
A/58/387األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalاجلمعية العامة 
23 September 2003
Arabic
Original: English

081003    081003    03-53094 (A)
*0353094*

الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ٢٠ من جدول األعمال 

دعـم منظومـة األمـم املتحـدة للجـــهود الــيت 
تبذهلـا احلكومـات يف ســـبيل تعزيــز وتوطيــد 

الدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة 
  

رسـالة مؤرخـة ١٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣ موجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثـــل 
 الدائم ملنغوليا لدى األمم املتحدة 

مـن دواعـي سـروري الشـديد أن أحيـل إليكـــم طيــه إعــالن أوالنباتــار (انظــر املرفــق 
ـــدويل للدميقراطيــات اجلديــدة  األول) وخطـة العمـل (املرفـق الثـاين) اللذيـن اعتمدمهـا املؤمتـر ال

أو املستعادة الذي عقد يف الفترة من ١٠ إىل ١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 
وأكون ممتنا لو أمكنكم تعميم نص هذه الرسالة ومرفقيـها بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 

اجلمعية العامة يف إطار البند ٢٠ من جدول األعمال. 
(توقيع) تشويسورين باتار 
السفري 
املمثل الدائم 
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املرفـق األول للرسـالة املؤرخـة ١٨ أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠٣ املوجهــة إىل 

األمني العام من املمثل الدائم ملنغوليا لدى األمم املتحدة 
(ائي) 

 املؤمتر الدويل اخلامس للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة 
أوالنباتار، منغوليا   

 ١٠-١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ 
 الدميقراطية واحلكم الرشيد واتمع املدين 

حنـن، حكومـات وممثلـي األمـم مـن مجيـع أرجـاء العـامل، اتمعـون يف املؤمتـر الــدويل  - ١
اخلامس للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة، 

إذ نعلن أن احلكم الدميقراطي هو حكم مشروع وسريع االستجابة، وذو طابع متثيلـي  - ٢
ـــائم علــى احلــق والقــانون، وإذ أنــه يف  وتشـاركي، ويتسـم بالشـفافية واملسـؤولية، وق
الوقت الذي مينح فيه السلطة يوفر وسائل التحقق الفعال وتوازن املسؤولية، بغية منـع 
سوء استخدام السـلطة، وهـو ينـهض بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان، واملسـاواة بـني 
اجلنسني، واحترام سيادة القانون. وسنسعى جاهدين إىل التصديق على مجيع صكـوك 

القانون الدويل املتعلقة حبقوق اإلنسان وصكوك القانون اإلنساين الدويل؛ 
إن الدميقراطية تسبغ الشرعية على احلكومات من خـالل تـأصيل أعماهلـا يف إرادة مـن  - ٣
حتكمهم، وهي حتقق قدرا أكرب من النجاح للربامج الوطنية من خالل إشـراك طاقـات 
من حتكمهم، وتزيد من احتمـاالت اسـتدامة التنميـة االقتصاديـة علـى املـدى الطويـل، 
وتعمـل علـى تعزيـز األمـن البشـري مـن خـالل توفـري السـبل لإلعـراب عـــن املعارضــة 

بطرق مشروعة ال تتسم بالعنف؛ 
وإذ نعلن كذلك أن مشاركة اتمع املدين مشاركة كاملـة ونشـطة وغـري معاقـة، مـن  - ٤
خالل اللجوء إىل السبل الدميقراطية اليت ال تتسم بالعنف، هو أمر أساسـي حـىت تبقـى 
احلكومـات دائمـا سـريعة االســـتجابة الحتياجــات ورغبــات النــاس، مبــا يف ذلــك يف 

فترات ما بني االنتخابات؛ 
ـــدة أو املســتعادة تواجــه اليــوم حتديــات عديــدة  وإذ نعـترف بـأن الدميقراطيـات اجلدي - ٥
تفرضها القوى الوطنية والدولية على حد سـواء. فالدميقراطيـة أحـرزت تقدمـا سـريعا 
خالل السنوات الثالثني املاضية يف بلدان عديدة، لكننا شهدنا أيضا حاالت تعرضـت 
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فيها اهلياكل الدميقراطية لتهديد مباشر مـن جـانب قـوى زعزعـة االسـتقرار، الداخليـة 
منها واخلارجية، ذات الطابع العسكري أو السياسي أو االقتصادي؛ 

وإذ نعــترف كذلــك أن الدميقراطيــات اجلديــدة أو املســتعادة تواجــه أيضــا التحــدي  - ٦
املتمثل يف تدعيم سيادا وإجنازاا الدميقراطية، والتحدي املتمثل يف جعل الدميقراطيـة 
نفسها عملية ال رجعة فيها، وكفالـة أن تعـود عمليـة إحـالل الدميقراطيـة بـالنفع علـى 

مجيع أفراد اتمع وأن يتمكن هؤالء من املشاركة الكاملة يف نظم احلكم اجلديدة؛ 
وإذ نذكّـر بـــأن مخــس عشــرة ســنة قــد انقضــت علــى انعقــاد املؤمتــر الــدويل األول  - ٧
ــــد  للدميقراطيــات اجلديــدة أو املســتعادة وأن الدميقراطيــة، خــالل هــذه الســنوات، ق
تطـورت وتدعمـت يف العديـد مـن الدميقراطيـات اجلديـدة واملسـتعادة، يف حـني منيـت 
دميقراطيـات أخـرى بالفشـل بسـبب مجلـة أمـور منـــها الصراعــات املســلحة أو اآلثــار 

الضارة للجرمية املنظمة أو األعمال اإلرهابية أو القمع؛ 
وإذ نذكّر كذلك بأننا شـهدنا يف تلـك الفـترة ارتفاعـا يف مسـتوى اإلرهـاب الـدويل.  - ٨
فإننا نؤيد تأييدا تاما تزايد اجلهود الدولية املبذولة للتصـدي لـه. ونكـرر إدانتنـا جلميـع 
أعمـال وأسـاليب وممارسـات اإلرهـاب، جبميـع أشـكاله ومظـاهره. ويف هـذا الصـــدد، 
نؤكد على احلاجة إىل اختاذ اخلطوات الالزمة للنهوض بالتعاون الدويل ملنع ومكافحـة 
اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك اختـاذ تدابـري ملعاجلـة العوامـــل الــيت تشــجع التطــرف والعنــف 
وتعمـل علـى إدامتـهما. وينبغـي هلـذه اجلـهود مراعـاة االلتزامـات املنصـوص عليـــها يف 
ـــدويل، وال ســيما املتعلــق حبقــوق اإلنســان الدوليــة وبــالالجئني والقــانون  القـانون ال

