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اإلعالن العاملي للدميقراطية
 اعتمدته* الربملانات االأع�ضاء يف االحتاد الربملاين الدويل

 يف ختام امل�ؤمتر الربملاين الدويل الثامن والت�ضعني

)القاهرة، ١١-١6 �ضبتمرب ١٩٩٧(

إن مجلس االتحاد الربملاين الدويل،

إذ يؤكد مجدداً التزام االتحاد الربملاين الدويل بالسالم والتنمية واقتناعه 
بأن تعزيز عملية الدميقراطية واملؤسسات النيابية سيساهم مساهمة 

جليلة يف تحقيق هذا الهدف،

ويؤكد مجدداً أيضاً رسالة االتحاد الربملاين الدويل والتزامه برتسيخ دعائم 
الدميقراطية وإقامة نظم التعددية للحكم النيايب يف العامل، وحرصاً منه 

عىل تعزيز عمله املتواصل واملتعدد األشكال يف هذا املجال،

ر بأن لكل دولة حقاً سيادياً يف أن تختار وتحدد بحرية نظمها  وإذ يذكِّ
إلرادة شعبها دون  السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية وفقاً 

تدخل دول أخرى، مبا يتفق متاماً مع ميثاق األمم املتحدة،

ر أيضاً باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي اعُتمد يف ١٠ ديسمرب  ويذكِّ
١٩٤٨، والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل 
اعُتمدا يف  اللذين  والثقافية  االقتصادية واالجتامعية  بالحقوق  الخاص 
١٦ ديسمرب ١٩٦٦، واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز 
عىل  القضاء  واتفاقية   ،١٩٦٥ ديسمرب   ٢١ يف  اعُتمدت  التي  العنرصي 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي اعُتمدت يف ١٨ ديسمرب ١٩٧٩،

ر كذلك باإلعالن املتعلق مبعايري االنتخابات الحرة والنزيهة الذي  ويذكِّ
دولة  كل  يف  الحكومة  سلطة  أن  فيه  وأكد   ١٩٩٤ مارس  يف  اعتمده 
االنتخابات  عنها  تعرب  كام  الشعب  إرادة  عىل  إال  تبنى  أن  ال ميكن 

النزيهة الحرة العادلة،

لألمم  العام  األمني  قدمه  الذي  الدميقراطية  إحالل  برنامج  إىل  ويشري 
يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إىل   ١٩٩٦ ديسمرب   ٢٠ يف  املتحدة 

دورتها الحادية والخمسني،

بجميع  ويهيب  بيانه،  التايل  للدميقراطية  العاملي  اإلعالن  يعتمد 
الحكومات والربملانات يف كل أنحاء العامل أن تسرتشد مبضمونه:

الق�ضم االأول

مبادئ الدميقراطية

القيم  عىل  يقوم  وهدف  عاملياً  به  معرتف  مبدأ  ١- الدميقراطية 
املشرتكة للشعوب يف املجتمع العاملي بأرسه بغض النظر عن االختالفات 
الثقافية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية. وهي بذلك حق أسايس 
للمواطن يجب أن ميارس يف ظل مناخ من الحرية واملساواة والشفافية 

واملسؤولية، مع احرتام التعدد يف اآلراء ومراعاة املصلحة العامة.

حكم  وأسلوب  بلوغه  إىل  السعي  يجب  أعىل  مثل  ٢- الدميقراطية 
دون  الثقافية  والخصائص  الخربات  تنوع  يراعي  مبا  تطبيقه  يجب 
اإلخالل باملبادئ واملعايري املعرتف بها دولياً. فهي حالة أو وضع ميكن 
العمل دوماً الستكامله وتحسينه ويتوقف مساره عىل مختلف العوامل 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية.

