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 الديمقراطية بشأن العالمي لإلعالن العشرين السنوية الذكرى: تنوعنا مشاركة

 
 أرمينيا، وفود قبل من القانونية المهلة غضون في المقدم القرار مشروع على أدخلت التي التعديالت
 إندونيسيا، جمهورية ألمانيا، فرنسا، الصين، كندا، ،(القوميات المتعددة - دولة) بوليفيا البحرين،
 وفيتنام المتحدة، العربية اإلمارات ، سويسرا السويد، إفريقيا، جنوب إيطاليا، اإلسالمية، إيران
 
 الديباجة 

 

 

 (2.1) جديدة من الديباجة فقرة 
 
 

 

 :يلي كما نصها الديباجة من 2 الفقرة بعد جديدة فقرة تضاف 
 االنتخاباات معاايير بشاأن الادولي، البرلمااني االتحاد إعالن على جديد من تؤكد وإذ( 2.1)

دولاة،  أ  فاي الحكوماة لسالطة يؤكاد والاذ  ،2991 عاام فاي اُعتماد الاذ  والنزيهة، الحرة
 نزيهة، حرة حقيقية، انتخابات في عنها يعبر كما الشعب، إرادة من ال يمكن أن ُتستمد إال

 

 (جنوب إفريقيا) 
 

 

 الديباجة من 1 الفقرة 
 

 

 :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
هدددي  القددانون وسدديادة ،اإلنسددان حقددو ، التنمياااة ،الديمقراطيددة أن علدد  جديددد مددن تؤكددد وإذ( 1)

 ذات الددول لشدرعية كمصددا الشدع  بدراادة وتعترف ،بعضا   بعضها ويعزز ومترابطة عالميةقضايا 

 

لالتحاد البرلماني الدولي 231العامة الا الجمعية   
1122أبريل/ نيسان  5 -2 –بنغالدش  –دكا   

 

  C-III/137/DR-am  لجنة الديمقراطية وحقو  اإلنسان
 1122تشرين االول/ اكتوبر  6
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 السيادة،
 (االسالمية ايران جمهواية) 

 

 

 :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 مبدأ عدد  التدد ف فدي الشدؤون الدا ليدة للددول ذات السديادة وؤكد من جديد عل  أن وإذ ت( 2)

فددددي العالقددددات الدوليددددة ومبدددددأ عددددد   خدامهاالقددددوة أو اسددددتتخدا  مبدددددأ االمتندددداه عددددن التهديددددد باسدددد
 لقانون الدولي والعالقات الدولية،األساسية ل الدعائممن التد ف هما 

 

 )ألمانيا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
هدددي قضدددايا  القدددانون وسددديادة ،اإلنسدددان وحقدددو  ،الديمقراطيدددة أن علددد  جديدددد مدددن تؤكدددد وإذ( 1) 

 الشدددع  بددراادة وتعتدددرف ،بعضددا   بعضددها يعدددزز، ةدومتعاضاا مترابطدددة عالميااة مااا ال تشااكل، عالميددة
 السيادة، ذات الدول لشرعية كمصدا ونزيهة ،تعددية ،حرة انتخابات في عنها المعرب

 

 (فرنسا) 
 

 

 الديباجة من 3 الفقرة 
 

 

 :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 الخاصددددين الدددددوليين والعهدددددين اإلنسددددان، لحقددددو  العددددالمي اإلعددددالن اعتبااهددددا فددددي تضدددد  وإذ( 3)

 علدد  القضددا  واتفاقيددة والثقافيددة، واالجتماعيددة ،االقتصددادية والحقددو  والسياسددية، المدنيددة بدالحقو 
 عمدف وبرندام  وإعدالن األقليدات، بشدنن المتحددة األمدم وإعالن ،المرأة ضد التمييز أشكال جمي 
 اإلنسان، حقو  بشنن فيينا

 

 (االسالمية ايران جمهواية) 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 الخاصددددين الدددددوليين والعهدددددين اإلنسددددان، لحقددددو  العددددالمي اإلعددددالن اعتبااهددددا فددددي تضدددد  وإذ( 3) 

 علدد  القضددا  واتفاقيددة والثقافيددة، واالجتماعيددة ،االقتصددادية والحقددو  والسياسددية، المدنيددة بدالحقو 
 التعبيار أشاكا  وتناوع اإلنساان حقاو  وتعزياز حماياة اتفاقياة ،المرأة ضد التمييز أشكال جمي 
 بشدددنن فيينددا عمدددف وبرنددام  إعدددالن األقليددات، بشدددنن المتحدددة األمددم وإعدددالن ،(1115) ال قااافي
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 م اال) معينااة فئااات حقااو  تشاامل التااي اإلنسااان لحقااو  التاليااة والصااكو  اإلنسددان، حقددو 
 ،(أسرهم وأفراد المهاجرين والعما  اإلعاقة، األقليات، المرأة، األصلية، الشعوب

 (أندونيسيا) 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 الخاصددددين الدددددوليين والعهدددددين اإلنسددددان، لحقددددو  العددددالمي اإلعددددالن اعتبااهددددا فددددي تضدددد  وإذ( 3) 

 علدد  القضددا  واتفاقيددة والثقافيددة، واالجتماعيددة ،االقتصددادية والحقددو  والسياسددية، المدنيددة بدالحقو 
 عمدف وبرندام  إعدالن األقليدات، بشدنن المتحددة األمدم وإعدالن المدرأة، ضدد التمييدز أشدكال جمي 
الحقاو   أنا  يؤكاد الاذ  31/23 اإلنساان حقاو  مجلا  وقارار اإلنسدان، حقدو  بشدنن فيينا

التاااي يحباااى بهاااا األشاااخاا خاااار، شااابكة االنترنيااات، ينبغاااي منحهاااا أيضاااا  ل شاااخاا علاااى 
 .شبكة االنترنيت

 

 

 )كندا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 الخاصددددين الدددددوليين والعهدددددين اإلنسددددان، لحقددددو  العددددالمي اإلعددددالن اعتبااهددددا فددددي تضدددد  وإذ( 3) 

 علدد  القضددا  اتفاقيددة والثقافيددة، واالجتماعيددة ،االقتصددادية والحقددو  والسياسددية، المدنيددة بددالحقو 
 عمددف وبرنددام  إعددالن األقليددات، بشددنن المتحدددة األمددم إعددالن المددرأة، ضددد التمييددز أشددكال جميدد 
 اإلعااالن بشاأن 53/211 المتحادة ل ماام العاماة الجمعياة قاارارو  اإلنسدان، حقدو  بشدنن فييندا

 حقاااو  وحماياااة تعزياااز فاااي المجتمااا  هيئاااات ،الجماعاااات ،األفاااراد ومساااؤولية بحااا  المتعلااا 
كاااانون األو /  9 فاااي اعتماااد الاااذ ، و عالمياااا بهاااا المعتااار  األساساااية والحرياااات اإلنساااان
 ،2991 ديسمبر

 

 )فيتنا ( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 اإلنسددان لحقدو  العدالمي اإلعددالن - التالياة المتحاادة األمام صااكو  اعتبااهدا فدي تضد  وإذ( 3) 

 الدولي والعهد ،(2911) والسياسية المدنية بالحقو  الخاصين الدوليين والعهدين ،(2911)
 المددرأة ضددد التمييددز أشددكال جميدد  علدد  القضددا  واتفاقيددة والثقافيددة، االجتماعيددةبددالحقو   الخددا 

 بشدنن المتحددة األمدم وإعدالن ،(1111) اإلعاقاة ذو  األشاخاا حقو  واتفاقية ،(2929)
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 ولغويااااة دينيااااة أقليااااات عرقيااااة، وإلااااى أو قوميااااة، أقليااااات إلااااى المنتمااااين األشااااخاا حقااااو 
 ،(2993) اإلنسان حقو  بشنن فيينا عمف وبرنام  وإعالن ،(2991)

 (أفريقيا جنوب) 
 

 

 الديباجة من 4 الفقرة 
 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 بمددا الديمقراطيددة، حددول العددالمي اإلعددالن فددي الددواادة األساسددية العناصددرعلدد   وتعيددد التنكيددد( 4) 

 سايما وال المساتويات، جميا  علاى تم يلياة مؤسساات وجاود الخصاوا وجا  علاى ،ذلد  في
 وإشارافية تشاريعية بسالطات تتمتا  والتاي المجتما ، مكوناات جميا  في  تم ل الذ  البرلمان
 المسدددتقف، والقضدددا  المجتمددد ، شدددؤون إدااة فدددي والمدددرأة الرجدددف بدددين الحقيقيدددة الشدددراكةو  ،حقيقياااة

 المتكااااف ، العاااام، االقتاااراع أساااا  علاااى منتبماااة فتااارات علاااى ونزيهددة، حدددرة انتخابددداتإجددرا  و 
 فاااي بمااا والتجماا ، التعبياار وحرياااة والحاا  السياسااية، األحاازاب تنبااايم فااي والحاا  والساار ،
 والرقابددة ،والمجانيددة المفتوحددة اإلعددال  ووسدائف  ،اإللكترونيااة االتصااا  وسااا ل خااال  ماان ذلاا ،

 المهمشة، أو الضعيفة والفئات األقليات حقو  وحماية ،البرلمانية

 

 )فرنسا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 بمددا الديمقراطيددة، حددول العددالمي اإلعددالن فددي الددواادة األساسددية العناصددرعلدد   وتعيددد التنكيددد( 4) 

 والقضدددا  المجتمددد ، شدددؤون إدااة فدددي والمدددرأة الرجدددف بدددين المتسااااوية الحقيقيدددة الشدددراكة ذلددد  فدددي
 المفتدددو  واإلعددال  لنزيهددة، ،حددرة، حقيقااة االنتخابدددات، إجددرا  التم يليااة والمؤسسااات المسددتقف،
 ذو  األشااااخاا حقدددو  وحمايدددة ،النشااا  المااادني والمجتمااا  البرلمانيدددة، والرقابدددة والمجددداني،
 ،من النا  المهمشة أو الضعيفة الفئات ،األقليات ،اإلعاقة

 

 (أفريقيا جنوب) 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 بمددا الديمقراطيددة، حددول العددالمي اإلعددالن فددي الددواادة األساسددية العناصددرعلدد   وتعيددد التنكيددد( 4) 

