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ملحة عن املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات 
(International IDEA)

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

املواطنون طلبً� لالإ�شالح�ت الدميقراطية.
اإ�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت، 2017-2012

ما هي املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات؟
املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�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 الأكرث 

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

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

واخلربات املق�رنة يف جم�ل دعم الدميقراطية.

ما هي اأن�سطة املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات؟
تقوم املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت ب�إنت�ج املع�رف املق�رنة 

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

يخ�س الدميقراطية من حيث عالقته� ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني والتنوع 
وال�شراع والأمن.

وتوفر املوؤ�ش�شة هذه املعرفة اإىل اجله�ت الف�علة الوطنية واملحلية 
ال�ش�عية اإىل حتقيق الإ�شالح�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 املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات؟
نظرًا اإىل اأن الدميقراطية تنمو من داخل املجتمع�ت، فهي تتطور 

ب��شتمرار. ولي�س 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 والإقليمي 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 الإرادة 

ال�شي��شية الالزمة 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�س عمل بن�ء القدرات، تعمل 
املوؤ�ش�شة على ت�شهيل تب�دل املعرفة على الأ�شعدة الع�ملية والإقليمية 

والوطنية. 

اأين تعمل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات؟
تعمل املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�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� الالتينية ومنطقة البحر 

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

الدول الأع�ساء
جميع الأع�ش�ء يف املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت دول 

دميقراطية توفر الدعم ال�شي��شي وامل�يل لعمل املوؤ�ش�شة. وت�شمل الدول 
الأع�ش�ء اأ�شرتالي� وبرب�دو�س وبلجيك� وبوت�شوان� وكندا والراأ�س الأخ�شر 
و�شيلي، وكو�شت�ريك� والدامن�رك وجمهورية الدومينيك�ن وفنلندا واأمل�ني� 
وغ�ن� والهند وموري�شيو�س 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 والنتخ�ب�ت ملجل�س يت�ألف من 

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

الأمني الع�م.
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�شكر خ��س لكل من �شتيف�ن غراف وكريان ليرتي�س مل� قدم�ه من دعم لتنفيذ هذه املب�درة.
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األمم المتحدة - المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

 اإن العالقة بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن عالقة معقدة وتك�فلية يقوم على ت�أ�شي�شه� الطرف�ن. وُيعد نهج 1 
الدميقراطية الق�ئم على احلقوق واملرتكز على �شي�دة الق�نون ال�شم�نة الأكرث ات�ش�قً� �شد انته�ك�ت حقوق 

الإن�ش�ن. وينبغي على الأمم املتحدة التج�وب مع الدعوات اإىل الإ�شالح الدميقراطي عند ظهوره� وامل�ش�ركة يف عملي�ت 
بن�ء الدميقراطية امل�شتدامة والق�ئمة على حقوق الإن�ش�ن.

 يت�أثر جن�ح م�شعى بن�ء الدميقراطية ت�أثرًا مب��شرًا ب�لطبيعة ال�ش�ملة والت�ش�ورية لعملية و�شع الد�شتور، كم� 2 
توفر مع�يري حقوق الإن�ش�ن اأ�ش��شً� تف�شيليً� لهذه العملي�ت. وينبغي على الأمم املتحدة اأن تبذل ق�ش�رى جهده� 

ل�شم�ن الإدراج وامل�ش�ركة الفع�لة يف عملية و�شع الد�شتور ويجب عليه� حتديد املوارد املالئمة والك�فية لدعم هذه 
العملي�ت على املدى الطويل.

 يجب على الأمم املتحدة حتديد م� متتلكه من جوانب القوة احل�لية وتعبئته� داخل منظومته� والعمل بطريقة 3 
موحدة وذلك لتح�شني ح�شد قدرته� الفريدة على تعزيز العملي�ت الدميقراطية الق�ئمة على احلقوق، وخ��شة 

فيم� يتعلق ب�لفئ�ت املحرومة واملمثلة متثياًل ن�ق�شً�، مب� يف ذلك الن�ش�ء وال�شب�ب.

 ينبغي اأن ت�شتمر الأمم املتحدة يف تويل زم�م املن�ق�شة حول ع�ملية حقوق الإن�ش�ن وكيف اأن احرتام حقوق الإن�ش�ن 4 
وحم�يته� وتعزيزه� واإعم�له� هي جزء من الإط�ر الأ�ش��شي للحكم الدميقراطي الفع�ل. وينبغي على الأمم 

املتحدة النظر يف عملية ا�شتعرا�س الأقران من اأجل الدميقراطية لتقييم مدى وف�ء الدول الأع�ش�ء ب�لتزام�ته� التي 
قطعته� ل�شعوبه� مبوجب م� �شدقت عليه من مع�هدات دولية حلقوق الإن�ش�ن.

التوصيات الرئيسية 
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

الملخص التنفيذي

يف 11-12 يوليو/متوز ع�م 2011، نظمت اإدارة الأمم 
املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية (UN DPA)، ومكتب الأمم 

 ،(OHCHR) املتحدة للمفو�س ال�ش�مي حلقوق الإن�ش�ن
واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت اجتم�ع 

م�ئدة م�شتديرة ملدة يومني يف نيويورك حول الدميقراطية 
وحقوق الإن�ش�ن. وج�ء اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة الدويل 
املعني ب�لدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن كجزء من �شل�شلة 

من الأحداث املوجهة نحو ال�شي��ش�ت التي نظمته� الأمم 
املتحدة واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت حول 
ال�شلة بني بن�ء الدميقراطية ورك�ئز عمل الأمم املتحدة. 

وجذب اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة اأكرث من خم�شني من 
�ش�نعي ال�شي��ش�ت واملم�ر�شني والأك�دمييني يف مقر الأمم 
املتحدة لتحليل الرتابط بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن 

ومدي مالءمته لالإجراءات احل�لية لالأمم املتحدة. 

ا�شرتك يف اإعداد جدول اأعم�ل اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة 
كل من اإدارة الأمم املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية ومكتب 

الأمم املتحدة للمفو�س ال�ش�مي حلقوق الإن�ش�ن واملوؤ�ش�شة 
الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت،1 وقد متحور الجتم�ع 

حول ثالث جل�ش�ت رئي�شية هي:

دور حقوق الإن�ش�ن يف بن�ء الدميقراطية، مع   .1
الرتكيز على دعم عملية و�شع الد�شتور. 

درا�شة ت�شورات الأمم املتحدة واملنظم�ت   .2
الإقليمية الأخرى يف تعزيز نهج الدميقراطية 

الق�ئم على احلقوق. 
ات�ش�ق نهج الأمم املتحدة يف بن�ء احلكم   .3

الدميقراطي امل�شتدام الق�ئم على �شي�دة الق�نون.
يعر�س هذا التقرير املوجز عن اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة 

الذي ا�شتمر ملدة يومني ال�شتنت�ج�ت الرئي�شية 
والتو�شي�ت املنبثقة من املن�ق�شة.

االستنتاجات
العالقة بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان

االعرتاف بالرتابط املتبادل بينهما: اتفق امل�ش�ركون 
على اأن ال�شلة بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن هي �شلة 

متب�دلة ومعقدة وتعتمد على الطرفني وي�شتمد كل طرف 
فيه� الدعم والتك�فل من الآخر - ويرى بع�س امل�ش�ركني 

اأن امل�شطلح الأن�شب الذي يجب ا�شتخدامه لو�شفه� 
هو اأنه� �شلة "يوؤ�ش�شه� الطرف�ن". فال ميكن تعريف 

الدميقراطية دون حقوق الإن�ش�ن . ول ميكن حم�ية حقوق 
الإن�ش�ن بفع�لية اإل يف دولة دميقراطية. والدميقراطية 

الوظيفية التي ت�شتوعب التنوع وتعزز امل�ش�واة وحتمي 
احلري�ت الفردية اأ�شبحت على نحو متزايد اأف�شل 

ره�ن �شد تركز ال�شلطة يف اأيدي عدد قليل من الب�شر 
وم� يرتتب على ذلك من انته�ك�ت حلقوق الإن�ش�ن. ويف 
املق�بل، ينبع اأكرب قدر من احلم�ية حلقوق الإن�ش�ن من 

اإط�ر دميقراطي م�شتدام يرتكز على �شي�دة الق�نون. 

اال�ستجابة لدعوات اإقامة احلكم الدميقراطي 
واحلقوق: اأعُتربت الدعوة املثرية للتغيري التي عمت 

اأنح�ء اأفريقي� وال�شرق الأو�شط مزيجً� من الدعوة اإىل 
احلكم الدميقراطي امل�شتدام وال�ش�مل والدعوة اإىل 
نيل احلقوق. وُينظر اإىل الإ�شالح�ت الدميقراطية 

وا�شتع�دة حم�ية حقوق الإن�ش�ن ك�شطري الروؤية الرامية 
اإىل التغيري. اإن الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن يحرزان 

تقدمً� على ال�شعيد الع�ملي: فهن�ك املزيد من النتخ�ب�ت 
الدميقراطية احلرة التي ُتري يف جميع اأنح�ء الع�مل، 

كم� يتم ر�شد حقوق الإن�ش�ن اأكرث من اأي وقت م�شى. 
كذلك حدث تقدم يف اآلي�ت حم�ية وتعزيز حقوق الإن�ش�ن. 

وقد جنح الربيع العربي يف اإع�دة تن�شيط جمتمع دعم 
الدميقراطية، مم� �شجع الن��س على العمل واأّكد للمجتمع 
الدويل اأنه ي�شري على الطريق ال�شحيح يف جهوده لإعط�ء 

الأولوية لهذه امل�ش�ألة.

تعميق فهم نهج الدميقراطية القائم على احلقوق: 
وجد امل�ش�ركون �شعوبة يف مفهوم نهج الدميقراطية 

كلف��ت املوؤ�ش�ش��ة الدولي��ة للدميقراطية والنتخ�ب�ت الربوفي�ش��ور دزيدك كيدزي� م��ن ج�معة بوزن�ن بكت�بة ورقة معلوم�ت اأ�ش��ش��ية بعنوان "الدميقراطية   1
وحقوق الإن�ش�ن: حتدي�ت وفر�س لالأمم املتحدة".
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الق�ئم على احلقوق. ويف حني  قد غرّي نهج التنمية 
الق�ئم على احلقوق من نوعية امل�ش�عدة الإمن�ئية ب�شكل 

مب��شر، اإل اأن نهج الدميقراطية الق�ئم على احلقوق، 
على الرغم من اأنه �شحيح اأي�شً�، قد ثبت اأنه اأكرث 

�شعوبة. والدميقراطية نظ�م معقد ي�شتغرق وقتً� طوياًل. 
ومع ذلك، ف�إن و�شفه ب�أنه ال�شكل "الأقل �شوءًا" للحكم 

هو جمرد �شي�غة اأخرى لعب�رة "الأف�شل رغم كونه �شعبً� 
ولي�س �شهاًل". واأثن�ء بن�ء الدميقراطية، من ال�شروري اأن 

نتذكر اأن "النج�ح العملي" و"الفع�لية" و"الكف�ءة" يجب 
اأن تكون من بني �شم�ته� الت�أ�شي�شية. 

دعم عملية بناء الدميقراطية امل�ستدامة والقائمة 
على احلقوق: نوق�شت م�ش�ألة ال�شتدامة اأي�شً�، اإذ اأ�ش�ر 

امل�ش�ركون اإىل اأن بن�ء نهج الدميقراطية الق�ئم على 
احلقوق ميكن اأن ي�شتغرق وقتً� طوياًل. كم� اأنه� لي�شت 

عملية تراكمية ت�شري يف خط م�شتقيم، بل من املمكن اأن 
تنه�ر ب�شهولة. وميكن لتي�ر اجتث�ث الدميقراطية الزاحف 
اأن يتخذ �شكل تعديالت �شغرية توؤثر على العن��شر اله�مة 

للهي�كل ال�شي��شية. وتتطلب الدميقراطية امل�شتدامة 
الق�ئمة على احلقوق، من بني اأمور اأخرى، اأن يكون 

املواطنون على دراية بحقوقهم، واأن يتم ت�شجيع امل�ش�ركة 
ال�شي��شية الع�مة من خالل النتخ�ب�ت وامل�ش�ركة الن�شطة 

يف احلكم املحلي، ف�شاًل عن �شم�ن امل�ش�ءلة املوؤ�ش�شية 
وال�شف�فية.

دور األمم المتحدة في تعزيز ودعم نهج 
الديمقراطية القائم على الحقوق

اأداء دور فعال يف الدعوة: حدد امل�ش�ركون م�شدرًا للتوتر 
يف منظومة الأمم املتحدة بني م� اإذا ك�نت الأم�نة الع�مة 
ملزمة ب�لقدر الأدنى من اإجم�ع الدول الأع�ش�ء يف الأمم 

املتحدة، اأم اأنه بو�شعه� اأن تعمل ب�شكل م�شتقل ك�إحدى 
اأ�شح�ب امل�شلحة امل�شتقلني يف تعزيز حقوق الإن�ش�ن 

والدميقراطية. وت�أييدًا للخي�ر الأخري، تن�س امل�دة ٩٩ 
من ميث�ق الأمم املتحدة على اأنه "لالأمني الع�م اأن ينبه 

جمل�س الأمن اإىل اأية م�ش�ألة يرى اأنه� قد تهدد حفظ 
ال�شلم والآمن الدويل." )الأمم املتحدة، 1٩4(. يعني 

ذلك اأن الأمني الع�م لديه م�شوؤولية جلية، حتدد اأي�شً� 
موقف الأم�نة الع�مة لالأمم املتحدة ب�أكمله�.

اإذا ك�نت الأمم املتحدة تعتزم اتخ�ذ اأي اإجراء ب�ش�أن اأي 
ق�شية، فيجب اأن تكون م�شلحة ب�لقيم والقواعد الع�ملية. 

فجزء من دور الأمم املتحدة يتمثل يف اأن ت�شيف على 
تطوير مع�يري و�شي��ش�ت الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن. 

ومتثل املذكرة التوجيهية ب�ش�أن الدميقراطية خطوة 
رئي�شية يف هذا ال�شدد. وك�ن الأمني الع�م قد ق�م ب�إعداد 

هذه الوثيقة ب�شفته امل�شتقلة، وب�لت�يل فهي وثيقة رفيعة 
امل�شتوى ب�لغة الت�أثري. وثمة اعرتاف ب�أن الأمم املتحدة 

ت�شطلع مب�شوؤولية تويل زم�م املن�ق�شة حول ع�ملية حقوق 
الإن�ش�ن والدميقراطية، ا�شتن�دًا اىل التج�رب الع�ملية.

حتديد نطاق دور االأمم املتحدة يف الدعوة يف جميع 
اأنحاء العامل: تن�ولت كل دورة من دورات امل�ئدة 

امل�شتديرة م�ش�ألة مدى عمق م�ش�ركة الأمم املتحدة يف 
الدعوة للدميقراطية الق�ئمة على حقوق الإن�ش�ن. ك�ن 
التحيزعمومً� ل�ش�لح امل�ش�ركة املدرو�شة، مع املراع�ة 

الت�مة للظروف، ول �شيم� ا�شرتاط امللكية الوطنية. 
وحيثم� يكون املجتمع ق�درًا على اإجراء حوار مبفرده، 

ف�إنه ينبغي على الأمم املتحدة اأن تركز على ت�شهيل ذاك 
احلوار واإثرائه ب�خلربة الدولية. وميكن لالأمم املتحدة 

اأي�شً� اأن تفعل الكثري لتقوية الطبيعة ال�ش�ملة للحوار 
املجتمعي من خالل توفري منتدي�ت اإ�ش�فية للم�ش�ركة يف 

احلوار، ل �شيم� تلك التي ت�شل اإىل الفئ�ت الأكرث تهمي�شً� 
يف املجتمع.

ا�ستك�ساف العلقة املمكنة للأمم املتحدة مع اجلهات 
الفاعلة الوطنية واالإقليمية والدولية: اأًثري النتب�ه 

حول العالقة احل�شرية غ�لبً� والتي تربط الأمم املتحدة 
ب�ل�شلطة التنفيذية يف البلدان التي تعمل فيه�. ول 

ينبغي قبول ذلك كق�عدة، بل ينبغي اأن حت�ول الأمم 
املتحدة ت�شكيل جمموعة اأو�شع من العالق�ت، مب� يف 

ذلك العالق�ت مع الربمل�ن�ت واملجتمع املدين - وخ��شًة 
العالق�ت مع الن�ش�ء وغريهن من الفئ�ت املحرومة. ويف 

ال�شي�ق نف�شه، من املمكن زي�دة تعزيز دور الأمم املتحدة 
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

من خالل تعميق �شراك�ته� مع اجله�ت الف�علة الإقليمية 
والدولية التي و�شعت ب�لفعل مع�يري اإقليمية واأطرًا 

معي�رية للدميقراطية.

�سد الفجوة بني البيانات والعمل: اإن النتق�ل من بي�ن�ت 
ال�شي��ش�ت اإىل التنفيذ العملي اأمر معقد. وُتف�شل الأمم 
املتحدة، �ش�أنه� �ش�أن اجله�ت الف�علة الدولية والإقليمية 

الأخرى، الرتكيز على الأحداث بدًل من العملية كي ل 
تتج�وز كونه� مزودًا للخدمة وتدخل اإىل ع�مل ال�شي�دة. 

وي�شعب على اجله�ت الف�علة اخل�رجية اأن ت�ش�رك بعمق 
يف م�ش�ئل مثل اأنظمة احلكم اأو و�شع الد�شتور، وهي 

اأمور له� ت�أثري ح��شم على م�شتقبل البالد. وينبغي اأن 
ي�شتند اأي دعم دويل على القيم واملع�يري الع�ملية، واأن 

يوفر اأي�شً� املعرفة املق�رنة حول الأ�ش�ليب التي جنحت 
اأو مل تنجح يف اأم�كن اأخرى. وهن�ك ح�جة اإىل الت�ش�ق 

الهيكلي لالأمم املتحدة لي�س فقط يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن 
والدميقراطية: فهي م�شكلة اأو�شع نط�قً� يتعني على الأمم 

املتحدة مع�جلته� على اأ�ش��س م�شتمر.

امل�ساركة يف حاالت الفجوات يف النظام الد�ستوري 
الدميقراطي: تداول اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة دور الأمم 

املتحدة واملنظم�ت الأخرى عند وقوع متزق يف النظ�م 
الد�شتوري اأو النتق�ل غري الد�شتوري ل�شلطة احلكومة 
عقب النتخ�ب�ت الدميقراطية. ويف حني اتبعت معظم 
املنظم�ت الإقليمية نهج �شي��شة عدم الت�ش�مح يف هذا 

ال�شدد، بقيت الأمم املتحدة غ�لبً� املنظمة الوحيدة التي 
ت�ش�رك وتقدم امل�ش�عدة يف مثل هذه احل�لت، معر�شًة 
بذلك نف�شه� اإم� لنتق�دات بدعوى التدخل يف ال�شوؤون 

الداخلية اأو التغ��شي عن التم�شك الغري د�شتوري ب�ل�شلطة 
ال�شي��شية. ويوؤدي ذلك اإىل ت�ش�وؤلت حول م� اإذا ك�نت 

الأمم املتحدة يجب اأن ت�شر على �شي�غة نهج مت�شق 
ومنظم جلميع احل�لت اعتم�دًا على قواعد ومب�دئ 

الدميقراطية اأو انته�ج نهج اأكرث دقة لكل ح�لة على حدة. 
ورغم اأن احُلّجة الأخرية بدت ذات ثقل اأكرب، ك�ن هن�ك 

اعرتافً� ب�أنه ممكن لعدم الت�ش�ق اأن ي�شر مب�شداقية 
الأمم املتحدة.

التوصيات
انبثقت التو�شي�ت الرئي�شية الت�لية عن من�ق�ش�ت اجتم�ع 

امل�ئدة امل�شتديرة:

اإن العالقة بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن   .1
عالقة معقدة وتك�فلية يقوم على ت�أ�شي�شه� 

الطرف�ن. وُيعد نهج الدميقراطية الق�ئم على 
احلقوق واملرتكز على �شي�دة الق�نون ال�شم�نة 

الأكرث ات�ش�قً� �شد وقوع انته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن. 
وينبغي على الأمم املتحدة التج�وب مع الدعوات 

اإىل الإ�شالح الدميقراطي عند ظهوره� وامل�ش�ركة 
يف عملي�ت بن�ء الدميقراطية امل�شتدامة والق�ئمة 

على حقوق الإن�ش�ن.
يت�أثر جن�ح م�شعى بن�ء الدميقراطية ت�أثرًا   .2

مب��شرًا ب�لطبيعة ال�ش�ملة والت�ش�ورية لعملية 
و�شع الد�شتور، كم� توفر مع�يري حقوق الإن�ش�ن 

اأ�ش��شً� تف�شيليً� لهذه العملي�ت. وينبغي على الأمم 
املتحدة اأن تبذل ق�ش�رى جهده� ل�شم�ن الإدراج 
وامل�ش�ركة الفع�لة يف عملية و�شع الد�شتور ويجب 
عليه� حتديد املوارد املالئمة والك�فية لدعم هذه 

العملي�ت على املدى الطويل.
يجب على الأمم املتحدة حتديد م� متتلكه من   .3
جوانب القوة احل�لية تعبئته� داخل منظومته� 

والعمل بطريقة موحدة وذلك لتح�شني ح�شد 
قدرته� الفريدة على تعزيز العملي�ت الدميقراطية 
الق�ئمة على احلقوق، وخ��شة فيم� يتعلق ب�لفئ�ت 

املحرومة واملمثلة متثياًل ن�ق�شً�، مب� يف ذلك 
الن�ش�ء وال�شب�ب.

ينبغي اأن ت�شتمر الأمم املتحدة يف تويل زم�م   .4
املن�ق�شة حول ع�ملية حقوق الإن�ش�ن وكيف اأن 

احرتام حقوق الإن�ش�ن وحم�يته� وتعزيزه� 
واإعم�له� هي جزء من الإط�ر الأ�ش��شي للحكم 

الدميقراطي الفع�ل. وينبغي على الأمم املتحدة 
النظر يف عملية ا�شتعرا�س الأقران من اأجل 
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الدميقراطية لتقييم مدى وف�ء الدول الأع�ش�ء 
ب�لتزام�ته� التي قطعته� ل�شعوبه� مبوجب م� 

�شدقت عليه من مع�هدات دولية حلقوق الإن�ش�ن.
وفيم� يلي ملخ�س ل�شتنت�ج�ت وتو�شي�ت اأكرث حتديدًا. 

وهي تنق�شم اإىل ثالث جمموع�ت:

بن�ء اإط�ر �ش�مل للحكم الدميقراطي على اأ�ش��س   •
حقوق الإن�ش�ن،

وت�شورات عن الأمم املتحدة وامليزة الن�شبية لالأمم   •
املتحدة،

وات�ش�ق الأمم املتحدة يف بن�ء احلكم الدميقراطي   •
امل�شتدام ا�شتن�دًا اإىل حقوق الإن�ش�ن.

بناء إطار شامل للحكم الديمقراطي 
على أساس حقوق اإلنسان

يت�أثر جن�ح بن�ء الدميقراطية ت�أثرًا مب��شرًا ب�لطبيعة 
ال�ش�ملة والت�ش�ورية لعملية و�شع الد�شتور، كم� تت�أثر 

ب�لقدر ذاته ب�ملحتوى النه�ئي للد�شتور. وتوفر مع�يري 
حقوق الإن�ش�ن وت�شريع�ته اأ�ش��شً� تف�شيليً� للعملي�ت 

ال�ش�ملة والت�ش�ورية، ومل�شمون م� يرد يف الد�شتور. وفيم� 
يخ�س الأخري، ف�إن احلم�ية املو�شوعية ت�شمل كاًل من 

طبيعة احلقوق التي يجب احرتامه� وحم�يته� وتعزيزه� 
والوف�ء به�، وكذلك املوؤ�ش�ش�ت الالزمة ل�شم�ن وجود 

عالج عملي لنته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن. واأي اإط�ر للحكم 
ل يقوم على حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية �شيكون 

خ�ليً� من العن��شر الأ�ش��شية للدميقراطية الف�علة.

ومن ثم يتعني على الأمم املتحدة حتديد املوارد   •
املن��شبة والك�فية لدعم عملية و�شع الد�شتور طويلة 
الأجل بغر�س �شم�ن حم�ية حقوق الإن�ش�ن و�شم�ن 

مراع�ة العملية لالأ�شول الق�نونية - والتي ت�شتند 
اإىل اإط�ر حقوق الإن�ش�ن - حتدد اإجراءات ع�دلة 

بحيث ميكن مع�جلة املظ�مل وانته�ك�ت الق�نون وحل 
ال�شراع�ت الجتم�عية حاًل �شلميً�.

ينبغي على الأمم املتحدة اأن ت�شعى اأي�شً� ل�شم�ن   •

الإدراج وامل�ش�ركة الفع�لة يف عملية و�شع الد�شتور عرب 
اأو�شع متثيل ممكن للمجتمع. 

