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CL/199/5(b)-R.1 المجلس الحاكم 
 1البند  3152 سبتمبر/  أيلول 32

 

 التقرير المؤقت لألمين العام عن أنشطة االتحاد البرلماني الدولي
 للمجلس الحاكم 891منذ الدورة 

 
 6182)ب( اليوم الدولي للديمقراطية 

 
أيلول/سبتمبر من كل عام  51، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة أن 3112في تشرين الثاني/نوفمبر 

االحتفال بالعيد التاسع لهذا اليوم من قبل عدد كبير من  ،3152هو اليوم الدولي للديمقراطية. وقد تمَّ في 
 دولية واالتحاد البرلماني الدولي.والمنظمات ال ،البرلمانات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني

هي الموضوع الذي اختاره االتحاد البرلماني الدولي الحتفال اليوم الدولي للديمقراطية  ،3131الديمقراطية 
بأنهم قد اتخذوا بعض اإلجراءات  1برلمان 552، صرَّح ما مجموعه 3152سبتمبر  33. ولغاية 3152

 بهذا التقرير ملخص باألنشطة البرلمانية. رفقملالحتفال باليوم الدولي للديمقراطية. 
على نطاق واسع واستفادت البرلمانات من المرونة الملموسة  ،3131استخدم موضوع الديمقراطية 

وصفاً للفعاليات البرلمانية وجميع المواد  ، www.ipu.org/idd  ،للموضوع. ويتوفر في صفحة موقع االتحاد
لالحتفال بهذا اليوم. وقد حذت األمم المتحدة حذو االتحاد  ،التي يصدرها االتحاد البرلماني الدولي

للتنمية المستدامة كموضوع لها في اليوم  ،3131البرلماني الدولي فاعتمدت الديمقراطية وجدول أعمال 
 الدولي.

 ،في بيان صحفي صادر عن االتحاد البرلماني الدولي ،3131ألساسية للديمقراطية تمَّت صياغة الرسائل ا
وقد ناقش  .التواصل االجتماعيبمناسبة يوم الديمقراطية والذي تمت مشاركته على نطاق واسع في وسائل 

                                                           
ة المتحدة، أوغندا، أوكرانيا، المملك ، لوكسمبورغ، الجبل األسود، ميانمار، ناميبيا، بيرو، رومانيا،**أندورا، البحرين، بنين، فيجي، الهند،  1

 ( والبرلمان األوروبي.EALAأوروغواي وزامبيا، باإلضافة إلى الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا )

http://www.ipu.org/idd
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مية هالموضوع الطرق التي ستعمل البرلمانات من خاللها في المستقبل، وسبل اجتذاب الشباب وإشراكهم، وأ
 .3131الديمقراطية بالنسبة لجدول أعمال 

زيز قدرة بأهمية بالغة في وقت تقوم فيه التكنولوجيات الجديدة بتع ،واتسم النقاش حول مستقبل الديمقراطية
البرلمانات على التفاعل بشكل مباشر مع المواطنين. وإضافة إلى ذلك، ألمح النقاش إلى الطرق التي يمكن 

الشباب في مجاالتهم الخاصة، وفي الوقت نفسه إيجاد مجاالت أوسع للشباب في  للبرلمانات أن تجذب
أيضاً األهمية الفائقة للمزيد من الديمقراطية من أجل تعزيز ،3131البرلمانات. وأخيراً، أظهرت الديمقراطية 

يع م، الذي يقر بضرورة وجود مؤسسات قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة في ج3131جدول أعمال 
 فيما يتعلق باألهداف اإلنمائية المستدامة. ،المجاالت

نطباعية بتكليف ثالثة من كبار المفكرين لكتابة مقاالت ا ،للمساهمة في النقاش، قام االتحاد البرلماني الدولي
باستعراض للسيناريوهات  ،(Mr. David Beetham)حول مستقبل الديمقراطية. كما قام السيد ديفيد بيتهام 

، والتي يتطلع منها إلى الوراء في األزمات الكارثية لعقد العشرينات 3131المحتملة في السنوات فيما بعد عام 
، وكيف تكاتف المواطنون معاً الستعادة حقهم الديمقراطي. وفي الوقت نفسه، أشارت السيدة لورا 3131
إلى ضرورة وضع جدول  ،(Ms. Jane Hilderman) ،والسيدة جين هليدرمان ،(Ms. Laura Anthonyأنتوني )

أعمال لجعل الديمقراطيات أكثر تعبيراً ودقًة في كيفية قياسها ومتابعتها ألدائها. وأخيراً، قام السيد كريستيانو 
رلمانات في الب ،بتحليل الدور الذي يمكن أن تؤديه األدوات الرقمية الجديدة ،( Mr. Cristiano Ferri فيري )

 ،اطن المشرع قد بات وشيكاً. يمكن االطالع على هذه المقاالت في الصفحةوتنبأ بأن ظهور المو 
 2030.htm-democracy-e/idd/2016-http://www.ipu.org/dem. 

: 3131الديمقراطية أيلول/سبتمبر نقاشاً بعنوان:  35في  ،باإلضافة إلى ذلك، نظم االتحاد البرلماني الدولي
والبرلمانات في المستقبل بالشراكة مع معهد الدراسات العليا في جنيف. كان النقاش  ،تصورات االنتخابات

 511جزًء من برنامج أنشطة أسبوع الديمقراطية الذي أقامته مستشارية الدولة في جنيف، وحضره نحو 
دي نشخصاً، من بينهم طالب وأفراد عاديون. وقد قدم ثالثة أعضاء في هيئة النقاش وهم النائب األيسل

، (Myriam Boujbel) ،(، النائب التونسي ميريام بو جبيلBirgitta Jónsdóttir) ،بريجيتا جونسدوتير
(، تقييمهم للحالة الديمقراطية في بلدانهم، وناقشوا  Nico Schrijver) ،فرجوالسيناتور الهولندي نيكو شري

 األحزاب السياسية التقليدية، والمساراتمجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التحديات التي تواجه 
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والفرص والمخاطر التي يمكن أن تطرحها األشكال الجديدة  ،نحو زيادة تمثيل الشباب ،)الصعبة غالباً(
 للديمقراطية التي يسهلها التفاعل عبر اإلنترنت.

