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 )اجلمعية املائة وثالثة عشر لالحتاد الربملاين الدويل (٢٠وثيقة االحتاد الربملاين الدويل رقم 

 ، A/57/47املعممة يف الدورة الستني للجمعية العامة، وفقا للقرار 
  من جدول األعمال٥٩ و ٥٤يف إطار البندين 

 
 

 االحتاد الربملاين الدويل   
 

  
 معية املائة وثالثة عشر لالحتاد الربملاين الدويلقرار اعتمدته باإلمجاع اجل  
 )٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩جنيف، (  
أمهية اتمع املدين وتفاعله مع الربملانـات وغريهـا مـن اجلمعيـات املنتخبـة دميقراطيـا مـن                  

 أجل تطوير الدميقراطية وتنميتها
 ،إن اجلمعية املائة وثالثة عشر لالحتاد الربملاين الدويل 
أن االلتزام الصادق والفعال بالتفاعل بـني اتمـع املـدين والربملانـات وغريهـا                إذ تدرك  

من اجلمعيات املنتخبـة دميقراطيـا اسـتثمار سياسـي طويـل األمـد مـن شـأنه أن يـسهم، إن أديـر                        
، يف كفالة السلم، والعـدل، والرفـاه، وزيـادة مـشاركة املـواطنني، وتعزيـز                على الوجه الصحيح  

 املؤسسات التمثيلية ومشروعية احلكومات،فعالية 
 العالقة الوطيدة بني الدميقراطية واتمع املدين، وكذلك دور اتمع املـدين            وإذ تؤكد  

 يف تنمية الدميقراطية وتعزيزها، وفتح باب التغيري الذي ال بد منه لعمليات التنمية،
طيــة، منتــديات ممتــازة   أن الربملانــات تــشكل، مــن بــني املؤســسات الدميقرا وإذ تــدرك 

 ،اتمع املدين أشكال للتحاور بشفافية وحرية مع خمتلف
ــني التفاعــل اإلجيــايب         وإذ تــدرك  ــاك دائمــا فــرق أساســي ب والبنــاء، أنــه ســيكون هن

والعالقات ذات الطابع الصدامي والتحكمي أو اليت تكتـسب هـذا الطـابع أو الـيت قـد حتركهـا                    
 دوافع خفية،

ــة والدوليــة،     أن هــذا وإذ تالحــظ  التفاعــل جيــب أن يأخــذ يف االعتبــار األبعــاد الوطني
ويراعي ضرورة التزام الـدول ال بكفالـة التعـاون املطـرد مـع اتمـع املـدين فحـسب، بـل أيـضا                        
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 هــذا ن أن مــن شــأوإذ تــدركبتعزيــز ذلــك التعــاون، مــن أجــل تنميــة الدميقراطيــة وتوطيــدها،   
 طوير الدميقراطية كعملية سياسية وطبيعتها التشاركية،التفاعل أن يعزز العالقة احليوية بني ت

رأس املـال البـشري     أن   أمهية بنـاء قـدرات املـواطنني عـن طريـق التعلـيم، إذ                وإذ تدرك  
يف عمليـة التحـول إىل      مها احملركـات األساسـيان والعنـصران الرئيـسيان          ورأس املال االجتماعي    

 ايل واملادي،رأس املال امل ويعادالن يف األمهية الدميقراطية
ــضا   ــدرك أي ــا       وإذ ت ــى عاتقه ــع عل ــامل مؤســسات تق ــع أحنــاء الع ــات يف مجي أن الربملان

مسؤولية وضع قاعدة أساسية تقوم عليها سياسـات اجتماعيـة واقتـصادية تركـز علـى اإلنـسان                  
وتكفـل التمويـل املناسـب والـشفاف        وتعزز أواصر الثقة املتبادلة واملعاملة باملثل بـني املـواطنني،           

