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 االحتاد الربملاين الدويل الصادرة عن ٧رقم وثيقة ال
 )مجعية االحتاد الربملاين الدويل العاشرة بعد املائة(

 ،٥٧/٤٧ عممت يف الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة، وفقا للقرار
  من القائمة األولية١٥٠  و١٠٨  و١٠٢  و٢٤بنود اليف إطار 

 
 االحتاد الربملاين الدويل  

 
 مكسـيكو  (∗رار اعتمدته مجعية االحتاد الربملاين الدويل العاشـرة بعـد املائـة بتوافـق اآلراء              ق  

 )٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٣، سييت
 

بـني  فيمـا   تعزيز الدميقراطية الربملانية مـن أجـل محايـة حقـوق اإلنسـان وتشـجيع املصـاحلة                    
 الشعوب والشراكة بني البلدان

 
 ،يل العاشرة بعد املائةإن مجعية االحتاد الربملاين الدو 
ثل عنصرا حامسا لكفالـة تعزيـز ومحايـة    متالدميقراطية بطريقة جيدة ممارسة  أن إذ تدرك  
 إلنسان وحتقيق املصاحلة الفعالة،حقوق ا
حبقـوق اإلنسـان يكسـب البشـر القـدرة علـى       الكامل  أن التمتع وإذ تضع يف اعتبارها   
حترام الكرامة اإلنسـانية، وأنـه مـن واجـب كـل            س احلرية واملساواة وا   احياهتم على أس  تشكيل  
 صون تلك احلقوق، اجملتمع الدويل العمل من أجل من واجبدولة و

ــة يف إتاحــة     وإذ تؤكــد  ــة الدولي ــه الربملانــات واهليئــات الربملاني ــدور الــذي تضــطلع ب  ال
 ار وحل الرتاعات بالطرق السلمية،منتدى للحو

، وأهنـا متثـل   سوية القانونية الرمسية للمنازعـات  بأن املصاحلة تتعدى نطاق الت     وإذ تسلم  
 عملية وهدفا يف آن واحد،

ترتبط ارتباطـا وثيقـا بـاالعتراف جبـرائم املاضـي      احلقيقية   بأن املصاحلة    وإذ تسلم أيضا   
  وتبيان احلقيقة والتعويض،،لوساطة وا،واملعاقبة عليها من خالل املقاضاة

__________ 
اخلاصة باحملكمة من املنطوق  ٩ - يف أعقاب اعتماد القرار، أعرب وفد اهلند عن حتفظات فيما يتعلق بالفقرة جيم ∗ 

شمل ياحملكمة ال اختصاص فرغم تأييده القرار، مل يكن بإمكانه أن يؤيد هذه الفقرة نظرا ألن . اجلنائية الدولية
 .اإلرهاب
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د للمصـاحلة، كمـا يـدل علـى ذلـك تنـوع             بأنه ليس مثة منوذج وحي     وإذ تسلم كذلك   
اســتجالء احلقيقــة جهــود املصــاحلة يف البلــدان اخلارجــة مــن الــرتاع، مبــا يف ذلــك خمتلــف جلــان  

 واملصاحلة اليت أنشئت،
 الــدور املهــم الــذي تضــطلع بــه الربملانــات الوطنيــة، واجلمعيــات اإلقليميــة،  وإذ تؤكــد 

، واسـتعادة السـالم، وتعزيـز       صـراعات  منع نشوب ال   واالحتاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة يف     
 ة،املصاحل

 صراعات وحلها ويف بناء السالم، على أمهية دور النساء يف منع نشوب الوإذ تشدد 
 يف هــذا الصــدد إىل اإلســهام الــذي قدمــه االحتــاد الربملــاين الــدويل إذ أتــاح   وإذ تشــري 

ــع األطــراف املشــاركة يف   ــا أو املتضــررة منــ صــراع جلمي ــدمي ،ه فرصــة مباشــرة للحــوار م  وتق
، ويف انتــهاء الصــراعاملســاعدة يف تعزيــز اجلمعيــات والربملانــات االنتقاليــة يف حــاالت مــا بعــد   

معاجلــة شــواغل حقــوق اإلنســان الــيت متــس الربملــانيني املوجــودين يف مثــل تلــك احلــاالت، مــن  
 عنية حبقوق اإلنسان للربملانيني،خالل جلنته امل