لى أهمية الجهود بيل إوأكد أعضاء الهيئة أن بناء الديمقراطية هو عملية طويلة ومستمرة. ولفتت السيدة بو ج
. ووصفت كيف أن مؤسسات الدولة 3155المبذولة في تونس لبناء مؤسسات قوية في أعقاب ثورة عام 

نوطة بكل ال تزال تختبر أين تكمن حدود الصالحيات الم -والبرلمان  ،والسلطة التنفيذية ،الرئاسة –الرئيسية 
لسيدة وتركيز الجهود على تثقيف المواطنين. وأشارت ا ،ةمنها. وأضافت أن األولوية هي لتطوير مفهوم المواطن

جونسدوتير إلى جهودها لفتح نوافذ البرلمان في أيسلندا، ودعت إلى أشكال جديدة من السياسة يحركها 
المواطن. وأعربت عن اعتقادها أن هناك حاجة لمزيد من المناقشات حول ظاهرة االحتباس الحراري في 

 ،خ الهولنديفر أمثلة مبهرة من التاريجها أكبر تهديد يواجه العالم. وقدم السيد شريالبرلمان، والتي اعتبرت
لتسليط الضوء على الديمقراطية بوصفها عملية مستمرة. واعتبر أن الحركات الشعبية التي ظهرت بتحديها 

أشار أيضاً  الألحزاب التقليدية لن تدوم طوياًل، مشدداً على تفوق األفكار السياسية على الشخصيات. كم
إلى الصعوبات التي تواجهها البرلمانات في مراقبة الجهاز التنفيذي، والتي يعتبرها إحدى السمات األساسية 

 للسلطة التشريعية.

بنشاط في الترويج لليوم الدولي على وسائل  ،هذه األنشطة، شارك االتحاد البرلماني الدولي وفي موازاة
وموضوع اليوم.  ،م تويتر والفيسبوك لنقل الرسائل المتعلقة بالديمقراطية، وذلك باستخداالتواصل االجتماعي

أيلول/سبتمبر، ولدت  51على نطاق واسع على تويتر. وفي  ،Democracy Dayوقد استخدم الهاشتاغ #
 على مدار األسبوع. ،33611إعجاباً تلقائياً و ،56323على تويتر  ،تغريدات االتحاد البرلماني الدولي
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 الملحق
  البلد

، قرََّر برلمان أندورا التركيز على نسبة االقتراع 3152بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية  أندورا
المنخفضة باالنتخابات، وهو تطور جديد في البالد. وعقد البرلمان مؤتمراً صحفياً حول 

فسه ن أيلول/سبتمبر، حيث قدمت فيه دراستين. كما كان الموضوع 51هذه القضية في 
أيلول/سبتمبر، والذي كان مفتوحًا أمام  31محورًا لمؤتمر عقد في مبنى البرلمان في 

 الجمهور حيث أتيحت الفرصة لطرح األسئلة والمناقشة.
الديمقراطية وجدول أعمال تحت شعار  ،3152احتفلت البحرين بيوم الديمقراطية لعام  البحرين

شؤون اإلعالم علي بن محمد الرميحي في بيان . وأشاد وزير للتنمية المستدامة ،3131
 ،له بالخطوات الديمقراطية الكبيرة التي قطعتها البحرين منذ أن أطلق صاحب الجاللة

 إلصالح.االملك حمد بن عيسى آل خليفة عمليًة 
ي كوتونو نظم برلمان بنين بزيارة إلى فندق اليديو د ،تمهيداً الحتفاالتها بيوم الديمقراطية بنين

أيلول/سبتمبر. وفي هذا الفندق انعقد المؤتمر التاريخي للقوات العاملة للدولة،  56في 
 51بداية عصر ديمقراطي في البالد. وفي  ،5991والذي دشَّن في شباط/فبراير 

 ،العدلاش حول القانون و أيلول/سبتمبر، أقيمت فعاليتان: األولى عبارة عن مؤتمر ونق
والسالم، والثانية اجتذاب الشباب إلى البرلمانات. باإلضافة إلى ذلك، أقيمت مناظرة 

 .إشراك الشباب (3131بنين والديمقراطية موضوع )تلفزيونية حول 
كلمة رئيسية في ،(Jiko Luveniفي فيجي، ألقى رئيس مجلس النواب د. جيكو لوفيني) فيجي

لالحتفال باليوم الدولي  ،أيلول/سبتمبر 56مركز الباسا الحضري في  منتدى الشباب في
 .برلماني، مستقبلي - ،3131الديمقراطية للديمقراطية، تحت شعار 

وناقش المتحدثون الشباب وجهات نظرهم حول البرلمان، أهميته وكيف يمكن أن يؤثر 
 على مستقبلهم كشباب وقادة المستقبل.
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أيلول/سبتمبر. واحتفل تلفزيون  51في  ،الهند باليوم الدولي للديمقراطيةاحتفل برلمان  الهند
. 3131الديمقراطية عام باليوم ببث برنامج حول موضوع  ،(LSTVلوك سبها في البالد )

 وقد أعيد بث البرنامج في فترات زمنية مختلفة خالل األيام الستة التالية.
  

