
 -1- 07-58974
 
 

  
 )١١٧الصادرة عن مجعية االحتاد يف دورهتا  (٣٣وثيقة االحتاد الربملاين الدويل رقم 

ــالقرار       ــة، عمــال ب ــة العام ــستني للجمعي ــة وال ــدورة الثاني ــاء ال  يف إطــار ٥٧/٤٧املعممــة أثن
  من جدول األعمال١٢ البند

 
 

 الذكرى العاشرة العتماد اإلعالن العاملي بشأن الدميقراطية  
 

اعتمده جملـس االحتـاد الربملـاين يف دورتـه احلاديـة والثمـانني بعـد املائـة، بالتزكيـة                    إعالن    
 )٢٠٠٧أكتوبر / األولتشرين ١٠جنيف، (
 

إننا نعرب عن استحـساننا للتقـدم الكـبري الـذي أحـرز يف تعزيـز الدميقراطيـة يف أرجـاء                      
انات ومبـا تـسهم بـه يف    ونرحب ببزوغ عدد متزايد من الربمل. العامل يف السنوات العشر األخرية 

 .إرساء الدميقراطية
وإننــا قلقــون، مــع ذلــك، ألن الربملــان يف كــثري مــن البلــدان، وهــو املؤســسة الرئيــسية     

الدميقراطيـة ذاهتـا حتـديات خطـرية،        وتواجـه   . إلرساء الدميقراطيـة، يعـاين مـن أزمـة يف الـشرعية           
 . والفساد واإلرهابتشمل بعض تأثريات العوملة والفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان

وإننا نؤكد مـن جديـد صـالحية املبـادئ واملفـاهيم والقـيم الـواردة يف اإلعـالن العـاملي                  
ــدعو اجملتمــع الربملــاين العــاملي إىل مــضاعفة جهــوده مــن أجــل تعزيزهــا       ــة، ون ــشأن الدميقراطي ب

 .والدفاع عنها
لدميقراطيـة بأوسـع    ونؤكد رمسيـا إصـرار االحتـاد الربملـاين الـدويل علـى مواصـلة تعزيـز ا                  

معانيها، وخاصة متابعة جهوده يف مساعدة الربملانات يف أن تـصبح متثيليـة بقـدر أكـرب، وأكثـر                   
 .شفافية، وأيسر يف االتصال هبا، وأكثر خضوعا للمساءلة، وأشد فعالية
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 اإلعالن العاملي بشأن الدميقراطية  

  
 امن والتسعنيإعالن معتمد يف ختام املؤمتر الربملاين الدويل الث  
 )١٩٩٧سبتمرب /أيلول ٥١‐١١القاهرة، (  

   
 ،إن جملس االحتاد الربملاين الدويل 
التـزام االحتـاد الربملـاين الـدويل حنـو الـسالم والتنميـة واقتناعـه بـأن                  إذ يؤكد من جديد      

تعزيز عمليـة الدميقراطيـة واملؤسـسات النيابيـة مـن شـأنه اإلسـهام بقـسط عظـيم يف حتقيـق هـذا                        
 ف،اهلد

رســالة االحتــاد الربملــاين الــدويل والتزامــه بترســيخ دعــائم  وإذ يؤكــد مــن جديــد أيــضا  
الدميقراطية وإقامة نظم التعددية للحكم النيايب يف العامل، وحرصا منه على تعزيز ما يضطلع بـه                

 يف هذا اجملال من عمل متواصل متعدد األشكال،
 وحتــدد حبريــة نظمهــا الــسياسية  بــأن لكــل دولــة حقــا ســياديا يف أن ختتــار وإذ يــذكر  

واالجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة وفقــا إلرادة شــعبها ودون تــدخل دول أخــرى، وذلــك        
 يتفق متاما مع ميثاق األمم املتحدة، مبا

 كـــانون ١٠بـــاإلعالن العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسان الـــذي اعتمـــد يف وإذ يـــذكر أيـــضا  
دنيـة والـسياسية، والعهـد اخلـاص بـاحلقوق      ، وبالعهد اخلاص باحلقوق امل    ١٩٤٨ديسمرب  /األول

