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معارضون يرفعون الفتة »نريد 
 انتخابات خالية من املوت !« 
 ويدين االتحاد الربملاين الدويل 
 بانتظام العنف يف العمليات 

االنتخابية ألن االنتخابات السلمية 
أساس الحكم الدميقراطي.

AFP/Issouf Sanogo ©

ما هو االحتاد الربملاين الدويل؟

االتحاد الربملاين الدويل هو املنظمة العاملية للربملانات الوطنية. نعمل عىل 

صون السالم وإرشاد مسار التغيري الدميقراطي اإليجايب عن طريق الحوار 

السيايس واإلجراءات امللموسة.

العامل  الوطنية يف  الربملانات  التي تجمع  الدولية الوحيدة  ونحن املنظمة 

ونعمل عىل تعزيز الدميقراطية والسالم عن طريق هذه العضوية الربملانية 

الفريدة.

وبفضل مجموعة متغرية من ٠٠٠ ٤٥ نائب ميثلون مواطني العامل، يتمكن 

االتحاد الربملاين الدويل من قياس نبض الدميقراطية.

أعضاؤه.  ميوله  اإلدارة  وذاتية  مستقلة  هيئة  الدويل  الربملاين  واالتحاد 

وتشمل عضويتنا حالياً ١٧١ برملاناً وطنياً و١١ هيئة برملانية بصفة أعضاء 

منتسبني.
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األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل 
مارتن شونغونغ يؤكد التزام االتحاد 

بتحقيق العضوية العاملية

٢٠١٦ ،UN Women/Ryan Brown ©

 النهو�ض بالدميقراطية 

واالأمن العاملي وخطة التنمية

ليس من املغاالة القول إن عام ٢٠١٦ كان عاماً صاخباً باألحداث. فأعامل اإلرهاب وانتهاك السالم واألمن؛ ونزوح 

أعداد ال تحىص من الناس بسبب الحروب واالضطهاد؛ والتقلبات الكربى يف الساحة السياسية؛ والكوارث الطبيعية 

والظواهر الجوية القصوى جعلت من عام ٢٠١٦ عاماً ال مثيل له من الشقاء واالضطراب وعدم االستقرار. وبتلك 

األحداث، تأثرت شعوب العامل – مبا يف ذلك املجتمع الربملاين الدويل – وتزلزل كيان كل ضمري حي.

ومع ذلك، تخللت هذا العام بشائر بل وقائع األمل والتقدم.

إذ شهد عام ٢٠١٦ بداية الجهود العاملية لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ التي اعتمدتها األمم املتحدة )خطة 

عام ٢٠٣٠( يف عام ٢٠١٥. وأذنت تلك الخطة بالتزام املجتمع الدويل باالستجابة لالحتياجات األساسية لشعوب العامل 

وتحقيق تطلعاتها إىل القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله وصون كوكب األرض للجميع من أجيال حارضة ومستقبلية.

وستتطلب مجموعة التنمية الشاملة وأهدافها السبعة عرش تفاين الجهات املعنيني بالدميقراطية واملشاركني فيها 

بأن إرشاك  راسخاً  إمياناً  أؤمن  فإين  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  بان يك-مون  أعلن  ومنارصيها عماًل وجهداً. وكام 

بتحقيقها، وجعلها  بتملكها والتزاماً  قوياً  البداية زرع فيها شعوراً  الوطنية يف وضع هذه األهداف منذ  الربملانات 

تنهض لتلبية النداء وأداء دورها املحوري.

الربملاين الدويل )االتحاد( – يف »تحويل األقوال  العاملي – بدعم من االتحاد  الربملاين  لذلك، بدأ املجتمع  وتحقيقاً 

متكاماًل مع خطة  نتبع نهجاً  التنمية املستدامة إىل حقيقة واقعة. وإننا  إىل أفعال« والسعي إىل تحويل أهداف 

عام ٢٠٣٠ بتوفيق توجهاتنا مع متطلبات الخطة، وتركيز جهودنا حيث ميكننا تحقيق أكرب تأثري – أي يف املجاالت 

وأهداف التنمية املستدامة املرتبطة بقيمنا ومهامنا الجوهرية. ونعمل عىل تطوير البحوث واألدوات واملامرسات 

الجيدة وتطبيقها يف عملنا عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني. وشهد عام ٢٠١٦ تنظيم االتحاد سلسلة من الندوات 

اإلقليمية واألقاليمية عن أهداف التنمية املستدامة. ولعل احتفاء الربملانات مبجموعة أدوات التقييم الذايت ألهداف 

التنمية املستدامة التي وضعناها باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ دليٌل عىل ذلك االلتزام.

ودخل اتفاق باريس التاريخي ملكافحة تغري املناخ حيز النفاذ يف عام ٢٠١٦، فأعطى زخاًم أكرب للجهود العاملية 

الرامية إىل االعرتاف بتغريرّ املناخ والتصدي له بوصفه تحدياً حقيقياً وكبرياً. وتوىل الربملانيون الصدارة مجدداً ووضعوا 

خارطة طريق لتنفيذ خطة العمل الربملاين بشأن تغري املناخ.

ويف يوليو ٢٠١٦ مبقر األمم املتحدة، سعدت بتوقيع اتفاق تعاون جديد مع األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون 

فأعطى ذلك حافزاً جديداً للتعاون بني املؤسستني. 

»الربملانات ... ستؤدي دوراً رئيسياً 
يف تحويل الخطة العاملية إىل 

حقيقة واقعة وتكييفها عن طريق 
الترشيعات واإلصالحات الرضيبية 

ومشاركة املواطنني النشطة والرقابة 
الفعالة والتقييم واملساءلة. 