أيلول/سبتمبر. وتضمن الحدث جوالت  36أقام مجلس نواب لوكسمبورج يوماً مفتوحاً في  لوكسمبورغ
ا ن معرفة المزيد حول عمل البرلمان. كمولقاءات مع البرلمانيين، حيث تمكن المواطنون م

حساب انستاغرام لنشر المزيد من المعلومات  ،أطلق المجلس أيضًا في أيلول/سبتمبر
 حول عمله مع الجمهور، وبخاصة مع الشباب.

أيلول/سبتمبر، نظم  53بيوم الديمقراطية بفعاليتين. في  ،احتفل برلمان الجبل األسود الجبل األسود
البرلمان حفاًل تم فيه منح شهادات للمشاركين في برنامجه لتعليم الديمقراطية. وقد قام 

ممثاًل عن  ،3211باجوفيتش، بتسليم الشهادات لحوالي  رئيس البرلمان، السيد داركو
 واالتحاد األوروبي ،والبرلمان ،يةالديمقراطالمشاركين الذين حضروا ورش العمل حول 

في وقت سابق من هذا العام. وقد جمع الحفل ممثلين عن أكثر من  ،وحقوق اإلنسان
 .وسفراء ومنظمات غير حكومية ،ونواب ،ومعلمين ،وطالب ،مدرسة ابتدائية 61
ها طالب ، ناقش فيالديمقراطية والبرلمانأيلول/سبتمبر، عقدت ورشة عمل حول  51وفي 

، بما في ذلك مستقبل 3131المدارس االبتدائية والمعلمين الديمقراطية في عام 
 االنتخابات.

 51بفعالية أقيمت في ناي بي تاو في  ،احتفلت ميانمار باليوم الدولي للديمقراطية ميانمار
أيلول/سبتمبر، ألقي خاللها بيانًا من األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي. ونقل عن 

يس يو هتين كياو تأكيده على أهمية االعتراف بأصوات وحقوق األقليات، وذلك في الرئ
خطاب رسمي ألقي نيابة عنه في حفل االفتتاح. وفي كلمة بمناسبة اليوم، ونقل عن رئيس 
مجلس النواب، وين مينت، تصريحًا حول الفروقات بين الديكتاتوريات واألنظمة 

 حماية الديمقراطية الوليدة في البالد.الديمقراطية، مناشداً شعب ميانمار 
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في مجلس  ،3152أيلول/سبتمبر  51احتفل برلمان ناميبيا باليوم الدولي للديمقراطية في صباح  ناميبيا
. وتركزت المناقشات على السبل التي يمكن 3131الجمعية الوطنية، تحت شعار الديمقراطية 

؛ وكيف يمكن البرلمان ضمان 3131عام أن تتغير الديمقراطية من خاللها من اآلن وحتى 
المشاركة السياسية للشباب واالستعداد لمستقبل الديمقراطية؛ وكيفية ربط خطة األمم المتحدة 

 .والمساءلة ،والشمولية ،للمشاركة ،للتنمية المستدامة بالقيم الديمقراطية 3131
ذا الحدث. وقدم افتتح رسميًا هوكان البروفيسور بيتر كاتيافيفي، رئيس الجمعية الوطنية، قد 

والشباب عروضاً توضيحية وقاموا بمناقشتها بأسلوب  ،والمجتمع المدني ،ممثلون عن الحكومة
طالبًا من الجامعات والمدارس الثانوية، وممثلين عن المجلس  91برلماني. وقد شارك نحو 

ضًا على مباشرة أي الوطني للشباب. وقد دعي بعض األفراد لحضور هذا الحدث، الذي تم بثه
تلفزيون ان بي سي. وقد تم تشجيع جمهور الناخبين وال سيما الشباب لمتابعة قناة البث المتلفز 

 ومتابعة الحدث على الفيسبوك في 
-Republic-the-of-iamenthttps://www.facebook.com/Parl
 134417479967290-Namibia-of / 

 على تويتر. democracydaynam2016#ومتابعة هاشتاغ  
الفعالية الرئيسية في وتتوج ب ،في بيرو، أقيم أسبوع من األنشطة احتفاالً باليوم الدولي للديمقراطية البيرو

تحت رعاية النائب  ،أيلول 53أيلول/سبتمبر. وقد بدأ أسبوع الديمقراطية في البالد في  51
األول للرئيس وبالتعاون مع مكتب تنسيق المشاركة والتوعية والمواطن. وشملت األنشطة برلمان 

انوية والجامعات ورش أيلول، حيث حضر طالب المدارس الث 53و  53الجامعة/المدرسة في 
العمل واطلعوا على أدوار الكونجرس والعمل البرلماني، وكيف تبدو المشاركة في المجموعات 

 .واللجان والمناقشات البرلمانية والتصويت على مشاريع القوانين
 ،وراس بارينشيافي قاعة راؤول ب الديمقراطية في البيروأيلول/سبتمبر عصراً، أقيم منتدى  56وفي 

للمؤتمرات حيث تم تسليط الضوء حول كيفية تشجيع المؤسسات العامة والخاصة للديمقراطية 
في البالد، بمشاركة مكتب األمم المتحدة في البيرو، ومعهد دراسات البيرو والمعهد الدولي 

ي ساحة ف الديمقراطية للجميعأيلول/سبتمبر، أقيم احتفال  51للديمقراطية. وفي اليوم الرئيسي، 
ليفار بالقرب من القصر التشريعي ضم ممثلي المؤسسات العامة والخاصة، والمجموعات بو 

https://www.facebook.com/Parliament-of-the-Republic-of-Namibia-134417479967290
https://www.facebook.com/Parliament-of-the-Republic-of-Namibia-134417479967290
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البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني، لتبادل المعلومات حول الديمقراطية. وكان الموضوع 
 للتنمية المستدامة. لمزيد من التفاصيل انقر  ،3131الرئيسي هو الديمقراطية وجدول أعمال 

 http://www4.congreso.gob.pe/participa/democracia2016.asp
. 