ــدا يف   ــة اللـــذين اعتمـ ، ١٩٦٦ديـــسمرب / األولكـــانون ١٦االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـ
ــيت اعتمــدت يف        ــصرية ال ــة العن ــة أشــكال التفرق ــى كاف ــة اخلاصــة بالقــضاء عل ــة الدولي واالتفاقي

افة أشـكال التمييـز ضـد       ، واالتفاقية اخلاصة بالقضاء على ك     ١٩٦٥ديسمرب  / األول كانون ٢١
 ،١٩٧٩ديسمرب / األولكانون ١٨املرأة واليت اعتمدت يف 

باإلعالن اخلاص مبعايري االنتخابـات العادلـة واحلـرة الـذي اعتمـده يف              وإذ يذكر أيضا     
علـى   ، وأكد فيه على أن سلطة احلكومة يف كل دولة ال ميكـن أن تـبىن إال                ١٩٩٤مارس  /آذار

 . االنتخابات الرتيهة احلرة العادلةإرادة الشعب كما تعرب عنها
إىل برنامج إحالل الدميقراطيـة الـذي قدمـه األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل                  وإذ يشري    

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا احلادية واخلمسني،
ــه، ويهيــب جبميــع احلكومــات ومجيــع     يعتمــد   ــايل بيان ــة الت اإلعــالن العــاملي للدميقراطي
 .ات يف كل أحناء العاملي أن تستلهم مضمونه وحمتواهالربملان
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 :مبادئ الدميقراطية -القسم األول   

ــشتركة         - ١ ــيم امل ــى الق ــوم عل ــا، وهــي هــدف يق ــه عاملي ــرف ب ــدأ معت ــة هــي مب الدميقراطي
للـــشعوب يف اجملتمـــع العـــاملي بأســـره، بغـــض النظـــر عـــن الفـــروق واالختالفـــات الثقافيـــة          

وهـي بـذلك حـق أساسـي للمـواطن ينبغـي أن ميـارس يف                . القتصاديةواالجتماعية وا  والسياسية
ظــل منــاخ مــن احلريــة واملــساواة والــشفافية واملــسؤولية، مــع احتــرام التعــدد يف اآلراء ومراعــاة  

 .املصلحة العامة
الدميقراطيــة مثــل أعلــى يــتعني الــسعي لبلوغــه، وأســلوب مــن أســاليب احلكــم ينبغـــي      - ٢

جتــسد لنــوع اخلــربات واخلــصائص الثقافيــة، دون إخــالل باملبــادئ تطبيقــه وفقــا لألشــكال الــيت 
وهي على هذا النحو حالة أو وضع ميكـن العمـل دومـا السـتكماله         . واملعايري املعترف هبا دوليا   

، ويتوقـف مـساره وتطـوره علـى خمتلـف العوامـل الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية                   هوحتسين
 .والثقافية

ــة أسا  - ٣ ــرد      هتــدف الدميقراطي ــة الف ــز كرام ــى، إىل صــون وتعزي ــثال أعل ــا م ســا، باعتباره
وحقوقه األساسية، وحتقيق العدالة االجتماعية، ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعيـة، وتـأمني            
متاسك اجملتمع وتالمحه وتوطيد االستقرار الوطين والسالم االجتماعي، فـضال عـن هتيئـة املنـاخ                

دويل، وتعد الدميقراطية، بوصفها شـكال مـن أشـكال احلكـم،            املناسب إلرساء دعائم السالم ال    
أفضل السبل لتحقيق هذه األهداف مجيعا، كما أهنا تعترب النظام السياسي الوحيد القـادر علـى                

 .التصحيح الذايت
إن حتقيق الدميقراطية يقتضي شراكة حقيقية بني الرجل واملرأة يف إدارة شؤون اجملتمـع               - ٤

 قـدم املـساواة وعلـى حنـو متكامـل، ممـا يكفـل هلمـا إثـراء متبـادال نظـرا                       الذي يعمالن فيـه علـى     
 .بينهما من اختالف ملا
إن عمليــة الوصــول إىل الــسلطة وممارســتها وتــداوهلا تفــسح اجملــال يف ظــل الدميقراطيــة  - ٥