اإلنساين؛ 
وإذ نعترف أيضا بالتحديات السالفة الذكـر، وبـروح التضـامن والتعـاون، ورغبـة منـا  - ٩
يف شــق طريــق تزيــد مــن تعزيــــز حركـــة الدميقراطيـــة العامليـــة مـــن خـــالل توطيـــد 
الدميقراطيــات اجلديــدة أو املســتعادة، وكذلــك دعــم الــدول األخــرى علــى إجـــراء 
اإلصالحـات الدميقراطيـة لصـــاحل مجيــع أفــراد اتمــع، ينبغــي للدميقراطيــة أن تكــون 

متأصلة يف دستور الدول حىت تدوم وحىت تقوم على أسس قانونية؛ 
وإذ نؤكد من جديد املبادئ وااللتزامات اليت مت التعهد ا يف:  - ١٠

ــــه ١٩٨٨ يف املؤمتـــر الـــدويل األول  إعــالن مــانيال الــذي اعتمــد يف حزيــران/يوني -
للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة؛ 



403-53094

A/58/387

إعالن ماناغوا وخطة العمل اللذان اعتمـدا يف متـوز/يوليـه ١٩٩٤ يف املؤمتـر الـدويل  -
الثاين للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة؛ 

الوثيقة اخلتامية لبوخارست املعنونة �استعراض مرحلي وتوصيات� الـيت اعتمـدت  -
ـــــدويل الثــــالث للدميقراطيــــات اجلديــــدة  يف أيلـــول/ســـبتمرب ١٩٩٧ يف املؤمتـــر ال

أو املستعادة؛ 
إعـالن كوتونـو الـذي اعتمـد يف كـــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠ يف املؤمتــر الــدويل  -

الرابع للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة؛ 
وإذ نعترف كذلك مبا يلي:  - ١١

أن اتمعـات الدميقراطيـة تتسـم ببعـض اخلصـائص الـيت نعتربهـا أرقـــى مــن غريهــا،  -
وال سيما تلك املعنية بالطابع التشاركي والتمثيلي واملنصف لتلك اتمعات؛ 

أن الدميقراطيـة والتنميـة واحـترام حقـوق اإلنسـان واحلريـــات األساســية هــي أمــور  -
متكافلة ومتآزرة؛ 

أن الدميقراطية هي عملية مستمرة؛  -
نكـرس جـــهودنا ملســاعدة الدميقراطيــات اجلديــدة واملســتعادة علــى توطيــد وتعميــق  - ١٢

الدميقراطية يف الدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة؛ 
نقر املبادئ التاليـة ونوافـق علـى العمـل يف سـبيل تنفيذهـا وفقـا خلطـط العمـل الدوليـة  - ١٣

واإلقليمية والوطنية املعتمدة إحلاقا ذا املؤمتر؛ 
نعيد تأكيد التزامنا التام بأغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ونؤكـد التزامنـا بتعزيـز  - ١٤

األمم املتحدة بوصفها احملفل املتعدد األطراف الدويل الرئيسي. 
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اتمع الدميقراطي هو جمتمع عادل ومسؤول  أوال -

ال ميكن تمع عادل ومسؤول أن يتساهل مع الفقر وسنعمل على القضاء علـى عـدم  - ١
املساواة وعلى تعزيز تساوي الفرص يف جمتمعاتنا. 

سنسعى جاهدين لتعزيز التنمية املستدامة والنمو االقتصادي اللذين سـيعودان  ١ (أ)
بالفائدة على مجيع أفراد جمتمعاتنا. 

سـنناضل مـــن أجــل كفالــة حصــول مجيــع أفــراد جمتمعاتنــا علــى اخلدمــات  ١ (ب)
ـــا فيــها الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، واإلمــداد بامليــاه النظيفــة،  األساسـية، مب

واملرافق الصحية األساسية، والطاقة بأسعار ميسورة، واالتصاالت. 
سنسعى حىت ال يكون للعوملة أثر سـليب بـل إجيـايب علـى أفـراد اتمعـات مـن  ١ (ج)

الفقراء والريفيني وغري املهرة. 
يوفـر اتمـع العـادل واملسـؤول مـالذا آمنـــا للمهمشــني يف اتمــع، وذلــك مبســاعدة  - ٢

اتمع الدويل، إن اقتضى األمر ذلك. 
سنسعى إىل إعادة تـأهيل العمـال الذيـن أصبحـوا فـائضني عـن احلاجـة نتيجـة  ٢ (أ)

اإلصالحات االقتصادية أو التغيريات التكنولوجية. 
إن اتمع العادل واملسؤول مينح األولوية للتنمية املستدامة.  - ٣

ــدمي  نتعـهد مبعاجلـة الفجـوة القائمـة بـني املنـاطق احلضريـة والريفيـة يف جمـال تق ٣ (أ)
اخلدمات اإلمنائية، وبإيالء األولوية للتنمية الريفية. 

نتعهد مبعاجلة املشاكل اإلمنائية على حنو عاجل.  ٣ (ب)
سنبذل اجلهود للمساعدة على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.  ٣ (ج)

إن اتمع العادل واملسؤول ملتزم باألمن البشري والتنمية البشرية.  - ٤
ـــة البشــرية مــن أجــل حتقيــق التقــدم يف  نتعـهد بتعزيـز األمـن البشـري والتنمي ٤ (أ)

ااالت الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية. 
نؤيـد احلريـة واملشـاركة السياسـية لكومـا هـامتني لألمـــن البشــري والتنميــة  ٤ (ب)
البشـرية، ونكـرر التـأكيد بـأن اجلوانـــب األساســية لألمــن البشــري والتنميــة 
البشرية، مبا يف ذلك االستثمار يف التعليـم والصحـة، وزيـادة أمـان النـاس مـن 
ديـدات العنـف، وتعزيـز النمـو االقتصـادي املنصـف، وكفالـة املشـاركة مــن 
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خالل احلكم الدميقراطي، هي مبادئ تعزز بعضها بعضا مفضيـة إىل مسـتقبل 
أفضل تمعاتنا. 

ــن  نتعـهد بـأن ندمـج يف اسـتراتيجياتنا اإلمنائيـة الوطنيـة املبـادئ األساسـية لألم ٤ (ج)
البشري والتنمية البشرية املذكورة أعاله. 