بناًء على اقتراح رئيس مجموعة االتحاد البرلماني الدولي الرومانية، تم االحتفال باليوم  رومانيا
في البرلمان من خالل بيانات ألقيت في اجتماع كامل  ،3152الدولي للديمقراطية لعام 

النصاب ألعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. وتم إلقاء البيانات من قبل رئيس مجموعة 
االتحاد البرلماني الدولي الرومانية، السيد ايون ستان وعضو المكتب التنفيذي لمجموعة 

لى بريا. وقد تم إنشاء قسم خاص عاالتحاد البرلماني الدولي الرومانية، السيد دوميترو أو 
 موقع مجلس الشيوخ على العنوان التالي: 

-ba6f-4aeb-e87b-http://www.senat.ro/ORGANIZATII/426da62e
. 16%20webpage.htm029b6f607426/ZID%2020 
 

ل أعمال الديمقراطية وجدو تحت شعار  ،احتفل برلمان أوغندا باليوم الدولي للديمقراطية أوغندا
. وإضافة لالحتفال بالديمقراطية، تم استثمار االحتفال بهذا للتنمية المستدامة ،3131

أثيرها على تنفيذ تاليوم كفسحة زمنية للتفكير في حالة الديمقراطية في البالد، وكيفية 
أيلول/سبتمبر، بينما  53األهداف اإلنمائية المستدامة. وتم كذلك بث برنامج إذاعي يوم 

 ،أيلول/سبتمبر حلقة نقاش مع البرلمانيين واألوساط األكاديمية 51عقد البرلمان يوم 
 والشركاء في التنمية والمجتمع المدني.

اجتمع البرلمانيون، وممثلين عن األمانة العامة للبرلمان، في اليوم الدولي للديمقراطية  أوكرانيا
في أوكرانيا لمناقشة مبادئ البرلمان المفتوح. وتمثًّل الهدف  ،والمنظمات غير الحكومية

مان األوكراني واألمانة العامة للبرل ،من الفعالية بإرساء تعاون أكثر فعالية بين البرلمانيين
تنفيذ المبادئ الواردة في اإلعالن حول االنفتاح  فيرخونيا رادا، والجمهور من أجل

. وانصب التركيز 3152شباط/فبراير  1البرلماني، والذي صادقت رسمياً أوكرانيا عليه في 
الرئيسي لهذا الحدث على لجان مفتوحة وتوضيحاً آلليات الرصد والمشاركة العامة. وقد 

http://www4.congreso.gob.pe/participa/democracia2016.asp
http://www.senat.ro/ORGANIZATII/426da62e-e87b-4aeb-ba6f-029b6f607426/ZID%202016%20webpage.htm
http://www.senat.ro/ORGANIZATII/426da62e-e87b-4aeb-ba6f-029b6f607426/ZID%202016%20webpage.htm
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األمم  ، الذي ينفذه برنامجوروباالبرلمان مع أتم تنظيم هذه الفعالية في إطار مشروع 
 المتحدة اإلنمائي في أوكرانيا وبتمويل من االتحاد األوروبي.

 
المملكة 
 المتحدة

قاد عضو اللجنة التنفيذية المجموعة البريطانية لالتحاد البرلماني ، أيلول/سبتمبر 51في 
اللورد بورفيس عن تويد مائدة مستديرة للنقاش ،  (/http://www.bgipu.org)،الدولي

ألهداف الرقابة البرلمانية لبين خبراء لعدد من هيئات التنمية ومنظمات المجتمع المدني حول 
يع في تشج ،. وقد سلطت المناقشات الضوء على عمل االتحاد البرلماني الدوليالعالمية

لك ية في تنفيذ األهداف العالمية، بما في ذألداء أدوار قياد ،البرلمانات في جميع أنحاء العالم
 ،في مساءلة الحكومات في تلبية االلتزامات األساسية. واعتبرت المشاركة المستمرة بين البرلمان

 .عنصراً أساسياً لهذه العملية ،ووكاالت التنمية والمجتمع المدني

 ،ي الدولياالتحاد البرلمانفرصة مهمة لرفع الوعي بالدور الذي يمارسه  ،قدمت المائدة المستديرة
، ولالستماع إلى آراء خبراء التنمية 3131بشأن جدول أعمال عام  ،في تعزيز دور البرلمانات

لضمان تنفيذ المملكة المتحدة  ،على ما يجب أيضًا أن يقوم به برلمان المملكة المتحدة
 لألهداف العالمية على نحو فعَّال.

 للديمقراطية، نظمت المكتبة البرلمانية ومجموعة االتحاد البرلمانياحتفااًل باليوم الدولي  آورغواي 
 .3131األوروغوياني فعاليًة بعنوان الديمقراطية  ،الدولي

وشارك طالب المدارس الثانوية، المنتخبين ديمقراطياً كممثلين عن فئتهم، في هذه الفعالية. 
وميالني  ،أندي كايتانو مايا وقد ألقيت هذه المسؤولية على عاتق ماريا فيكتوريا نونيز،

، فيديريكو بيريرا Borraz الثانوية، وآنا باوال  "Vichadero"،مدرسة رودريغيز فاز من
 بينينو من مارتينيز وأيلين ،سيبيلس وفرانسيس وألفونسو غارسيا، من "سيميناريو وفرجينيا

 "فرانسيسكو أكونيا دي فيغيروا." 52رقم  ،الثانوية المدرسة

. 3131تأمالتهم بشأن الديمقراطية  ،ضًا توضيحيًا لمدة خمس دقائق حولوقدموا عر 
ناديه، والنواب اوبي باسكيه، غوستافو بي ،وبعد ذلك، قام كل من السيناتور ايفون باسادا
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إيفان بوسادا وادواردو روبيو بالتعليق على العروض. لمزيد من المعلومات )باللغة اإلسبانية( 
 انقر هنا:

https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/86099.  