الربملانيون محوريون يف كل جزء من 
خطتنا للنهوض بالسالم والتنمية 

وحقوق اإلنسان.«

كلمة األمني العام لألمم املتحدة بان 
يك-مون يف الجلسة الربملانية السنوية

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-11-19/secretary-generals-remarks-ipu-parliamentary-hearing-delivered
https://beta.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/parliamentary-action-plan-climate-change
https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-07/new-ipu-un-agreement-charts-way-forward-cooperation
https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-07/new-ipu-un-agreement-charts-way-forward-cooperation
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وأرىس االتفاق أساساً متيناً للعالقة املؤسسية وإطاراً للتعاون يف عدد من املجاالت القامئة والجديدة. وعقب ذلك 

االتفاق، اعُتمد قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن التفاعل بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالتحاد 

الربملاين الدويل. وزودت تلك االتفاقات الحكومات والربملانات بإطار متني لتوطيد التعاون عىل الصعيد العاملي.

وسنتذكر عام ٢٠١٦ أيضاً ألنه عام اعتامد اسرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل املراجعة للفرتة ٢٠١٧-٢٠٢١. وهي مثار 

مشاورات مستفيضة بني األعضاء والرشكاء وجزء من جهود االتحاد ملواءمة عمله مع الخطة العاملية. إذ تربز اسرتاتيجية 

الفرتة ٢٠١٧-٢٠٢١ الصلة بني تعزيز الدميقراطية عن طريق برملانات قوية وتحسني نواتج التنمية لشعوب العامل.

التطرف  الجديدة واملتفاقمة مثل  الحقائق  القامئة مع مراعاة  وتستند االسرتاتيجية إىل عمل االتحاد يف املجاالت 

العنيف واإلرهاب، فضاًل عن تزايد مهاجمة الدميقراطية واملؤسسات الربملانية يف أنحاء عديدة من العامل. وأعطيت 

أولوية أكرب لبناء السالم ودعم املصالحة الوطنية ومنع الرصاعات يف جدول أعامل االتحاد نظراً إىل الصدى القوي 

الذي القته يف صفوف أعضائنا رضورة العودة إىل األصول والتشديد عىل الوالية األساسية لالتحاد وهي بناء السالم 

عن طريق الحوار السيايس.

وكانت لحظة فارقة أخرى لالتحاد يف عام ٢٠١٦ االحتفال مبرور ٤٠ عاماً عىل إنشاء لجنته املعنية بحقوق اإلنسان 

للربملانيني. إذ يظل عمل تلك الهيئة الفريدة، التي تدافع عن حقوق اإلنسان للربملانيني وتتصدى لالنتهاكات املزعومة 

لتلك الحقوق، أهم من أي وقت مىض. وشهد عام ٢٠١٦ تأكيد املجتمع الربملاين الدويل التزامه بالتضامن مع النواب 

يف شتى أنحاء العامل الذين يواجهون عقبات يف أداء والياتهم.

وكثِّفت جهود االتحاد لتعزيز املساواة بني الجنسني، وبخاصة متكني املرأة سياسياً، يف عام ٢٠١٦ مع انتقال رئيسات 

الربملانات من اجتامعها السنوي إىل قمة عاملية. ولعل اختيار أبو ظبي لعقد دورة ٢٠١٦ كان رمزياً للغاية حيث 

ل املنطقة العربية أحد أدىن مستويات التمثيل السيايس للمرأة يف العامل. وبث نجاح القمة رسالة قوية بالتحرر  تسجِّ

السيايس للمرأة يف جميع أنحاء العامل.

للمسارات  والفعال  الجامع  والطابع  حقيقية  الدميقراطية  لتحقيق  املحورية  الشباب  مبشاركة  أعضاؤنا  ويقر 

السياسية. وعليه ُأبرزت أهمية إرشاك الشباب يف الحياة العامة وعملية صنع القرار فضاًل عن تحسني االستجابة 

الحتياجاتهم يف اسرتاتيجية االتحاد للفرتة ٢٠١٧-٢٠٢١. ويف عام ٢٠١٦، أرسينا أسساً متينة ملواصلة تلك الجهود وال 

سيام باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم االجتامعية للتواصل مع الناخبني واالستفادة 

من آرائهم وأفكارهم اإلبداعية.

ولتتويج العام، أطلق االتحاد موقعه اإللكرتوين الجديد والتفاعيل واملتعدد اللغات. ولعل موقعنا اإللكرتوين، نافذتنا 

الربملانات األعضاء وغري األعضاء والرشكاء واألطراف بتوفري معلومات مهمة  العامل، سيصل إىل عدد أكرب من  عىل 

ثة بأربع لغات هي اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية. ومحدَّ

وشهد عام ٢٠١٦ أيضاً خطوة مهمة يف سعي االتحاد إىل تحقيق عضوية عاملية. ولقد حققنا بعض النجاح بإعادة انضامم 

برملاينيَ مرص وجزر القمر. ومع انضامم برملاين غيانا وسوازيلند إىل االتحاد يف عام ٢٠١٦، باتت املنظمة يف طريقها إىل 

تحقيق العضوية العاملية إذ تضم حالياً ١٧١ برملاناً عضواً و١١ عضواً منتسباً. وال شك يف أن إنشاء االتحاد صندوق 

التضامن الربملاين لتيسري مشاركة الربملانات الصغرية يف عمل املنظمة سيعطي زخاًم جديداً لتحقيق ذلك الهدف.

وكشفت أحداث ٢٠١٦ الرضورة امللحة ألن يواصل االتحاد وأعضاؤه واليتنا الجوهرية ببناء برملانات دميقراطية قوية 

وتعبئتها حول خطة التنمية العاملية. وإننا مستعدون ملواصلة العمل وتكثيف الجهود يف عام ٢٠١٧ نظراً إىل األهمية 

املحورية لواليتنا وتطلع شعوب العامل إىل أدائنا دورنا الحيوي. وال يزال العامل يتعرض للظلم وعدم املساواة فيفرس 

ذلك استعداد املجتمع الربملاين الدويل للتصدي لتلك الظواهر مع دخول العام الجديد.