اتمع الدميقراطي هو جمتمع شامل وتشاركي   ثانيا -
يتعني على اتمع الشامل والتشاركي أن يوفـر ملواطنيـه فـرص االطـالع علـى العمليـة  - ٥

الوطنية لصنع القرار واملشاركة فيها. 
سنسـعى جـاهدين إلجـراء التعديـالت الالزمـة علـى مؤسســـاتنا حبيــث ختــدم  ٥ (أ)

أهداف الدميقراطية بصورة أفضل. 
سنسعى جاهدين إىل تعزيز الدميقراطية ذات الطابع التمثيلي املتمثل يف النظـم  ٥ (ب)

الربملانية واالنتخابية. 
ـــري املمكنــة لتشــجيع املشــاركة الكاملــة للنســاء يف  نتعـهد باختـاذ مجيـع التداب ٥ (ج)
ـــادة متثيــل النســاء يف مجيــع املســتويات، مبــا يف ذلــك  العمليـة االنتخابيـة وزي

اهليئات التشريعية. 
سـنقوم، عنـد اللـزوم، بإصالحـات يف جمـال االنتخابـــات مبشــاركة األحــزاب  ٥ (د)
السياسية وفئات اتمع املـدين املعنيـة األخـرى لتعزيـز مبـدأ إجـراء انتخابـات 

حرة ونزيهة ودورية. 
نتعهد بتعزيز نظمنا االنتخابية من خالل كفالة استقاللية اهليئـات االنتخابيـة،  ٥ (هـ)
ورصـد احلمـالت والعمليـات االنتخابيـة مـن قبـــل خــرباء مســتقلني وشــفافية 

املسامهات املقدمة للحمالت االنتخابية. 
سنسعى جاهدين إىل مواصلة تدعيم النظـم الدميقراطيـة املتعـددة األحـزاب يف  ٥ (و)

جمتمعاتنا لرتيد من مشاركة الشعب ومتثيله. 
حنن ملتزمون بتهيئة الظروف املناسـبة، مبـا يف ذلـك إنشـاء إطـار قـانوين متـني  ٥ (ز)
لتنمية األحزاب السياسية ومشاركتها يف التطورات السياسية، واالنتخابـات، 

وملتزمون باالستجابة الهتمامات اتمع. 
سنبين آليات لتحسني فرص اتصال أفراد الشعب بنوام يف الربملان.  ٥ (ح)

سنتخذ مجيع التدابري املمكنة لسن التشريعات بعد إجراء مشاورات كافية.  ٥ (ط)
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سنسعى جاهدين إىل تعزيز الدميقراطية على املستوى احمللي.  ٥ (ي)
سـنتخذ تدابـري لتوسـيع نطـاق املشـــاركة االنتخابيــة لتشــمل مجيــع قطاعــات  ٥ (ك)

جمتمعاتنا، وال سيما مواطنينا الذين يعيشون خارج البلد. 
إن اتمع الشامل والتشاركي يعىن باهتمامات وشـواغل أفـراد الشـعب مـن األقليـات  - ٦

اإلثنية أو من األقليات األخرى. 
نتعـهد بـأن نبقـي احلـوار مفتوحـا مـع أفـراد الشـعب مـن األقليـات مـــن أجــل  ٦ (أ)

حتسني وضعهم. 
نتعـهد بـأن يعـم اخلـري حيـاة أفـراد اتمـع مـــن األقليــات وأن يكونــوا ممثلــني  ٦ (ب)
حقيقة يف مجيع املؤسسات الوطنية، وأن يتم التشاور معهم بانتظـام عندمـا ال 

يكون ذلك ممكنا. 
إن اتمع الشامل والتشاركي يقدر كثريا روح التوفيـق والـتراضي وينفذمهـا لكومـا  - ٧

يسهالن حل املنازعات اتمعية ويعززان استقرار الدميقراطيات. 
نثين على ما حتققه الدميقراطية من إجنازات عـرب التوفيـق والـتراضي بوصفـهما  ٧ (أ)
أداة عامليـة لتخفيـف حـدة الصراعـــات وتعزيــز االســتقرار، وجتنيــد الطاقــات 

اخلالقة للشعوب خلدمة القضايا املشتركة. 
إن اتمع الشامل والتشاركي حباجة إىل تعزيز إحسـاس مجيـع األفـراد واجلماعـات يف  - ٨

اتمع باالنتماء الوطين. 
سنسعى جاهدين إىل تعزيز الوحدة الوطنية واهلوية الوطنية لـدى مجيـع فئـات  ٨ (أ)

اتمع. 
إن اتمـع الشـامل والتشـاركي يشـجع علـى التثقيـف بـالقيم الدميقراطيـــة وهــو يلقــن  - ٩
أفراد اتمع حقوقهم وحريام الدميقراطية، كجزء مـن اجلـهود الـيت يبذلوـا لتوطيـد 

دميقراطيتهم. 
سنسعى جاهدين إىل بدء أو تيسـري وضـع برامـج التعليـم الوطـين، أو تشـجيع  ٩ (أ)
الســلطات املختصــة علــى القيــام بذلــك، لتحســني مســــتوى معرفـــة القيـــم 

الدميقراطية األساسية وحقوق اإلنسان. 



803-53094

A/58/387

 
إن اتمع الدميقراطي يعزز وحيمي حقوق وحريات مجيع أفراده  ثالثا -

إن اتمع الدميقراطي يعزز وحيمي حقوق وحريات مجيـع أفـراده موفـرا أدوات تقـومي  - ١٠
حاالت انتهاك احلقوق وسوء استخدام السلطة. 

نتعهد بإنشاء ومتتــني املؤسسـات واآلليـات الوطنيـة لكفالـة احـترام وضمـان  ١٠ (أ)
املبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان األساسية على حنو تام. 

نتعــهد بــأن نقــدم للعدالــة، ضمــن األطــر القانونيــة الوطنيــة القائمــــة، أي  ١٠ (ب)
شخص، مهما كان مركزه أو وضعـه، يقـدم علـى انتـهاك حقـوق اإلنسـان 

أو يسيء استخدام السلطة. 
إن اتمع الدميقراطي الذي يعزز وحيمي حقوق وحريات مجيع أفــراده، حيمـي أولئـك  - ١١

الذين يعملون على كفالة االحترام التام هلذه احلقوق واحلريات. 
نتعهد بتهيئة بيئة مفضية إىل ممارسة املدافعـني عـن حقـوق اإلنسـان أنشـطتهم  ١١ (أ)

وفقا لصكوك حقوق اإلنسان القائمة. 
إن اتمع الدميقراطي حيمي املستضعفني من سكانه.  - ١٢

نتعهد مبعاجلة املسائل املتصلة حبماية األطفال والنساء واملسنني واملعاقني من  ١٢ (أ)
سوء املعاملة، وال سيما خالل الصراعات املسلحة. 

