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02 الـــ الذكرى: تنوعنا مشاركة  
 الديمقراطية بشأن العالمي لإلعالن

 

الدولي البرلماني لالتحاد 731 الـــــ العامة الجمعية باإلجماع اتخذته قرار  
 (0271 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 731 العامة الـــ اجلمعية إن
 

 ،7991 لعـا  الـدويل الربملـاين االحتـاد عـ  الصـاد  الدميقراطيـة حـل  العـامل  اإلعالن بأمهية تعرتف إذ
 العامل ، الربملاين للمجتمعقبل لإلعالن م   النطاق اللاسع باالستخدا  علما   وتأخذ

 

 الـــذ  والنزيهــة احلــر  االنتخابــا  معــاير بشــأن ،الــدويل الربملــاين االحتــاد إعــالن جديــد مــ  تؤكــد وإذ
 إ اد  مــــ  إال تســــتمد أن دولــــة أ  يف احلكلمــــة لســــلطة ميكــــ  ال أنــــ  يؤكــــد والــــذ  ،7991 عــــا  يف اعتمــــد
 ونزيهة،  وحر  حقيقية انتخابا  يف عنها يعرب كما ،الشعب

 

 مرتابطــة عامليــة مــ ال   تشــكل ،القــانلن وســياد  ،اإلنســان وحقــلق الدميقراطيــة أن ،جديــد مــ  تؤكــد وإذ
 ،بعضا   بعضها ويعزز

 

 ،(7911) اإلنســان حلقــلق العــامل  اإلعــالن - التاليــة املتحــد  األمــ  صــكل وإذا تأخــذ باحلســبان 
، االقتصــــادية بــــاحلقلق اخلــــا  الــــدويل العهــــد ،(7911) والسياســــية املدنيــــة بــــاحلقلق اخلــــا  الــــدويل العهــــد

 اتفاقيـــة ،(7919) املـــرأ  ضـــد التمييـــز أشـــكا  مجيـــع علـــ  القضـــا  اتفاقيـــة ،(7911) وال قافيـــة ،االجتماعيـــة
 إىل املنتمــــن األشــــخا  حقــــلق بشــــأن املتحــــد  األمــــ  إعــــالن ،(6001) اإلعاقــــة ذو  األشــــخا  حقــــلق
 حقـــلق بشـــأن فيينـــا عمـــل وبرنـــام  وإعـــالن ،(7996) ولغليـــة دينيـــة أقليـــا  وإىلعرقيـــة،  أو ،قلميـــة أقليـــا 
 ،(7993) اإلنسان

 

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 ،روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 0271أكتوبر / تشرين األول  71-71 
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 ،الدميقراطيــة حــل  العــامل  اإلعــالن عليهــا املنصــل  األساســية العناصــرعلــ   جديــد مــ  تؤكــد وإذ   
 مكلنــا  فيــ  مت ــل الــذ  الربملــانبشــكل خــا ، و  ، هــامجيع املســتليا  علــ  مت يليــة مؤسســا  وجــلد ســيما ال
 إدا   يف واملـــرأ  الرجـــل بـــن املتســـاوية الشـــراكة الة،ـ  فعـــ وإدا يـــة تشـــريعية بســـلطا  تمتـــعالـــذ  يو  ،كافـــة  تمـــعاجمل

 العــا  االقــرتا  أسـا  علــ  منتظمـة فــرتا  علـ  ونزيهــة حـر  انتخابــا  إجـرا  املســتقل، القضـا  اجملتمــع، شـؤون
 خـال  مـ  ذلـ  يف مبـا والتجمـع، التعبـر ريـةح يف احلـق السياسـية، األحـزا  تنظي  يف احلق والسر ، املتكافئ
 ذو  األشـــخا  حقـــلق محايـــة واملفتـــل ، احلـــر اإلعـــال  النشـــط، املـــدين اجملتمـــع اإللكرتونيـــة، االتصـــا  وســـا ل
 النا ، م  املهمشة أو الضعيفة والفئا  واألقليا  ،اإلعاقة

 