 مارتن شونغونغ

األمني العام

https://beta.ipu.org/resources/publications/about-ipu/2017-01/strategy-2017-2021
https://beta.ipu.org/resources/publications/about-ipu/2017-01/strategy-2017-2021
http://www.ipu.org/splz-e/abudhabi16.htm
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أدان نواب العامل الحرب والكارثة 
اإلنسانية يف حلب بسورية خالل 

دورة االتحاد ١٣٥.

٢٠١٦ ،AFP/Louai Beshara ©

تعزيز الت�ضامن الربملاين

كان اإلرهاب والتحوالت السياسية الكربى وتفاقم عدم املساواة االقتصادية 

التوجهات  العامل من أكرب  النزاع يف  الجامعية يف مناطق  البرشية  واملعاناة 

التي تناولها املجتمع الربملاين العاملي يف جمعيتيَي االتحاد يف لوساكا بزامبيا 

وجنيف بسويرسا.

العاملي  األعامل  اإلنسانية يف سورية مهيمنة عىل جدول  الكارثة  تزال  وال 

والربملانوين متحمسون للمساعدة عىل إيجاد حلول للتخفيف من معاناة 

البرشية ودمارها. وجاء قرار طارئ عن الحرب والوضع اإلنساين الحرج يف 

التي تستهدف  الهجامت  العبارات  بأشد  ليدين  سورية وبخاصة يف حلب 

املدنيني واملستشفيات وقوافل املساعدات وناشد كل أطراف النزاع بوقف 

تلك الهجامت واستئناف وقف إطالق النريان لسبتمرب ٢٠١٦ وحث مجلس 

العاملي واألمن  السالم  الحفاظ عىل  الرئيسية  الوفاء مبسؤوليته  األمن عىل 

الدويل.

القانون  احرتام  عىل  للتشجيع  املخصصة  اللجنة  أوفدت   ،٢٠١٦ عام  ويف 

الدويل اإلنساين التابعة لالترّحاد بعثة إىل لبنان لتقييم أزمة الالجئني السوريني 

الربملانيون  استمع  الجمعية،  اللبناين. وخالل مداوالت  الشعب  وتأثريها يف 

لتقرير البعثة امليدانية وتوصياتها وتعهدوا مبتابعة تلك التوصيات وبخاصة 

الالجئني  لفائدة  محكمة  دعم  برامج  وتنفيذ  األموال  تعبئة  يف  املساعدة 

واملجتمعات املستفيدة ومعالجة األسباب الجذرية لألزمة.

وُحدد منح هوية مدنية للمئتني وثالثني مليون طفل املحرومني منها كأحد 

التحديات الرئيسية لألزمة اإلنسانية يف القرن الحادي والعرشين. وذكر القرار 

الطارئ املعتمد يف ذلك الصدد العدد املتزايد واملخيف لألطفال غري املسجلني 

وفوائد  التعليم  لوضع مدين يف حصوله عىل  الطفل  افتقار  أثر  وشدد عىل 

الرفاه االجتامعي والخدمات الصحية وغريها من الحقوق األساسية. وحدد 

مجموعة من التدابري التي ميكن للربملانات أن تتخذها مثل اعتامد قوانني تيرسِّ 

إصدار شهادات ميالد مجانية أو بتكلفة دنيا وتنفيذ تطبيقات محمولة تسمح 

لألشخاص املرصح لهم بتسجيل املواليد وإنشاء سجالت مدنية قرب مساكن 

الناس قدر اإلمكان ومتكني النساء من تسجيل أطفالهن ورقمنة التسجيالت 

وتعزيز حمالت تسوية أوضاع األطفال املجردين من هوية أو أوراق قانونية.

مكافحة العنف و�ضون الرتاث العاملي

ال تزال مكافحة اإلرهاب وحظر انتشار األسلحة النووية يف مقدمة جدول 

أعاملنا السيايس لهذا العام. فقد اعُتمد قرار عن اإلرهاب ورضورة تعزيز 

دورة  يف  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  تهديدات  أمام  العاملي  التعاون 

جمعيتنا يف لوساكا. ويف ذلك القرار، اقرتح أعضاؤنا نهجاً متعدد الجوانب 

اإلرهابية.  الدعاية  ودرء  الكراهية  ومكافحة  اإلرهابية  الشبكات  لتفكيك 

وشدد القرار عىل »الرضورة القصوى« لتعزيز التعاون الدويل عىل مكافحة 

اإلرهاب. وحث الربملانات عىل سن ترشيعات ملكافحة املواقع اإللكرتونية 

الخارج الرتكاب أعامل  إىل  السفر  أفعال مثل  املوالية لإلرهاب، وتجريم 

اإلرهاب.  أو متويل  إرهابيني،  تدريب  أو  أعضاء جدد،  أو حشد  إرهابية، 

http://www.ipu.org/conf-e/134agnd.htm
http://www.ipu.org/conf-e/134agnd.htm
http://www.ipu.org/conf-e/135agnd.htm
http://www.ipu.org/conf-e/135/item7.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item7.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item7.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item7.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item7.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/134/Res-emrg.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/134/Res-emrg.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/134/Res-1.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/134/Res-1.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/134/Res-1.pdf
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طريق  عن  البالد  يف  التطرف  تغلغل  من  للحد  خطوات  باتخاذ  وناشد 

القضاء عىل الفقر والتمييز والبطالة، والنهوض بالحوار والتعليم، ومتكني 

الشباب.

وحظر  النووية  األسلحة  نزع  عىل  القوي  تركيزهم  عىل  النواب  وحافظ 

ببداية  ورحبوا  النووية.  األسلحة  من  خاٍل  عامل  إقامة  أجل  من  انتشارها 

املفاوضات عىل اتفاق شامل لحظر األسلحة النووية وبحثوا الطرائق املمكنة 

إلقامة مناطق جديدة خالية من األسلحة النووية وحددوا مامرسات جيدة 

ملعالجة الثغرات الترشيعية من أجل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل إىل 

أطراف غري تابعة للدول.