ــدويل ذات الصــلة، وال ســيما القــرار    وإذ تعيــد تأكيــد  ــرارات االحتــاد الربملــاين ال ات ق
 :التالية
تقويــة اهلياكــل واملؤسســات ومنظمــات اجملتمــع املــدين الوطنيــة الــيت تلعــب دورا يف    ” • 

 ؛)١٩٩٤سبتمرب /كوبنهاغن، أيلول (“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ــدا    ” •  ــة يف البل ــتعادة الســلم والثق ــات واس ــع املنازع ــن احلــرب  من ــة م ــودة : ن اخلارج ع

 “الالجــئني إىل بلــداهنم األصــلية، وتعزيــز العمليــات الدميقراطيــة واإلســراع يف الــتعمري 
 ؛)١٩٩٨أبريل /وندهوك، نيسان(

إسهام الربملانات يف التعايش السلمي لألقليات العرقية والثقافية والدينية، مبا يف ذلـك             ” • 
تعايشا متسما بالتسـامح واالحتـرام الكامـل        مجاعات السكان املهاجرة، داخل الدولة،      

 ؛)أكتوبر/برلني، تشرين األول (“حلقوق اإلنسان
مساعدة املنظمات املتعددة األطراف على كفالـة السـالم واألمـن           دور الربملانات يف    ”  • 

 .)٢٠٠٣أكتوبر /جنيف، تشرين األول (“ويف بناء حتالف دويل من أجل السالم
 

  لعمليات املصاحلة الفعالةوضع األسس الالزمة - ألف 
وتعزيزهـا  الوطنيـة   نشـاء عمليـات للمصـاحلة       إلالـدول   إىل   دعوهتـا    تعيد تأكيد  - ١ 

واألزمـات الداخليـة الـيت تتسـبب فيهـا          صـراعات   وتنفيذها هبـدف التوصـل إىل حلـول دائمـة لل          
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يف  علـى أمهيـة العمـل يف مرحلـة مبكـرة علـى دمـج عمليـة املصـاحلة                     وتشددالرتاعات الدولية،   
، وتشــري إىل أن املصــاحلة قــد تســعف أيضــا يف تعزيــز الدميقراطيــة  صــراعاإلعمــار بعــد انتــهاء ال

 ؛ على نطاق واسع حقوق اإلنسانانتهاكاتوتعميقها يف اجملتمعات اليت هلا سجل يف جمال 
منــاخ للثقــة ميكــن  لتهيئــة  احلاجــة إىل اعتمــاد تــدابري لبنــاء الثقــة  تشــدد علــى - ٢ 

  إطاره جهودها من أجل املصاحلة؛ة أن تتابع يفلألطراف املتنازع
إال إذا كانـت    تسـتمر    بـأن عمليـات املصـاحلة ال ميكـن أن            تعتقد اعتقادا قويا   - ٣ 

 الدول إىل كفالة مشاركة الرجال والنساء فيها على قـدم املسـاواة، وكـذا               وتدعوشاملة حقا،   
 اجملتمع؛عناصر مجيع 

آلراء يف اوطين الـ توافـق   الأساسـي يف كفالـة       أن الربملانات تضطلع بدور      تؤكد - ٤ 
فيمــا يتعلــق باحلاجــة إىل املصــاحلة وشــكلها، ورصــد االتفاقــات املربمــة حتقيقــا هلــذا الغــرض،      

 واعتماد القوانني، وتوفري املوارد املطلوبة لكفالة تنفيذها؛
ت على النظر يف النطاق الكامل للصـكوك احملتملـة للمصـاحلة،            نا الربملا تشجع - ٥ 

والتعلــيم، فضــال عــن خمتلــف أشــكال اجلــراح  ســيما تبيــان احلقيقــة، والتعويضــات، والتئــام وال
 اجملتمعات احمللية؛مستوى على التعويضية العدالة، مبا فيها التدابري 

 
 تنفيذ عمليات املصاحلة - باء 

 الدول على كفالة العودة املبكـرة والطوعيـة لالجـئني واملشـردين داخليـا               حتث - ١ 
ــادة  ــزع ســالح   وإع ــهم؛ ون ــهم وتأهيل ــاتلني توطين ــود الســابقني، وال ســيما  املق ــال، اجلن األطف

