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إإعالنن ووااررسو ووفي بيیاناتت ااالجتماعاتت االوززاارريیة االمختلفة  اانطالقا من االتزاامهھ بدعم االمجتمع االمدني في
إإيیمانهھ مجتمع االديیمقرااططيیاتت لددااررةة ااإلووإإجماعع باماكو)٬، يیؤكد مجلس وواالتزاامم سانتيیاغو خطة عمل سولل (

  االتنميیة.االهھامم االذيي يیؤدديیهھ االمجتمع االمدني في جميیع نوااحي االحكم االديیمقرااططي ووبالدوورر 

 

 نسقيیأأنن ٬، يیخطط مجلس ااإلددااررةة ووتقويیتهھ االمجتمع االمدني ووتمكيین االقويیة ةمدنيیاال ساحةاالووااعتراافا منهھ بأهھھھميیة 
بالدااخل وواالخاررجج  ووتعزيیز حمايیتهھ االمجتمع االمدني تروويیجلأأعمالل االدوولل ااألعضاء في مجتمع االديیمقرااططيیاتت 

أأنن ة االمدنيیة في جميیع أأنحاء االعالم. ووإإننا نؤكد في موااجهھة االقيیودد االتي تفرضض على االمجتمع االمدني وواالساح
وواالتشاوورر االهھاددفف على قوةة االساحة االمدنيیة وونشاطط االمجتمع االمدني  ااننعتمدتووحيیويیة ااألمم االديیمقرااططيیة قوةة 

ووإإننا نعربب ووررفاهھھھيیة جميیع االناسس. االسالمم وواالرخاء وواالتنميیة االوططنيیة  عزيیزبيین االحكوماتت وواالمجتمع االمدني لت
االساحة االمدنيیة السيیما على االحق في حريیة فرضض االكثيیر من االحكوماتت قيیودداا على  إإززااءق عن قلقنا االعميی

 مما٬، اإلنترنت أأوو غيیر ذذلكااالتصالل بسوااء من خاللل  ووحريیة تكويین االجمعيیاتت وواالتجمع االسلمياالتعبيیر 
 يیتعاررضض مع االمباددئئ االديیمقرااططيیة.

 

عزيیز مشارركة االمجتمع االمدني وواالردد على بالعمل سويیا لتووتلتزمم االحكوماتت ااألعضاء في مجلس ااإلددااررةة 
على أأددااء ددووررهه في االقانونن وواالمماررسة مما يیقوضض قدررةة االمجتمع االمدني االقيیودد االمتزاايیدةة على االساحة االمدنيیة 

  االهھامم.
 

ضمانن االتنسيیق االفعالل للجهھودد االعديیدةة االجارريیة بالفعل لتحقيیق هھھھذهه االغايیة٬، وومن ذذلك ما هھھھو من نسعى إإلى   -
 مم االمتحدةة وولتعزيیز ددعمنا لتلك ااآلليیاتت االحاليیة لحمايیة ووتقويیة االمجتمع االمدني.منظومة ااألخاللل 

 
االمفوضض االسامي لحقوقق ااإلنسانن وومجلس حقوقق جهھودد حمايیة االساحة االمدنيیة االتي يیبذلهھا قوةة الندعم ب  -

ن االمقررروونن االخاصونن لدىى ااألمم االمتحدةة ووغيیر ذذلك موواالتي يیبذلهھا من خاللل مرااجعتهھ االدوورريیة ااإلنسانن 
  ااألخرىى ذذااتت االصلة سوااء على مستوىى ااألمم االمتحدةة أأوو االمستوىى ااإلقليیمي.ااإلجرااءااتت االخاصة 

 
 

ترعى تمكيین وواالقرااررااتت االسيیاسيیة وواالمماررساتت االتي االقواانيین  روويیجعلى تكمثالل يیحتذىى  جاهھھھديین سنعمل  -
لسيیاساتت ووااعاررضض االتشريیعاتت تاااللتزااماتت االقانونيیة االدووليیة ووتماشى مع بما يیاالساحة االمدنيیة 

  إإعاقة االمجتمع االمدني.وواالمماررساتت االتي من شأنهھا ااإلفرااطط في 
 

لبحث كيیفيیة حمايیة ووتعزيیز ووتمكيین االتوااصل مع االمجتمع االمدني للمباددئئ االسابقة٬، سنسعى إإلى ددعما   -
  .وواالتعامل معهھ االمجتمع االمدني

 
مدنيیة وواالتعامل مع االمجتمع االمدني في ددعم ووتمكيین االساحة االنعتزمم أأيیضا مشارركة أأفضل االمماررساتت   -

 كشركاء في االحواارر.
 