ملنافسة سياسية مفتوحة، نابعة مـن مـشاركة شـعبية عريـضة وحـرة ودون متييـز، ومتـارس وفقـا                     
 .ا وروحاللقانون نص

إن الدميقراطية ال تنفصم عن احلقوق املنصوص عليها يف الوثـائق الدوليـة املـذكورة يف                 - ٦
ديباجة هذا اإلعالن، مما ينبغي معه تطبيق هذه احلقوق تطبيقا فعـاال، علـى أن تقتـرن ممارسـتها                  

 .باملسؤولية الشخصية واجلماعية
ويف الدولة الدميقراطيـة    . حقوق اإلنسان تقوم الدميقراطية على سيادة القانون ومباشرة        - ٧

 .ال يعلو أحد على القانون، واجلميع متساوون أمام القانون
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ميثــل الــسالم والتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة شــرطا للدميقراطيــة ومثــرة          - ٨
ــيادة القـــانون     مـــن مثارهـــا؛ ومـــن مث، فـــإن التـــرابط وثيـــق بـــني الـــسالم والتنميـــة واحتـــرام سـ

 .اإلنسان وحقوق
 

 مقومات احلكم الدميقراطي ووسائل ممارسته -القسم الثاين   
تقوم الدميقراطية على توافر مؤسسات حمكمة البناء تضطلع مبهامهـا علـى حنـو مـرض،                 - ٩

باإلضافة إىل توافر جمموعة من املعايري والقواعد، كما تتوقـف أيـضا علـى إرادة اجملتمـع املـدرك             
 . ومسؤولياتههمتاما حلقوق

ــوتر      - ١٠ ــة أن تقــوم بــدور الوســيط يف ختفيــف حــدة الت يــتعني علــى املؤســسات الدميقراطي
واحلفاظ علـى التـوازن بـني التنـوع والتوحـد، وبـني الفـردي واجلمـاعي وذلـك مـن أجـل دعـم              

 .الترابط والتضامن على الصعيد االجتماعي
ن العامـة، األمـر الـذي    تقوم الدميقراطية على حق كل فرد يف املشاركة يف إدارة الشؤو   - ١١

يــستلزم وجــود مؤســسات نيابيــة علــى كافــة املــستويات، وخاصــة برملــان ميثــل مجيــع عناصــر      
اجملتمع، وتتوافر لديه السلطات والصالحيات الـيت متكنـه مـن التعـبري عـن إرادة الـشعب وذلـك                    

 .عن طريق التشريع ومراقبة أعمال احلكومة
قراطية يتمثل يف إجراء انتخابات حرة ونزيهة علـى         إن العنصر الرئيسي يف ممارسة الدمي      - ١٢

وجيـب إجـراء انتخابـات علـى أسـاس االقتـراع            . فترات منتظمـة يعـرب فيهـا الـشعب عـن إرادتـه            
العام، والعادل، والسري، حىت يتسىن لكل من يديل بصوته أن خيتار مـن ميثلـه يف ظـل املـساواة       

ــة   . سيةواحلريــة والــشفافية الــيت حتفــز علــى املنافــسة الــسيا   ــا تــربز أمهيــة احلقــوق املدني ومــن هن
والـــسياسية، وال ســـيما احلـــق يف التـــصويت واالنتخـــاب، واحلـــق يف حريـــة التعـــبري والتجمـــع  

. الــسياسيةواحلــصول علــى املعلومــات واحلــق يف تنظــيم األحــزاب الــسياسية وتنفيــذ األنــشطة    
ا ومبادئهـا األخالقيـة لـنظم       وينبغي أن خيضع تنظيم األحزاب وأنشطتها وشؤوهنا املالية ومتويلـه         

 .سديدة وحمايدة لضمان سالمة الدميقراطية ونزاهتها
إن مــن املهــام األساســية الــيت تقــع علــى عــاتق الدولــة ضــمان حــصول مواطنيهــا علــى    - ١٣

