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 للديمقراطية العالمي لإلعالن 02الــ  الذكرى: تنوعنامشاركة 
 

 (بعد الظهر 47.31صباحاً حىت  0331) 7142 نيسان،/ أبريل 3 االثنني
 (BICC)مركز املؤمترات الدويل ,  Carnival Hallقاعة  –الطابق األرضي 

 
 مذكرة مفاهيم

 

 بشأن العاملي إلعالن 71ــــال الذكرى3 تنوعنا من المانع القرار، هذا إعداد يف التفاعلي احلوار هذا يسهمس
 بطرسربغ سانت يف 432 الدويل الربملاين االحتاد مجعية يف اعتماد القرار يتم أن املقرر ومن. الدميقراطية

 .7142 تشرين األول من عام/أكتوبر يف( الروسي االحتاد)
 

 ومتنوعة مستقرة دميقراطية تقاليد تعزيزبثبات بالتزم  قد الدويل الربملاين واالحتاد ،4880 عام يف تأسيسه منذ
 .الربملاين احلوار تعزيز خالل من

 

 اعتماد - الفريدة الدويل الربملاين االحتاد اجنازات ألحد 71ــال بالذكرى حيتفل العامل حيتفل ،7142 عام يف
 عام ويف. 4002 عامأيلول /سبتمرب يف القاهرة يف الدويل الربملاين اجمللس قبل من للدميقراطية العاملي اإلعالن
حتديد  خالل من الدويل الربملاين االحتاد مبادرةالتأكيد على  املتحدة لألمم العامة اجلمعية أعادت ،7112

 قبل من به االحتفال تمي احلني، ذلك منذو . عام كل من أيلول/سبتمرب 41 يوم للدميقراطية العاملي اليوم
 .برملان 411 من أكثر

 

 اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة

لالتحاد البرلماني الدولي 631العامة الـ الجمعية   
0262نيسان / أبريل 5 -6 –بنغالدش  –دكا   
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 من جمموعة إىل استناداً  عاملي، طموح هي الدميقراطية أن الواضح من جيعل الدميقراطية عن العاملي اإلعالن
 حقوق وممارسة القانون، سيادة القيم تلك وتشمل. العامل أحناء مجيع يف الشعوب بني املشرتكة القيم

 .اجملتمع شؤون تسيري يف واملرأة الرجل بني احلقيقية والشراكة احلرة السياسية واملنافسة اإلنسان،
 

 فرصة الدويل الربملاين االحتادأعضاء  عطيي للدميقراطية العاملي لإلعالن 71الـــ الذكرى3 تنوعنا مشاركة قرارإن 
  مكن وست. القانون وسيادة اإلنسان وحقوق الدميقراطية أساس على العامل يف بالسالم التزامهم لتجديد
 تعترب والدميقراطية اجليدة احلوكمةوإن . اليوم عامل يف العاملي اإلعالن أمهية تأكيد إعادةمن  أيضا األعضاء

 .أفضل لعامل الرتويج يف حاسم دور لربملاناتلو  احلياة، جماالت مجيع يف التقدم لتحقيق أساسية أمور
 

 3يلي ما بشأن النظر وجهات تبادل إىل املشاركون وسيدعى
 ؛اليوم العامل يف الدميقراطية حالة
 ظهور مثلك) 4002 عام يف العاملي اإلعالن اعتماد منذ الدميقراطية علىأهم التطورات  تأثري 

 ؛(واإلرهاب ,اجلديد التنمية جدول أعمال ديدة،اجل رقميةال بيئةال
  اجلارية؛ والتهديدات التحديات ضوء يف الدميقراطيةجتديد 
 الدميقراطي احلكم ممارسة وتعزيز الدميقراطية قيم تعزيز ملواصلة الربملاين للعمل توصيات. 

 

 اللجان قواعد) خطيةمدخالت  مذكرة تقدمي طريق عن الصياغة عملية يف الدويل الربملاين يساهم أعضاء قدو 
 (43.4 املادة الدائمة،
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Concept note 

 
This interactive debate will contribute to the preparation of the resolution, Sharing our 
diversity: The 20th anniversary of the Universal Declaration on Democracy. The 
resolution is scheduled to be adopted at the 137th IPU Assembly in St. Petersburg 
(Russian Federation) in October 2017. 
 
Since it was established in 1889, the IPU has been staunchly committed to promoting 
stable and diverse democratic traditions by fostering parliamentary dialogue. 
 
In 2017, the world will celebrate the 20th anniversary of one of the IPU’s unique 
achievements – the adoption of the Universal Declaration on Democracy by the Inter-
Parliamentary Council in Cairo in September 1997. In 2007, the United Nations General 
Assembly reaffirmed the IPU’s initiative by instituting the International Day of Democracy 
on 15 September each year. Since then, it has been celebrated by more than 100 
parliaments.  
 
The Universal Declaration on Democracy makes it clear that democracy is a universal 
aspiration, based on a set of common values shared by peoples around the world. Those 
values include the primacy of the law, the exercise of human rights, free political 
competition and a genuine partnership between men and women in conducting the affairs 
of society.  
 
The resolution Sharing our diversity: The 20th anniversary of the Universal Declaration on 
Democracy will give IPU Members an opportunity to renew their commitment to peace in 
the world based on democracy, human rights and the rule of law. Members will also be 
able to reconfirm the relevance of the Universal Declaration in today’s world. Good 
governance and democracy are fundamental for progress in all areas of life, and 
parliaments have a critical role to play in promoting a better world. 
 
Participants will be invited to share their views on: 

• The state of democracy in the world today; 
• The impact on democracy of major developments since the adoption of the 

Universal Declaration in 1997 (such as the emergence of a new digital 
environment, the new development agenda, terrorism)  

• Rejuvenating democracy in the light of ongoing challenges and threats;  
• Recommendations for parliamentary action to further promote the values of 

democracy and to strengthen the exercise of democratic government.  
 
IPU Members may contribute to the drafting process by submitting brief written inputs 
(Rules of the Standing Committees, Article 13.1).  
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