 والقضددا  المجتمدد ، شددؤون إدااة فددي والمددرأة الرجددف بددين والمتساااوية الحقيقيددة الشددراكة ذلدد  فددي
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 وحمايددة البرلمانيددة، والرقابددة والمجدداني، المفتددو  واإلعددال  والنزيهددة، الحددرة واالنتخابددات المسددتقف،
 المهمشة، أو الضعيفة والفئات األقليات حقو 

 )كندا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 بمددا الديمقراطيددة، حددول العددالمي اإلعددالن فددي الددواادة األساسددية العناصددرعلدد   وتعيددد التنكيددد( 4) 

 المسدددتقف، والقضدددا  المجتمددد ، شدددؤون إدااة فدددي والمدددرأة الرجدددف بدددين الحقيقيدددة الشدددراكة ذلددد  فدددي
 البرلمانيدة، والرقابدة، المتاا،، والتعادد  المجاني، ،المفتو  واإلعال  والنزيهة، الحرة واالنتخابات

 المهمشة، أو الضعيفة والفئات األقليات حقو  وحماية

 

 ((القوميات المتعددة - دولة) بوليفيا) 
 

 

 من الديباجة 5فقرة  
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 الدددولي، البرلمدداني لالتحدداد الحاليددة ،األخاارى والنصااوا والمقااررات، القددرااات إلدد  وتشددير( 5) 

 والمعدايير ،(1115) المددني والمجتمد  ،(1114) اإلنسدان بحقدو  المتعلقدة القدرااات فيهدا بما
 ،(1112) المعلومددددات فددددي والحدددد  التعبيددددر وحريددددة ؛(1112) العالميددددة واالنتخابيددددة الديمقراطيددددة
 الديمقراطيدددددة فدددددي المدددددواطنين ومشدددددااكة ،(1121) الديمقراطيدددددة العمليدددددة فدددددي الشدددددباب ومشدددددااكة

(، 1126) للمدددرأة السياسدددية والمشدددااكة ،(1125) الرقمدددي العصدددر فدددي والديمقراطيدددة ،(1123)
  طدددة وكددد ل  ،(1126) اإلنسدددان وحقدددو  الديمقراطيدددة علددد  اإلاهددداب يشدددكل  الددد   التهديددددو 

 فضدددددال   ،(1121) الجندايددددة لالعتبددددااات المراعيددددة للبرلمانددددات الدددددولي البرلمدددداني االتحدددداد عمددددف
 ،1112-1122 للفترة الدولي البرلماني االتحاد استراتيجيةو 

 

 )اندونيسيا( 
 

 

 (5.2) الديباجة من الجديدة الفقرة 
 

 

 :يلي كما نصها الديباجة من 5 الفقرة بعد جديدة فقرة تضاف 
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 غياااب الاادو ، ساايادة فااي التاادخل العنياا ، والتطاار  اإلرهاااب أن تأخااذ بحساابانها( 5.2) 
 الديمقراطية، تقّوض عناصر تشكل الحوار

 

 ((القوميات المتعددة - دولة) بوليفيا)  
 

 

 :يلي كما نصها الديباجة من 5 الفقرة بعد جديدة فقرة تضاف 
 

 

 أن والبرلماناااات الحكوماااات علاااى وأن ،كاملاااة ديمقراطياااة توجاااد ال بأنااا  متسااالّ  وإذ (5.2) 
 بشاااأن العاااالمي اإلعاااالن فاااي عليهاااا المنصاااوا العلياااا الم ااال تحقيااا  إلاااى باساااتمرار تساااعى

 بها، والتمس  ،الديمقراطية

 

 )كندا( 
 

 

 من الديباجة 6الفقرة  
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 األعلاااى الم ااال هاااي الديمقراطيدددة وأن ،للديمقراطيدددة وحيدددد نمدددوذ  يوجدددد ال أنددد  تالحددد  وإذ( 6) 

 تعكد  الديمقراطيدة، بشدنن العدالمي اإلعدالن فدي جدا  كمدا ةكماو الح وطريقاة اتباع  ينبغي الذ 
 الخبدرات تندوه تعكد  التاي للطرا ا  وفقاا تطبيقهاا الواجاب الثقافيدة، والخصدائ  الخبرات تنوه

 ،دوليا   بها المعترف والمعايير، القواعد، المبادئب م  التقّيد التخلي دون ،الثقافية والخصائ 
 

 

 (أفريقيا جنوب) 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 يتباااا  ال حوكمااااة أساااالوب هااااي، لديمقراطيددددةأن ا وحيددددد نمددددوذ  يوجددددد ال أندددد  تالحدددد  وإذ( 6) 

 الديمقراطيدة الديمقراطيدة، بشدنن العالمي اإلعالن في جا  كما الديمقراطية، وأن ،واحدا نموذجا  
 ، القواعددددد،والمعددددايير المبددددادئ عددددن التخلددددي دون الثقافيددددة، والخصددددائ  الخبددددرات تنددددوه تعكدددد 
 ،دوليا   بها المعترف والمعايير

 

 )فرنسا( 
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  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 اإلعدالن فدي جدا  كمدا الديمقراطية، وأن ،للديمقراطية وحيد نموذ  يوجد ال أن  تالح  وإذ( 6) 

 ماااا   التخلددددي دون الثقافيددددة، والخصددددائ  الخبددددرات تنددددوه تعكدددد  الديمقراطيددددة، بشددددنن العددددالمي
 ،دوليا   بها المعترف والمعايير ، القواعد،المعايير ،المبادئ، لاللتزامات الكامل االحترام

 

 )السويد( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 اإلعدالن فدي جدا  كمدا الديمقراطية، وأن ،للديمقراطية وحيد نموذ  يوجد ال أن  تالح  وإذ( 6) 

 التخلدي دون، والسياسايةالثقافيدة  والخصدائ  الخبدرات تندوه تعكد  الديمقراطيدة، بشنن العالمي
 ،دوليا   بها المعترف والمعايير ، القواعد،والمعايير المبادئ عن

 

 )سويسرا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 اإلعدالن فدي جدا  كمدا الديمقراطية، وأن ،للديمقراطية وحيد نموذ  يوجد ال أن  تالح  وإذ( 6) 

، الدينياااة ،الوطنياااة ،التاريخياااة والخصدددائ  الخبدددرات تندددوه تعكددد  الديمقراطيدددة، بشدددنن العدددالمي
 ،دوليا   بها المعترف والمعايير ، القواعد،والمعايير المبادئب الصارم التقيد التخلي دون الثقافية،و

 

 )أامينيا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 فدي جدا  كمدا الديمقراطيدة، وأن ،للديمقراطيدة وحيدد نمدوذ  يوجدد ال أند  تعتر  تالح  وإذ( 6) 

 عدن التخلدي دون الثقافية، والخصائ  الخبرات تنوه تعك  الديمقراطية، بشنن العالمي اإلعالن
 ،دوليا   بها المعترف والمعايير القواعد،، والمعايير المبادئ

 

  (االسالمية ايران جمهواية) 
 من الديباجة 2الفقرة  

 
 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 إلددد  االنتبدددا  وتوجددد  المسدددتدامة، والتنميدددة الديمقراطيدددة بدددين الوثيقدددة العالقدددة أيضدددا   تالحددد  وإذ( 2) 

 لعددددا  المسددددتدامة التنميددددة و طددددة المسددددتدامة التنميددددة أهددددداف لتحقيدددد  الددددديمقراطي الحكددددم أهميددددة
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 بشاأن المتحادة األمام قماة لماؤتمر الختامية الوثيقة في علي  المنصوا النحو على ،1131
 لعااام المسااتدامة التنميااة خطااة: عالمنااا تحوياال" المعنونااة ،1125 عااام بعااد لمااا التنميااة خطااة

1131" 
 )اندونيسيا( 

 
 

 من الديباجة 8الفقرة  
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 ،تمثيليدة مؤسسدات إلد  والحاجدة الديمقراطيدة، فدي للبرلماندات المركدز  الددوا وإذ تؤكد علد ( 8) 

 وتشااادد المسدددتويات، جميددد  علددد  وفعالدددة ،للمسدددا لة و اضدددعة ،إليهدددا الوصدددول ويمكدددن ،وشدددفافة
 جمياا  وتشااج  واحتياجاتاا ، مصااالح  عاان وتعباار الشااعب، تم ياال فااي البرلمانااات دور علااى

 االجتماعي، التواصل تعزز والفعاليات التي البرلمانية األنشطة

 

 (المتحدة العربية اإلمااات) 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 مطالااااب صااااياغة أجددددف نمدددد الديمقراطيددددة، فددددي للبرلمانددددات المركددددز  الدددددوا علدددد  وإذ تؤكددددد( 8) 

 الوصدول ويمكدن ،وشدفافة ،تمثيليدة مؤسسدات إلد  الحاجدة فضاال   ،وتحكيمهاا متعددة اجتماعية
 المستويات، جمي  عل  وفعالة ،للمسا لة و اضعة ،إليها

 

 )سويسرا( 
 

 

 (2.1( و)2.2) الجديدة الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصهما يصبح بحيث الديباجة من 2 الفقرة بعد جديدتان فقرتان تضاف 
 تقيّااد بلاادان فااي اآلن يعيشااون نساامة، باليااين سااتة ماان يقاارب مااا أن علااى تشاادد وإذ( 9.2) 

 أ  يوجااد ال بلاادا   11 ففااي شااديدا ، تقيياادا   الجمعيااات وتكااوين التجماا ، التعبياار، حريااة فيهااا
 حياا  بلاادان فااي يعيشااون السااكان، ماان فقاا  بالما ااة ثالثااة وأن اإلطااال ، علااى ماادني حيااز

 تماما ، مضمونة والحريات

 

  لمواقا  معارضاتهم هاو المادني، المجتما  لقم  داف  أكبر أن أيضا  على تؤكد وإذ ،(9.1) 
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 البرلمانيااة، المعارضااة أعضاا  علااى مباشارا   تااأثيرا   أيضاا   يااؤثر هاذا وأن الحكومااة، مؤسساات أو
 ،أيضا   الدولي البرلماني االتحاد على مباشر تأثير ل  بالتالي

 (ألمانيا) 
 

 