ميكن التحقق منه قانونيا ويكون هدفه الوحيد تعزيز الدميقراطية ولـيس هـدم احلكومـات               لذي  ا
 بطريقة مشروعة،املنشأة 

 اإلعــالن العــاملي لالحتــاد الربملــاين الــدويل بــشأن الدميقراطيــة املعتمــد   وإذ تعيــد تأكيــد 
ــدويل       ــاين ال ــستني للمجلــس الربمل ــة وال ــة واحلادي ــدورة املائ ــاهرة،(خــالل ال ــول الق ســبتمرب /أيل

 “ضمان دميقراطية دائمة بإقامة روابط وثيقـة بـني الربملـان والـشعب            ”والقرار املعنون   ) ١٩٩٧
سـبتمرب  /أيلـول القـاهرة،    (املـؤمتر الثـامن والتـسعني لالحتـاد الربملـاين الـدويل           الذي اعتمـد خـالل      

١٩٩٧(، 
اختاذ تـدابري   إىل إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين شجعا احلكومات على           وإذ تشري  

لكفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملـة يف هياكـل الـسلطة ومراكـز اختـاذ القـرار وزيـادة قـدرا                    
، يف هـذا الـصدد، أن احلركـات الـشعبية           وإذ تـدرك  على املشاركة يف القيادة واختاذ القـرارات،        

يـة التـشاركية    الدميقراطبنـاء   النسائية، من قبيل املنظمات غري احلكومية، تسهم إسهاما هامـا يف            
 على الصعيدين احمللي والدويل،

أحكـام قانونيـة تكفـل      قائمـة علـى      بأن يئة بيئة مواتية للمجتمع املدين،        واقتناعا منها  
التعـبري، وفقـا لإلعـالن      حريـة    و تكـوين اجلمعيـات   حريـة   الجتمـاع و  ااحلريات األساسية، حرية    

ينبغـي أن يـشكل     لدوليـة واإلقليميـة،     العاملي حلقـوق اإلنـسان وغـريه مـن العهـود واالتفاقيـات ا             
 حجر الزاوية وأساس التفاعل بني الربملانات واتمع املدين،

 ضرورة إقامـة شـراكة متوازنـة بـني الدولـة واتمـع املـدين تكفـل الـشفافية                    وإذ تؤكد  
 واملساءلة وحق احلكومات يف سن قوانني تنظم أنشطة منظمات اتمع املدين،

ختالفـات  ال اوإذ تالحـظ بع الـشعيب والطـوعي للمجتمـع املـدين،      الطـا   على وإذ تشدد  
 يف شىت املناطق،الكبرية يف هيكل اتمع املدين 
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ــدين  وإذ تؤكــد  ــة   آخــذ يف التحــول   أن اتمــع امل ــصادية عاملي ــة واقت ــوة اجتماعي إىل ق
يم، ، والتعلـ اخلـدمات االجتماعيـة  كربى، وأن أنشطته تغطـي طائفـة واسـعة مـن امليـادين، منـها          

 ،معالتصال واإلوالصحة، وحقوق اإلنسان، واال
تـأثري  ضرورة صيانة استقالل منظمـات اتمـع املـدين وأمهيـة احليلولـة دون          وإذ تؤكد  

 خلطط غري مشروعة،بغرض الترويج املصاحل األجنبية فيها 
ســد  أمهيــة التفاعــل اخلــالق بــني الربملانــات واتمــع املــدين، خاصــة يف        وإذ تــدرك 
احملليـــة واهليئـــات احلكوميـــة، ومنظمـــات القطـــاع العـــام،  اجلماعـــات بـــني خمتلـــف ت الفجـــوا

 ومؤسسات القطاع اخلاص، واجلمهور،
 وجوب تنظيم العالقات املالية بني منظمات اتمع املدين واحلكومـات مـن       وإذ تؤكد  