ــة؛ وتأهيــل األشــخاص املكلــومني،      ــاة املدني وتســرحيهم مث إعــادة تــوجيههم وإدمــاجهم يف احلي
 وخاصة النساء واألطفال؛

ــة ملعاجلــة انتــهاكات حقــوق    تــدعو - ٢   الــدول إىل إرســاء أشــكال مناســبة للعدال
ــا يف ذلــك إنشــاء جلــان      اإلنســان وال ــان الرتاعــات، مب ــيت ترتكــب إب ــدويل ال ــانون اإلنســاين ال ق

التمثيـل  ‘ ١’: احلقيقة واملصاحلة حيثما يكون ذلك ممكنا ومفيدا واستنادا إىل مـا يلـي            استجالء  
تــوفري املــوارد ‘ ٢’العــادل للتنــوع الــوطين واحلــرص علــى املســاواة بــني اجلنســني يف عضــويتها؛ 

  ووضع اآلليات الضرورية للتنفيذ؛حتديد والية تلك اللجان بوضوح‘ ٣’؛ الكافية
بدور فعال يف مناقشة وتشجيع التقـدم يف عمليـات          القيام   الربملانات إىل    تدعو - ٣ 

املصاحلة، مبا يف ذلك عن طريق جلسات االسـتماع والنظـر يف التقـارير املرحليـة، ومـن خـالل                    
احلقيقـة واملصـاحلة وتنفيـذها يف احلـاالت         اسـتجالء   ان  اإلعالن عن أعمال وتوصيات جلـ     كفالة  

 اليت تكون فيها تلك اللجان قائمة؛
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 االحتــاد الربملــاين الــدويل إىل مجــع الــدروس املستخلصــة مــن التجــارب    تــدعو - ٤ 
 انتهاء الصراعات، وحتليلها وإتاحتها؛للربملانات وأعضائها العاملني يف حاالت ما بعد النسبية 

 
 الدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان وتشــجيع ثقافـة السـالم والتسـامح لتوطيــد       تعزيـز  - جيم 

 صراعاتاملصاحلة ومنع نشوب ال
ــباب اهليكليــة لل    تشــجع - ١  ــى األس ــدول علــى القضــاء عل ــة، صــراعات ال  العنيف

  يف املستقبل؛صراعاتواعتماد سياسات وتشريعات فعالة ملنع نشوب ال
االقتــراع الســري  أســاسعلــى ة حقــا  أن إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــتؤكــد - ٢ 

وحق التصويت العام، ورصدها بواسطة هيئات انتخابية مستقلة، يكتسـي دائمـا أمهيـة قصـوى          
 التنوع الـوطين، كمـا أهنـا أساسـية يف توطيـد عمليـة املصـاحلة وتعزيزهـا                 ثليف إنشاء برملانات مت   

 صراعات عنيفة؛خاصة يف البلدان اخلارجة من 
ــدعو - ٣  ــات ــية   الربملان ــوق السياس ــرام احلق ــة   ت إىل احت  ألحــزاب املعارضــة وحري
 الصحافة؛
االحتياجــات والتطلعـــات  التعــبري بوضــوح عــن     أيضــا الربملانــات إىل   تــدعو  - ٤ 

املختلفة للمجتمع، مع إعطاء األولوية لتلبيـة وتأكيـد عـدد مـن االحتياجـات مـن بينـها املتعلقـة                
 س على اختالفهم؛بالصحة والتعليم واليت يشترك فيها عموم النا

 املســؤولية اخلاصــة لفــرادى الربملــانيني وأحــزاهبم السياســية عــن إشــاعة   تؤكــد - ٥ 
 التسامح يف التنوع؛

حقــا إال إذا مفيــدة  أن الدميقراطيــة الربملانيــة ال ميكــن أن تكــون تؤكــد جمــددا - ٦ 
نون واملمارسـة علـى   ممثلة يف الربملان على أساس املساواة التامة مع الرجـل، يف القـا     املرأة  كانت  

 الربملانات على كفالة حتقيق تلك املساواة بواسـطة مجلـة أمـور منـها اختـاذ                 وحتث بقوة السواء،  
 تدابري خاصة مؤقتة؛