 الديباجة من 21 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 علد  ويسداعد، نشاي  بحرية يعمف قو  مدني مجتم  لوجود الحيوية األهمية عل  مؤكدة  ( 21) 

 المفتوحدة اإلعدال  ووسدائف الفعالدة، السياسية األحزاب وك ل  ،عرضة للمسائلة الحكومات إبقا 
 حريددة أنعلدد   جديددد مددنتؤكددد و المسددتقلة، العلميددة المعرفددة إلدد  والوصددول ،المسااتقلة والمجانيددة
 األفكاا، تدف  بحرية تسمح التي لديمقراطيةل الزاوية حجر هي التعبير

 

 )اندونيسيا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 إبقددا  علدد  ويسدداعد بحريددة يعمددف قددو  مدددني مجتمدد  لوجددود الحيويددة األهميددة علدد  مؤكدددة  ( 21) 

 المفتوحددددة اإلعددددال  ووسددددائف الفعالددددة، السياسددددية األحددددزاب وكدددد ل  ،عرضددددة للمسددددائلة الحكومددددات
 هددي التعبيددر حريددة أنعلدد   جديددد مددنتؤكددد و المسددتقلة، العلميددة المعرفددة إلدد  والوصددول والمجانيددة،

 األفكاا، تدف  بحرية تسمح التي لديمقراطيةل الزاوية حجر
 

 

 )الصين( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 بحريدددة يعمدددف بالتعددياااة يتسااام قدددو  مددددني مجتمددد  لوجدددود الحيويدددة األهميدددة علددد  مؤكددددة  ( 21) 

 ووسدددائف الفعالدددة، السياسدددية األحدددزاب وكددد ل  ،عرضدددة للمسدددائلة الحكومدددات إبقدددا  علددد  ويسدداعد
 أنعلدد   جديدد مدنتؤكددد و المسدتقلة، العلميدة المعرفددة إلد  والوصدول والمجانيددة، المفتوحدة اإلعدال 
 األفكاا، تدف  بحرية تسمح التي لديمقراطيةل الزاوية حجر هي التعبير حرية
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 )سويسرا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 إبقددا  علدد  ويسدداعد بحريددة يعمددف قددو  مدددني مجتمدد  لوجددود الحيويددة األهميددة علدد  مؤكدددة  ( 21) 

 اإلعدددال  ووسدددائف ،والشااااملة الفعالدددة السياسدددية األحدددزاب وكددد ل  ،عرضدددة للمسدددائلة الحكومدددات
 حريدددة أنعلدد   جديددد مدددنتؤكددد و المسددتقلة، العلميدددة المعرفددة إلدد  والوصدددول والمجانيددة، المفتوحددة
 المجتمااا  وتشاااج  األفكددداا، تددددف  بحريدددة تسدددمح التدددي لديمقراطيدددةل الزاويدددة حجدددر هدددي التعبيدددر

 التنوع، يضم الذ  التعدد 

 

 )كندا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 مدددني مجتمد  وجددود م اال للديمقراطياة، األساسااية للعناصاار الحيويدة األهميددة علد  مؤكددة  ( 21) 

 ،عرضددة للمسددائلة الحكومددات إبقددا  علدد  حيويااة أهميااة ذو أماار وهااو ويسدداعد بحريددة يعمددف قددو 
 إلدد  والوصددول والمجانيددة، المفتوحددة اإلعددال  ووسددائف ،الفعالددة السياسددية األحددزاب وجااود وكدد ل 
 حريدة أنعلد   جديد منتؤكد و مستقلة،، و بها موثو  ،مصداقية ذات معلومات العلمية المعرفة
 األفكاا، تدف  بحرية تسمح التي لديمقراطيةل الزاوية حجر هي التعبير
 

 

 )جنوب إفريقيا( 
 
 
 

 

 الديباجة من 21 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 االجتماعياااااة ،االقتصاااااادية ،السياساااااية التنمياااااة واألمدددددن ،السدددددال  أن اأيض ددددد تالحددددد  وإذ( 21) 

 التطدرف إزا  قلقهدا بدال  عدن تعدرب وإذ الديمقراطيدة، تمكدين فدي ةائيسدي اصدرعنص ، هايوال قافية
 وحقدددو  الديمقراطيددة تآكاال علدد  القضددا  إلددد  يهدددف الدد   أشددكال ، بجميدد  واإلاهدداب العنيدد 
 واألمن، للسلم تهديدا   يشكف التي األساسية، والحريات اإلنسان
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 )جنوب إفريقيا( 

 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 وإذ الديمقراطيددة، تمكددين فددي ائيسدديان عنصددران همددا واألمددن السددال  أن اأيض دد تالحدد  وإذ( 21) 

 القضددا  إلدد  يهدددف الدد   أشدكال ، بجميدد  واإلاهدداب العنيدد  التطدرف إزا  قلقهددا بددال  عددن تعدرب
 األمدددن، ،للسدددلم تهديددددا   التدددي يشدددكف األساسدددية، والحريدددات اإلنسدددان وحقدددو  الديمقراطيدددة علددد 

 ،والتنمية
 

 

 )جمهواية إيران اإلسالمية( 
 

 

  منطو  القرار 
 من منطو  القراا 2 فقرة 

 
 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 وأن عالميدة، قيمدة ،ال يوجاد لهاا نماوذ، واحاد بشاكل عاام، الديمقراطية أن جديد من تؤكد. 2 

 الفقدر، علد  والقضدا  البشرية، اإلمكانيات تحقي  في تسهم للحكم، نظاما   بوصفها   الديمقراطية،
 األمم؛ بين العالقات وتحسين وسلمية، منفتحة مجتمعات وتنمية

 

 )جمهواية إيران اإلسالمية( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 بوصدددفها   الديمقراطيدددة، وأن ،نماااوذ، وهاااد  عاااالمي قيمدددة، الديمقراطيدددة أن جديدددد مدددن تؤكدددد. 2 

 مجتمعددات وتنميددة الفقددر، علدد  والقضددا  البشددرية، اإلمكانيددات تحقيدد  فددي تسددهم للحكددم، نظامددا  
 األمم؛ بين العالقات وتحسين وسلمية، منفتحة

 

 )فيتنا ( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
  تسدهم للحكدم، نظامدا   بوصفها   الديمقراطية، وأن عالمية، قيمة الديمقراطية أن جديد من تؤكد. 2 
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 جميااا  باااين التاااام االنساااجام وتحقيااا  الفقدددر، علددد  والقضدددا  البشدددرية، اإلمكانيدددات تحقيددد  فدددي
 ؛الدو  األمم بين العالقات وتحسين وسلمية، منفتحة مجتمعات وتنمية ،المجتم  قطاعات

 )البحرين( 
 

 

 من منطو  القراا 1 فقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 سدديادة مبدادئ ،الادولي القااانون احتدرا  يقتضدي ديمقراطدي مجتمدد  بندا  أن علد  التنكيدد تعيدد .1 

 أو الضدددددعيفة والفئددددات األقليددددات وحمايددددة ،الجنسددددين بددددين والمسدددداواة اإلنسددددان وحقددددو  ،القددددانون
 المهمشة؛

 

 )السويد( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 وحقددو  ،القددانون سدديادة مبددادئ احتددرا  يقتضددي ديمقراطددي مجتمدد  بنددا  أن علدد  التنكيددد تعيددد .1 

 أو الضددددعيفة والفئددددات األقليددددات وحمايددددة ،الجنسددددين بددددين والمسدددداواة ،التنوياااا  ال قااااافي، اإلنسددددان
 المهمشة؛

 

 )جمهواية إيران اإلسالمية( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 وحقددو  ،القددانون سدديادة مبددادئ احتددرا  يقتضددي ديمقراطددي مجتمدد  بنددا  أن علدد  التنكيددد تعيددد. 1 

 واحتااارام، المهمشدددة أو الضدددعيفة والفئدددات األقليدددات وحمايدددة ،الجنسدددين بدددين والمسددداواة، اإلنسدددان
 المواطنين؛ لجمي  المنص  واإلدما، التنوع

 

 )كندا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 وحقددو  ،القددانون سدديادة مبددادئ احتددرا  يقتضددي ديمقراطددي مجتمدد  بنددا  أن علدد  التنكيددد تعيددد. 1 

 واحتااارامالمهمشدددة،  أو الضدددعيفة والفئدددات األقليدددات وحمايدددة ،الجنسدددين بدددين والمسددداواة، اإلنسدددان
 الطا في؛ أو الديني، أو العرقي، أو اإلثني، التنوع، جمي  أشكا 

 



                                              
            

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 (المتحدة العربية اإلمااات) 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 وحقددو  ،القددانون سدديادة مبددادئ احتددرا  يقتضددي ديمقراطددي مجتمدد  بنددا  أن علدد  التنكيددد تعيددد. 1 

 سااايما وال المهمشددة، أو الضددعيفة والفئدددات األقليددات حمايددة ،الجنسدددين بددين والمسدداواة، اإلنسددان
 اإلعاقة؛ ذوو األشخاا

 

 )البحرين( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 وحقددو  ،القددانون سدديادة مبددادئ احتددرا  يقتضددي ديمقراطددي مجتمدد  بنددا  أن علدد  التنكيددد تعيددد. 2 

 والفئدددددات ،األقليدددددات ،اإلعاقااااة ذو  األشاااااخاا وحمايددددة ،الجنسدددددين بددددين والمسددددداواة، اإلنسددددان
 من النا ؛المهمشة  أو الضعيفة

 

 )جنوب إفريقيا( 
 

 

 (1.4(، و)1.3(، )1.1(، )1.2) الجديدة الفقرات 
 

 

  :يلي كما نصها يصبح بحيث المنطو  من 1 الفقرة بعد جديدة فقرات أاب  تضاف 
 التاي ،األقلياات حقاو  بتعزياز المتعلقاة بالتزامهاا الوفاا  علاى الادو  جمي  بقوة . تح   1.2 

 المجتمعااات ساامات ماان ساامة هااذ  ألن هااا ذلاا ،يمكن وال ،األغلبيااة تشااك  فيهااا أال يجااب
 الليبرالية؛

 

 عناصااااار مااااان أساساااااي كعنصااااار وأهميتهاااااا، المعارضاااااة علاااااى دور جدياااااد مااااان تؤكاااااد. 1.1 
 سياسااااية، باااادا ل وتم اااال البرلمانيااااة، واألغلبيااااة الحكومااااة تنتقااااد وتراقااااب التااااي الديمقراطيااااة

