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  02 ػػػال الذكرى: تنوعنا تشارك
 الديمقراطية بشأن العالمي لإلعالن

 

 اإلنسان وحقوق ديمقراطيةلا لجنة من مقد  م   قرار مشروع   
 

 الدويل، الربدلاين لالحتاد 137 العامة الـــ اجلمعية إن
 ،1997 لعـــا  الـــدويل الربدلـــاين االحتـــاد عـــن الصـــادر الدميقراطيـــة حـــول العـــادل  اإلعـــالن بأمهيـــة تعـــ   إذ( 1)
 العادل ، الربدلاين للمجتمعلإلعالن من قبل  النطاق الواسع باالستخدا  علما   تأخذو 
 اعتمـد الـذ  والنزيهـة احلـرة االنتخابـات معـاير بشـأن ،الدويل الربدلاين االحتاد إعالن جديد من تؤكد وإذ( 2) 
 ،الشـــع  إرادة مـــن إال تســـتمد أن دولـــة أ  يف احلكومـــة لســـلطة ميكـــن ال أنـــ  يؤكـــد والـــذ  ،1994 عـــا  يف

 ونزيهة، وحرة حقيقية انتخابات يف عنها يعرب كما
 ويعـزز م ابطـة عادليـة مثال   تشكل ،القانون وسيادة ،اإلنسان وحقوق الدميقراطية أن ،جديد من تؤكد وإذ( 3)

 ،بعضا   بعضها
 الــدويل العهــد ،(1948) اإلنســان حلقــوق العــادل  اإلعــالن - التاليــة ادلتحــدة األمــ  صــكو  مراعــاة مــع( 4)

ــــاحلقوق اخلــــاص ــــة ب ــــدويل العهــــد ،(1966) لسياســــيةوا ادلدني ــــاحلقوق اخلــــاص ال  ،االجتماعيــــة، االقتصــــادية ب
ـــــة ـــــة ،(1966) والثقافي ـــــع علـــــ  القضـــــا  اتفاقي ـــــة ،(1979) ادلـــــرأة ضـــــد التمييـــــز أشـــــكال مجي  حقـــــوق اتفاقي

 أقليــــات إىل ادلنتمــــن األشــــخاص حقــــوق بشــــأن ادلتحــــدة األمــــ  إعــــالن ،(2006) اإلعاقــــة ذو  األشــــخاص
 اإلنســـان حقــوق بشـــأن فيينــا عمـــل وبرنــام  وإعـــالن ،(1992) ولغويــة دينيـــة أقليــات وإىل ،عرقيـــة أو ،قوميــة

(1993)، 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 137الجمعية العامة الػػػ 
 ،روسيا االتحاديةسان بطرسبرغ، 

 0217تشرين األول / أكتوبر  14-18 
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 ســـيما وال ،الدميقراطيـــة حـــول العـــادل  اإلعـــالن يف الـــواردة األساســـية العناصـــرعلـــ   جديـــد مـــن تؤكـــد وإذ( 5)
 ،اجملتمــع مكونــات مجيــع فيـ  يــت  دتثيــل بردلــانبشــكل خـاص، و  ادلســتويات، مجيــع علـ  دتثيليــة مؤسســات وجـود

 القضــا  اجملتمــع، شــؤون إدارة يف وادلــرأة الرجــل بــن ادلتســاوية الشــراكة الة،ـ  فعــ وإداريــة تشــريعية بســلطات تمتــعيو 
 احلـ  والسـر ، ،ادلتكافئ ،العا  االق اع أساس عل  منتظمة ف ات عل  ونزيهة حرة انتخابات إجرا  ادلستقل،

 االتصــــال وســــا ل خـــالل مــــن ذلـــ  يف مبــــا والتجمـــع، التعبــــر وحريـــة يف احلــــ  السياســـية، األحــــزاب تنظـــي  يف
 واألقليــات ،اإلعاقــة ذو  األشــخاص حقـوق محايــة وادلفتــو ، احلــر اإلعـال  النشــط، ادلــدين اجملتمــع اإللك ونيـة،

 الناس، من ادلهمشة أو الضعيفة والفئات
 

 ،(2004) اإلنسـان حبقـوق ادلتعلقـة القـرارات فيهـا مبـا الـدويل، الربدلـاين لالحتاد احلالية القرارات إىل وتشر( 6)
 ادلعلومـات يف واحلـ  التعبـر حريـة ؛(2007) العادليـة واالنتخابيـة الدميقراطية ادلعاير ،(2005) ادلدين واجملتمع