ددعت االضرووررةة إإلى ذذلك لدعم االمجتمع االمدني في  كلمابلوماسي وومنسق ددسنسعى إإلى االقيیامم بعمل   -
االتعبيیر ووتكويین  فيعن االحريیاتت ااألساسيیة االتي يیتعرضض االمجتمع االمدني فيیهھا للتهھديید ووإإلى االدفاعع االبلداانن 

حريیة ب االخاصة عملاالووذذلك من خاللل مجموعة بدوونن تميیيیز من أأيي نوعع ي االجمعيیاتت وواالتجمع االسلم
  تمكيین ووحمايیة االمجتمع االمدني على سبيیل االمثالل ال االحصر.ب االخاصة عملاالاالتعبيیر وومجموعة 

 
 
االعمل على تطويیر ططرقق جديیدةة وومبتكرةة لتقديیم االدعم االفني وواالمالي ووااللوجستي لتعزيیز كما نعتزمم أأيیضا   -

جمعيیاتت حتى يیتمكن االجميیع من االتوااصل االهھاددفف مع االحكومة االتكويین حريیة في يیع ووحمايیة حق االجم
 منظوماتت تعزيیز ررفاهھھھيیة بلداانهھم.  وواالمشارركة االفعالة في 
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ل مع ممثلي االمجتمع ماعيیعتزمم مجلس ااإلددااررةة وواالدوولل ااألعضاء موااصلة االتكل هھھھذهه االجهھودد٬،  ووفي خضم
 عمادداالتي تمثل خاللل االتشاوورر مع االلجنة االتوجيیهھيیة االدووليیة ووذذلك من ووغيیرهھھھم من ااألططراافف االمعنيیة االمدني 

 لمساعدتنا في فهھم االتحديیاتت االتي توااجهھهھا وواالتغلب عليیهھا. في مجتمع االديیمقرااططيیاتت  مدنياالمجتمع اال
 

ددوولي قويي  ررددلضمانن  االقاددمةططواالل االسنوااتت لقد عقدنا االعزمم على متابعة هھھھذاا االشأنن. وونعتزمم االعمل سويیا 
مؤسساتت اثر االقيیودد االتي تفرضض على االمجتمع االمدني. ووندعو ممثلي االمجتمع االمدني وواالتكعلى ووفعالل 

وواالحكوماتت ااألخرىى وواالقطاعع االخاصص وواالهھيیئاتت متعدددةة ااألططراافف االوططنيیة لحقوقق ااإلنسانن وواالمجتمع االخيیريي 
 ا في ددعم االمجتمع االمدني وواالدفاعع عنهھ. نللمشارركة مع

 
بيین ااستخالصص مباددئئ ووتطويیر أأفضل االمماررساتت في االعالقة عمل على أأنن نأأننا نخطط جديیر بالذكر 

 ومم ببحثهھ. ووسوفف نقيیلهھذاا االتوج ووااسعددعم االحكوماتت وواالمجتمع االمدني ووتمكيین ساحة مدنيیة قويیة ووططلب 
االميیثاقق ـ"من شأنهھا االتمكيین للساحة االمدنيیة وواالمضمنة فيیما يیشارر إإليیهھ غالبا بكيیفيیة تعزيیز ووحمايیة االحقوقق االتي 

االعهھد االدوولي االخاصص بالحقوقق ٬، وقق ااإلنسانن" (وواالذيي يیشمل ااإلعالنن االعالمي لحقوقق ااإلنسانناالدوولي لحق
في بالحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیة) وواالمضمنة كذلك ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة وواالثقافيیة وواالعهھد االدوولي االخاصص 

تعزيیز ووحمايیة حقوقق وواالجماعاتت ووهھھھيیئاتت االمجتمع في  ددحق وومسؤووليیة ااألفرااب االمتعلقإإعالنن ااألمم االمتحدةة 
 االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن). في شأنن(إإعالنن ااإلنسانن وواالحريیاتت ااألساسيیة االمعترفف بهھا عالميیا 