 السياسية؛ األقلية في الشعب قطاعات من ومصالح

 

وإباادا   السياسااية، المشاااركة إلمكانيااات الباارو  وتعزيااز تهيئااة إلااى البرلمانااات تاادعو. 1.3 
 للديمقراطية؛ عن  غنى ال أمر وهو المدني، بالمجتم  األمر يتعل  عندما الرأ 

 

 وتعااازز المااادني، المجتمااا  صاااوت تعااازز التاااي المشااااري  دعااام علاااى البرلماناااات تحااا   . 1.1 
 طريا  عان ما ال   الديمقراطياة، العملياات فاي الفئاات جميا  مشااركة وتشاج  اإلنسان، حقو 
 القاانون، سيادة اإلنسان، حقو  تعزيز البرلمانات، مساعدة على تعمل التي المشاري  تمويل
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 الوطنيااة المؤسسااات وفعاليااة حياااد تعزيااز علااى المساااعدة خااال  العدالااة ماان إلااى والوصااو 
 المعلومااات، إلااى والوصااو  التعبياار حريااة وضاامان القضااا ية، العدالااة ونباام اإلنسااان، لحقااو 

 اإلعالم؛ وسا   وقدرات التشريعات، تعزيز طري  عن
 )ألمانيا( 

 
 

 المنطو  من 3 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 ماان باسااتمرار لعماالإلدد  ا إجددرا ات اتخدداذ إلدد  العامددة المؤسسددات وجميدد  البرلمانددات تدددعو. 3 

 الديمقراطية؛ بشنن العالمي اإلعالن في عليها المنصو  والقيم المبادئ دعمو تحقي  أجل
 

 )كندا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 والقدددديم المبددددادئ لدددددعم إجددددرا ات اتخدددداذ إلدددد  العامددددة المؤسسددددات وجميدددد  البرلمانددددات تدددددعو. 3 

 ،الثقافيدة الخصدائ  احتدرا  عدن فضدال  الديمقراطيدة،  بشدنن العدالمي اإلعدالن في عليها المنصو 
 الدول؛ لمختل  والسياسية ،الدينية ،االجتماعية

 

 المتحدة( العربية )اإلمااات 
 

 

 (3.2) جديدة من منطو  القراا فقرة 
 

 

  :يلي كما نصها يصبح بحيث المنطو  من 3 الفقرة بعد جديدة فقرة تضاف 
 قااد التااي اإلنسااان، حقااو  انتهاكااات ترصااد مسااتقلة هيئااة إنشااا  إلااى الحكومااات تاادعو 3.2 

 والخاصة؛ العامة المؤسسات أنشطة عن تنجم
 

 (أفريقيا جنوب) 
 

 

 المنطو  من 4 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
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 ،والتنفي يدة ،التشدريعية السدلطات بين السلطات الفصل بين توازن أهميةعل   جديد من تؤكد. 4 
  دالل مدن القضائية والسلطة البرلمانات استقالل ضمان أهميةعل   تشددو  للحكومة، والقضائية
، وإدااة ،سياسددددات علدددد  اإلشددددرافية قددددداتها تعزيددددز علدددد  البرلمانددددات وتحددددث   التشددددري ،و   الدسااااتور
 والتوازنات؛ الضوابط نظا  من كجز  التنفي ية السلطةونفقات 

 

 )جنوب إفريقيا( 
 

 

 المنطو  من 5 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 مشدددااكة تعزيدددز أجدددف مددن الحكومدددة فدددي االنفتددا  مدددن مزيدددد علددد  العمددف إلددد  البرلماندددات تدددعو. 5 

 عملهدددا أسدددالي  تحدددديث مواصدددلة علددد  البرلماندددات وتشدددج  الديمقراطيدددة، العمليدددة فدددي المدددواطنين
 ؛مداوالتها في العاديين والمواطنين المدني المجتم  مشااكة لتيسير

 

 )سويسرا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 مشدددااكة تعزيدددز أجدددف مددن الحكومدددة فدددي االنفتددا  مدددن مزيدددد علددد  العمددف إلددد  البرلماندددات تدددعو. 5 

 تحددديث مواصددلة علدد  البرلماندات وتشددج  الديمقراطيددة، العمليدة فددي والمشاااركة العامااة المدواطنين
 ؛مداوالتها في العاديين والمواطنين المدني المجتم  مشااكة لتيسير عملها أسالي 

 

  )اندونيسيا( 
  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 مشدددااكة تعزيدددز أجدددف مددن الحكومدددة فدددي االنفتددا  مدددن مزيدددد علددد  العمددف إلددد  البرلماندددات تدددعو. 5 

 أسددالي  تحسااين تحددديث مواصددلة علدد  البرلمانددات وتشددج  الديمقراطيددة، العمليددة فددي المددواطنين
 ؛مداوالتها في العاديين والمواطنين المدني المجتم  مشااكة لتيسير عملها

 

 (االسالمية ايران جمهواية) 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 مشدددااكة تعزيدددز أجدددف مددن الحكومدددة فدددي االنفتددا  مدددن مزيدددد علددد  العمددف إلددد  البرلماندددات تدددعو. 5 

 عملهدددا أسدددالي  تحدددديث مواصدددلة علددد  البرلماندددات وتشدددج  الديمقراطيدددة، العمليدددة فدددي المدددواطنين
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 والفئدددات ،الشدددباب ،النسدددا  فددديهم بمدددن، العددداديين والمدددواطنين المددددني المجتمددد  مشدددااكة لتيسدددير
 ؛مداوالتها في ،المهمشة

 )كندا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 مشدددااكة تعزيدددز أجدددف مددن الحكومدددة فدددي االنفتددا  مدددن مزيدددد علددد  العمددف إلددد  البرلماندددات تدددعو. 5 

 عملهدددا أسدددالي  تحدددديث مواصدددلة علددد  البرلماندددات وتشدددج  الديمقراطيدددة، العمليدددة فدددي المدددواطنين
 علددد  البرلماندددات وتشدددج مدددداوالتها،  فدددي العددداديين والمدددواطنين المددددني المجتمددد  مشدددااكة لتيسدددير
 المجتمد  مد  البرلماني االتصال بشنن ،زمنيا   محددة وبرام  لخطط ،برلمانية استراتيجيات إعداد
 العالمية؛ المعايير م  يتماش  بما الديمقراطية تعزيز أجف من ،المدني

 

 )اإلمااات العربية المتحدة( 
 

 

 المنطو  من 6 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 فددي والمددرأة الرجددف بددين المسدداواة تحقيدد  إلدد  الراميددة جهودهددا تكثيدد  علدد  البرلمانددات تحددث  . 6 

 إد دال طريد  عدن ذلد  فدي مداب الحيداة، مجداالت جميد  فدي المسداواة وضمان القراا صن  عملية
 بددين المسدداواة يكفددف بمددا ،الموازنددات وتخصددي  التشددريعاتفددي  السياسددات فددي إيجابيددة إجدرا ات
 للمنظددوا مراعيدة ديمقراطيدة بعمليدات القيدا  وضدمان العمليدة، الممااسدة وفدي القدانون فدي الجنسدين
 نظرها؛ ووجهاتبما يتضمن مشااكة المرأة  الجندا 

 

 )سويسرا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 فددي والمددرأة الرجددف بددين المسدداواة تحقيدد  إلدد  الراميددة جهودهددا تكثيدد  علدد  البرلمانددات تحددث  . 6 

 إد دال طريد  عدن ذلد  فدي بمدا الحيداة، مجداالت جميد  فدي المسداواة وضمان القراا صن  عملية
 بدددين المسددداواة يكفدددف بمدددا ،الموازندددات وتخصدددي  والتشدددريعات السياسدددات فدددي إيجابيدددة إجدددرا ات
 للمنظددوا مراعيدة ديمقراطيدة بعمليدات القيدا  ضدمانو  العمليدة، الممااسدة وفدي القدانون فدي الجنسدين
 وفقاا ؛واحترامهاا نظرها ووجهاتمشااكة المرأة تشمف  النحو الواج  عل  يتضمن بما الجندا 
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 دولة؛ كل في العام النبام لمبادئ
 )البحرين( 

 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 بدين المسداواة تحقي  إل  الرامية جهودها تسري  تكثي  عل  والحكومات البرلمانات تحث  . 6 

 ،اإلقليميااة ،الوطنيااة المؤسسااات مسااتويات جمياا  علااى القددراا صددن  عمليددة فددي والمددرأة الرجددف
 إجدرا ات إد دال طريد  عن ذل  في بما الحياة، مجاالت جمي  في المساواة وضمان ،والدولية
 بمدددا ،الجنااادر  للمنباااور المراعياااةالموازندددات  تخصدددي و  والتشدددريعات السياسدددات فدددي إيجابيدددة
 بعمليدددات القيدددا  ولضااامان العمليدددة، الممااسدددة وفدددي القدددانون فدددي الجنسدددين بدددين المسددداواة يكفدددف

 نظرها؛ ووجهاتبما يتضمن مشااكة المرأة  الجندا  للمنظوا مراعية ديمقراطية

 

 )جنوب إفريقيا( 
 

 

 (1.1( و)1.2) الجديدتان الفقرتان 
 

 

 جديددددتين فقدددرتين وتضددداف ،المنطدددو  مدددن 6 الفقدددرة بعددددإلددد  مدددا  المنطدددو  مدددن 24 الفقدددرة تنقدددف 
 :يلي كما نصهما

 

 التعاااون أجاال ماان ،1131 لعااام المسااتدامة التنميااة خطااة تحقياا  علااى البرلمااان تحاا   . 1.2 
 األعضاا  وتشاوي  ،والقسار  المبكار الازوا، لمكافحاة ،الدولي المجتم  مبادرات م  الفعا 

 هاااذ  لمكافحاااة الممكناااة التشاااريعية التااادابير جميااا  اعتمااااد ، مااان خاااال لإلناااا  التناسااالية
 الالإنسانية؛ الممارسات

 