يحت�ج جميع امل�ش�ركني يف عملية و�شع الد�شتور م�   •
يكفي من الوقت للنظر يف جمموعة العوامل ال�شي��شية 

والقت�ش�دية والثق�فية التي يجب مع�جلته� يف 
الد�شتور اجلديد. وينبغي للمجتمع الدويل المتن�ع 

عن ال�شغط لتقليل الوقت امل�شتغرق لو�شع الد�شتور. 
ف�لإقدام على ذلك ُيحتمل اأن يحد من فع�لية العملية 

ويقلل من اجلودة امللمو�شة للوثيقة النه�ئية.
ينبغي اأن يركز دور الأمم املتحدة يف عملية و�شع   •
الد�شتور على تعزيز احلوار واإعط�ء �شوت جلميع 

اجله�ت الف�علة ذات ال�شلة يف العملية ال�شي��شية، 
مب� يف ذلك حتديدًا الفئ�ت املهم�شة واملحرومة يف 

املجتمع.
ينبغي للمنظمة اأن تقدم املع�رف واخلربات املق�رنة   •

امل�شتمدة من العملي�ت ال�ش�ملة والت�ش�ركية لو�شع 
الد�شتور، وخ��شة تلك امل�شتق�ة من اجلنوب الع�ملي.

ينبغي على الأمم املتحدة ال�شتف�دة من اخلربات   •
املرتبطة مبختلف جوانب و�شع الد�شتور من داخل 

منظومته�، مب� يف ذلك مكتب املفو�س ال�ش�مي حلقوق 
الإن�ش�ن الذي ميتلك زم�م املب�درة يف جم�ل حقوق 

الإن�ش�ن، وكذلك من املنظم�ت احلكومية الدولية 
امل�ش�ركة يف حوار �شي��شي �ش�مل، واملنظم�ت الإقليمية 

واملنظم�ت غري احلكومية الع�ملة يف هذا املج�ل.
وينبغي اأن تركز الأمم املتحدة اأي�شً� على الدعوة   •

للعملي�ت ال�ش�ملة والت�ش�ركية ودعمه� م�ليً�.

تصورات عن األمم المتحدة والميزة 
النسبية لألمم المتحدة 

حتت�ج الأمم املتحدة اإىل حتديد طرق اأكرث اإبداعً�   •
لتو�شيع املجموع�ت التي تتف�عل معه� من اأجل مواجهة 

املخ�وف ب�ش�أن التحيز لل�شلطة التنفيذية ول�شم�ن 
امل�ش�ركة الفع�لة يف عملية التحول الدميقراطي. 

تت�شمن املذكرة التوجيهية لالأمني الع�م ب�ش�أن و�شع 
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

الد�شتور )الأمني الع�م لالأمم املتحدة، 200٩اأ( 
اإر�ش�دات لتحديد املجموع�ت ذات ال�شلة يف املجتمع 

التي ينبغي ا�شت�ش�رته� يف عملية و�شع الد�شتور، مب� يف 
ذلك الن�ش�ء وال�شب�ب والأقلي�ت الدينية.

ينبغي على الأمم املتحدة بذل املزيد من اجلهد   •
ل�شتخدام ميزاته� الن�شبية وم� متتلكه من جوانب 

القوة - مب� يف ذلك قدراته� على و�شع املع�يري وعقد 
الجتم�ع�ت والن�شر واحلم�ية - من اأجل تقوية دوره� 

يف تعزيز الدميقراطية الق�ئمة على احلقوق. ولقد 
لعب اإن�ش�ء وحدة الأمم املتحدة للتن�شيق واملوارد 

ب�لفعل دورًا تن�شيقيً� مفيدًا يف هذا ال�شدد، وينبغي 
ت�شجيع وك�لت الأمم املتحدة املختلفة على التع�ون 

بن�ش�ط اأكرب مع بع�شه� البع�س فيم� يخ�س امل�ش�عدة 
الدميقراطية. 

اتساق األمم المتحدة في بناء الحكم 
الديمقراطي المستدام استناداً إلى 

حقوق اإلنسان

ينبغي اأن ت�شتمر الأمم املتحدة يف تويل زم�م املن�ق�شة   •
حول ع�ملية حقوق الإن�ش�ن وكيف اأن احرتام حقوق 

الإن�ش�ن وحم�يته� وتعزيزه� واإعم�له� ي�شكل جزءًا من 
الإط�ر الأ�ش��شي للحكم الدميقراطي الفع�ل. ول توجد 

اأي منظمة اأخرى لديه� ال�شرعية لتويل هذا الدور. 
وميكن لالأم�نة الع�مة لالأمم املتحدة والأمني الع�م اأن 
يلعب� دورًا يف تعزيز ال�شي��شة، دون احل�جة اإىل اللجوء 

اإىل الق��شم امل�شرتك الأدنى.
ورغم عدم وجود �شيغة واحدة لإن�ش�ء احلكم   •

الدميقراطي واأدائه وتطوره، ينبغي على الأمم املتحدة 
األ ترتدد يف �شجب احل�لت التي يته�وى فيه� احلكم 
الدميقراطي وُتنتهك فيه� حقوق الإن�ش�ن �شجبً� قويً�.

ينبغي على الأمم املتحدة التحرك، من خالل جميع   •
الآلي�ت والعملي�ت ذات ال�شلة، لت�شجيع الدول التي مل 
تتحول بعد اإىل الدميقراطية )اأو الدميقراطية ب�ل�شم 

فقط دون مم�ر�شة فعلية حلم�ية حقوق الإن�ش�ن( 
لتنفيذ الإ�شالح�ت الدميقراطية التي من �ش�أنه� خلق 

جمتمع�ت تعددية مفتوحة تعتمد على حرية التعبري 
وتكوين اجلمعي�ت والتجمع�ت، وق�نون انتخ�بي 

دميقراطي ونظ�م ق�ش�ئي م�شتقل، وكذلك املجتمع�ت 
ذات اجلذور املرت�شخة يف احلكم الدميقراطي كم� 

ينعك�س يف ت�شويت الن�خبني يف النتخ�ب�ت املفتوحة 
والنزيهة التي ُتعقد ب�نتظ�م.

ينبغي لالأمم املتحدة النظر يف عملية ا�شتعرا�س   •
الأقران ب�لن�شبة للدميقراطية، على غرار اآلية 

ال�شتعرا�س الدوري ال�ش�مل التي اأن�ش�أه� جمل�س 
حقوق الإن�ش�ن. وكجزء من ال�شتعرا�س الدوري 

ال�ش�مل، ف�شاًل عن تقدمي التق�رير اإىل هيئ�ت 
املع�هدات ذات ال�شلة، ينبغي ت�شجيع الدول على 

الإعالن عن الإجراءات التي اتخذته� لت�أ�شي�س احلكم 
الدميقراطي اأو لتقوية الأنظمة الدميقراطية به� 

ولتو�شيح كيفية وف�ئه� ب�للتزام�ت التي قطعته� اأم�م 
�شعوبه� يف املع�هدات الدولية حلقوق الإن�ش�ن التي 

�شدقت عليه�، وكذلك يف د�ش�تريه� وقوانينه�. 
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مقدمة

يف 11-12 يوليو/متوز ع�م 2011، نظمت اإدارة الأمم 
املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية (UN DPA)، ومكتب الأمم 

 ،(OHCHR) املتحدة للمفو�شية ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن
واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت اجتم�ع 

م�ئدة م�شتديرة ملدة يومني يف نيويورك حول الدميقراطية 
وحقوق الإن�ش�ن. ك�ن هدف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة 

توفري الفر�شة لتحليل الروابط بني الدميقراطية وحقوق 
الإن�ش�ن واأهميته� ب�لن�شبة لالإجراءات احل�لية لالأمم 

املتحدة. ويت�شمن امللحق 1 املذكرة املف�هيمية لالجتم�ع.

جذب اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة اأكرث من خم�شني من 
�ش�نعي ال�شي��ش�ت واملم�ر�شني والأك�دمييني. وك�ن 

احلدث هو الأخري �شمن �شل�شلة من اأربعة اجتم�ع�ت 
بحثت م�ش�ألة دعم الأمم املتحدة للدميقراطية. تن�ول 

الجتم�ع الأول، الذي ُعقد يف �شبتمرب/اأيلول ع�م 
2008، مو�شوع "الدميقراطية من اأجل التنمية والتنمية 

من اأجل الدميقراطية"2. وبحث الث�ين، الذي ُعقد يف 
م�ر�س/اآذار ع�م 2010، مو�شوع "الدميقراطية وال�شالم 

والأمن"3. وُعقد اجتم�ع ث�لث حول "امل�ش�واة بني اجلن�شني 
والدميقراطية" يف �شهر م�يو/اأي�ر ع�م 2011 4. ج�ءت 

كل هذه الجتم�ع�ت الأربعة ا�شتج�بة جم�عية لطلب 
الأمني الع�م يف نوفمرب/ت�شرين الث�ين ع�م 2007 لو�شع 

اإ�شرتاتيجية على نط�ق املنظمة برمته� لزي�دة حتديد 
نهج الأمم املتحدة يف دعم الدميقراطية، ت�شتند اإليه� 

رك�ئز عمل الأمم املتحدة: ال�شالم والأمن، والتنمية 
وحقوق الإن�ش�ن. وتهدف الجتم�ع�ت اأي�شً� اإىل تديد 

اأ�شلوب الأمم املتحدة يف فهم وحم�ية وتعزيز مب�دئ 
وقيم الدميقراطية، وكذلك تن�شيق الأن�شطة ذات ال�شلة 
ب�لدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن يف جميع اأنح�ء املنظومة 

ل�شم�ن الت�أثري الأمثل.

خلفية وأهداف اجتماع المائدة 
المستديرة

يج�شد الإعالن الع�ملي حلقوق الإن�ش�ن (UDHR) للع�م 
1٩48 اأبرز القواعد واملع�يري املتعلقة ب�لدميقراطية 
وحقوق الإن�ش�ن، اإذ تن�س امل�دة 21 )3(: "اإن اإرادة 
ال�شعب هي م�شدر �شلطة احلكومة، ويعرب عن هذه 

الإرادة ب�نتخ�ب�ت نزيهة دورية تري على اأ�ش��س القرتاع 
ال�شري وعلى قدم امل�ش�واة بني اجلميع اأو ح�شب اأي اإجراء 

مم�ثل ي�شمن حرية الت�شويت". وت�شهد هذه الروابط 
مزيدًا من التطوير يف العهد الدويل اخل��س ب�حلقوق 
املدنية وال�شي��شية (ICCPR) الذي يكر�س جمموعة من 

احلقوق ال�شي��شية واحلري�ت املدنية التي تقوم عليه� 
الدميقراطي�ت الع�ملة. 

ويف الع�م 1٩٩3، اعتمد املوؤمتر الع�ملي حلقوق الإن�ش�ن 
اإعالن فيين� الذي اأعلن عن الرتابط بني الدميقراطية 

والتنمية القت�ش�دية وحقوق الإن�ش�ن. ويف قمة الأمم 
املتحدة ع�م 2000 ب�ش�أن الأهداف الإمن�ئية لالألفية 
وموؤمتر القمة الع�ملي لالأمم املتحدة ع�م 200، اأكد 

املجتمع الدويل من جديد التزامه بحقوق الإن�ش�ن و�شي�دة 
الق�نون والدميقراطية بو�شفه� قيم اأ�ش��شية ع�ملية غري 

ق�بلة للتجزئة ومب�دئ لالأمم املتحدة. 

يف الع�م 2002، �شعت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ش�ن 
اإىل تعزيز فهم م�شرتك للدميقراطية، ف�عتمدت قرارًا 

ت�ريخيً� حدد العن��شر الأ�ش��شية للدميقراطي�ت، مب� يف 
ذلك احرتام حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية وحرية 
تكوين اجلمعي�ت، وحرية التعبري والراأي واحل�شول على 

ال�شلطة ومم�ر�شته� مبوجب �شي�دة الق�نون، واإجراء 
انتخ�ب�ت دورية حرة ونزيهة وب�لقرتاع الع�م وب�لت�شويت 

ال�شري كو�شيلة للتعبري عن اإرادة ال�شعب، ونظ�م تعددي 
لالأحزاب ال�شي��شية واملنظم�ت، والف�شل بني ال�شلط�ت 

وا�شتقالل الق�ش�ء وال�شف�فية وامل�ش�ءلة يف الإدارة الع�مة 
واإعالم م�شتقل تعددي حر. وقد اأُعيد الت�أكيد على هذه 
العن��شر الأ�ش��شية للدميقراطية ع�م 2012 من ج�نب 

نظمته اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية، وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت.  2
نظمت��ه اإدارة ال�ش��وؤون ال�شي��ش��ية، واإدارة عملي���ت حفظ ال�ش��الم، وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي واملوؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطي��ة والنتخ�ب�ت )انظر   3

توم��شويل، 2010(.
نظمته اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية، وهيئة الأمم املتحدة للمراأة، وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت.  4
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

جمل�س حقوق الإن�ش�ن يف قراره رقم 36/1٩ ب�ش�أن "حقوق 
الإن�ش�ن والدميقراطية و�شي�دة الق�نون" )الأمم املتحدة، 
2012(. ويف الع�م 2008 تن�ولت مذكرة توجيهية لالأمني 

الع�م لالأمم املتحدة نهج الأمم املتحدة ب�ش�أن امل�ش�عدة 
يف حكم الق�نون )الأمني الع�م لالأمم املتحدة 2008(. 

ت املذكرة التوجيهية لالأمني  ويف الآونة الأخرية، ن�شّ
الع�م ب�ش�أن و�شع الد�شتور )الأمني الع�م لالأمم املتحدة 

200٩اأ( والدميقراطية )الأمني الع�م لالأمم املتحدة 
200٩ب( �شراحًة على دور الأمم املتحدة الرئي�شي يف 
دعم العملي�ت ال�ش�ملة والت�ش�ركية لو�شع الد�شتور، مع 

الت�أكيد اأي�شً� على اأنه ل ميكن اأن تكون هن�ك دميقراطية 
دون حقوق الإن�ش�ن واأن حقوق الإن�ش�ن تلك ل ميكن 

تنفيذه� ب�شكل �شحيح يف بيئة غري دميقراطية. 

وعلى مدى ال�شنوات الع�شرين امل��شية، اأثمرت ثالثة 
تطورات خمتلفة عن فهم جديد للروابط املعقدة بني خطة 

الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن يف الأمم املتحدة: 

م� ي�شمى ب�ملوجة الث�لثة من التحول الدميقراطي   .1
يف مطلع الت�شعيني�ت والتي اأدت اإىل النخراط 
املتزايد لالأمم املتحدة يف العملي�ت النتخ�بية 

وبن�ء الدميقراطية. 
امل�ش�ركة املتزايدة لالأمم املتحدة يف النتع��س   .2
وبن�ء ال�شالم فيم� بعد انته�ء ال�شراع انطوت 

على التع�مل مع التف�عالت ال�شعبة بني الواقع 
القت�ش�دي والجتم�عي وال�شي��شي يف عدد من 

البلدان. 
اأبرز نهج التنمية الق�ئم على احلقوق قد اأبرز   .3

الأبع�د ال�شي��شية للتنمية )املتعلقة بق�ش�ي� الإدراج 
وال�شرعية وامل�ش�ءلة( وخ��شة من منظور امل�ش�واة 

بني اجلن�شني.
ول ت�شكل النتف��ش�ت الأخرية يف العديد من البلدان 
العربية تغيريًا كبريَا يف امل�شهد ال�شي��شي يف املنطقة 

وتطورًا ب�لغ الأهمية يف جم�ل الدميقراطية ولكنه� اأي�شً� 
ت�شتدعي اإجراء تقييم دقيق لدور الأمم املتحدة يف مع�جلة 

ال�شلة احل��شمة بني بن�ء الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن.

هن�ك اتف�ق وا�شع على اأن الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن 
يرتبط�ن ارتب�طً� وثيقً� واأن كالهم� يدعم الآخر ويعتمد 

عليه. وعلى الرغم من هذا امل�شتوى من الو�شوح على 
امل�شتوى املعي�ري واملف�هيمي، اإل اأن ترجمة بي�ن�ت 
ال�شي��ش�ت اأو املن�ق�ش�ت الأك�دميية وو�شعه� مو�شع 

التنفيذ على اأر�س الواقع ثبت اأنه م�ش�ألة معقدة. وطلب 
اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة من امل�ش�ركني النظر يف وتقييم 

العالقة بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن ودور الأمم 
املتحدة واملنظم�ت الإقليمية يف دعمه� للدميقراطية 

وحقوق الإن�ش�ن. وقد مت التعبري عن هذه املوا�شيع الع�مة 
يف �شورة اأ�شئلة اأكرث حتديدًا، مثل : كيف ميكن التع�مل 

مع املواقف عند تع�ر�س العملية الدميقراطية )حكم 
الأغلبية( مع حقوق الإن�ش�ن؟ م� م�شتوى فهم ال�شلة 

املعقدة وال�شعبة بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن 
املتمثلة يف جمتمع�ت املم�ر�شة، ويف احلوار بينه�؟ 

هل اإجراءات الأمم املتحدة فع�لة؟ كيف ُينظر اإليه�؟ 
كيف ميكن جعل عمل منظومة الأمم املتحدة م�شتدامً� 

و�ش�ماًل، على النحو الذي يخدم كاًل من حقوق الإن�ش�ن 
والدميقراطية يف الوقت ذاته؟ م� هي اأف�شل ال�شبل 

لرتجمة القرارات يف جم�ل ال�شي��ش�ت على اأر�س الواقع 
امليداين؟ 

ركز اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة اأي�شً� على اإجراءات 
الأمم املتحدة ل�شم�ن الت�ش�ق والكف�ءة على نط�ق 

املنظومة، ل�شيم� يف �شوء الأحداث الأخرية يف ال�شرق 
الأو�شط و�شم�ل اأفريقي� (MENA). وك�ن الهدف تقدمي 

القرتاح�ت لكب�ر امل�شوؤولني حول اأف�شل ال�شبل لدعم 
الدميقراطية من اأجل تعزيز حقوق الإن�ش�ن وكذلك 

اأف�شل ال�شبل لدعم حقوق الإن�ش�ن من اأجل تعزيز 
الدميقراطية.

هيكل اجتماع المائدة المستديرة
�ش�رك يف و�شع جدول اأعم�ل امل�ئدة امل�شتديرة 

حول الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن كل من اإدارة 
ال�شوؤون ال�شي��شية (DPA) ومفو�شية حقوق الإن�ش�ن 
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(OHCHR) واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت 

(International IDEA). قبل الجتم�ع، كلفت املوؤ�ش�شة 

الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت الربوفي�شور دزيدك 
كيدزي� من ج�معة بوزن� بكت�بة ورقة معلوم�ت اأ�ش��شية 

بعنوان "الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن: حتدي�ت وفر�س 
لالأمم املتحدة". ومت تنظيم جدول الأعم�ل حول اجلل�ش�ت 

الرئي�شية الثالث. ركزت اجلل�شة الأوىل على دور حقوق 
الإن�ش�ن يف بن�ء الدميقراطية، مع الرتكيز على دعم 

عملية و�شع الد�شتور. اأم� اجلل�شة الث�نية فتن�ولت فهم 
دور البلدان ال�شريكة لالأمم املتحدة واملنظم�ت الإقليمية 
الأخرى يف تعزيز نهج الدميقراطية الق�ئم على احلقوق. 

اأم� اجلل�شة الث�لثة فنظرت يف مدى ات�ش�ق النهج الع�م 
لالأمم املتحدة يف بن�ء احلكم الدميقراطي امل�شتدام 

الق�ئم على �شي�دة الق�نون. 

ويعر�س هذا التقرير املوجز لجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة 
الدويل املعني ب�لدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن 

ال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت الرئي�شية التي انبثقت عن 
من�ق�ش�ت امل�ش�ركني. 

حقوق اإلنسان وبناء 
الديمقراطية: وضع اإلطار 

الدستوري وإطار الحكم
تن�ولت اجلل�شة الأوىل امل�ش�ئل املتعلقة ب�لإ�شرتاتيجية وال�شي��ش�ت وامل�ش�ئل الت�شغيلية 

والبحثية املتعلقة بكيفية تع�مل منظم�ت الأمم املتحدة واملنظم�ت الإقليمية مع 
التغيريات غري الد�شتورية يف احلكومة، ودور املجتمع املدين والهيئ�ت احلكومية 

الوطنية والإقليمية والدولية يف بن�ء اإط�ر �ش�مل للحكم الدميقراطي يف اأعق�ب تغيري 
اأنظمة احلكم. وتطرق النق��س اأي�شً� اإىل احل�جة اإىل ترتيب�ت احلكم النتق�يل 
ونط�قه�، وكيفية اإبراز حقوق الإن�ش�ن - مب� يف ذلك حقوق الأقلي�ت - يف جهود 

الإ�شالح الد�شتوري. 

واأُويل اهتم�م خ��س لعملية و�شع الد�شتور، و�شط اتف�ق امل�ش�ركني على اأن العملية 
امل�شتخدمة يف �شي�غة م�شودة الد�شتور له ت�أثري حيوي على كل من الد�شتور 

واحلي�ة امل�شتمرة للمجتمع املعني. كذلك ف�إن الطبيعة الت�ش�ركية وال�شف�فة لعملية 
و�شع الد�شتور ت�ش�عد على �شم�ن اأن يعك�س الد�شتور النه�ئي الرك�ئز الأ�ش��شية 

للدميقراطية، مثل �شم�ن اأن تن�ش�أ �شرعية الدولة وت�شتمر بن�ء على اإرادة �شعبه� 
و�شم�ن احلقوق الأ�ش��شية للفرد واجلم�ع�ت يف املجتمع. وي�ش�عد حدوث هذه العملية 

على �شم�ن حل املظ�مل والنزاع�ت الق�ئمة اأو املحتملة حاًل �شلميً� ويف الوقت املن��شب. 

يف �شوء م� �شبق، اأ�ش�ر امل�ش�ركون اإىل اأن دور هيئة �شي�غة الد�شتور يجب اأن يكون 
حمددًا بعن�ية ف�ئقة، من اأجل حم�ية العملية من  هيمنة الأحزاب اأو اجلم�ع�ت 

القوية ولتجنب خروج الوثيقة يف �شورته� النه�ئية قبل اأن تخ�شع للم�ش�ورات املالئمة 
مع اجلمهور الأو�شع. اإن ا�شتخدام ق�عدة "الأغلبية املوؤهلة" لتمرير الد�شتور و�شيلة 

ه�مة ملنع امل�ش�لح املكت�شبة من الهيمنة على العملية. ويف هذا ال�شدد، مت طرح فكرة 
اإجراء مراجعة تلق�ئية للد�شتور بعد فرتة معينة - اعرتافً� ب�أن ذلك اأمر ي�شتحق 

الدرا�شة. 

وحظيت �شرورة امل�ش�ركة الوا�شعة يف عملية و�شع الد�شتور بت�أييد قوي، ب�لإ�ش�رة 
اإىل امل�دة 2 من العهد الدويل اخل��س ب�حلقوق املدنية وال�شي��شية (ICCPR)، الذي 

يوفر الأ�ش��س الق�نوين للم�ش�ركة يف اإدارة ال�شوؤون الع�مة كمعي�ر حلقوق الإن�ش�ن6. 
ومثل هذه امل�ش�ركة من ج�نب املجتمع توفر اأي�شً� در�شً� عمليً� وا�شحً� على اأنه ميكن 

ت�شميم العملي�ت الدميقراطية بحيث ت�شمح جلميع الفئ�ت ب�لتعبري عن �شك�واه� 
واأنه ميكن حل النزاع�ت �شلميً� بينه�. ويف هذا ال�شدد، ف�إن الطريقة التي �ش�رك 

به� ع�مة ال�شك�ن بن�ش�ط يف عملية و�شع الد�شتور يف جنوب اأفريقي�7 - والتي اأثمرت 
عن اأكرث من مليوين اإ�شه�ٍم من ع�مة اجلمهور - اعترُبت اأنه� مرتبطة ارتب�طً� 

وثيقً� ب�ل�شرعية النه�ئية للعملية. واأً�شري اأي�شً� اإىل عملية و�شع الد�شتور يف رواندا8 
حيث ع��شت جلنة د�شتورية مكونة من اثني ع�شر ع�شوًا ملدة �شتة اأ�شهر بني الن��س 

تع�ظم��ت امل�ش�ل��ح يف الد�ش���تري وعملي���ت و�شعه� واإع�دة و�شعه� على مدى ال�ش��نوات القليلة امل��شي��ة، نتيجة لتزايد عدد عملي�ت و�شع الد�ش���تري التي   
ت��ري من��ذ نه�ية احلرب الب�ردة. وق�مت املوؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت واإنرتبي���س موؤخرًا ب�إعداد اأدل��ة عملية وكتيب�ت حول هذا املو�شوع 

)بوكينفورد واآخرون، 2011؛ برانت واآخرون، 2011(.
 Marshall v. تنطبق عل��ى عملي�ت �شنع الد�ش��تور. انظ��ر ICCPR 2 من العهد ال��دويل خل�ش��ت جلن��ة حق��وق الإن�ش���ن يف اإ�ش��ع�ر ف��ردي اأن امل���دة  6

Canada, Communication No. 205/1986 )جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ش�ن، 1٩86(.
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

كو�شيلة ل�شم�ع همومهم مب��شرة. واأ�ش�ر امل�ش�ركون اإىل 
اأن امل�ش�ركة ال�شعبية الفع�لة يف كثري من الأحي�ن تتطلب 

برن�جمً� للرتبية املدنية، ميكن املواطنني فهم الد�شتور 
يف الواقع، وم� تت�ألف منه عملية و�شع الد�شتور، وكيف 

ميكنهم ال�شتف�دة من الد�شتور. 