 اإلنســــان حبقــــلق املتعلقــــة قــــرا ا ال فيهــــا مبــــا الــــدويل، الربملــــاين لالحتــــاد احلاليــــة القــــرا ا  إىل وتشــــر
 واحلــق التعبــر حريــة ؛(6001) العامليــة واالنتخابيــة الدميقراطيــة املعــاير ،(6002) املــدين واجملتمــع ،(6001)
 الدميقراطيــة يف املـلاطنن مشـا كة ،(6070) الدميقراطيـة العمليـة يف الشـبا  مشـا كة ،(6009) املعللمـا  يف
 الـــذ  التهديـــد، و (6071) للمـــرأ  السياســـية املشـــا كة ،(6072) الرقمـــ  رالعصـــ يف الدميقراطيـــة ،(6073)

 الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد عمــل خطـــة وكـــذل  ،(6071) اإلنســـان وحقــلق الدميقراطيـــة علـــ  اإل هـــا  يشــكل 
 ،(6076) اجلند ية لالعتبا ا  املراعية للربملانا 

 

ــــل هــــ  ،الدميقراطيــــة أن تالحــــ  وإذ  النحــــل علــــ  لحكــــ ،ل وطريقــــة ا،اتباعهــــ ينبغــــ  الــــي العليــــا امل 
 اخلــربا  تنــل  تعكــ  الـي للطرا ــق وفقــا   تطبـق أن علــ  الدميقراطيــة، بشــأن العـامل  اإلعــالن يف عليــ  املنصـل 
 ،دوليا   هبا املعرتف قلاعدوال ،املعاير ،املبادئ م  االنتقا  دون والسياسية، ال قافية واخلصا ص

 

 احلكــ  أمهيــة إىل االنتبــا  وتلجــ  ،املســتدامة والتنميــة الدميقراطيــة بــن قــةاللثي العالقــة أيضــا   تالحــ  وإذ
 األمـ  قمـة ملـؤمتر اخلتاميـة اللثيقـة املنصـل  عليـ  يف النحـل علـ  ،املستدامة التنمية أهداف لتحقيق الدميقراط 
 التنميــة مــا جــدو  أع: عاملنــا حتليــل" املعنــلن ،6072 عــا  بعــد مــا إىل التنميــة أعمــا  جــدو  بشــأن املتحــد 
 "6030 لعا  املستدامة
 

 ميكـ  ،وشـفافة ،مت يليـة مؤسسـا  إىل واحلاجة الدميقراطية، يف للربملانا  املركز  الدو  عل  وإذ تؤكد
 املستليا ، مجيع عل  وفعالة ،للمسا لة وخاضعة ،إليها اللصل 

 

ـــة   ـــة يف النشـــطة املـــلاطنن مشـــا كة تعزيـــز يف  اغب ـــة العملي ـــع علـــ  احلكلمـــة أنشـــطة ويف ،الدميقراطي  مجي
 السياس ، القرا  صنع يفالرجا  والنسا   بن املساوا  بتحقيق وااللتزا  الشبا ، ذل  يف مبا املستليا ،
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ـــــة مؤكـــــد    ـــــل  مـــــدين جمتمـــــع للجـــــلد احليليـــــة األمهي ـــــة يتســـــ  ،ق ـــــة ويعمـــــل ،بالتعددي  مســـــا لة يف حبري
 مـ  وتؤكـد ،ميكـ  االعتمـاد عليهـاو  ،ملثلقـة ،مسـتقلة معللمـا  علـ  احلصـل  إمكانيـة عـ  فضال   احلكلما ،

 األفكا ، تدفق حبرية تسمح الي الدميقراطية يف الزاوية حجر ه  التعبر حرية أنعل   جديد
 

 عـــ  فضــال   الرقميــة، اإلعــال  وســـا ط تلفرهــا الــي الدميقراطيــة للمشـــا كة اجلديــد  الفــر  تالحــ  وإذ
 الســالمة يف احلــق م ــل األساســية، احلقــلق وتعزيــز محايــة إىل جــةاحلا وتؤكــد تقــدمها، أن ميكــ  الــي التحــديا 
 اخلاصــــــة الشخصــــــية البيانــــــا  عــــــ  اإلفصــــــا  حتديـــــد يف احلــــــقو  ،اخلصلصــــــية يف احلــــــق النزاهــــــة، ،الشخصـــــية

