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  02 ـــال الذكرى: تنوعنا ةشاركم

 الديمقراطية بشأن العالمي لإلعالن
 

  ،(الهند) ديف. س السيدة :المشاركين المقررين من مقدم قرار مشروع
 (روسيا االتحادية) أوماخانوف.إ والسيد ،(هولندا) شرييفر.ن والسيد

 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 731 العامة الـــ اجلمعية إن
 

 وإذ ،7991 لعـا  الـدويل الربملـاين االحتـاد عـ  الصـاد  الدميقراطيـة حـل  العاملي اإلعالن بأمهية تعرتف إذ( 7)
 العاملي، الربملاين جملتمعلإلعالن م  قبل ا النطاق اللاسع باالستخدا  علما   تأخذ

 

 عامليـــةهـــي قاـــايا  القـــانلن وســـياد  ،اإلنســـان وحقـــلق ،الدميقراطيـــة  ن علـــ  جديـــد مـــ  تؤكـــد كمـــا   ـــا( 2)
 السياد ، ذات الدو  لشرعية كمصد  الشعب بإ اد  وتعرتف ،بعاا   بعاها ويعزز ومرتابطة

 

 املدنيـــــة بـــــاحلقلق اخلاصـــــن الـــــدولين والعهـــــدي  اإلنســــان، حلقـــــلق العـــــاملي اإلعـــــالن اعتبا هـــــا يف وتاــــع( 3)
 املـر  ، ضد التمييز  شكا  مجيع عل  القااء واتفاقية والثقافية، واالجتماعية ،االقتصادية واحلقلق والسياسية،
 ،هوبرناجم اإلنسان حقلق بشأن فيينا عمل وإعالن األقليات، بشأن املتحد  األمم وإعالن

 

 الشـراكة ذلـ  يف مبـا الدميقراطيـة، حـل  العـاملي اإلعـالن يف الـلا د  األساسـية العناصرعل   وتعيد التأكيد( 4)
 واإلعـــال  والنزيهــة، احلـــر  واالنتخابــات املســـتقل، والقاــاء اجملتمـــع، شــؤون إدا   يف واملـــر   الرجــل بـــن احلقيقيــة
 املهمشة،  و الاعيفة والفئات األقليات حقلق ومحاية الربملانية، والرقابة واجملاين، املفتلح

 

 ،(2004) اإلنسـان حبقـلق املتعلقـة القـرا ات فيهـا مبـا الـدويل، الربملـاين لالحتاد احلالية القرا ات إىل وتشري( 5)
 يف واحلــــــ  التعبــــــري وحريــــــة ؛(2001) العامليــــــة واالنتخابيــــــة الدميقراطيــــــة واملعــــــايري ،(2005) املــــــدين واجملتمــــــع

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 0271أكتوبر /  تشرين األول 71-71 
 C-III/137/DR  

2071 يلليل/  متلز 73 للدميقراطية اللجنة الدائمة  
 وحقلق اإلنسان
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 الدميقراطيــة يف املــلاطنن ومشــا كة ،(2070) الدميقراطيــة العمليــة يف الشــبا  ومشــا كة ،(2009) املعللمــات
 الــذ  التهديــد، و (2072) للمــر   السياســية واملشــا كة ،(2075) الرقمــي العصــر يف والدميقراطيــة ،(2073)

 الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد عمــل خطـــة وكـــذل  ،(2072) اإلنســـان وحقــلق الدميقراطيـــة علـــ  اإل هـــا  يشــكله
 ،(2072) اجلند ية لالعتبا ات املراعية للربملانات

 

 بشــأن العـاملي اإلعـالن يف جـاء كمـا الدميقراطيـة، و ن ،للدميقراطيـة وحيـد منـلذ  يلجـد ال  نـه تالحـ  وإذ( 2)
 ،دوليا   هبا املعرتف واملعايري املبادئ ع  التخلي دون الثقافية، واخلصائص اخلربات تنلع تعكس الدميقراطية،

 