نتعهد مبعاجلة املسائل املتصلة بتمكني النساء والشباب.  ١٢ (ب)
نتعهد مبعاجلة املسائل املتصلة بتمكني األطفال واملسنني واملعاقني.  ١٢ (ج)

 
إن اتمع الدميقراطي هو جمتمع يتسم باالنفتاح والشفافية   رابعا -

إن اتمــع الــذي يتســم باالنفتــاح والشــفافية يشــجع علــى حريــة نشــر املعلومـــات  - ١٣
ومتابعتها وتدفقها. 

نتعـهد بـإجراء أي إصالحـــات قانونيــة الزمــة لكفالــة احلريــة جلميــع أنــواع  ١٣ (أ)
وسائط اإلعالم - الكتابة والبث واإلنترنت. 

نتعهد بأن نكفل محاية األفراد واملنظمات واملؤسسات من سـوء املعاملـة يف  ١٣ (ب)
الوقت الذي نضمن فيه حرية وسائط اإلعالم. 



03-530949

A/58/387

نتعــهد بــأن نفســح جلميــع األفــراد إمكانيــــة االطـــالع علـــى تكنولوجيـــا  ١٣ (ج)
املعلومات اجلديدة. 

إن اتمع الذي يتسم باالنفتاح والشفافية يسعى إىل مشاركة اتمع املـدين مشـاركة  - ١٤
فعالة يف املؤسسات والعمليات احمللية والوطنية والدولية. 

نتعـهد بـإجراء حـوار ومشـاورات علـى حنـو منتظـــم ونشــط مــع منظمــات  ١٤ (أ)
اتمع املدين بوصفها شريكة لنا يف التنمية الدميقراطية. 

نتعهد بأن نوفر األطر التشـريعية والتنظيميـة وأن يـئ بيئـة متكـن منظمـات  ١٤ (ب)
اتمع املدين من النمو. وسنعمل على تعزيز الشـراكات بـني اتمـع املـدين 
واحلكومة. ولتحقيق ذلك نتعهد بإشـراك اتمـع املـدين علـى نطـاق واسـع 

يف عمليات صنع القرار على الصعيدين احمللي والوطين. 
نتعـهد بـأن خنـــدم مواطنينــا مــن خــالل إتاحــة مزيــد مــن املعلومــات عــن  ١٤ (ج)
السياسات والربامج احلكومية، ومن خالل النظر يف الفوائـد الـيت تعـود مـن 

إمكانية الوصول إىل التشريعات والنظم املتعلقة باإلعالم. 
 

يعمـل اتمـع الدميقراطـي وفقـا لقواعـد القـانون واملسـاءلة املتفـــق عليــها  خامسا -
 بصرف النظر عن التحديات اليت قد يواجهها 

إن اتمع الدميقراطي الذي يعمـل وفقـا لسـيادة القـانون واملسـاءلة يديـن مجيـع أنـواع  - ١٥
اإلرهاب بوصفه ميثل جرمية وديـدا للسـلم واألمـن علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل 

على السواء، وعلى احلكم الدميقراطي. 
نتعهد بكفالة أن نعمل، يف الوقت الذي حنارب فيـه اإلرهـاب، علـى تعزيـز  ١٥ (أ)
ومحايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـــات األساســية علــى النحــو الــذي تضمنــه 
الصكـوك القانونيـة الدوليـة والوطنيـة. ونتعـهد مبعاملـــة املتــهمني باإلرهــاب 
ـــم  مبوجـب القـانون. وندعـم اجلـهود الـيت يبذهلـا اتمـع الـدويل برعايـة األم
املتحدة ملعاجلة مسائل اإلرهاب، ونعرب عن األمـل يف تسـريع خطـى هـذه 

العملية. 
يف إطـار مكافحتنـا لإلرهـاب، نتعـهد بتعزيـز الدميقراطيـة وحقـوق اإلنســان  ١٥ (ب)
واحلكـم الرشـيد والتنميـة وسـيادة القـــانون بوصفــها أمــورا هامــة يف خلــق 

جمتمعات يسود فيها العدل واإلنصاف واالستقرار واألمن. 
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يف إطار مكافحتنا لإلرهاب، نتعهد بالعمل معا على تعزيـز القـانون الـدويل  ١٥ (ج)
مـن أجـل زيـادة حماربـة مجيـع أنـواع اإلرهـاب وكفالـة التوصـل إىل تســـوية 

سلمية للصراعات الدولية والوطنية. 
نتعهد بإقامة/إنشاء آليـات ملنـع الصراعـات وبنـاء توافـق اآلراء يف جمتمعاتنـا  ١٥ (هـ)

وإدماجها حيث يكون ذلك ضروريا.  
إن اتمع الذي يعمل وفقا لقواعد القانون واملساءلة املتفـق عليـها، ال ميكنـه التسـاهل  - ١٦
مع أعمال التمرد اليت تلجأ للعنف و/أو العسكرية ضد احلكومات املنتخبة دميقراطيا. 
نتعهد بتأمني الرقابة املدنية على القوات العسكرية وشبه العســكرية وقـوات  ١٦(أ)
الشرطة لكفالة أن حتمي هذه القوات الدميقراطيـة والدسـتورية وأال تقـوض 

بأعماهلا سلطة النظم املنتخبة دميقراطيا. 
نتعهد بأن نتصرف مع املتمردين على احلكومات املنتخبة دميقراطيا بطريقـة  ١٦ (ب)

قانونية ودستورية. 
إن اتمع الذي يعمـل وفقـا لقواعـد القـانون واملسـاءلة املتفـق عليـها، ال يتسـاهل مـع  - ١٧
سـوء اسـتخدام السـلطة والفسـاد. فـهذه العنـاصر تقـــوض الدميقراطيــة بإضعافــها ثقــة 

الشعب يف احلكم الدميقراطي. 
نتعهد بالتصدي على الفور ألي ديد لفصل السلطات.  ١٧ (أ)

نتعهد بتعزيز الضمانات لتأكيد استقاللية العاملني يف اهليئة القضائيـة وعـدم  ١٧ (ب)
حتيزهم ونزاهتهم املهنية. 