املسلحة  النزاعات  تهديد  لوساكا  يف  اعُتمد  وشامل  منفصل  قرار  وتناول 

واإلرهاب للرتاث الثقايف العاملي وال سيام تدمري مواقع تارخية ونهب اآلثار 

أقدم  من  وهي   – سورية  يف  تدمر  مدينة  تدمري  وكان  التطرف.  لتمويل 

املواقع القدمية يف العامل – أحدث مثال لرضورة إيجاد وسائل فعالة لحامية 

الرتاث الثقايف. وأوىص القرار بإدراج التدمري العمدي يف إطار جرائم الحرب. 

وحث الدول عىل االنضامم إىل اتفاقية الهاي لعام ١٩٥٤ وبروتوكوليها بشأن 

حامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح وغريها من االتفاقات املعنية 

لألمم املتحدة. وُحثت الربملانات أيضاً عىل أداء دورها وال سيام ضامن وضع 

قوانني ملالحقة الجناة. وحددت تدابري برملانية من أجل حامية الرتاث الثقايف 

من تأثري السياحة الجامعية وتغري املناخ والتمدن.

تعزيز م�ضاركة ال�ضباب والن�ضاء يف الدميقراطية وحقوق االإن�ضان

عامة  مناقشة  شعار  الشباب  صوت  وإسامع  الدميقراطية  تجديد  كان 

ختامية طموحة  وثيقة  إىل  النقاش  لوساكا. وخلص  حيوية خالل جمعية 

أن  عىل  فيها  النواب  وشدد  الربملاين.  للعمل  مهمة  توجهات  حددت 

ال  الدميقراطية  تعزيز  عىل  يقوم  أن  يجب  املتصاعد  للتطرف  التصدي 

يف  جيد  ومستقبل  الفرص  إىل  الشباب  نفاذ  ضامن  وسيساعد  تقويضها. 

القضاء عىل التطرف. والتزم أعضاؤنا بتكييف برملاناتهم وتحديثها لتعزيز 

مستقبل  تهيئة  عىل  قادرة  مفتوحة  مؤسسات  وجعلها  الجامع  طابعها 

عدد  لزيادة  حصص  تحديد  املقرتحة  الحلول  بني  ومن  للشباب.  أفضل 

االلتزام  لتعزيز  الحديثة  التكنولوجيات  واستخدام  الربملان  يف  الشباب 

والشفافية السياسيني والتمكني السيايس عن طريق إدماج الرتبية املدنية 

يف املناهج املدرسية.

النساء يف  حرية  بعنوان   ١٣٥ االتحاد  إبرّان جمعية  باإلجامع  قرار  واعتمد 

املشاركة يف املسارات السياسية مشاركة كاملة وآمنة وخالية من التدخل: 

إقامة رشاكات قوية بني الرجال والنساء لتحقيق ذلك الهدف. وأعطى ذلك 

القرار زخاًم جديداً ملشاركة النساء يف الربملان. والتزم أعضاء االتحاد بتحديد 

هدف ضامن استئثار النائبات بثالثني باملئة من املقاعد وهدف آخر بتحقيق 

التكافؤ بني الجنسني. واعتمدت الهيئات الرئاسية لالتحاد قراراً بزيادة نسبة 

النساء يف اللجنة التنفيذية إىل ٣٠ باملئة.

يف خطاب أمام املجلس األعىل للربملان الرويس، أشاد رئيس االتحاد صابر شودري بالعضوية الطويلة العهد لروسيا يف االتحاد وحث النواب عىل مواصلة العمل عىل 
Sergey Raytakov/Ria Novosti/Sputnik ©  .إحالل السالم

http://www.ipu.org/conf-e/134/Res-2.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/134/Rpt-gendebate.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item4.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item4.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item4.pdf
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تطبيقاً  الدويل  الربملاين  االتحاد  أطلق 
يف   ١٣٥ الجمعية  دورة  خالل  جديداً 

إطار املبادرة املوفرة للورق.

٢٠١٦ ،IPU/Pierre Albouy ©

مبرور  للربملانيني  اإلنسان  بحقوق  املعنية  االتحاد  لجنة  احتفال  ومبناسبة 

٤٠ عاماً عىل إنشائها، كان موضوع املناقشة العامة لجمعية االتحاد ١٣٥ 

الربملانات  النزاعات:  بنشوب  تنذر  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  جنيف  يف 

ميكن  محددة  تدابري  الختامية  الوثيقة  وبيَّنت  لها.  املتصدين  مقدمة  يف 

أينام  لها  والتصدي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ملنع  اتخاذها  للربملانت 

وقعت. ومن التدابري العملية التي يجب عىل الربملانات اتخاذها لحامية 

لحقوق  الدولية  املعايري  مراعاة  ضامن  للمواطنني  األساسية  الحقوق 

القانون  إنفاذ  يف  اإلفراط  عدم  أجل  من  الوطنية  الترشيعات  يف  اإلنسان 

العنيف.  التطرف  نشوء  من  والحد  الجنس  أساس  العنف عىل  ومكافحة 

وتجىل من التوصيات املنبثقة عن النقاش أنه يجب عىل النواب أن يدينوا 

أياً  االنتصاف  تحقيق  عىل  »...السهر  عن  فضاًل  لها  ويتصدوا  االنتهاكات 

كان االنتهاك وأينام وقع«.

تو�ضع جمتمع االحتاد الربملاين الدويل

إضافة إىل جدول األعامل الرسمي لهيئات االتحاد النظامية، تتيح الجمعيات 

 ٢٠٠ من  أكرث  ُعقد  فقد  الحيوية.  الربملانية  للدبلوماسية  فريدة  فرصة 

ثنايئ يف لوساكا وجنيف أسفر عن مبادرات وعالقات جديدة من  اجتامع 

يرس  نزيه،  كوسيط  بدورنا  ووفاًء  واألمم.  الربملانيني  بني  والتفاهم  االحرتام 

االتحاد الحوار بني األحزاب السياسية يف بلدان مثل كمبوديا وقربص واليمن 

وفنزويال وسورية وبني الربملانيني يف بلدان تخلو من العالقات الدبلوماسية 

أو تسودها ظروف متوترة للغاية مثل جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

وجمهورية كوريا. 