 احلكـــم  مهيـــة إىل االنتبـــا  وتلجـــه املســـتدامة، والتنميـــة الدميقراطيـــة بـــن اللثيقـــة العالقـــة  ياـــا   تالحـــ  وإذ( 1)
 ،2030 لعا  املستدامة التنمية وخطة املستدامة التنمية  هداف لتحقي  الدميقراطي

 

 وميكـــ  ،وشـــفافة ،متثيليـــة مؤسســـات إىل واحلاجـــة الدميقراطيـــة، يف للربملانـــات املركـــز  الـــدو  علـــ  مؤكـــد ( 8)
 املستليات، مجيع عل  وفعالة ،للمساءلة وخاضعة ،إليها اللصل 

 

 مجيــــــع علـــــ  احلكلمـــــة  نشـــــطة ويف الدميقراطيـــــة العمليـــــة يف النشـــــطة املـــــلاطنن مشـــــا كة تعزيـــــز يف  اغبـــــة( 9)
 السياسي، القرا  صنع يفالرجا  والنساء  بن املساوا  بتحقي  وااللتزا  الشبا ، ذل  يف مبا املستليات،

 

عرضـة  احلكلمـات إبقـاء علـ  ويسـاعد حبريـة يعمـل قـل  مـدين جمتمع للجلد احليلية األمهية ل مؤكد  ع( 70)
 العلميـة املعرفـة إىل واللصـل  واجملانيـة، املفتلحـة اإلعال  ووسائل الفعالة، السياسية األحزا  وكذل  ،للمساءلة
 تــــدف  حبريـــة تســـم  الــــي لدميقراطيـــةل الزاويـــة حجـــر هــــي التعبـــري حريـــة  نعلـــ   جديــــد مـــ تؤكـــد و املســـتقلة،
 األفكا ،

 

 عـــ  فاـــال   الرقميـــة، اإلعـــال  وســـائط تقـــدمها الـــي الدميقراطيـــة للمشـــا كة اجلديـــد  الفـــر  تالحـــ  وإذ( 77)
 يف احلـــ  مثـــل ،هـــاوتعزيز  األساســـية احلقـــلق محايـــة إىل احلاجـــةعلـــ   وتؤكـــد تقـــدمها،  ن ميكـــ  الـــي التحـــديات
 ،واستخدامها اخلاصة الشخصية البياناتع   اإلفصاح حتديد يف واحل  اخلصلصية

 بـــال  عــ  تعــر  وإذ الدميقراطيــة، متكــن يف ان ئيســ عنصــران مهــا واألمــ  الســلم  ن  ياــا   تالحــ كمــا (72)
 وحقـــلق الدميقراطيـــة علـــ  القاـــاء إىل يهـــدف الـــذ   شـــكاله، جبميـــع واإل هـــا  العنيـــ  التطـــرف إزاء قلقهـــا

 واألم ، للسلم هتديدا   ويشكل األساسية، واحلريات اإلنسان
 

 يف واإلقليميــة الدوليـة للمنظمــات اهلـا  والـدو  الدوليــة، العالقـات يف الدميقراطيـة املبــادئ بأمهيـة وتعـرتف( 73)
 املبادئ، هبذ  التمس 
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/  يلــل  75 بتســمية 2001 لعــا  1/22  قــم املتحــد  لألمــم العامــة اجلمعيــة قــرا  اتأييــده عــ  وتعــر ( 74)
 للدميقراطية، دوليا   يلما   سبتمرب

 

 تســهم للحكــم، نظامــا   بلصــفها الدميقراطيــة، و ن عامليــة، قيمــة الدميقراطيــة  ن جديــد مــ  تؤكــد  .7
 وحتسـن وسـلمية، منفتحة جمتمعات وتنمية الفقر، عل  والقااء البشرية، اإلمكانيات حتقي  يف

 األمم؛ بن العالقات

 وحقـــلق ،القـــانلن ســـياد  مبـــادئ احـــرتا  يقتاـــي دميقراطـــي جمتمـــع بنـــاء  ن علـــ  التأكيـــد تعيـــد  .2
 املهمشة؛  و الاعيفة والفئات األقليات ومحاية ،اجلنسن بن واملساوا  اإلنسان