وتعزيز  صون  إىل  أعىل،  مثاًل  بوصفها  أساساً،  تهدف  ٣- الدميقراطية 
ودعم  االجتامعية،  العدالة  وتحقيق  األساسية،  وحقوقه  الفرد  كرامة 
وتوطيد  املجتمع،  تالحم  وتعزيز  واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية 
االستقرار الوطني، فضاًل عن تهيئة املناخ املناسب إلرساء دعائم السالم 
أفضل  الحكم،  أشكال  من  شكاًل  بوصفها  الدميقراطية،  وتعّد  الدويل. 
السبل لتحقيق هذه األهداف؛ فهي النظام السيايس الوحيد القادر عىل 

التصحيح الذايت.

يف  واملرأة  الرجل  بني  حقيقية  يقتيض رشاكة  الدميقراطية  ٤- تحقيق 
إدارة شؤون املجتمع الذي يعمالن فيه عىل قدم املساواة وعىل نحو 

متكامل، ما يكفل لهام إثراء متبادالً نظراً ملا بينهام من اختالف.

املجال يف  السلطة ومامرستها وتداولها تفسح  الوصول إىل  ٥- عملية 
شعبية  مشاركة  من  تنبع  مفتوحة  سياسية  ملنافسة  الدميقراطية  ظل 

عريضة وحرة وغري متييزية ومتارس وفقاً للقانون نصاً وروحاً.

الصكوك  يف  عليها  املنصوص  الحقوق  عن  تنفصم  ال  ٦- الدميقراطية 
تلك  تطبيق  يجب  وعليه،  اإلعالن.  هذا  ديباجة  يف  املذكورة  الدولية 
الحقوق تطبيقاً فعاالً وأن تقرتن مامرستها باملسؤولية الفردية والجامعية.

اإلنسان.  ومامرسة حقوق  القانون  سيادة  تقوم عىل  ٧- الدميقراطية 
ويف الدولة الدميقراطية ال يعلو أحد عىل القانون، والجميع متساوون 

أمام القانون.

٨- السالم والتنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية رشطان للدميقراطية 
والتنمية  السالم  بني  وثيق  الرتابط  فإن  ثم،  ومن  مثراتها.  من  ومثرتان 

واحرتام سيادة القانون وحقوق اإلنسان.

الق�ضم الثاين

مق�مات احلكم الدميقراطي وو�ضائل ممار�ضته

٩- تقوم الدميقراطية عىل توفر مؤسسات جيدة التنظيم واألداء فضاًل 
عن مجموعة من املعايري والقواعد، وكذلك عىل إرادة املجتمع املدرك 

متاماً لحقوقه ومسؤولياته.

١٠- يتعني عىل املؤسسات الدميقراطية أن تؤدي دور الوسيط يف تخفيف 
الفردي  وبني  والتوحد،  التنوع  بني  التوازن  عىل  والحفاظ  التوتر  حدة 

والجامعي، من أجل دعم الرتابط والتضامن عىل الصعيد االجتامعي.

١١- تقوم الدميقراطية عىل حق كل فرد يف املشاركة يف إدارة الشؤون 
املستويات،  جميع  عىل  نيابية  مؤسسات  وجود  ذلك  ويقتيض  العامة، 
وبخاصة برملان ميثل جميع عنارص املجتمع وميتلك السلطات والصالحيات 

الالزمة للتعبري عن إرادة الشعب بالترشيع ومراقبة أعامل الحكومة.

انتخابات  إجراء  هو  الدميقراطية  مامرسة  يف  الرئييس  ١٢- العنرص 
تلك  إجراء  إرادته. ويجب  الشعب عن  فيها  يعرب  دورية حرة ونزيهة 
االنتخابات عىل أساس االقرتاع العام والعادل والرسي حتى يتسنى لكل 
من يديل بصوته أن يختار من ميثله يف ظل املساواة والحرية والشفافية 
التي تحفز املنافسة السياسية. ويف هذا املقام، تتجىل أهمية الحقوق 
املدنية والسياسية، وال سيام الحق يف التصويت واالنتخاب، والحق يف 
تنظيم  يف  والحق  املعلومات،  عىل  والحصول  والتجمع  التعبري  حرية 
األحزاب السياسية ومزاولة األنشطة السياسية. ويجب أن يخضع تنظيم 
األحزاب وأنشطتها وشؤوهنا املالية ومتويلها ومبادئها األخالقية لنظم 

سديدة ومحايدة لضامن سالمة الدميقراطية ونزاهتها.