 ،(2013) الدميقراطيـــة يف ادلـــواطنن مشـــاركة ،(2010) الدميقراطيـــة العمليـــة يف الشـــباب مشــاركة ،(2009)
ـــــد(، و 2016) للمـــــرأة السياســـــية ادلشـــــاركة ،(2015) الرقمـــــ  العصـــــر يف الدميقراطيـــــة ـــــذ  التهدي  يشـــــكل  ال
 للربدلانــات الــدويل الربدلــاين االحتــاد عمــل خطـة وكــذل  ،(2016) اإلنســان وحقــوق الدميقراطيــة علــ  اإلرهـاب
 ،(2012) اجلندرية لالعتبارات ادلراعية

 ادلنصـوص النحـو علـ  لحك ،ل وطريقة ،اتباع  ينبغ  الذ  األعل  ادلثل ه  ،الدميقراطية أن تالحظ وإذ( 7)
 واخلصـا   اخلـربات تنـوع تعكـ  الـي للطرا ـ  وفقـا   تطب  أن عل  الدميقراطية، بشأن العادل  اإلعالن يف علي 

 دوليا، هبا ادلع   قواعدوال ،ادلعاير ،وادلبادئ من االنتقاص دون والسياسية، الثقافية
 احلكـــ  أمهيـــة إىل االنتبـــا  وتوجـــ  ،ادلســـتدامة والتنميـــة الدميقراطيـــة بـــن الوثيقـــة العالقـــة أيضـــا   تالحـــظ وإذ( 8)

 ادلتحــدة األمــ  قمــة دلــؤدتر اخلتاميــة الوثيقــة يف الــوارد النحــو علــ  ،ادلســتدامة التنميــة أهــدا  لتحقيــ  الـدميقراط 
 ادلسـتدامة التنميـة جـدول أعمـال: عادلنـا حتويـل" نـونادلع ،2015 عـا  بعـد مـا إىل التنمية أعمال جدول بشأن
 "2030 لعا 
 وميكــن ،وشــفافة ،دتثيليــة مؤسســات إىل واحلاجــة الدميقراطيــة، يف للربدلانــات ادلركــز  الــدور علــ  وإذ تؤكــد( 9)

 ادلستويات، مجيع عل  وفعالة ،للمسا لة وخاضعة ،إليها الوصول
 مجيـــــع علـــــ  احلكومـــــة أنشـــــطة ويف الدميقراطيـــــة العمليـــــة يف النشـــــطة ادلـــــواطنن مشـــــاركة تعزيـــــز يف راغبـــــة  ( 10)

 السياس ، القرار صنع يفالرجال والنسا   بن ادلساواة بتحقي  وااللتزا  الشباب، ذل  يف مبا ادلستويات،
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 مســــا لة يف حبريــــة ويعمــــل ،بالتعدديــــة يتســــ  ،قــــو  مــــدين رلتمــــع لوجــــود احليويــــة األمهيــــة علــــ  مؤكــــدة  ( 11)
 مـن تؤكـدو  ،ميكـن االعتمـاد عليهـاو  ،موثوقـة ،مسـتقلة معلومـات علـ  احلصـول إمكانيـة عـن فضال   احلكومات،

 األفكار، تدف  حبرية تسمح الي الدميقراطية يف الزاوية حجر ه  التعبر حرية أنعل   جديد
 عـــن فضـــال   الرقميـــة، اإلعـــال  وســـا ط تقـــدمها الـــي الدميقراطيـــة للمشـــاركة اجلديـــدة الفـــرص تالحـــظ وإذ( 12)

ـــة إىل احلاجـــةعلـــ   وتؤكـــد تقـــدمها، أن ميكـــن الـــي التحـــديات  يف احلـــ  مثـــل األساســـية، احلقـــوق وتعزيـــز محاي
 اخلاصــة الشخصــية البيانــات عــن اإلفصــا  حتديــد يف احلــ  ،اخلصوصــية يف احلــ  والنزاهــة، ،الشخصــية الســالمة

 واستخدامها،
 بـال  عـن تعـربو  للدميقراطيـة، ر يسـية دتكـن عوامـل هـ  والتنميـة ،األمـن ،السـال  أن أيضـا تالحـظ وإذ( 13)

 وحقــــوق الدميقراطيــــة علــــ  القضــــا  إىل هتــــد  الــــي أشــــكال ، جبميــــع واإلرهــــاب العنيــــ  التطــــر  إزا  قلقهــــا
 ن،األم للسال  هتديدا   تشكل والي ،األساسية واحلريات اإلنسان