 

 املنصــل  والقــيم املبــادئ لــدعم إجــراءات اختــاذ إىل العامــة املؤسســات ومجيــع الربملانــات تــدعل  .3
 الدميقراطية؛ بشأن العاملي اإلعالن يف عليها

 

 والقاـــائية ،والتنفيذيــة ،التشـــريعية الســلطات بـــن الســلطات تــلازن  مهيـــةعلــ   جديـــد مــ  تؤكــد .4
 التشـريع، خـال  مـ  القاـائية والسلطة الربملانات استقال  ضمان  مهيةعل   تشددو  للحكلمة،

 التنفيذيـة السـلطة، ونفقـات وإدا   ،سياسـات علـ  اإلشـرافية قـد هتا تعزيـز عل  الربملانات وحتث  
 والتلازنات؛ الالابط نظا  م  كجزء

 

 املـلاطنن مشـا كة تعزيـز  جـل مـ  احلكلمـة يف االنفتاح م  مزيد عل  العمل إىل الربملانات تدعل .5
 مشـا كة لتيسـري عملهـا  سـاليب حتـديث ملاصـلة علـ  الربملانـات وتشجع الدميقراطية، العملية يف

 ؛مداوالهتا يف العادين وامللاطنن املدين اجملتمع
 

 عمليـــة يف واملـــر   الرجـــل بـــن املســـاوا  حتقيـــ  إىل الراميـــة جهلدهـــا تكثيـــ  علـــ  الربملانـــات حتــث   .2
 إجــراءات إدخــا  طريــ  عــ  ذلــ  يف مبــا احليــا ، جمــاالت مجيــع يف املســاوا  وضــمان القــرا  صــنع
 يف اجلنســــن بــــن املســــاوا  يكفــــل مبــــا ،امللازنــــات وختصــــيص والتشــــريعات السياســــات يف إجيابيــــة
مبـــا  اجلنـــد   ملنظـــل ا مراعيـــة دميقراطيـــة بعمليـــات القيـــا  وضـــمان العمليـــة، املما ســـة ويف القـــانلن

 ؛يتام  مشا كة املر   واحرتا  وجهة نظرها
 

 والربملان؛ السياسة يف الشبا  مشا كة تعزيز إىل الربملانات تدعل .1
 

 يسـتطيع حبيـث ،تامـة محايـة التعبـري حريـة حيمـي تشـريع وجـلد ضـمان إىل  ياـا   الربملانـات تدعل  .8
  ن العــــادين املــــلاطنن مــــ  وغــــريهم اإلنســــان حقــــلق عــــ  واملــــدافعلن والصــــحفيلن السياســــيلن
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  عمــــا     يــــدينلا و ن االنتقــــا ، مــــ  خــــلف دون للقلــــ  املثــــري  املســــائل بشــــأن علنــــا   يتكلمــــلا
 املعرضــــن األشـــخا  محايـــة لاـــمان وســـعها يف مـــا كــــل تبـــذ   نو  القبيـــل، هـــذا مـــ  انتقاميـــة
 األعما ؛ هذ  ع  املسؤولن ومعاقبة للخطر

 

 الكراهية؛ خطا   شكا  جبميع التنديد عل  السياسية واألحزا  الربملانات تشجع  .9
 

 اللطنيـة، املد سـية املنـاه  يف املدنية الرتبية إد ا  تعزيزم   جل  لربملاناتإىل ا عاجال   نداء   تلجه .70
 ،الـــدي  حريـــة اجلند يـــة، املســـاوا  ،اإلنســـان حقـــلق ،الدميقراطيـــة  جـــل مـــ  التعلـــيم ذلـــ  يف مبـــا

 املستدامة؛ والتنمية
 

 احلكلمــات ومســاءلة املســتدامة، التنميــة  هــداف حتقيــ  يف مســامهتها تعزيــز إىل الربملانــات تــدعل .77
 ؛إشراك اجلميع بروح اإلمنائية، األهداف حتقي  يف احملرز التقد  ع 