١٣- من املهام األساسية للدولة ضامن حصول مواطنيها عىل حقوقهم 
فإن  ثم،  ومن  واالجتامعية.  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية  املدنية 
الدميقراطية تنمو مع وجود حكومة فعالة تتصف باألمانة والشفافية، 
وتقوم عىل االختيار الحر، وتتحمل املسؤولية عن إدارتها للشؤون العامة.

١٤- املساءلة العامة عنرص أسايس من عنارص الدميقراطية يطبَّق عىل 
وعىل  منتخب،  غري  أو  منتخباً  كان  سواء  عاماً،  منصباً  يشغل  من  كل 
ُيكفل  أن  املساءلة  وتتطلب  استثناء.  دون  العامة  السلطة  أجهزة  كل 
الحكومة  بأنشطة  تتعلق  التي  املعلومات  الحصول عىل  للشعب حق 
والحق يف تقديم التامسات إىل الحكومة واالنتصاف أمامها عن طريق 

آليات إدارية وقضائية نزيهة.

١٥- يجب أن تتحىل الحياة العامة بأرسها بالطابع األخالقي وأن تتسم 
بالشفافية، ما يقتيض وضع معايري وقواعد تكفل ذلك.

١٦- يجب تنظيم املشاركة الفردية يف العملية الدميقراطية والحياة العامة 
عىل كل املستويات تنظياًم عادالً ونزيهاً، مع تجنب أي شكل من أشكال 

التمييز أو خطر الرتويع من قبل الجهات الحكومية وغري الحكومية.

١٧- املؤسسات القضائية وآليات الرقابة املستقلة واملحايدة والفعالة 
هي األجهزة التي تكفل سيادة القانون التي تقوم عليها الدميقراطية. 
ولتمكني تلك املؤسسات واآلليات من ضامن االحرتام الكامل للقانون 
وتحسني سالمة اإلجراءات ورفع املظامل، يجب متكني الجميع من اللجوء 
يكفل  ومبا  املساواة  قدم  عىل  والقضائية  اإلدارية  االنتصاف  سبل  إىل 

احرتام أجهزة الدولة وممثيل السلطة العامة وأفراد املجتمع للقرارات 
اإلدارية والقضائية.

عنارص  من  أسايس  عنرص  هو  نشط  مدين  مجتمع  قيام  ١٨- إن 
الدميقراطية، إال أنه ال ميكن اعتبار قدرة األفراد واستعدادهم للمشاركة 
يف العملية الدميقراطية واختيار نظام الحكم مسألة مفروغاً منها. ومن 
ثم، يتعني تهيئة املناخ املؤايت ملامرسة حقوق املشاركة بصورة فعالة، مع 
تذليل العقبات التي تحول دون تلك املامرسة أو تعرقلها. ولذا، يتعني 
العمل دوماً عىل تعزيز املساواة والشفافية والتعليم بوجه خاص، وإزالة 
املعوقات مثل الجهل والالتسامح والالمباالة واالفتقار لالختيارات والبدائل 
الحقيقية وقصور التدابري الرامية إىل معالجة أوجه الخلل والتمييز عىل 

أساس الطبيعة االجتامعية أو الثقافية أو الدينية أو العرقية أو الجنس.

مناخ  تهيئة  ثم  من  يتطلب  الدميقراطية  استدامة  تحقيق  ١٩- إن 
دميقراطي وثقافة دميقراطية ودعمها بالرتبية والتعليم، وغري ذلك من 
يلتزم  أن  الدميقراطي  لذا يجب عىل املجتمع  وسائل اإلعالم والثقافة. 
بتعزيز الرتبية مبعناها العام وال سيام الرتبية املدنية وتنشئة املواطن 

الصالح املسؤول.