االإطار 1: هنغاريا: االأهمية احلا�سمة لعملية و�سع الد�ستور 
ُتعد هنغ�ري� مث�ًل على م� ميكن اأن يحدث اإذا افتقرت عملية و�شع الد�شتور اإىل العملية والإط�ر الزمني املالئمني. 

فقد اقرُتح اأنه مل يتوافر م� يكفي من الوقت والعملية لرت�شيخ املب�دئ املن�شو�س عليه� يف الد�شتور عند اإجراء 
التنقيح�ت ع�م 1٩8٩ على د�شتور هنغ�ري� للع�م 1٩4٩. ويف حني جنحت العملية يف متكني التحول ال�شلمي من دولة 

احلزب الواحد ال�شيوعي اإىل نظ�م �شي��شي تعددي، مل يكن هن�ك جهد من�شق ُيذكر لتعزيز م�ش�ركة اجلم�هري 
اأثن�ء العملية، ونتيجة لذلك، ك�ن هن�ك قدر حمدود من تر�شيخ احلقوق والقيم التي تعليه�. ويف انتخ�ب�ت ع�م 

2011، ف�ز حزب ميني الو�شط ب�أغلبية عظمى يف الربمل�ن، مم� منح احلزب �شلطة تغيري الد�شتور. وقد ا�شُتخدمت 
هذه ال�شلطة منذ ذلك احلني على نط�ق وا�شع، اإذ مت تعديل الد�شتور ع�شر مرات يف ال�شنة الأوىل للحزب يف 

ال�شلطة، ثم �ُشن د�شتور جديد ب�لك�مل دخل حيز التنفيذ يف 1 ين�ير/ك�نون الث�ين ع�م 2012. وقد اأدى ذلك اإىل 
تركيز ك�فة �شنوف ال�شلطة تقريبً� يف اأيدي احلزب احل�كم احل�يل على مدى امل�شتقبل القريب.

وُتعد مك�فحة الإق�ش�ء الجتم�عي لبنة اأ�ش��شية يف بن�ء 
جمتمع دميقراطي مع الحرتام الك�مل حلقوق الإن�ش�ن. 
وعلى اأر�س املم�ر�شة العملية، يعني ذلك اأن عملية و�شع 

الد�شتور يجب اأن ت�شمن اأي�شً� امل�ش�ركة الفع�لة من ج�نب 
جميع الأقلي�ت والفئ�ت امل�شتبعدة �ش�بقً�، جنبً� اإىل جنب 

مع ممثلي النخبة والأغلبية. وت�شري املذكرة التوجيهية 
لالأمني الع�م لالأمم املتحدة ب�ش�أن تقدمي امل�ش�عدة لعملية 

و�شع الد�شتور اإىل اأن الأمم املتحدة يجب اأن ت�شجع 
التوا�شل مع جميع فئ�ت املجتمع، مب� يف ذلك املدافعني 

عن حقوق الإن�ش�ن ونق�ب�ت املهنيني الق�نونيني والإعالم 
ومنظم�ت املجتمع املدين الأخرى، مب� فيه� تلك التي متثل 

الن�ش�ء والأطف�ل والأقلي�ت وال�شعوب الأ�شلية والالجئني 
وعدميي اجلن�شية وامل�شردين، ف�شاًل عن منظم�ت 

العمل واملنظم�ت التج�رية. ورغم اأنه من امل�شلم به اأن 
عملية و�شع الد�شتور حتت�ج اإىل قي�دة، يتمثل التحدي يف 

احليلولة دون اأن تهيمن عليه� هذه النخبة مع ا�شتبع�د 
الآخرين. وقد تكون هن�ك ح�جة اإىل اتخ�ذ اإجراءات 

ل�شم�ن ال�شمولية. 

واأعرب امل�ش�ركون عن قلقهم اإزاء فر�س القيود الزمنية 
على عملي�ت و�شع الد�شتور، مب� يف ذلك تلك التي 

تفر�شه� اجله�ت الدولية الف�علة. فهن�ك ح�جة اإىل 
اإت�حة الوقت الك�يف للنظر يف جمموعة متنوعة من 

العوامل ال�شي��شية والقت�ش�دية والثق�فية التي حتت�ج 
اإىل املع�جلة، مب� يف ذلك ال�شواغل املتعلقة بحقوق 

الإن�ش�ن والدميقراطية. ومن ثم ينبغي للمجتمع الدويل 
المتن�ع عن ال�شغط لتقليل الإط�ر الزمني لو�شع الد�شتور 

على ح�ش�ب اجلودة الإجرائية واملو�شوعية. ويف جنوب 
اأفريقي�، على �شبيل املث�ل، ا�شتغرق الأمر ثالث �شنوات 

للو�شول اإىل عملية ت�ش�ركية ب�لك�مل، واقرتح امل�ش�ركون 
اأن هن�ك ح�جة اإىل الإبداع من اأجل التو�شل اإىل املوارد 

الالزمة لتكري�س الوقت الالزم لعملي�ت و�شع الد�شتور 
كي توؤتي ثم�ره�. ويف هذا ال�شدد، ُذكر بي�ن الأمني 

الع�م لالأمم املتحدة حول وترية التحول الدميقراطي: 
"من احلق�ئق املت�أ�شلة يف هذا املفهوم اأن التحول اإىل 

الدميقراطية ل يوؤدي ب�ل�شرورة اإىل جمتمع دميقراطي 
ب�لك�مل على الفور. فقد ل يتحقق هذا الهدف اإل من 

خالل عدة خطوات، يف ظل الت�ش�وؤل التدريجي ل�شلط�ت 

اأ�شدر الرئي���س نيل�ش��ون م�نديال د�ش��تور جنوب اأفريقي� يف 10 دي�ش��مرب/ك�نون الأول ع�م 1٩٩6 ودخل حيز التنفيذ يف 4 فرباير/�شب�ط ع�م 1٩٩7 ليحل   7
بذلك حمل الد�شتور املوؤقت لع�م 1٩٩3.

اعُتمد د�شتور رواندا عن طريق ال�شتفت�ء يف 26 م�يو/اأي�ر ع�م 2003، ليحل حمل الد�شتور ال�ش�بق لع�م 1٩٩1.  8
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املجتمع ال�شلطوي املتع�شف. اإن وترية التحول الدميقراطي 
تعتمد حتمً� على جمموعة متنوعة من العوامل ال�شي��شية 
والقت�ش�دية والجتم�عية والثق�فية، قد ل يكون بع�شه�، 
يف جمتمع م�، ق�باًل للتغري ال�شريع" )الأمني الع�م لالأمم 

.)1٩٩ ،املتحدة

وقد نوق�س ا�شتخدام الد�ش�تري املوؤقتة اأو النتق�لية اأو 
القوانني الد�شتورية ذات املحتوى الأقل كو�شيلة ملنح 

الوقت الك�يف لو�شع و�شي�غة الد�شتور النه�ئي بعن�ية. 
كم� اأن اإت�حة مهلة زمنية مالئمة قد تي�شر اإدراج اآلي�ت 

حل النزاع�ت يف عملية و�شع الد�شتور، مم� قد ي�ش�عد يف 
نه�ية املط�ف على احلف�ظ على العملية برمته� ح�ل ن�شوء 
من�زع�ت اأو خالف�ت. ورمب� تكون هن�ك ح�جة اإىل د�شتور 

انتق�يل ليوفر الإط�ر الق�نوين ل�شتمرار اإدارة البالد 
اإذا انه�رت املوؤ�ش�ش�ت ال�شي��شية ال�ش�بقة، اأو ليحل حمل 

الد�شتور ال�ش�بق الذي اعُترب غري مقبول لأ�شب�ب ت�ريخية 
اأو عق�ئدية. ويف ح�لة النق�ش�م�ت املريرة يف املجتمع، 

ف�إن ا�شتخدام د�شتور موؤقت ي�شمح ب�لنق�ش�م�ت النتق�لية 
لل�شلطة قد ي�شكل ا�شتج�بة مالئمة على املدى الق�شري. 

غري اأن اللجوء اإىل ترتيب�ت تق��شم ال�شلطة ب�عتب�ره� 
حاًل على املدى الطويل يف �شين�ريوه�ت م� بعد ال�شراع 

اأث�ر قلقً� بني العديد من امل�ش�ركني يف اجتم�ع امل�ئدة 
امل�شتديرة الذين اأكدوا على احل�جة اإىل امل�شلحة الع�مة، 

بدًل من م�ش�لح املجموع�ت، لإمالء كيفية مع�جلة 
امل�ش�كل امل�شرتكة.

وت�ش�ءل بع�س امل�ش�ركني عم� اإذا ك�ن ينبغي اأن يكون 
هن�ك نهج ُمعومل يت�شمن حقوق الإن�ش�ن واملب�دئ 

ال�شمنية التي حتكم عملي�ت و�شع الد�شتور. ف�إذا ك�ن 
الأمر كذلك، هل ينبغي اأن تكون هيئة �شي�غة الد�شتور 

الوطنية كي�نً� ذا �شي�دة، اأم كي�نً� حمدود ال�شلط�ت؟ هل 
ينبغي للحكوم�ت البق�ء يف ال�شلطة اإذا ك�نت ل تدعم تلك 
احلقوق واملب�دئ؟ وهل على املجتمع الدويل دور يوؤديه يف 

�شم�ن اإنف�ذ املب�دئ امل�شرتكة؟ وردًا على هذه الأ�شئلة، 
ك�ن هن�ك ت�أييد ع�م جلعل عملية و�شع الد�شتور متوافقة 
مع املع�يري الع�ملية حلقوق الإن�ش�ن. ول تتع�ر�س احل�جة 

اإىل اإعالء هذه املع�يري مع ال�شي�دة، واإمن� تعطيه� حمتوى 
ومعنى مع��شرين. ف�ل�شي�دة ل تنطوي على ال�شلطة 

فح�شب، بل وامل�شوؤولية اأي�شً�. ولكن يف النه�ية، ووفقً� 
للمع�يري املعتمدة ع�مليً�، تتحمل احلكوم�ت امل�شوؤولية 

الرئي�شية عن اإعم�ل حقوق الإن�ش�ن.

ودر�س امل�ش�ركون اأي�شً� دور املنظم�ت الإقليمية، ل 
�شيم� يف ح�لت تغيري النظ�م واملخ�طر التي تتهدد 

الدميقراطية )انظر الإط�ر 2(.

ويف هذا ال�شدد، اأثريت ت�ش�وؤلت اأي�شً� حول م� اإذا ك�نت 
الأمم املتحدة واملنظم�ت الإقليمية، يف بع�س احل�لت، 

ميكن اته�مه� ب�عتم�د مع�يري مزدوجة فيم� يتعلق 
ب�لثورات ال�شعبية الأخرية يف منطقة ال�شرق الأو�شط. 
وت�ش�ءل البع�س عم� اإذا ك�نت الأمم املتحدة قد عملت 

على اإدامة اأو دعم احل�لت غري الد�شتورية على نحو 
�ش�رخ. امل�شكلة معقدة، وهن�ك وجه�ت نظر خمتلفة يف 
رب املثل ب�أحداث اأبريل/ني�ش�ن  كل ح�لة على حدا. و�شُ

2010 يف قريغيز�شت�ن: فقد راآه� البع�س انقالبً� انته�زيً� 
�شد رئي�س �شعيف ونظ�م قمعي ف��شد، يف حني راآه 

اآخرون انتف��شة �شعبية م�شروعة دعمه� املجتمع الدويل. 
واعتمدت جلنة ال�شالم والأمن ب�لحت�د الأفريقي رد 

فعل مثري لالهتم�م اإزاء الأحداث يف م�شر، اإذ اأعربت 
عن ت�ش�منه� مع ال�شعب امل�شري الذي "تتوافق رغبته يف 
الدميقراطية مع ال�شكوك ذات ال�شلة لالحت�د الأفريقي 

والتزام الق�رة بتعزيز الدميقراطية واحلكم الر�شيد 
واحرتام حقوق الإن�ش�ن". لذا فقد ا�شتند رد فعل الحت�د 

الإفريقي على فكرة اأن الثورات ال�شعبية تكون م�شروعة ول 
متثل تغيريًا غري د�شتوري للحكومة. ومن هن� ن�ش�أ ت�ش�وؤل 

حول احلدود التي ينبغي اأن يلتزم به� للمجتمع الدويل 
والإقليمي، واإن ك�ن مل ُتطرح اإج�بة وا�شحة و�شهلة. 
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

االإطار 2: املخاطر التي تتهدد الدميقراطية واملنظمات االإقليمية: حالة االحتاد االأفريقي (AU) ومنظمة 
(OAS) الدول االأمريكية

يف حني اأنه ل يزال على الأمم املتحدة تبني موقف ر�شمي ب�ش�أن التغيريات غري الد�شتورية يف احلكومة، متكن كل 
من الحت�د الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية من و�شع مع�يري ومب�دئ وا�شحة ب�ش�أن هذه امل�ش�ألة. كم� يت�شمن 

امليث�ق الأفريقي للدميقراطية والنتخ�ب�ت واحلكم )2007(، رغم اأنه مل يدخل حيز النف�ذ بعد، ن�شً� يتعلق 
ب�لتغيريات غري الد�شتورية يف احلكومة، مب� يف ذلك النقالب�ت الع�شكرية �شد احلكوم�ت املنتخبة دميقراطيً�، 

وا�شتبداله� ب�جلم�ع�ت املن�شقة امل�شلحة و/اأو حرك�ت التمرد، ورف�س احلكوم�ت احل�لية التخلي عن ال�شلطة 
للحزب الف�ئز عقب اإجراء انتخ�ب�ت حرة ونزيهة ومنتظمة.

وك�ن القرار رقم 1080 ملنظمة الدول الأمريكية حمددًا للغ�ية ب�ش�أن تعطل النظ�م الدميقراطي وكلف ب�تخ�ذ 
خطوات حمددة يف مثل هذه احل�لت. كم� يدعو امليث�ق الدميقراطي للبلدان الأمريكية الدول الأع�ش�ء يف منظمة 

الدول الأمريكية اإىل العمل ب�شكل جم�عي، ب�عتب�ر ذلك واجبً� ملزمً� ولي�س م�شوؤولية اأخالقية غ�م�شة، ملج�بهة 
التهديدات التي تعرت�س �شبيل الدميقراطية. وُزعم اأنه ينبغي عدم ال�شته�نة ب�أهمية هذه املع�يري وال�شكوك وبقوة 

العقوب�ت الإقليمية ذات ال�شلة، لأنه� ت�شهم يف ت�شليط ال�شوء على التهديدات التي تكتنف الدميقراطية وتدعم 
املجتمع املدين يف اإخ�ش�ع احلكوم�ت للم�ش�ءلة.
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دور األمم المتحدة والمنظمات 
اإلقليمية وتأثيرها في تعزيز نهج 

الحكم القائم على الحقوق
ركزت اجلل�شة الث�نية على النظرة اإىل الأمم املتحدة واملنظم�ت الإقليمية يف حم�ولته� لتقدمي امل�ش�عدة 

يف الدميقراطية ا�شتن�دًا اإىل مب�دئ حقوق الإن�ش�ن وعلى امليزة الن�شبية لالأمم املتحدة مق�بل اجله�ت 
الف�علة الدولية والإقليمية الأخرى يف هذا املج�ل.

واقرتح امل�ش�ركون اأن النظرة لالأمم املتحدة واملنظم�ت الإقليمية تتب�ين، بح�شب من ت�ش�أله، فُتطرح 
وجه�ت نظر خمتلفة ب�شكل ملحوظ بني املجتمع املدين واحلكومة والأفراد. وعلق عدد من امل�ش�ركني 

على م�ش�ألة اأن بع�س وك�لت الأمم املتحدة ينظر اإليه� ب�عتب�ره� مرتبطة ارتب�طً� وثيقً� جدًا ب�أنظمة اأو 
حكوم�ت غري �شرعية، اأو مندجمة معه� لأن وليته� ُتلزمه� ب�لعمل مع احلكومة. وميثل ذلك حتديً� خ��شً� 

للمن�شقني املقيمني الذين يواجهون مع�شلة ال�شطرار اإىل العمل مع حكومة اإ�شك�لية مع �شرورة العمل 
على حم�ية وتعزيز املع�يري والقيم الدولية.

ون�ق�س الجتم�ع ثالثة مب�دئ اأ�ش��شية ينبغي اأن تطبقه� الأمم املتحدة واملنظم�ت الإقليمية يف تعزيز نهج 
الدميقراطية امل�شتند اإىل احلقوق: ال�شرعية وامل�شداقية وامل�ش�ءلة.

ب�لن�شبة لل�شرعية، اأف�د امل�ش�ركون اأن اتخ�ذ اإجراء يف اأي بلد لبد واأن تكون له جذور را�شخة يف الق�نون 
الدويل واأن تدعمه القرارات احلكومية الدولية. واأُ�شري اإىل اأن عددًا كبريًا من مع�يري حقوق الإن�ش�ن 

غري ق�بلة لالنتق��س، مبعنى اأن الدول لن تد لنف�شه� ذريعة ق�نونية، حتى يف ح�لت الطوارئ، لرف�س 
احرتام هذه احلقوق. و�شدد امل�ش�ركون اأي�شً� على اأن اأي م�ش�عدة خ�رجية لبد واأن تكون اجلهة التي 

تقدمه� مكلفة بذلك، اأي اأنه ينبغي عدم ال�شم�ح لأي منظمة ب�لتدخل دون دعوة. و اأخريًا، تعني ال�شرعية 
اأن اأي م�ش�ركة ينبغي اأن ت�شمل اأي�شً� الدعوة وبقوة لنهج ت�ش�ركي يت�شمن املجتمع املدين. واأكد امل�ش�ركون 

اأي�شً� على اأن الأمم املتحدة لبد واأن تعطي اهتم�مً� اأكرب للعمل مع الربمل�ن�ت، مع التحذير اأي�شً� من 
اعتب�ر ف�شل الهي�كل ال�شي��شية )مثل الربمل�ن�ت والأحزاب ال�شي��شية( كذريعة لوقف اجلهود الرامية اإىل 
تقوية هذه املوؤ�ش�ش�ت. كم� مت حتديد ال�شب�ب كمجموعة غري تقليدية ميكن لالأمم املتحدة العمل معه� - 

وهي خال�شة اأكدت عليه� الأحداث الأخرية يف منطقة ال�شرق الأو�شط. 

امل�شداقية وهي تعني اأن عمل الأمم املتحدة لبد واأن يرتكز بقوة على القيم الع�ملية والق�نون الدويل. 
ولكنه� حتت�ج اأي�شً� اإىل اأن ت�أخذ الواقع الفعلي يف العتب�ر، مب� يف ذلك العملي�ت املحلية، التي تختلف 

من بلد اإىل اآخر. وتنبع امل�شداقية اأي�شً� من امل�ش�ركة على املدى الطويل ول �شيم� التزام املنظم�ت 
الدولية مب�ش�ركة الدرو�س امل�شتف�دة حول الأ�ش�ليب التي جنحت اأو مل تنجح يف اأم�كن اأخرى كو�شيلة 

لتجنب اأخط�ء امل��شي. ويف هذا ال�شي�ق، ُدعيت الأمم املتحدة اإيل تنب اأي اإجراء ميكن اأن يعر�شه� 
للنقد لتطبيقه� مع�يري مزدوجة.
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

االإطار 3: كينيا: الدور املحتمل للمجتمع الدويل يف دعم و�سع الد�ستور
ا�شُتخدمت كيني� مث�ل للدور العملي والداعم الذي ميكن لالأمم املتحدة وغريه� اأن تقوم به يف عملية بن�ء 

الدميقراطية. ففي ع�م 2003، �شرعت جلنة مراجعة د�شتور كيني� يف عملية مراجعة الد�شتور. وك�ن اإ�شراك ن�شبة 
كبرية من ع�مة ال�شك�ن يف و�شع الد�شتور حدثً� غري م�شبوق، ل �شيم� من حيث م�ش�ركة املراأة. وك�ن من الوا�شح 

اأن الكينيني الع�ديني ي�شعرون ب�لقلق اإزاء حقوقهم الأ�ش��شية )مثل كيفية اإع�لة اأ�شرهم(، بينم� ك�نت الطبقة 
ال�شي��شية اأكرث قلقً� ب�ش�أن اإنه�ك ال�شلطة يف ال�شلطة التنفيذية. ويف حني اأن العديد من ال�شي��شيني مل يكونوا حتى 
على علم مبيث�ق احلقوق، لعبت الأمم املتحدة دورًا ه�مً� يف تثقيف الن��س حول حقوقهم من خالل برن�مج للرتبية 

املدنية. وُتوجت هذه العملية بد�شتور جديد، متت من�ق�شته يف موؤمتر وطني. ومت الت�شويت على م�شودته )التي 
ك�نت حتمل ا�شم م�شودة واكو( يف ا�شتفت�ء ع�م 200 لكنه� يف النه�ية مل تلِب توقع�ت غ�لبية الكينيني وقوبلت 

ب�لرف�س. ومرة اأخرى وب�شبب برن�مج �شخم للرتبية املدنية، ك�ن الكينيون يدركون اأن العديد من الق�ش�ي� التي مت 
ت�شمينه� يف امل�شودة ك�نت مث�ر جدل واأنه� مت تزييفه� من امل�شودات الأ�شلية، ومن ثم �ش�رت ل تلبي مط�لبهم. 

وبداأ العمل مرة اأخرى ع�م 2008 واأخريًا �شدر الد�شتور اجلديد يف اأغ�شط�س/اآب ع�م 2010. 

ت�أمل اأحد امل�ش�ركني �شعوبة املداومة على امل�ش�ركة على 
املدى الطويل، م�شريًا اإىل اأن املجتمع الدويل كثريًا م� 
يتف�عل فقط يف اأوق�ت الطوارئ الإن�ش�نية اأو الأمنية. 

ومبجرد انته�ء ح�لة الطوارئ، ي�شبح من ال�شعب 
تربير البق�ء على الأر�س وال�شتمرار يف دعم البلد 
املعني. وتت�شح ال�شعوبة ذاته� عند ت�أمل العملي�ت 
الدميقراطية، نظرًا لطول الفرتة الزمنية الالزمة 

لت�أ�شي�س الدميقراطي�ت، مم� ي�شري اإىل احل�جة اإىل روؤية 
دعم الدميقراطية كعملية م�شتمرة ولي�شت كعملية يدفعه� 

احلدث. ون�ق�س امل�ش�ركون اأي�شً� التوترات التي تن�ش�أ يف 
ح�لت م� بعد ال�شراع بني حقوق الإن�ش�ن والقرارات 

املتخذة ب�لو�ش�ئل الدميقراطية، مم� قد يحد من نط�ق 
احلقوق املحمية من اأجل �شم�ن الأمن. ومبوجب املع�يري 
الدولية حلقوق الإن�ش�ن والعديد من الد�ش�تري الوطنية، 
ف�إن التهديدات الأمنية قد تربر بع�س القيود املفرو�شة 
على احلري�ت واحلقوق الفردية. ومع ذلك، فقد �شدد 

امل�ش�ركون على اأن املجتمع الدويل يتحمل م�شوؤولية 
الت�شديد على اأن القرارات التي تتخذه� الهيئ�ت املن�ش�أة 
ب�ل�شبل الدميقراطية ينبغي اأن تتم��شى دائمً� مع مب�دئ 

حقوق الإن�ش�ن.

واأخريًا، وفيم� يتعلق ب�مل�ش�ءلة، اقرُتح تطبيق نظ�م 
لتقييم نت�ئج مقدار الدعم املقّدم. ويعني ذلك اأي�شً� اأن 

ال�شلط�ت واملجتمع�ت يحق له� التحدث واأن املنظم�ت 
الدولية ينبغي اأن تكون على ا�شتعداد لال�شتم�ع بعن�ية 

ف�ئقة مل� لديه� حول ت�أثري اأي م�ش�عدة. وتتطلب امل�ش�ءلة 
اأن تكون املنظم�ت الدولية والإقليمية ق�درة على "رف�س" 

طلب بلد معني. ومع ذلك، فهذا اأمر معقد لأنه ل توجد 
مع�يري منهجية اأو مب�دئ توجيهية يف هذا ال�شدد.

ي�شكل الو�شع الراهن يف منطقة ال�شرق الأو�شط حتديً� 
ب�لغ الأهمية ملنظومة الأمم املتحدة، كم� علق اأحد 

امل�ش�ركني ب�أن ف�شل الأمم املتحدة يف اأن توؤدي دورًا وثيق 
ال�شلة �شيدفع البلدان اإىل اأم�كن اأخرى طلبً� للدعم. 