نتعهد بتكييف النظم واإلجراءات وإصالحـها وتنشـيطها مـن أجـل القضـاء  ١٧ (ج)
على الفساد وبدء تطبيق التدابري اليت تكفل الشفافية عندما دم الثقة. 

نتعـهد بالتشـجيع علـى إجـراء التحقيقـات يف االدعـاءات بإســـاءة اســتخدام  ١٧ (د)
السلطة والفساد. 

 
اتمعات الدميقراطية تبدي التضامن مع الغري   سادسا -

تشجيع الدول األخـرى ومسـاعدا يف االنتقـال إىل الدميقراطيـة الـيت كثـريا مـا تكـون  - ١٨
عملية شاقة. 
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تشـاطر اخلـربات والـدروس وأفضـل املمارسـات بشـأن إحـــالل الدميقراطيــة  ١٨ (أ)
وبناء املؤسسات الدميقراطية. 

دعــم املنظمــات املتعــددة األطــــراف يف مـــا تبذلـــه مـــن جـــهود للـــترويج  ١٨ (ب)
للدميقراطية وتعزيزها. 

حنيط علما بنتائج مؤمتر سول الذي عقده جتمع الدميقراطيات يف تشرين الثــاين/نوفمـرب  - ١٩
٢٠٠٢، ونشجع كال احملفلني على العمـل معـا بشـكل وثيـق يف سـبيل حتقيـق اهلـدف 

املشترك لتنمية الدميقراطيات وتعميقها يف كافة بقاع العامل. 
نعتقد أن اتمعات الدميقراطية قادرة أكـثر مـن غريهـا علـى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة  - ٢٠
للتنميـة لكوـا جمتمعـات ذات طـابع تشـــاركي ومتثيلــي متــأصل وأساســي . فــالدول 
الدميقراطية األغىن جيب أن تساعد الدميقراطيات اجلديدة واملستعادة يف حتقيق أهدافـها 
اإلمنائية ملصلحة مجيع الشعوب اليت تعيش يف بلدان نامية دميقراطية إذ مـن شـأن ذلـك 

أن يكفل االستقرار وبالتايل جناح العملية الدميقراطية. 
مســـاعدة الدميقراطيـــات اجلديـــدة واملســـــتعادة علــــى حتقيــــق األهــــداف  ٢٠ (أ)

اإلمنائية لأللفية. 
مسـاعدة الدميقراطيـات اجلديـدة واملسـتعادة علـــى الوفــاء بااللتزامــات الــيت  ٢٠ (ب)

تعهدت ا يف احملافل اإلقليمية والدولية. 
نعرب عن تقديرنا وامتناننـا حلكومـات الفلبـني ونيكـاراغوا ورومانيـا وبنـن ومنغوليـا،  - ٢١
وكذلك لألمم املتحــدة وفـرادى البلـدان املاحنـة، لتمكيننـا مـن عقـد املؤمتـرات الدوليـة 
اخلمسـة للدميقراطيـات اجلديـدة أو املسـتعادة. وندعـو اجلمعيـة العامـــة لألمــم املتحــدة 
والدول األعضاء فيها إىل النظر يف إمكانية توفري مزيـد مـن الدعـم للمؤمتـرات الدوليـة 

للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة، اليت جيري تنظيمها بالتعاون مع األمم املتحدة. 
يعـرب املشـاركون عـن عميـــق امتنــام وفــائق تقديرهــم ملنغوليــا، حكومــة وشــعبا،  - ٢٢
للنجــاح الــذي حققتــــه يف عقـــد املؤمتـــر الـــدويل اخلـــامس للدميقراطيـــات اجلديـــدة 
ـــا بعــد ثالثــة عشــر عامــا مــن االنتقــال الســلمي إىل  أو املسـتعادة. ويقـروا أن منغولي
ــــم  الدميقراطيــة واقتصــاد الســوق، قــد حققــت تقدمــا كبــريا يف تعزيــز وتوطيــد القي

الدميقراطية. 
  

أوالنباتار، منغوليا، ١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 
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املرفـق الثـاين للرسـالة املؤرخـة ١٨ أيلـــول/ســبتمرب ٢٠٠٣ املوجهــة إىل 

األمني العام من املمثل الدائم ملنغوليا لدى األمم املتحدة 
(ائي) 

 خطة عمل أوالنباتار 
 الدميقراطية واحلكم الرشيد واتمع املدين 

 ١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ 
حنن، حكومات وممثلي األمم من مجيع أرجـاء العـامل، وقـد اجتمعنـا يف املؤمتـر الـدويل  - ١
اخلــامس للدميقراطيــات اجلديــدة أو املســتعادة يف أوالنباتــار، يف الفــترة مــــن ١٠ إىل 
١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣، نؤكد احلاجة إىل مواصلة العمـل علـى توطيـد الدميقراطيـة 
ـــؤولة، وشــاملة وتشــاركية، وتتســم  يف بلداننـا مـن خـالل بنـاء جمتمعـات عادلـة ومس
باالنفتـاح والشـفافية، وحتـترم حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية للجميـع، وتكفـل 

املساءلة وسيادة القانون. 
إن خطة عمل املؤمتر الدويل اخلامس للدميقراطيات اجلديدة أو املسـتعادة، الـيت سـتقدم  - ٢
إىل اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة، سـتوجه أعمـال الرئيـس واملكتـب خـالل السـنوات 

اليت ستسبق عقد املؤمتر الدويل السادس للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة. 
العمل على الصعيد الوطين  - ٣

حىت تكون التغيريات الدميقراطية ذات معىن وحـىت تعـود بالفـائدة علـى مجيـع  ٣-١
الشعوب، ينبغي أن تنعكس على الصعيد الوطين. ولذا بإمكان البلدان: 

القيام، بالتعاون مع املواطنني واتمع املدين، بوضع خطـة وطنيـة  ٣-١ أ
لتعزيز الدميقراطية نابعة من روح إعالن أوالنباتار املتفق عليه؛ 

قبــل انعقــــاد املؤمتـــر الـــدويل الســـادس للدميقراطيـــات اجلديـــدة  ٣-١ ب
أو املســتعادة، إعــداد �أوراق معلومــات قطريــة� تبــــني بإجيـــاز 
ـــــها يف البلــــد  احتمـــاالت دفـــع الدميقراطيـــة إىل األمـــام وتعميق
واخلطـوات الـيت اختـــذت أو الــيت مــا زال يتعــني اختاذهــا لتنــاول 
ـــات اجلديــدة  مبـادئ وتوصيـات إعـالن املؤمتـر الـدويل للدميقراطي

