينية التي تتم التنمية يف اإط�ره�.
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وينبغي اأن تركز برامج بن�ء الدميقراطية على عملية 
�شنع ال�شي��ش�ت املوجهة نحو احللول الو�شطية وال�ش�عية 

اإىل توافق االآراء وتنفيذه�، وا�شتدامة االإ�شلح�ت 
االقت�ش�دية مع مرور الوقت والتي ت�شرك منذ البداية 

جميع اأ�شح�ب امل�شلحة الرئي�شيني ب�ش�أن م�ش�ألة معينة، 
والتي، بدوره�، تثمر عن التوفيق بني امل�ش�لح واالأولوي�ت 

املتن�ف�شة. كم� ُيعّد ا�شتمرار الرتكيز على الروابط بني 
اإ�شلح االإدارة الع�مة والقدرات اللزمة لو�شع ال�شي��ش�ت 

امل�شتندة اإىل احلوار اأمرًا ح��شمً� ب�لن�شبة الإ�شرتاتيجي�ت 
بن�ء الدميقراطية. 

وتلتقي جهود الدميقراطية وم�ش�عدات التنمية اأي�شً� عند 
نقطة تطوير قدرات الدولة. ويعني ذلك دعم االإ�شلح 

املوؤ�ش�شي يف ال�شي�ق�ت االنتق�لية لتح�شني النزاهة 
واال�شتقللية )على �شبيل املث�ل ب�لن�شبة للموؤ�ش�ش�ت 

الق�ش�ئية(، وت�شهيل ا�شتع�دة اأو بن�ء الوزارات اله�مة 
ووظ�ئف تقدمي اخلدم�ت ب�لدولة، وامل�ش�همة يف اإ�شلح 

القط�ع االأمني وخ��شة ال�شرطة، والتو�شيع املنهجي 
للو�شول اإىل العدالة. فبغي�ب دولة ع�ملة مهنية م�شتجيبة، 

ال �شبيل اإىل دميقراطية ذات معنى وال اإىل تنمية 
م�شتدامة، ح�شبم� اأكد العديد من امل�ش�ركني. ويف نف�ص 
الوقت، يجب على االأمم املتحدة وعلى وجه اخل�شو�ص 
برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي احلر�ص ب��شتمرار على 

اإق�مة التوازن بني دعمه� املب��شر ملوؤ�ش�ش�ت الدولة والدعم 
امل�ش�حب للمجتمع املدين من اأجل حت�شني قدرته� على 

تقدمي امل�ش�ءلة االجتم�عية.

وهن�ك طريقة عملية وفورية ترتبط به� الدميقراطية 
ب�لتنمية على امل�شتوى املحلي، حيث ُتعّد امل�ش�ركة 

املب��شرة وال�شمولية وال�شوت جوانب حمورية يف امل�ش�ءلة 
االجتم�عية يف التنمية. وب�لنظر اإىل اأن هن�ك قلقً� من 
اأن االأ�ش�ليب التقليدية للمركزية ال تعمل، وفقً� لبع�ص 

امل�ش�ركني، قد ت�شتفيد االأمم املتحدة من الدرو�ص املق�رنة 
امل�شتق�ة ب�ش�أن �شبل تعزيز علق�ت اأكرث ت�آزرًا بني تفوي�ص 

ال�شلطة واملوارد على امل�شتوى املحلي لتحقيق مك��شب يف 
جم�ل نت�ئج التنمية.

تبادل الخبرات على الصعيد 
العالمي وإقامة الشراكات بشأن 

الديمقراطية والتنمية
اأخريًا، اقرتح العديد من امل�ش�ركني اأن تكون هن�ك 

�شراك�ت اأقوى بني االأمم املتحدة واملنظم�ت االإقليمية 
واملنظم�ت غري احلكومية االإقليمية فيم� يتعلق ب�لعلقة 

بني الدميقراطية والتنمية. واقرتح العديدون اأن تقوم 
املنظم�ت االإقليمية بو�شع ُنُهج اأكرث ملءمة لل�شي�ق ب�ش�أن 

متكني الدميقراطية والتعبري عن الدميقراطية وحقوق 
االإن�ش�ن والتنمية يف امليدان. يف الوقت نف�شه، هن�ك تف�وت 

كبري يف قدرات و�شع املع�يري االإقليمية والر�شد واال�شتج�بة 
ّنفت من�طق مثل ال�شرق  للأزم�ت، ح�شبم� لوحظ. و�شُ
االأو�شط و�شم�ل اأفريقي� واآ�شي� الو�شطى وجنوب �شرق 

اآ�شي�، و�شرق اأفريقي� ب�أنه� "تفتقر اإىل الط�بع املوؤ�ش�شي" 
ب�ملق�رنة مع، على �شبيل املث�ل، اأمريك� اللتينية ومنطقة 
البحر الك�ريبي واأوروب� ال�شرقية وجنوب وغرب اأفريقي�. 

واأُويل قدر كبري من االهتم�م يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة 
ع�م 2011 اإىل تدابري حمددة لتح�شني القدرات االإقليمية 
للم�ش�همة يف العملي�ت االنتخ�بية وعملي�ت و�شع الد�شتور 
التي من املحتمل اال�شطلع به� يف اأعق�ب التغيريات التي 

حتدث يف اأجزاء خمتلفة من الع�مل العربي.

ومن ثم ف�لهدف اال�شرتاتيجي لل�شراكة هو تعزيز 
التع�ون بني االأمم املتحدة واملنظم�ت االإقليمية، وتعزيز 

قدرة بعث�ت االأمم املتحدة واملك�تب القطرية على 
التع�ون مع املنظم�ت االإقليمية يف هذا املج�ل. ونظرًا 

اإىل اأن املنظم�ت االإقليمية تختلف يف تكوينه� ووالي�ته� 
وفع�ليته�، ينبغي اأن يكون الهدف اال�شرتاتيجي االإ�ش�يف 
يف هذا املج�ل هو تعزيز قدرة املنظم�ت االإقليمية ذاته�، 

وم�ش�عدته� على اال�شتف�دة ب�شكل اأكرث فع�لية من املع�يري 
واالأدوات التي و�شعته� واعتمدته�. وقد تبني اأن تنمية 

القدرات للمنظم�ت االإقليمية على طول اخلطوط فيم� 
بني بلدان اجلنوب هي اإ�شرتاتيجية فع�لة خ��شة لتطوير 

القدرات من اأجل بن�ء الدميقراطية والتنمية التي ُيف�شل 
اأن ترتكز على الثق�ف�ت واخلربات املحلية. 
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تعليق���ت افتت�حي��ة: ال�ش��يد اأوالف كيورف��ني، م�ش���عد االأم��ني الع���م ورئي���ص مكت��ب 
ال�شي��ش���ت االإمن�ئية، برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي )الي�ش���ر(، �ش��ع�دة ال�شفري كلود 
هي��لر، املمث��ل الدائم للمك�ش��يك لدى االأمم املتحدة )الو�ش��ط من الي�ش���ر(، ال�ش��يدة 
اإليزابث �شبيه�ر، رئي�ص �شعبة اأوروب�، اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية ب�الأمم املتحدة )الو�شط 
من اليمني(، د. م��ش��يمو توم��ش��ويل، املراقب الدائم للموؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية 

واالنتخ�ب�ت لدى االأمم املتحدة )اليمني(.

ال�ش��يد اأوالف كيورف��ني، م�ش���عد االأم��ني الع���م ورئي���ص مكت��ب ال�شي��ش���ت االإمن�ئي��ة، 
برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي

ال�شيد غوران فيجيك، كبري امل�شت�ش�رين، املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت

املح�ورة: ال�ش��يدة األيك�ش���ندرا تريزي�ش��ي�ك دوف�ل، رئي���ص �ش��عبة تن�ش��يق ال�شي��ش���ت، املح�ور: د. جيربين اإبراهيم، رئي�ص مركز الدميقراطية والتنمية، نيجريي�
اإدارة التع�ون االإمن�ئي، منظمة التع�ون والتنمية

 املح�ورة: ال�شيدة لورد فلور ن�نو، رئي�ص
UnidadNacionalAliance and Partido Popular Cristiano، البريو

املتحدث: الربوفي�ش��ور بيرت رون�لد دي�ش��وزا، رئي�ص املعهد الهندي للدرا�ش�ت املتقدمة، 
الهند

ال�شيدة م�رت� ليغو�ص، رئي�ص Latino-barometro، �شيلي

اللجنة 1: ال�ش��يدة األيك�ش���ندرا تريزي�ش��ي�ك دوف�ل، رئي���ص �ش��عبة تن�ش��يق ال�شي��ش�ت، 
اإدارة التع�ون االإمن�ئي، منظمة التع�ون والتنمية )اأق�شى الي�ش���ر(، ال�ش��يدة لورد فلور 
 ،Unidad Nacional Aliance and Partido Popular Cristiano ن�ن��و، رئي���ص
البريو )الي�ش���ر يف الو�ش��ط(، الربوفي�ش��ور بيرت رون�لد دي�ش��وزا، رئي���ص املعهد الهندي 
للدرا�ش���ت املتقدم��ة، الهن��د )الي�ش���ر يف املنت�ش��ف(، ال�ش��يد غ��وران فيجي��ك، كب��ري 
امل�شت�ش���رين، املوؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت )ميينً� يف الو�شط(، ال�شيدة 
م�رت� ليغو���ص، رئي���ص Latino-barometro، �ش��يلي )ميينً� يف الو�ش��ط(، د. جيربين 

اإبراهيم، رئي�ص مركز الدميقراطية والتنمية، نيجريي� )اأق�شى اليمني(

ال�شيدة اإليزابث �شبيه�ر، �شعبة اأوروب�، اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية ب�الأمم املتحدة

د. م��ش��يمو توم��ش��ويل، املراقب الدائم للموؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطي��ة واالنتخ�ب�ت 
لدى االأمم املتحدة

كلمة الرتحيب: �شع�دة ال�شفري كلود هيلري، املمثل الدائم للمك�شيك لدى االأمم املتحدة
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امللحظ���ت اخلت�مي��ة: د. م��ش��يمو توم��ش��ويل، املراق��ب الدائ��م للموؤ�ش�ش��ة الدولي��ة 
للدميقراطية واالنتخ�ب�ت لدى االأمم املتحدة )ي�ش���رًا(، ال�ش��يد بي لني ب��ش��كو، وكيل 
االأمني الع�م لل�ش��وؤون ال�شي��ش��ية، االأمم املتحدة )الو�ش��ط(، ال�ش��يد اأد ملكريت، ن�ئب 

مدير، برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي

م�ش�رك: ال�شيد األيه�ندرو م�تري، م�شوؤول التن�شيق، االحت�د الربمل�ين الدويلال�شيد بي لني ب��شكو، وكيل االأمني الع�م لل�شوؤون ال�شي��شية، االأمم املتحدة م�ش�رك: ال�شيد رون�لد ريت�ص، الرئي�ص التنفيذي، �شندوق االأمم املتحدة للدميقراطية

ال�شيد اأد ملكريت، ن�ئب مدير،برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي

الرئي���ص: ال�ش��يد بي��ورن ف��ورد، رئي���ص مركز اأو�ش��لو للحوكم��ة، برن�م��ج االأمم املتحدة املتحدث: الربوفي�شور اأديب�يو اأولوكو�شي، االأمني التنفيذي، كودي�شري�، ال�شنغ�ل
االإمن�ئي

املح���ور: الربوفي�ش��ور ج��ورج نزونغوال-نت�الي���، ج�معة ن��ورث ك�روالين�، ت�ش���بل هيل، 
الوالي�ت املتحدة

املح���ورة: ال�ش��يدة م���ري اأجنيلي��ك �ش���ف�نيه، رئي���ص APRM، جلن��ة ال�ش��خ�شي�ت 
الب�رزة، ال�شنغ�ل

للحكوم��ة  اال�شت�ش���رية  الوح��دة  رئي���ص  بومي�ن�و�ش��كي،  ج��ريزي  ال�ش��يد  املح���ور: 
الدميقراطية، منظمة التع�ون والتنمية

املتحدث: الربوفي�ش��ور اأزيوم�ردي اأذرا، اجل�معة االإ�شلمية، نيجريي، �شرييف هداية 
اهلل، اإندوني�شي�

اللجن��ة 2: ال�ش��يدة م���ري اأجنيلي��ك �ش���ف�نيه، رئي���ص APRM، جلن��ة ال�ش��خ�شي�ت 
الب�رزة، ال�شنغ�ل )اأق�شى الي�ش�ر(، الربوفي�شور جورج نزونغوال-نت�الي�، ج�معة نورث 
ك�روالين�، ت�ش�بل هيل، الوالي�ت املتحدة )الي�ش�ر يف الو�شط(، الربوفي�شور اأزيوم�ردي 
اأذرا، اجل�مع��ة االإ�ش��لمية، نيج��ريي، �ش��رييف هداي��ة اهلل، اإندوني�ش��ي� )الي�ش���ر يف 
الو�ش��ط(، ال�ش��يد بي��ورن فورد، رئي���ص مرك��ز اأو�ش��لو للحوكمة، برن�م��ج االأمم املتحدة 
االإمن�ئ��ي )الو�ش��ط على اليمني(، الربوفي�ش��ور اأديب�يو اأولوكو�ش��ي، االأم��ني التنفيذي، 
كودي�ش��ري�، ال�ش��نغ�ل )الو�ش��ط اليمني(، ال�شيد جريزي بومي�ن�و�ش��كي، رئي�ص الوحدة 

اال�شت�ش�رية للحكومة الدميقراطية، منظمة التع�ون والتنمية )اأق�شى اليمني(
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االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات
مناقشة الصلة بين الديمقراطية 

والتنمية 

رغم اأن االأدلة يف االأدبي�ت العلمية خمتلطة وغري ح��شمة، 
يك�د يكون هن�ك اتف�ق على اأن الدميقراطية والتنمية 

يعزز كل منهم� االآخر على مر الزمن. والتقدم يف اأحدهم� 
قد يثمر عن تقدم يف االآخر، يف عملية تف�عل وتعزيز 

متب�دلني. وكثريًا م� ُي�شتخدم م�شطلح "احلكم الر�شيد" 
كبديل للمفهوم االأو�شع وهو م�ش�همة الدميقراطية يف 

التنمية، ودوره� فيه�. ومع ذلك، زعم امل�ش�ركون اأن 
الدميقراطية، ولي�ص فقط 'احلكم الر�شيد' )اأو حتى 

التعبريات االأدنى، مثل 'احلكم الر�شيد مب� فيه الكف�ية'( 
هي يف الواقع �شرورية لتحقيق التنمية، وهي ال ت�شمل 

فقط املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت الرئي�شية، ولكن اأي�شً� مف�هيم 
حق املواطنني يف اإبداء الراأي وامل�ش�ركة واالإدم�ج وتن�شئة 

الثق�فة الدميقراطية. كذلك اأ�ش�ر بع�ص امل�ش�ركني اإىل 
اأنه، على االأقل، لي�ص هن�ك اأي دليل م�ش�د على اأنه البد 

من الت�شحية ب�لدميقراطية من اأجل التنمية، اأو اأن 
االأنظمة اال�شتبدادية ذات التوجه التنموي لديه� �شجل 

اأف�شل على املدى الطويل. 

ومن خلل خمتلف املن�ظرات والتج�رب املق�رنة التي 
مت تن�وله� يف اجتم�ع�ت امل�ئدة امل�شتديرة ع�مي 2008 

و2011 اأف�د تقييم امل�ش�ركني اإىل اأنه يف نه�ية املط�ف ُتعّد 
الدميقراطية ه�مة لتحقيق التنمية. وال�شم�ت االأ�ش��شية 

للدميقراطية مثل امل�ش�ركة، وال�شمولية، واال�شتج�بة 
ملط�لب املواطنني، وامل�ش�ءلة، كله� ت�ش�هم على نحو 

مب��شر وغري مب��شر يف التنمية، عندم� تقرتن بقدرات 
الدولة مثل ال�شلمة واالأمن و�شي�دة الق�نون والو�شول 

اإىل العدالة، واالإدارة الع�مة املهنية، وتقدمي اخلدم�ت 
االأ�ش��شية يف جم�الت مثل التعليم والرع�ية ال�شحية.

من ن�حية اأخرى، اأقر امل�ش�ركون اأي�شً� ب�أن الفقر واجلوع 
واملر�ص ميكن اأن حتد من قدرة الن��ص على مم�ر�شة 

حقوقهم ال�شي��شية واملدنية بفع�لية. ولذلك، ف�لتنمية 

ه�مة اأي�شً� ب�لن�شبة للدميقراطية. وقد يوؤدي انعدام 
التنمية على �شكل الركود االقت�ش�دي، وعدم امل�ش�واة 

امل�شتمرة و/اأو الفقر املدقع اإىل اإ�شع�ف ثقة الن��ص يف 
النظم الدميقراطية الر�شمية للحكم، حتى يف البلدان اأو 
املن�طق التي ُتعترب فيه� هذه االأنظمة متم��شكة. والواقع 
اأن الدميقراطي�ت ال تنجح دائمً� يف حتقيق التنمية على 

امل�شتوى والوترية التي يتوقعه� املواطنون. علوة على 
ذلك، ف�إن العملي�ت الدميقراطية الر�شمية واالأ�ش��شية 

مثل تنظيم وعقد انتخ�ب�ت تن�ف�شية منتظمة - التي 
غ�لبً� م� تف�شله� اجله�ت امل�نحة الدولية للم�ش�عدة 

الدميقراطية - لي�شت ك�فية يف حد ذاته� لتح�شني حي�ة 
الفقراء. 

ومع ذلك، ك�ن هن�ك فهم ع�م اأنه يف حني ال تربع 
احلكوم�ت الدميقراطية الفردية دائمً� يف حتقيق التنمية 

وفقً� الحتي�ج�ت الن��ص وتوقع�تهم، ف�إن دور النظ�م يف 
�شم�ن �شوت املواطنني يف التعبري عن تلك االحتي�ج�ت 

واملط�لبة به�، وكذلك حق املواطنني يف خلع اأولئك الذين 
ال يحكمون وفقً� لتلك التوقع�ت - وهو جوهر الدميقراطية 

- اأمر ال غنى عنه للم�ش�ءلة وا�شتدامة التنمية مع مرور 
الوقت. ومن االأمور االأ�ش��شية ل�شم�ن نت�ئج اأف�شل 

للتنمية، والتي ميكن للدميقراطية اأن تقدمه�، هي اإق�مة 
بيئة مواتية ت�شتطيع فيه� الفئ�ت االأكرث فقرًا وتهمي�شً� اأن 
تبدي اآراءه� واأن ت�ش�عد يف ت�شكيل جدول اأعم�ل التنمية. 

وك�ن اال�شتنت�ج النه�ئي هو - وعلى الرغم من اأنه لي�ص 
املتغري الوحيد الذي يجب النظر فيه - اأن التنمية، على 
املدى الطويل، تقل فر�شه� يف النج�ح م� مل تكن ق�ئمة 

على ت�شوية �شي��شية دميقراطية �ش�ملة.

إعادة النظر في نُُهج بناء الديمقراطية 
والتنمية

والتحدي االآن، ح�شبم� يفيد امل�ش�ركون، هو ا�شتغلل 
الفر�ص التي اأوجدته� املراحل االنتق�لية يف تغيري 

املجتمع�ت ب�شرعة للنهو�ص ب�الأهداف الدميقراطية 
والتنمية يف اآن واحد. ويعني ذلك اأن الت�أكد من اأن 
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خطط التنمية الوطنية واالإ�شلح�ت االقت�ش�دية �ش�ملة 
وت�ش�ركية على نط�ق وا�شع، واأن موؤ�ش�ش�ت الدولة خ��شعة 

لقدر اأكرب من امل�ش�ءلة، واأن العملي�ت االنتخ�بية وعملي�ت 
ممت بحيث تكون �ش�ملة وا�شع، ال  �شي�غة الد�شتور �شُ

�شيم� للأقلي�ت والن�ش�ء والفئ�ت ال�شعيفة. 

مت حتديد امل�ش�ءلة وال�شف�فية، التي ترتكز عليه� 
ال�شوابط واملوازين خ��شة يف ال�شلطة التنفيذية، بو�شفه� 

عن��شر �شتظل متثل حتديً� ح��شمً� يف ال�شنوات املقبلة 
للدميقراطي�ت الن��شئة، والتي �شتكون اأي�شً� ح��شمة الآف�ق 

التنمية به�. 

التوصيات
ينبغي على االأمم املتحدة اإع�دة النظر يف الكيفية التي 

يتم به� ع�دة بن�ء الدميقراطية، وكذلك الُنُهج التقليدية 
مل�ش�عدات التنمية. هن�ك ح�جة اإىل "اإ�شف�ء ال�شبغة 

الدميقراطية على التنمية" ب�شكل اأكرب لك�شر ال�شومعة اأو 
اجلدران احل�لية بني بن�ء الدميقراطية وتنفيذ ال�شراكة 
االإمن�ئية، ال �شيم� من حيث ات�ش�ق حتقيقه�. على �شبيل 

املث�ل، تق�رير التنمية الب�شرية الوطنية واالإقليمية قد 
يثبت اأنه� اأدوات اأكرث ف�ئدة عن طريق القي�م ب�ملزيد 

من اجلهود للجمع بني حتليل ور�شد حم�شلت التنمية 
واأهدافه� بتقدير اأكرث حمورية ملدى ت�أثري حقوق املواطن 

وم�ش�ركته على احتم�الت التقدم امل�شتدام.

معالجة الديمقراطية في خطة التنمية 
لما بعد عام 2015

1. التاأمالت - حول كيفية كون بناء الدميقراطية هدفاً 
جوهرياً واأداًة رئي�سيًة يف دفع عجلة التنمية - ينبغي اأن 
متثل جانباً اأ�سا�سياً يف م�ساورات االأمم املتحدة ال�ستقاق 

اإطار اإمنائي جديد يعقب االأهداف االإمنائية لالألفية 
عام 2015. ويف ظل االعرتاف ب�أن �شي�ق كل بلد ُيعد 

�شي�قً� فريدًا من نوعه، يجب اأن تكون هن�ك مداوالت 
حول كيفية اأن حت�شني الدميقراطية وامل�ش�ءلة والو�شول 
اإىل املعلوم�ت واالإدارة ال�ش�ملة له اأثره الفع�ل يف حتقيق 

اأهداف التنمية، خ��شًة ب�لن�شبة للن�ش�ء. وينبغي اأن تكون 
هذه الق�ش�ي� حمورية يف مداوالت كي�ن�ت االأمم املتحدة 

ومن�ق�ش�ت الدول االأع�ش�ء ب�الأمم املتحدة، والتي �شتكون 
عن��شر ال�شيغة النه�ئية جلدول اأعم�ل التنمية يف مرحلة 

م� بعد ع�م 2015. 

2. يف حني اأن م�ساهمة الدميقراطية يف التنمية، اأو 
م�ساهمة التنمية يف الدميقراطية، هي جوانب معقدة 

تعتمد على ال�سياق ورمبا مثريًة للجدل يف بع�ض 
االأحيان، ينبغي على االأمم املتحدة موا�سلة ا�ستك�ساف 

ودعم وتعزيز اجلوانب االأ�سا�سية ذات املنافع املتبادلة 
لكلتا العمليتني.

3. ينبغي على االأمم املتحدة اأن ت�سهم يف قاعدة 
للمعرفة التجريبية تو�سح اأن احلكم الدميقراطي 
ُيعد اأمراً اأ�سا�سياً لتحقيق مكا�سب اإمنائية يف القرن 

احلادي والع�سرين، مع منظور قائم على احلقوق يعمم 
امل�ساواة بني اجلن�سني. ينبغي اأن تهدف هيئ�ت ووك�الت 

االأمم املتحدة اإىل اأن تثبت ب��شتمرار كيف اأن املب�دئ 
واملم�ر�ش�ت الدميقراطية مثل احرتام حقوق االإن�ش�ن 
و�شي�دة الق�نون وامل�ش�ءلة والعملي�ت االنتخ�بية ذات 
امل�شداقية وال�شف�فية والتعددية ال�شي��شية وم�ش�ركة 

املجتمع املدين ميكن اأن ت�شهم ب�شكل مب��شر وغري 
مب��شر يف حتقيق مك��شب يف جم�ل التنمية. وعلى وجه 

اخل�شو�ص، ينبغي عر�ص االأدلة التي توؤيد االآث�ر االإيج�بية 
لتمثيل املراأة على حم�شلت التنمية الإظه�ر كيف اأن 

اأهداف معينة لبن�ء الدميقراطية ترتبط ارتب�طً� مب��شرًا 
ب�لتقدم نحو حتقيق اأهداف التنمية يف جم�الت مثل 

التعليم وال�شحة.