 

 الدوليـــة، املنظمــات يف وكـــذل  الــدو  بــن العالقـــات يف الدميقراطيــة املبــادئ احـــرتا  علــ  حتــث   .72
 ذات للقاـــــايا الدوليـــــة اإلدا   علـــــ  تطبـــــ   ن جيـــــب الدميقراطيـــــة مبـــــادئ بـــــأن اقتناعهـــــا وتؤكــــد
 البشرية؛ البيئة سيما ال للبشرية، املشرتك االهتما 

 

 الدميقراطيـــة تعزيـــز إىل الراميـــة الربملانـــات جهـــلد دعـــم ملاصـــلة إىل الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد تـــدعل .73
 الرشيد؛ احلكم ضمان و 
 

  حكـــا  تنفيـــذل جهلدهـــا جتديـــد إىل  ياـــا   الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد األعاـــاء يف ربملانـــاتال تـــدعل .74
 االحتــــاد عمــــل خطـــة عــــ  فاـــال   بالدميقراطيــــة، املتعلقــــة هـــامجيع الــــدويل الربملـــاين االحتــــاد قـــرا ات
  صـد الـدويل الربملـاين االحتـاد إىل وتطلـب ،اجلند يـة لالعتبـا ات املراعيـة للربملانات الدويل الربملاين
 الدميقراطية؛ لتعزيز العامة اسرتاتيجيته م  كجزء تقرير عنه بشكل منتظم  احملرز وتقدمي التقد 

 

للنظــا   دوليــا   يلمــا   ليلنيــ/  حزيــران 30 يــل  تســمية إمكانيــة يف النظــر إىل املتحــد  األمــم تــدعل .75
 .7889 ليلني/  حزيران 30 يف الدويل الربملاين االحتاد بإنشاء احتفاال  الربملاين 
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 The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 
 
(1)  Acknowledging the significance of the IPU’s 1997 Universal Declaration on 
Democracy and taking note of the world parliamentary community’s extensive use of the 
Declaration, 
 
(2)  Reiterating that democracy, human rights and the rule of law are universal, 
interconnected and mutually reinforcing, and recognizing the will of the people as the 
source of legitimacy of sovereign States, 
 
(3)  Taking into account the Universal Declaration of Human Rights, the 
International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and 
Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women, the United Nations Declaration on Minorities and the Vienna Declaration and 
Programme of Action on human rights, 
 
(4)  Reaffirming the core elements set out in the Universal Declaration on 
Democracy, including genuine partnership between men and women in the conduct of 
the affairs of society, an independent judiciary, free and fair elections, open and free 
media, parliamentary oversight, and the protection of the rights of minorities and 
vulnerable or marginalized groups, 
 
(5)  Referring to existing IPU resolutions, including those on human rights 
(2004), civil society (2005), universal democratic and electoral standards (2007); freedom 
of expression and the right to information (2009), youth participation in the democratic 
process (2010), citizen engagement in democracy (2013), democracy in the digital 
era (2015), women’s political participation (2016), the threat posed by terrorism to 
democracy and human rights (2016), as well as the IPU’s Plan of Action for Gender-
sensitive Parliaments (2012), 
 
(6)  Noting that there is no single model of democracy and that, as stated in the 
Universal Declaration on Democracy, democracy reflects the diversity of experiences and 
cultural particularities, without departing from internationally recognized principles, norms 
and standards, 
 
(7)  Also noting the close relationship between democracy and sustainable 
development, and drawing attention to the importance of democratic governance for the 
achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, 
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(8) Confirming the central role of parliaments in democracy, and the need for 
representative, transparent, accessible, accountable and effective institutions at all levels, 
 
(9) Wishing to foster active citizen engagement in the democratic process and in the 
activities of government at all levels, including among young people, and committed to achieving 
gender equality in political decision-making, 
 