ما  املؤاتية؛  االقتصادية  البيئة  يف  الدميقراطية  العملية  ٢٠- تزدهر 
يتطلب من املجتمع أن يركز يف جهوده اإلمنائية عىل إشباع االحتياجات 
االقتصادية األساسية للفئات األكرث حرماناً، مبا يضمن اندماجها الكامل 

يف العملية الدميقراطية.

ذلك  وينطوي  والتعبري؛  الرأي  حرية  توفر  الدميقراطية  ٢١- تفرتض 
الرأي دون تدخل، والتامس املعلومات واألفكار  اعتناق  عىل الحق يف 
وتلقيها ونرشها من خالل أي وسيلة من وسائل اإلعالم بغض النظر عن 

الحواجز أو الحدود.

مشاركة  تكفل  أن  الدميقراطية  والعمليات  املؤسسات  عىل  ٢٢- يجب 
الجميع يف املجتمعات املتجانسة وغري املتجانسة كلتيهام، من أجل الحفاظ 

عىل التنوع والتعددية والحق يف االختالف يف ظل مناخ من التسامح.

تعزز  أن  الدميقراطية  والعمليات  املؤسسات  عىل  أيضاً  ٢٣- يجب 
أو  املحيل  الصعيد  عىل  سواء  واإلدارة،  للحكومة  الالمركزي  الطابع 
اإلقليمي، وهو حق وأمر رضوري يتيح توسيع قاعدة املشاركة العامة.

الق�ضم الثالث

الُبعد الدويل للدميقراطية

٢٤- يجب أيضاً االعرتاف بالدميقراطية مبدأ دولياً يطبَّق عىل املنظامت 
الدولية  الدميقراطية  ومبدأ  الدول.  بني  الدولية  والعالقات  الدولية 
أيضاً  يشمل  وإمنا  للدول،  العادل  أو  املتكافئ  التمثيل  عىل  يقترص  ال 

حقوقها وواجباتها االقتصادية.

٢٥- يجب تطبيق مبادئ الدميقراطية يف مجال اإلدارة الدولية للقضايا 
ذات األهمية العاملية والرتاث املشرتك لإلنسانية، وال سيام بيئة اإلنسان.

الدميقراطية  أسس  عىل  الحفاظ  أجل  من  الدول،  عىل  ٢٦- يجب 
الدولية، االمتثال لقواعد القانون الدويل واإلحجام عن استخدام القوة 
والتهديد باستخدامها وكل ما من شأنه انتهاك سيادة الدول وسالمتها 
الالزمة  الخطوات  واتخاذ  للخطر،  تعريضها  أو  اإلقليمية  أو  السياسية 

لتسوية خالفاتها بطرق سلمية.

العالقات  يف  الدميقراطية  املبادئ  تدعم  أن  للدميقراطية  ٢٧- ينبغي 
الدولية. ويف هذا املقام، يجب عىل األنظمة الدميقراطية أن تكف عن 
أي سلوك ال دميقراطي، وأن تبدي تضامنها مع الحكومات الدميقراطية 
واألطراف غري الحكومية العاملة يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
انتهاكات  ضحايا  مع  تتضامن  وأن  الحكومية،  غري  املنظامت  مثل 
التي تقرتفها األنظمة غري الدميقراطية. وعىل األنظمة  حقوق اإلنسان 
الدميقراطية، من أجل تقوية العدالة الدولية الجنائية، أن ترفض إفالت 
املسؤولني عن الجرائم الدولية واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 

األساسية من العقاب، وأن تساند إنشاء محكمة دولية جنائية دامئة.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

* بعد اعتامد اإلعالن، أبدى وفد الصني تحفظاً بشأن نص اإلعالن.


