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 ) لالحتاد الربملـاين الـدويل     ١١٦اجلمعية  ( لالحتاد الربملاين الدويل     ٢٩الوثيقة رقم     
، يف إطــار البنــود ٥٧/٤ للجمعيــة العامــة، وفقــا للقــرار  ٦٢املعمَّمــة يف الــدورة 

  من القائمة األولية٨٨ و ٧٢ و ١٢
 

 االحتاد الربملاين الدويل  
 

  لالحتاد١١٦ اجلمعية قرار اختذته باإلمجاع  
 )٢٠٠٧مايو / أيار٤نوسا دوا، بايل، (
 

ــة       ــايري الدميقراطيـ ــز التنـــوع واحلقـــوق املتـــساوية للجميـــع مـــن خـــالل املعـ تعزيـ
 واالنتخابية العاملية

  لالحتاد الربملاين الدويل،١١٦ اجلمعية إن 
مـن خـالل    للجميـع   املتـساوية   التنـوع واحلقـوق     ه ميكـن محايـة وتعزيـز        بأنـ  اقتناعا منها  
 ،والرتيهة، مبا يف ذلك االنتخابات احلرة لدميقراطية واالنتخابية العامليةاملعايري ا
تـشكل ضـمانة فعالـة    املعـايري الدميقراطيـة واالنتخابيـة العامليـة         بـأن    واقتناعا منها أيـضا    

 املتساوية،لتنوع واحلقوق ل
اة يف  املـساو كفـل   توالـيت   بدقـة   عرب القوانني الـيت صـيغت        التنوع   محايةن   بأ وإميانا منها  
 ،ةبرملانيو ةدميقراطيياة سياسية  الشرط الذي ال غىن عنه حلي هاألساسيةاحلقوق 
تعزيـز احلقـوق الـسياسية    النامجـة عـن    الفوائـد االقتـصادية واالجتماعيـة        ب هاواقتناعا منـ   

 واالنتخابية، 
ن  وإثنيـة وثقافيـة خمتلفـة مـ        دينيةشرائح   إىل الذين ينتمون    األفرادميع  جلن   بأ وإذ تسلّم  

التوزيع العـادل للفوائـد النامجـة       بـ التمتـع   يف   عملية التنمية و   يف املشاركة   يف يا متساو ااجملتمع حق 
 عن التنمية، 

 احلـق يف املـشاركة يف       م متساوون يف اجملتمع وهلـ     األفراد مجيع   أن من جديد     تؤكد وإذ 
النظـر  صرف  احلـرة بـ    هتـم رادإالتعـبري عـن     ا يف   م، وتاليـ  اهنبلديف  مجيع جوانب العملية االنتخابية     

  القــومياألصــل مــن اآلراء، أو غــريه أو الــرأي الــسياسي أو ، اللغــةأو ، اللــونأو ،عــن العــرق
ــة  أو ــاملكان ــة، أو ة،االجتماعي ــ اإلأو املُلكي ــدأو ة،عاق ــدين،أو، عتقــد املأو ، املول  أو اجلــنس،  ال
 ، أخرى صفة أي ة أوثنياإلماعة اجل أو
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املـساواة  علـى قـدم     قوقها السياسية   حب أةضمان متتع املر  إىل  حلاجة املستمرة    ا وإذ تدرك  
عمليـات  يف   يف الترشـح ويف االضـطالع بـأدوار اسـتراتيجية         والتـصويت   احلق يف   كـ مع الرجل،   
 ،  يف بلدهاصنع القرار

 املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الــدويل كــل مــن األمــمضطلع بــه يــ بالــدور الــذي وإذ تقــر 
  املساواة والتنوع، والربملانات الوطنية يف تعزيز

التنــوع واملــساواة املنــصوص عليهــا يف الــصكوك  وقــيم  وميفهــ كــذلك مبإذ تعتــرفو 
ــة مثــل   ــسان العــاملي حلقــوق  اإلعــالنالدولي ــصادية   اإلن ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب  والعهــد ال