 علــى صــكوك حقــوق اإلنســان الدوليــة  يمل أمهيــة التصــديق العــاتشــدد علــى - ٧ 
رفا يف تلـك الصـكوك       الربملانات يف الدول اليت ليست بعد ط       وتدعووالقانون اإلنساين الدويل،    
 ظر يف تصديقها يف أقرب وقت ممكن؛إىل حبث أسباب ذلك، والن

 أو غريهـا مـن العراقيـل        قـوانني للتقـادم    الربملانات إىل كفالة عدم وجود       تدعو - ٨ 
ــة الــيت حتــول دون   االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين   مالحقــة القانوني

 الدويل؛
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دول إىل أن تنظر يف االنضمام إىل نظام رومـا األساسـي املنشـئ               مجيع ال  تدعو - ٩ 
 إىل  وتشـري أو التصديق عليه إذا مل تكن قد قامت بـذلك بالفعـل،             /للمحكمة اجلنائية الدولية و   

أن هــذا النظــام قــام، لــدى إقــرار اجلــرائم الــيت تــدخل يف نطــاق اختصــاص احملكمــة، بتحديــد     
 والتعقـيم القسـري     ، واحلمـل القسـري    ،ه علـى البغـاء     واإلكـرا  ، واالستعباد اجلنسـي   ،االغتصاب

وأي شكل آخـر مـن أشـكال العنـف اجلنسـي بوصـفها جـرائم حـرب، وبوصـفها جـرائم ضـد                 
د أي جمموعـة مـن      اإلنسانية مىت ارتكبت يف إطار هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـ                 

 السكان املدنيني؛
الصـادر عـن جملـس    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ البلدان كافة على تنفيـذ القـرار        تشجع - ١٠ 
ألمــم املتحــدة واملتعلــق بــاملرأة والســالم واألمــن، بــالنظر إىل الــدور املهــم الــذي   التــابع لاألمــن 

 ا وحلها ويف أنشطة بناء السالم؛تضطلع به املرأة يف منع نشوب الرتاعات وإدارهت
 إمكانية تعزيز حقوق اإلنسـان مـن خـالل عمـل اللجـان الربملانيـة                تشدد على  - ١١ 

عنية حبقوق اإلنسان، وكذا عن طريق إنشاء مؤسسـات وطنيـة مثـل مؤسسـات أمنـاء املظـامل                   امل
 الربملانات على إنشاء مثـل تلـك اللجـان    وحتثلتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وطنيا ودوليا،    

 ، يف حالة عدم وجودها؛واملؤسسات الوطنية
جمال حتسني احتـرام حقـوق      الربملانات إىل أن تقوم بدور أكثر فعالية يف          تدعو - ١٢ 

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ورصد تنفيذ القرارات املتصلة هبا مـن جانـب اهليئـات ذات         
 الصلة؛

 وثقافـة السـالم     ، وحقـوق اإلنسـان    ، الربملانات على كفالة دمج التسامح     حتث - ١٣ 
وغـري الرمسيـة وتعزيزهـا      ومعايري ومبادئ القانون اإلنسـاين الـدويل يف املنـاهج الدراسـية الرمسيـة               

ع الشـباب مـن     أمهية األدبيات املدرسية يف غرس قيم الدميقراطية واملسـاعدة علـى منـ            إىل  بالنظر  
 اعتناق ثقافة العنف؛

ــدعو - ١٤  ــاء،     تـ ــب االقتضـ ــاعدته، حسـ ــز مسـ ــدويل إىل تعزيـ ــاين الـ ــاد الربملـ  االحتـ
لتأسيسية والربملانـات الـيت ختلفهـا،    أو ا/للمؤسسات الربملانية الناشئة، مثل اجلمعيات االنتقالية و    

 أداء أدوارها ومسؤولياهتا بفعالية؛على هبدف تعزيز قدراهتا املوضوعية والتقنية 
ــة االنتخابـــات   تشـــجع - ١٥  ــاد الربملـــاين الـــدويل يف رصـــد ومراقبـ ــاركة االحتـ  مشـ

 .لنحوالربملانات املنتخبة على هذا اعلى شروعية إضفاء املالربملانية، وذلك لإلسهام يف 
 