وشهد عام ٢٠١٦ أيضاً خطوة مهمة يف سعي االتحاد إىل تحقيق العضوية 

العاملية. فقد بلغت عضويتنا ١٧١ برملاناً عضواً و١١ عضواً منتسباً إثر إعادة 

انضامم برملانيَني وانضامم برملانيَني جديدين.

حتديات جديدة وا�ضرتاتيجية جديدة

إبرّان  الجديدة  االسرتاتيجية  اعتامد   ٢٠١٦ عام  معامل  أبرز  من  لعل 

جمعية االتحاد ١٣٥. إذ إن اسرتاتيجية الفرتة ٢٠١٧-٢٠٢١ التي قامت 

تضع  السابقة  االسرتاتيجية  من  املستفادة  والدروس  النجاحات  عىل 

رؤية ومهمة جديدة إلرشاد االتحاد يف عمله عىل مواجهة تحديات 

وتغري  العنيف  والتطرف  اإلرهاب  منها  ومعقدة  ومتعددة  متزايدة 

املناخ وتفاقم أوجه عدم املساواة.

وتتضمن االسرتاتيجية التي ُوضعت تحت إرشاف الربملانات األعضاء يف 

االتحاد قيم املنظمة وتتمحور حول هدفني عامني هام بناء برملانات 

العاملية.  واألمن  التنمية  خطة  حول  وحشدها  قوية  دميقراطية 

وُحددت مثانية أهداف يف ذلك اإلطار.

القانون  الدميقراطية وسيادة  بالقيم  النهوض  األهداف  تلك  وتشمل 

بني  املساواة  وتعزيز  واألمن؛  والسالم  القوية  التمثيلية  والربملانات 

الجنسني ومشاركة الشباب يف الحياة السياسية ومشاركة الربملانات يف 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة والنهوض بحقوق اإلنسان.

وتوخياً ألكرب تأثري لالسرتاتيجية وتجاوز النتائج للمصالح الفردية، تضم 

هي  مجاالت  عىل خمسة  جهودنا  تركز  متكينية  تدابري  االسرتاتيجية 

الحوكمة واملساءلة الداخلية الفعالة، وإبراز صورة املنظمة، والرتويج 

الحقوق،  عىل  القائم  والنهج  الجنساين  املنظور  وتعميم  والتواصل 

وتوفري املوارد املالمئة والفعالة لألمانة، وإقامة الرشاكات.

التطورات.  مواكبة  لها  تتيح  مرنة  أسس  عىل  األمانة  أنشئت  وقد 

وتكتيس تلك املرونة أهمية أساسية مع رصد املنظمة للتقدم وتكييفها 

لعملها وفقاً للتحديات والفرص الناشئة الجديدة.

http://www.ipu.org/conf-e/135/item3.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item3.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item3.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item3.pdf
https://beta.ipu.org/resources/publications/about-ipu/2017-01/strategy-2017-2021
https://beta.ipu.org/resources/publications/about-ipu/2017-01/strategy-2017-2021
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اتفاق جديد بني االتحاد واألمم املتحدة يفتح الطريق لتعاون جديد.

٢٠١٦ ،UN Photo/Rick Bajornas ©

 اإ�ضماع االأ�ضوات الربملانية

يف ال�ضوؤون العاملية

الدويل واألمم  الربملاين  االتحاد  العمل بني  توثيق عالقات  شهد عام ٢٠١٦ 

يف  الحيوية  الربملانية  اآلراء  وإدماج  التعاون  اتفاق  تجديد  مع  املتحدة 

بشؤون  املعنية  للجنة  الفعال  والعمل  الرئيسية  املتحدة  األمم  عمليات 

البناء مع كبار املسؤولني يف األمم املتحدة خالل  األمم املتحدة والتواصل 

الفعاليات التي نظمها االتحاد واعتامد الجمعية العامة لألمم املتحدة قراراً 

واالتحاد  الوطنية  والربملانات  املتحدة  األمم  بني  التفاعل  عن  عامني  كل 

الربملاين الدويل.

بالتزام  وأقر  بتأييد 8٠ دولة  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  وحظي 

أهداف  تحقيق  يف  والربملانيني  الربملانات  بدعم  الدويل  الربملاين  االتحاد 

مساهامت  تقديم  مواصلة  عىل  االتحاد  وشجع  املستدامة.  التنمية 

سيام  وال  التحديات  من  بعدد  الخاصة  العاملية  املناقشات  يف  موضوعية 

املخاطر.  النووية ونزعها والحد من وطأة  األسلحة  انتشار  الهجرة وحظر 

ورحب القرار بالفعالية الربملانية املنتظمة الجديدة التي ُتعقد عىل هامش 

منتدى األمم املتحدة السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة 

املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  لرصد  الرئيسية  العاملية  اآللية  وهو 

بالتعاون  االتحاد  وضعها  التي  الربملانات  لدعم  املشرتكة  املبادئ  وأيد 

التقنية  املساعدة  معايري  أعىل  لضامن  آخرين  ورشكاء  املتحدة  األمم  مع 

لألمم  العامة  الجمعية  مناقشة  يف  وبرملانيون  سفراء  وشارك  للربملانات. 

الفعال يف ظل أهداف  للتعاون  الحاسمة  املتحدة مشددين عىل األهمية 

التنمية املستدامة والتحديات الدولية املتفاقمة.

املتحدة  األمم  لقادة  سنوي  اجتامع  عقد  إىل  العامة  الجمعية  قرار  ودعا 

واالتحاد من أجل استعراض العمل املشرتك وتحديد فرص التعاون السيايس 

أساسياً  وكان   ٢٠١٦ عام  يف  النوع  ذلك  من  اجتامع  أول  وُعقد  والعميل. 

بنية  يف  الدويل  الربملاين  واالتحاد  املتحدة  لألمم  التكميلية  األدوار  لتوضيح 

التعاون العاملي.