احتفلت المجموعة الوطنية في زامبيا باليوم الدولي للديمقراطية من خالل أنشطة عن  زامبيا
تشرين الثاني/أكتوبر  51في مباني البرلمان في البالد يوم االثنين  ،3131الديمقراطية 

. وقد قام الشبان بمناقشة توفر الفرص الكافية للشباب للمساهمة بشكل فعال 3152
. 3131في زامبيا وتحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة لعام  ،في نمو الديمقراطية

ية البرلمان، واالنخراط في القضايا الوطنواستطاع المشاركون التفاعل مع أعضاء وموظفي 
 والعالمية أيضاً.

وقد شاركت مدارس ثانوية من كل إقليم في مسابقة نقاشية خالل النهار، حيث ناقش 
هل هناك ما يكفي من الفرص للشباب المشاركين موقفهم، مع أو ضد، من حركة 

ستدامة اإلنمائية الم وتحقيق األهداف؟ للمساهمة بشكل فعال في نمو ديمقراطية زامبيا
مدارس من  51دعيت إليه  -؟ وكان هناك أيضًا يوم مفتوح في مباني البرلمان 3131

األقسام اإلدارية في لوساكا لحضور أنشطة بمناسبة االحتفال بيوم الديمقراطية. وقد قدمت 
 إحدى الفرق الثقافية أنشطة ترفيهية.

 
  األعضاء المشاركين

الجمعية التشريعية 
 ق إفريقيالشر 

جميع البرلمانات واألحزاب السياسية للدول  ،(EALAشجعت الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا )
 3152أيلول/سبتمبر  51في جماعة شرق أفريقيا لالحتفال باليوم الدولي للديمقراطية في  الشريكة

ع القرار صنومنها عملية  -بإقامة برامج محددة لتسهيل وتعزيز مشاركة الشباب في المجتمع 
 والسياسات.

قدمه  -، ناقشت الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا وأقرت اقتراحًا 3152آب/أوغسطس  31في 
 بشأن احتفال الجمعية بيوم الديمقراطية. كما قررت الجمعية أيضاً االحتفال -نوسورا تيبيرو  السيد

ذي شباب في الوقت الباليوم عبر وضع جدول أعمال للمناقشات يضمن المشاركة السياسية لل
شعار عية لشرق أفريقيا الجمعية التشريتتبنى فيه المنطقة مستقبل الديمقراطية. في بيان الحق، أبرزت 

https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/86099
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. اضغط هنا لمزيد 3131بعنوان الديمقراطية  ،3152ليوم الديمقراطية  ،االتحاد البرلماني الدولي
media/press-and-http://www.eac.int/news-من التفاصيل. 

-it-says-eala-democracy-day-releases/20160830/celebrate
resolution-attendant-moves  

راكة مع وبالش ،بالتعاون مع دائرة العمل الخارجي األوروبي -األوروبي أقام البرلمان  االتحاد األوروبي
والمساعدة االنتخابية في بروكسل، والوقف  ،مكتب المعهد الدولي للديمقراطية

مؤسسات والشبكة األوروبية لل ،والشراكة األوروبية للديمقراطية ،األوروبي للديمقراطية
أيلول/سبتمبر  32للديمقراطية في بروكسل يوم  حفالً بمناسبة اليوم الدولي - ،السياسية

. وكان االجتماع بضيافة رئيس البرلمان األوروبي، مارتن شولتز، وضم إليه 3152عام 
والمدنية العاملة في مجال دعم الديمقراطية. وقد أتاح  ،منظمات المجتمع الحكومية

ي عصرنا،  ة فاالجتماع الفرصة للتفكير في معنى المكونات الرئيسية للديمقراطي
 دماج والتعليم.نواإل ،والمساءلة والمشاركة ،كالتمثيل

 
 

http://www.eac.int/news-and-media/press-releases/20160830/celebrate-day-democracy-eala-says-it-moves-attendant-resolution
http://www.eac.int/news-and-media/press-releases/20160830/celebrate-day-democracy-eala-says-it-moves-attendant-resolution
http://www.eac.int/news-and-media/press-releases/20160830/celebrate-day-democracy-eala-says-it-moves-attendant-resolution
http://www.eac.int/news-and-media/press-releases/20160830/celebrate-day-democracy-eala-says-it-moves-attendant-resolution
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(b) International Day of Democracy 2016 
 
 

In November 2007, the United Nations General Assembly designated 15 September as 
the International Day of Democracy.  The ninth celebration of this Day was observed in 
2016 by a large number of parliaments, governments, civil society organizations, 
international organizations and the IPU.   
 

Democracy 2030 was the theme chosen by the IPU for the 2016 edition of the 
International Day of Democracy. As at 23 September 2016, a total of 17 parliaments

1
 

reported having taken some action to celebrate the International Day of Democracy. A 
summary of parliamentary activities is annexed to this report.  
 

The theme of Democracy 2030 was widely used and parliaments benefited from the 
theme’s significant flexibility. Descriptions of parliamentary events and all the materials 
produced by the IPU for the Day are available at www.ipu.org/idd. The United Nations 
followed the IPU’s lead and adopted Democracy and the 2030 Agenda for Sustainable 
Development as its theme for the International Day. 
 