المشاركة في الديمقراطية والتنمية 
بطريقة متسقة تستند إلى المبادئ 

4. يجب اأن تكون االأمم املتحدة اأكرث منهجية يف 
ت�سرفاتها، واأكرث و�سوحاً ب�ساأن دورها يف بناء 

الدميقراطية يف اأنحاء العامل. وارتكازاً على اأ�س�سها 
املعيارية، يجب اأن تلتزم اإجراءات االأمم املتحدة بتعزيز 
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الدميقراطية من خالل امل�ساركة امل�ستندة اإىل املبادئ 
واملت�سقة يف ال�سعي لتحقيق ركائز املنظمة الثالث وهي 

ال�سالم واالأمن، وحقوق االإن�سان، والتنمية. ي�شري دور 
االأمم املتحدة اجللّي بو�شفه من��شرًا حلقوق االإن�ش�ن اإىل 

ح�جة االأمم املتحدة اإىل اأن تو�شح ب�شكل اأف�شل كيف - 
ولي�ص م� اإذا ك�نت - املب�دئ واملم�ر�ش�ت الدميقراطية 

ت�ش�هم ب�شكل مب��شر اأو غري مب��شر يف حتقيق مك��شب يف 
جم�ل التنمية، ك�أن تكون الدميقراطية عن�شرًا مطلوبً� 

يف جوهره� الإعم�ل حقوق االإن�ش�ن، واأي�شً� ذات �شلة 
اأ�ش��شية بتحقيق حم�شلت التنمية. ينبغي تعميم بن�ء 

الدميقراطية يف جميع اأعم�ل االأمم املتحدة. تعترب اأدوار 
ووظ�ئف االأمم املتحدة فنية، مثل امل�ش�عدة يف تنظيم 

العملي�ت االنتخ�بية، وت�شتند اإىل املب�دئ، كم� اأنه� تعرب 
عن دعم التحوالت الدميقراطية ال�ش�ملة.

5. وعلى االأمم املتحدة تعزيز وتطوير �سيا�ساتها 
الداخلية وزيادة قدرتها ورفع كفاءتها يف تقدمي 

م�ساعدة للبلدان التي متر مبرحلة انتقالية نحو 
الدميقراطية ودعم التحوالت الدميقراطية الوليدة. 

تتمتع االأمم املتحدة مبوقع فريد وله� والي�ت لتقدمي 
امل�ش�عدة للبلدان التي متر مبرحلة معقدة ويف كثري من 
االأحي�ن متزامنة من التحوالت ال�شي��شية واالجتم�عية 

واالقت�ش�دية، ف�شًل عن االنتق�ل من ال�شراع اإىل ال�شلم 
نحو خلق دميقراطية جديدة. والت�أكد من اأن العملي�ت 

االنتق�لية التي تعقب اال�شطراب�ت االجتم�عية توؤدي 
اإىل موؤ�ش�ش�ت جديدة للم�ش�ءلة وت�شكل مدخًل اأ�ش��شيً� 

الإ�شراك االأمم املتحدة، كم� متثل موؤ�ش�ش�ت �شي�دة 
الق�نون التي تتمتع ب�ال�شتقللية وميكن الو�شول اإليه� 

وم�شروعة وفع�لة عن�شرًا اأ�ش��شيً� لكل من الدميقراطية 
والتنمية على حد �شواء. 

6. نظراً لكون بناء الدميقراطية عملية طويلة املدى 
ومعقدة و�سديدة التاأثر بال�سياق، يجب اأن ترتكز 

امل�ساعدة الدميقراطية التي تقدمها االأمم املتحدة 
على فهم دقيق للواقع املحلي واملعرفة املقارنة القوية. 
وميكن اأن يكون دعم الدميقراطية ذا اأهمية كبرية لعدد 

من ال�شي�ق�ت القطرية، الأنه يف جميع البلدان، ينطوي 
هدف "اإتق�ن" النظ�م الدميقراطي على جهد م�شتمر 

وعمل ج�ٍر. اأ�شف اإىل ذلك، �شمن �شي�ق�ت االنتق�ل على 
وجه اخل�شو�ص، ينبغي على االأمم املتحدة اأن تكون ق�درة 

وم�شتعدة لتقدمي الدعم للتحوالت الدميقراطية، مب� يف 
ذلك بن�ء املوؤ�ش�ش�ت وتطوير ثق�فة الدميقراطية، على 

املدى الطويل. 

إدراك أهمية الملكية الديمقراطية 
والشمولية

7. ينبغي حتديد التزام االأمم املتحدة طويل االأمد 
مببداأ امللكية الوطنية وممار�سته بطريقة اأكرث �سمواًل، 

وتوجيهه عن طريق فهم للعالقة ذات الدعم املتبادل 
بني الدميقراطية والتنمية وذلك يف �سوء ال�سياق. 
ميكن اأن ت�شبح عملي�ت التنمية اأكرث فع�لية اإذا ك�ن 

هن�ك اأ�ش��ص دميقراطي للبن�ء عليه، اأ�ش��ص يتيح 
ملجموعة وا�شعة من اجله�ت الف�علة املحلية واأ�شح�ب 

امل�شلحة اأن توؤدي دورًا كبريًا يف من�ق�شة ال�شي��ش�ت 
والرق�بة. كذلك �شتكون التنمية اأكرث ا�شتدامة عن طريق 

تعزيز امل�ش�ءلة املحلية وتدعيم املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت 
الدميقراطية. كي ترت�شخ الدميقراطية وكي تكت�شب 

امللكية الوطنية معنى حقيقي، يتعني على احلكومة 
واملجتمع املدين والنواب الربمل�نيني العمل معً� بغية 

�شي�غة خطة التنمية الوطنية واالتف�ق عليه�. ويف املق�بل، 
�شتوفر ال�ش�حة ال�شي��شية التي فتحه� هذا احلوار اللبن�ت 
االأ�ش��شية لتعزيز عملية �شنع القرار الدميقراطي الوطني 
عرب اإن�ش�ء قنوات متعددة للتف�عل بني احلكومة والهيئ�ت 

الربمل�نية والق�دة املنتخبني على امل�شتوي دون الوطني 
واملجتمع املدين.

8. يجب على اجلهود ق�سرية املدى الرامية اإىل حتقيق 
التحوالت ال�سلمية اإىل نظام �سيا�سي جديد وم�ستقر اأن 

ترتبط بُنُهج اإ�سرتاتيجية طويلة املدى تهدف اإىل اإقامة 
موؤ�س�سات ت�ساركية على نطاق اأو�سع وت�سغي جلميع 
االأ�سوات - مبا يف ذلك اأ�سوات الفقراء واملحرومني 
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وامل�ست�سعفني على مر الع�سور. ويحد االإق�ش�ء 
االجتم�عي من مدى تطوير البلد للعلقة ال�شمنية بني 
الدولة واملجتمع ال�شرورية كي تنجح الدميقراطية وكي 
تكون جهود التنمية فع�لة. علوة على اجلهود لتحقيق 

ال�شمولية، يجب اأن تكون هن�ك اأي�شً� ُنُهج جديدة 
لقي��ص التقدم من خلل مع�يري جتمع بني اأهداف بن�ء 

الدميقراطية والتنمية يف ُنُهج اأكرث �شمولية لتحديد 
الغ�ي�ت والر�شد.

9. داخل االأمم املتحدة، ال يزال من م�سادر القلق 
امل�سرتك، اأنه يف ال�سيا�سة العاملية وعلى ال�سعيد 

امليداين، البد من القيام باملزيد من اجلهود خللق �سعور 
بالروؤية امل�سرتكة عرب بناء الدميقراطية وبناء ال�سالم 

وفروع امل�ساعدة االإمنائية يف منظومة االأمم املتحدة. 
ومن االأمور احل��شمة يف ال�شنوات املقبلة اال�شتمرار 

يف بن�ء قدرات فريق االأمم املتحدة القطري للعمل مع 
اأ�شح�ب امل�شلحة الوطنيني لت�شميم وتنفيذ عملي�ت 

تخطيط التنمية التي ترتبط ب�حلكم الدميقراطي على 
نحو اأكرث �شراحًة. وينبغي للروؤية امل�شرتكة اأن تقرتن 

بر�ش�ئل اأكرث مت��شكً� وات�ش�قً� من االأمم املتحدة، فيم� 
يتعلق بطبيعة التنمية االجتم�عية واالقت�ش�دية والتنمية 

الدميقراطية التي يع�شد بع�شه� بع�شً�، ودوره� يف 
بن�ء ال�شلم امل�شتدام، ف�شًل عن االأهمية اجلوهرية 
للدميقراطية ب�عتب�ره� قيمة ع�ملية وهدفً� اأ�ش��شيً�. 

ويعني ذلك احت�ش�ن البيئة املواتية واال�شتف�دة منه�، مع 
اإعط�ء الدعم املن��شب للقوى االجتم�عية الدميقراطية 

وامل�ش�عدة يف تهيئة الظروف كي ُين�شت الأ�شوات املجتمع 
املدين.

تطبيق السياسات التي تتناول الصلة 
بين الديمقراطية والتنمية

10. ينبغي على االأمم املتحدة �سد الفجوة بني ال�سيا�سة 
واملمار�سة يف معاجلة الروابط بني الدميقراطية 

والتنمية. تطورت االأمم املتحدة ب�شكل كبري على مدى 
ال�شنوات اخلم�ص والع�شرين امل��شية فق�مت بتطوير 

ق�عدة بي�ن�ت، واإعداد ق�ئمة ب�ملم�ر�ش�ت الف�شلى 
وحت�شني اال�شرتاتيجي�ت الت�شغيلية التي ُتقدم امل�ش�عدة 

الدميقراطية على اأ�ش��شه� ح�ليً�. ومع ذلك، هن�ك نق�ط 
التق�ء بني الدميقراطية والتنمية حيث ميكن للمب�دئ 
االأكرث مت��شكً�، والتطبيق االأكرث تن�شيقً� والُنُهج االأكرث 

ابتك�رًا اأن ت�شد الفجوة بني منظوري امل�ش�عدة االإمن�ئية 
وبن�ء الدميقراطية. 

11. هناك حاجة اإىل االإ�سالحات يف معاجلة الطريقة 
التي يتم بها و�سع ت�سور مل�ساعدة بناء الدميقراطية 

التقليدية وتنفيذها. اجتهت املنظم�ت الدولية اإىل 
الرتكيز اأكرث من اللزم، وب�شكل متكرر، على العملي�ت 

االنتخ�بية. ولكن قل االهتم�م بعن��شر ه�مة مثل دور 
نظ�م االأحزاب ال�شي��شية واالأداء الربمل�ين. وال يزال على 
االأمم املتحدة امل�ش�ركة ب�شكل اأكرب يف هذا العن�شر الذي 

ي�شكل "احللقة املفقودة" يف بن�ء الدميقراطية. ينبغي بذل 
املزيد من اجلهود ال�شتك�ش�ف اإمك�ني�ت دعم البلدان يف 

تطوير اأنظمة تعددية �شف�فة و�ش�ملة ومن�شفة، ف�شًل عن 
ا�شتك�ش�ف ت�أثريه� املحتمل على عملية التنمية.

تبادل الخبرات على الصعيد العالمي 
وإقامة الشراكات بشأن الديمقراطية 

والتنمية

12. �سيكون من ال�سروري اإقامة �سراكات قوية بني االأمم 
املتحدة - �سواء على امل�ستوى العاملي ويف ال�سياق االإقليمي 

وعلى امل�ستوى القطري - واجلهات الفاعلة الرئي�سية 
االأخرى، وذلك دعماً للدميقراطية. يجب اأن ت�شتفيد 

�شراك�ت االأمم املتحدة مع املنظم�ت الدولية واملنظم�ت 
االإقليمية ودون االإقليمية، واحلكوم�ت الوطنية ومنظم�ت 

املجتمع املدين من خ�شم اخلربة يف جم�يل الدميقراطية 
والتنمية، والتي ميكن لهذه الكي�ن�ت ا�شتخدامه�، خ��شة 
تلك التي توجد يف جنوب الكرة االأر�شية. ق�مت خمتلف 

املنظم�ت االإقليمية ودون االإقليمية، على �شبيل املث�ل، 
بو�شع ُنُهج اأكرث ت�أثرًا ب�ل�شي�ق لبن�ء وتعزيز الدميقراطية 

واأو�شحت املواثيق االإقليمية ذات االأ�ش��ص املحلي والتي 



األمم المتحدة - المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

36

تربط الدميقراطية بحقوق االإن�ش�ن والتنمية. يجب على 
االأمم املتحدة اأن تبحث ب��شتمرار عن فر�ص وُنُهج جديدة 

ل�شم�ن ا�شتن�د دعم بن�ء الدميقراطية اإىل املعرفة املتعمقة 
ب�ل�شي�ق وحتركه احتي�ج�ت اأ�شح�ب امل�شلحة املحليني. 