توطيد التعاون مع االأمم املتحدة

بعد مرور عرشين عاماً عىل أول اتفاق تعاون بني االتحاد الربملاين الدويل 

واألمم املتحدة، وقعت األمانتان العامتان للمنظمتني اتفاق تعاون جديداً 

https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-07/new-ipu-un-agreement-charts-way-forward-cooperation
https://beta.ipu.org/committee-united-nations-affairs
https://beta.ipu.org/committee-united-nations-affairs
http://archive.ipu.org/Un-e/sp-un-250716.pdf
https://beta.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/common-principles-support-parliaments
https://beta.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/common-principles-support-parliaments
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متعاطو كوكايني مجتمعون جانب جدار مكتوب عليه »مرض اسمه الكوكايني« يف وسط ساو باولو بالربازيل. ويف عام ٢٠١٦، اجتمع أكرث من ٢٠٠ برملاين يف األمم املتحدة 
٢٠١٠ ،AFP/Grizar Junior ©  .لتناول مشكلة املخدرات يف العامل

أرىس أسساً أمنت وأكرث اسرتاتيجية للرشاكة مع األمم املتحدة ومهد الطريق 

لتوطيد التعاون يف املستقبل.

وأبرز ذلك االتفاق الدور املهم لالتحاد، بوصفه املنظمة العاملية للربملانات، 

يف تعزيز الدميقراطية التمثيلية وحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني عن 

طريق الحوار السيايس والعمل الربملاين. وشدد أيضاً عىل رضورة املساهمة 

الربملانية يف تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠.

امل�ضاهمة يف احلد من م�ضكلة املخدرات يف العامل

يف فرباير ٢٠١٦، أتاحت الجلسة الربملانية السنوية يف األمم املتحدة الفرصة 

املخدرات  مشكلة  تخص  مهمة  قضايا  للمشاركة يف  برملاين   ٢٠٠ من  ألكرث 

املخدرات  »مشكلة  شعار  تحت  املعقود  االجتامع  ذلك  وتناول  العامل.  يف 

التفاعالت  العاملية«  االستجابة  وتعزيز  املحرز  الوضع  تقييم  العامل:  يف 

الدينامية بني مسؤويل األمم املتحدة وخرباء املجتمع املدين وأعضاء املجتمع 

العامة  للجمعية  الخاصة  الدورة  يف  االجتامع  ملخص  وُعرض  الدبلومايس. 

لألمم املتحدة بشأن املخدرات يف أبريل ٢٠١٦.

يف  ليكتوفت،  موغنز  الدامناريك  النائب  العامة،  الجمعية  رئيس  وتحدث 

افتتاح الجلسة وشجع الربملانيني عىل اإلعراب عن أفكار ناخبيهم وآرائهم 

خالل املناقشة ووضع األطر القانونية الالزمة واعتامدها وأداء دورها كأمناء 

إىل  والدعوة  الدولية  بااللتزامات  الوفاء  عىل  باإلرشاف  الربملانية  للمساءلة 

العمل وتلبية النداء عند الحاجة.

ورحب يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

والجرمية، أيضاً بااللتزام الربملاين مبجموعة واسعة من القضايا املتعلقة باملخدرات 

ومنها الصحة والزراعة واالستقرار والتنمية وتعاطي املخدرات والجرمية املنظمة. 

الصحة  منظوريَي  أهمية  عىل  االتحاد،  رئيس  تشودري،  صابر  السيد  وشدد 

وحقوق اإلنسان إضافة إىل إنفاذ القانون يف ذلك املجال.

رئيس االتحاد صابر شودري يتحدث إىل مشاركني يف الجلسة الربملانيةؤالسنوية ٢٠١٦.

٢٠١٦ ،IPU/Joel Sheakoski ©

http://www.ipu.org/splz-e/unga16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/unga16.htm
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االتحاد يتعهد بدعم التزام منظمة 
 التجارة العاملية بضامن نهج جامع 

يف املفاوضات التجارية الدولية.

٢٠١٦ ،IPU/Giancarlo Fortunato ©

الرتكيز على التحديات يف االأمم املتحدة

خالل االجتامع املعقود يف لوساكا إبرّان الجمعية ١٣٤، عملت لجنة االتحاد 

التنمية  املعنية بشؤون األمم املتحدة عىل امليض قدماً يف تحقيق أهداف 

الجيدة  املامرسات  تبادل  للربملانيني  املستدامة ووفرت محفاًل حيث ميكن 

واألفكار لضامن مراعاة تلك األهداف الدولية والشاملة يف العمليات الوطنية 

االتحاد  بني  الدورة  وربطت  والترشيعات.  والسياسات  امليزانيات  لوضع 

ومنتدى األمم املتحدة السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة 

املكلَّف بإجراء استعراض عاملي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف دورته 

يف شهر يوليو.

واستهلت اللجنة أيضاً أول حوار عىل اإلطالق بني االتحاد واملرشحني ملنصب 

األمني العام لألمم املتحدة. وعىل الرغم من عدم إمكانية عقد مناقشة مع 

املرشحني املعلنني، رفعت اللجنة ثالثة أسئلة مكتوبة إليهم وُنرشت ردودهم 

عىل املوقع اإللكرتوين لالتحاد. وأتاح التفاعل فرصة ملواصلة تطوير العالقة 

بني االتحاد واملرشحني ملنصب األمني العام لألمم املتحدة وستواصل اللجنة 

تنمية تلك العالقة يف املستقبل. ويأمل االتحاد أن يواصل توطيد العالقات 

القوية مع األمني العام الجديد لألمم املتحدة السيد أنطونيو غوترييش وهو 

برملاين سابق.

املتحدة  األمم  بشؤون  املعنية  االتحاد  لجنة  عقدت  جنيف،  دورة  وخالل 

مناقشة عن متويل األمم املتحدة سلطت الضوء عىل تعقيد اإلبالغ القطري 

ثانية  مناقشة  وفحصت  البلدان.  غالبية  يف  املتحدة  األمم  مساهامت  عن 

مالءمة استجابة األمم املتحدة الدعاءات اعتداء قوات األمن التابعة لألمم 

املتحدة جنسياً عىل األطفال.