Key messages on Democracy 2030 were developed in the IPU press release for the Day, 
which was widely shared on social media.  The theme questioned the ways in which 
parliaments will function in the future, how they will engage and involve youth, and the 
importance of democracy for the 2030 Agenda.   
 

The discussion on the future of democracy was highly relevant at a time when new 
technologies are enhancing the ability of parliaments to engage more directly with 
citizens. Furthermore, it alluded to the ways in which parliaments can engage youth in 
their own spaces, while at the same time creating more space for youth in parliaments. 
Lastly, Democracy 2030 also exposed the fundamental importance of more democracy to 
underpin the 2030 Agenda, which acknowledges that strong, transparent, accountable 
and inclusive institutions are necessary across the board with regard to the Sustainable 
Development Goals (SDGs).  
 

To contribute to the debate, the IPU commissioned three leading thinkers to write 
reflection pieces on the future of democracy. Mr. David Beetham described possible 
scenarios in the years after 2030, from where he looks back at the catastrophic crises of 
the 2020s and how citizens came together to reclaim their democratic right. Meanwhile, 
Ms. Laura Anthony and Ms. Jane Hilderman pointed to the need to set an agenda for 
making democracies more reflective and sophisticated in how they measure and track 
their performance. Lastly, Mr. Cristiano Ferri analysed the role of new digital tools in 
parliaments and predicted that the arrival of the citizen-legislator was imminent. These 
pieces can be found at http://www.ipu.org/dem-e/idd/2016-democracy-2030.htm.  

                                                           
1 Andorra, Bahrain, Benin, Fiji, India, Israel, Luxembourg, Montenegro, Myanmar, Namibia, Peru, 

Romania, Uganda, Ukraine, United Kingdom, Uruguay and Zambia, plus the East African 
Legislative Assembly (EALA) and the European Parliament. 

 

http://www.ipu.org/idd
http://www.ipu.org/dem-e/idd/2016-democracy-2030.htm
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Additionally, the IPU organized on 21 September a debate entitled: Democracy 2030: Imagining the 
elections and parliaments of the future in partnership with the Graduate Institute in Geneva. The 
debate was part of the programme of activities for the Democracy Week organized by the State 
Chancellery of Geneva. About 150 persons attended, including students and members of the public. 
The three panellists, Icelandic MP Birgitta Jónsdóttir, Tunisian MP Myriam Boujbel and Dutch Senator 
Nico Schrijver, gave their assessment of the state of democracy in their respective countries, 
discussing a wide range of issues, including the challenges faced by traditional political parties, the 
(often difficult) pathways to greater youth representation and the opportunities and risks that new 
forms of democracy facilitated by online interaction can pose.  
 
The panellists emphasized that building democracy is a long and continuous process. Ms. Boujbel 
highlighted the important effort underway in Tunisia to build strong institutions in the aftermath of the 
2011 revolution. She described how the main state institutions – the presidency, the executive and the 
parliament – are still testing where the boundaries of their respective powers lie. She added that the 
priority is to develop the concept of citizenship and to centre efforts on citizen education. 
Ms. Jónsdóttir alluded to her efforts to open the windows of parliament in Iceland and called for new, 
citizen-driven forms of politics. She felt that more discussions are needed about global warming in 
parliament, which she considered as the biggest threat the world is facing. Mr. Schrijver provided 
colourful examples from Dutch history to highlight that democracy is an ongoing process. He 
considered that the populist movements that have emerged in defiance of traditional parties will not be 
sustainable over time and emphasized the pre-eminence of political ideas over personalities. He also 
pointed to the difficulties that parliaments face in overseeing the executive, which he considered is one 
of the essential features of legislative power.  
 
In parallel with these activities, the IPU participated actively in the promotion of the International Day 
on social media, using Twitter and Facebook to convey messages related to democracy and the Day’s 
theme. The #DemocracyDay hashtag was widely used on Twitter. On 15 September, IPU tweets 
generated 14,262 organic impressions and 23,400 over the course of the full week.  
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Country  
 
 

Andorra For International Day of Democracy 2016, the Parliament of Andorra decided to 
focus on reduced election turnout, which is a new development in the country. The 
Parliament held a press conference on this issue on 15 September, at which two 
studies were presented. The same subject was the focus of a conference held at 
the Parliament building on 20 September, which was open to the public with 
opportunities for questions and discussion. 
 

Bahrain Bahrain celebrated Democracy Day 2016 with the theme Democracy and the 2030 
Agenda for Sustainable Development. In a statement, Information Affairs Minister 
Ali bin Mohammed Al-Romaihi hailed Bahrain’s democratic strides since His 
Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa launched a reform process. 
 

Benin As a prelude to its Democracy Day celebrations, the Parliament of Benin organized 
a visit to the PLM Alédjo de Cotonou Hotel on 14 September. This hotel is the 
venue of the historic Conference of Active Forces of the Nation which, in February 
1990, marked the start of the country’s democratic era. On 15 September, two 
activities were held. A conference and debate on law, justice and peace, and 
another event on attracting young people into parliaments. Additionally, there was a 
televised debate on the theme of Benin, Democracy 2030: Youth Engagement. 
 

Fiji In Fiji, Speaker of Parliament Dr. Jiko Luveni gave a keynote address at a Youth 
Forum at the Labasa Civic Centre on 14 September to mark International Day of 
Democracy. The theme was Democracy 2030 - My Parliament, My Future. 
 

Youth speakers discussed their views on Parliament, its relevance and how it would 
impact their future as young people and future leaders. 
 

India The Parliament of India commemorated International Day of Democracy on 
15 September. The country’s Lok Sabha Television (LSTV) marked the day by 
broadcasting a programme on the theme Democracy 2030. The programme was 
then repeated in different time slots during the following six days. 
 