واإذا ك�نت الأمم املتحدة ن�جحة يف فهم اأحداث الربيع 
العربي وال�شتج�بة له�، ف�شيثمر ذلك عن فر�س ه�ئلة 

لالأمم املتحدة لي�س فقط من حيث نظرته� للمنطقة ولكن 
اأي�شً� من حيث دفع عجلة الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن 

يف املنطقة ويف اأم�كن اأخرى. غري اأن النج�ح �شيعتمد 
على اعرتاف الأمم املتحدة ب�لعن��شر املحددة يف هذه 

الأحداث )انظر الإط�ر 4(. 
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االطار 4: الربيع العربي: العوامل الرئي�سية يف التحوالت ال�سيا�سية
اأ�شبحت الدميقراطية يف ذاته� ُينظر اإليه� ب�شكل متزايد على اأنه� حق من حقوق الإن�ش�ن و�ش�رت ُين�دى به�   •

على هذا الأ�ش��س. 
اأثبت املجتمع املدين اأنه حمرك العملية، كم� يحظى ال�شب�ب بقدرة خ��شة على الت�أثري.   •

لعبت الن�ش�ء دورًا ح��شمً�، كم� اأ�ش�ر البع�س اإىل اأن املجتمع الدويل مل يِع �شخ�مة عدد الن�ش�ء امل�ش�رك�ت يف   •
الثورات وتنوعهن. 

ك�ن دور الدين ه�مً�، ورمب� �شّكل مع�شلة للمجتمع الدويل الذي يعطي الأولوية للفهم العلم�ين الق�نوين ملفهوم   •
حقوق الإن�ش�ن. وُزعم اأن و�شع الد�شتور وتنفيذ الإط�ر الدميقراطي يتطلب�ن عملية تعك�س حقً� الأ�شوات التي 

متثل جزءًا من الدميقراطية. 
يجري ا�شتجواب املوؤ�ش�ش�ت التقليدية ك�لأحزاب ال�شي��شية والربمل�ن لي�س ب�شبب ارتب�طه� ب�حلكوم�ت القدمية،   •

ولكن ب�شبب افتق�ره� للف�علية. ومع ذلك حّذر امل�ش�ركون من اعتب�ر ف�شل الهي�كل ال�شي��شية ذريعة لرف�س 
العمل معه� بدًل من تعزيز املوؤ�ش�ش�ت على املدى الطويل. 

اإذا اأرادت الأمم املتحدة ا�شتخدام ميزاته� الن�شبية لدعم 
العملي�ت الدميقراطية، فعليه� اإيج�د طريقة لتح�شني 

ا�شتخدام م� متتلكه من جوانب القوة الواقعة حتت 
ت�شرفه� ب�لفعل. وهي ت�شمل م� يلي:

�سلطة و�سع املعايري: الأمم املتحدة هي املوؤ�ش�شة   •
الع�ملية الرئي�شية املن�ط به� و�شع مع�يري الق�نون 

الدويل. ولهذه ال�شلطة قيمة خ��شة يف فر�س قيود 
على حجة الن�شبية الثق�فية يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن 

و�شتلعب بال �شك دورًا مم�ثاًل يف جم�ل الدميقراطية. 
ويف حني اأن احل�جة اإىل توافق الآراء بني الدول 

الأع�ش�ء متيل اإىل اإفراز مع�يري وحلول مبنية على 
الق��شم امل�شرتك الأدنى، فقد جنح الأمني الع�م يف 

ا�شتخدام مذكراته التوجيهية )مثل املذكرة التوجيهية 
للدميقراطية( كو�شيلة لتعزيز خطة الدميقراطية 

داخل الأمم املتحدة.
�سلطة عقد االجتماعات، على امل�شتوى الع�ملي   •

والإقليمي والوطني واملحلي: لالأمم املتحدة �شلطة 
ه�ئلة لعقد الجتم�ع�ت اأينم� ومتى اأرادت اأن 

مت�ر�شه�. واأ�شري اإىل اأن الأمم املتحدة ينبغي األ 
حت�ول ا�شتخدام هذه ال�شلطة لل�شيطرة على عملية 

م�، بل ينبغي عليه� اأن ت�شمح للعملي�ت ب�لتقدم 
ب�ل�شرع�ت التي تن��شبه�. وينبغي اأن يكون هدف 

الأمم املتحدة وغريه� هو الإبق�ء على النق��س حول 
الدميقراطية واحلقوق مفتوحً� بدًل من حم�ولة 

التحدث ني�بًة عن املجتمع�ت اأو متثيله�. ودع� اأحد 
امل�ش�ركني اإىل الرتكيز على ت�رب بلدان اجلنوب 

من خالل اإ�شراك املزيد من البلدان املتلقية يف 
املن�ق�ش�ت.

�سلطة ال�سرعية: ت�شكل �شرعية الأمم املتحدة جزءًا   •
كبريًا من قوته�. واعتق�د ال�شعوب يف �شرعية منظمة 

م� هو م�شدر قوة له�، ل �شيم� ب�لن�شبة ملنظمة مثل 
الأمم املتحدة التي ل متلك �شوى العتم�د على 

قوة الإقن�ع، بدًل من احلوافز الأخرى )ك�مل�لية 
والع�شكرية( ملم�ر�شة الت�أثري. 

القدرة على احلماية: رغم �شعوبة تنفيذه� وعدم   •
ا�شتخدامه� ب�لقدر الك�يف، ُتعد هذه القدرة اأحد 

جوانب القوة اله�مة لالأمم املتحدة. 
القدرة على الن�سر: تتمتع الأمم املتحدة بقدرة ه�ئلة   •

على ن�شر الر�ش�ئل وتوزيعه� يف جميع اأنح�ء الع�مل 
من خالل �شبكته� الع�ملية وا�شعة النط�ق. وميكن 
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زي�دة ذلك اإىل احلد الأق�شى اإذا ا�شتغلت املنظمة 
تكنولوجي�ت الت�ش�ل اجلديدة. 

القدرة على االإلهام: ميكن لالأمم املتحدة تزويد   •
الق�دة ب�لإله�م والقوة، وهو م� ات�شحت اأهميته حتى 

الآن ب�شكل خ��س فيم� يخ�س ق�ش�ي� حم�ية البيئة. 
وميكن خلطة حقوق الإن�ش�ن والدميقراطية ال�شتف�دة 

من هذه التجربة. 
قوة املعرفة: متتلك الأمم املتحدة ق�عدة معلوم�ت   •

ه�ئلة لأف�شل املم�ر�ش�ت والدرو�س امل�شتف�دة التي 
ينبغي ا�شتخال�شه� ون�شره�. 

اتساق األمم المتحدة في 
بناء الحكم الديمقراطي 

المستدام استناداً إلى 
سيادة القانون

ركزت اجلل�شة الث�لثة على ات�ش�ق الأمم املتحدة من عدد من الزواي�: الت�ش�ق 
املف�هيمي لنهج الدميقراطية الق�ئم على حقوق والت�ش�ق يف تنفيذ الأمم املتحدة، 

والت�ش�ق يف النهج الذي تتبعه الأمم املتحدة يف اإ�شراك املجتمع املدين يف �ش�أن م�ش�ألة 
الدميقراطية.

االإطار 5: تعزيز الروابط بني الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف االأمم املتحدة
عند درا�شة كيفية التقريب بني وك�لت واإدارات الأمم املتحدة لتقوية ال�شلة بني 

الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن، ُقدم عدد من القرتاح�ت: 
الت�شديد على مفهوم ال�شلة التي ل تنف�شم بني الدميقراطية وحقوق   •

الإن�ش�ن من اأعلى قمة الأمم املتحدة.
بذل اجلهود الإ�ش�فية لن�شر ُنُهج حقوق الإن�ش�ن وبن�ء الدميقراطية يف جم�ل   •

التنمية.
اإدم�ج ُنُهج حقوق الإن�ش�ن وبن�ء الدميقراطية يف الربامج وامل�ش�ريع ذات   •

ال�شلة على ال�شعيد الع�ملي والإقليمي والقطري.
�شم�ن قدر اأكرب من الكف�ءة املهنية، ل �شيم� وجود كوادر مطلعة ومدربة   •

تدريبً� جيدًا من املوظفني يف املوقع.
تخ�شي�س قدر اأكرب من التمويل للحكم الدميقراطي الق�ئم على حقوق   •

الإن�ش�ن للم�ش�عدة يف حتويل بوؤرة الرتكيز.

من حيث الت�ش�ق املف�هيمي، راأى الجتم�ع اأن ال�شالت بني حقوق الإن�ش�ن 
والدميقراطية قد حتددت بو�شوح يف كل من الكت�ب�ت الأك�دميية والأطر املعي�رية. 

وتت�ألف الهي�كل التي ي�شتند اإليه� ال�شرح اله�س للدميقراطية من اإط�ر حلقوق 
الإن�ش�ن ي�شمل جميع فئ�ته�: املدنية والثق�فية والقت�ش�دية وال�شي��شية والجتم�عية. 

ومن الن�حية التنفيذية، يتكون الإط�ر مم� يلي: الت�شويت وامل�ش�ركة ال�شي��شية كم� 
هي حمددة بو�شفه� حق من حقوق الإن�ش�ن يف العهد الدويل ICCPR؛ واإعط�ء الأولوية 

حلرية تكوين اجلمعي�ت والتجمع وحرية التعبري والراأي، مب� يف ذلك و�ش�ئل الإعالم 
امل�شتقلة؛ واإق�مة نظ�م تعددي ت�ش�رك فيه� اأحزاب املع�ر�شة دون  النظر اإليه� وك�أنه� 

عدو ولكن كح�فز م�شتمر ملن هم يف ال�شلطة لتح�شني اأدائهم اأو التنحي حني يقرر 
الن�خبون ذلك؛ ونظ�م د�شتوري يعلي حقوق الإن�ش�ن ومب�دئ الدميقراطية و�شي�دة 

الق�نون وحم�ية الأقلي�ت، وحقوق الإن�ش�ن التي يحميه� الد�شتور �شد ت�وزات 
الأغلبية املوؤقتة.
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هذه كله� مف�هيم جمعته� وث�ئق الأمم املتحدة مب� يف 
ذلك جدول اأعم�ل الأمم املتحدة لإر�ش�ء الدميقراطية 

)بطر�س غ�يل، 1٩٩6( واملذكرة التوجيهية الأحدث 
لالأمني الع�م عن الدميقراطية )الأمني الع�م لالأمم 
املتحدة، 200٩ب(. ومع ذلك، ت�ش�ءل امل�ش�ركون عن 
معنى ذلك عمليً� ب�لن�شبة لالأمم املتحدة، وعلى وجه 

اخل�شو�س، اأين �شتجد الأمم املتحدة املوارد كي حتتل 
الدميقراطية اأولوية ع�لية ب�لقدر الك�يف يف منظومة 

الأمم املتحدة ل�شم�ن ال�شل�شلة املت�شلة للم�ش�ركة 
الالزمة.

يتمثل اأحد املخ�وف ذات ال�شلة يف اأن مك�تب الأمم 
املتحدة املختلفة ت�شغل نق�طً� خمتلفة يف ال�شل�شلة املت�شلة 

بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن. اأم� مفهوم "اأمم 
متحدة واحدة" فال يزال - رغم اختالف الآراء - لي�س 

�شوى مفهومً� اأكرث من كونه واقعً� ملمو�شً�، وقد اأثر ذلك 
على قدرة الأمم املتحدة على توفري الدعم على املدى 
الطويل، ب�لنظر اإىل اأن التحولت الدميقراطية تكون 

غري مكتملة وغري م�شتدامة اإذا مل ت�شتمل على اإ�شالح�ت 
موؤ�ش�شية من��شبة.

واأ�ش�ر امل�ش�ركون اإىل احلجج وعدم الو�شوح حول الثقل 
الذي ينبغي اأن ُيعطى للحقوق الع�ملية مق�بل احلقوق 

ال�شتثن�ئية واأ�ش�روا اإىل اأن هن�ك ح�جة اإىل الت�ش�ق حول 
اأي من حقوق الإن�ش�ن ينبغي اأن مينحه� املجتمع الدويل 
الأولوية. وزعم العديد منهم اأن الدميقراطية احلقيقية 
يجب اأن ت�شمل عملية ت�ش�ورية واأ�ش�فوا اإن �شررًا م� قد 

يقع عندم� يتحدث املجتمع الدويل عن احلقوق ني�بًة 
عن ال�شعوب التي ميكنه� اأن تعرب عن نف�شه� - واإن 

ك�ن املجتمع الدويل قد ل يرت�ح لأرائهم. وت�ش�ءل اأحد 
امل�ش�ركني عن رد فعل الأمم املتحدة اإذا �ُشن ق�نون يدعم 

ت�شويه الأع�ش�ء التن��شلية عرب العملي�ت الدميقراطية 
ب�لك�مل وبت�أييد من الغ�لبية العظمى من ال�شك�ن.

وقيل اإن دور املجتمع الدويل ينبغي األ يتمثل يف تعزيز 
منوذج معني للدميقراطية، واإمن� م�ش�عدة الن��س يف 

عملي�ت احلوار ال�ش�مل والت�ش�ركي من خالل ا�شتخدام 
الأمثلة اجليدة. واقرتح اآخرون اأن الدور املن��شب لالأمم 

املتحدة هو تعزيز احلوار حول حقوق الإن�ش�ن و�شم�ن 
توافر املوارد الالزمة ملثل هذا احلوار.

االإطار 6: نيبال: اأهمية احلوار يف بناء الدميقراطية
يو�شح مث�ل نيب�ل اأهمية احلوار يف بن�ء اإط�ر دميقراطي للبلد، ف�شاًل عن دور املع�يري الدولية. فبعد توقيع مع�هدة 

ال�شالم ع�م 2008، ُكلفت اجلمعية الت�أ�شي�شية النيب�لية املنتخبة حديثً� بكت�بة د�شتور جديد. ونظرًا لل�شي�ق متعدد 
الثق�ف�ت فيم� بعد ال�شراع والذي ك�نت اجلمعية تعمل يف ظله، فقد األزمه� الد�شتور املوؤقت ب�تخ�ذ قرارات بتوافق 

الآراء. وت�وز هذا املفهوم ال�ش�مل التعريف�ت الإجرائية واملو�شوعية للدميقراطية. فو�شل اإىل الدميقراطية 
التوافقية والدميقراطية التداولية بو�شفه� و�شيلة لتخ�ذ القرارات. 

نظرا حل�لة تفتت املجتمع، وافق اأع�ش�ء اجلمعية الت�أ�شي�شية على اأنه، نظرًا اإىل اأن نيب�ل قد �شدقت على عدد 
من ال�شكوك الدولية حلقوق الإن�ش�ن، ف�إن ديب�جة الد�شتور يجب اأن تعرتف مبب�دئ ميث�ق الأمم املتحدة. وبهذه 
الطريقة، مت و�شع اإط�ر ي�شتند اإىل احلقوق ميكن اأن يوافق عليه اجلميع لين�ق�شوا بعد ذلك كيف ميكن اأن ينجح 

رب مث�ل على ذلك مب�ش�ألة اجلن�شية، املعرتف به� يف الق�نون الدويل. ويف نيب�ل،  ذلك الإط�ر يف �شي�ق نيب�ل. و�شُ
ك�نت �شي�غة ن�س احلقوق فيم� يتعلق ب�جلن�شية متت�ز ب�ل�شمولية والدين�ميكية، مم� ي�شمن احلقوق جلميع 

املجموع�ت املعرتف به� يف نيب�ل واعتب�ر التع�مل مع اأي �شخ�س كمنبوذ يف اأي �شي�ق جرميًة. ويعترب نط�ق هذه 
احلقوق و�شيلة ا�شتثن�ئية للتحول الجتم�عي يف نيب�ل.
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

وقيل اأي�شً� اإن دور املجتمع الدويل يتمثل يف تقدمي 
م�ش�همة مو�شوعية ا�شتن�دًا اإىل الق�نون واملب�دئ الدولية. 

عالوة على ذلك، يجب اأن تتوافر الآلي�ت الداخلية يف 
الأمم املتحدة للتعلم من عمله� ولتوجيه الأمم املتحدة 

نحو الأهداف التي تتم��شى مع املب�دئ والأهداف 
الأ�ش��شية له�، بدًل من اأن توجهه� الأحداث. وب�لت�يل 

ف�إن دور املجتمع الدويل ل يقت�شر فقط على تعزيز 
احلوار واإت�حة املوارد الالزمة، ولكن ي�شمل اأي�شً� لعب دور 

بن�ء من خالل النخراط يف م�ش�ورات وتب�دل اخلربات 
الدولية، مع الإ�شرار على القواعد واملع�يري املقبولة دوليً�.

ن�ق�س امل�ش�ركون الت�ش�ق بني املنظم�ت الإقليمية والدولية 
يف م�ش�ركته� املدنية يف البلدان التي متر ب�لتحولت 

الدميقراطية. ويتمثل اأحد التحدي�ت يف احل�جة اإىل 
تواجد ث�بت يف البالد للحف�ظ على عالقة فع�لة مع 

املجتمع املدين. وذلك لي�س مت�حً� جلميع وك�لت الأمم 
املتحدة. ومع ذلك ب�لن�شبة لالأمم املتحدة ي�شكل التواجد 
داخل البالد حتديً� حيث ُيطلب من بع�س الوك�لت العمل 

ب�شكل وثيق مع احلكومة، لذلك ف�عتب�ره� متح�لفة 
ب�شكل مب��شر اأو غري مب��شر مع املع�ر�شة �شيجعل 

موقفه� مزعزعً� للغ�ية. واأُو�شي ب�أن هن�ك ح�جة اإىل 
جهود على نط�ق الأمم املتحدة برمته� لتح�شني الدعم 

ملنظم�ت املجتمع املدين التي ت�شعى ب�إخال�س اإىل حتقيق 
الدميقراطية واأهداف حقوق الإن�ش�ن، حتى عندم� تقع 

تلك املنظم�ت حتت �شغط ه�ئل من ج�نب احلكومة. 
وذكر اأحد امل�ش�ركني اأن بعث�ت حفظ ال�شالم والبعث�ت 

ال�شي��شية اخل��شة تتيح فر�شة ه�ئلة لزي�دة دور منظم�ت 
املجتمع املدين وبروزه� على ال�ش�حة.

وركزت املن�ق�شة على اخلوف من اأن املنظم�ت الدولية 
تفتقر اإىل املعرفة الك�فية حول كيفية التع�مل مع 

الربمل�ن�ت وكثريًا م� وجدت اأنه من الأ�شهل العمل مع 
املجتمع املدين. ومع ذلك، ف�لربمل�ن�ت تنه�س بدور 

فريد يف بن�ء دميقراطية م�شتدامة تقوم على �شي�دة 
الق�نون ومب�دئ حقوق الإن�ش�ن. وب�لإ�ش�فة اإىل دوره� يف 

الت�شريع، توؤدي الربمل�ن�ت دورًا اأ�ش��شيً� يف الرتبية املدنية، 

حيث ت�شمن اإدراك ال�شعوب مل� يجب القي�م به وتدير 
التوقع�ت ب�ش�أن م� ميكن حتقيقه. ونظرًا لذلك، اقرتح 

امل�ش�ركون اأن تركز املنظم�ت الدولية على تعزيز الربمل�ن 
للم�ش�عدة يف جعله جزءًا من احلل من خالل دعم 

الإجراءات الرامية اإىل زي�دة متثيل املراأة وتعزيز دوره� 
يف الربمل�ن، مع �شم�ن وجود م�ش�حة ك�فية للمع�ر�شة 

يف الإجراءات الربمل�نية، وو�شع وتطبيق مدون�ت قواعد 
ال�شلوك والأخالق الربمل�نية التي تو�شل القيم اإىل 

الن�خبني، مع �شم�ن احرتام حرية التعبري، والرتكيز على 
ال�شف�فية و�شهولة الو�شول اجلمهور اإىل الربمل�ن. 
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االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات
العالقة بين الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان

االعرتاف بالرتابط املتبادل بينهما: اتفق امل�ش�ركون 
على اأن ال�شلة بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن هي 

�شلة متب�دلة ومعقدة وتعتمد على الطرفني وي�شتمد كل 
طرف فيه� الدعم والتك�فل من الآخر - ويرى بع�س 

امل�ش�ركني اأن امل�شطلح الأن�شب الذي يجب ا�شتخدامه 
لو�شفه� هو اأنه� �شلة "يوؤ�ش�شه� الطرف�ن". فال ميكن 
تعريف الدميقراطية دون حقوق الإن�ش�ن . ول ميكن 

حم�ية حقوق الإن�ش�ن ب�شكل فع�ل اإل يف دولة دميقراطية. 
والدميقراطية الوظيفية التي ت�شتوعب التنوع وتعزز 

امل�ش�واة وحتمي احلري�ت الفردية اأ�شبحت على نحو 
متزايد اأف�شل ره�ن �شد تركز ال�شلطة يف اأيدي عدد قليل 
من الأفراد وم� يرتتب على ذلك حتمً� من انته�ك حقةق 
الإن�ش�ن. ويف املق�بل، ينبع اأكرب قدر من احلم�ية حلقوق 
الإن�ش�ن من اإط�ر دميقراطي م�شتدام يرتكز على �شي�دة 

الق�نون. 

اال�ستجابة لدعوات اإقامة احلكم الدميقراطي 
واحلقوق: اإن الدعوة املثرية للتغيري التي عمت اأنح�ء 
اأفريقي� وال�شرق الأو�شط اعُتربت مزيجً� من الدعوة 
اإىل احلكم الدميقراطي امل�شتدام وال�ش�مل والدعوة 

اإىل نيل احلقوق. وُينظر اإىل الإ�شالح�ت الدميقراطية 
وا�شتع�دة حم�ية حقوق الإن�ش�ن ك�شطري الروؤية الرامية 

اإىل التغيري. اإن الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن حترزان 
تقدمً� على ال�شعيد الع�ملي: فهن�ك املزيد من النتخ�ب�ت 

الدميقراطية احلرة التي تري يف جميع اأنح�ء الع�مل، 
كم� يتم ر�شد حقوق الإن�ش�ن اأكرث من اأي وقت م�شى. 

كذلك حدث تقدم يف اآلي�ت حم�ية وتعزيز حقوق الإن�ش�ن. 
وقد جنح الربيع العربي يف اإع�دة تن�شيط جمتمع دعم 

الدميقراطية، مم� �شجع الن��س على العمل واأّكد للمجتمع 
الدويل اأنه ي�شري على الطريق ال�شحيح يف جهوده لإعط�ء 

الأولوية لهذه امل�ش�ألة.

تعميق فهم نهج الدميقراطية القائم على احلقوق: 
وجد امل�ش�ركون �شعوبة يف مفهوم نهج الدميقراطية 

الق�ئم على احلقوق. ويف حني اأن نهج التنمية الق�ئم 
على احلقوق قد غرّي من نوعية امل�ش�عدة الإمن�ئية ب�شكل 

مب��شر، اإل اأن نهج الدميقراطية الق�ئم على احلقوق، 
على الرغم من اأنه �شحيح اأي�شً�، قد ثبت اأنه اأكرث 

�شعوبة. والدميقراطية نظ�م معقد ي�شتغرق وقتً� طوياًل. 
ومع ذلك، ف�إن و�شفه ب�أنه ال�شكل "الأقل �شوءًا" للحكم 

هو جمرد �شي�غة اأخرى لعب�رة "الأف�شل رغم كونه �شعبً� 
ولي�س �شهاًل". واأثن�ء بن�ء الدميقراطية، من ال�شروري اأن 

نتذكر اأن "النج�ح العملي" و"الفع�لية" و"الكف�ءة" يجب 
اأن تكون من بني �شم�ته� الت�أ�شي�شية. 

دعم عملية بناء الدميقراطية امل�ستدامة والقائمة 
على احلقوق: نوق�شت م�ش�ألة ال�شتدامة اأي�شً�، اإذ اأ�ش�ر 

امل�ش�ركون اإىل اأن بن�ء نهج الدميقراطية الق�ئم على 
احلقوق ميكن اأن ي�شتغرق وقتً� طوياًل. كم� اأنه� لي�شت 
عملية تراكمية ت�شري يف خط م�شتقيم، بل من املمكن 
اأن تنه�ر ب�شهولة. وميكن لتي�ر اجتث�ث الدميقراطية 

الزاحف اأن يتخذ �شكل تعديالت �شغرية لكنه� توؤثر على 
العن��شر اله�مة للهي�كل ال�شي��شية. وتتطلب الدميقراطية 

امل�شتدامة الق�ئمة على احلقوق، من بني اأمور اأخرى، اأن 
يكون املواطنون على دراية بحقوقهم، واأن يتم ت�شجيع 

امل�ش�ركة ال�شي��شية الع�مة من خالل النتخ�ب�ت وامل�ش�ركة 
الن�شطة يف احلكم املحلي، ف�شاًل عن �شم�ن امل�ش�ءلة 

املوؤ�ش�شية وال�شف�فية.