متثيل ال�ضواغل الربملانية يف االأمم املتحدة

يف عام ٢٠١٦، مثَّل رئيس االتحاد وأمينه العام ومكتب املراقب الدائم املنظمةيَ 

وعملياتها  املتحدة  األمم  مناقشات  من  عدد  يف  العاملي  الربملاين  واملجتمع 

مت  مربزين نتائج االجتامعات واملداوالت الربملانية النظامية واملتخصصة. وقدِّ

بيانات إىل اجتامعات اللجنة املعنية بوضع املرأة والدورة الخاصة للجمعية 

املستوى  الرفيع  السيايس  واملنتدى  املخدرات  بشأن  املتحدة  لألمم  العامة 

لقرار مجلس األمن ١٥٤٠  الشامل  بالتنمية املستدامة واالستعراض  املعني 

بشأن أسلحة الدمار الشامل واجتامع الجمعية العامة الرفيع املستوى بشأن 

التحركات الكبرية لالجئني واملهاجرين وعدد من املناقشات املهمة األخرى.

وشددنا أيضاً عىل رضورة إدراج دور الربملانات يف القرار الجديد للجمعية 

استعراض  باسم  املعروف  املتحدة  األمم  منظومة  عمليات  بشأن  العامة 

السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات.

الُبعد الربملاين يف �ضري التجارة العاملية

لتعزيز  الرامية  الجهود  قيادة  األورويب  الربملان  جانب  إىل  االتحاد  واصل 

املؤمتر  وأتاح  العاملية.  التجارة  منظمة  عىل  الربملانية  واملساءلة  الرقابة 

الربملاين السنوي بشأن منظمة التجارة العاملية واالجتامعات املنتظمة للجنة 

التوجيهية لذلك املؤمتر فرصاً قيمة للربملانيني يك يتفاعلوا مع مسؤويل منظمة 

العاملية ومفاوضيهم ويحصلوا عىل معلومات وتوضيحات إضافية  التجارة 

ويحسنوا فهمهم للتحديات والفرص أمام منظمة التجارة العاملية ويعمموا 

تلك النتائج يف عملهم عىل مستوى الربملانات الوطنية. وتعهد االتحاد أيضاً 

بدعم جهود منظمة التجارة العاملية الرامية إىل الوفاء بالتزاماتها عن طريق 

نهج شامل يراعي طموحات كل املعنيني بتحديد اتفاقات التجارة الدولية.

https://beta.ipu.org/our-work/global-governance/parliamentary-conference-world-trade-organization
https://beta.ipu.org/our-work/global-governance/parliamentary-conference-world-trade-organization
https://beta.ipu.org/our-work/global-governance/parliamentary-conference-world-trade-organization
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٧٠ نائباً من ١8 بلداً شاركوا يف ندوة إقليمية لالتحاد 
عن القرار ١٥٤٠ ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة.

 امل�ضاحلة الوطنية

ومنع النزاعات

يف  »املساهمة  هو   ٢٠١٧-٢٠٢١ للفرتة  االتحاد  اسرتاتيجية  من   ٤ الهدف 

مكانة  الهدف  ذلك  يحتل  أن  األعضاء  وأراد  النزاعات«.  ومنع  السالم  بناء 

أبرز يف جدول أعامل االتحاد ألنه يتعلق بوالية املنظمة الجوهرية النهوض 

يساعد  الهدف،  ذلك  إطار  ويف  للنزاعات.  السلمية  والتسوية  بالحوار 

الشائكة وإرساء إطار جامع لصنع  القضايا  االتحاد الربملانات عىل معالجة 

القرار والحوار من أجل تحديد االحتياجات الطويلة األجل لبناء القدرات 

والخدمات االستشارية.

يف  املؤقت  التايالندي  الربملان  مساعدة  اإلطار،  ذلك  يف  االتحاد،  ويواصل 

العام  األمني  أجرى  الدستور،  وبعد عرض مرشوع  الدستور.  عملية صياغة 

لالتحاد مارتن شونغونغ وخبري دستوري بعثة مدتها يومني إىل بانكوك لتقييم 

التقدم املحرز يف العودة إىل الحكم الدميقراطي ودعم مسار دستوري فعال. 

وسلط تقرير البعثة الضوء عىل رضورة شعور الشعب التايالندي »بتملك« 

الدستور ومناقشة الشعب لصياغته بحرية.

للمؤمتر  الربملانات  منتدى  مع  الحقائق  لتقيص  برملانية  بعثة  أيضاً  ونظمنا 

الدويل املعني مبنطقة البحريات الكربى يف بوروندي وأوغندا. وهدفت البعثة 

إىل تعزيز الحوار يف بوروندي عن طريق الربملان. وساعدت االجتامعات مع 

مختلف األطراف املعنية يف بوروندي – ويف أوغندا مع الرئيس موسفني – 

أعضاء البعثة عىل تحسني فهمهم للوضع السيايس واألمني والتحديات التي 

البلد والربملان. وشمل تقريرها مثاين توصيات ملساندة بوروندي يف  تواجه 

التغلب عىل أزمة البلد السياسية.

ويف الحوار الجاري مع الهيئات الربملانية البوروندية، 

تلك  تنهض  أن  يف  رغبته  لالتحاد  العام  األمني  أكد 

الهيئات بالحوار الجامع وتشمل كل الجهات الفاعلة 

عىل  العام  األمني  وحافظ  وخارجها.  بوروندي  يف 

الحوار مع أعضاء املعارضة يف املنفى اللتامس آرائهم 

وتحديد مواطن الدعم املمكنة لالتحاد من أجل حل 

األزمة يف بوروندي.