Israel In Israel, parliamentarians celebrated Democracy Day by recording video messages 
in different languages about what democracy means to them, linked to IPU’s theme 
of Democracy 2030. MK Nachman Shai (Zionist Union) spoke in English, 
MK Sharren Haskel (Likud) in French, MK Haim Jelin (Yesh Atid) in Spanish, 
MK Ksenia Svetlova (Zionist Union) in Arabic, and Knesset Education, Culture and 
Sport Committee chairman Ya’acov Margi (Shas) in Hebrew. For more details and 
to watch the videos, see the Jerusalem Post’s report here. 
 

Luxembourg Luxembourg’s Chamber of Deputies held an open day on 24 September. The event 
featured guided tours and meetings with parliamentarians, where citizens were able 
to learn more about parliament’s work. In September, the Chamber also launched 
an Instagram account to further share information about its work with the public, in 
particular with young people. 
 

Montenegro The Parliament of Montenegro marked Democracy Day with two events. On 
13 September, the parliament organized a ceremony at which certificates were 
awarded to participants of its democracy education programme. The Speaker of 
Parliament, Mr. Darko Pajović, handed out the certificates to the representatives of 
almost 2,600 participants, who attended workshops on Democracy and Parliament, 
European Union and Human Rights earlier this year. The ceremony gathered 
representatives of more than 40 elementary schools, students and teachers, MPs, 
ambassadors and NGOs. 
 

On 15 September, a workshop on Democracy and Parliament was held, at which 
primary school students and teachers discussed democracy in 2030, including the 
future of elections. 
 

 

 

 

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Israeli-MKs-record-multilingual-videos-for-DemocracyDay-467829
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Country  
 

Myanmar Myanmar celebrated International Day of Democracy with an event in Nay Pyi Taw 
on 15 September, at which a statement from the IPU Secretary General was read 
out. President U Htin Kyaw reportedly highlighted the importance of recognizing the 
voices and rights of minorities, in a formal address read out on his behalf at the 
ceremony. In a speech marking the Day, the Speaker of the Lower House, Win Myint, 
reportedly contrasted dictatorships with democratic systems, imploring Myanmar’s 
people to protect the country’s nascent democracy. 
 

Namibia The Parliament of Namibia commemorated International Day of Democracy during 
the morning of 15 September 2016 in the National Assembly Chamber, under the 
theme Democracy 2030. Discussions focused on how democracy may change 
between now and 2030; how the parliament can ensure young people’s political 
participation and prepare for democracy’s future; and how to connect the United 
Nations 2030 Agenda for Sustainable Development with the democratic values of 
participation, inclusiveness and accountability. 
 

Prof. Peter H. Katjavivi, the Speaker of the National Assembly, officially opened the 
event. Representatives from government, civil society and youth gave presentations 
and debated in parliamentary style. Some 90 students from universities and high 
schools, and representatives from the National Youth Council took part.  Members of 
the public were invited to attend the event, which was also televised live on NBC TV. 
The electorate, in particular young people, were encouraged to tune into the televised 
broadcast channel and to follow the event on Facebook at 
https://www.facebook.com/Parliament-of-the-Republic-of-Namibia-
134417479967290/, and on Twitter under the hashtag #democracydaynam2016. 
 

Peru In Peru, a week of activities marked International Day of Democracy, with the main 
event taking place on 15 September. The country’s Democracy Week – sponsored by 
the First Vice-President, in cooperation with the Office of Participation, Outreach and 
Citizen Liaison – began on 12 September. Activities included a University/School 
Parliament on 12 and 13 September, with secondary and university-level students 
attending workshops and learning about the roles of Congress and parliamentary 
work, and what it is like to take part in parliamentary groups, committees, debates 
and votes on bills. 
 

In the afternoon of 14 September, a Democracy in Peru forum at the Raúl Porras 
Barrenechea Conference Hall highlighted how public and private institutions promote 
democracy in the country, with the participation of the United Nations in Peru, the 
Institute of Peruvian Studies and International IDEA. On the main day, 15 September, 
a Democracy for all event in the Plaza Bolivar close to the Legislative Palace brought 
together representatives of public and private institutions, parliamentary groups and 
civil society organizations, to share information about democracy. The central theme 
was Democracy and the 2030 Agenda for Sustainable Development. For more 
details, click here. 
 

Romania As proposed by the President of the Romanian IPU Group, the 2016 edition of the 
International Day of Democracy was marked in the Parliament by statements in the 
plenum of the Senate and the Chamber of Deputies. The statements were delivered 
by the President of the Romanian IPU Group, Mr. Ion Stan and by a member of the 
Executive Bureau of the Romanian IPU Group, Mr. Dumitru Oprea. 
 

A special section was created on the Senate’s website at: 
http://www.senat.ro/ORGANIZATII/426da62e-e87b-4aeb-ba6f-
029b6f607426/ZID%202016%20webpage.htm. 
 

Uganda The Parliament of Uganda marked International Day of Democracy with the theme 
Democracy and the 2030 Agenda for Sustainable Development. As well as 
celebrating democracy, the Day was used as a time to reflect on the state of 
democracy in the country and how it can impact on implementation of the Sustainable 
Development Goals. A radio talk show was broadcast on 13 September, while on 
15 September, Parliament held a panel discussion with MPs, academia, development 
partners and civil society. 
 