ومـن مث، فـإن الدميقراطيـة تنمـو     . حقوقهم املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعيـة   
ة تتــصف باألمانــة والــشفافية، وتقــوم علــى االختيــار احلــر، وتتحمــل  مــع وجــود حكومــة فعالــ

 .املسؤولية عن إدارهتا لألمور العامة
املــساءلة العامــة عنــصر أساســي مــن عناصــر الدميقراطيــة ويــصدق ذلــك علــى كــل مــن  - ١٤

يــشغل منــصبا عامــا، ســواء كــان منتخبــا أو غــري منتخــب، وعلــى كــل األجهــزة ذات الــسلطة  
وتتطلب هذه املـساءلة أن يكفـل للـشعب حـق احلـصول علـى املعلومـات                 . تثناءالعامة، دون اس  
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اليت تتعلق بأنشطة احلكومة واحلق يف تقدمي االلتماسات إىل احلكومـة واملطالبـة باإلنـصاف مـن                 
 .خالل آليات إدارية وقضائية نزيهة

الــشفافية، ينبغــي أن تتحلــى احليــاة العامــة يف جمموعهــا بالطــابع األخالقــي وأن تتــسم ب  - ١٥
 .يقتضي وضع املعايري والقواعد اليت من شأهنا أن تكفل ذلك مما
يـــتعني تنظـــيم املـــشاركة الفرديـــة يف العمليـــة الدميقراطيـــة واحليـــاة العامـــة علـــى كـــل    - ١٦

املستويات بصورة عادلة ونزيهة، مع جتنب أي شكل من أشكال التفرقة أو خطـر الترويـع مـن        
 .ريهمقبل العاملني يف احلكومة أو غ

املؤسسات القضائية وآليات الرقابة املستقلة احملايدة والفعالـة هـي األجهـزة الـيت تكفـل        - ١٧
ولـتمكني هـذه املؤسـسات واآلليـات     . سيادة القانون، وسيادة القـانون هـي ركيـزة الدميقراطيـة     

للقــانون وحتــسني ســالمة اإلجــراءات ورفــع املظــامل، يــتعني فــتح    مــن تــأمني االحتــرام الكامــل  
طريق أمام اجلميع على قدم املساواة التامة الستخدام الوسائل اإلداريـة والقـضائية الـيت تكفـل           ال

هلم حقوقهم، وتضمن احترام أجهزة الدولة وممثلـي الـسلطة العامـة وأعـضاء اجملتمـع للقـرارات                  
 .اإلدارية والقضائية

 أنــه ال ميكــن إن قيــام جمتمــع مــدين نــشط هــو أحــد العناصــر الالزمــة للدميقراطيــة، إال   - ١٨
اعتبار قدرة األفراد واستعدادهم للمشاركة يف العملية الدميقراطية واختيار نظـام احلكـم مـسألة               
مفروغا منها، بل يتعني هتيئة املناخ الفعـال ملمارسـة حقـوق املـشاركة بـصورة فعالـة، مـع إزالـة          

ــها    ــتعني العمــل دومــ  . العقبــات الــيت حتــول دون هــذه املمارســة أو تعرقل ــذا، ي ــز  ول ا علــى تعزي
ــسامح،       ــل والالتـ ــل اجلهـ ــات مثـ ــة املعوقـ ــاص، وإزالـ ــه خـ ــيم بوجـ ــشفافية والتعلـ ــساواة والـ املـ
والالمبــاالة، وغيبــة االختيــارات والبــدائل احلقيقيــة، وقــصور التــدابري الراميــة إىل معاجلــة أوجــه  

ترتكــز علــى اخللــل والتفرقــة ذات الطبيعــة االجتماعيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة أو العرقيــة أو الــيت 
 .اختالف اجلنس

إن حتقيـق اسـتدامة الدميقراطيـة يتطلـب مــن مث هتيئـة منـاخ دميقراطـي وثقافـة دميقراطيــة          - ١٩
ودعمها بالتربية والتعليم، وغري ذلك من وسائل اإلعالم والثقافة وبناء على ذلـك، يـتعني علـى              