  اتفاقيــة منظمــة والــسياسية، واملدنيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االجتماعيــة والثقافيــةو
ــة رقــم   ــة ١٦٩العمــل الدولي وإعــالن  يف البلــدان املــستقلة،  املتعلقــة بالــشعوب األصــلية والقبلي

واإلعــالن ، حقــوق األشــخاص املنــتمني إىل أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإىل أقليــات دينيــة ولغويــة  
الـيت   اإلنـسان  حلقـوق    األساسـية  وغريها من الـصكوك الدوليـة        بشأن العنصر والتحيز العنصري   

يف انتخابــات دوريــة التــصويت والترشــح  و،احلــق يف املــشاركة يف الــشؤون العامــةاء حتمــل لــو
 حقيقية دون متييز، 

 الحتاد الربملاين الدويل، ذات الصلة لقرارات ال إىل شريت وإذ 
اجمللـس  الـذي اعتمـده       إىل اإلعالن املتعلق مبعايري االنتخابات احلـرة والرتيهـة         وإذ تشري  

الدميقراطيــة الــذي اعتمــده  العــاملي بــشأن واإلعــالن) ١٩٩٤بــاريس،  (٩١الـــ  الربملــاين الــدويل
 ، )١٩٩٧القاهرة،  (٩٨ الـ اجمللس الربملاين الدويل

ــدأ  أن وإذ تؤكــد  ــه  مب ــة، طاملــا أن ــرام   الدميقراطي ــه يف قــوانني تكفــل احت منــصوص علي
ــة، ميكــن      ــسياسية واالنتخابي ــوق ال ــساواة يف احلق ــق امل ــة لتحقي ــايري العاملي ــأن ي املع ــشكل طبَّ ق ب

 خمتلف، وفقا لثقافة وتاريخ ودستور كل دولة،
الدولية الـيت صـادقت     عاهدات  املنفذ بعد    احلكومات والربملانات اليت مل ت     ثحت - ١ 
 الشاملة، على القيام بذلك بشكل جاد؛لتنوع واملساواة عزيز اما يتعلق بت عليها يف
 األهداف حتقيق   ا الرامية إىل  دهىل مواصلة جهو  إ الربملانات واحلكومات    دعوت - ٢ 

االحتــاد الربملــاين الــدويل، الدميقراطيــة الــذي وضــعه  العــاملي بــشأن اإلعــالناملنــصوص عليهــا يف 
 :منها ما يليسيما  وال

  الشؤون العامة؛إدارةيف رأة شراكة حقيقية بني الرجل واملكفالة إجياد  - 
 االتفاقيات الدولية ذات الصلة؛بصيغتها املعرفة هبا يف ، اإلنسانحلقوق تام االحترام ال - 
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 ميع مكونات اجملتمع؛جلربملان كفالة متثيل ال - 
عـن إرادة الـشعب مـن خـالل التـشريع ومراقبـة             ة للتعبري   املطلوبالوسائل  الربملان  تزويد   - 

 عمل احلكومة؛
ــراع العــأســاسفتــرات منتظمــة، علــى  يف  انتخابــات نزيهــة إجــراء -  املتــساوي وام  االقت

  الشعب؛سمح بالتعبري عن إرادةا يمبوالسري، 
التـــصويت، واحلـــق يف  والـــسياسية، مثـــل احلـــق يف املدنيـــةاالمتثـــال للحقـــوق كفالـــة  - 

ــق يف     ــع، واحلـ ــق يف التجمـ ــبري، واحلـ ــة التعـ ــق يف حريـ ــح، واحلـ احلـــصول علـــى الترشـ
 سياسي؛الالعمل ممارسة السياسية و األحزاب واحلق يف تنظيم ،املعلومات

 ؛ا دون حتيزهت وأخالقياويلهامت األحزاب ولعمتنظيم  - 
 واحليـاة العامـة دون حتيـز، مـن أجـل            الدميقراطيـة  يف العمليـات     األفـراد تنظيم مـشاركة     - 

 من غري الدول؛ ة واجلهات الفاعلة من قبل الدولرهيب للتتعرُّض  أوأي متييز اليف ت
ــة -  ــاإلاف مــن وســائل االنتــص ميــع اســتفادة اجل كفال ــرام  والقــضائية  ةداري وضــمان احت