 واستخدامها،
 

 بـــال  عــ  وتعــر  للدميقراطيـــة،   يســية متكــن علامـــل والتنميــة ،األمــ  ،الســـال  أن أيضــا   تالحــ  وإذ
 وحقــــلق الدميقراطيــــة علــــ  القضــــا  إىل هتــــدف الــــي أشــــكال ، جبميــــع واإل هــــا  العنيــــ  التطــــرف إزا  قلقهــــا
 األم ، للسال  هتديدا   تشكل والي ،األساسية واحلريا  اإلنسان

 

 واإلقليميـة الدوليـة للمنظمـا  اهلـا  والـدو  الدوليـة، العالقـا  يف الدميقراطيـة املبادئ بأمهيةإذ تسل  و 
 بادئ،امل هبذ  التمس  يف

 

 أيلـل  72 بتسـمية 6001 لعـا  1/16  قـ  املتحـد  لألمـ  العامة اجلمعية لقرا  اتأييده ع  وتعر 
 للدميقراطية، دوليا   يلما   سبتمرب/ 

 منطقــة، أو بلــد أ  إىل تنتمــ  الدميقراطيــة ال وأن عامليــة، قيمــة الدميقراطيــة أن جديــد مــ  تؤكــد  .7
 وتنميـة الفقـر، علـ  والقضا  البشرية، اإلمكانيا  قيقحت يف تسه  للحك ، نظاما   وه  بلصفها  

 .األم  بن العالقا  وحتسن وسلمية، منفتحة جمتمعا 

 ســـياد  مبـــادئ الـــدويل، احـــرتا  القـــانلن يقتضـــ  دميقراطـــ ، جمتمـــع بنـــا  أن علـــ  التأكيـــد تعيـــد  .6
ــــع املنصــــ  اإلنســــان، احــــرتا  التنــــل ، اإلدمــــا  حقــــلق القــــانلن، ــــن املســــاوا  ،املــــلاطنن جلمي  ب
 األقليـا  القلميـة وأ أسـره ، وأفراد املهاجري  اإلعاقة، العما  ذو  األشخا  ومحاية اجلنسن،

 املهمشة م  الشعب؛ أو الضعيفة الفئا  ع  فضال   اللغلية، أو الدينية أو العرقية،  أو
 

 تنتقـد الـي الدميقراطيـة، عناصـر م  أساس  كعنصر وأمهيتها، املعا ضة عل  دو  جديد م  تؤكد .3
 يف الســـكان قطاعـــا  ومصـــاح سياســـية بـــدا ل ومت ـــل الربملانيـــة، واألغلبيـــة احلكلمـــة وتـــدقق علـــ 



4/6 

 الربملاين العريبترمجة األمانة العامة لالحتاد 
       

 
 

 السياسية؛ األقلية
 

العامـة، أن تتخـذ إجـرا ا ، وأن تعمـل باسـتمرا ، علـ   املؤسسـا  ومجيـع تطلب إىل الربملانـا   .1
 الدميقراطية، والتمس  هبا؛ بشأن العامل  الناإلع يف عليها املنصل  والقي  حتقيق املبادئ

 

 التنفيذيـــــة، التشــــريعية، الســــلطا  بــــن :الســــلطا  بــــن الفصـــــل أمهيــــة علــــ  جديــــد مــــ  تؤكــــد .2
 الدسـتل  خـال  مـ  والقضـا  الربملانـا  اسـتقال  ضـمان أمهيـة علـ  وتؤكـد للحكلمـة، والقضا ية
وإدا  ، ونفقــا   سياســا ، علــ  إلشــرافا علــ  قــد هتا تعزيــز علــ  الربملانــا  وحتــ    والتشــريع،
 والتلازنا ؛ الضلابط نظا  م  كجز  التنفيذية السلطة

 