 يف واإلقليميــة الدوليــة للمنظمــات اذلــا  والــدور الدوليــة، العالقــات يف الدميقراطيــة ادلبــادئ بأمهيــة واع افــا  ( 14)
 ادلبادئ، هبذ  التمس 

/  أيلـول 15 بتسـمية 2007 لعـا  7/62 رقـ  ادلتحـدة لألم  العامة اجلمعية لقرار اتأييده عن وتعرب( 15)
 للدميقراطية، دوليا   يوما   سبتمرب

 
 

 يف تسـه  للحكـ ، نظامـا   بوصـفها   الدميقراطيـة، وأن عادلية، قيمة الدميقراطية أن جديد من تؤكد  .1
 وحتســن وســلمية، منفتحــة رلتمعــات وتنميــة الفقــر، علــ  والقضــا  البشــرية، اإلمكانيــات حتقيــ 

 األم . بن العالقات

 ســــيادة مبـــادئ ،الـــدويل القـــانون احـــ ا  يقتضـــ  دميقراطــــ  رلتمـــع بنـــا  أن علـــ  التأكيـــد تعيـــد  .2
ــــع ادلنصــــ  اإلدمــــا ، احــــ ا  التنــــوع، اإلنســــان حقــــوق ،القــــانون ــــن ادلســــاواة ،ادلــــواطنن جلمي  ب
 ادلهمشة؛ أو الضعيفة والفئات ،األقليات ،اإلعاقة ذو  األشخاص ومحاية ،اجلنسن

 

 تنتقـد الـي ،الدميقراطيـة عناصـر مـن أساسـ  كعنصـر وأمهيتهـا ادلعارضـة دورعل   جديد من ؤكدت .3
 األقليــة يف الســكان قطاعــات ومصــاح سياســية بــدا ل ودتثــل ،الربدلانيــة واألغلبيــة احلكومــة وتــدق 

 السياسية؛
، وأن تعمـل باسـتمرار، علـ  إجـرا ات، أن تتخـذ العامـة ادلؤسسـات ومجيـع لربدلانـاتتطل  إىل ا  .4
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 ؛، والتمس  هباالدميقراطية بشأن العادل  اإلعالن يف عليها ادلنصوص والقي  ادلبادئحتقي  
 ،التنفيذيـــــة ،التشــــريعية الســــلطات بــــن :الســــلطات بــــن الفصـــــل أمهيــــة علــــ  جديــــد مــــن ؤكــــدت .5

 الدسـتور خـالل مـن والقضـا  الربدلانـات اسـتقالل ضـمان أمهيـة علـ  ؤكـدتو  للحكومـة، والقضا ية
، ونفقــات وإدارة ،سياســات علــ  اإلشــرا  علــ  قــدرهتا تعزيــز علــ  الربدلانــات وحتــ    والتشــريع،
 والتوازنات؛ الضوابط نظا  من كجز  التنفيذية السلطة

 

 شـــجعوت الدميقراطيـــة، العمليـــة يف العامـــة وادلشـــاركة ادلـــواطنن مشـــاركة تعزيـــز إىل الربدلانـــات تـــدعو .6
 العـادين وادلـواطنن ادلـدين اجملتمـع مشـاركة لتيسر ،عملها أسالي  حتسن مواصلة عل  الربدلانات

 ؛امداوالهت يف
 

 يف وادلـرأة الرجـل بـن ادلسـاواة حتقيـ  إىل الراميـة جهودهـا يعر تس عل  واحلكومات الربدلانات حت  .7
 لضـــمان والدوليـــة ،اإلقليميـــة، الوطنيـــة ادلؤسســـات مســـتويات مجيـــع علـــ  ،القـــرار صـــنع عمليـــات
 السياســات يف إجيابيــة إجــرا ات إدخــال طريــ  عــن ذلــ  يف مبــا احليــاة، رلــاالت مجيــع يف ادلســاواة

 يف اجلنســـن بـــن ادلســـاواة وتـــوفر ،در اجلنـــ للمنظـــور ادلراعيـــة ،ادلوازنـــات وختصـــي  والتشـــريعات
 الــــي در اجلنــــ للمنظــــور ادلراعيــــة الدميقراطيــــة العمليــــات وضــــمان العمليــــة، ادلمارســــة ويف القــــانون
 نظرها؛ ووجهاتمشاركة ادلرأة  الواج  النحو عل  تشمل

 

 ومشــــاركته  الشــــباب مشــــاركة لتعزيــــز تــــدابر اختــــاذ إىل ،السياســــية واألحــــزاب الربدلانــــات دعوتــــ .8
 ادلسـتويات يعمج عل  الشباب دتثيل عن فضال   الربدلان، أعمال ويف االنتخابية العملية يف النشطة