المالحق

الملحق 1
مذكرة المفاهيم وجدول األعمال المشروح 

الجتماع المائدة المستديرة الدولي حول 
"الديمقراطية من أجل التنمية/التنمية من أجل 

الديمقراطية"
نيويورك، 12 سبتمبر/أيلول 2008

الحدث 

مبن��شبة احلدث االأول من نوعه وهو اليوم الدويل للدميقراطية، الذي اأطلقته 
اجلمعية الع�مة للأمم املتحدة ع�م 2007، يت�ش�رك كل من املوؤ�ش�شة الدولية 

للدميقراطية واالنتخ�ب�ت واإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية )DPA( وبرن�مج االأمم املتحدة 
االإمن�ئي )UNDP( الت�بع للأمم املتحدة يف تنظيم اجتم�ع م�ئدة م�شتديرة ليوم واحد 

يف نيويورك ب�ش�أن التف�عل بني الدميقراطية والتنمية.

الهدف

ي�شعى االجتم�ع اإىل حتديد جم�الت ال�شي��شة التي ت�شتلزم العمل متعدد االأطراف 
�شمن ال�شي�ق الع�ملي احل�يل - خ�شو�شً� من طرف االأمم املتحدة - يف جم�ل تعزيز 

الدميقراطية ودعمه� لتعزيز عملي�ت التنمية امل�شتدامة. 

�شيتم نقل التو�شي�ت الرئي�شية ال�ش�درة عن االجتم�ع اإىل اجلل�شة الع�مة غري 
الر�شمية للدورة 62 للجمعية الع�مة التي �شُتعقد يوم 15 �شبتمرب/اأيلول مبن��شبة اليوم 

الدويل االأول للدميقراطية. 

وقد يوفر االجتم�ع اأفك�رًا تطلعية للنق��ص ب�ش�أن االأهداف االإمن�ئية للألفية يف اجتم�ع 
االأمم املتحدة رفيع امل�شتوى املقبل ب�ش�أن ا�شتعرا�ص منت�شف املدة، املقرر عقده يف 

نيويورك يف �شبتمرب/اأيلول فيم� يخ�ص الدورة 63 للجمعية الع�مة. كم� قد توفر 
املن�ق�ش�ت مدخلت ملت�بعة منتدى التع�ون االإمن�ئي االأخري للمجل�ص االقت�ش�دي 
واالجتم�عي، وخ��شًة فيم� يتعلق بدور الربمل�ن�ت واحلكوم�ت املحلية واالأحزاب 

ال�شي��شية واملجتمع املدين، ف�شًل عن غريه� من اجله�ت الف�علة غري احلكومية 
على امل�شتوى الوطني. وينبغي اإثراء النق��ص بنت�ئج منتدى اأكرا الرفيع امل�شتوى ب�ش�أن 
فع�لية املعونة، الذي �شيعقد يف الفرتة من 2 اإىل ٤ �شبتمرب/اأيلول، ورمب� يكون اأي�شً� 

ذا �شلة مبوؤمتر االأمم املتحدة املقبل املعني بتمويل التنمية يف الدوحة، 29 نوفمرب/
ت�شرين الث�ين - 2 دي�شمرب/ك�نون االأول ع�م 2008.
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المشاركون

ي�شم االجتم�ع نحو خم�شة ع�شر من اأع�ش�ء اجلل�ش�ت 
من بينهم اخلرباء والعلم�ء و�ش�نعي ال�شي��ش�ت 

الذين اخت�رتهم كل من املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية 
واالنتخ�ب�ت واإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية للأمم املتحدة 

وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي، كذلك �شُتوجه الدعوة 
اإىل ممثلي البعث�ت الدائمة لدى االأمم املتحدة واأم�نة 

االأمم املتحدة والوك�الت املتخ�ش�شة للأمم املتحدة 
و�شن�ديقه� وبراجمه� واملنظم�ت االإقليمية واملراكز 

البحثية واملنظم�ت غري احلكومية للم�ش�ركة يف احلدث. 
و�شُيبذل كل جهد لعر�ص وجه�ت النظر من املواقع 

اجلغرافية املختلفة، كم� �شيتم اختي�ر اأع�ش�ء اجلل�ش�ت 
لتقدمي اأفك�ر حمددة لل�شي��شي�ت وتو�شي�ت ذات �شلة 

بدور منظومة االأمم املتحدة.

األساس المنطقي

التنمية امل�شتدامة تن�شده� الوك�الت وال�شن�ديق والربامج 
يف جميع اأنح�ء منظومة االأمم املتحدة ب�عتب�ره� اإحدى 

الرك�ئز االأ�ش��شية لعمل االأمم املتحدة، كم� اأن االأولوي�ت 
الرئي�شية للمجتمع الدويل من�شو�ص عليه� يف اإعلن 

 .)MDGs( االألفية واالأهداف االإمن�ئية للألفية ذات ال�شلة
وعلى وجه اخل�شو�ص، ترتبط والية برن�مج االأمم املتحدة 

االإمن�ئي املحددة يف التنمية الب�شرية بخطته� للحكم 
الدميقراطي، يف جم�ل بن�ء الدميقراطية. وين�شب 

تركيز برامج التع�ون االإمن�ئي ب�شكل متزايد على حت�شني 
وتعزيز جوانب حمددة من احلكم الدميقراطي، �شواء 

ك�نت تع�لج ق�ش�ي� �شي�دة الق�نون وحقوق االإن�ش�ن 
وامل�ش�واة بني اجلن�شني وامل�ش�ركة ال�ش�ملة وال�شف�فية 

واإبداء الراأي وامل�ش�ءلة والتقدمي الفع�ل للخدم�ت الع�مة، 
اأو بعب�رة اأعم، تطوير قدرات املوؤ�ش�ش�ت على تلبية 

احتي�ج�ت الب�شر. هذه االإجراءات، بطريقة اأو ب�أخرى، 
تتن�ول تعزيز اجلوانب االأ�ش��شية للدميقراطية، وهو نظ�م 
يتحكم فيه املواطنون يف احلكومة، ومُينح جميع املواطنني 

الفر�شة للم�ش�ركة الفع�لة فيه، ويتمتعون ب�مل�ش�واة يف 
مم�ر�شة هذا التحكم.

وغ�لبً� م� ُيتظر اإىل اأن�شطة دعم الدميقراطية واأن�شطة 
دعم التنمية على اأنه� خطط منف�شلة، اإن مل تكن 

متن�ف�شة اأو رمب� حتى متع�ر�شة. كم� اأن هن�ك ميًل اإىل 
اعتب�ره� جم�الت للخربة التقنية اأ�ش��شً�، واأنه� منف�شلة 

عن الع�مل االأو�شع للخي�رات والقرارات ال�شي��شية. 
ومع ذلك، اإذا تزايد فهم التنمية على اأنه� "التنمية 

الب�شرية"، وهي تو�شيع اخلي�رات والفر�ص، تبدو ا�شتدامة 
الدميقراطية �شديدة الت�أثر بتح�شني احلي�ة اليومية 

لل�شعوب. ويتلقى املج�الن على نحو متزايد، لي�ص فقط 
يف اأهداف املواطنني وتطلع�تهم، ولكن اأي�شَ� يف م�ش�ألة 

عملية للغ�ية وهي ا�شتخدام املوارد على نحو اأكرث فع�لية. 
علوة على ذلك، تبني بو�شوح جتربة العديد من اجله�ت 
الف�علة اأن كل العمليتني تنطوي�ن على م� هو اأكرث بكثري 

من اخلربة التقنية وتقدمي امل�شورة ب�ش�أن ال�شي��ش�ت 
وم�شتوي�ت اأعلى من اال�شتثم�ر. كي تكون نت�ئج التنمية 

مملوكة ب�لفعل من قبل امل�شتفيدين منه� وكي تكون تلك 
التنمية م�شتدامة، البد واأن تن�ش�أ وتت�شكل من قبل عملية 
�شنع القرار املفتوحة وال�ش�ملة والت�ش�ركية والتي تت�شم 

بكونه� دميقراطية ب�لفعل.

ويت�أثر هدف� الدميقراطية والتنمية ت�أثرًا ح�دًا يف خمتلف 
البلدان، �شمن �شي�ق االجت�ه�ت االقت�ش�دية الع�ملية 

الراهنة. ف�الرتف�ع ال�شريع يف اأ�شع�ر ال�شلع الع�ملية، مب� 
يف ذلك املواد الغذائية االأ�ش��شية وم�ش�در الط�قة مثل 

البرتول، قد و�شل اإىل ك�فة اأرج�ء الع�مل، مم� يوؤثر 
على املليني من الب�شر وخ��شًة اأولئك الذين يع�نون 

الفقر ب�لفعل. ونظرًا اإىل اأن قدرة احلكوم�ت على تقدمي 
اخلدم�ت تت�أثر مب��شرًة بهذه ال�شدم�ت، ف�إن ت�أثريه� 

املب��شر لديه القدرة على زعزعة ا�شتقرار الدميقراطي�ت 
يف الوقت الذي يتعني فيه احلف�ظ على احلكوم�ت 

امل�شوؤولة وذات الدوافع ال�شي��شية ملع�جلة عدم امل�ش�واة. 
يف الوقت نف�شه، ف�إن ارتف�ع اأ�شع�ر ال�شلع االأ�ش��شية يف 
البلدان امل�شتوردة واالأكرث فقرًا يهدد بتقوي�ص اجلهود 

الرامية اإىل حتقيق مزيد من التنمية االجتم�عية 
واالقت�ش�دية والو�شول اإىل االأهداف االإمن�ئية الرئي�شية 

للألفية.
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وي�أتي اليوم الدويل للدميقراطية ع�م 2008 كفر�شة 
لتحديد املج�الت الرئي�شية لل�شي��شة التي حتت�ج اإىل 

مع�جلته� عند النظر يف التف�علت بني خطط التنمية 

والدميقراطية يف ال�شي�ق الع�ملي احل�يل، وذلك بهدف 
جعله� اأكرث ت�آزرًا، وللنظر يف التحدي�ت واإمك�ن�ت العمل 
املتعدد االأطراف، وخ��شًة من ج�نب االأمم املتحدة، يف 

هذا املنظور. 

جدول األعمال المشروح
اجتماع المائدة المستديرة الدولي 

بشأن
الديمقراطية من أجل التنمية/
التنمية من أجل الديمقراطية

12 سبتمبر/أيلول 2008
فندق نيويورك هلمسلي، نيويورك

كلمة الترحيب
مع�يل ال�شفري كلود هيلري، املمثل الدائم للمك�شيك لدى 

االأمم املتحدة، 

مالحظات تمهيدية
الدكتور م��شيمو توم��شويل، املراقب الدائم للموؤ�ش�شة 
الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت لدى االأمم املتحدة

ال�شيد اأوالف كيورفن، االأمني الع�م امل�ش�عد ومدير مكتب 
ال�شي��ش�ت االإمن�ئية، برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي

ال�شيدة اليزابيث �شبيه�ر، مدير �شعبة اأوروب�، اإدارة االأمم 
املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية

أواًل: الديمقراطية وأثرها على التنمية
الرئي�ص: ال�شيد غوران فيجيك، م�شت�ش�ر اأول، املوؤ�ش�شة 

الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت
املتحدثون: ال�شيدة م�رت� ليغو�ص، مدير التينوب�رومرت، 

�شيلي 
الربوفي�شور بيرت رون�لد دي�شوزا، مدير املعهد الهندي 

للدرا�ش�ت املتقدمة، الهند

املن�ق�شون: د. جربين اإبراهيم، مدير مركز الدميقراطية 

والتنمية، نيجريي� 
ال�شيدة لوردي�ص فلوري�ص ن�نو، زعيمة حت�لف الوحدة 

الوطني وحزب كري�شتي�نو ال�شعبي، بريو 
ال�شيدة الك�شندرا تريزي�شي�ك - دوف�ل، رئي�ص �شعبة 
تن�شيق ال�شي��ش�ت، مديرية التع�ون االإمن�ئي، منظمة 

التع�ون والتنمية

المواضيع واألسئلة:
هن�ك اأدلة ت�شري اإىل اأن، يف املجمل، املوؤ�ش�ش�ت التي 

ت�شجع التن�ف�ص ال�شي��شي وال�شوابط واملوازين، وحرية 
التعبري، واإبداء الراأي، وامل�ش�ءلة الدميقراطية ميكنه� 

اأن حتدث فرقً� اأكرب ب�لن�شبة لنت�ئج التنمية على 
املدى الطويل. ومع ذلك، قد يكون الفقر ع�ئقً� اأم�م 

الدميقراطية الأن جم�بهة اجلوع واملر�ص والعنف يجعل 
من ال�شعب للغ�ية على املواطنني امل�ش�ركة بن�ش�ط يف 

احلي�ة ال�شي��شية واالجتم�عية.