 وتشـــجع الدميقراطيـــة، العمليـــة يف العامـــة واملشـــا كة املـــلاطنن مشـــا كة تعزيـــز إىل الربملانـــا  تـــدعل .1
 العـادين اطننواملـل  املـدين اجملتمـع مشـا كة لتيسر عملها، أساليب حتسن ملاصلة عل  الربملانا 

 مداوالهتا؛ يف
 

 يف واملـرأ  الرجـل بـن املسـاوا  حتقيـق إىل الراميـة جهلدهـا تسريع عل  واحلكلما  الربملانا  حت  .1
 لضـــمان والدوليـــة اللطنيـــة، اإلقليميـــة، املؤسســـا  مســـتليا  مجيـــع علـــ  القـــرا ، صـــنع عمليـــا 
 السياســا  يف إجيابيــة إجــرا ا  إدخــا  طريــق عــ  ذلــ  يف مبــا احليــا ، جمــاال  مجيــع يف املســاوا 

 اجلنسـن بن املساوا  م  أجل تلفر اجلند  ، للمنظل  وختصيص امللازنا ، املراعية والتشريعا 
 اجلنـــد   للمنظـــل  مراعيـــة دميقراطيـــة القيـــا  بعمليـــا  وضـــمان العمليـــة، املما ســـة ويف القـــانلن يف
 نظرها؛  مشا كة املرأ  ووجها اللاجب النحل عل  تشمل الي

 

 ومشــــا كته  الشــــبا  مشــــا كة لتعزيــــز تــــدابر اختــــاذ إىل السياســــية، واألحــــزا  الربملانــــا  تــــدعل .1
 املسـتليا  مجيع عل  الشبا  مت يل ع  فضال   الربملان، أعما  ويف االنتخابية العملية يف النشطة

 الربملان؛ يف ذل  يف مبا والدولية، اإلقليمية، اللطنية، املؤسسا  يف
 

ـــة تكفـــل تشـــريعا  وضـــع ضـــمان إىل أيضـــا ، الربملانـــا  تـــدعل  .9 ـــا ، التعبـــر حري  حبيـــ  بشـــكل ت
 املـــــلاطنن مـــــ  وغـــــره  اإلنســـــان، حقـــــلق عـــــ  واملـــــدافعلن الصـــــحفيلن، السياســـــيلن، يســـــتطيع
 أ  يــدينلا وأن االنتقــا ، مــ  خــلف دون للقلــق امل ــر  املســا ل بشــأن علنــا   يتكلمــلا أن العــادين،
 املعرضـن األشـخا  محايـة لضـمان وسـعها يف ما كل تبذ  وأن القبيل، هذا م  اميةانتق أعما 
 األعما ؛ هذ  ع  املسؤولن ومعاقبة للخطر
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 األهــداف حتقيــق لضــمان ومؤسســية، تشــريعية خطــلا  اختــاذ علــ  واحلكلمــا ، الربملانــا  حتـ    .70
 إلدا   وحمايـــــد  مســـــتقلة آليـــــة إنشـــــا  خـــــال  مـــــ  ذلـــــ  يف مبـــــا تـــــد جييا ، وتلطيـــــدها الدميقراطيـــــة
 االنتخابا ؛

 

 دستل ية؛ال غر منتخبة، باستخدا  اللسا ل إقصا  أ  حكلمة و فض إدانة إىل الربملانا  تدعل .77
 

 التنديـــد علـــ  املـــدين واجملتمـــع الصـــحفين، السياســـية، األحـــزا  احلكلمـــا ، الربملانـــا ، تُشـــجع .76
 الكراهيــة، علـ  يشـجع اآلخــري ، مـ  حيـط   الــذ  رتنـ،،اإلن ذلـ  يف مبــا الكـال ، أشـكا  جبميـع

 وبنــــا  العــــا ؛ اخلطــــا  يف والتعدديــــة التنــــل  احــــرتا  وتعزيــــز جمملعــــة؛ أ  ضــــد العنــــ  ويشــــجع
 وإزالـة منـع أجـل مـ  املال مـة التشـريعية التـدابر مجيـع واعتمـاد التكنلللجيا، شركا  مع شراكا 
 والفتيا ؛ النسا  ضد سيما ال والعن ، ة،البلطج اإللكرتوين، والتحرش الكراهية خطا 