أو املستعادة؛ 



03-5309413

A/58/387

إقامـــة قواعـــد بيانـــات وطنيـــة خاصـــة ـــا بشـــأن املؤشـــــرات  ٣-١ ج
الدميقراطية، حىت تتمتـع بقـدرة أفضـل علـى رصـد مـا حتققـه مـن 
ــــة واالجتماعيـــة علـــى مـــر الزمـــن.  تقــدم يف التنميــة الدميقراطي
ويوصى، لدى وضع املؤشرات الدميقراطية الوطنية اخلاصـة بكـل 
بلد، االستفادة من العمل الذي تقـوم بـه حاليـا احملـافل األخـرى. 
وينبغـي أن يكـــون إنشــاء قــاعدة بيانــات كــهذه عمليــة شــاملة 
وديناميـة يشـارك فيـها صـانعو السياسـات واألكـادمييون واتمــع 
املـدين. وهـذه العمليـة سـتزيد مـن الوعـــي العــام بقضايــا احلكــم 
الدميقراطي وتوفر استعراضا واسـع النطـاق للتقـدم احملـرز يف هـذا 
ـــة يف بنــاء  اـال. وميكـن أن تكـون هـذه العمليـة أيضـا ذات أمهي
توافق آراء وطين تشـارك فيـه مجيـع األطـراف املعنيـة ويـؤدي إىل 

زيادة التوطيد الوطين للدميقراطية. 
إيالء أمهية خاصة للمجاالت التالية:  ٣-١ د

املشاركة والتمثيل  ٣-٢
كفالة أن تضمن العملية االنتخابية مبادئ إجراء انتخابـات حـرة  ٣-٢ أ
ــــى االقـــتراع الســـري العـــام،  ونزيهــة بشــكل دوري، تقــوم عل

وترصدها سلطات إشراف انتخايب مستقلة؛ 
التشــديد علــى تثقيــف النــاخبني وخصوصــا مــــن أجـــل زيـــادة  ٣-٢ ب
مشـاركة النـاخبني والتقليـل مـن األصـــوات الباطلــة. وكفالــة أن 

حيصل الناخبون على معلومات مستقلة وكافية؛ 
ـــــات  كفالــــة اســــتقاللية اهليئــــات االنتخابيــــة وكفالــــة الضمان ٣-٢ ج

الدستورية هلا؛ 
كفالة الشفافية يف متويل احلمالت االنتخابية؛  ٣-٢ د

ـــا يف ذلــك احلــق يف تشــكيل  كفالـة حريـة تكويـن اجلمعيـات، مب ٣-٢ هـ
أحزاب سياسية مستقلة خللق جمتمع قائم على التعددية؛ 

دعـم مشـاركة املواطنـني الذيـن يعيشـــون يف اخلــارج وكفالــة أن  ٣-٢ و
تسـتفيد العمليـة االنتخابيـة وعمليـة صنـع القـرار مـن أكــرب نســبة 

ممكنة من مشاركة اتمع؛ 
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إلغاء مركزية اختاذ القرارات لتتخذ علـى املسـتوى احمللـي، حيـث  ٣-٢ ز
يكون ذلك ممكنا؛ 

ـــــــى  إدخـــــال حتســـــينات علـــــى املؤسســـــات الدميقراطيـــــة عل ٣-٢ ح
املستوى احمللي؛ 

اختاذ تدابري فورية، حســب االقتضـاء، إلصـدار مجيـع التشـريعات  ٣-٢ ط
(حـىت املاليـة منـها) يف شـكل مســـودات أوليــة والنظــر يف دعــوة 
املواطنني واألحزاب السياسية املهتمة إىل تقـدمي التعليقـات عليـها 

قبل اعتمادها؛ 
حتسني مستوى عمل اللجان الربملانية؛  ٣-٢ ي

ينبغي للهيئات التنفيذية والتشريعية إجراء مشاورات منتظمـة مـع  ٣-٢ ك
املواطنني لكفالة إدراكهم التام الحتياجام وبالتايل قدرم علـى 

تناوهلا وفقا لذلك، على أعلى املستويات؛ 
التنمية املستدامة والقضاء على الفقر  ٣-٣

إنشـاء شــبكات أمــان، مبــا يف ذلــك نظــم الرعايــة االجتماعيــة،  ٣-٣ أ
للفقراء واملهمشني يف جمتمعاتنا؛ 

كفالـــة توفـــري اخلدمـــات األساســـية بأســـعار ميســـــورة ألشــــد  ٣-٣ ب
الناس فقرا؛ 

معاجلة الفجوة القائمة بـني املنـاطق احلضريـة والريفيـة عـن طريـق  ٣-٣ ج
خطط إمنائية تتناول احتياجات اتمعات الريفية؛ 

ــة  تعزيـز مـوارد التنميـة البشـرية مـن أجـل حتقيـق األهـداف الوطني ٣-٣ د
للتنمية االقتصادية، وال سيما بغية متكني العاطلني عن العمل مـن 

احلياة حياة منتجة يف جمتمعاتنا؛ 
تعزيز املشاركة العامة يف عملية صنع القرار املتصلة بالبيئة؛  ٣-٣ هـ

إيالء األولوية حلماية البيئة ملا لذلك من صلـة مباشـرة بـالتخفيف  ٣-٣ و
من حدة الفقر؛ 

العمل بقوة على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.  ٣-٣ ز
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محاية حقوق اإلنسان  ٣-٤
إنشاء جلان حلقوق اإلنسان مستقلة وغري متحيزة أو تعزيز القائم  ٣-٤ أ
ــــاريس، وإنشـــاء مكـــاتب ألمنـــاء املظـــامل  منــها وفقــا ملبــادئ ب
أو هيئـات مشـــاة قــادرة علــى التحقيــق يف انتــهاكات حقــوق 

اإلنسان وسوء استخدام السلطة؛ 
املواءمة بني التشريعات الوطنية والصكوك الدولية املتعلقة بتعزيـز  ٣-٤ ب