ُتظهر نت�ئج ا�شتطلع�ت الراأي التي اأجرته� اأدوات 
القي��ص الع�ملية والتحليلت املوجهة نحو ال�شي��ش�ت 

ب�ش�أن املف�هيم الع�مة ل�شق 'اإجن�ز' الدميقراطية �شورة 
مقلقة. على �شبيل املث�ل، ت�شري الدرا�ش�ت التي اأجريت 

يف اأمريك� اللتينية اإىل وجود علقة �شلبية بني ثقة 
املواطنني يف املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية والتف�وت يف توزيع 
الدخل الوطني. ومن املرجح اأن توجد علقة مم�ثلة يف 
من�طق اأخرى. وقد اأ�شعلت الزي�دات احل�دة االأخرية يف 
اأ�شع�ر املواد الغذائية والنفط فتيل اال�شطراب�ت الع�مة 

يف العديد من البلدان وو�شعت "القدرة على االإجن�ز" لدى 
العديد من احلكوم�ت الدميقراطية حتت �شغط �شديد.
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م� الذي تك�شف التجربة احل�لية يف احلكم الدميقراطي 
عنه اإزاء حتقيق التنمية امل�شتدامة؟

مل�ذا ال تتم دائمً� ترجمة املزاي� املحتملة للدميقراطية 
اإىل تنمية وا�شحة اأو حقيقية ب�لن�شبة للبلدان الفقرية اأو 

للفقراء يف البلدان االأخرى؟

هل توجد فروق يف االجت�ه�ت والت�أثريات على امل�شتوى 
االإقليمي؟

م� هو نط�ق العمل املتعدد االأطراف )على امل�شتوي�ت 
الع�ملية واالإقليمية والقطرية( لدعم االإ�شلح�ت 

الدميقراطية واحلوار الذي يعزز التنمية امل�شتدامة؟

ثانيًا: التنمية وأثرها على الديمقراطية
الرئي�ص: ال�شيد بيورن فورد، مدير مركز اأو�شلو للحكم، 

برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي
املتحدثون: الربوفي�شور اأديب�يو اأولوكو�شي، االأمني 

التنفيذي، جمل�ص تنمية بحوث العلوم االجتم�عية يف 
اأفريقي�، ال�شنغ�ل 

اأ�شت�ذ ازيوم�ردى اأزرا، اجل�معة احلكومية االإ�شلمية، 
�شريف هداية اهلل، اإندوني�شي�

املن�ق�شون: ال�شيد جريزي بومي�ن�و�شكي، مدير الوحدة 
اال�شت�ش�رية لل�شراكة من اأجل احلكم الدميقراطي، 

منظمة التع�ون والتنمية 
اأ�شت�ذ جورج زونغوال-اإنت�الي�، ج�معة نورث ك�رولين�، 

ت�ش�بل هيل، الوالي�ت املتحدة االأمريكية 
ال�شيدة م�ري اأجنليك �ش�ف�نيه، رئي�ص االآلية االأفريقية 

ال�شتعرا�ص االأقران، جلنة ال�شخ�شي�ت الب�رزة، ال�شنغ�ل

المواضيع واألسئلة:
قيل اإن اإ�شرتاتيجية التنمية الفع�لة التي توؤدى اإىل حتقيق 

مك��شب اإمن�ئية دائمة تتطلب الكثري من، اإن مل يكن 
ك�فة، ال�شم�ت املميزة االأ�ش��شية للحكم الدميقراطي: 

�شي�دة الق�نون وال�شف�فية وامل�ش�ءلة وال�شوابط واملوازين، 
من جملة اأمور. وقد قيل كذلك اإن اأي اإ�شرتاتيجية 

للتنمية البد من ت�شديقه� وتعزيزه� عن طريق امل�ش�ركة 

الدميقراطية من اأجل تطبيقه� وحتقيقه� للنت�ئج على 
اأ�ش��ص م�شتدام.

ومن حيث التع�ون االإمن�ئي الدويل، يكمن اأحد العن��شر 
التي تعترب يف املعت�د اأ�ش��شية للنج�ح يف مبداأ امللكية 
الوطنية لهذه العملية. و�ش�ر النق��ص احل�يل ين�شب 
ب�شكل متزايد على تعزيز الُبعد الدميقراطي لتنفيذ 

هذا املبداأ، من خلل الرتكيز على امل�ش�ءلة املتب�دلة 
واالعرتاف بدور اجله�ت الف�علة االأخرى وتعزيزه� علوة 
على دور احلكوم�ت الوطنية، مثل منظم�ت املجتمع املدين 
والقط�ع اخل��ص و - يف االآونة االأخرية - اجله�ت الف�علة 

ذات الطبيعة ال�شي��شية يف جوهره�، مثل الربمل�ن�ت 
واملج�ل�ص املحلية واالأحزاب ال�شي��شية يف البلدان امل�نحة 

واملتلقية على حد �شواء.

وب�لت�يل، ميكن اعتب�ر "امللكية الدميقراطية للتنمية" 
مفهومً� يتج�وز موؤ�شرات التع�ون االإمن�ئي التقليدي 

ويرتبط ارتب�طً� وثيقً� بكل من البلدان الن�مية واملتقدمة، 
كم� يتجلى يف العمل حول حتقيق االأهداف االإمن�ئية 

للألفية، وحول تنفيذ اإعلن ب�ري�ص ب�ش�أن فع�لية املعونة 
ومت�بعة منتدى التع�ون االإمن�ئي للمجل�ص االقت�ش�دي 

واالجتم�عي، �شمن �شي�ق ا�شتعرا�ص متويل التنمية.

اإىل اأي مدى، وحتت اأي ظروف، ُتعد التنمية امل�شتدامة 
اأمرًا اأ�ش��شيً� لبن�ء الدميقراطية؟ م� هو ت�أثري االأمن�ط 

املختلفة للتنمية على بن�ء الدميقراطية، ا�شتن�دًا اإىل 
اخلربات امل�شتق�ة من خمتلف املن�طق؟

م� هي العن��شر الرئي�شية اأو "املحفزات" يف بن�ء 
الدميقراطية واالندم�ج يف هذه احل�الت؟

م� هي بع�ص اخلربات املفيدة للملكية الوطنية للتنمية - 
والعملي�ت الت�ش�ركية فيه�، يف خمتلف اأنح�ء الع�مل؟ كيف 

ميكن تق��شم هذه اخلربات على نحو فع�ل، ال �شيم� يف 
اإط�ر التع�ون فيم� بني بلدان اجلنوب؟

م� هو نط�ق العمل املتعدد االأطراف )على امل�شتوي�ت 
الع�ملية واالإقليمية والقطرية( لدعم اإ�شلح�ت عملي�ت 
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التنمية امل�شتدامة التي تعزز بن�ء الدميقراطية؟

ثالثًا: المالحظات الختامية
الرئي�ص: الدكتور م��شيمو توم��شويل، املراقب الدائم 

للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت لدى االأمم 

املتحدة
املتحدثون: ال�شيد ب. لني ب��شكو، وكيل االأمني الع�م 

لل�شوؤون ال�شي��شية، االأمم املتحدة
ال�شيد اآد ميلكرت، ن�ئب مدير برن�مج االأمم املتحدة 

االإمن�ئي 

الملحق 2
كلمة ترحيب يلقيها معالي 

السفير كلود هيلر
الممثل الدائم للمكسيك لدى 

األمم المتحدة
البد واأن اأذكر فقط مث�ل منطقتي، وهي اأمريك� اللتينية 

ومنطقة البحر الك�ريبي، ف�إن اأقل م� ُيق�ل هو اأنه اإنطلقً� 
من االأرجنتني اإىل فنزويل مرورًا بكوب� اأو املك�شيك، هن�ك 

مفهوم متعدد للدميقراطية يف املنطقة. ومع ذلك، والأغرا�ص 
نق��شن� اليوم دعون� نركز على مفهوم الدميقراطية 

ب�عتب�ره� نقطة انطلق، وكنظ�م جُترى فيه االنتخ�ب�ت 
ب�شكل دوري يف ظل امل�ش�ءلة احلكومية، وحيث للن�خبني 

احلرية يف االختي�ر من بني خي�رات �شي��شية خمتلفة. ويجب 
علي اأي�شً� اأن اأقول بو�شوح �شديد اإن الدميقراطية لي�شت 

منتجً� للت�شدير ميكن فر�شه على املجتمع.

من ال�شروري التطوير وفقً� خل�شو�شي�ت كل اأمة. وقد 
اأكد احل�ئز على ج�ئزة نوبل اأم�رتي� �شن قبل ب�شع 

�شنوات اأنه مل يحدث اأن تعر�شت اأي دولة دميقراطية 
يف اأي وقت م�شى ملج�عة، لي�شري ببلغة اإىل اأن االأنظمة 

الدميقراطية م�شوؤولة اأم�م مواطنيه� لي�ص فقط على 
ال�شعيد ال�شي��شي ولكن اأي�شً� على ال�شعيد االقت�ش�دي. 

وميكن اعتب�ر ذلك مبث�بة نقطة انطلق يف من�ق�شة 
العلقة داخل وبني الدميقراطية والتنمية.

هن�ك نق��ص دائر يف الع�مل االأك�دميي حول هذه العلقة. 
واالفرتا�ص الرئي�شي الأولئك الذين يعتربون اأن االأنظمة 

الدميقراطية تعلو فوق كل م� عداه� هو اأن الدميقراطية 
تخلق النمو االقت�ش�دي، وب�لت�يل فهي اأف�شل نظ�م 

لتحقيق التنمية. ولكن للأ�شف ال تزال االأدلة التجريبية 
غري وا�شحة ب�ش�أن هذه امل�ش�ألة. ومع ذلك ميكن للمرء اأن 
يج�دل ب�أنه من اأجل حتقيق النمو االقت�ش�دي، ف�إنه يلزم 
من بني عدة �شروط اأخرى اأن يكون هن�ك اإط�ر موؤ�ش�شي 

موحد واحرتام ل�شي�دة الق�نون، وهم� عن�شران اأ�ش��شي�ن 
للتخطيط االقت�ش�دي على املدى الطويل وكذلك موؤ�ش�ش�ت 

�شي��شية ذات �شف�فية تدعم االآلية التي تتطور يف اإط�ره� 
االأ�شواق الع�ملية احل�لية. يف جميع هذه الق�ش�ي� ت�شود 

الدميقراطية ب�عتب�ره� النظ�م الذي يح�شن التع�مل مع 
ق�شية التنمية الأنه� تن�شئ علقة �شي��شية بني املواطنني 

و�شن�ع القرار جترب االأخري على الت�شرف وفقً� للم�شلحة 
الع�مة اأو على االأقل م�شلحة االأغلبية.

ميكن اأي�شً� النظر اإىل اآث�ر الدميقراطية على النمو 
االقت�ش�دي بطريقة غري مب��شرة من خلل ق�ش�ي� مثل 
ال�شحة والتعليم وحم�ية حقوق االإن�ش�ن واملن�فع الع�مة 

االأخرى. �شن�ع ال�شي��شة يف االأنظمة الدميقراطية لديهم 
حوافز لتوفري املزيد من املن�فع الع�مة للمواطنني، 

خوفً� من فقدان الدعم االنتخ�بي اإذا مل يت�شرفوا على 
هذا النحو. يتمتع املواطنون يف االأنظمة الدميقراطية 

ب�لقدرة على ترجمة رغب�تهم اإىل عمل �شي��شي من 
خلل قوة االأ�شوات. ويف املق�بل، ويف م� ي�شمى ب�الأنظمة 

اال�شتبدادية، ال حتظى االنتخ�ب�ت ب�لكثري من االأهمية 
وال تخ�شع اجله�ت الف�علة ال�شي��شية اإىل تدابري وا�شعة 
للم�ش�ءلة. ولكن وكم� ي�شري عنوان هذا االجتم�ع بدقة، 

ميكن درا�شة العلقة بني هذين املفهومني لي�ص فقط من 
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وجهة نظر الفوائد التي توفره� الدميقراطية للتنمية 
ولكن اأي�شً� من منظور مدى دعم التنمية االقت�ش�دية 

للدميقراطية. وهو ب�لقطع اأمر معقد اأن نقيم االأدلة 
التجريبية لت�أييد احلجة الق�ئلة اإن النمو االقت�ش�دي 
يوؤدي اإىل الدميقراطية، واأتوقع من متحدثين� الكرام 

اليوم اأن يقدموا يد العون يف هذا ال�شدد.