 الربدلان؛ يف ذل  يف مبا والدولية، ،اإلقليمية ،الوطنية ادلؤسسات يف
 

 حبيـــ  ،بشـــكل تـــا  التعبـــر حريـــة تكفـــل اتتشـــريع وجـــود ضـــمان إىل ،أيضـــا   الربدلانـــات تـــدعو  .9
 ادلـــــواطنن مـــــن وغـــــره  ،اإلنســـــان حقـــــوق عـــــن وادلـــــدافعون ،الصـــــحفيون ،السياســـــيون يســـــتطيع
 أ  يــدينوا وأن االنتقــا ، مــن خــو  دون للقلــ  ادلثــرة ادلســا ل بشــأن علنــا   يتكلمــوا أن ،العــادين
 ادلعرضـن األشـخاص محايـة لضـمان وسـعها يف ما كل تبذل أنو  القبيل، هذا من انتقامية أعمال
 األعمال؛ هذ  عن ادلسؤولن ومعاقبة للخطر

 

 األهــدا  حتقيــ  لضــمان ،ومؤسســية تشــريعية خطــوات اختــاذ علــ  ،واحلكومــات الربدلانــات حيـ    .10
 إلدارة وزلايـــــدة مســـــتقلة آليـــــة إنشـــــا  خـــــالل مـــــن ذلـــــ  يف مبـــــا ،تـــــدرجييا   وتوطيـــــدها الدميقراطيـــــة
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 االنتخابات؛
 

 دستورية؛ غر وسا لال، باستخدا  منتخبة حكومةإقصا  أ   رفضو  إدانة إىل الربدلانات دعوت .11
 

 التنديـــد علـــ  ادلـــدين واجملتمـــع ،الصـــحفين ،السياســـية األحـــزاب ،احلكومـــات ،الربدلانـــات شـــجعي   .12
 الكراهيــة علــ  يشــجع اآلخــرين، مــن حيــط الــذ  اإلن نــ ، ذلــ  يف مبــا الكــال ، أشــكال جبميــع
ــــز رلموعــــة؛ أ  ضــــد العنــــ  يشــــجع ــــوع احــــ ا  وتعزي  وبنــــا  العــــا ؛ اخلطــــاب يف والتعدديــــة التن
 وإزالـة منـع أجـل مـن ادلال مـة التشـريعية التـدابر مجيـع واعتمـاد ،التكنولوجيا شركات مع شراكات
 والفتيات؛ النسا  ضد سيما وال والعن ، ،البلطجة اإللكتورين، والتحرش الكراهية خطاب

 

ـــدا  تطلـــ  .13  والتكنولوجيـــات اإلن نـــ  إىل اجلميـــع وصـــول يف ادلســـاواة لتعزيـــز للربدلانـــات عـــاجال ن
 ،الدميقراطيــة أجــل مــن التعلــي  ذلــ  يف مبــا ،الدراســية ادلنــاه  يف ادلدنيــة ال بيــة وإدرا  ،اجلديــدة
 ادلستدامة؛ والتنمية ،الدين حرية اجلندرية، ادلساواة ،التنوع اح ا  ،اإلدما  ،اإلنسان حقوق

 

 احلكومــات ومســا لة ادلســتدامة، التنميــة أهــدا  حتقيــ  يف مســامهتها تعزيــز إىل الربدلانــات تــدعو .14
 ؛مشولية اجلميع برو  اإلمنا ية، األهدا  حتقي  يف احملرز التقد  عن

 

 الدوليــة، ادلنظمــات يف وكــذل  ،الــدول بــن العالقــات يف الدميقراطيــة ادلبــادئ احــ ا  علــ  حتــ    .15
 ذات للقضـــــايا الدوليـــــة اإلدارة علـــــ  تطبـــــ  أن جيـــــ  الدميقراطيـــــة مبـــــادئ بـــــأن اقتناعهـــــا وتؤكـــــد
 البشرية؛ البيئة سيما وال للبشرية، ادلش   االهتما 

 

 الدميقراطيـــة تعزيـــز إىل الراميـــة ،الربدلانـــات جهـــود دعـــ  مواصـــلة إىل الـــدويل الربدلـــاين االحتـــاد دعوتـــ .16
 ؛وكمة اجليدةاحل وضمانو 