حقوق اإلنسان ومحايتها؛ 
ـــة املتعلقــة حبقــوق  النظـر يف االنضمـام إىل مجيـع الصكـوك الدولي ٣-٤ ج
اإلنسـان، وإعـداد التقـــارير بانتظــام عــن تنفيذهــا، وتقدميــها إىل 
اآلليـات املعنيـة املنشـأة مبوجـب معـاهدات للنظـر فيـها، والتعــاون 

بشكل نشط مع جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛ 
دعـم قـدرات املنظمـات غـري احلكوميـــة ووســائط اإلعــالم علــى  ٣-٤ د

رصد حقوق اإلنسان؛ 
وضع برامج تثقيفية يف جمال حقوق اإلنسـان موجهـة إىل اجليـش  ٣-٤ هـ
والشـرطة واخلدمـة املدنيـة، عـالوة علـى عامـة الشـــعب. وينبغــي 
للبلـدان أن تنظـر يف إمكانيـــة إدراج التربيــة املدنيــة والتثقيــف يف 
جمـــايل الدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان يف مقرراـــا املدرســــية، 
أو تشـجع السـلطات املختصـة علــى القيــام بذلــك، وإن اقتضــى 
األمـر، أن تطلـب املسـاعدة مـن منظومـة األمـم املتحـدة واتمـــع 

املدين؛ 
ـــع املواطنــني أمــام القــانون ومحايتــهم  تعزيـز ومحايـة مسـاواة مجي ٣-٤ و

املتساوية مبوجب القانون؛ 
كفالة احلق يف تساوي فرص االحتكام إىل القضـاء واحلمايـة مـن  ٣-٤ ز

االعتقال التعسفي؛ 
التحري عن اآلليات البديلة لتسوية املنازعات؛  ٣-٤ ح

إنشــاء نقابــات/رابطــــات مســـتقلة للمحـــامني، يف حالـــة عـــدم  ٣-٤ ط
وجودها؛ 

تعزيز استقاللية اهليئات القضائية وعدم حتيزها وطابعها املهين؛  ٣-٤ ي
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كفالـة مراعـاة األصـــول القانونيــة يف احملاكمــة واحلــق يف اعتبــار  ٣-٤ ك
املتهم بريء حىت تتم إدانته يف احملكمة؛ 

كفالة احلق املضمون يف حماكمة نزيهة وغري متحيزة؛  ٣-٤ ل
كفالة التحقيق بشكل جيد يف انتهاكات حقوق اإلنسـان وسـوء  ٣-٤ م

استخدام السلطة وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة؛ 
كفالة تقدمي التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛  ٣-٤ ن

محاية حريات من يعملون على/يف جمال محاية حقوق اإلنسان.  ٣-٤ س
حكومة تتسم باالنفتاح والشفافية  ٣-٥

تسهيل سبل حصول املواطنني على املعلومات؛  ٣-٥ أ
ـــة،  جعـل األنشـطة واملعـامالت الداخليـة والعـابرة للحـدود الوطني ٣-٥ ب
وهـي األكـثر تعرضـا ملمارســـات الفســاد، أكــثر شــفافية وقابلــة 

للتحقيق فيها بسهولة؛ 
تثقيــف املســؤولني الوطنيــني وموظفــي اخلدمــة املدنيــة يف جمـــال  ٣-٥ ج
وسائط اإلعالم من أجل إذكاء الوعي بـدور وسـائط اإلعـالم يف 

اتمع الدميقراطي؛ 
تيسري االطالع على الســجالت احلكوميـة واملعلومـات األخـرى،  ٣-٥ د
ـــة الوطنيــة، مــع محايــة األفــراد واملنظمــات  ضمـن أطرنـا القانوني

واملؤسسات من سوء املعاملة؛ 
تعديــل أي صكــوك قانونيــة متنــع وســائط اإلعــالم مــن القيــــام  ٣-٥ هـ

بعملها؛ 
دعــم الــربامج اهلادفــة إىل حتســني املســــتوى املـــهين واألخالقـــي  ٣-٥ و
للصحفيــني يف البلــد والتشــجيع علــى إنشــــاء النقابـــات املهنيـــة 

للعاملني يف وسائط اإلعالم؛ 
سيادة القانون واملساءلة  ٣-٦

العمل على أن يبقى اجليش مسؤوال أمام احلكومة املدنية املنتخبة  ٣-٦ أ
دميقراطيا؛ 
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تعزيز الفصل بني السلطات، حسب االقتضاء؛  ٣-٦ ب
متتــني القــاعدة القانونيــة ملكافحــة الفســاد مبــا يف ذلــك التســريع يف عقــــد  ٣-٦ ج

املفاوضات بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واعتمادها؛ 
االنضمام كأطراف إىل اتفاقيات األمـم املتحـدة وبروتوكاالـا ذات الصلـة  ٣-٦ د
ملكافحة اإلرهاب الـدويل والتشـجيع علـى التوصـل علـى وجـه السـرعة إىل 
اختتـام املفاوضـات الـــيت تتنــاول مشــروع االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال 

اإلرهاب النووي  ومشروع االتفاقية الشاملة بشأن اإلرهاب الدويل؛ 
ــابع  التعـاون التـام مـع جلنـة مكافحـة اإلرهـاب الـيت أنشـأها جملـس األمـن الت ٣-٦ هـ
لألمـم املتحـــدة ملكافحــة اإلرهــاب، وغريهــا مــن اآلليــات الدوليــة املعنيــة 

مبكافحة اجلرمية عرب الوطنية؛ 
إدراج االتفاقـات الدوليـة املتعلقـة حبمايـــة حقــوق اإلنســان لــدى مكافحــة  ٣-٦ و

اإلرهاب يف التشريعات وتأييد األحكام الواردة فيها؛ 
ضمـان مراعـــاة األصــول القانونيــة يف حماكمــة املتــهمني بارتكــاب أعمــال  ٣-٦ ز

إرهابية، على النحو املنصوص عليه يف الوثائق القانونية الدولية؛ 
توسـيع نطـاق اسـتخدام آليـات األمـم املتحـدة واآلليـــات اإلقليميــة لتســوية  ٣-٦ ح

الرتاعات سلميا؛ 
النظر يف اللجوء إىل خدمات حمكمة العدل الدولية وغريهـا مـن املؤسسـات  ٣-٦ ط

الدولية واإلقليمية املعنية بتسوية املنازعات؛ 
إدراج األحكام املتعلقة بآليات احلـؤول دون نشـوب الصراعـات والتوصـل  ٣-٦ ي

