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 االتحاد البرلماني الدولي
 

   بدون معارضة سياسّية قوية قيقيةح ديمقراطية هناك تكون لن

  للديمقراطية الدولي اليوم

  

 أا على هاتبني من بدال السياسية املعارضة نقخب العامل بلدانتقوم  األحيان من كثري يف – 2013سبتمبر /أيلول 12جنيف
 15 يوم للدميقراطية الدويل ليوماً لمستبقالدويل  الربملاين االحتاد يقول السليمة، الدميقراطيةعالمات  من وطبيعية ملموسة عالمة
  .سبتمربأيلول/

 
 داخل واآلراء األصوات جلميع التعبريإذ تسمح ب احلقيقية، للدميقراطية أساسية ركيزةمتّثل  باحلياة نابضةال سياسيةال عارضةامل تزال ال

 الربملاين االحتاد يرى ذلك، معو  .خرىأ وسائل أو اجلماهريية املعارضة بواسطة أو السياسية األحزاب خالل من سواء ،اتمع
  .وعنيفة مأساوية نتائجممّا يسفر على  عليه، القضاء من البد ديدا تشكل أا على إليها رنظَ يُ  ما غالباأنه  الدويل،

  
 ما على أخرى بلدان عدة يف مؤخرا حدثت اليت احلاشدة واملظاهرات وسوريا، مصر يف وااليار املروعة العنف أعمال تشهد"

 الربملاين االحتاد رئيس يقول ،" السياسي القرار صنع عملية منون ستبعديُ و مسموع  سياسيمن صوت  الناس مرَ حيُ  عندما حيدث
 ال ارتباطاأمران يرتبطان  والدميقراطية االجتماعي، والتماسك التضامن على القائم  السالم،إن . "الراضي الواحد عبدالسيد  الدويل
  ." اآلخر دون منحدمها الوجود ألو . ينفصم

  
 الدويل الربملاين االحتاديؤكد  ،"الدميقراطية أجل من صواتاأل تعزيز" علىز هذه السنة ركّ يُ الذي الدويل للدميقراطية،  اليوم مبناسبة

  .اتمع قطاعات مجيع داخل من السياسية املشاركة وضمان تشجيعلو  التعبري حرية حلماية امللحةالضرورة  على
  

 الصراعات من لكثري احللّ هي  لالختالفاتالسليم   االحرتام علىة القائمة شاملات الالسياسإن "قائالً : راضيالسيد ال ويضيف
  ."اليوم العامل يواجهها اليت واألزمات

  
يني لدى قيامهم الربملان النواب حبماية حقيقيا التزاما تلتزم أن على احلكومات الدويل الربملاين االحتاد حيثّ  ،أوىل  هامة وكخطوة

للتخويف  ونتعرضيو  العامل، أحناء مجيع يف النواب من كبريٌ  عددٌ ستهدف إذ يُ  .السياسية انتماءام عن النظر بغضّ  عملهم،ب
  .ةالسياسياآلراء   يف اختالفاتبسبب  أو هم حقوق عن والدفاع ،آراء منتخبيهم  عن للتعبري األحيان بعض يف قتلللو 
  
 ختّص ما يناهز  حاالت على للربملانيني اإلنسان حقوق بانتهاكات املعنية اخلاصة الدويل الربملاين االحتاد جلنة تعمل عام، كل يف

 من هم النواب هؤالء من املائة يف 75 من أكثرو . دةمهدّ  عيشهم لبُ وسُ  حيام تكون بلدا 40 من أكثر يف نائب 300
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يعمل على  الدويل الربملاين االحتاداليت كان  اإلنسان حقوق قضايا من ئةاملا يف 13 من أكثر ،2012 عام فيف. الرمسية املعارضة
  .همواحتجاز  التعسفي اعتقاهلم على املائة يف 48و نواب قتلكانت تنطوي على  حّلها 

  
 أحناء مجيع يف املعمم الناخبني مباالة عدم من الرغم وعلى. للجميع السلمي التجمع يف احلقّ  احرتام يةأمهّ  على أيضا املنظمة تؤكدو 

جمرد  أو املالية األزمة تأثري إزاء والغضب الراهن، السياسي والوضع ةيالسياس األعمالفيما خيّص  اجلمهور ملأ خيبةفإن  العامل،
  .العامل مناطقمن  ةعدّ  يف الشوارع إىل الناس من هائلةبأعداد  أدت، أمور السياسية والعمليات القرارات من ستبعاداال
  
 العام لشعورعن ا املشروع التعبريمتثل  فهي العامة، االحتجاجات هذه مواجهة السياسية القيادة على الصعب من ونيك قدبينما "

 ،أَملُناو  ،صوتهُيسَمع  أن يف الناخبني جلمهور الوحيد السبيلتكون هي  ما غالبا االقرتاع، صناديقنطاق  خارجو . مسألة أي بشأن
أن  م بإمكام أ من ثقة على العامل رجاءأ مجيع يف نو ملواطنينبغي أن يكون ا" ، ويضيفيراضالسيد ال يقول ،"أن يُنَصت إليه

 . "ذلك علىيتوقف  بالدميوقراطية مإمياإذ إن . العنف أو االنتقام من خوف دونسائلون يُ  أوجيتمعون، أو يتحدثون 
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