دنيــة وتنــشئة املــواطن الــصاحل اجملتمــع الــدميقراطي أن يلتــزم بتعزيــز التربيــة، وال ســيما التربيــة امل 
 .املسؤول

تزدهر العملية الدميقراطية يف البيئة االقتصادية املواتية، األمر الـذي يتطلـب مـن اجملتمـع                 - ٢٠
أن يركز فيما يبذله من جهـود إمنائيـة علـى إشـباع االحتياجـات االقتـصادية األساسـية للفئـات                     

 .ية الدميقراطيةاألقل حظا، وذلك لضمان اندماجها الكامل يف العمل
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إن الدميقراطية تفترض توافر حرية الـرأي والتعـبري مبـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن احلـق يف              - ٢١
اعتناق الرأي دون تدخل أو عائق، وتلمـس املعلومـات واألفكـار وتلقيهـا ونـشرها مـن خـالل                    

 .أي وسيلة من وسائل اإلعالم بغض النظر عن احلواجز أو احلدود
ات والعمليات الدميقراطية أن تكفل مـشاركة اجلميـع يف اجملتمعـات      يتعني على املؤسس   - ٢٢

املتجانسة وغري املتجانسة على السواء، وذلك من أجل احلفـاظ علـى التنـوع والتعدديـة واحلـق                  
 .يف االختالف يف ظل مناخ من التسامح

 يتعني على املؤسـسات والعمليـات الدميقراطيـة أن تعـزز الطـابع الالمركـزي للحكومـة               - ٢٣
واإلدارة، سواء على الصعيد احمللي أو اإلقليمي، وهـو مـا يعتـرب حقـا وأمـرا ضـروريا مـن شـأنه                  

 . توسيع قاعدة املشاركة العامة
 

  الُبعد الدويل للدميقراطية–القسم الثالث   
يــتعني أيــضا االعتــراف بالدميقراطيــة كمبــدأ دويل، جيــب تطبيقــه يف املنظمــات الدوليــة   - ٢٤

ومبــدأ الدميقراطيــة الدوليــة ال يعــين التمثيــل املتكــافئ أو العــادل . وليــة للــدولويف العالقــات الد
 .للدول فحسب، وإمنا يشمل حقوقها وواجباهتا االقتصادية أيضا

يتعني تطبيق مبـادئ الدميقراطيـة يف جمـال اإلدارة الدوليـة للقـضايا ذات األمهيـة العامليـة                    - ٢٥
 .ئة اإلنسانوالتراث املشترك لإلنسانية، وال سيما بي

يتعني على الدول، من أجل احلفاظ علـى أسـس الدميقراطيـة الدوليـة، االلتـزام بقواعـد                   - ٢٦
القـانون الـدويل واإلحجـام عــن اسـتخدام القـوة وكــل مـا مـن شــأنه انتـهاك أو تعـريض ســيادة          
الــدول وســالمتها الــسياسية أو اإلقليميــة للخطــر، واختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتــسوية خالفاهتــا    

 .لطرق السلميةبا
ويف هـذا املقـام،     . ينبغي للدميقراطية أن تدعم املبادئ الدميقراطيـة يف العالقـات الدوليـة            - ٢٧

يتعني على األنظمة الدميقراطية أن تكف عـن أي سـلوك ال دميقراطـي، وأن تعـرب عـن تـضامنها            
ــة     ــة العاملــة يف جمــال الدميقراطي ــة واألطــراف غــري احلكومي  وحقــوق مــع احلكومــات الدميقراطي

اإلنسان، مثل املنظمات غـري احلكوميـة، وأن تتـضامن مـع ضـحايا انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                    
الــيت تقترفهــا األنظمــة غــري الدميقراطيــة، وعلــى األنظمــة الدميقراطيــة، مــن أجــل تقويــة العدالــة    
الدوليــة اجلنائيــة، أال تغــض الطــرف عــن معاقبــة املــسؤولني عــن اجلــرائم الدوليــة واالنتــهاكات   

 .سيمة حلقوق اإلنسان األساسية، وأن تساند إنشاء حمكمة دولية جنائية دائمةاجل
 