 ؛ والقضائية ةداريالقرارات اإل
مبــا  حرمانــا، األكثــر اتتلبيــة االحتياجــات االقتــصادية واالجتماعيــة للمجتمعــالتعهــد ب - 

 ؛ الدميقراطيةيف العملية على حنو تام اندماجها يكفل 
 واحلـق يف  والتعدديةتنوع الاإلفساح يف اجملال أمام اجلميع للمشاركة بغية احلفاظ على           - 

 جو من التسامح؛ وسط االختالف 
 ؛الالمركزينيلحكم واإلدارة الترويج ل - 

 وفقــا األفــراد،مجيــع مبــنح البلــدان  قيــام ةكفالــاحلكومــات والربملانــات  بهتيــب - ٣ 
 اجملتمـع املـدين     ع وتـشجي  االنتخابيـة، للمـشاركة يف العمليـة      ا متـساوية     فرص الدولية،لاللتزامات  

 االنتخابية؛ يف العملية اخنراطه الفعال ز معه وتعزينلتعاووا
ــة االنتخابــات ومل يف بعثــات هــا برملانييإشــراكاحلكومــات  بيــبهت - ٤  تــشجع راقب

 أخرى؛ بعثات مستقلة ملراقبة االنتخابات يف بلدان إيفادالربملانات على 
النـاس  توعيـة    علـى لدويل   الربملانات الوطنية والربملانيني واالحتاد الربملاين ا      ثحت - ٥ 

 ؛الدميقراطيةواجبات يف ظل والوفاء مبا عليهم من حقوقهم ما هلم من مارسة مب
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تعزيـز ورصـد وتقيـيم    علـى  لجـان  ال مثـل    الربملانيـة  الربملانـات واهليئـات      تشجع - ٦ 
  اجملتمع يف العملية االنتخابية؛أفراد والضعفاء من األقلياتمشاركة 
 لإلعـالن املتعلـق مبعـايري    الـصارم متثـال   االكفالة  ربملانات  احلكومات وال  ب يبهت - ٧ 

  ؛١٩٩٤  يف عاماجمللس الربملاين الدويلالذي اعتمده  االنتخابات احلرة والرتيهة
جلميـع   على تـوفري شـروط تنـافس متكافئـة وفـرص متـساوية                احلكومات حتث - ٨ 

ومـنحهم القـدرة     واالنتخابيـة،    الدميقراطية يف العملية    نياملشاركالسياسية   واألحزاباملرشحني  
 اإلعالم بشكل منصف؛ ط وسائعلى الوصول إىل

واإلنفـاق  االنتخابـات   متويـل    يف   كفالة الشفافية الربملانات واحلكومات    ب هتيب - ٩ 
 عليها؛

عمليــٍة   فــضيني إىل واحلريــة املكفــل األمــن الربملانــات ســن تــشريع ي   بهتيــب - ١٠ 
ــأثري مــن العنــف و ة خاليــةســلميو ة وشــفافة ونزيهــةانتخابيــة متعــددة األحــزاب حــر  مــن أي ت

 ؛حر وسرييكفل إجراء اقتراع ، ولزوم له ومن الفساد ال
 إىل الوصـول    إتاحـة  اختاذ تـدابري فعالـة، هـي         على احلكومات والربملانات    ثحت - ١١ 

ن  العمليـة االنتخابيـة دو     يفملـشاركة   مـن ا   األفـراد املعلومات وقوائم الناخبني، بغية متكني مجيـع        
 نوع؛ضغوط من أي 

ــ - ١٢  ــات    ثحتـ ــدخل احلكومـ ــع تـ ــى منـ ــات علـ ــة الربملانـ ــات  يف األجنبيـ االنتخابـ
عـن كفالـة    ، وتؤكد مسؤولية اجملتمع الـدويل       الدميقراطية اليت جترى يف بلدان أخرى     عمليات  الو

   .والرتيهةاحترام نتائج االنتخابات احلرة 
 