 السالم، باالمرأة، المعناي المتحادة األمام لبرناام  الكامال التنفياذ إلى البرلمانات . تدعو1.1 
 السااالم تعزيااز فاي أساساايا   دورا   تاؤد  الماارأة أن بتأكيااد وذلا  الااوطني، الصاعيد علااى واألمان
 والتنمية؛

 

 )إيطاليا( 
 

 

 المنطو  من 2 الفقرة 
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  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 مشدااكةو النشاطة المشااركة لتعزيدز تادابير اتخااذ إلاى السياسية واألحزاب البرلمانات يدعو. 2 

 لضامان ،البرلماان أعماا  وفاي االنتخابياة العملياة فاي والشاباب والمارأة ،السياسة في الشباب
 ،الوطنيااااة المسااااتويات جمياااا  علااااى الشااااباب تم ياااال عاااان فضااااال   ،الجنسااااين بااااين المساااااواة
 البرلمان؛ ذل  في بما والدولية ،اإلقليمية

 

 )جنوب إفريقيا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 وبارام  خطا  واعتمااد ،والبرلمدان السياسدة فدي الشدباب مشدااكة تعزيدز إلد  البرلماندات تددعو. 2 

 الصدد؛ هذا في محددة عمل
 

 )اإلمااات العربية المتحدة( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 فااي مشاااركتهم وتيساايروالبرلمددان،  السياسددة فددي الشددباب مشددااكة تعزيددز إلدد  البرلمانددات تدددعو. 2 

 المنتخبة؛ المناصب إلى وصولهم إمكانية عن فضال السياسية، العملية
 

 )اندونيسيا( 
 

 

 المنطو  من 8 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 السالمي، التجما بشكف كامدف حريدة  يحمي تشري  وجود ضمان إل  البرلمانات أيضا   تدعو. 8 

 الفاعلااة الجهااات سددتطي ت بحيددث ،اإلنترناات علااى ذلاا  فااي بمااا ،التعبيددر، و الجمعيااات تكااوين
 مدددن وغيدددرهم اإلنسدددان حقدددو  عدددن والمددددافعون والصدددحفيون السياسددديون ،المااادني المجتمااا  فاااي

 المثيدرة المسدائف بشدنن علنا   يتكلمواجمعيات، ويتجمعوا سلميا ، يشكلوا  أن العاديين المواطنين
 مدا كدف تبد ل أنو  القبيدف، هد ا مدن انتقاميدة أعمدال أ  يددينوا وأن االنتقدا ، مدن  دوف دون للقل 
 األعمال؛ ه   عن المسؤولين ومعاقبة للخطر المعرضين األشخا  حماية لضمان وسعها في

 

 )كندا( 
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  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 حريدة بشدكف كامدف يكفال، ويحتارم، يحمدي تشدري  وجدود ضدمان إلد  البرلماندات أيضدا   تددعو. 8 

 ونقلهااا، ،وتلقيهااا ،واألفكااار المعلومااات أشااكا  جمياا  التمااا  حريااة ذلاا  فااي بمااا ،التعبيددر
 عدددن والمددددافعون والصدددحفيون السياسددديون يسدددتطي  بحيدددث ،مطبوعاااا أو كتابياااا أو شااافويا ساااوا 
 دون للقلد  المثيدرة المسدائف بشنن علنا   يتكلموا أن العاديين المواطنين من وغيرهم اإلنسان حقو 
 وسدعها فدي مدا كدف تبد ل أنو  القبيدف، هد ا مدن انتقاميدة أعمدال أ  يددينوا وأن االنتقدا ، من  وف
 األعمال؛ ه   عن المسؤولين ومعاقبة للخطر المعرضين األشخا  حماية لضمان

 

 )جنوب إفريقيا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 ،تامددة حمايددة والاارأ   التعبيددر حريددة يحمددي تشددري  وجددود ضددمان إلدد  البرلمانددات أيضددا   تدددعو. 8 

 المددواطنين مددن وغيددرهم اإلنسددان حقددو  عددن والمدددافعون والصددحفيون السياسدديون يسددتطي  بحيددث
 أ  يدددينوا وأن االنتقددا ، مددن  ددوف دون للقلدد  المثيددرة المسددائف بشددنن علنددا   يتكلمددوا أن العدداديين
 األشددددخا  حمايددددة لضددددمان وسددددعها فددددي مددددا كددددف تبدددد ل أنو  القبيددددف، هدددد ا مددددن انتقاميددددة أعمددددال

 األعمال؛ ه   عن المسؤولين ومعاقبة للخطر المعرضين

 

  )اندونيسيا( 
  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 بحيدددث ،تامدددة حمايدددة التعبيدددر حريدددة يحمدددي تشدددري  وجدددود ضدددمان إلددد  البرلماندددات أيضدددا   تددددعو. 8 

 والجماعااااات األفااااراد ماااان اإلنسددددان حقددددو  عددددن والمدددددافعون والصددددحفيون السياسدددديون يسددددتطي 
 بهاااا المعتااار  األساساااية والحرياااات اإلنساااان حقاااو  وحماياااة تعزياااز مااان ،المجتمااا  وأجهااازة
 المسدائف بشدنن علندا   يتكلمدوا أن ،الاوطني للقاانون وفقاا   ،العداديين المدواطنين مدن وغيرهم ،عالميا  
 تبدد ل أنو  القبيددف، هدد ا مددن انتقاميددة أعمددال أ  يدددينوا وأن االنتقددا ، مددن  ددوف دون للقلدد  المثيددرة
 هددد   عدددن المسدددؤولين ومعاقبدددة للخطدددر المعرضدددين األشدددخا  حمايدددة لضدددمان وسدددعها فدددي مدددا كدددف

 األعمال؛

 

 )فيتنا ( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
  بحيدددث ،تامدددة حمايدددة التعبيدددر حريدددة يحمدددي تشدددري  وجدددود ضدددمان إلددد  البرلماندددات أيضدددا   تددددعو. 8 
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 العدداديين المدواطنين مدن وغيدرهم اإلنسدان حقددو  عدن والمددافعون والصدحفيون السياسديون يسدتطي 
  دوف دون للقلد  المثيرة المسائف بشنن ،مختلفة بلدان في القوانين إطار في، علنا   يتكلموا أن
 لضدمان وسدعها فدي مدا كدف تبد ل أنو  القبيدف، ه ا من انتقامية أعمال أ  يدينوا وأن االنتقا ، من

 األعمال؛ ه   عن المسؤولين ومعاقبة للخطر المعرضين األشخا  حماية
 )الصين( 

 

 

 (1.1( و)1.2) الجديدتان الفقرتان 
 

 

  :يلي كما نصهما يصبح بحيث ،المنطو  من 8 الفقرة بعد جديدتان فقرتان تضاف 
 تحقيدد  لضددمان ،ومؤسسددية تشددريعية  طددوات اتخدداذ علدد  والحكومددات البرلمانددات تحددث  . 8.2 

 ومحايدددة مسددتقلة آليددة إنشددا   ددالل مددن ذلدد  فددي بمددا ،تدددايجيا   وتوطيدددها الديمقراطيددة األهددداف
 االنتخابات؛ إلدااة

 

  دستواية؛ غير وسائف  الل من منتخبة حكومة إلغا  وافض إدانة إل  البرلمانات تدعو. 8.1 
 )جنوب إفريقيا( 

 

 

 (1.3، و)(1.1) ،(1.2) الجديدتان اتالفقر  
 

 

  :يلي كما نصها يصبح بحيث ،المنطو  من 8 الفقرة بعد ةجديدثالث فقرات  تضاف 
 الحيااة مجااالت جميا  في التراب  وزيادة الرقمية التكنولوجيا انتشار ضو  في دعو،. ت1.2 

 الديمقراطيااااة المشاااااركة لمسااااا ل الدوليااااة، المناقشااااة ساااايما وال للمناقشااااة، ،تقريبااااا   والعماااال
 المدنية؛ والحقو 

 

 إلاااى الحااادود عبااار الوصاااو  يساااهل اإلنترنااات أن مااان الااارغم وعلاااى أنااا  منهاااا . وإدراكاااا  1.1 
 األصاااو  هاااذ  فااا ن والمشااااركة، الديمقراطياااة الشااافافية يعااازز مماااا واالتصااااالت، المعلوماااات

 الشاااملة، بالبيانااات االحتفااا  خااال  ماان الجماعيااة، المراقبااة قباال ماان للتهديااد أيضااا تتعاارض
 ، اإلنترناات شاابكة علااى التجااار  اإلدمااا، واتجاهااات رقميااة فجااوة إنشااا  الرقابااة المفروضااة،

، بمسااؤوليتها االضااطالع إلااى ،الدوليااة الحكوميااةغياار و  الحكوميااة الفاعلااة الجهااات وتاادعو
 الحريااة تنميااة إلااى تفضااي التااي ،والهياكاال الحقااو  وتعزيااز، تطااوير، و حمايااة ،حفاا المتعلقااة ب
 اإلنترنت؛ شبكة توفر  الذ  االتصاالت حيز في ،العامة والمشاركة ،الديمقراطية

 

  الجميا  إلاى فاي وصاو  المسااواة تحقي  أجل من الضغ  إلى أيضا   البرلمانات . تدعو1.3 
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 ومتنوعاة حارة مشااركات إلجارا  مسابقا   شارطا   تشاكل محايادة، شابكات خال  اإلنترنت، من
 مراقباااة أو تصااافية فيهاااا تاااتم ال التاااي واالقتصاااادية، السياساااية، االجتماعياااة، المساااا ل حاااو 
 البنياة التقنياة، األسا  وضا  السايا ، هذا وفي سياسية، أو تجارية ألسباب الرسا ل محتوى

إلاى خادمات  النفااذ ذلا  فاي بماا الشاامل، النفااذ أجال مان واالجتماعياة المادية، األساسية،
 واالتصاااالت المعلومااات تكنولوجيااات عاان فضااال   اإلنترناات، إلااى العوا اا  ماان النطااا  لخااالي

 جناب إلاى جنباا   ، المصدر مفتوحة ومعايير برمجيات خال  من سيما وال وتطبيقاتها، الرقمية
 التاي المهاارات اكتسااب من النا  تمكن التي المقابلة، االستشارية والخدمات التدريب م 

 االجتماعياة الموقا ، البارو  عان النبر بغض الرقمية، اإلعالم وسا ل الستخدام يحتاجونها
 واإلعاقة؛ العمر، واالقتصادية،