(10) Underscoring the vital importance of a strong and freely operating civil society that 
helps keep governments accountable, as well as of effective political parties, open and free media, 
and access to independent scientific knowledge, and reiterating that freedom of expression is a 
cornerstone of democracy that permits the free flow of ideas, 
 
(11) Noting the new opportunities for democratic participation offered by digital media, as 
well as the challenges they can present, and underscoring the need to safeguard and promote 
fundamental rights, such as the right to privacy and the right to determine the disclosure and use of 
one’s own personal data,  
  
(12) Also noting that peace and security are major enablers of democracy, and expressing 
deep concern about violent extremism and terrorism in all its forms, which aim to eliminate 
democracy, human rights and basic freedoms and which constitute a threat to peace and security, 
 
(13) Recognizing the importance of democratic principles in international relations and the 
important role of international and regional organizations in upholding these principles, 
 
(14) Expressing support for the 2007 UN General Assembly resolution 62/7 to designate 
15 September as the International Day of Democracy, 
 

1. Reaffirms that democracy is a universal value and that, as a system of government, 
democracy contributes to the fulfillment of human potential, the eradication of poverty, 
the development of open and peaceful societies and the improvement of relations 
among nations;  

 
2. Reiterates that building a democratic society requires respect for the principles of the 

rule of law, human rights, gender equality, and the protection of minorities and 
vulnerable or marginalized groups;  

 
3. Calls on parliaments and all public institutions to take action to uphold the principles 

and values established in the Universal Declaration on Democracy; 
 
4. Reaffirms the importance of the balance of powers between the legislative, executive 

and judicial arms of government, underscores the importance of securing the 
independence of parliaments and the judiciary through legislation, and urges 
parliaments to enhance their capacity to oversee the policies, administration and 
expenditure of the executive as part of a system of checks and balances; 

 
5. Calls on parliaments to work towards greater openness in government in order to 

strengthen citizen engagement in the democratic process, and encourages 
parliaments to continue to modernize their working methods to facilitate the 
participation of civil society and ordinary citizens in their deliberations; 

 
6. Urges parliaments to step up their efforts to achieve equality between men and 

women in decision-making and to ensure equality in all areas of life, including by 
introducing affirmative action in policies, legislation and budget allocation, providing for 
gender equality in the law and in practice, and ensuring gender-responsive democratic 
processes that duly include women’s participation and perspectives; 

 
7. Calls on parliaments to enhance youth participation in politics and in parliament; 
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8. Also calls on parliaments to ensure that legislation is in place that fully protects 
freedom of expression so that politicians, journalists, human rights defenders and 
other ordinary citizens can speak publicly on matters of concern without fear of 
reprisals, to denounce any such reprisals and to do everything in their power to ensure 
the protection of persons at risk and the punishment of those responsible for such 
acts;  

 
9. Encourages parliaments and political parties to denounce all forms of hate speech;  
 
10. Launches an urgent appeal to parliaments to promote the inclusion of civic education 

in the national school curriculum, including education for democracy, human rights, 
gender equality, freedom of religion and sustainable development; 

 
11. Calls on parliaments to enhance their contribution to achieving the SDGs, and to hold 

governments to account for progress in meeting development targets, in the spirit of 
leaving no-one behind; 

 
12. Urges respect for democratic principles in inter-State relations as well as in 

international organizations, and underlines its conviction that principles of democracy 
must be applied to the international management of issues of common concern to 
humankind, in particular the human environment; 

 
13. Calls on the IPU to continue to support efforts of parliaments to strengthen democracy 

and ensure good governance;  
 
14. Also calls on IPU Member Parliaments to renew their efforts to implement the 

provisions of all IPU resolutions related to democracy, as well as the IPU Plan of 
Action for Gender-sensitive Parliaments and requests the IPU to monitor and regularly 
report on progress as part of its overall strategy to promote democracy; 

 
15. Invites the United Nations to examine the possibility of designating 30 June as the 

International Day of Parliamentarism in commemoration of the creation of the IPU on 
30 June 1889.  

 