إىل توافق اآلراء يف التشريعات؛ 
العمل على الصعيد اإلقليمي  - ٤

تعزيز التعاون اإلقليمي يف إقامة الدميقراطية عرب ما يلي: 
رسـم خطـــة عمــل خمصصــة للمنــاطق عــن طريــق املنظمــات املشــتركة بــني  ٤-١

احلكومات بالتعاون مع احلكومات واتمع املدين؛ 
تبين إعالنات أو مواثيق إقليمية أكثر تكيفا مــع األوضـاع السـائدة يف املنـاطق  ٤-٢

ومركَزًة على التعاون اإلقليمي من أجل توطيد الدميقراطية ودعمها؛ 
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حتديـد منـط العالقـة بــني املنظمــات اإلقليميــة واملؤمتــر الــدويل للدميقراطيــات  ٤-٣
اجلديدة أو املستعادة ووضع تفاصيل اإلجـراءات الواجـب اتباعـها لـدى بـذل 

جهود متضافرة مشتركة؛ 
ـــادل اخلــربات يف جمــال طريقــة التغلــب علــى  تنفيـذ سلسـلة مـن األنشـطة لتب ٤-٤
مـا تطرحـه العوملـة مـن حتديـات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة واألثـر الــذي 
ختلفــه علــى احلكــم الدميقراطــي؛ واملســؤولية االجتماعيــة يف عــامل يتعــــومل؛ 
ــــاركة والتمثيـــل علـــى املســـتوى احمللـــي؛  والتنميــة الريفيــة واحلضريــة واملش
واملشـاركة والتمثيــل يف وضــع الــربامج البيئيــة واإلمنائيــة وتنفيذهــا؛ ووضــع 
السياســات العامــة وتطويــر القــدرات الالزمــة لتحقيــق األهــــداف اإلمنائيـــة 

لأللفية؛ 
االتفاق على طرائق تبادل املسـاعدة يف جمـال تطويـر املؤسسـات الدميقراطيـة؛  ٤-٥
وتبـادل اخلـربات يف جمـال نشـر ثقافـة السـالم؛ واســـتحداث برامــج ملســاعدة 

البلدان اليت قيد التحول إىل بلدان دميقراطية؛  
تنظيم فعاليات إقليمية دورية يف إطار عمـل املنظمـات أو املنتديـات اإلقليميـة  ٤-٦
ـــم التقــدم الــذي تحــرزه  بلــدان املنطقــة يف مســاعيها إلقامــة  مـن أجـل تقيي

الدميقراطية؛ 
عقــد سلســلة مــن االجتماعــات وحلقــات العمــل مــع مشــاركة األوســــاط  ٤-٧
األكادمييـة واتمـع املـدين ملناقشـة احلاجـة إىل تقييـم احلكـم الرشـيد وانتشـــار 
الدميقراطيـة، وتبـادل اآلراء بشـــأن طرائــق هــذا التقييــم وحتديــد أمثلــة علــى 

املمارسات السليمة أو حل املشاكل بطريقة مبتكرة يف هذا اال؛ 
إنشاء شبكات إقليمية من صناع القرار وأعضاء اتمع املدين لدراسـة مسـألة  ٤-٨
احلــؤول دون نشــوب الصراعــات والتوصــل إىل توافــق اآلراء يف اتمعـــات 

الدميقراطية وتبيان التجارب الناجحة لتبادهلا مع الشركاء اإلقليميني؛ 
التعـهد بإقامـة شـبكات إقليميـة مـن العـاملني يف القطـــاع التعليمــي واجلــهات  ٤-٩
املعنية به لتعميم املناهج الدراسية الـيت تنـاصر الدميقراطيـة وتبـادل اخلـربات يف 

هذا اال؛ 
تشـجيع احلـوار اإلقليمـي بشـأن تعزيـز حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساســـية  ٤-١٠

ومحايتها وإقامة آليات رصد إقليمية لتقييم حالة هذه احلقوق واحلريات؛ 
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تشـجيع احلـوار اإلقليمـي لتبـــادل اخلــربات املكتســبة يف جمــال تعزيــز نظــامي  ٤-١١
االنتخابات واألحزاب السياسية؛ 

اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات إلنشـاء قواعـــد بيانــات خاصــة باملعــاهدات  ٤-١٢
واإلعالنات واالتفاقات اإلقليمية وتبادل املعـارف واخلـربات يف جمـال احلكـم 

الدميقراطي؛ 
تشجيع التعاون الدويل ملكافحة الفساد، ال سيما على الصعيد اإلقليمي.  ٤-١٣

العمل على الصعيد الدويل  - ٥
إن املؤمتر الدويل اخلامس املعين بالدميقراطيات اجلديدة أو املسـتعادة، إذ يشـري 
مع التقدير إىل تقريـر األمـني العـام (A/56/499، ٢٣ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١)، 
يوصـي األمـني العـام لألمـم املتحـدة بـأن يقـوم، يف سـبيل تعزيـز الدميقراطيـة ودعمــها، 

بتأييد اخلطة التالية: 
تعزيز آلية املتابعة عرب العمل على ما يلي:  ٥-١

إسناده مسؤولية متابعة تنفيذ خطة العمل هذه؛  ٥-١ أ
قيــام رئيــس املكتــب، حســب االقتضــاء، بتمثيــل املؤمتــر املعـــين  ٥-١ ب

بالدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة يف املنتديات الدولية؛ 
تشــكيل رئيــس املؤمتــر الــدويل اخلـــامس املعـــين بالدميقراطيـــات  ٥-١ ج
اجلديدة أو املستعادة، مبؤازرة األمم املتحدة، فريق عمـل ليبحـث 
النتائج اليت توصل إليها املؤمتـر الـدويل اخلـامس واملقترحـات الـيت 
قُدمـت يف األحبـاث األساسـية الـيت رفعـت إليـه واملداخـالت الـــيت 
أديل ا أثناءه، وذلـك بغيـة دراسـة املقترحـات الداعيـة إىل جعـل 
املؤمتر حىت أكثر فعالية وكفاءة ووضـع برنـامج عمـل للمؤمتـرات 

القادمة قابل للتطبيق؛ 
تنسيقه مع آلية املتابعة اخلاصة باملنتدى الدويل للمجتمع املدين؛  ٥-١ د

حـث الرئيـس أو املكتـب علـى بــدء نقاشــات مــع رئيــس جتمــع  ٥-١ هـ
الدميقراطيات لتبادل اآلراء بشأن وسائل التقريـب بـني احلركتـني 

بطريقة تكاملية. 
 