ها وبـني   بينـ الـصالت   عليهـا أو انقطـاع      املـؤثرة   أجل توفري الدعم الالزم هلا مع تـاليف الـضغوط           
 ،ميكن أن يعرض استقالل منظمات اتمع املدين وتنوعها للخطردوائرها، وهو ما 

قمع اتمـع املـدين   عن طريق  الدميقراطية  أن تقوض   قوى بإمكاا   هناك   أن   وإذ تدرك  
 ،متعصبةقد تنبثق عن حكومات أو إيديولوجيات وأا أو التحكم فيه 

فــساد، وانعــدام الفــرص حتــد مــن حريــة املــواطن،    أن الفقــر، والبطالــة، والوإذ تــدرك 
ــة الــيت      ــاحلؤول دون إشــراك املنظمــات االجتماعي ــه ب ــدميقراطي بأكمل ــبىن وتقــوض النظــام ال تت

 احلقوق الدميقراطية،
 أن التفاعل بني اتمع املدين والربملانات وغريها من اجلمعيات املنتخبـة            تؤكد ‐ ١ 

ــا   الفقــر فحــسب، بــل ســيمكن أفقــر الفقــراء مــن    يــسهم يف القــضاء علــى ســوف ال دميقراطي
وسيثري، بذلك، التمثيـل الـسياسي، ويزيـد    العامة كال يف بلده، املشاركة يف احلياة الدميقراطية   

الربملانات، يف هـذا     وتناشدمن مصداقيته، ويعزز مشروعية املؤسسات والعمليات الدميقراطية،        
تتـاح  حماربة الفقر حـىت     تكثيف  كومية بغرض   الصدد، دعم اجلهود اليت تبذهلا املنظمات غري احل       

 لكل الشعوب فرص ملموسة للمشاركة يف تنمية اتمع املدين؛
ــاحلقوق واحلريــات     تؤكــد - ٢  ــع مجيــع املــواطنني ب ــة متت ــد لكفال ــسبيل الوحي  أن ال

 األساسية هو التأكيد التام للتعددية السياسية واالجتماعية؛
كافة تشجيع التفاعل البناء مع جمتمعاـا املدنيـة         الربملانات واحلكومات    تناشد ‐ ٣ 

مجلـة مـن التـدابري      كـن، مـن خـالل       ممبغية تعزيز الطابع التشاركي لدميقراطياا إىل أقـصى حـد           
ــاطق،        ــة القائمــة بــني املن ــة، وســد الفجــوة الرقمي ــا املعلومــات بفعالي ــها اســتخدام تكنولوجي من

 ؛القائمة على االعتبارات اجلنسانيةوإشراك منظمات اتمع املدين يف عمليات امليزنة 



 -4- 05-59800
 
 

مــشاريع وتنفيــذها لتيــسري املــشاركة بأســره وضــع  الربملــانيني يف العــامل تناشــد ‐ ٤ 
أعمــال علــى اتمــع املــدين التعلــيم للــشباب، والنــساء، والرجــال، وبالتــايل تــدريب   لعامــة، وا

 أمهية مشاركة املواطنني يف استدامة الدميقراطيات؛على ومهام االس التشريعية و
 الربملانات واالحتاد الربملاين الـدويل إىل وضـع آليـات لتبـادل املعلومـات،               تدعو ‐ ٥ 

 مارسات بشأن تنفيذ هذه املشاريع ونتائجها؛واخلربات، وأفضل امل
 الربملانات وضع سياسـة اجتماعيـة مرنـة وفقـا للقـوانني الوطنيـة                كذلك تناشد - ٦ 

املنظمـات  تـسجيل  املعمول ا، واعتماد تشريع يشجع أوجه التفاعـل يف اتمـع املـدين وييـسر        
ويكفـل  احلكوميـة وتنوعهـا،   ويكفل يف آن واحد استقالل املنظمات غـري    تأسيسها  الطوعية أو   