 أحكــا  لتنفيــذ اجهودهــ جتديــد إىل ،الــدويل الربدلــاين االحتــاد األعضــا  يف ربدلانــاتال أيضــا   وتــدعو .17
 الربدلـاين االحتـاد عمـل خطـة عـن فضـال   اطيـة،بالدميقر  ادلتصـلة الـدويل الربدلـاين االحتـاد قرارات مجيع
 التقــد  رصــد الــدويل الربدلــاين االحتــاد إىل طلــ وت ،اجلندريــة لالعتبــارات ادلراعيــة للربدلانــات الــدويل
 الدميقراطية؛ لتعزيز الشاملة االس اتيجية حول تقرير  من كجز  احملرز

للنظـــا   دوليـــا يومـــا   ويونيـــ/  حزيـــران 30 يـــو  تســـمية إمكانيـــة يف النظـــر إىل ادلتحـــدة األمـــ  تــدعو .18
 .1889 ويوني/  حزيران 30 يف الدويل الربدلاين االحتاد بإنشا  احتفاال   ،الربدلاين
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 The 137

th
 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) 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, 
 
(3)  Reiterating that democracy, human rights and the rule of law constitute 
universal, interdependent and mutually reinforcing ideals, 
 
(4) Taking into account the following United Nations instruments – the Universal 
Declaration of Human Rights (1948), the International Covenant on Civil and Political 
Rights (1966), 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 
Human Rights (1993),  
 
(5)  Reaffirming the core elements set out in the Universal Declaration on 
Democracy, 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 
effective legislative and oversight powers, equal 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, active civil society, open and free media, 
and the protection of the rights of persons with disabilities, minorities and vulnerable or 
marginalized groups of people, 
 
(6)  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), 
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(7) Noting that democracy is both an ideal to be pursued and a mode of government, as 
stated in the Universal Declaration on Democracy, to be applied according to the modalities which 
reflect the diversity of experiences and cultural and political particularities, without derogating from 
internationally recognised principles, norms and standards,  
 
(8)  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) as enshrined in the outcome document of the United 
Nations Summit on the Post-2015 Development Agenda entitled Transforming our world: The 2030 
Agenda for Sustainable Development, 
 
(9) Confirming the central role of parliaments in democracy, and the need for 
representative, transparent, accessible, accountable and effective institutions at all levels, 
 
(10) 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, 
 
(11) Underscoring the vital importance of a strong, pluralistic and freely operating civil 
society in keeping governments accountable, as well as of access to independent, credible and 
reliable information, and reiterating that freedom of expression is a cornerstone of democracy that 
permits the free flow of ideas, 
 
(12) 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 personal safety and integrity, the right to privacy and the 
right to determine the disclosure and use of one’s own personal data,  
  
(13) Also noting that peace, security and development 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, 
 
(14) Recognizing the importance of democratic principles in international relations and the 
important role of international and regional organizations in upholding these principles, 
 
(15) 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 international law and 

for the principles of the rule of law, human rights, respect for diversity and the 
equitable inclusion of all citizens, gender equality, and the protection of persons with 
disabilities, minorities and vulnerable or marginalized groups of peoples; 

 
3. 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; 

 
4. Calls on parliaments and all public institutions to take action and continually work to 

attain and uphold the principles and values established in the Universal Declaration on 
Democracy; 
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5. Reaffirms the importance of the separation of powers between the legislative, 
executive and judicial branches 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; 

 
6. Calls on parliaments to strengthen citizen engagement and public participation in the 

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

 
7 Urges parliaments and governments to accelerate their efforts to achieve equality 

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

 
8. Calls on parliaments and political parties to adopt measures to enhance active 

involvement and participation of youth in the electoral process and in parliament’s 
business, as well as youth representation at all levels of national, regional and 
international institutions, including in parliament; 

 
9. Also calls on parliaments to ensure that legislation is in place that fully guarantees and 

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;  

 
10. 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; 

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

through unconstitutional means; 
 
12. Encourages parliaments, governments, and political parties, journalists and civil 

society to denounce all forms of speech, including online, which degrades others, 
promotes hatred and encourages violence against any group; to promote respect for 
diversity and pluralism in public discourse; to build partnerships with technology 
companies and adopt all adequate legislative measures in order to prevent and 
eliminate hate speech, cyber harassment, bullying and violence, in particular against 
women and girls; 

 
13.  Launches an urgent appeal to parliaments to promote equal access for everyone to 

the Internet and new technologies, and the inclusion of civic education in the school 
curriculum, including education for democracy, human rights, inclusion and respect for 
diversity, gender equality, freedom of religion and sustainable development; 

 
14. 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; 
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15. 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; 

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

and ensure good governance;  
 
17. 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; 

 
18. 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.  

 