 )ألمانيا( 
 

 

 المنطو  من 2 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 علدد  الماادني والمجتماا  الصااحفيين،، السياسددية األحددزاب ،الحكومااات، البرلمانددات تشدج . 2 

 الكراهيااااة، علاااى تشااااج  اآلخااارين، مااان تحاااا  التاااي التعبيااار  طدددداب أشدددكال بجميددد  التنديدددد
 الميااااو  أو اللااااون، أو العاااار ، م اااال، معااااايير أسااااا  علااااى مجموعااااة ضااااد العناااا  وتشااااج 
 ساامات أ  أو الهجاارة، وضاا  أو الجنسااية، أو اإلعاقااة، أو الجاان ، أو الاادين، أو الجنسااية،
 أخرى؛

 

 )جنوب إفريقيا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
الكراهيددددة،   طدددداب أشددددكال بجميدددد  التنديددددد علدددد  السياسددددية واألحددددزاب البرلمانددددات تشددددج . 2 

 اإلنترنت؛ شبكة على الكراهية خطاب لمكافحة المال مة التشريعية التدابير جمي  واعتماد
 

 )إيطاليا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 ، الكراهيددددة  طدددداب أشددددكال بجميدددد  التنديددددد علدددد  السياسددددية واألحددددزاب البرلمانددددات تشددددج . 2 
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 مااا  والتعااااون التطااار ، أشاااكا  جميااا  لمكافحاااة عمااال بااارام  واعتمااااد واإلرهااااب، العنااا ،
 المجتمعات؛ في االعتدا  لتعزيز الصلة ذات الوكاالت

 )اإلمااات العربية المتحدة( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 بمااا الكراهيددة،   طدداب أشددكال بجميدد  التنديددد علدد  السياسددية واألحددزاب البرلمانددات تشددج . 2 

 العام؛ الخطاب في والتعددية التنوع احترام وتعزيز اإلنترنت، على ذل  في
 

 )كندا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 ماانالكراهيددة،   طدداب أشددكال بجميدد  التنديددد علدد  السياسددية واألحددزاب البرلمانددات تشددج . 2 

 المجتم ؛ قطاعات بين فيما والو ام التسامح قيم حماية أجل
 

 )البحرين( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 بجميدددد  التنديددددد علددد  السياسددددية واألحدددزاب البرلمانددددات ،التعبياااار حرياااة مراعاااااة ماااا  ،تشدددج . 2 

 الكراهية؛  طاب أشكال
 

 )سويسرا( 
 

 

 المنطو  من الجديدة (2.2) الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها يصبح بحيث المنطو  من 8 الفقرة بعد جديدة فقرة تضاف 
 ال بهاااا، والتمتااا  األساساااية والحرياااات اإلنساااان حقاااو  ممارساااة فاااي أنااا  علاااى تشااادد. 9.2 

 االعتارا  ضامان منهاا الغارض يكون والتي القانون، يحددها التي للقيود إال فرد كل يخض 
 ل خاااال ، العادلاااة بالمتطلباااات والوفاااا  واحترامهاااا، وحريااااتهم، اآلخااارين، بحقاااو  الواجاااب
 ديمقراطي؛ مجتم  في العام والرفا  العام، والنبام

 

 )اندونيسيا( 
 

 

  المنطو  من 21 الفقرة 
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  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 المداسددية المندداه  فددي المدنيددة التربيددة إداا  تعزيددزمددن أجددف  للبرلمانددات عدداجال   ندددا    . توجدد 21 

 ،الجندايددددة المسدددداواة ،اإلنسددددان حقددددو  ،الديمقراطيددددة أجددددف مددددن التعلدددديم ذلدددد  فددددي بمددددا الوطنيددددة،
 المستدامة؛ والتنمية ،الدينية العقيدة حرية ،والمرأة الرجل بين المساواة

 

 )البحرين( 
 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 المداسددية المندداه  فددي المدنيددة التربيددة إداا  تعزيددزمددن أجددف  للبرلمانددات عدداجال   ندددا    . توجدد 21 

 ،التنااوع واحتارام اإلدمااا،، اإلنسدان حقددو  ،الديمقراطيدة أجدف مددن التعلديم ذلد  فددي بمدا الوطنيدة،
 المستدامة؛ والتنمية ،الدين حرية الجنداية، المساواة

 

 )كندا( 
 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 المداسددية المندداه  فددي المدنيددة التربيددة إداا  تعزيددزمددن أجددف  للبرلمانددات عدداجال   ندددا    . توجدد 21 

 حريددة الجندايددة، المسدداواة ،اإلنسددان حقددو  ،الديمقراطيددة أجددف مددن التعلدديم ذلدد  فددي بمددا ،الوطنيددة
 المستدامة؛ والتنمية ،الدين

 

 )سويسرا( 
 

 

 المنطو  من 22 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 خااال  ماان المسددتدامة، التنميددة أهددداف تحقيدد  فددي مسدداهمتها تعزيددز إلدد  البرلمانددات تدددعو. 22 

 هااذ  تحقياا  فااي النتااا   لتقياايم البرلمانااات داخاال والرصااد للبحاا  مخصصااة هيئااات إنشااا 
إشدرا   بدرو  اإلنمائيدة، األهدداف تحقيد  فدي المحدرز التقدد  عدن الحكومات ومسا لة ،األهدا 
 ؛الجمي 

 

 )إيطاليا( 
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 المنطو  من 21 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 البرلماناااات وإشااارا ، الددددول بدددين العالقدددات فدددي الديمقراطيدددة المبدددادئ احتدددرا  علددد  . تحدددث  21 

 ومشااااااركة الديمقراطيدددددة مبدددددادئ بدددددنن اقتناعهدددددا وتؤكدددددد الدوليدددددة، المنظمدددددات فدددددي وكددددد ل  ،فيهاااااا
 وال للبشدددرية، المشدددتر  االهتمددا  ذات للقضدددايا الدوليدددة اإلدااة علدد  تطبددد  أن يجددد  ،البرلمانااات

 البشرية؛ البيئة سيما

 

 )سويسرا( 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 المنظمددات فددي وكدد ل  الدددول بددين العالقددات فددي الديمقراطيددة المبددادئ احتددرا  علدد  . تحددث  21 

 ذات للقضدايا الدوليدة اإلدااة علد  تطبد  أن يج  الديمقراطية مبادئ بنن اقتناعها وتؤكد الدولية،
 األمااااام منبوماااااة إصاااااال، فااااي وكاااااذل البشدددددرية،  البيئددددة سددددديما وال للبشددددرية، المشدددددتر  االهتمددددا 
 المتحدة؛ ل مم التاب  األمن مجل  في القارات لجمي  العاد  التم يل لضمان المتحدة،

 

  )اإلمااات العربية المتحدة( 
 المنطو  من 24 الفقرة 

 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 تعزيددددز إلدددد  الراميددددة البرلمانددددات جهددددود دعددددم مواصددددلة إلدددد  الدددددولي البرلمدددداني االتحدددداد تدددددعو. 23 

 ؛القابة للمسا لة والشاملة، الجيدةالحوكمة  ضمان و  الديمقراطية
 

 )كندا( 
 

 

 تنفيدد ل جهودهددا تجديددد إلدد  الدددولي البرلمدداني االتحدداد األعضددا  فددي برلماندداتال اأيض دد تدددعو. 24 
 عمدددف  طدددة عدددن فضدددال   بالديمقراطيدددة، المتعلقدددة الددددولي البرلمددداني االتحددداد قدددرااات جميددد  أحكدددا 
 البرلمداني االتحاد إل  وتطل  ،الجنداية لالعتبااات المراعية للبرلمانات الدولي البرلماني االتحاد
 اسدتراتيجيت  مدن كجدز  تقاديم تحادي ات  المحرز والتقريدر عند  بشدكف مندتظم التقد  اصد الدولي
 الديمقراطية؛ لتعزيز العامة

 

 )فيتنا ( 
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 المنطو  من 25 الفقرة 
 

 

  :يلي كما نصها ليصبح لتعد   
 دوليدددا يومدددا   ويونيددد/  حزيدددران 31 يدددو  تسدددمية إمكانيدددة فدددي النظدددر إلددد  المتحددددة األمدددم تددددعو. 25 

 31 فدي الددولي البرلماني االتحاد برنشا  لالحتفا  البرلمانية للمؤسسة للنظا  البرلماني احتفاال  
 .2882 ويوني/  حزيران

 

  )إيطاليا( 
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Sharing our diversity: The 20th anniversary of the  
Universal Declaration on Democracy 

 
Amendments to the draft resolution submitted within the statutory deadline by the 

delegations of Armenia, Bahrain, Bolivia (Plurinational State of), Canada, China, 
France, Germany, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Italy, South Africa, Sweden, 

Switzerland, United Arab Emirates and Viet Nam 
 

PREAMBLE 
 
New preambular paragraph 1bis 
 
Add a new paragraph after preambular paragraph 1 to read as follows: 
 
(1bis) Reaffirming the IPU’s Declaration on Criteria for Free and Fair Elections 
adopted in 1994 which confirms that in any State the authority of the government 
can derive only from the will of the people as expressed in genuine, free and fair 
elections, 

(South Africa) 
 
Preambular paragraph 2 
 
Amend to read as follows: 
 
(2) Reiterating that democracy, development, 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, 

 (Islamic Republic of Iran) 
 
Amend to read as follows: 
 
(2)  Reiterating that democracy, human rights and the rule of law are universal 
constitute universal, interconnected interdependent and mutually reinforcing ideals, 
and recognizing the will of the people expressed in free, pluralistic and fair elections 
as the source of legitimacy of sovereign States,  

 (France) 
 
Preambular paragraph 3 
 
Amend to read as follows: 
 
(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, 

(Islamic Republic of Iran) 
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Amend to read as follows: 
 
(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 Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005), the United Nations Declaration on 
Minorities and the Vienna Declaration and Programme of Action on human rights, and subsequent 
human rights instruments covering the rights of certain groups (e.g. indigenous peoples, 
women, minorities, people with disabilities, migrant workers and members of their families), 

(Indonesia) 
 
Amend to read as follows: 
 
(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, and the Human 
Rights Council resolution 32/13 affirming that the same rights that people have offline must 
also be protected online, 