اأثبت لن� الت�ريخ اأن هذه العلقة اأكرث تعقيدًا بكثري مم� 
يح�جج به املدافعون عن نظري�ت احلداثة. ومع ذلك 
ميكنن� القول اإن التنمية االقت�ش�دية اأمر اأ�ش��شي يف 

احلف�ظ على اال�شتقرار االجتم�عي، الذي ي�شهم بدوره 
يف احلف�ظ على الدميقراطية. على حد تعبري اأف�شلهم، 
برجيفور�شكي، تتزايد فر�ص الدميقراطية يف اال�شتمرار 

يف اقت�ش�د متن�ٍم، وخ�شو�شً� يف الدول الغنية. وعلوة 
على ذلك، حتى يف االقت�ش�دي�ت االأكرث فقرًا ميكن 

احلف�ظ على الدميقراطية اإذا جنح النظ�م يف ا�شتحداث 
التنمية. وب�لت�يل يبدو اأن هن�ك تف�عًل وا�شحً� بني 

التنمية والدميقراطية.

اأثبتت االأبح�ث االأك�دميية اأن الفقر والتدهور االقت�ش�دي 
هم� التهديدان االأكرث خطرًا على الدميقراطية، وخ��شًة يف 

الدميقراطي�ت الن��شئة، كتلك التي ازدهرت يف العقدين 
امل��شيني فقط. ويف هذا ال�شدد، هن�ك ت�شور ع�ملي يف 

الوقت احل��شر وهو اأن املجتمع�ت يف البلدان التي اختربت 
العملية الدميقراطية موؤخرًا بداأ �شربه� على حكوم�ته� 
ينفذ فيم� يتعلق بق�ش�ي� مثل اجلرمية والعنف واالفتق�ر 

اإىل الفر�ص االقت�ش�دية والتفكك االجتم�عي. وهكذا ف�إن 
ال�شي��ش�ت االقت�ش�دية ال�شليمة املوجهة نحو حتقيق لي�ص 
فقط النمو، بل اأي�شً� التنمية الب�شرية احلقيقية والتنمية 
امل�شتدامة، ت�شبح ح��شمة يف هذه الدول من اأجل حم�ية 

القيم الدميقراطية �شد ويلت اال�شطراب�ت االجتم�عية. 

وب�الإ�ش�فة اإىل هذه ال�شي��ش�ت، ف�إن الطبيعة الع�ملية 
القت�ش�د القرن احل�دي والع�شرين ي�شتلزم فهمً� دوليً� 

لتلك التحدي�ت التي جترب اجله�ت الف�علة على ال�ش�حة 
متعددة االأطراف على الت�شرف لتعزيز التنمية امل�شتدامة 

واالأمن الب�شري من اأجل ا�شتمرار الدميقراطية.

ولهذه امل�ش�ألة �شدى كبري يف االأمم املتحدة ال �شيم� من 
خلل عمل وك�الته� وبراجمه�. واأن� على يقني اأن ممثل 

برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي احل��شر معن� اليوم يتفق 
معي يف هذا ال�ش�أن. يجب اأن ُتو�شع االأهداف الواردة يف 

اإعلن االألفية واالأهداف االإمن�ئية للألفية اللحقة يف 
�شدر من�ق�شتن� اليوم، وكذلك يف التو�شي�ت الت�لية التي 
�شُتقدم اإىل اجلمعية الع�مة يف نه�ية املط�ف. وعلين� اأن 

ن�شع يف االعتب�ر اأن بن�ء الدول احلديثة والفع�لة التي 
تكون الدميقراطية وحقوق االإن�ش�ن والنمو االقت�ش�دي 
فيه� اأمور م�شمونة �شروري جدًا ويجب اأن يكون اأولوية 

ب�لن�شبة لربامج التنمية يف املوؤ�ش�ش�ت املتعددة االأطراف. 

اإن الكثري من امل�آ�شي التي ن�شهده� اليوم ُتعزى اإىل تدين 
قدرة بع�ص احلكوم�ت على توفري االحتي�ج�ت االأ�ش��شية 

للمواطنني، والتي اإذا زادت وحت�شنت، المتلكت القدرة على 
حم�ية القيم الدميقراطية التي تتبن�ه� هذه الدول. وال 

�شك اأن التنمية امل�شتدامة والنمو االقت�ش�دي هم� مرام من 
يقودون الدول الدميقراطية، وكذلك املطلب امل�شتمر الأولئك 

الذين ينتخبونهم من اأجل احلف�ظ على الدميقراطية 
وتعزيزه� يف جميع اأنح�ء الع�مل. وت�شمل االإجراءات التي 

ميكن اأن تتخذه� الدول واملح�فل املتعددة االأطراف موا�شلة 
ال�شعي لتحقيق التنمية امل�شتدامة من خلل االلتزام�ت التي 
اكت�شبن�ه� يف ال�شنوات االأخرية يف اإط�ر االأهداف االإمن�ئية 
للألفية. واأن� على يقني اأن امل�ش�هم�ت التي �شيطلعن� عليه� 

املتحدثون الكرام اليوم �شترثي النق��ص احل�يل حول ال�شلة 
الف�ئقة التي تربط الدميقراطية والتنمية معً�. 

كلمة اأخرية، اأود اأن اأقتب�ص مقولة ال�شري ون�شتون ت�شر�شل 
عندم� ذكرن� ب�أن الدميقراطية هي اأ�شواأ اأ�شك�ل احلكم 

ب��شتثن�ء كل االأ�شك�ل االأخرى التي تتم جتربته� من وقت 
الآخر. دعون� ن�أمل اأن ي�شهم هذا التجمع واالحتف�ل التي 

�شيتبعه يوم االثنني يف حم�ية وتعزيز هذا ال�شكل غري 
الت�م، ومع ذلك املن�شود، من احلكم.

�شكرًا جزيًل. 
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الملحق 3
بيان السيد أوالف كيورفن

مساعد األمين العام ومدير مكتب 
السياسات اإلنمائية، برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي 
يف اليوم الدويل االأول للدميقراطية، ت�شنح لن� فر�شة 

ممت�زة للحتف�ل ب�لتقدم الذي �شهده الع�مل يف تعزيز 
وتوطيد النظم الدميقراطية على مدى العقود الثلثة 

امل��شية يف جميع اأنح�ء الع�مل. ويف الوقت نف�شه، علين� 
اأي�شً� االعرتاف ب�أنن� نواجه حتدي�ت واأنن� بح�جة اإىل 

درا�شة تلك التحدي�ت وا�شتك�ش�ف معنى االجت�ه�ت 
االأكرث اإث�رة للقلق عندم� يتعلق االأمر مب� نراه يف احلكم 

الدميقراطي يف جميع اأنح�ء الع�مل اليوم.

يف برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي ُيعد احلكم 
الدميقراطي اإحدى القنوات التي نقوم من خلله� 

بدعم اجلهود الرامية اإىل اإعلء حقوق االإن�ش�ن، ومن 
خلل احلكم الر�شيد تو�شيع التنمية الب�شرية كم� تبن�ه� 
اإعلن االألفية الذي اعتمده 189 من ق�دة الع�مل يف ع�م 
2000. ويف هذا ال�شدد، ف�إنن� نلتزم بقوة بتحقيق هذه 

االأهداف يف اإط�ر خطتن� للتنمية الب�شرية وتركيزه� على 
متكني االأفراد من تو�شيع خي�راتهم وفر�شهم، وتطوير 

اإمك�ن�تهم الك�ملة، واال�شتمت�ع بحي�ة مثمرة بكرامة وفقً� 
الحتي�ج�تهم وخي�راتهم وم�ش�حلهم. وب�الإ�ش�رة اإىل 

م�ش�همة اأم�رتي� �شني، فقد برع يف تعريف التنمية ب�أنه� 
احلرية وهذا الت�شور املحدد للحرية هو �شعور قّيم للغ�ية 

عند اإدخ�له اإىل ع�مل التنمية املُت�شم ب�لط�بع العملي يف 
جميع اأنح�ء الع�مل.

وتتمثل امل�ش�همة االأبرز لربن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي 
يف تنمية القدرات، ونعني بذلك تعزيز القدرات املحلية 
والوطنية على الوف�ء ب�لتزام�ت التنمية واال�شتف�دة من 

الفر�ص املت�حة. ومن هذا املنطلق، تركز جهودن� العملية 
على تعزيز قدرة املوؤ�ش�ش�ت الوطنية على تقدمي اخلدم�ت 

للمواطنني وتعزيز م�ش�ركة املواطنني والتعلم من 

التج�رب. وب�الأ�شلوب نف�شه، فنحن نعزز امل�ش�ركة ال�ش�ملة 
يف عملي�ت �شنع القرار بحيث ميكن �شي�غة مب�درات 

ال�شي��شة الع�مة والتنمية يف �شوء االحتي�ج�ت احلقيقية 
للمواطنني مع اإيلء اهتم�م خ��ص لل�شك�ن املهم�شني. 

وذلك ب�خت�ش�ر هو خطتن� كربن�مج االأمم املتحدة 
االإمن�ئي الإعط�ء معنى تنفيذي ملفهوم التنمية كحرية.

وال يزال الطريق اأم�من� طويًل. يف برن�مج االأمم 
املتحدة االإمن�ئي، ا�شت�شفن� على مدى الع�مني امل��شيني 

جلنة التمكني الق�نوين للفقراء. راأ�شت اللجنة كل من 
ال�شفرية م�دلني اأولربايت، وزيرة اخل�رجية االأمريكية 

ال�ش�بقة، واالقت�ش�دي البريويف هرين�ندو دي �شوتو، وقد 
خل�شت اإىل اأنه يف ع�ملن� اليوم هن�ك ٤ ملي�رات �شخ�ص 
م�شتبعدين من �شي�دة الق�نون مبعنى اأنهم ال ي�شتطيعون 

الو�شول الفع�ل اإىل احلم�ية والفر�ص التي ال يوفره� 
اإال الق�نون وموؤ�ش�ش�ت الدولة. وهي م�ش�ألة تثري الده�شة 

حني نفكر اأن م� يقرب من ثلثة اأرب�ع �شك�ن الع�مل ال 
ميكنهم الو�شول اإىل العدالة، �شواء ك�ن ذلك يف �شورة 

الو�شول اإىل حقوق امللكية الفع�لة اأو االأدوات االأخرى من 
هذا القبيل، كهويتهم الثق�فية، على �شبيل املث�ل. وتلك 
هي الثغرات االأكرث خطورة يف جم�ل التنمية اليوم، اإذا 

اأردن� اإحراز تقدم �شريع وم�شتدام نحو حتقيق االأهداف 
االإمن�ئية للألفية والتنمية الب�شرية ال�ش�ملة للجميع. 

ومن خلل العمل مع اأ�شح�ب امل�شلحة الوطنيني، ن�ش�عد 
البلدان على تعزيز املوؤ�ش�ش�ت الوطنية واملحلية كي ت�شبح 
اأكرث خ�شوعً� للم�ش�ءلة واأكرث �شف�فية وكذلك اأكرث كف�ءة. 

والهدف طويل املدى هو تعزيز امللكية الوطنية من خلل 
اإعط�ء جميع االأطراف الف�علة - املواطنني، واملجتمع 

املدين، والقط�ع اخل��ص - م�شلحًة و�شوتً�. هل ننجح 
دائمً� يف هذا ال�شدد، اأو هل لدين� دائمً� ت�أثري حتويل؟ 

ال، فنحن نف�شل واأحي�نً� نق�شر. ميكن للم�ش�عدة اأن تكون 
غري فع�لة، وهن�ك فر�ص لتح�شينه�. ونحن نرى م� يكفي 
من االأدلة على املم�ر�ش�ت اجليدة الإظه�ر م� هو النج�ح 

وكيف ميكنن� اإحداث فرق ل�شم�ن ا�شتف�دتن� من الدرو�ص 
التي نتعلمه� من اأنح�ء الع�مل يف 1٤0 بلدًا ن�ش�رك فيه� 
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يف احلكم، ا�شتن�دًا اإىل املم�ر�ش�ت اجليدة والتعلم من 
اجلوانب التي مل تنجح. 