دور األمم المتحدة في تعزيز ودعم 
نهج الديمقراطية القائم على الحقوق

لعب دور فعال يف الدعوة: حدد امل�ش�ركون م�شدرًا 
للتوتر يف منظومة الأمم املتحدة بني م� اإذا ك�نت الأم�نة 
ملزمة ب�لقدر الأدنى من اإجم�ع الدول الأع�ش�ء يف الأمم 

املتحدة، اأم اأنه بو�شعه� اأن تعمل ب�شكل م�شتقل ك�إحدى 
اأ�شح�ب امل�شلحة امل�شتقلني يف تعزيز حقوق الإن�ش�ن 

والدميقراطية. وت�أييدًا للخي�ر الأخري، تن�س امل�دة ٩٩ 
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

من ميث�ق الأمم املتحدة على اأنه "لالأمني الع�م اأن ينبه 
جمل�س الأمن اإىل اأية م�ش�ألة يرى اأنه� قد تهدد حفظ 

ال�شلم والآمن الدويل". )الأمم املتحدة، 1٩4(. يعني 
ذلك اأن الأمني الع�م لديه م�شوؤولية جلية، حتدد اأي�شً� 

موقف الأم�نة الع�مة لالأمم املتحدة ب�أكمله�.

اإذا ك�نت الأمم املتحدة تعتزم اتخ�ذ اأي اإجراء ب�ش�أن اأي 
ق�شية، فيجب اأن تكون م�شلحة ب�لقيم والقواعد الع�ملية. 
يتمثل جزء من دور الأمم املتحدة يف الإ�ش�فة اإىل تطوير 

مع�يري و�شي��ش�ت الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن. ومتثل 
املذكرة التوجيهية ب�ش�أن الدميقراطية خطوة رئي�شية 

يف هذا ال�شدد. وك�ن الأمني الع�م قد ق�م ب�إعداد هذه 
الوثيقة ب�شفته امل�شتقلة، ومن ثم فهي وثيقة رفيعة 

امل�شتوى ب�لغة الت�أثري. وثمة اعرتاف ب�أن الأمم املتحدة 
ت�شطلع مب�شوؤولية تويل زم�م املن�ق�شة حول ع�ملية حقوق 

الإن�ش�ن والدميقراطية، ا�شتن�دًا اإيل اخلربة الع�ملية.

حتديد نطاق دور االأمم املتحدة يف الدعوة يف جميع 
اأنحاء العامل: تن�ولت كل دورة من دورات امل�ئدة 

امل�شتديرة م�ش�ألة مدى عمق م�ش�ركة الأمم املتحدة يف 
الدعوة للدميقراطية الق�ئمة على حقوق الإن�ش�ن. ك�ن 
التحيز عمومً� ل�ش�لح امل�ش�ركة املدرو�شة، مع املراع�ة 

الت�مة للظروف، ول �شيم� ا�شرتاط امللكية الوطنية. حيثم� 
يكون املجتمع ق�درًا على اإجراء حوار مبفرده، ف�إنه ينبغي 

علي الأمم املتحدة اأن تركز على ت�شهيل ذاك احلوار 
واإثرائه ب�خلربة الدولية. وميكن لالأمم املتحدة اأي�شً� 

اأن تفعل الكثري لتقوية الطبيعة ال�ش�ملة للحوار املجتمعي 
من خالل توفري منتدي�ت اإ�ش�فية للم�ش�ركة يف احلوار، 

ل �شيم� تلك التي ت�شل اإىل الفئ�ت الأكرث تهمي�شً� يف 
املجتمع.

ا�ستك�ساف العلقة املمكنة للأمم املتحدة مع اجلهات 
الفاعلة الوطنية واالإقليمية والدولية: اأًثري النتب�ه 

حول العالقة احل�شرية غ�لبً� والتي تربط الأمم املتحدة 
ب�ل�شلطة التنفيذية يف البلدان التي تعمل فيه�. ول 

ينبغي قبول ذلك كق�عدة، بل ينبغي اأن حت�ول الأمم 
املتحدة ت�شكيل جمموعة اأو�شع من العالق�ت، مب� يف 

ذلك العالق�ت مع الربمل�ن�ت واملجتمع املدين - وخ��شًة 
العالق�ت مع الن�ش�ء وغريهن من الفئ�ت املحرومة. ويف 

ال�شي�ق نف�شه، من املمكن زي�دة تعزيز دور الأمم املتحدة 
من خالل تعميق �شراك�ته� مع اجله�ت الف�علة الإقليمية 

والدولية التي و�شعت ب�لفعل مع�يري اإقليمية واأطرًا 
معي�رية للدميقراطية.

�سد الفجوة بني البيانات والعمل: اإن النتق�ل من بي�ن�ت 
ال�شي��ش�ت اإىل التنفيذ العملي اأمر معقد. وُتف�شل الأمم  
املتحدة، �ش�أنه� �ش�أن اجله�ت الف�علة الدولية والإقليمية 

الأخرى، الرتكيز على الأحداث بدًل من العملية كي ل 
تتج�وز كونه� مزودًا للخدمة وتدخل اإىل ع�مل ال�شي�دة. 

وي�شعب على اجله�ت الف�علة اخل�رجية اأن ت�ش�رك 
بعمق يف م�ش�ئل مثل اأنظمة احلكم اأو و�شع الد�شتور وهي 

اأمور له� ت�أثري ح��شم على م�شتقبل البالد. وينبغي اأن 
ي�شتند اأي دعم دويل على القيم واملع�يري الع�ملية، واأن 

يوفر اأي�شً� املعرفة املق�رنة حول الأ�ش�ليب التي جنحت 
اأو مل تنجح يف اأم�كن اأخرى. وهن�ك ح�جة اإىل الت�ش�ق 

الهيكلي لالأمم املتحدة لي�س فقط يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن 
والدميقراطية: فهي م�شكلة اأو�شع نط�قً� يتعني على الأمم 

املتحدة مع�جلته� على اأ�ش��س م�شتمر.

امل�ساركة يف حاالت الفجوات يف النظام الد�ستوري 
الدميقراطي: تداول اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة دور الأمم 

املتحدة واملنظم�ت الأخرى عند وقوع متزق يف النظ�م 
الد�شتوري اأو النتق�ل غري الد�شتوري ل�شلطة احلكومة 
عقب النتخ�ب�ت الدميقراطية. ويف حني اتبعت معظم 
املنظم�ت الإقليمية نهج �شي��شة عدم الت�ش�مح يف هذا 

ال�شدد، بقيت الأمم املتحدة غ�لبً� املنظمة الوحيدة 
التي ت�ش�رك وتقدم امل�ش�عدة يف مثل هذه احل�لت، 

معر�شًة بذلك نف�شه� اإم� لنتق�دات بدعوى التدخل يف 
ال�شوؤون الداخلية اأو التغ��شي عن التم�شك غري الد�شتوري 
ب�ل�شلطة ال�شي��شية. ويوؤدي ذلك اإىل ت�ش�وؤلت حول م� اإذا 

ك�نت الأمم املتحدة يجب اأن ت�شر على �شي�غة نهج مت�شق 
ومنظم جلميع احل�لت اعتم�دًا على قواعد ومب�دئ 

الدميقراطية اأو انته�ج نهج اأكرث دقة لكل ح�لة على حدة. 



األمم المتحدة - المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

26

ورغم اأن احُلّجة الأخرية بدت ذات ثقل اأكرب، ك�ن هن�ك 
اعرتاف ب�أن عدم الت�ش�ق من املمكن اأن ي�شر مب�شداقية 

الأمم املتحدة.

التوصيات
انبثقت التو�شي�ت الرئي�شية الت�لية عن من�ق�ش�ت اجتم�ع 

امل�ئدة امل�شتديرة:

اإن العالقة بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن   .1
عالقة معقدة وتك�فلية يقوم على ت�أ�شي�شه� 

الطرف�ن. وُيعد نهج الدميقراطية الق�ئم على 
احلقوق واملرتكز على �شي�دة الق�نون ال�شم�نة 

الأكرث ات�ش�قً� �شد وقوع انته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن. 
وينبغي على الأمم املتحدة التج�وب مع الدعوات 

اإىل الإ�شالح الدميقراطي عند ظهوره� وامل�ش�ركة 
يف عملي�ت بن�ء الدميقراطية امل�شتدامة والق�ئمة 

على حقوق الإن�ش�ن.
يت�أثر جن�ح م�شعى بن�ء الدميقراطية ت�أثرًا   .2

مب��شرًا ب�لطبيعة ال�ش�ملة والت�ش�ورية لعملية 
و�شع الد�شتور، كم� توفر مع�يري حقوق الإن�ش�ن 

اأ�ش��شً� تف�شيليً� لهذه العملي�ت. وينبغي على الأمم 
املتحدة اأن تبذل ق�ش�رى جهده� ل�شم�ن الإدراج 
وامل�ش�ركة الفع�لة يف عملية و�شع الد�شتور ويجب 
عليه� حتديد املوارد املالئمة والك�فية لدعم هذه 

العملي�ت على املدى الطويل.
يجب على الأمم املتحدة حتديد الأ�شول املوجودة   .3
وتعبئته� داخل منظومته� والعمل بطريقة موحدة 
وذلك لتح�شني ح�شد قدرته� الفريدة على تعزيز 

العملي�ت الدميقراطية الق�ئمة على احلقوق، 
وخ��شة فيم� يتعلق ب�لفئ�ت املحرومة واملمثلة 
متثياًل ن�ق�شً�، مب� يف ذلك الن�ش�ء وال�شب�ب.
ينبغي اأن ت�شتمر الأمم املتحدة يف تويل زم�م   .4
املن�ق�شة حول ع�ملية حقوق الإن�ش�ن وكيف اأن 

احرتام حقوق الإن�ش�ن وحم�يته� وتعزيزه� 
واإعم�له� هي جزء من الإط�ر الأ�ش��شي للحكم 

الدميقراطي الفع�ل. وينبغي على الأمم املتحدة 
النظر يف عملية ا�شتعرا�س الأقران من اأجل 

الدميقراطية لتقييم مدى وف�ء الدول الأع�ش�ء 
ب�لتزام�ته� التي قطعته� ل�شعوبه� مبوجب م� 

�ش�دقت عليه من مع�هدات دولية حلقوق الإن�ش�ن.
وفيم� يلي ملخ�س ل�شتنت�ج�ت وتو�شي�ت اأكرث حتديدًا. 

وهي تنق�شم اإىل ثالث جمموع�ت:

بن�ء اإط�ر �ش�مل للحكم الدميقراطي على اأ�ش��س   •
حقوق الإن�ش�ن،

وت�شورات عن الأمم املتحدة وامليزة الن�شبية لالأمم   •
املتحدة،

وات�ش�ق الأمم املتحدة يف بن�ء احلكم الدميقراطي   •
امل�شتدام ا�شتن�دًا اإىل حقوق الإن�ش�ن.

بناء إطار شامل للحكم الديمقراطي 
على أساس حقوق اإلنسان

يت�أثر جن�ح بن�ء الدميقراطية ت�أثرًا مب��شرًا ب�لطبيعة 
ال�ش�ملة والت�ش�ورية لعملية و�شع الد�شتور، كم� تت�أثر 

ب�لقدر ذاته ب�ملحتوى النه�ئي للد�شتور. وتوفر مع�يري 
حقوق الإن�ش�ن وت�شريع�ته اأ�ش��شً� تف�شيليً� للعملي�ت 

ال�ش�ملة والت�ش�ورية، ومل�شمون م� يرد يف الد�شتور. وفيم� 
يخ�س الأخري، ت�شمل احلم�ية املو�شوعية طبيعة احلقوق 

التي يجب احرتامه� وحم�يته� وتعزيزه� والوف�ء به�، 
وكذلك وجود املوؤ�ش�ش�ت الالزمة ل�شم�ن وجود عالج 

عملي لنته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن. واأي اإط�ر للحكم ل يقوم 
على حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية �شيكون خ�ليً� من 

العن��شر الأ�ش��شية للدميقراطية الف�علة.

ومن ثم يتعني على الأمم املتحدة حتديد املوارد   •
املن��شبة والك�فية لدعم عملية و�شع الد�شتور طويلة 
الأجل بغر�س �شم�ن حم�ية حقوق الإن�ش�ن و�شم�ن 

اأن العملية املراعية لالأ�شول الق�نونية - والتي ت�شتند 
اإىل اإط�ر حقوق الإن�ش�ن - حتدد اإجراءات ع�دلة 

بحيث ميكن مع�جلة املظ�مل وانته�ك�ت الق�نون وحل 
ال�شراع�ت الجتم�عية حاًل �شلميً�.
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

ينبغي على الأمم املتحدة اأن ت�شعى اأي�شً� ل�شم�ن   •
الإدراج وامل�ش�ركة الفع�لة يف عملية و�شع الد�شتور من 

خالل اأو�شع متثيل ممكن للمجتمع. 
يحت�ج جميع امل�ش�ركني يف عملية و�شع الد�شتور م�   •

يكفي من الوقت للنظر يف جمموعة العوامل ال�شي��شية 
والقت�ش�دية والثق�فية التي يجب مع�جلته� يف 

الد�شتور اجلديد. وينبغي للمجتمع الدويل المتن�ع 
عن ال�شغط لتقليل الوقت امل�شتغرق لو�شع الد�شتور. 

ف�لإقدام على ذلك ُيحتمل اأن يحد من فع�لية العملية 
ويقلل من اجلودة امللمو�شة للوثيقة النه�ئية.

ينبغي اأن يركز دور الأمم املتحدة يف عملية و�شع   •
الد�شتور على تعزيز احلوار واإعط�ء �شوت جلميع 

اجله�ت الف�علة ذات ال�شلة يف العملية ال�شي��شية، 
مب� يف ذلك حتديدًا الفئ�ت املهم�شة واملحرومة يف 

املجتمع.
ينبغي للمنظمة اأن تقدم املع�رف واخلربات املق�رنة   •

امل�شتمدة من العملي�ت ال�ش�ملة والت�ش�ركية لو�شع 
الد�شتور، وخ��شة تلك امل�شتق�ة من اجلنوب الع�ملي.

ينبغي على الأمم املتحدة ال�شتف�دة من اخلربات   •
ذات ال�شلة مبختلف جوانب و�شع الد�شتور من داخل 

منظومته�، مب� يف ذلك مكتب املفو�س ال�ش�مي حلقوق 
الإن�ش�ن الذي ميتلك زم�م املب�درة يف جم�ل حقوق 

الإن�ش�ن، وكذلك من املنظم�ت احلكومية الدولية 
امل�ش�ركة يف حوار �شي��شي �ش�مل، واملنظم�ت الإقليمية 

واملنظم�ت غري احلكومية الع�ملة يف هذا املج�ل.
ينبغي اأن تركز الأمم املتحدة اأي�شً� على الدعوة   •

للعملي�ت ال�ش�ملة والت�ش�ركية ودعمه� م�ليً�.

تصورات عن األمم المتحدة والميزة 
النسبية لألمم المتحدة 

حتت�ج الأمم املتحدة اإىل حتديد طرق اأكرث اإبداعً�   •
لتو�شيع املجموع�ت التي تتف�عل معه� من اأجل مواجهة 

املخ�وف ب�ش�أن التحيز لل�شلطة التنفيذية ول�شم�ن 
امل�ش�ركة الفع�لة يف عملية التحول الدميقراطي. 

تت�شمن املذكرة التوجيهية لالأمني الع�م ب�ش�أن و�شع 
الد�شتور )الأمني الع�م لالأمم املتحدة، 200٩اأ( 

اإر�ش�دات لتحديد املجموع�ت ذات ال�شلة يف املجتمع 
التي ينبغي ا�شت�ش�رته� يف عملية و�شع الد�شتور، مب� يف 

ذلك الن�ش�ء وال�شب�ب والأقلي�ت الدينية.
ينبغي على الأمم املتحدة بذل املزيد من اجلهد   •

ل�شتخدام ميزاته� الن�شبية واأ�شوله� - مب� يف 
ذلك قدراته� على و�شع املع�يري وعقد الجتم�ع�ت 
والن�شر واحلم�ية - من اأجل تقوية دوره� يف تعزيز 

الدميقراطية الق�ئمة على احلقوق. ولقد اأدى اإن�ش�ء 
وحدة الأمم املتحدة للتن�شيق واملوارد ب�لفعل دورًا 

تن�شيقيً� مفيدًا يف هذا ال�شدد، وينبغي ت�شجيع وك�لت 
الأمم املتحدة املختلفة على التع�ون بن�ش�ط اأكرب مع 
بع�شه� البع�س فيم� يخ�س امل�ش�عدة الدميقراطية. 

اتساق األمم المتحدة في بناء الحكم 
الديمقراطي المستدام استناداً إلى 

حقوق اإلنسان

ينبغي اأن ت�شتمر الأمم املتحدة يف تويل زم�م املن�ق�شة   •
حول ع�ملية حقوق الإن�ش�ن وكيف اأن احرتام حقوق 

الإن�ش�ن وحم�يته� وتعزيزه� واإعم�له� ت�شكل جزءًا من 
الإط�ر الأ�ش��شي للحكم الدميقراطي الفع�ل. ول توجد 

هن�ك اأي منظمة اأخرى لديه� ال�شرعية لتويل هذا 
الدور. وميكن لالأم�نة الع�مة لالأمم املتحدة والأمني 
الع�م اأن يوؤدي� دورًا يف تعزيز ال�شي��شة، دون احل�جة 

اإىل اللجوء اإىل الق��شم امل�شرتك الأدنى.
ورغم عدم وجود �شيغة واحدة لإن�ش�ء احلكم   •

الدميقراطي واأدائه وتطوره، ينبغي على الأمم املتحدة 
األ ترتدد يف �شجب احل�لت التي يته�وى فيه� احلكم 

الدميقراطي وُتنتهك حقوق الإن�ش�ن �شجبً� قويً�.
ينبغي على الأمم املتحدة التحرك، من خالل جميع   •

الآلي�ت والعملي�ت ذات ال�شلة، لت�شجيع الدول التي مل 
تتحول بعد اإىل الدميقراطية )اأو الدميقراطية ب�ل�شم 

فقط دون مم�ر�شة فعلية حلم�ية حقوق الإن�ش�ن( 
لتنفيذ الإ�شالح�ت الدميقراطية التي من �ش�أنه� خلق 
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جمتمع�ت تعددية مفتوحة تعتمد على حرية التعبري 
وتكوين اجلمعي�ت والتجمع�ت، وق�نون انتخ�بي 

دميقراطي ونظ�م ق�ش�ئي م�شتقل، وكذلك املجتمع�ت 
ذات اجلذور املرت�شخة يف احلكم الدميقراطي كم� 

ينعك�س يف ت�شويت الن�خبني يف النتخ�ب�ت املفتوحة 
والنزيهة التي ُتعقد ب�نتظ�م.

ينبغي لالأمم املتحدة النظر يف عملية ا�شتعرا�س   •
الأقران ب�لن�شبة للدميقراطية، على غرار اآلية 

ال�شتعرا�س الدوري ال�ش�مل التي اأن�ش�أه� جمل�س 
حقوق الإن�ش�ن. وكجزء من ال�شتعرا�س الدوري 

ال�ش�مل، ف�شاًل عن تقدمي التق�رير اإىل هيئ�ت 
املع�هدات ذات ال�شلة، ينبغي ت�شجيع الدول على 

الإعالن عن الإجراءات التي اتخذته� لت�أ�شي�س احلكم 
الدميقراطي اأو لتقوية الأنظمة الدميقراطية به� 

ولتو�شيح كيفية وف�ئه� ب�للتزام�ت التي قطعته� اأم�م 
�شعوبه� يف املع�هدات الدولية حلقوق الإن�ش�ن التي 

�ش�دقت عليه�، وكذلك يف د�ش�تريه� وقوانينه�. 

الملحق 1 
مذكرة المفاهيم وجدول األعمال المشروح 

الجتماع المائدة المستديرة الدولي حول 
"الديمقراطية وحقوق اإلنسان" 11-12 يوليو/تموز 

2011
نيويورك، 11-12 يوليو/تموز 2011

مذكرة مفاهيمية

أواًل: مقدمة

يف نوفمرب/ت�شرين الث�ين ع�م 2007، طلب الأمني الع�م و�شع اإ�شرتاتيجية على   .1
نط�ق املنظمة حتدد مبزيد من الدقة نهج الأمم املتحدة لدعم الدميقراطية، 

مع ربط هذه الإ�شرتاتيجية ب�لرك�ئز الثالث لعمل الأمم املتحدة، وهي ال�شالم 
والأمن، والتنمية، وحقوق الإن�ش�ن.

ا�شتج�بة للدعوة املذكورة اأعاله من قبل الأمني الع�م، ُعقد اجتم�ع� م�ئدة   .2
م�شتديرة يف نيويورك ع�مي 2008 و2010. متحور اأولهم� حول "الدميقراطية من 

اأجل التنمية والتنمية من اأجل الدميقراطية" يف 12 �شبتمرب/اأيلول ع�م 2008. 
ونظم الجتم�ع من قبل اإدارة الأمم املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية (DPA)، وبرن�مج 
الأمم املتحدة الإمن�ئي (UNDP)، واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت. 

وقد �شعى اإىل حتديد جم�لت ال�شي��شة للعمل املتعدد الأطراف يف ال�شي�ق الع�ملي 
احل�يل - خ�شو�شً� من طرف الأمم املتحدة - يف جم�ل تعزيز الدميقراطية 

ودعمه� لتعزيز عملي�ت التنمية امل�شتدامة. ومتحور الث�ين حول "الدميقراطية 
وال�شالم والأمن" حتت رع�ية اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية (DPA)، واإدارة عملي�ت 

 (UNDP) وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي ،(DPKO) حفظ ال�شالم لالأمم املتحدة
واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت يف 1-2 م�ر�س/اآذار ع�م 2010. 

وا�شتعر�س اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة عمل الأمم املتحدة يف نقطة التق�ء امل�ش�عدة 
الدميقراطية و�شنع ال�شالم وحفظ ال�شالم وبن�ء ال�شالم. وا�شتن�دًا اإىل درا�ش�ت 

احل�لة التي ت�شمل اأفغ�ن�شت�ن ونيب�ل وتيمور ال�شرقية وه�يتي وغرب اأفريقي�، 
ن�ق�س اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة الدرو�س امل�شتف�دة وحدد ق�ش�ي� ملوا�شلة النظر 

فيه� ومت�بعته�.
�شيتم عقد اجتم�ع دائرة م�شتديرة ث�لث، يركز على "الدميقراطية وحقوق   .3

الإن�ش�ن" من ج�نب مكتب املفو�شية ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن، واإدارة الأمم املتحدة 
لل�شوؤون ال�شي��شية (DPA) واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت. ومن املقرر 

اأن ُيعقد يف مدينة نيويورك ملدة يوم ون�شف اليوم، يف 11-12 يوليو/متوز 2011.
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

2. الخلفية: تعزيز فهم مشترك 
للمبادئ الديمقراطية ومعاييرها 

وقيمها 

تطورت النظرة ملفهوم الدميقراطية وفهمه يف اأبع�ده   .4
املختلفة وعملي�ته واآث�ره ب�شكل كبري على مر ال�شنني. 

ومنذ مطلع الت�شعيني�ت، اعتمدت اجلمعية الع�مة 
لالأمم املتحدة وجلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ش�ن 

)وُي�ش�ر اإليه� هن� مب�شطلح اللجنة( جمموعة من 
القرارات تتن�ول جوانب خمتلفة من الدميقراطية 

وتوؤكد على مب�دئه� التي تقوم عليه� واملرتبطة 
ب�لقيم الع�ملية املن�شو�س عليه� يف الإعالن الع�ملي 

حلقوق الإن�ش�ن والعديد من ال�شكوك الدولية حلقوق 
الإن�ش�ن. ويف قمة الأمم املتحدة ع�م 2000 ب�ش�أن 
الأهداف الإمن�ئية لالألفية وموؤمتر القمة الع�ملي 

لالأمم املتحدة ع�م 200، اأكد املجتمع الدويل 
من جديد التزامه بحقوق الإن�ش�ن و�شي�دة الق�نون 

والدميقراطية بو�شفه� قيم اأ�ش��شية ع�ملية غري ق�بلة 
للتجزئة ومب�دئ لالأمم املتحدة.

ب�لعتم�د على الإط�ر املعي�ري الدويل حلقوق الإن�ش�ن،   .
�شعت اجلمعية الع�مة واللجنة اإىل تعزيز الفهم 

امل�شرتك للدميقراطية. ويف الع�م 2002، اعتمدت 
اللجنة قرارًا ت�ريخيً� حدد عن��شره� الأ�ش��شية، والتي 

ت�شمل:
احرتام حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية.  •

حرية تكوين اجلمعي�ت.  •
حرية التعبري والراأي.  •

الو�شول اإىل احلكم ومم�ر�شته وفقً� ل�شي�دة   •
الق�نون.