علـى الرتعـة    قائمـة   مـن إيـديولوجيات     تتلقـى الـدعم     عدم تشجيع منظمـات اتمـع املـدين الـيت           
 األصولية و التعصب؛

مبنظمــات املتعلقــة بانتظــام التــشريعات أن تــستعرض  الربملانــات تناشــد أيــضا ‐ ٧ 
  قانونا؛ككيانات مستقلةوالتأسيس اتمع املدين لضمان حقها يف التسجيل 

 أن التمويــــل العــــادل للمجتمــــع املــــدين ضــــروري إلرســــاء دعــــائم  تؤكــــد ‐ ٨ 
ليـسامها  الدميقراطية، وأن هذه الضرورة تتيح لكـل مـن القطـاعني العـام واخلـاص فرصـة كـبرية                    

ال تترتب عليها ضغوط للتأثري يف تلـك املنظمـات        بأساليب  مع اتمع املدين    من خالل التعاون    
بينـها وبـني مـن متثلـهم، وبالتـايل صـيانة اسـتقالل منظمـات اتمـع                  لقائمـة   األواصر  اأو تقوض   

 املدين وتنوعها؛
الراسخة فقط بل وكـذلك      مجيع الدول على أال حتمي املنظمات العريقة         حتث - ٩ 

النـضال  تـدعم   احلركات والرابطات الدميقراطية اجلديدة يف أكثر األحياء والقرى ميـشا، وأن            
 ؛ يف هذه البيئاتلتعايشمن أجل التسامح وا

 الربملانــات علــى تأييــد مجيــع الطــرق البنــاءة للتعــبري الــسياسي،        بقــوة حتــث ‐ ١٠ 
من خـالل   وحتسينها عند الضرورة، وتعزيز حقوق اإلنسان واالستثمار يف رأس املال البشري،            

 املدين؛باتمع اليت تنهض التشريعات السياسية واألنظمة 
تمـع املـدين وأن     حيويـان يف ا   شفافية واملـساءلة عنـصران       أن الـ    التأكيد تكرر - ١١ 

ميكـن أن تـؤدي إىل      قواعـد سـلوك وطنيـة ودوليـة         واالنـضباط، وكـذلك     وضع آليات للمراقبـة     
 هذا الصدد؛حتقيق حتسينات كبرية يف 

 ،مـع اتمـع املـدين     أن تسن تشريعات، وأن تتخذ، بالتعاون        الربملانات   تناشد - ١٢ 
ــا ملكافحــة الفــساد، الــذي يــشكل ديــدا داخليــا للدميقراطيــة، والــدفع ملنوطــة اكافــة التــدابري 
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باملناقشات بشأن تدابري مكافحة الفساد من خالل مجلة من اخلطـوات منـها إجـراء مفاوضـات                 
 فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

ات واملنظمـات غـري   الـشرك قطـاع   الربملانات على يئة الظـروف ملمثلـي      حتث - ١٣ 
احلكومية للدخول يف حوار مبـدئي يهـدف إىل استكـشاف سـبل زيـادة التعـاون، خاصـة فيمـا                     
يتعلق بااللتزامات طويلة األمد املقطوعة يف جماالت من قبيل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لاللفيـة،                

ول ومحاية البيئة، والتخفيـف مـن عـبء الـدين، وكـذلك إىل كـشف وتـذليل العقبـات الـيت حتـ                      
 ؛ ومسامهتها فيهادون مشاركة املنظمات غري احلكومية يف شىت ميادين التنمية

الــسياسات الوطنيــة مبــا يتمــشى وأن تــدعم  الربملانــات واحلكومــات إىل تــدعو ‐ ١٤ 
الدور الذي تقوم به منظمات اتمع املدين يف إجياد فـرص العمـل وحتقيـق التنميـة االقتـصادية،                   