كونن� قد جمعن� اليوم ممثلني عن القط�ع الع�م واملجتمع 
املدين والقط�ع اخل��ص يعطين� فر�شة للم�شي قدمً� معً�، 

لتعزيز ال�شراك�ت الق�ئمة، يف حم�ولة لتوجيه امل�ش�عدة 
والدعم اإىل االأم�كن التي يف اأ�شد احل�جة اإليه�. فلنغتنم 

الفر�شة اليوم لي�ص فقط لنتعلم من بع�شن� البع�ص ولكن 
اأي�شً� لتحديد ال�شبل التي ميكنن� من خلله� تدعيم 

العلقة بني التنمية والدميقراطية يف البلدان يف جميع 
اأنح�ء الع�مل.

12 �شبتمرب/اأيلول 2008 

الملحق 4 
بيان السيدة اليزابيث سبيهار

مدير شعبة أوروبا، إدارة األمم 
المتحدة للشؤون السياسية 

لط�مل� �ش�رك املجتمع الدويل يف دعم وتعزيز التنمية 
والدميقراطية على ال�شعيد الع�ملي واالإقليمي والقطري. 
كم� اأن التنمية والدميقراطية هم� يف �شميم والية االأمم 

املتحدة واأ�شبحت االأمم املتحدة املن��شر الرئي�شي لهم� يف 
جميع اأنح�ء الع�مل. 

ن�ص االإعلن الع�ملي حلقوق االإن�ش�ن على اأ�ش��شي�ت 
الدميقراطية ومنذ اعتم�ده، جنح يف حتقيق م�ش�همة 

كبرية يف القبول الع�ملي للدميقراطية كقيمة ع�ملية. 
وي�شرع العهد الدويل اخل��ص ب�حلقوق املدنية وال�شي��شية 
يف ترجمة العديد من مب�دئ االإعلن اإىل مع�هدات دولية 

حتمي حقوقً� حمددة. �ش�دقت 160 دولة ع�شو على 
العهد الدويل الذي يت�شمن واجب�ت ملزمة على الدول 

االأع�ش�ء فيم� يتعلق ب�النتخ�ب�ت وحرية التعبري وتكوين 
اجلمعي�ت والتجمع وغري ذلك من احلقوق الدميقراطية. 
منذ ع�م 1988، اعتمدت اجلمعية الع�مة للأمم املتحدة 

وجلنة حقوق االإن�ش�ن ال�ش�بقة قرارًا واحدًا على االأقل 
�شنويً� يتن�ول بع�ص اجلوانب الرئي�شية للدميقراطية. 
وب�لت�يل برزت الدميقراطية كق�شية �ش�ملة يف نت�ئج 

املوؤمترات الرئي�شية وموؤمترات القمة للأمم املتحدة منذ 
الت�شعيني�ت، مب� يف ذلك موؤمتر قمة االألفية. يف ع�م 

2000، اأكدت الدول االأع�ش�ء يف اإعلن االأمم املتحدة 
للألفية اأنه� "لن تدخر جهدًا يف تعزيز الدميقراطية." 

كذلك و�شفت الوثيقة اخلت�مية ملوؤمتر القمة الع�ملي لع�م 
2005 الدميقراطية ب�عتب�ره� "قيمة ع�ملية" تت�شم بكونه� 

"مرتابطة ويعزز بع�شه� بع�ش�" ب�لن�شبة الحرتام جميع 
حقوق االإن�ش�ن و�شي�دة الق�نون والتنمية.

وقد قوبلت هذه العملي�ت املعي�رية واال�شت�ش�رية بكم 
متزايد من الن�ش�ط الت�شغيلي امل�شطلع به يف اإط�ر 

الرك�ئز الثلث االأ�ش��شية لعمل االأمم املتحدة: التنمية 
وال�شلم واالأمن، وحقوق االإن�ش�ن. وبقي�دة االأمني الع�م، 

ك�نت هن�ك اأي�شً� جهود رامية اإىل تعزيز عمل االأمم 
املتحدة يف جم�ل الدميقراطية من خلل زي�دة التم��شك 

واحلد من ت�شتت اجلهود عرب اإدارات ووك�الت وبرامج 
االأمم املتحدة. وعلى الرغم من ذلك، ال يزال هن�ك 

ت�شور ورمب� حقيقة واقعة، اأن الدميقراطية ف�شلت يف 
حت�شني حي�ة الن��ص يف بع�ص اأنح�ء الع�مل. ونتيجة 

لذلك، يف بع�ص البلدان اأو املن�طق التي ك�ن ُيعتقد اأن 
الدميقراطية قد "ُعززت" فيه� �شهدن� �شخطً� �شعبيً� 

مع غي�ب التنمية االقت�ش�دية واالجتم�عية والتي �شكلت 
ب�لفعل يف بع�ص الظروف خطرًا على اال�شتقرار ال�شي��شي 
يف تلك البلدان. ف�لن��ص لديهم توقع�ت ب�أن الدميقراطية 

�شتحقق التنمية، وذلك توقع معقول، ويجب علين� اأن 
ن�شعى ج�هدين للم�ش�عدة على حتقيق ذلك. ويف الوقت 

نف�شه، علين� اأن ن�شع يف اعتب�رن� بع�ص احلجج، وهي 
اأن التنمية ال�ش�ملة امل�شتدامة ميكن اأن تتحقق - ورمب� 
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بطريقة اأكرث �شهولة - دون االأ�ش�ص الدميقراطية يف 
املجتمع. 

اإن التحوالت اجل�رية يف ال�شرق االأو�شط و�شم�ل اأفريقي� 
واالنتك��ش�ت الدميقراطية االأخرية يف اأجزاء من 

اأفريقي� جنوب ال�شحراء قد �شلطت ال�شوء مرة اأخرى 
على العلقة بني الدميقراطية والتنمية وت�أثريه� على 

احلي�ة ال�شي��شية للبلد. وكل ح�لة ُتعد فريدة من نوعه� 
ومعقدة بطريقته� اخل��شة، ويف الوقت نف�شه، ف�إن مثل 
هذه احل�الت تبدو اأنه� ت�شري اإىل اأهمية بن�ء موؤ�ش�ش�ت 

دميقراطية قوية وثق�فة �شي��شية دميقراطية �ش�ملة 
جنبً� اإىل جنب مع عملي�ت التنمية ال�ش�ملة وامل�شتدامة. 
ميكن اأن ُينظر اإىل خمتلف اال�شطراب�ت التي ن�شهده� 

ح�لي� كمث�ل مل� ميكن اأن يحدث عند غي�ب اأي من هذين 
املتغريين، اأو كليهم�.

على الرغم من احل�جة اإىل تعزيز الدميقراطية 
وتوطيده� يف العديد من البلدان يف اأنح�ء الع�مل )حتى 
يف اأكرث الدميقراطي�ت "ر�شوخً�"(، زادت حدة ال�شكوك 

حول اأن�شطة دعم الدميقراطية ومق�ومته� على مدى 
العقد امل��شي يف بع�ص الدوائر. ويف الواقع، اأحي�نً� 

ُينظر اإىل امل�ش�عدة الدولية من اأجل بن�ء الدميقراطية 
ب�عتب�ره� لي�ص اأكرث - وال اأقل - من تدخل �شي��شي اأجنبي 

يف ال�شوؤون الداخلية لدولة ذات �شي�دة. وقد يرى البع�ص 
اأن الرتكيز ينبغي اأن يكون على اأن�شطة "التنمية البحتة"، 

مع ف�شل مب�درات التنمية التقليدية عن ق�ش�ي� احلكم 
وامل�ش�ركة. 

ولهذه االأ�شب�ب، من بني اأمور اأخرى، مت تنظيم هذا 
االجتم�ع، للرتكيز على واحد من املج�الت الرئي�شية 

الثلثة لعمل االأمم املتحدة، وهو التنمية، من حيث �شلته 
ب�لدميقراطية. ونحن ن�شعى لتعزيز فهمن� لكيفية اإكم�ل 

الدميقراطية والتنمية كل منهم� للآخر. هل اخلي�رات 
ال�شي��شية التي تتيحه� الدميقراطية مرتبطة ب�خلي�رات 

االجتم�عية واالقت�ش�دية التي تقدمه� التنمية؟ واإذا 
ك�ن االأمر كذلك، كيف ميكن للأمم املتحدة، من خلل 

عمله� متعدد االأوجه يف دفع عجلة التنمية الب�شرية واالأمن 
االإن�ش�ين، تعزيز اأو زي�دة هذه اخلي�رات؟

ويت�أثر هدف� الدميقراطية والتنمية املرتبط�ن ببع�شهم� 
البع�ص اإيل حد كبري ت�أثرًا ح�دًا يف خمتلف البلدان من 

جراء ال�شي��ش�ت االقت�ش�دية الع�ملية الراهنة. ف�الرتف�ع 
ال�شريع يف اأ�شع�ر ال�شلع، مب� يف ذلك املواد الغذائية 

االأ�ش��شية وم�ش�در الط�قة مثل البرتول، قد و�شل اإىل 
ك�فة اأرج�ء الع�مل، مم� يوؤثر على املليني من الب�شر 

وخ��شًة اأولئك الذين يع�نون الفقر ب�لفعل. لذا نود 
اأي�شً� اأن نفهم ب�شكل اأف�شل ت�أثري مثل هذه االأزم�ت على 

ت�شورات عدم االإجن�ز من قبل احلكوم�ت الدميقراطية. 
ونحن نتطلع اإىل من�ق�شة حية مع الرتكيز على املج�الت 

الرئي�شية لل�شي��ش�ت التي ينبغي مع�جلته� عند النظر 
يف التف�علت بني التنمية والدميقراطية. ون�أمل اأي�شً� 

تن�ول التحدي�ت املحددة وكذلك اإمك�ن�ت العمل املتعدد 
االأطراف من حيث �شلته املب��شرة ب�لعمل اليومي للأمم 

املتحدة. 
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الملحق 5 
بيان الدكتور ماسيمو توماسولي
المراقب الدائم للمؤسسة الدولية 

للديمقراطية واالنتخابات لدى األمم 
المتحدة

ا�شتك�شفت كل من ال�شي��شة املق�رنة ودرا�ش�ت التنمية 
العلقة بني الدميقراطية والتنمية، وج�ءت نت�ئج 

النق��ص ال�ش�خن غري ح��شمة، الأ�شب�ب لي�ص اأقله� حدود 
التعريف�ت املختلفة للدميقراطية والتنمية ذاته�. ومع 

االعرتاف بوجود ارتب�ط اإيج�بي بني الدميقراطية 
والتنمية، ف�إن االأدلة على وجود علقة �شببية يف اجت�ه 

واحد اأو اآخر خمتلطة ومتن�ق�شة. 

ونتيجًة لذلك، ف�إن التحول الدميقراطي وبن�ء 
الدميقراطية هم� جم�الن حمل نزاع. اإن جهود املوؤ�ش�شة 
الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت يف دعم الدميقراطية 
يف اأمريك� اللتينية واأفريقي� واآ�شي� ب�شكل خ��ص، ت�شتند 

اإىل نهج غري اإلزامي نحو بن�ء املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت 
الدميقراطية املرتكزة على املعرفة ن�شبية، مب� يف ذلك 
تلك الواردة من جنوب الكرة االأر�شية. وقد اأت�حت لن� 

جتربتن� اأدلة كثرية على اأن املوؤ�ش�ش�ت ميكن اأن تفقد 
وب�شرعة الثقة والدعم ال�شعبيني ال �شيم� عندم� حتتكره� 

النخب املغرورة واملعزولة عن الواقع االجتم�عي. يف 
بع�ص اأنح�ء من الع�مل هن�ك اأدلة على تراجع الت�أييد 

للدميقراطية نظرًا للعتق�د ب�أن الدميقراطية ف�شلت يف 
حت�شني حي�ة ال�شعوب.

وتعترب املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية مثل املج�ل�ص الت�شريعية 
والفروع التنفيذية واالأحزاب ال�شي��شية غري فع�لة يف 
متثيل مط�لب املواطنني بتحقيق التقدم االقت�ش�دي 

واالجتم�عي. وحتى يف البلدان اأو املن�طق التي ك�ن ُيعتقد 
اأن الدميقراطية له� فيه� جذور عميقة، ف�إن ال�شخط 

ال�شعبي لغي�ب التنمية االقت�ش�دية واالجتم�عية اأدى اإىل 
ظهور ال�شي��شة ال�شعبوية واملتطرفة.