(Canada) 
 
Amend to read as follows: 
 
(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, the United Nations 
General Assembly resolution 53/144 on the Declaration on the Right and Responsibility of 
Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized 
Human Rights and Fundamental Freedoms adopted on 9 December 1998, 

(Viet Nam) 
 
Amend to read as follows: 
 
(3) Taking into account the following UN instruments – the Universal Declaration of Human 
Rights (1948), the International Covenants on Civil and Political Rights (1966), and the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women (1979), the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (2006), the United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National 
or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1992) and the Vienna Declaration and Programme of 
Action on hHuman rRights (1993),  

(South Africa) 
 
Preambular paragraph 4 
 
Amend to read as follows: 
 
(4)  Reaffirming the core elements set out in the Universal Declaration on Democracy, including in 
particular the existence of representative institutions at all levels, and, notably, a parliament in 
which all components of society are represented and which has real legislative and oversight 
powers, genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society, an 
independent judiciary, the holding of free and fair elections at regular intervals on the basis of 
universal, equal and secret suffrage, the right to organise political parties, the right to freedom 
of expression and assembly, including through electronic means of communication, open and 
free media, parliamentary oversight, and the protection of the rights of minorities and vulnerable or 
marginalized groups, 

(France) 
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Amend to read as follows: 
 
(4) Reaffirming the core elements set out in the Universal Declaration on Democracy, 
including genuine equal partnership between men and women in the conduct of the affairs of 
society, an independent judiciary, representative institutions, genuine, free and fair elections, 
open and free media, parliamentary oversight, active civil society, and the protection of the 
rights of persons with disabilities, minorities and vulnerable or marginalized groups of 
people,  

(South Africa) 
 
Amend to read as follows: 
 
(4)  Reaffirming the core elements set out in the Universal Declaration on Democracy, including 
genuine and equal 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, 

(Canada) 
 
Amend to read as follows: 
 
(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, pluralistic, accessible and free media, parliamentary 
oversight, and the protection of the rights of minorities and vulnerable or marginalized groups, 

(Bolivia (Plurinational State of)) 
 
Preambular paragraph 5 
 
Amend to read as follows: 
 
(5)  Referring to existing IPU resolutions, decisions and other texts, 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), as well as IPU’s Strategy 2017-
2021, 

(Indonesia) 
 
New preambular paragraph 5bis 
 
Add a new paragraph after preambular paragraph 5 to read as follows: 
 
(5bis) Taking into account that terrorism, violent extremism, interference in the sovereignty 
of states and the absence of dialogue constitute elements that undermine democracy, 

(Bolivia (Plurinational State of)) 
 
Add a new paragraph after preambular paragraph 5 to read as follows: 
 
(5bis)  Recognizing that no democracy is perfect and that governments and parliaments 
must continually strive to attain and uphold the ideals set out in the Universal Declaration on 
Democracy, 

(Canada) 
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Preambular paragraph 6 
 
Amend to read as follows: 
 
(6) Noting that there is no single model of democracy, and that democracy is both an ideal to be 
pursued and a mode of government, as stated in the Universal Declaration on Democracy, 
democracy reflects the diversity of experiences and cultural particularities to be applied according to 
the modalities which reflects the diversity of experiences and cultural particularities, without 
departing derogating from internationally recognised principles, norms and standards,  

(South Africa) 
 
Amend to read as follows: 
 
(6)  Noting that there is no single model of democracy is a mode of government that does not 
follow one single model but 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, 

 (France) 
 
Amend to read as follows: 
 
(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,  while fully respecting international obligations and internationally 
recognized principles, norms and standards, 

(Sweden) 
 
Amend to read as follows: 
 
(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 and political 
particularities, without departing from internationally recognized principles, norms and standards, 

 (Switzerland) 
 
Amend to read as follows: 
 
(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, historical, national, 
religious and cultural particularities, without departing from with strict observance of internationally 
recognized principles, norms and standards, 

 (Armenia) 
 
Amend to read as follows: 
 
(6) Noting Acknowledging 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, and norms and standards, 

(Islamic Republic of Iran) 
 
Preambular paragraph 7 
 
Amend to read as follows: 
 
(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 as enshrined in the 
outcome document of the UN Summit on the Post-2015 Development Agenda entitled 
Transforming our world: The 2030Agenda  for Sustainable Development, 

(Indonesia) 
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Preambular paragraph 8 
 
Amend to read as follows: 
 
(8) Confirming the central role of parliaments in democracy, and the need for representative, 
transparent, accessible, accountable and effective institutions at all levels, and emphasizing the role 
of parliaments in representing the people, and expressing their interests and needs, and 
encouraging all parliamentary activities and events that enhance social communication, 

(United Arab Emirates) 
 
Amend to read as follows: 
 
(8) Confirming the central role of parliaments in democracy for the articulation and arbitration of 
multiple social demands, and as well as the need for representative, transparent, accessible, 
accountable and effective institutions at all levels, 

 (Switzerland) 
 
New preambular paragraph 9bis and 9ter 
 
Add two new paragraphs after preambular paragraph 9 to read as follows: 
 
(9bis) Emphasising that almost six billion people now live in countries where freedom of 
expression, assembly and association are seriously restricted, that in 20 countries there is no 
civic space left at all and that only three per cent of people live in countries where these 
freedoms are fully guaranteed, 
 
(9ter) Also emphasising that by far the greatest driver for the repression of civil society is 
their opposition to government positions or institutions and that this also directly affects 
members of the parliamentary opposition and therefore has quite a direct impact on the IPU 
too, 

(Germany) 
 
Preambular paragraph 10 
 
Amend to read as follows: 
 
(10) Underscoring the vital importance of a strong freely operating vibrant civil society that helps 
keep governments accountable, as well as of effective political parties, open and free and 
independent 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, 

(Indonesia) 
 
Amend to read as follows: 
 
(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,  

(China) 
 
Amend to read as follows: 
 
(10) Underscoring the vital importance of a strong, pluralistic 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, 

 (Switzerland) 
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Amend to read as follows: 
 
(10)  Underscoring the vital importance of a strong and freely operating civil society that helps keep 
governments accountable, as well as of effective and inclusive political parties, open and free media, 
and access to independent scientific knowledge, and reiterating that freedom of expression, including 
online, is a cornerstone of democracy that permits the free flow of ideas and promotes a pluralistic 
society that embraces diversity, 

(Canada) 
 
Amend to read as follows: 
 
(10) Underscoring the vital importance of essential elements of democracy, such as a strong and 
freely operating civil society that helps, which is vitally important in keeping governments 
accountable, as well as the existence of effective political parties, open and free media, and access 
to independent, scientific knowledge credible and reliable information, and reiterating that freedom 
of expression is a cornerstone of democracy that permits the free flow of ideas,  

(South Africa) 
 
Preambular paragraph 12 
 
Amend to read as follows: 
 
(12) Also noting that peace, and security and political, economic, social as well as cultural 
development are major enablers of democracy, and expressing deep concern about violent 
extremism and terrorism in all its forms, which aim to eliminate erode democracy, human rights and 
basic freedoms, and which constitute a threat to peace and security, 

(South Africa) 
 
Amend to read as follows: 
 
(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 and 
development, 

(Islamic Republic of Iran) 
 
 
OPERATIVE PART 
 
Operative paragraph 1 
 
Amend to read as follows: 
 
1. Reaffirms that democracy, in general not a single model, is a universal value and that, as a 

system of government, democracy contributes to the fulfilment of human potential, the 
eradication of poverty, the development of open and peaceful societies and the improvement of 
relations among nations; 

(Islamic Republic of Iran) 
 
Amend to read as follows: 
 
1. Reaffirms that democracy is a universal value ideal as well as a goal 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;  

(Viet Nam) 
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Amend to read as follows: 
 
1. Reaffirms that democracy is a universal value and that, as a system of government, democracy 

contributes to the fulfilment of human potential, the eradication of poverty, respect for and 
protection of human rights, the development of open and peaceful societies and the 
improvement of relations among nations;  

(Germany) 
 
Amend to read as follows: 
 
1. Reaffirms that democracy is a universal value and that, as a system of government, democracy 

contributes to the fulfilment of human potential, the eradication of poverty, the development of 
open and peaceful societies, the achievement of complete harmony between all sectors of 
society and the improvement of relations among nations states; 

(Bahrain) 
 
Operative paragraph 2 
 
Amend to read as follows: 
 
2. Reiterates that building a democratic society requires respect for international law and for the 

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

(Sweden) 
 
Amend to read as follows: 
 
2. Reiterates that building a democratic society requires respect for the principles of the rule of 

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

(Islamic Republic of Iran) 
 
Amend to read as follows: 
 
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, and the respect for diversity and the equitable inclusion of all 
citizens; 

(Canada) 
 
Amend to read as follows: 
 
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, and respect of all ethnic, racial, religious or sectarian diversity; 

(United Arab Emirates) 
 
Amend to read as follows: 
 
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 and particularly persons with disabilities; 

(Bahrain) 
 
Amend to read as follows: 
 
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 persons with disabilities, minorities 
and vulnerable or marginalized groups of people; 

(South Africa) 



 - 8 - C-III/137/DR-am 

 
 

New operative paragraphs 2bis, 2ter, 2quater and 2quinquies 
 
Add four new paragraphs after operative paragraph 2 to read as follows: 
 
2bis. Strongly urges all states to fulfil their obligation to strengthen the rights of 

minorities which must not and cannot be questioned by the majority as this is a 
characteristic of liberal societies; 

 
2ter. Reaffirms the role and the importance of the opposition as a key component of 

democracy, which criticizes and scrutinizes the government and the 
parliamentary majority, and represents political alternatives and the interests of 
the sections of the population in the political minority; 

 
2quater. Calls on parliaments to create and strengthen the conditions for possibilities for 

political participation and for having a say when it comes to the civil society, 
which is indispensable for a democracy; 

 
2quinquies. Urges parliaments to support projects that strengthen the voice of civil society, 

promote human rights, and encourage the participation of all groups in 
democratic processes, for example by financing projects which work on assisting 
parliaments, promoting human rights, the rule of law and access to justice by 
helping to strengthen impartiality and effectiveness of national human rights 
institutions and judicial justice systems, ensuring freedom of expression and 
access to information by strengthening legislation and media capacities; 