 يف هذين االني؛من خرباا وأن تستفيد 
اتمـع املـدين وتعزيـزه مـن        تنميـة    الربملانـات واحلكومـات علـى تـشجيع          حتث ‐ ١٥ 
ومـن خـالل تنظـيم جلـسات        توفري مـا يلـزم مـن الـدعم، والتـدريب، واملـساعدة الفنيـة،                خالل  

 استماع علنية وأنشطة أخرى تشجع التحاور على الدوام مع اتمع املدين؛
دائمة مع املنظمات غري احلكوميـة، مبـا فيهـا      صالت  ات إىل إقامة     الربملان تدعو ‐ ١٦ 

يف احليـاة الـسياسية،   تعزيز مستوى املـشاركة الـشعبية    همشة، بغية   املفئات  المتثل  املنظمات اليت   
أجوبــة منتظمــة ) وتــشجيع املنظمــات غــري احلكوميــة علــى أن تطلــب مــن احلكومــات(وإعطــاء 

وذلـك لزيـادة    عدم اختاذ اإلجراءات الالزمـة،      أسباب   وكذلك بشأن بشأن اإلجراءات املتخذة    
 التحفيز على املشاركة، وتوعية أعضائها بأمهية مشاركة املواطنني على مجيع املستويات؛

 فعـاال مـع     اأن تكفـل حـوار    ميكـن   قواعـد وإجـراءات     اعتمـاد    الربملانات   تناشد ‐ ١٧ 
 باملهام الربملانية؛جمال االضطالع اتمع املدين يف 

يف اجلهـات الفاعلـة   أمهية إقامـة الربملـانيني التـصاالت مباشـرة مـع         على  شدد  ت - ١٨ 
ميكنـهم أن   اتمع املدين واملواطنني عموما، سواء على مستوى الدوائر، بإنـشاء وجـود برملـاين               

ــستقبلوا  ــا       ي ــتخدام تكنولوجي ــدويل، باس ــوطين أو ال ــستوى ال ــى امل ــوم، أو عل ــن ميثل ــه م  تفي
  مثال؛تاالاملعلومات واالتص

 االحتــاد الربملــاين الــدويل بتوثيــق عالقاتــه بــاتمع املــدين واختــاذ موقعــه توصــي ‐ ١٩ 
اتمع املــدين باعتمــاد اســتراتيجية إعالميــة شــاملة جديــدة  يف النــهوض بــكجهــة فاعلــة عامليــة 
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مــن بــني منظمــات اتمــع املــدين  الربملانــات علــى تــشجيع تفاعــل فعــال حتــث ‐ ٢٠ 
 وجهات النظر من أجل ضمان أفضل املمارسات؛تبادل اخلربات وخالل تقاسم 

ــدعو ‐ ٢١  ــات إىل ت ــصمم، باالشــتراك   الربملان ــشجع ل امــع حكوماــا، براجمــ أن ت ت
احلريــة، واملــساواة أمــام القــانون، وحريــة تكــوين اجلمعيــات،   مثــل تــدريس القــيم الدميقراطيــة  

 يف جمتمع منظم ومستنري؛إال تصان وحتترم على أفضل وجه ال ميكن أن  هذه القيم وتؤكد أن
 الربملانـات واحلكومـات إىل كفالـة صـياغة التـشريعات بطريقـة واضـحة          تدعو - ٢٢ 

املــواطنني والفــاعلني يف اتمــع املــدين حبقــوقهم القانونيــة  وكفالــة تعريــف يفهمهــا املواطنــون، 
  العملية الدميقراطية؛والدستورية ومسؤوليام يف

ــة  تـــشجع - ٢٣  ــا مـــع وســـائط اإلعـــالم  أن تكـــون  الربملانـــات علـــى كفالـ عالقاـ
قائمـة علـى     عموماا يف جمال اإلعالم واالتصاالت املوجهة للمجتمع املدين واجلمهور          وسياسا 

 .التنمية، وشفافة، وتستند إىل احلقيقة وكذلك االحترام املتبادل ومصاحل اتمع العليا
 