ومن اجلوانب االأ�ش��شية للروابط بني الدميقراطية 

والتنمية ُبعد امل�ش�واة بني اجلن�شني وهو اأمر ح��شم 
لفع�لية و�شرعية وا�شتدامة الدميقراطية والتنمية على 
حد �شواء. ومتثل م�ش�ركة املراأة حتديً� م�شتمرًا. وعلى 

الرغم من اعتم�د هدف متثيل املراأة بن�شبة 30% يف بكني، 
ف�إن امل�ش�ركة على قدم امل�ش�واة يف االأن�شطة ال�شي��شية 

وكن�ئب�ت منتخب�ت ال يزال بعيدًا عن كونه حقيقة واقعة. 
وعلى الرغم من التقدم الذي ال ميكن اإنك�ره من خلل 
اآلي�ت احل�ش�ص وغريه� من اال�شرتاتيجي�ت الإ�شراك 

املراأة، ف�إن التحدي احل�يل يتمثل اأي�شً� يف �شم�ن اأن تكون 
ق�ش�ي� املراأة واهتم�م�ته� على جدول االأعم�ل ال�شي��شي، 

مع ال�شعي يف الوقت نف�شه لتحقيق م�شتوي�ت اأعلى من 
التمثيل من حيث االأعداد وو�شع ُنُهج جديدة لتعزيز 

التن��شب يف التمثيل.

وهن�ك اأي�ش� ح�جة اإىل مع�جلة ج�نب حتقيق 
الدميقراطية. هن�ك اعرتاف بفع�لية املوؤ�ش�ش�ت و�شلمة 

ال�شي��ش�ت الدميقراطية كعن��شر م�ش�عدة للتنمية. وتخلق 
الدميقراطية بيئة مواتية تخ�شع اخلي�رات ال�شي��شية 

فيه� ل�شيطرة املواطنني االأحرار وامل�شوؤولني الق�درين على 
م�ش�ءلة احلكومة وموؤ�ش�ش�ت الدولة عن تنفيذه�. 

لذا ف�لدميقراطية هي اأداة لتمكني الن��ص بغية مع�جلة 
ق�ش�ي� الفقر واالإق�ش�ء، ولقد اعرتف املجتمع الدويل 
بهذه العلقة. ولكن الت�شور العك�شي وهو اأن االأنظمة 

ال�شلطوية لديه� ميزة يف تعزيز التنمية ال يزال ق�ئمً�. 
وب�ملثل يف كثري من البلدان الف�علة املوؤثرة يف احلي�ة 

ال�شي��شية التي تبني االإجراءات الدميقراطية الر�شمية 
م� زالت ع�جزة عن فهم ه�ش��شة الدميقراطية اإىل الفقر 

املدقع وعدم امل�ش�واة واال�شتبع�د االجتم�عي. وب�لت�يل 
هن�ك ح�جة للف�علني ال�شي��شيني - يف االأحزاب ال�شي��شية 

يف املق�م االأول - اأن يح�شنوا فهم الت�أثريات املحتملة 
خلي�راتهم ال�شي��شية على التنمية والت�أثريات املحتملة 

خلي�راتهم التنموية على ال�شي��شة. ويجب اأن يقرتن بن�ء 
القدرات يف احلكم املنطلق من القمة بتدابري امل�ش�ءلة 

املنطلقة من الق�عدة بحيث يعزز الواحد منهم� االآخر. 

ويف جم�ل التنمية اأي�شً�، بداأت ال�ش�حة يف التغري. 
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ف�القت�ش�دي�ت الن��شئة اجلديدة تدخل الدول، وب�لت�يل 
فهي تو�شع نط�ق اخلي�رات ب�لن�شبة ملن تنق�شهم اخلربة 

والدعم للختي�ر من بينه� واجلمع بني بع�شه�، وفقً� 
الحتي�ج�تهم واأولوي�تهم. ورمب� اأن "التنمية" يف حد ذاته� 
هي واحدة من تلك االأفك�ر التي تتطلب نظرة اأعمق. من 

يقوم على ت�شكيله� ول�ش�لح من؟ هل للن��ص الع�ديني 
راأي فيه�؟ هل ميكنهم االعتم�د على نوابهم املنتخبني 

لتحديد االأولوي�ت ال�شليمة؟ م� هو املعنى احلقيقي 
مل�شطلح "امللكية الوطنية" يف ظل هذه الظروف؟ تكت�شي 
امللكية الوطنية اأهمية ب�لغة ب�عتب�ره� واحدة من املب�دئ 
التوجيهية للتع�ون االإمن�ئي الدويل، ويف كثري من االأحي�ن 

ُتخت�شر للأغرا�ص العملية يف امللكية من قبل ال�شلطة 
التنفيذية للحكومة، وهذا هو احل�ل ب�لن�شبة للبلدان 

املتقدمة والن�مية على حد �شواء.

اإن ملكية التنمية حتت�ج اإىل اإ�شف�ء الط�بع الدميقراطي 
عليه�. ولكي يحدث ذلك، ف�إن اجله�ت الف�علة الرئي�شية 
يف عملي�ت اإر�ش�ء الدميقراطية مثل االأحزاب ال�شي��شية 

والهيئ�ت الت�شريعية ف�شًل عن املجتمع املدين وو�ش�ئل 

االإعلم ميكن اأن تلعب دورًا. ويف هذا ال�شدد، من 
امل�شجع اأن برن�مج عمل اأكرا، الذي متت املوافقة عليه 

يوم ٤ �شبتمرب/اأيلول ع�م 2008 يف منتدى اأكرا الرفيع 
امل�شتوى ب�ش�أن فع�لية املعونة، قد حدد الدميقراطية 

والنمو االقت�ش�دي والتقدم االجتم�عي ورع�ية البيئة 
ب�عتب�ره� املحرك الرئي�شي للتنمية يف جميع البلدان.

وقد برزت االأمم املتحدة ب�عتب�ره� العبً� مهمً� يف العديد 
من جم�الت اإر�ش�ء الدميقراطية، وخ��شة يف جم�الت 

الدعم االنتخ�بي والربمل�ين وحقوق االإن�ش�ن والروابط بني 
بن�ء ال�شلم وبن�ء الدميقراطية. كم� يرتبط دور االأمم 

املتحدة يف بن�ء الدولة على نحو متزايد ب�الأبع�د املوازية 
واملتداخلة يف كثري من االأحي�ن لبن�ء املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت 
الدميقراطية وال�شي�ق�ت املعر�شة لل�شراع�ت وال�شي�ق�ت 

�شديدة التفتت. ن�أمل اأن يتيح اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة 
هذا الفر�شة لتب�دل االآراء املفتوح وال�شريح حول خمتلف 

اأبع�د العلقة بني الدميقراطية والتنمية، ونتطلع اإىل 
اال�شتنت�ج�ت التي توّجه النق��ص ال�شي��شي حول دور العمل 

املتعدد االأطراف يف هذا املج�ل. 

الملحق 6
جدول األعمال المشروح، 
مناقشات اجتماع المائدة 

المستديرة حول "إعادة النظر في 
الديمقراطية والتنمية للقرن 

الحادي والعشرين"
أوغندا هاوس، نيويورك، 21 مارس/

آذار 2011

أواًل: مقدمة 
كلمة االفتت�ح: الدكتور م��شيمو توم��شويل، املراقب الدائم 

للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت لدى االأمم 
املتحدة 

نظرة ع�مة على بحث العدد: الربوفي�شور تيموثي د. 
�شي�شك، مدر�شة جوزف كوربل للدرا�ش�ت الدولية، ج�معة 

دنفر 

ثانيًا: المستوى االستراتيجي ومستوى 
السياسات 

املن�شق: ال�شيدة اليزابيث �شبيه�ر، مدير �شعبة اأوروب�، 
اإدارة االأمم املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية

المواضيع واألسئلة:
يف �شوء االأزمة امل�لية واالقت�ش�دية الع�ملية ف�شًل عن 

موجة التغيري يف ال�شرق االأو�شط و�شم�ل اأفريقي�: 

م� هي الطرق التي ميكن من خلله� للأمم املتحدة 
واملجتمع الدويل اأن ت�شهم على نحو اأكرث مت��شكً� وبطريقة 
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جم�عية يف العملي�ت الدميقراطية والتنموية التي يعزز 
بع�شه� بع�شً�؟ 

اإىل اأي مدى نحت�ج اإىل اإع�دة النظر يف بنية وعمل 
املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت الع�ملية التي تعزز التطور 

الدميقراطي من اأجل التغلب على ُنُهج "ال�شومعة" نحو 
بن�ء الدميقراطية وم�ش�عدات التنمية؟ 

كيف ميكنن� ا�شتغلل الفر�ص الدميقراطية اجلديدة 
)كتلك التي ظهرت يف ال�شرق االأو�شط( واالحتم�ل ذي 

ال�شلة لتحقيق مزيد من امل�ش�واة بني اجلن�شني، يف 
الوقت املن��شب وبطريقة مت�شقة لدعم التنمية امل�شتدامة؟ 

ويف املق�بل، كيف ميكن اأن ت�شهم امل�ش�عدة االإمن�ئية يف 
احلكم الدميقراطي يف مثل هذه ال�شي�ق�ت؟

ثالثًا: الدورة الثانية: المستوى التشغيلي 
املن�شق: ال�شيدة جريالدين فريزر - موليكيتي، مدير 

جمموعة احلكم الدميقراطي، مكتب �شي��ش�ت التنمية، 
برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي 

المواضيع واألسئلة:
كيف ميكن لدعم اأكرث ذك�ًء واأكرث تطورًا ومراع�ًة 

للمنظور اجلن�ش�ين واأكرث ملءمًة لل�شي�ق يف جم�الت 
العملي�ت االنتخ�بية والربمل�ن�ت واالأحزاب ال�شي��شية 
واحلوار الدميقراطي يف قط�ع�ت حمددة اأن ي�ش�هم 

يف عملي�ت احلكم التي تعترب اأ�ش��شية لتحقيق اأهداف 
التنمية )مثل احلوار الدميقراطي حول ال�شحة اأو التعليم 

اأو اأمن املجتمع(؟ 

كيف ينبغي ت�شميم اآلي�ت امل�ش�ءلة بحيث تعزز ت�أثري 
امل�ش�عدة االإمن�ئية وبن�ء الثقة من خلل توفري ال�شف�فية 

وب�لت�يل تكون رادعً� ل�شوء املع�ملة؟ 

كيف ميكن حت�شني امل�ش�عدة يف العملي�ت الدميقراطية 
الوليدة والتنمية يف البلدان اله�شة واملت�أثرة ب�ل�شراع�ت؟ 

ب�أي الطرق ميكن للق�ئمني على بن�ء الدميقراطية 
ومقدمي امل�ش�عدة االإمن�ئية العمل مع ومن خلل 

املوؤ�ش�ش�ت "الهجينة" اأو غري الر�شمية يف ال�شي�ق�ت 
املحلية؟ كيف ميكن للموؤ�ش�ش�ت غري الر�شمية اأن ت�ش�هم 
يف الدميقراطية وحقوق االإن�ش�ن، دون اأن حتول عنهم�؟ 

كيف ينبغي مع�جلة "فجوة عدم امل�ش�واة" يف البلدان 
املتو�شطة الدخل؟ كيف يوؤثر تركيز امل�شتوي�ت الع�لية 

من الفقر يف البلدان املتو�شطة الدخل على ترتيب 
اأولوي�ت تدفق�ت املعونة؟ ب�أي الطرق ميكن مل�ش�عدات 
الدميقراطية واحلكم امل�ش�همة يف ت�شييق فجوة عدم 

امل�ش�واة؟ 

رابعًا: البحوث والتحليالت 
املن�شق: الدكتور م��شيمو توم��شويل، املراقب الدائم 

للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخ�ب�ت لدى االأمم 
املتحدة 

ب�أي الطرق ميكن للأمم املتحدة، وغريه� من املنظم�ت 
احلكومية الدولية واالإقليمية واملحلية ت�شجيع البحوث 
حول العلقة بني نوعية الدميقراطية مع مرور الوقت 

واالأداء على امل�شتوى القطري ب�ش�أن االأهداف االإمن�ئية 
للألفية؟ 

ب�أي الطرق العملية ميكن و�شع ال�شراك�ت واالآلي�ت 
اجلديدة للحوارات بني اجله�ت امل�نحة واجله�ت 
امل�شتفيدة حول الدميقراطية والتنمية بحيث تعزز 

التم��شك؟ 

خامسًا: االستنتاجات
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