 

https://www.facebook.com/Parliament-of-the-Republic-of-Namibia-134417479967290/
https://www.facebook.com/Parliament-of-the-Republic-of-Namibia-134417479967290/
http://www4.congreso.gob.pe/participa/democracia2016.asp
http://www.senat.ro/ORGANIZATII/426da62e-e87b-4aeb-ba6f-029b6f607426/ZID%202016%20webpage.htm
http://www.senat.ro/ORGANIZATII/426da62e-e87b-4aeb-ba6f-029b6f607426/ZID%202016%20webpage.htm
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Ukraine On International Day of Democracy, MPs, representatives of the parliamentary 
secretariat and NGOs gathered in Ukraine to discuss open parliament principles. The 
event aimed to establish more effective cooperation between the MPs, the 
Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine, and the public to implement the 
principles of the Declaration on Parliamentary Openness, which Ukraine formally 
endorsed on 5 February 2016. The main focus of the event was open committees 
and an explanation of monitoring mechanisms and public engagement. The event 
was organized in the framework of the Rada for Europe Project, implemented by 
UNDP Ukraine and funded by the European Union. 
 

United 
Kingdom 

On 15 September, British Group of IPU (http://www.bgipu.org/) Executive Committee 
member Lord Purvis of Tweed led a roundtable discussion among experts from a 
range of development bodies and civil society organizations on Parliamentary 
oversight of the global Goals. Discussions highlighted the IPU’s work on encouraging 
parliaments across the world to play leading roles in the implementation of the global 
Goals, including in holding governments to account in meeting their core 
commitments.  Ongoing engagement between parliament, development agencies 
and civil society was seen as key to this process.   
 

The roundtable provided a key opportunity to increase awareness of the role the IPU 
is playing in promoting the role of parliaments on the 2030 Agenda and to hear the 
views of development experts on what more the UK Parliament should be doing to 
ensure effective UK implementation of the global Goals. 
 

Uruguay To commemorate International Day of Democracy, the Parliamentary Library and the 
Uruguayan IPU Group organized an event entitled Democracy 2030. 
 

High school students, democratically elected as representatives of their class, 
participated in the event. This responsibility was given to María Victoria Nuñez, Andy 
Caetano Maya and Melani Rodríguez Vaz from “Vichadero” High School; Ana Paula 
Borraz, Federico Pereyra and Alfonso García, from “Seminario and Virginia Cibils”; 
and Francis Martínez and Ailén Pennino from High School No.17 “Francisco Acuña 
de Figueroa”.  
 

They gave a five-minute presentation on their reflections on Democracy 2030. 
Afterwards, Senator Ivonne Passada and MPs Ope Pasquet, Gustavo Penadés, Iván 
Posada and Eduardo Rubio commented on the presentations. For more information 
(in Spanish) click here: 
https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/86099. 
 

Zambia The Zambia National Group celebrated International Day of Democracy with activities 
on Democracy 2030 at the country’s Parliament Buildings on Monday 10 October 
2016. Young people debated whether there were sufficient opportunities for youth to 
contribute effectively to the growth of Zambia’s democracy and the realization of the 
Sustainable Development Goals by 2030. Participants were also able to interact with 
Members and staff of Parliament, and to engage on national and global issues.  
 

Secondary schools from each province took part in a debate contest during the day, 
with participants debating for or against the motion Are there enough opportunities for 
youths to contribute effectively to the growth of Zambia’s Democracy and the 
realization of Sustainable Development Goals by the year 2030? There was also an 
Open Day at Parliament Buildings – to which 10 schools from Lusaka’s townships 
were invited to observe the activities marking Democracy Day. A cultural group 
provided entertainment. 
 

 

 

 

 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fblog.openingparliament.org%2Fpost%2F139565661178%2Fukrainian-parliament-endorses-the-declaration-on&t=Y2M5ZmJkYjBlNjdmNzdlYWFlOWY0OTRhNjQxYjc2YjZhZjQ5YWUyZixyVXNUQm96RQ%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fblog.openingparliament.org%2Fpost%2F139565661178%2Fukrainian-parliament-endorses-the-declaration-on&t=Y2M5ZmJkYjBlNjdmNzdlYWFlOWY0OTRhNjQxYjc2YjZhZjQ5YWUyZixyVXNUQm96RQ%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fdhrp.org.ua%2Fen%2Fnews%2F1314-20160714-en&t=OWY5NWMyYWNmNzc2MmM2OGI0NDcwMjEyNmQ3NTU1M2JmODA1YjI5NSxyVXNUQm96RQ%3D%3D
http://www.bgipu.org/
https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/86099
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East 
African 
Legislative 
Assembly 
(EALA) 

The East African Legislative Assembly (EALA) encouraged all parliaments and political 
parties of the EAC Partner States to celebrate International Day of Democracy on 
15 September 2016 by having specific programmes facilitating and promoting young 
people’s participation in society – including in decision-making and politics. 
 

On 30 August 2016, EALA debated and passed a motion – moved by Hon. Nusura 
Tiperu – for the Assembly to celebrate Democracy Day. The Assembly also resolved to 
mark the Day by setting an agenda for discussion that ensures the political participation 
of young people as the region embraces the future of democracy. In a subsequent 
statement, EALA highlighted the IPU’s Democracy Day 2016 theme of Democracy 
2030. Click here for more details. 
 

European 
Parliament  
 

The European Parliament – in cooperation with the European External Action Service 
and in partnership with the Office of International IDEA in Brussels, European 
Endowment for Democracy, European Partnership for Democracy and European 
Network of Political Foundations – hosted an event marking International Day of 
Democracy in Brussels on 28 September 2016. The meeting was hosted by the 
President of the European Parliament, Martin Schulz, and brought together 
intergovernmental and civil society organizations active in the field of democracy 
support. It provided an opportunity to reflect on the meaning of the key ingredients of 
democracy today, such as representation, accountability, participation, inclusion and 
education. 
 

 
 

 

 

 

http://www.eac.int/news-and-media/press-releases/20160830/celebrate-day-democracy-eala-says-it-moves-attendant-resolution
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