اإجراء انتخ�ب�ت دورية حرة ونزيهة وب�لقرتاع   •
الع�م وب�لت�شويت ال�شري كو�شيلة للتعبري عن اإرادة 

ال�شعب.
نظ�م تعددي لالأحزاب ال�شي��شية واملنظم�ت.  •

الف�شل بني ال�شلط�ت.  •

•  ا�شتقالل الق�ش�ء.
ال�شف�فية وامل�ش�ءلة يف الإدارة الع�مة.  •

اإعالم م�شتقل تعددي حر.   •
نظرا لأهمية مفهوم الدميقراطية وتعقيده، كلفت   .6

اللجنة مكتب املفو�شية ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن 
بتنظيم حلقتني درا�شيتني للخرباء ع�مي 2002 

و200 حول الروابط امل�شرتكة والعتم�د املتب�دل 
بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن و�شي�دة الق�نون. 

وقد اأثمرت مداولته� عن فهم اأف�شل للجوانب 
النظرية والعملية للدميقراطية ك�إط�ر "�شمويل" 

للنظ�م املجتمعي، ي�شتمل على اأبع�د ب�شرية وموؤ�ش�شية 
واإجرائية. و�شدد على اأن الد�شتورية املع��شرة، 

املتجذرة يف النظم الق�نونية املحلية يف جميع اأنح�ء 
الع�مل، تقر ب�أن الدميقراطية مرتبطة معي�ريً� 

واأخالقيً� بحقوق الإن�ش�ن الع�ملية. اأم� نت�ئج احللقتني 
الدرا�شيتني، والتي اعتمدته� لحقً� قرارات الهيئ�ت 

احلكومية الدولية لالأمم املتحدة ومت تطويره� يف 
وث�ئق ر�شمية اأخرى، فقد كررت الرابطة احليوية بني 

الدميقراطية و�شي�دة الق�نون وحقوق الإن�ش�ن والتنمية 
امل�شتدامة و�شلطت ال�شوء على التحدي�ت امل�شرتكة 

بينه�، مب� يف ذلك:
الو�شول اإىل ال�شلطة ومم�ر�شته� بطرق غري   •

دميقراطية. 
الفقر والإق�ش�ء الجتم�عي.  •
عدم احرتام حقوق الإن�ش�ن.  •

•  التمييز واملم�ر�ش�ت التمييزية، واحلرم�ن من 
الو�شول اإىل العدالة من قبل اجلم�ع�ت املحرومة؛ 
التهديدات لأمن الإن�ش�ن وت�ش�وؤل �شي�دة الق�نون،   •

يف جملة اأمور، يف �شي�ق مك�فحة الإره�ب.
النزاع�ت امل�شلحة والعنف.  •

الثغرات يف القدرات التي تتجلى، يف جملة اأمور،   •
من خالل موؤ�ش�ش�ت احلكم ال�شعيفة واملختلة 

وظيفيً�.
غي�ب امل�ش�ءلة الدميقراطية.  •
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بينم� ت�شعى الأمم املتحدة اإىل تقدمي الدعم الك�يف   .7
للبلدان التي تواجه ح�لت خطرية تهدد ا�شتقراره� 

ال�شي��شي والجتم�عي والقت�ش�دي ورف�هية 
�شك�نه�، تن�ش�أ احل�جة اإىل و�شع ا�شرتاتيجي�ت فع�لة 
ومت�شقة و�شريعة ال�شتج�بة مل�ش�عدة عملي�ت اإر�ش�ء 

الدميقراطية والتحدي�ت التي تكتنفه�. وينبغي اأن 
ت�شتند هذه ال�شرتاتيجي�ت على العرتاف الك�مل 
ب�لتف�عل بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن. وعلى 

النحو املبني يف املذكرة التوجيهية لالأمني الع�م عن 
الدميقراطية: "تواجه الأمم املتحدة ح�ليً� حتديً� 

ثالثيً� وهو بن�ء اأو ا�شتع�دة الدميقراطي�ت، واحلف�ظ 
على الدميقراطي�ت، وحت�شني نوعية الدميقراطي�ت" 

)الأمني الع�م لالأمم املتحدة، 200٩ب(.

3. األهداف ومحور التركيز

يتيح اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة الفر�شة لتحليل   .8
اجلوانب املع��شرة للروابط بني للدميقراطية وحقوق 
الإن�ش�ن واأهميته� ب�لن�شبة لعمل الأمم املتحدة �شمن 

اإط�ر ع�مل اليوم. وعلى هذا الأ�ش��س، ينبغي اأن ي�شهم 
الجتم�ع يف تنمية ا�شرتاتيجي�ت و�شي��ش�ت الأمم 
املتحدة الرامية اإىل توطيد الدميقراطية الق�ئمة 

على حقوق الإن�ش�ن. وينبغي اأن يتن�ول اجتم�ع 
امل�ئدة امل�شتديرة التحدي�ت املختلفة التي تكتنف 

الدميقراطية والتي ترتبط ب�لعجز يف جم�ل حقوق 
الإن�ش�ن، ب�لنظر اإىل التطورات الأخرية يف اأجزاء 

كثرية من الع�مل وب�لعتم�د على الدرو�س امل�شتف�دة 
من التج�رب الوطنية. 

البحث عن ا�شتج�ب�ت عملية موجهة نحو ال�شي��ش�ت   .٩
ينبغي اأن ميثل اإط�رًا للنق��س واأن يوجهه، مم� ميّكن 
اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة من امل�ش�همة يف و�شع اإط�ر 

ع�ملي فع�ل ومقبول لتقدمي امل�ش�عدة الدميقراطية 
�شمن اإط�ر �شي��شة مت�شقة مل�ش�ركة الأمم املتحدة. 

مجاالت التركيز

قرار جلنة حقوق الإن�ش�ن 2000/47 ب�ش�أن تعزيز   .10
الدميقراطية وتوطيده� "يطلب من الأمني الع�م 

واملفو�س ال�ش�مي اإح�لة هذا القرار اإىل الدول 
الأع�ش�ء واأجهزة الأمم املتحدة املخت�شة واملنظم�ت 
احلكومية الدولية وغري احلكومية ون�شره على اأو�شع 

نط�ق ممكن" )جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ش�ن، 
 .)2000

القرار 2002/46 ب�ش�أن التدابري الإ�ش�فية لتعزيز   .11
الدميقراطية وتوطيده� "ي�شجع على اإيالء اهتم�م 

خ��س لتو�شية الأمني الع�م ب�ش�أن �شرورة قي�م 
الأمم املتحدة ب�لعمل على تطوير برامج امل�ش�عدة 
الدميقراطية املتك�ملة وال�شرتاتيجي�ت الُقطرية 

امل�شرتكة اململوكة حمليً� والتي ت�شرك جمموعة 
وا�شعة من اجله�ت الف�علة املحلية". كم� يدعو 

القرار اإىل "م�ش�ركة املعلوم�ت وحت�شني التن�شيق 
داخل منظومة الأمم املتحدة وذلك لتي�شري تب�دل 

الدرو�س امل�شتف�دة واأف�شل املم�ر�ش�ت لتعزيز 
الدميقراطية وتوطيده�". كم� اأنه� "ت�شجع على 

تطوير اخلربات الدميقراطية العري�شة امل�شتق�ة من 
جميع من�طق الع�مل" )جلنة الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�ش�ن، 2002(.
يف �شوء الأحداث الأخرية يف �شم�ل اأفريقي� وال�شرق   .12

الأو�شط، يهدف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة اإىل 
مراجعة واإع�دة الت�أكيد على الإجراءات على نط�ق 

منظومة الأمم املتحدة ل�شم�ن الت�ش�ق والكف�ءة 
على م�شتوى املنظومة، وكذلك مل�ش�عدة الدول 

الأع�ش�ء يف تنفيذ عن��شر القرار.
وحتقيقً� لهذه الغ�ية، �شرتكز جل�ش�ت العمل على   .13

املوا�شيع الت�لية:
دور حقوق االإن�سان يف بناء الدميقراطية يف حاالت  اأ. 
تغري االأنظمة واالأخطار التي تتهدد الدميقراطية

ت�شمل الق�ش�ي� التي �شُتن�ق�س يف اإط�ر هذا املو�شوع:
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

تميع ال�شلطة يف يد ال�شلطة التنفيذية - تكرار   •
العتق�د يف الفع�لية الأكرب للحكم ال�شتبدادي 

مق�بل الدميقراطية.
انته�ك�ت/احلرم�ن من حقوق الإن�ش�ن يف ظل   •

احلكم ال�شتبدادي اأو ال�شعوبي.
بن�ء اإط�ر احلكم الدميقراطي - التوفيق بني   •

حكم الأغلبية وحقوق الأقلي�ت - تق��شم ال�شلطة 
وحتدي�ت حقوق الإن�ش�ن.

التدابري النتق�لية نحو اإط�ر موؤ�ش�شي دميقراطي.  •
•  �شم�ن �شي�دة الق�نون - امل�ش�ءلة واحلق يف معرفة 

احلقيقة وامل�ش�حلة.
م�ش�ركة املجتمع املدين يف العملي�ت النتق�لية.  •

رد الفعل على التغيريات غري الد�شتورية يف   •
احلكوم�ت )النقالب الع�شكري �شد حكومة 

منتخبة دميقراطيً�؛ والإط�حة ب�حلكومة املنتخبة 
دميقراطيَ� من ج�نب اجلم�ع�ت املن�شقة امل�شلحة 

واحلرك�ت املتمردة واملرتزقة؛ ورف�س نقل ال�شلطة 
اإىل احلزب الف�ئز بعد النتخ�ب�ت الع�دية احلرة 

والنزيهة(.
اإعالن 2000 ب�ش�أن اإط�ر ا�شتج�بة منظمة الوحدة   •

الأفريقية للتغيريات غري الد�شتورية للحكومة.
نظرة البلدان املتلقية لدور االأمم املتحدة وتاأثريها  ب. 

على تعزيز نهج احلكم القائم على احلقوق 
النظرة لالأمم املتحدة ونهجه� اإزاء م�ش�عدة   •

الدميقراطية.
امليزة الن�شبية لالأمم املتحدة مق�رنًة ب�جله�ت   •

الف�علة الدولية والإقليمية الأخرى.
كيفية مواءمة ُنُهج الأمم املتحدة يف احلكم الق�ئم   •

على احلقوق مع متطلب�ت البلد/الكي�ن املعني.
ات�ساق االأمم املتحدة يف بناء احلكم الدميقراطي  ج. 

امل�ستدام ا�ستناداً اإىل �سيادة القانون 
مفهوم �شمويل للدميقراطية - الفر�س والتحدي�ت   •
امل�شرتكة يف مواجهة الدميقراطية و�شي�دة الق�نون 

وحقوق الإن�ش�ن.

الدميقراطية - الد�شتورية - احلكم الر�شيد -   •
م�ش�ركة الأمم املتحدة يف عملي�ت �شنع الد�شتور 

واإ�شالح الد�شتور.
الدميقراطية وال�شي�دة - ال�شي�دة كم�شوؤولية.  •

مك�فحة الإق�ش�ء الجتم�عي - م�ش�ركة الفئ�ت   •
املحرومة يف احلكم )الفقراء، البعد اخل��س 

ب�لنوع الجتم�عي، الأقلي�ت(.
احلق يف امل�ش�ركة يف ال�شوؤون الع�مة، وحقوق   •

الت�شويت، واحلق يف امل�ش�واة يف احل�شول على 
اخلدم�ت الع�مة.

ال�شف�فية وامل�ش�ءلة كم� هي م�شتمدة من حقوق   •
الإن�ش�ن والدميقراطية و�شي�دة الق�نون الداعمة له�.

املجتمع املدين كو�شيلة لتحقيق الدميقراطية   •
وحقوق الإن�ش�ن.

المشاركون والخبراء

يجتذب اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة خرباًء معرتفً� بهم   .14
دوليً� ومم�ر�شني يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن والق�نون 

الدويل والعالق�ت الدولية، من من�طق جغرافية 
خمتلفة، وكذلك ممثلني عن وك�لت الأمم املتحدة 

وبراجمه�، مب� يف ذلك �شندوق الأمم املتحدة 
للدميقراطية. و�شيتم حتديد اخلرباء من قبل 

املفو�شية ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن ب�لت�ش�ور مع اإدارة 
ال�شوؤون ال�شي��شية واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية 

والنتخ�ب�ت. 

تنظيم العمل

�شُيطلب من اخلرباء الذين يقدمون العرو�س   .1
التقدميية يف كل دورة تقدمي اأوراق عمل موجزة 

تعر�س نظرة ع�مة على املو�شوع�ت املوكلة 
اإليهم و�شي�غة تو�شي�ت تتعلق ب�ل�شي��شة الع�مة 

وب�لإجراءات م�شتقباًل. وعقب عر�س موجز لكل 
ورقة، �شينخرط امل�ش�ركون يف من�ق�شة ع�مة. 
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جدول األعمال
اجتماع المائدة المستديرة حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان

11-12 يوليو/تموز 2010، نيويورك
مقر األمم المتحدة 

نظمه مكتب الأمم املتحدة للمفو�شية ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن، واإدارة الأمم املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية، واملوؤ�ش�شة 
الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت

مب�ش�همة من البعثة الدائمة لإيط�لي� لدى الأمم املتحدة

االثنني، 11 يوليو/متوز 2011

الت�سجيل  08:30

افتتاح اجتماع املائدة امل�ستديرة  09:15
ال�شيد اإيف�ن �شيمونوفيت�س، م�ش�عد الأمني الع�م حلقوق الإن�ش�ن

اليزابيث �شبيه�ر، مدير �شعبة اأوروب�، اإدارة الأمم املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية
الدكتور م��شيمو توم��شويل، املراقب الدائم للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت لدى الأمم املتحدة

نظرة عامة  09:45 
 الربوفي�شور دزيدك كيدزي�، ج�معة بوزن�ن

"الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن: حتدي�ت وفر�س لالأمم املتحدة".

املناق�سة   10:05

ا�سرتاحة قهوة  10:45

اجلل�شة 1: دور حقوق الإن�ش�ن يف بن�ء الدميقراطية يف ح�لت تغيري الأنظمة واملخ�طر التي تتهدد الدميقراطية   11:00
- و�شع الإط�ر الد�شتوري واإط�ر احلكم

مع�يل ال�شفري كري�شتي�ن �شرتوه�ل، املمثل الدائم للنم�ش� لدى الأمم املتحدة يف جنيف الرئي�س: 
الربوفي�شور لوي�س اأوكوين، ج�معة ت�فت�س  املتحدثون: 

 الربوفي�شور غ�بور ه�مل�ي، ج�معة بوداب�شت
الربوفي�شور تي�جن�ن� م�لوا، ج�معة ولية بن�شلف�ني�

ا�شتن�دًا اإىل خرباتهم يف تيمور ال�شرقية وهنغ�ري� والحت�د الأفريقي، �شين�ق�س اأع�ش�ء اللجنة امل�ش�ئل الإ�شرتاتيجية 
وتلك املتعلقة ب�ل�شي��ش�ت واجلوانب الت�شغيلية وامل�ش�ئل على م�شتوى البحوث فيم� يخ�س:

كيف تتع�مل الأمم املتحدة واملنظم�ت الإقليمية مع التغيريات غري الد�شتورية للحكومة اأو املن�زع�ت النتخ�بية.  •
دور املجتمع املدين واجله�ت الف�علة الوطنية والإقليمية والدولية احلكومية يف بن�ء اإط�ر �ش�مل للحكم   •

الدميقراطي يف اأعق�ب تغيري الأنظمة.
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

احل�جة اإىل ترتيب�ت احلكم النتق�يل ونط�قه�.  •
كيفية امل�ش�عدة يف حتديد وو�شع النظ�م الأكرث مالءمًة للحكم، مب� يف ذلك ترتيب�ت تق��شم ال�شلطة.  •

كيفية اإبراز حقوق الإن�ش�ن، مب� يف ذلك حقوق الأقلي�ت، �شمن جهود الإ�شالح الد�شتوري.  •
العدالة النتق�لية: امل�ش�ءلة عن انته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن: تقدمي اجلن�ة اإىل العدالة، واحلق يف معرفة احلقيقة   •

وامل�ش�حلة، والتعوي�ش�ت ل�شح�ي� انته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن، واحل�جة اإىل اآلي�ت العدالة للتع�مل حتديدًا مع 
انته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن التي ت�شتهدف الن�ش�ء ذوات ال�شلة ب�لنزاع.

الغداء  13:00

02:30  اجلل�سة 2: نظرة الدول ال�سريكة لدور للأمم املتحدة واملنظمات االإقليمية وتاأثري ذلك على تعزيز نهج 
احلكم القائم على احلقوق 

اليزابيث �شبيه�ر، مدير �شعبة اأوروب�، اإدارة الأمم املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية  الرئي�س: 
ال�شفري كري�شتي�ن �شرتوه�ل، املمثل الدائم للنم�ش� لدى الأمم املتحدة يف جنيف  املتحدثون: 

 الدكتور عزة كرم، م�شت�ش�ر اأول، الثق�فة، �شندوق الأمم املتحدة لل�شك�ن
ال�شيد اإبراهيم ليتوم اأ�شم�ين، جمعية الق�نون يف كيني�

ا�شتن�دًا اإىل خرباتهم يف الع�مل العربي وكيني� ومنطقة منظمة الأمن والتع�ون، �شيتن�ول اأع�ش�ء اللجنة: 
النظرة اإىل الأمم املتحدة واملنظم�ت الإقليمية ونهجه� اإزاء امل�ش�عدة الدميقراطية على اأ�ش��س حقوق الإن�ش�ن.  •

امليزة الن�شبية لالأمم املتحدة مق�رنًة ب�جله�ت الف�علة الدولية والإقليمية الأخرى.  •
كيفية مواءمة ُنُهج الأمم املتحدة يف احلكم الق�ئم على احلقوق مع متطلب�ت البلد/الكي�ن املعني.  •

ا�سرتاحة قهوة  03:30

ا�ستئناف مناق�سة اجلل�سة  15:45

ختام وخل�سة اليوم االأول  16:45

نهاية اليوم االأول  17:00

الثلثاء، 12 يوليو/متوز 2011

اجلل�سة 3: ات�ساق االأمم املتحدة يف بناء احلكم الدميقراطي امل�ستدام ا�ستناداً اإىل �سيادة القانون  09:15
الرئي�س:  ال�شيدة جريالدين فريزر - موليكيتي، مدير املم�ر�ش�ت، جمموعة احلكم الدميقراطي، مكتب 

 (BDP) برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي ل�شي��ش�ت التنمية
الربوفي�شور �شتيفن م�رك�س، ج�معة ه�رف�رد املتحدثون: 

ال�شيد وينالك واهيو، املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت
الربوفي�شور وارن كري�شتي، كلية ولي�م وم�ري

 (IPU) ال�شيد روجري هويزنغ، الحت�د الربمل�ين الدويل
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ا�شتن�دًا اإىل خرباتهم يف قريغيز�شت�ن ودارفور ونيب�ل وغريه�، يتن�ول اأع�ش�ء اجلل�شة: 
مفهوم �شمويل للدميقراطية - الفر�س والتحدي�ت يف مواجهة الدميقراطية و�شي�دة الق�نون وحقوق الإن�ش�ن.  •

ال�شف�فية وامل�ش�ءلة كم� هي م�شتمدة من حقوق الإن�ش�ن والدميقراطية و�شي�دة الق�نون وداعمة له�.  •
املجتمع املدين كو�شيلة لتحقيق الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن واحلف�ظ عليه�.  •

ا�سرتاحة قهوة  11:30

ختام واخلل�سة  11:45
ال�شيد رولند ريت�س، الرئي�س التنفيذي، �شندوق الأمم املتحدة للدميقراطية  الرئي�س: 

حفل ا�ستقبال ت�ست�سيفه البعثة الدائمة الإيطاليا لدى االأمم املتحدة  13:00

نهاية اليوم الثاين   03:00

الملحق 2
المالحظات التمهيدية للسيد 

إيفان سيمونوفيتش
مساعد األمين العام لحقوق 

اإلنسان
اخلرباء الأجالء،

ال�شيدات وال�ش�دة،

اإنه ملن دواعي �شروري اأن األقي كلمة يف هذا الجتم�ع 
حول الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن الذي نظمته املفو�شية 

ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن واإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية 
واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت. يكت�شب هذا 

الجتم�ع اأهمية خ��شة اإذ ي�شعى ل�شتك�ش�ف الرتابط 
وال�شالت بني احلكم الدميقراطي وحقوق الإن�ش�ن. 

واأعتقد اأن معظم الن��س يتفقون على اأن النظم ال�شي��شية 
الدميقراطية يجب األ تكون جمرد اإط�ر لتحديد 

�شالحي�ت وحدود موؤ�ش�ش�ت الدولة وكيفية عمله� معً�، 
ول جمرد حتديد لالإجراءات الواجب اإتب�عه� يف اإجراء 

النتخ�ب�ت التي تركز على اأمور ك�لأهلية للت�شويت، 
والرت�شح لالنتخ�ب�ت. بدًل من ذلك، يجب اأن يركز 

احلكم الدميقراطي الن�جح حتمً� على تعزيز وحم�ية 

حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية. فدون هذه احلم�ية 
ل ميكن اأن يكون للدميقراطية اأي وجود ذي معنى. 

ول ميكن اإل للدولة امللتزمة بحم�ية احلري�ت الفردية 
وامل�ش�واة وكرامة الإن�ش�ن اأن ت�شبح يف نه�ية املط�ف بلدًا 

حرًا ودميقراطيً� على اأر�س الواقع.

كي تنجح الدولة الدميقراطية ب�شكل ُمر�ٍس يجب اأن تقدم 
اأي�شً� روؤية حلي�ة اأف�شل ملواطنيه� واملقيمني به�، لكل 

فرد منهم على حدا وب�ل�شرتاك مع اآخرين. وميكن بل 
ينبغي اأن ي�شتند مثل هذا العرتاف اإىل نهج ق�ئم على 

احلقوق، مع اإيالء اهتم�م خ��س للحقوق القت�ش�دية 
والجتم�عية والثق�فية. وكم� اأ�ش�ر العديد من ال�شي��شيني، 

ل ميكن لالأغني�ء والفقراء التع�ي�س جنبً� اإىل جنب 
دون وجود خطر ل ُي�شته�ن به لوقوع التمزق الجتم�عي 
وال�شطراب. لذلك ف�لدميقراطية تعني اأي�شً� الرتكيز 

على �شم�ن توافر ال�شروري�ت الأ�ش��شية يف احلي�ة 
ك�لغذاء الك�يف وامل�ء وال�شكن للجميع كهدف للمجتمع. 

كيف ميكنن� اأن نتحدث واقعيً� عن احلق يف احلي�ة ب�ملعنى 
ال�شي��شي اأو املدين اإذا ك�ن ال�شخ�س ل ميلك م� يكفيه 
من الطع�م اأو اإذا ك�نت حي�ة ال�شخ�س معر�شة للخطر 
ب�شبب نق�س املي�ه النظيفة اأو الرع�ية الطبية الك�فية؟ 

وب�ملثل، ف�إن حم�ية احلقوق الجتم�عية والثق�فية جلميع 
الأ�شخ��س، مبن فيهم الأقلي�ت، والأ�شخ��س والفئ�ت 
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

ال�شعيفة، ميثل اأ�ش��شً� للدميقراطية التي تعمل ب�شورة 
جيدة.

فكرت هذا ال�شب�ح اأنه قد يكون جديرًا ب�لهتم�م 
اأن نفكر اإىل حد م� يف مفهومي الدميقراطية وحقوق 

الإن�ش�ن، اإذ اإنني على علم ب�أن الغر�س من اجتم�ع امل�ئدة 
امل�شتديرة هو الرتكيز على العالقة بني الثنني. كلمة 

"دميقراطية"، كم� يعلم الكثريون منكم، هي لفظة يون�نية 
تعني حرفيً� "حكم ال�شعب". ج�ء اإر�ش�ء الدميقراطية يف 

اأثين� قبل نحو 200 �شنة كرد فعل �شد الأر�شتقراطية 
املهيمنة التي اأدت اإىل م�ش�كل �شي��شية واقت�ش�دية 
واجتم�عية جمة، مب� يف ذلك على وجه اخل�شو�س 

الرتكيز ال�شديد لل�شلطة ال�شي��شية والقت�ش�دية يف اأيدي 
القلة القليلة. ويف اإط�ر رف�س حكم النخب الأر�شتقراطية، 

�ش�غت الدميقراطية الأثينية منوذجً� خمتلفً� مت�مً� على 
اأ�ش��س مبداأ امل�ش�واة يف احلقوق، واأت�حت الو�شول اإىل 

ال�شلطة اإىل معظم املواطنني.

وم� يثري الهتم�م هو اأن الدميقراطية الأثينية ات�شمت 
اأي�شً� مبيزة اأخرى متيز الدميقراطي�ت احلديثة - وهي 

املح�كم ذات ال�شالحي�ت لل�شيطرة على الهيئ�ت 
احلكومية الأخرى وق�دته� ال�شي��شيني. وت�شري ال�شجالت 

اإىل اأن بريكلي�س، الذي غ�لبً� م� ُيعترب اأحد موؤ�ش�شي 
الدميقراطية الأثينية، قد و�شف النظ�م الأثيني 

للحكم بقوله: "تف�شل اإدارته� الكرثة على القلة، ولهذا 
ال�شبب اأُطلق عليه� ا�شم الدميقراطية. واإذا نظرن� اإىل 

القوانني، جند اأنه� حتمل العدالة املت�ش�وية للجميع رغم 
الختالف�ت فيم� بينه�... والتقدم يف احلي�ة الع�مة يعتمد 

على قدرات املرء التي ُيعرف به�، والعتب�رات الطبقية 
ل ُي�شمح له� ب�أن تعوق اجلدارة؛ ول للفقر ب�أن يعرت�س 

ال�شبيل... واحلرية التي نتمتع به� يف حكومتن� متتد اأي�شً� 
اإىل حي�تن� الع�دية".