(Germany) 
 
Operative paragraph 3 
 
Amend to read as follows: 
 
3.  Calls on parliaments and all public institutions to take action to continually work to attain and 

uphold the principles and values established in the Universal Declaration on Democracy; 
(Canada) 

 
Amend to read as follows: 
 
3.  Calls on parliaments and all public institutions to take action to uphold the principles and values 

established in the Universal Declaration on Democracy, as well as respect for the cultural, 
social, religious and political attributes of various States; 

(United Arab Emirates) 
 
New operative paragraph 3bis 
 
Add a new paragraph after operative paragraph 3 to read as follows: 
 
3bis. Calls on governments to establish an independent body that monitors human rights 

violations that might result from the activities of public and private institutions; 
(South Africa) 

 
Operative paragraph 4 
 
Amend to read as follows: 
 
4. Reaffirms the importance of the balance separation of powers between the legislative, 

executive and the judicial arms of government, underscores the importance of securing the 
independence of parliaments and the judiciary through the constitution and 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; 

(South Africa) 
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Operative paragraph 5 
 
Amend to read as follows: 
 
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; 

(Switzerland) 
 
Amend to read as follows: 
 
5. Calls on parliaments to work towards greater openness in government in order to strengthen 

citizen engagement and public participation 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; 

(Indonesia) 
 
Amend to read as follows: 
 
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 improve their working methods to facilitate the participation of civil 
society and ordinary citizens in their deliberations; 

(Islamic Republic of Iran) 
 
Amend to read as follows: 
 
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, including women, youth and marginalized groups, in their deliberations; 

(Canada) 
 
Amend to read as follows: 
 
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, and encourages parliaments to prepare parliamentary 
strategies for time-bound plans and programs on parliamentary communication with civil 
society to promote democracy in line with global standards; 

(United Arab Emirates) 
 
Operative paragraph 6 
 
Amend to read as follows: 
 
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; 

(Switzerland) 
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Amend to read as follows: 
 
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 respect for women’s perspectives in accordance with the principles of 
public order in every state; 

(Bahrain) 
 
Amend to read as follows: 
 
6. Urges parliaments and governments to step up accelerate their efforts to achieve equality 

between men and women in decision-making processes at all levels of national, regional 
and international institutions and to ensure equality in all areas of life, including by 
introducing affirmative action in policies, legislation and gender-responsive budgeting 
allocation, to provideing for gender equality in the law and in practice, and ensuring to ensure 
gender-responsive democratic processes that duly include women’s participation and 
perspectives; 

(South Africa) 
 
New operative paragraphs 6bis and 6ter 
 
Move operative paragraph 14 after operative paragraph 6 and add two new paragraphs to read as 
follows: 
 
6bis. Urges Parliament with a view to the realisation of Agenda 2030 for Sustainable 

Development, to actively cooperate with the initiatives by the international 
community to fight against early and forced marriages and female genital 
mutilation by adopting all possible legislative measures to combat these inhumane 
practices; 

 
6ter. Invites parliaments to fully implement the Women, Peace and Security Agenda of 

the United Nations at the national level, by affirming that women play a 
fundamental role in the promotion of peace and development; 

(Italy) 
 
Operative paragraph 7 
 
Amend to read as follows: 
 
7. Calls on parliaments and political parties to adopt measures to enhance active involvement 

and youth participation in politics and of women and youth in the electoral process and in 
parliament’s business, to ensure gender parity as well as youth representation at all 
levels of national, regional and international institutions, including in parliament; 

(South Africa) 
 
Amend to read as follows: 
 
7. Calls on parliaments to enhance youth participation in politics and in parliament, and adopt 

specific plans and programmes of action in this regard; 
(United Arab Emirates) 

 
Amend to read as follows: 
 
7. Calls on parliaments to enhance youth participation in politics and in parliament and to 

facilitate their engagement with the political process as well as their access to elected 
office;  

(Indonesia) 
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Operative paragraph 8 
 
Amend to read as follows: 
 
8. Also calls on parliaments to ensure that legislation is in place that fully protects freedom of 

peaceful assembly, of association and of expression, including online, so that civil society 
actors, politicians, journalists, human rights defenders and other ordinary citizens can 
peacefully assemble, associate and 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; 

(Canada) 
 
Amend to read as follows: 
 
8. Also calls on parliaments to ensure that legislation is in place that fully guarantees, respects 

and protects freedom of expression, including the freedom to seek, receive and impart 
information and ideas of all kinds, either orally, in writing or in print, 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; 

(South Africa) 
 
Amend to read as follows: 
 
8. Also calls on parliaments to ensure that legislation is in place that fully protects freedom of 

expression and opinions 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;  

(Indonesia) 
 
Amend to read as follows: 
 
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 individuals, groups and 
organs of society that promote and protect universally recognized human rights and 
fundamental freedoms and other ordinary citizens, in accordance with national law, 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;  

(Viet Nam) 
 
Amend to read as follows: 
 
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, within the framework of the laws in different countries, 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;  

(China) 
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New operative paragraphs 8bis and 8ter 
 
Add two new paragraphs after operative paragraph 8 to read as follows: 
 
8bis. Urges parliaments and governments to take legislative and institutional steps to ensure 

the progressive achievement and consolidation of democratic goals, including through 
the establishment of an independent and impartial mechanism for the management of 
elections; 

 
8ter. Calls on parliaments to condemn and reject the removal of an elected government 

through unconstitutional means; 
(South Africa) 

 
New operative paragraphs 8bis, 8ter and 8 quater 
 
Add three new paragraphs after operative paragraph 8 to read as follows: 
 
8bis. Calls, in view of the spread of digital technology and increasing interconnectedness 

in virtually all areas of life and work, for discussion, and particularly international 
discussion, of the issues of democratic involvement and civil rights; 

 
8ter. Aware that, while the Internet facilitates cross-border access to information and 

communications, thereby promoting democratic transparency and stakeholding, 
these assets are also threatened by mass surveillance through blanket data retention, 
censorship, creation of a digital divide and commercial pillarisation trends on the 
Web, calls on governmental and intergovernmental players to discharge their 
responsibility to preserve, protect, develop and promote rights and structures which 
are conducive to the development of democratic freedom and public participation 
within the communication space offered by the Internet; 

   
8quater. Also calls on Parliaments to press for universal equal access to the Internet through 

neutral networks, which are a prerequisite for free and diverse exchanges on social, 
political and economic matters and in which the content of communications is not 
filtered or censored for commercial or political reasons and, in that context, to lay the 
technical, infrastructural, material and social foundations for universal accessibility, 
comprising barrier-free broadband access to the Internet as well as to digital 
information and communication technologies and applications, especially through 
open-source software and standards, along with corresponding training and advisory 
services enabling people to acquire the skills they need to use digital media, 
regardless of location, socio-economic circumstances, age and disability; 

(Germany) 
 
Operative paragraph 9 
 
Amend to read as follows: 
 
9. Encourages parliaments, governments, and political parties, journalists and civil society to 

denounce all forms of hate speech which degrades others, promotes hatred and 
encourages violence against a group on the basis of criteria such as race, colour, sexual 
orientation, religion, gender, disability, nationality, migration status, or any other traits;  

(South Africa) 
 
Amend to read as follows: 
 
9. Encourages parliaments and political parties to denounce all forms of hate speech and to 

adopt all adequate legislative measures to combat hate speech on the Internet;  
(Italy) 
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Amend to read as follows: 
 
9. Encourages parliaments and political parties to denounce all forms of hate speech, violence 

and terrorism, to adopt action programmes on combating all forms of extremism, and to 
cooperate with relevant agencies to promote moderation in societies; 

(United Arab Emirates) 
 
Amend to read as follows: 
 
9.  Encourages parliaments and political parties to denounce all forms of hate speech, including 

online, and promote respect for diversity and pluralism in public discourse; 
(Canada) 

 
Amend to read as follows: 
 
9. Encourages parliaments and political parties to denounce all forms of hate speech in order to 

protect the values of tolerance and harmony among sectors of society; 
(Bahrain) 

 
Amend to read as follows: 
 
9. Encourages, taking into account freedom of expression, parliaments and political parties to 

denounce all forms of hate speech;  
 (Switzerland) 

 
New operative paragraph 9bis 
 
Add a new paragraph after operative paragraph 8 to read as follows: 
 
9bis. Stresses that in the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms, 

everyone shall be subject only to limitations determined by law that have as their 
purpose to secure due recognition and respect for the rights and freedoms of others and 
to meet the just requirements of morality, public order and general welfare in a 
democratic society;  

(Indonesia) 
 
Operative paragraph 10 
 
Amend to read as follows: 
 
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, 
equality between men and women, freedom of religion belief and sustainable development; 

(Bahrain) 
 
Amend to read as follows: 
 
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, inclusion and 
respect for diversity, gender equality, freedom of religion and sustainable development; 

(Canada) 
 
Amend to read as follows: 
 
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; 

(Switzerland) 
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Operative paragraph 11 
 
Amend to read as follows: 
 
11. Calls on parliaments to enhance their contribution to achieving the SDGs, also by establishing 

ad hoc research and monitoring bodies within parliaments to assess the results in 
achieving these goals and to hold governments to account for progress in meeting 
development targets, in the spirit of leaving no-one behind; 

(Italy) 
 
Operative paragraph 12 
 
Amend to read as follows: 
 
12. Urges respect for democratic principles in inter-State relations and the involvement of 

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

 (Switzerland) 
 
Amend to read as follows: 
 
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, as well as in the reform of the United Nations system, to ensure fair 
representation of all continents in UN Security Council; 

(United Arab Emirates) 
 

Operative paragraph 13 
 
Amend to read as follows: 
 
13.  Calls on the IPU to continue to support efforts of parliaments to strengthen democracy and 

ensure good inclusive and accountable governance; 
(Canada) 

 
Operative paragraph 14 
 
Amend to read as follows: 
 
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 provide updates on progress 
as part of its overall strategy to promote democracy; 

(Viet Nam) 
 
Operative paragraph 15 
 
Amend to read as follows: 
 
15. Invites the United Nations to examine the possibility of designating 30 June as the International 

Day of Parliamentarism in commemoration the parliamentary institution to celebrate of the 
creation of the IPU on 30 June 1889.  

(Italy) 
 
 