 

 اإلنرتنــــــــ، إىل اجلميــــــــع فــــــــر  وصــــــــل  يف املســــــــاوا  لتعزيــــــــز للربملانــــــــا  عــــــــاجال   نــــــــدا    تطلــــــــق .73
 أجـل مـ  التعلـي  ذلـ  يف مبا الد اسية، املناه  يف املدنية الرتبية وإد ا  اجلديد ، والتكنلللجيا 
 والتنميــة الــدي ، حريــة اجلند يــة، املســاوا  التنــل ،  احــرتا اإلدمــا ، اإلنســان، حقــلق الدميقراطيــة،
 املستدامة؛

 

 احلكلمــا  ومســا لة املســتدامة، التنميــة أهــداف حتقيــق يف مســامهتها تعزيــز إىل الربملانــا  تــدعل .71
 مشللية اجلميع؛ برو  اإلمنا ية، األهداف حتقيق يف احملرز التقد  ع 

 

 الدوليــة، املنظمــا  يف وكــذل  الــدو ، بــن العالقــا  يف اطيــةالدميقر  املبــادئ احــرتا  علــ  حتــ    .72
 ذا  للقضـــــايا الدوليـــــة اإلدا   علـــــ  تطبـــــق أن جيـــــب الدميقراطيـــــة مبـــــادئ بـــــأن اقتناعهـــــا وتؤكـــــد
 البشرية؛ البيئة سيما ال للبشرية، املشرت  االهتما 

 

 الدميقراطيـــة تعزيـــز إىل راميـــةال الربملانـــا ، جهـــلد دعـــ  ملاصـــلة إىل الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد تـــدعل .71
 احللكمة اجليد ؛ وضمان

 

 أحكــا  لتنفيــذ جهلدهــا جتديــد إىل الــدويل، الربملــاين االحتــاد الربملانــا  األعضــا  يف أيضــا   وتــدعل .71
 الربملـاين االحتـاد عمـل خطـة عـ  فضـال   بالدميقراطيـة، املتعلقـة الـدويل الربملـاين االحتـاد قـرا ا  مجيع
 التقــد   صــد الــدويل الربملــاين االحتــاد إىل وتطلــب اجلند يــة، لالعتبــا ا  املراعيــة ا للربملانــ الــدويل
 الدميقراطية؛ لتعزيز الشاملة اسرتاتيجيت  م  كجز  احملرز،
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للنظـــا   دوليـــا يلمـــا   يلنيـــل/  حزيـــران 30 يـــل  تســـمية إمكانيـــة يف النظـــر إىل املتحـــد  األمـــ  تــدعل .71
 .7119 يلنيل/  حزيران 30 يف الدويل الربملاين الحتادا بإنشا  الربملاين، احتفاال  
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Sharing our diversity: The 20th anniversary of the  
Universal Declaration on Democracy 

 
Resolution adopted unanimously by the 137th IPU Assembly 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 
 
 
 The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 
 
 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, 
 
 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, 
 
 Reiterating that democracy, human rights and the rule of law constitute 
universal, interdependent and mutually reinforcing ideals, 
 
 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),  
 
 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, 
 
 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), 
 
 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, 
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 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, 
 
 Confirming the central role of parliaments in democracy, and the need for 
representative, transparent, accessible, accountable and effective institutions at all levels, 
 
 Wishing to foster active citizen engagement in the democratic process and in the 
activities of governments at all levels, including among young people, and committed to achieving 
gender equality in political decision-making, 
 
 
 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, 
 
 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,  
  
 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, 
 
 Recognizing the importance of democratic principles in international relations and the 
important role of international and regional organizations in upholding these principles, 
 
 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 that does not belong to any country or 
region 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, migrant workers and members of their family, national or ethnic, religious 
and linguistic minorities as well as 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; 

 
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; 
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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; 

 

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.  