حفّزت تربة الدميقراطية الأثينية الفال�شفة اليون�نيني 
على حتليل اأنظمة خمتلفة للحكم والتفكري فيه�. فقد 
ق�م اأر�شطو، على �شبيل املث�ل، بتحليل النظم املختلفة 

للحكم يف دول املدن اليون�نية، وق�ّشمه� اإىل ثالث 

فئ�ت: الدميقراطي�ت؛ الأوليغ�ركي�ت )حكم الأقلية(/
الأر�شتقراطي�ت، والأنظمة ال�شتبدادية. وكتب اأر�شطو 

يف كت�به ال�شهري بعنوان ‘ال�شي��شة’ اأن "مبداأً اأ�ش��شيً� 
لل�شكل الدميقراطي للد�شتور هو احلرية". واأو�شح اأن 

"اأحد عوامل احلرية هو اأن يظل يتب�دل احل�كم واملحكوم 
دوريهم�، واأن املبداأ ال�شعبي للعدالة هو اأن تعتمد امل�ش�واة 

على العدد، ولي�س القيمة ... فينتج عن ذلك دميقراطي�ت 
يتمتع الفقراء فيه� بقدر اأكرب من القوة عن الأغني�ء، 

لأنهم الأكرث عددًا وم� تقرره الأغلبية تكون له ال�شي�دة".

غري اأن الدميقراطية يف اليون�ن القدمية مل تكن مبن�أى 
عن اخل�شوم، اإذ و�شفه� بع�س الفال�شفة اليون�نيني 

ب�أنه� غري م�شتقرة وب�أنه� نظ�م للحكم يعطي ال�شلطة 
لغري املنتمني اإىل الطبقة الراقية اأو للغوغ�ء اأو للطبق�ت 

الفقرية. وف�شل اأفالطون، على �شبيل املث�ل، حكم فئة 
النخبة.

ومع ذلك، فلي�شت نيتي اأن األقي در�شً� يف الت�ريخ 
هذا ال�شب�ح. اإل اأنه من الالفت للنظر اأن بع�شً� من 

امل�ش�كل التي نواجهه� اليوم - والتي �شوف نن�ق�شه� 
اليوم وغدًا - هي م�ش�كل برزت قبل قرون. كذلك ف�إن 

مف�هيم حكم الأغلبية لإ�شف�ء ال�شرعية على عمل 
احلكوم�ت، وتك�فوؤ الفر�س يف الت�شويت وامل�ش�ركة يف 

احلي�ة الع�مة، والرتكيز على اجلدارة ب�شرف النظر عن 
الو�شع الجتم�عي كمبداأ اأ�ش��شي للم�ش�واة، وامل�ش�واة يف 

العدالة، واحلرية يف احلي�ة ال�شي��شية ويف احلي�ة الع�دية، 
وا�شتقالل املح�كم لو�شع حدود للعمل احلكومي: تبدو 

هذه املف�هيم والق�ش�ي� ذات �شلة اليوم مت�مً� كم� ك�نت 
قبل 200 �شنة.

واحلجج التي اأُثريت �شد الدميقراطي�ت قبل اأكرث من 
2000 �شنة - وهي اأن الدميقراطي�ت غري م�شتقرة، واأنه� 
ل تلب اإل ق�دة غري ق�درين من �شفوف اجلم�هري واأن 

حكم النخبة هو الأف�شل - تبدو م�ألوفة لن�. األ ندرك 
اليوم اأن الأنظمة ال�شي��شية البديلة للدميقراطية ت�شبه 

حكم الأقلية والأنظمة ال�شتبدادية التي اأ�ش�ر اإليه� 
اأر�شطو؟ اأمل ن�شمع يف اخلط�ب املع��شر تربيرات الق�دة 
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ال�شي��شيني للدول التي ي�شوده� حكم القلة اأو النظم 
املت�شلطة وهي اأن الدميقراطية �شتجلب عدم ال�شتقرار 

لبلد م�، اأو اأن دولهم لي�شت م�شتعدة بعد للدميقراطية 
واأنه� اأكرث مالءمة للحكم من قبل النخبة - �شواء ك�نت 

نخبة �شي��شية اأو ع�شكرية اأو تكنوقراطية؟ ورغم اأن 
هذه الآراء قد تكون هي فعاًل اآراء اأ�شح�به�، ف�إنه� يف 

كثري من الأحي�ن تك�شف عن عدم الرغبة يف التخلي عن 
ال�شلطة والمتي�زات القت�ش�دية؛ وتعك�س عدم الثقة يف 

حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت خوفً� من اأن تف�شي اإىل انتق�د 
احلك�م وتهديد م�ش�حلهم، وخوفً� من اأن تلب الأنظمة 
الدميقراطية اإىل احلكم اأولئك الذين ينتهجون فل�شف�ت 

�شي��شية مع�دية ملن هم يف ال�شلطة ح�ليً�.

وعلى الرغم من اأنني اأدرك اأن املق�رنة غري متط�بقة، ل 
اأجد بدًا من اأن اأظن اأن النتف��ش�ت ال�شعبية �شد الأنظمة 

ال�شتبدادية اليوم - واأق�شد ب�شكل خ��س حرك�ت الربيع 
العربي - ميكن مق�رنته� ب�لثورات ال�شعبية يف اليون�ن 
القدمية من قبل الكرثة املحبطني غري املعتمدين على 
تخطيط م�شبق �شد القلة القليلة ممن يتمتعون برثوة 

كبرية ن�شبيً� ويحتكرون ال�شلطة ال�شي��شية.

لقد اأوردت هذه الإ�ش�رات الت�ريخية اليوم لأبنّي اأي�شً� 
اأن العديد من الق�ش�ي� املرتبطة مبن�ق�شة احلكم 

الدميقراطي وحقوق الإن�ش�ن لي�شت م�شكالت جديدة على 
الإطالق، واإمن� م�شكالت قدمية جدًا تتعلق ب�أفك�ر را�شخة 

غ�لبً� م� تكون اأي�شً� مت�ش�ربة حول احلكم ال�شي��شي.

وقبل اأن اأختتم كلمتي هذا ال�شب�ح، اأود اأن اأ�شري اإىل 
وثيقتني من وث�ئق الأمم املتحدة تكت�شب�ن اأهمية ب�لغة 
جدا من حيث تن�ول العالقة بني الدميقراطية وحقوق 

الإن�ش�ن. الوثيقة الأوىل هي القرار 46/2002 للجنة 
حقوق الإن�ش�ن ال�ش�بقة التي حتدد حقوق الإن�ش�ن 

الأ�ش��شية لالأداء الفّع�ل للدميقراطية )جلنة الأمم 
املتحدة حلقوق الإن�ش�ن، 2002(. وعلى الرغم من اأنني 
واثق من اأنكم �شتن�ق�شون هذه احلقوق ب�لتف�شيل خالل 
مداولتكم، رمب� تدر الإ�ش�رة اإليه� هن� يف م�شتهل هذا 

الجتم�ع. ت�شمل هذه العن��شر م� يلي:

احرتام حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية.  •
حرية تكوين اجلمعي�ت.  •

حرية التعبري والراأي.  •
الو�شول اإىل احلكم ومم�ر�شته وفقً� ل�شي�دة الق�نون.  •
اإجراء انتخ�ب�ت دورية حرة ونزيهة وب�لقرتاع الع�م   •

وب�لت�شويت ال�شري كو�شيلة للتعبري عن اإرادة ال�شعب.
نظ�م تعددي لالأحزاب ال�شي��شية واملنظم�ت.   •

الف�شل بني ال�شلط�ت.  •
•  ا�شتقالل الق�ش�ء. 

ال�شف�فية وامل�ش�ءلة يف الإدارة الع�مة.   •
اإعالم م�شتقل تعددي حر.  •

ويف القرار نف�شه، اأكدت جلنة حقوق الإن�ش�ن اأي�شَ� 
جمددًا على اأن احلق يف التنمية والق�ش�ء على الفقر 

املدقع ميكنه اأن ي�شهم اإ�شه�مً� كبريًا يف تعزيز وتوطيد 
الدميقراطية. واأ�ش�ر القرار اإىل اأن الدميقراطية تتوافق 

مع جمموعة وا�شعة من الأفك�ر الفل�شفية واملعتقدات 
والتق�ليد الجتم�عية والثق�فية والدينية املوجودة يف 

الع�مل، بل وينبغي اأن تتقبله�.

اأم� وثيقة الأمم املتحدة اله�مة الث�نية التي اأود الإ�ش�رة 
اإليه� يف هذا املو�شوع فهي املذكرة التوجيهية لالأمني 

الع�م ب�ش�أن الدميقراطية، والتي تو�شح اأن ميث�ق الأمم 
املتحدة نف�شه ي�شري اإىل الأ�ش�س الأ�ش��شية للدميقراطية، 

وهي حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية، وامل�ش�واة يف 
احلقوق بني الرجل واملراأة، واإزالة التمييز على اأ�ش��س 

العرق اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين. وت�شلط املذكرة 
التوجيهية ال�شوء على م�ش�ألة اأن الإعالن الع�ملي حلقوق 

الإن�ش�ن يت�شمن اأي�شً� العديد من العن��شر اله�مة يف 
الدميقراطية، وبخ��شة مفهوم اأن "اإرادة ال�شعب �شتكون 

اأ�ش��س �شلطة احلكم، )و( �شيجري التعبري عنه� يف 
�شورة انتخ�ب�ت دورية ونزيهة ب�لقرتاع الع�م وعلى قدم 

امل�ش�واة..." )الأمني الع�م لالأمم املتحدة، 200٩ب(. 
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

وعلى الرغم من اأن املذكرة التوجيهية ت�شري اإىل اأهمية 
احلقوق املدنية وال�شي��شية ب�عتب�ره� �شرورية ل�شري 

الدميقراطية، فهي تو�شح اأي�شً� اأن الدميقراطية تروق 
للكثريين ب�شبب ارتب�طه� ب�رتف�ع م�شتوى املعي�شة جلميع 

الب�شر.

اخلرباء الأجالء،
ال�شيدات وال�ش�دة،

اأود اأن اأتقدم بخ�ل�س ال�شكر اإىل اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية 
واإىل املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت لتع�ونهم� 
مع املفو�شية ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن يف تخطيط وتنظيم 

هذا الجتم�ع. فهو يحظى ب�أهمية لدعم هذا النوع من 
عملي�ت و�شع الربامج امل�شرتكة، ون�أمل اأن نرى اأمثلة 

اأخرى لهذا النوع من التع�ون يف امل�شتقبل. وبهذا اآتي اإىل 
خت�م مالحظ�تي هذا ال�شب�ح. �شكرًا لكم. 
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التعليق���ت الفتت�حي��ة: د. م��ش��يمو توم��ش��ويل، املراق��ب الدائ��م للموؤ�ش�ش��ة الدولي��ة 
للدميقراطية والنتخ�ب�ت لدي الأمم املتحدة )ي�ش���رًا(، ال�ش��يد اإيف�ن �شيمونوفيت���س، 
م�ش���عد الأم��ني الع���م حلق��وق الإن�ش���ن، الأمم املتح��دة )الو�ش��ط(، ال�ش��يدة اإليزابث 

�شبيه�ر، مدير �شعبة اأوروب�، اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية ب�لأمم املتحدة )ميينً�(

د. م��ش��يمو توم��ش��ويل، املراقب الدائم للموؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطي��ة والنتخ�ب�ت 
لدي الأمم املتحدة

الربوفي�شورغ�بوره�مل�ي، ج�معة بوداب�شت

اللجن��ة 2: ال�ش��يد اإبراهي��م ليث��وم اأ�ش��م�ين، جمعي��ة كيني� للق�ن��ون )ي�ش���رًا(، د. عزة الربوفي�شور تي�ني�ن� م�لوا،ج�معة ولية بن�شيلف�ني�
كرم، م�شت�ش�ر ثق�يف اأول، �شندوق الأمم املتحدة لل�شك�ن )يف الو�شط ي�ش�رًا(، ال�شيدة 
اإليزابث �شبيه�ر، مدير �شعبة اأوروب�، اإدارةال�شوؤون ال�شي��شية ب�لأمم املتحدة )الو�شط 
ميين��ً�(، �ش��ع�دة ال�ش��فري كري�ش��تي�ن �ش��رتوه�ل، املن��دوب الدائ��م للنم�ش��� ل��دى الأمم 

املتحدة يف جنيف )ميينً�(

د. عزة كرم، م�شت�ش�ر ثق�يف اأول، �شندوق الأمم املتحدة لل�شك�ن

�ش��ع�دة ال�ش��فري كري�ش��تي�ن �ش��رتوه�ل، املندوب الدائم للنم�ش��� لدى الأمم املتحدة يف الربوفي�شور لوي�س اأوكوان، ج�معة ت�فت�س
جنيف

اللجنة 1: الربوفي�ش��ور غ�بور ه�مل�ي، ج�معة بوداب�ش��ت )ي�ش���رًا(، الربوفي�ش��ور لوي�س اخللفية: الربوفي�شور دزاديك كيدزي�، ج�معة بوزن�ن
اأوكوان، ج�معة ت�فت���س )يف الو�ش��ط ي�ش���رًا(، �ش��ع�دة ال�ش��فري كري�ش��تي�ن �ش��رتوه�ل، 
املندوب الدائم للنم�ش��� لدى الأمم املتحدة يف جنيف )يف الو�ش��ط ميينً�(، الربوفي�شور 

تي�ني�ن� م�لوا، ج�معة ولية بن�شيلف�ني� )ميينً�(

ال�شيدة اإليزابث �شبيه�ر، مدير �شعبة اأوروب�، اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية ب�لأمم املتحدةال�شيد اإيف�ن �شيمونوفيت�س، م�ش�عد الأمني الع�م حلقوق الإن�ش�ن، الأمم املتحدة
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ال�شيدة غريالدين فريزر مولكيتي، مدير املم�ر�ش�ت، جمموعة احلوكمة الدميقراطية، 
مكتب ال�شي��ش�ت الإمن�ئية الت�بع لربن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي

ال�شيد وينالك واهيو،اإنرتن��شيون�ل اآيدي�الربوفي�شور كري�شتيوارن، كلية ويلي�م اآند م�ري

اللجنة 3: الربوفي�ش��ور كري�ش��تي وارن، كلية ويلي�م اآند م�ري )ي�ش���رًا(، ال�شيد وينالك ال�شيد اإبراهيم ليثوم اأ�شم�ين، جمعية كيني� للق�نون
واهيو، اإنرتن��شيون�ل اآيدي� )الو�شط ي�ش�رًا(، ال�شيد روجيه هوزينغ�، الإحت�د الربمل�ين 
ال��دويل )الو�ش��ط ميين��ً�(، الربوفي�ش��ور �ش��تيفن م�رك���س، ج�مع��ة ه�رف���رد )ميينً�(، 
ال�شيدة غريالدين فريزر مولكيتي، مدير املم�ر�ش�ت، جمموعة احلوكمة الدميقراطية، 
مكتب ال�شي��ش�ت الإمن�ئية الت�بع لربن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي )ل تظهر ب�ل�شورة(

الربوفي�شور �شتيفن م�رك�س، ج�معة ه�رف�رد

اخلت�م وال�شتنت�ج�ت: ال�شيد رولند ريت�س، الرئي�س التنفيذي ل�شندوق الأمم املتحدة ال�شيد روجيه هوزينغ�، الإحت�د الربمل�ين الدويل
للدميقراطية

م�ش�رك: ال�شيد اأندرو براديل، مدير مكتب املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت 
ب�لحت�د الأوروبي

م�ش���رك: ال�ش��يدة اآن� لوك�تيال، اأخ�ش�ئية برامج، �ش��عبة ال�ش��الم والأمن، هيئة الأمم 
املتحدة للمراأة

م�ش�رك: الأب اإمييك� زري�س اأوبيزو، جمعية OSA، املندوب الدائم لدى الأمم املتحدة، 
منظمة الأغ�شط�شيني الدولية

م�ش���رك: ال�ش��يد روب��رت ه�زب�ندز، وحدة �ش��ي�دة الق�ن��ون والدميقراطي��ة، املفو�شية 
ال�ش�مية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�ش�ن
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الملحق 3
بيان السيدة اليزابيث سبيهار 

مدير شعبة أوروبا، إدارة األمم 
المتحدة للشؤون السياسية

اإنه ملن دواعي �شروري الب�لغ اأن اأ�ش�رك يف هذا الجتم�ع، 
الذي نظمته كل من مفو�شية حقوق الإن�ش�ن واملوؤ�ش�شة 

الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت. ونحن ن�شعى اإىل حدث 
ف��شل من �ش�أنه امل�ش�همة يف تن�شيط منوذج الدميقراطية 

يف الأمم املتحدة، لي�س فقط من حيث املفهوم وعالقته 
ب�ملب�دئ والقيم الأ�ش��شية للمنظمة، ولكن اأي�شً� من حيث 
املم�ر�ش�ت. وهذا هو رابع اجتم�ع من هذا القبيل تنظمه 

الأمم املتحدة مب�ش�عدة املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية 
والنتخ�ب�ت، حيث ين�شب الرتكيز على من�ق�شة الروابط 

اله�مة بني الدميقراطية والثالث رك�ئز الأ�ش��شية مل�ش�عي 
الأمم املتحدة، ف�شاًل عن امل�ش�واة بني اجلن�شني.

وي�أتي الرتكيز اليوم على العالقة بني الدميقراطية وحقوق 
الإن�ش�ن يف وقت مالئم. ففي جميع اأنح�ء �شم�ل اأفريقي� 
وال�شرق الأو�شط وم� وراءهم�، تتع�ىل النداءات املط�لبة 

مبزيد من احلرية واحرتام حقوق الإن�ش�ن والكرامة 
وامل�ش�ركة ال�شي��شية. وهذه اأهداف ل ميكن اإل للمجتمع 

الدميقراطي اأن يلبيه� ويح�فظ عليه�. وكم� اأ�ش�ر الأمني 
الع�م تكرارًا، ف�إن ق�دة الدول التي متر مبرحلة انتق�لية 

هم اأول من يجب اأن ين�شتوا لأ�شوات �شعوبهم وي�شتجيبوا 
له�. غري اأنه يتعني على املجتمع الدويل اأي�شً� اأن ي�شتمع 

اإىل تلك الأ�شوات واأن يكون على ا�شتعداد للم�ش�عدة 
يف �شون احلقوق واحلري�ت الأ�ش��شية لتلك املجتمع�ت 
كم� تقبله� جميع الأمم، ف�شاًل عن النهو�س ب�مل�ش�ركة 
ال�شي��شية. وميث�قن� و�شكوكن� املتعلقة بحقوق الإن�ش�ن 
وا�شحة مت�مً� يف �ش�أن هذه املب�دئ الأ�ش��شية. ول�شن� 
هن� لت�شجيع منوذج بعينه، فلي�س هن�ك منوذج واحد 

للدميقراطية ي�شلح جلميع البلدان. لكنن� بح�جة اإىل 
امل�ش�عدة يف حتقيق احلقوق الأ�ش��شية للجميع، والتي 

ت�شمل احلقوق ال�شي��شية واملدنية - الدميقراطية - 
املن�شو�س عليه� ع�مليً� يف �شكوك الأمم املتحدة.

وخالل موؤمتر القمة الع�ملي للع�م 200، ك�نت 
احلكوم�ت وا�شحة ك�ل�شم�س حي�ل الروابط احليوية 

بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن، ف�شاًل عن عالقتهم� 
ب�لتنمية. وقد اأكدت على اأن "الدميقراطية والتنمية 
واحرتام جميع حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية 

هي اأمور يعتمد الواحد منه� على الآخر ويعززه". وملن 
ي�شككون يف مك�نة الدميقراطية يف اإط�ر الأمم املتحدة، 

ف�إن مذكرة الأمني الع�م التوجيهية للع�م 200٩ ب�ش�أن 
الدميقراطية تذكرن� ب�أن "املب�دئ الدميقراطية هي جزء 

من الن�شيج املعي�ري لالأمم املتحدة".

ويف ع�شرن� الذي يعج ب�ل�شطراب�ت والتغيري، على الأمم 
املتحدة اأن تكون م�شتعدة كي توؤدي دورًا ا�شتب�قيً� يف 

دعم البلدان من خالل امل�ش�عدة الدميقراطية ال�ش�ملة 
ويف م�ش�عدته� على الوف�ء ب�لتزام�ته� املتعلقة بحقوق 

الإن�ش�ن - وهم� اأمران من الطبيعي اأن يتالزم�. عالوة 
على ذلك، فنحن بح�جة اإىل جعل م�ش�عدتن� اأكرث كف�ءة 
واأف�شل تن�شيقً� بني خمتلف كي�ن�ت الأمم املتحدة وكذلك 

مع اجله�ت الف�علة الأخرى على اأر�س الواقع. ونحن، 
كمجتمع دويل، علين� اأي�شً� اأن ن�ش�أل اأنف�شن� بع�س الأ�شئلة 
الأ�ش��شية املتعلقة بدعمن� للدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن، 

مب� يف ذلك: هل نحن نركز على الق�ش�ي� ال�شحيحة، 
م� هي النظرة مل� نقوم به من اإجراءات لتعزيز ودعم 
الدميقراطية؟ كيف ن�شمن اأن الدعم املقدم جوهري 

و�ش�مل ويلتزم مت�مً� مبب�دئ حقوق الإن�ش�ن؟

وب�شكل اأكرث حتديدًا، نحن بح�جة اإىل النظر يف: 

م� هي النظرة اإىل الأمم املتحدة واملنظم�ت   •
الإقليمية فيم� يتعلق ب�أدواره� يف تعزيز حقوق 

الإن�ش�ن والدميقراطية؟
كيف ميكنن� �شم�ن امل�شداقية وال�شرعية وامل�ش�ءلة   •

يف هذه املج�ل احل�ش��س للعمل؟
كيف يكون ردن� على الت�شورات التي حتمل اته�مً�   •

ب�زدواج املع�يري حي�ل ق�ش�ي� حقوق الإن�ش�ن 
والدميقراطية؟
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

كيف ميكنن� �شم�ن اإتب�ع نهج مت�شق ومنهجي   •
ي�شتند اإىل القواعد واملب�دئ، مع تقييم ومواءمة 

ا�شتج�ب�ت الأمم املتحدة على اأ�ش��س الحتي�ج�ت 
القطرية املحددة وعلى اأ�ش��س كل ح�لة على حدة؟

كيف ميكن �شم�ن فع�لية تعزيز وا�شتدامة   •
الدميقراطية والأنظمة الق�ئمة على حقوق 

الإن�ش�ن؟
ب�لن�شبة لالأمم املتحدة، فمن املهم التطلع اإىل م� هو 

اأبعد من �شي�قن� واإدراك التقدم املحرز يف جم�لت 
حقوق الإن�ش�ن وتعزيز الدميقراطية وحم�يته� من ج�نب 

املنظم�ت الإقليمية املختلفة، مب� يف ذلك منظمة الدول 
الأمريكية والحت�د الإفريقي، التي اأعدت �شكوكه� 

التقدمية ال�ش�ملة بعيدة الأثر حول هذه الق�ش�ي�. ول 
متلك الأمم املتحدة ح�ليً� مثل هذه الآلي�ت ورمب� يكون 

من املفيد اأن نتعلم من ت�رب تلك املنظم�ت، بهدف 

تعزيز اأدوات الهيئة الع�ملية يف هذا ال�شدد يف نه�ية 
املط�ف.

ويف اخلت�م، ا�شمحوا يل اأن اأوؤكد مرة اأخرى اأن هذا 
الجتم�ع ي�أتي يف وقت ح��شم تتطلع فيه ال�شعوب يف 

كثري من دول الع�مل ج�هدة لالنتق�ل اإىل الدميقراطية، 
ف�شاًل عن العرتاف بحقوق الإن�ش�ن الأ�ش��شية والوف�ء 

به� فعليً�. ولكن هن�ك اأي�شً� ح�لت ت�شتدعي القلق 
لبلدان تع�ين من الرتاجع يف مع�يريه� ومم�ر�ش�ته� 

الدميقراطية، مم� يرتتب عليه تقل�س احرتام حقوق 
الإن�ش�ن. فمن الأهمية مبك�ن اأن يقوم املجتمع الدويل، 

وخ��شًة الأمم املتحدة، بو�شع نهج �ش�مل ومن�شق ملع�جلة 
هذه التحدي�ت اله�مة واأن ي�شعى اإىل تعزيز دعمه 

للمجتمع املدين، واملجتمع�ت التي متر مبرحلة انتق�لية، 
اإىل ج�نب تعزيز ُنُهج حقوق الإن�ش�ن املنطلقة من الق�عدة 

وتوطيد الدميقراطية. 

الملحق 4
بيان الدكتور ماسيمو توماسولي 
المراقب الدائم للمؤسسة الدولية 

للديمقراطية واالنتخابات لدى األمم 
المتحدة

اأنه ملن دواعي �شروري اأن اأرحب بكم يف اجتم�ع امل�ئدة 
امل�شتديرة هذا، وهو الرابع يف �شل�شلة �ش�ركت يف تنظيمه� 

كل من املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت 
والأمم املتحدة ب�ش�أن العالق�ت بني الدميقراطية 

ورك�ئز عمل الأمم املتحدة. وقد تن�ولت الجتم�ع�ت 
ال�ش�بقة الدميقراطية والتنمية، والدميقراطية وال�شالم 
والأمن، والدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني. ويف تلك 

املن��شب�ت، ك�نت ال�شلة بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن 
مو�شوعً� �شمنيً�.

ويتفق ذلك مع الإجم�ع التي من� على مدى العقدين 
امل��شيني، والذي مت الت�أكيد عليه ب�شراحة يف الفقرة 8 

من اإعالن وبرن�مج عمل فيين� للع�م 1٩٩3: "الدميقراطية 
والتنمية واحرتام حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية هي 

اأمور يعتمد الواحد منه� على الآخر ويعززه". وت�شتعر�س 
ورقة املعلوم�ت الأ�ش��شية التي اأُعدت لهذا احلدث 

التحدي�ت املف�هيمية والت�شغيلية والفر�س التي تنطوي 
عليه� اإق�مة هذه ال�شالت يف منظومة الأمم املتحدة.

قبل ب�شع �شنوات فقط ك�شف النق��س بني مم�ر�شي 
عملي�ت بن�ء الدميقراطية عن رد فعل عنيف �شد 

الدميقراطية. وقد ن�ش�أ رد الفعل هذا عن تقييم�ت ل 
تراعي فقط تدهور املوؤ�شرات والت�ه�ت، ولكن اأي�شً� 

احلد من امل�ش�حة املت�حة لن�شط�ء الدميقراطية وحقوق 
الإن�ش�ن يف كثري من احل�لت على الرغم من اجلهود 

املحلية والدولية لدعمهم. ومن املثري لالهتم�م اأن 
املم�ر�شني يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن زعموا اأن الرواي�ت 
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التي ي�شرده� احلك�م امل�شتبدون تعتمد على اأبرز 
مفردات الدميقراطية التي تهدف اإىل اإك�ش�ب عملي�ت 

"الدميقراطية" املعيبة ال�شرعية الدولية. على �شبيل 
املث�ل، ذكر تقرير هيومن رايت�س ووت�س (HRW) ع�م 
2008 اأنه "قلم� حظيت الدميقراطية بهذا العدد من 

املن�دين به وبهذا القدر من اخلروق�ت يف الوقت ذاته، 
وقلم� تعر�شت لهذا الكم من التعزيز وعدم الحرتام يف 
اآن واحد، وقلم� ك�نت ه�مة ومع ذلك خميبة لالآم�ل اإىل 
هذا احلد" )HRW 2008، �شفحة 1، وانظر اأي�شً� روث 
200٩، �شفحة 140(، و�شدد على اأن عدم وجود تعريف 

حمدد ق�نونً� للفظة "الدميقراطية" يحمل تف�شريًا جزئيً� 
لهذا الو�شع. ومع ذلك، فقد اأظهرت الأحداث يف �شم�ل 

اأفريقي� وال�شرق الأو�شط قدرات املجتمع املدين واملواطنني 
الن��شطني، من الن�ش�ء والرج�ل، على امل�ش�ركة بفع�لية 

يف اأ�شك�ل جديدة من التعبئة الجتم�عية وال�شي��شية، مع 
حتديد خطة جديدة لبن�ء الدميقراطية يف العقد املقبل.

ويف الواقع، م� يزال مفهوم احلق يف احلكم الدميقراطي 
قيد النق��س ولي�س "من�شو�شً� عليه� يف �شك ق�نوين 

معتمد على نط�ق وا�شع" )ريت�س، نيوم�ن، 2004، �شفحة 
8(. وكم� �شددت املذكرة التوجيهية لالأمني الع�م 

لالأمم املتحدة حول الدميقراطية بت�ريخ �شبتمرب/اأيلول 
ع�م 200٩، على الرغم من اأن هن�ك اأ�ش��شً� معي�ريً� 

ومف�هيميً� قويً� لعمل الأمم املتحدة يف جم�ل بن�ء 
الدميقراطية )الأمني الع�م لالأمم املتحدة، 200٩ب(، 

اإل اأنه يف جم�يل الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن على حد 
�شواء، م� تزال هن�ك "تن�ق�ش�ت واختاللت بني توقع�ت 

الع�مة للعدالة وعزم الدول على حم�ية �شي�دته�، وبني 
الدول القوية ال�ش�عية اإىل الهيمنة اجليو�شي��شية وغريه� 

التي ت�شعى اإىل حم�ية الق�نون الدويل، وبني عب�رات 
التعزيز الرن�نة وغي�ب احلم�ية الفع�لة" )جويل، اإمريج، 

وي�س، 200٩، �شفحة 67(.

وثمة بع�س الق�ش�ي� الع�مة امل�شرتكة يف جل�ش�ت الجتم�ع 
الثالث: 

هل ميكن لعمل الأمم املتحدة يف جم�ل   •
الدميقراطية اأن ي�شهم يف اإغالق ثغرات التنفيذ 

التي م� يزال البع�س يراه� يف نظ�م حقوق الإن�ش�ن 
يف الأمم املتحدة؟

كيف ميكن لعملي�ت حقوق الإن�ش�ن على اأر�س   •
الواقع، والتي ت�شد مه�م بن�ء القدرات والر�شد، 

اأن ت�شتفيد من جممل جهود الأمم املتحدة يف 
بن�ء الدميقراطية واأن تتك�مل معه� على نحو اأكرث 

فع�لية؟
كيف ميكن للعمل يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن يف   •

اأنح�ء اأخرى من الأمم املتحدة، كنهج التنمية 
الق�ئم على احلقوق، والعمل الإن�ش�ين، والعمل يف 
جم�يل ال�شالم والأمن، اأن يت�أثر اأكرث ب�عتب�رات 

الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن؟
ب�لتع�ون مع اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية واملفو�شية ال�ش�مية 

حلقوق الإن�ش�ن، اخرتن� ثالث زواي� ملع�جلة الروابط بني 
بن�ء الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن، وهي: عمل الأمم 
املتحدة يف ح�لت تغيري النظ�م واملخ�طر التي تتهدد 

الدميقراطية، والت�شورات املحلية لدور الأمم املتحدة 
وت�أثري ذلك يف تعزيز نهج احلكم الق�ئم على احلقوق، 

وات�ش�ق الأمم املتحدة يف بن�ء احلكم على اأ�ش��س �شي�دة 
الق�نون. ومن اجلوانب الرئي�شية يف هذا املج�ل جهود 

و�شع الد�ش�تري، وهو جم�ل يحظى ب�لأولوية ب�لن�شبة 
للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت، حيث تقوم 

فيه بو�شع اأدوات للتحليل املق�رن ولبن�ء القدرات للع�ملني 
على امل�شتويني الوطني والدويل، يف اإط�ر ال�شراكة مع 

الأمم املتحدة.

وترتبط ا�شتج�بة احلكومة مل�ش�لح واحتي�ج�ت اأكرب عدد 
من املواطنني بقدرة املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت الدميقراطية 

على تعزيز اأبع�د احلقوق وامل�ش�واة وامل�ش�ءلة. واإذا 
اعُتربت �شي�دة الق�نون لي�شت جمرد اأداة للحكومة ولكن 
ق�عدة يلتزم به� املجتمع ب�أكمله، مب� يف ذلك احلكومة، 

�شتكون اأمرًا اأ�ش��شيً� يف دفع عجلة الدميقراطية. ومع 
ذلك، ف�إن تعزيز �شي�دة الق�نون يجب األ يقت�شر فقط 
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

على الرتكيز على تطبيق القواعد والإجراءات. بل يجب 
على املرء اأي�شً� الت�أكيد على دوره� الأ�ش��شي يف حم�ية 
احلقوق وتعزيز ال�شمولية، وبهذه الطريقة حتتل حم�ية 

احلقوق موقعه� داخل اخلط�ب الأو�شع للتنمية الب�شرية.

ثمة �شمة م�شرتكة بني كل من الدميقراطية و�شي�دة 
الق�نون وهي اأن النهج املوؤ�ش�شي البحت ل يك�شف عن اأي 

�شيء ب�لن�شبة للمح�شالت الفعلية للعملي�ت والإجراءات، 
حتى لو ك�نت الأخرية �شحيحة �شكليً�. وعند تن�ول ال�شلة 

بني �شي�دة الق�نون والدميقراطية، لبد من تو�شيح 
فرق اأ�ش��شي بني "احلكم ب�لق�نون"، حيث يكون الق�نون 

اأداة للحكومة، وتعترب احلكومة فوق الق�نون، و"�شي�دة 
الق�نون"، مب� يعني اأن اجلميع يف املجتمع يخ�شع للق�نون، 

مب� يف ذلك احلكومة. وب�شفة اأ�ش��شية، تتطلب احلدود 
الد�شتورية على ال�شلطة، وهي �شمة اأ�ش��شية من �شم�ت 

الدميقراطية، اللتزام بحقوق الإن�ش�ن و�شي�دة الق�نون.

ُبعد اآخر اأ�ش��شي للعالقة بني حقوق الإن�ش�ن و�شي�دة 
الق�نون والدميقراطية يتمثل يف العرتاف ب�أن بن�ء 
الدميقراطية و�شي�دة الق�نون رمب� يكون�ن عمليتني 

متق�ربتني تعزز الواحدة منهم� الأخرى متى مت تعريف 
�شي�دة الق�نون تعريفً� وا�شعً�، يعتمد على الغ�ي�ت، ولي�س 
تعريفً� �شيقً� �شكليً� واإجرائيً� فقط. وتكون العالقة قوية 

كلم� ك�نت النظرة اإىل �شي�دة الق�نون ب�عتب�ره� ذات �شلة 
ب�ملح�شالت املو�شوعية، ك�لعدالة واحلكم الدميقراطي. 
وغ�لبً� م� يت�شم هذا الفرق ب�للجوء ب�لت�ش�د بني مفهومي 

�شي�دة الق�نون "اله�شة" و"ال�شلبة".

واملفهوم�ن ال�شكلي واملو�شوعي مرتبط�ن مت�مً�، ويعرت�س 
بع�س العلم�ء على التق�شيم اإىل ه�س/�شلب، مّدعني اإىل 
اأنه يف ح�لت التغيري الجتم�عي وال�شي��شي ف�إن ال�شم�ت 

ال�شكلية واملو�شوعية ل�شي�دة الق�نون قد تكون "ه�شة" اأو 
"�شلبة". ومع ذلك، وب�شكل ع�م، ف�إن تعريف�ت ال�شي�دة 

"اله�شة" تركز على الإجراءات التي تتم من خالله� 
�شي�غة القواعد وتطبيقه�، يف حني تهدف التعريف�ت 

"ال�شلبة" اإىل حم�ية احلقوق وو�شعه� داخل اإط�ر 
اخلط�ب الأو�شع للتنمية الب�شرية.

يحدد التعريف "ال�شلب" �شي�دة الق�نون على نحو اإيج�بي 
ب�عتب�ره� تدمج عن��شر مثل د�شتور قوي، ونظ�م انتخ�بي 

فّع�ل، واللتزام ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني، وقوانني حم�ية 
الأقلي�ت والفئ�ت ال�شعيفة الأخرى، وجمتمع مدين قوي. 

وتوؤدي �شي�دة الق�نون، التي تدافع عنه� هيئة ق�ش�ئية 
م�شتقلة، وظيفة ح��شمة عن طريق �شم�ن اأم�ن احلقوق 

املدنية وال�شي��شية واحلري�ت املدنية واأن امل�ش�واة والكرامة 
جلميع املواطنني لي�شت معر�شة للخطر. كم� ت�ش�عد 

اأي�شً� على حم�ية الأداء الفع�ل ملختلف وك�لت امل�ش�ءلة 
النتخ�بية واملجتمعية والأفقية من العراقيل املحتملة 
والرتهيب من قبل اجله�ت الف�علة احلكومية القوية.

ويختلف هذا التعريف "ال�شلب" ل�شي�دة الق�نون عن 
التعريف�ت "اله�شة" التي ين�شب تركيزه� على الإجراءات 

التي تتم من خالله� �شي�غة القواعد وتطبيقه�. اأمثلة 
املعتقدات التي ينطوي عليه� التعريف "ال�شلب" ي�شوقه� 

الأمني الع�م لالأمم املتحدة يف تق�ريره حول �شي�دة 
الق�نون. ويف الع�م 2004 اأكد الأمني الع�م اأن �شي�دة 

الق�نون ب�لن�شبة لالأمم املتحدة هي:

" )...( مبداأ للحكم يكون فيه جميع الأ�شخ��س 
واملوؤ�ش�ش�ت والكي�ن�ت، الع�مة واخل��شة، مب� 
يف ذلك الدولة نف�شه�، م�شوؤولة اأم�م قوانني 

�ش�درة علنً�، وُتطبَّق على قدم امل�ش�واة وُيق�شى 
به� ب�شكل م�شتقل، وتتفق مع قواعد ومع�يري 
حقوق الإن�ش�ن الدولية. وكذلك فهي تتطلب 

اتخ�ذ التدابري ل�شم�ن اللتزام مبب�دئ �شي�دة 
الق�نون، وامل�ش�واة اأم�م الق�نون، وامل�شوؤولية 

اأم�م الق�نون، والعدل يف تطبيق الق�نون، 
والف�شل بني ال�شلط�ت، وامل�ش�ركة يف �شنع 

القرار، واليقني الق�نوين، وتنب التع�شف، 
وال�شف�فية الإجرائية والق�نونية" )الأمني الع�م 

لالأمم املتحدة ع�م 2004، الفقرة 6(.

ويف اإ�ش�رة اإىل هذا التعريف يف مذكرته التوجيهية للع�م 
200٩ حول الدميقراطية، اأ�ش�ف الأمني الع�م اأي�شً� اأن 

الأمم املتحدة تقدم اخلربة والدعم "لتطوير الت�شريع�ت 
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وتقوية املوؤ�ش�ش�ت الت�شريعية والتنفيذية والق�ش�ئية على 
وجه اخل�شو�س يف ظل هذه املب�دئ ل�شم�ن اأن لديه� 

القدرة واملوارد وال�شتقاللية الالزمة للعب الأدوار املنوطة 
به�" )الأمني الع�م لالأمم املتحدة، 200٩ب(.

وعلى مر ال�شنني، �شجعت الأمم املتحدة �شي�دة الق�نون 
على امل�شتوى الدويل من خالل تعزيز وتطوير اإط�ر دويل 

من القواعد واملع�يري، واإن�ش�ء املح�كم الدولية واملختلطة، 
والآلي�ت غري الق�ش�ئية. كم� اأدخلت التح�شين�ت على 

اإط�ره� اخل��س ب�مل�ش�ركة يف قط�ع �شي�دة الق�نون 
على ال�شعيد الوطني من خالل تقدمي امل�ش�عدة لو�شع 

الد�ش�تري، والإط�ر الق�نوين الوطني؛ وموؤ�ش�ش�ت العدالة، 
واحلكم والأمن وحقوق الإن�ش�ن والعدالة النتق�لية، 

وتعزيز املجتمع املدين. عر�شت املذكرة التوجيهية لالأمني 
الع�م للع�م 2008 ب�ش�أن نهج الأمم املتحدة للم�ش�عدة يف 

جم�ل �شي�دة الق�نون املب�دئ الرئي�شية وو�شعت اإط�رًا 
لتوجيه اأن�شطة الأمم املتحدة يف جم�ل �شي�دة الق�نون 

على ال�شعيد الوطني )الأمني الع�م لالأمم املتحدة، 
2008(. عالوة على ذلك، ف�إن مذكرته التوجيهية للع�م 

200٩ حول م�ش�عدة الأمم املتحدة لعملي�ت و�شع الد�شتور 
اأوجزت مكون�ت عملية و�شع الد�شتور مع العرتاف 

ب�أهمية و�شع الد�شتور يف التحولت الدميقراطية )الأمني 
الع�م لالأمم املتحدة، 200٩اأ(.

ومث�ل عملي لأهمية �شي�دة الق�نون يف بن�ء الدميقراطية 
يتمثل يف اأن �شي�دة الق�نون مبداأ اأ�ش��شي حتت�شنه معظم 

الدميقراطي�ت احلديثة. وتت�شمن الد�ش�تري الق�نون 
الأ�ش��شي، الذي يكون غ�لبً� الق�نون الأ�شمى للدولة، 

وتقت�شي �شي�دة الق�نون اإنف�ذ تلك املب�دئ فوق كل 
القوانني الأخرى. كذلك حت�فظ الد�ش�تري على املب�دئ 
والقيم الأ�ش��شية من خالل جعل عملية التعديل م�ش�ألة 
�ش�قة منهكة. وت�شمن بع�س الد�ش�تري دميومة مب�دئ 

وقيم معينة من خالل حظر التعديالت. والق�ش�ء، الذي 
يطبق الق�نون على احل�لت الفردية، يقوم بدور الو�شي 
على �شي�دة الق�نون. ومن ثم فوجود ق�ش�ء م�شتقل يعمل 
ب�شكل �شحيح هو �شرط م�شبق اأ�ش��شي ل�شي�دة الق�نون، 

ويتطلب ذلك نظ�مً� ق�نونيً� ع�دًل، واحلق يف حم�كمة 
ع�دلة والو�شول اإىل العدالة )بوكينفورد، وهيدلينغ، 

واهيو، 2011، �شفح�ت 18-17(.

تقوم الد�ش�تري مب� هو اأكرث بكثري من جمرد اإن�ش�ء 
حكومة وتنظم عالق�ته� مع مواطنيه�. ولقد اأ�شبحت، 
يف العديد من البلدان اأي�شً� اأدوات لإدارة الأزم�ت. اإن 

مزاي� الد�ش�تري التي مت ت�شميمه� للبلدان املت�شررة 
من النزاع�ت والنق�ش�م�ت العنيفة تتوقف على قدرته� 

على التوفيق بني اجلم�ع�ت، ومع�جلة املظ�مل التي 
ل ميكن التغ��شي عنه� ومنع املزيد من ال�شتقط�ب 
وتدهور ال�شراع. ويف هذا املج�ل اأي�شً�، ف�إن امللكية 

الوطنية ُتعد اأمرًا ب�لغ الأهمية. وينبغي اأن ُيرتك اختي�ر 
العملية للق�ئمني على و�شع الد�شتور الوطني الق�درين 

على الهيمنة يف ال�شي�ق املحلي. وت�شميم الد�شتور 
الذي يتن��شب ومتطلب�ت اإدارة ال�شراع قد حظي بقدر 
من النج�ح. ويف الوقت نف�شه، ف�إن عوامل اأخرى كعدم 

امل�ش�واة القت�ش�دية هي حمددات ذات اأهمية متزايدة يف 
املط�لب�ت بو�شع د�شتور جديد. 

وت�شرب العدالة النتخ�بية مث�ًل اآخر على الروابط 
بني الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن و�شي�دة الق�نون. 

ف�لعدالة النتخ�بية ت�شمن اأن كل عمل واإجراء وقرار 
يتعلق ب�لعملية النتخ�بية يتم��شى مع الق�نون، كم� 

تكفل التمتع ب�حلقوق النتخ�بية وا�شتع�دته�، مع اإعط�ء 
الأ�شخ��س الذين يعتقدون اأن حقوقهم النتخ�بية قد 

انتهكت القدرة على رفع ال�شك�وى، واحل�شول على جل�شة 
ا�شتم�ع وحكم ق�ش�ئي. اإن نظ�م العدالة النتخ�بية هو 
اأداة رئي�شية ل�شي�دة الق�نون وال�شم�ن الأكرب لالمتث�ل 

ملبداأ الدميقراطية من حيث اإجراء انتخ�ب�ت حرة ونزيهة 
وحقيقية.

وكم� اأ�ش�رت اللجنة الع�ملية للدميقراطية والنتخ�ب�ت 
والأمن )2012(، ف�إن النتخ�ب�ت التي ُترى بنزاهة - 

على اأ�ش��س امل�ش�واة ال�شي��شية وال�شف�فية وامل�ش�ءلة - ُتعد 
اأ�ش��شية حلقوق الإن�ش�ن واملب�دئ الدميقراطية، لأنه� تبث 

احلي�ة يف احلقوق املن�شو�س عليه� يف الإعالن الع�ملي 
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الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان: دور األمم 

المتحدة

حلقوق الإن�ش�ن، والعهد الدويل اخل��س ب�حلقوق املدنية 
وال�شي��شية (ICCPR)، واتف�قية الق�ش�ء على جميع اأ�شك�ل 

التمييز �شد املراأة (CEDAW)، وال�شكوك واملواثيق 
الدولية الأخرى حلقوق الإن�ش�ن٩. ويتمثل التحدي�ت 

الرئي�شية التي تواجه النتخ�ب�ت النزيهة يف بن�ء �شي�دة 
الق�نون لإثب�ت املط�لب�ت بحقوق الإن�ش�ن والعدالة 

النتخ�بية، حتى يُت�ح للمواطنني، مبن فيهم املن�ف�شني 
ال�شي��شيني اأو من هم يف املع�ر�شة، �شباًل لالنت�ش�ف 

الق�نوين ملم�ر�شة حقوقهم النتخ�بية10.

ويتيح النق��س الدائر حول خطة التنمية الدولية مل� 
بعد ع�م 201 فر�شة فريدة للت�أكيد على الرتابط بني 

الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن و�شي�دة الق�نون. ول�شم�ن 
امل�ش�ءلة املحلية �شمن اأطر امللكية الدميقراطية، فمن 

ال�شروري اأخذ كل من ُبعدي الدميقراطية و�شي�دة 
الق�نون يف العتب�ر يف اجليل الق�دم يف الأهداف 

الإمن�ئية لالألفية (MDGs)/اأهداف التنمية امل�شتدامة 
(SDGs) والقيمة املحتملة لهدف طوعي يتعلق 

ب�لدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن و�شي�دة الق�نون للم�ش�عدة 
يف تعزيز خطة التنمية. 

ولالنتخ�ب���ت النزبه��ة اأهمي��ة بطرق م�دية عديدة اأخ��رى: متكني املراأة، وحم�ربة الف�ش���د، وتقدمي اخلدم�ت للفقراء، وحت�ش��ني احلكم واإنه�ء احلروب   ٩
الأهلية.

ت�ش��مل التحدي�ت الأخرى: بن�ء هيئ�ت مهنية لإدارة النتخ�ب�ت (EMBs)، واإن�ش���ء موؤ�ش�ش���ت وقواعد املن�ف�شة احلزبية وتق��شم ال�شلطة؛ واإزالة احلواجز   10
التي حتول دون امل�ش�ركة ال�شي��شية للجميع وعلى قدم امل�ش�واة، وتنظيم التمويل ال�شي��شي غري املن�شبط، وغري املعلن والغ�م�س.
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االختصارات

AUالحت�د الأفريقي
BDP]مكتب ال�شي��ش�ت الإمن�ئية ]برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي

DGG فريق احلكم الدميقراطي ]مكتب ال�شي��ش�ت الإمن�ئية الت�بع لربن�مج الأمم املتحدة
الإمن�ئي[

CEDAWاتف�قية الق�ش�ء على جميع اأ�شك�ل التمييز �شد املراأة
EMBsهيئ�ت اإدارة النتخ�ب�ت
HRCجلنة حقوق الإن�ش�ن

HRWهيومن رايت�س ووت�س
ICCPRالعهد الدويل اخل��س ب�حلقوق املدنية وال�شي��شية

International IDEAاملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت
IPUالحت�د الربمل�ين الدويل

MDGsالأهداف الإمن�ئية لالألفية
MENA�ال�شرق الأو�شط و�شم�ل اأفريقي

NLB]بن�ية املرج ال�شم�يل ]مقر الأمم املتحدة
OASمنظمة الدول الأمريكية
OAUمنظمة الوحدة الأفريقية

OSCE�منظمة الأمن والتع�ون يف اأوروب
SDGsاأهداف التنمية امل�شتدامة

UDHRالإعالن الع�ملي حلقوق الإن�ش�ن
UNالأمم املتحدة

UNDEFشندوق الأمم املتحدة للدميقراطية�
UNDPبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي

UNFPAشندوق الأمم املتحدة لل�شك�ن�
UN DPAاإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية ب�لأمم املتحدة

UN DPKOاإدارة عملي�ت حفظ ال�شالم ب�لأمم املتحدة
UN OHCHRمكتب املفو�شية ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن ب�لأمم املتحدة
UN Womenهيئة الأمم املتحدة للم�ش�واة بني اجلن�شني ومتكني املراأة

UPRال�شتعرا�س الدوري ال�ش�مل
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