وشارك االتحاد يف الدورة الثالثة من أسبوع جنيف 

للسالم – وهو مبادرة جامعية للتواصل مع الجهات 

العام،  والرفاه  والحقوق  السالم  أجل  من  العاملة 

وإبراز عملهم. وخالل ذلك األسبوع، شاركنا يف استضافة فعاليتني للنظر يف 

مسائل مثل سبل ضامن البلدان للسالم والحفاظ عليه ومعالجة أوجه عدم 

املساواة التي يهدد استمرارها السالم.

ويرصد االتحاد عن كثب األحداث يف بلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا-بيساو وليبيا وسورية واليمن. وإننا 

مستعدون ملساعدة الهيئات الربملانية والحكومية يف تلك البلدان عىل إعادة 

بناء املؤسسة الربملانية وتعزيز الحوار يف املؤسسة من أجل تحقيق املصالحة 

الوطنية.

نزع االأ�ضلحة النووية وحظر انت�ضارها

سعياً إىل النهوض بتنفيذ قرار مجلس األمن لألمم املتحدة ١٥٤٠ بشأن منع 

م  الجهات غري التابعة للدول من الحصول عىل أسلحة الدمار الشامل، نظَّ

االتحاد ندوة إقليمية يف أبيدجان بكوت ديفوار. وشارك أكرث من ٧٠ نائباً 

من ١8 بلداً يف الندوة وهو أول حدث يجمع نواب قارة كاملة ملناقشة تنفيذ 

ذلك القرار. وأسفرت الندوة عن عدة توصيات كانت مساهمة االتحاد يف 

استعراض عام ٢٠١٦ الشامل لوضع تنفيذ القرار ١٥٤٠. وأقر قرار مجلس 

األمن ٢٣٢٥ املعتمد يف نهاية االستعراض الشامل بالدور الرئييس للربملانيني 

االلتزامات  لتنفيذ  الالزمة  الترشيعات  إنفاذ  عىل  اإلقدام  عىل  وشجعهم 

مبوجب القرار ١٥٤٠.

ال�ضالم واالأمن الدويل

املعنية  الدامئة  االتحاد  املعقودة يف لوساكا، قررت لجنة  الجمعية ١٣٤  يف 

مكافحة  عىل  العاملي  التعاون  تعزيز  عن  قرار  اعتامد  واألمن  بالسالم 

اإلرهاب. وفضاًل عن ذلك، نظمت اللجنة مجموعة من االجتامعات لتوعية 

https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-11/ipu-participates-in-geneva-peace-week
https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-11/ipu-participates-in-geneva-peace-week
https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-11/ipu-participates-in-geneva-peace-week
http://archive.ipu.org/splz-e/civ1540/1540.pdf
http://archive.ipu.org/splz-e/civ1540/1540.pdf
https://beta.ipu.org/committee-peace-and-international-security
http://www.ipu.org/conf-e/134/1Cmt-dr.pdf
https://beta.ipu.org/committee-peace-and-international-security
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يف عام ٢٠١٦، عقدت لجنة االتحاد 
 املعنية بشؤون الرشق األوسط 

 أول مائدة مستديرة لها عن املياه
يف جنيف.

٢٠١٦ ،IPU/Jorky ©

أعضائها بالقضايا املتعلقة بتعزيز املساءلة الدميقراطية لقطاع األمن الخاص 

ونزع السالح الشامل. ويف عام ٢٠١٧، تعتزم اللجنة اعتامد قرار قوي بشأن 

دور الربملان يف منع التدخل الخارجي يف الشؤون الداخلية للدول السيادية.

�ضوؤون ال�ضرق االأو�ضط

التزم االتحاد بالعمل عىل أنشطة ونواتج ملموسة. ومتاشياً مع ذلك الهدف، 

الرشق  بشؤون  املعنية  اللجنة  عمل  يف  تغيريات  العامة  األمانة  استهلت 

األوسط استناداً إىل الهدفني التاليني:

إنشاء مشاريع سالم إقليمية ميكن أن تحول عنارص نزاع مثل املياه   )١(

تعايش عن طريق جهود  إىل عوامل  والطاقة  والبطالة  واألغذية 

إقليمية وتبادل الخربات؛

وإقامة جسور الحوار بني برملانات املنطقة يك تدعم عملية السالم   )٢(

وتواجه التهديدات والتحديات اإلقليمية فضاًل عن تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة.

مزمنة  ملشكالت  تكنولوجية  حلول  تحديد  إىل  السالم  مشاريع  وتسعى 

وتنفيذها. وعليه، استهل االتحاد مجموعة من املوائد املستديرة. وُعقد أولها 

يف جنيف يف عام ٢٠١٦ وتناول قضايا املياه. وأيدت الجمعية ١٣٥ املعقودة 

يف جنيف نتائجها ومن املزمع عقد املائدة املستديرة الثانية خالل عام ٢٠١٧.

وعقدت  يناير  يف  املنطقة  األوسط  الرشق  بشؤون  املعنية  اللجنة  وزارت 

مناقشات مفتوحة للغاية واجتامعات مثمرة مع رئيس الكنيسيت اإلرسائييل 

أعضاء  الله  رام  يف  وقابلت  اإلرسائيلية.  الخارجية  وزارة  وممثيل  وأعضائه 

وقابلت  املستوطنات.  قضية  بشأن  واللجنة  الفلسطيني  الوطني  املجلس 

أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

مكافحة االإرهاب

تندرج مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف يف صميم جهود األمن العاملية. 

لالتحاد يف ذلك الصدد. فقد تعاونت املنظمة  فارقاً  وكان عام ٢٠١٦ عاماً 

مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية لوضع أول اسرتاتيجية 

منذ املعنية  االتحاد  قرارات  عىل  بناء  اإلرهاب  مكافحة  بشأن   لالتحاد 

عام ١٩٩٦.

العاملية  املتحدة  األمم  اسرتاتيجية  دعم  إىل  االسرتاتيجية  هذه  وترمي 

ملكافحة اإلرهاب وخطة عمل األمني العام لألمم املتحدة ملكافحة التطرف 

العنيف فضاًل عن سد الثغرات يف تطبيق األحكام املتعلقة بدور الربملان يف 

القرارات  إدماج  ذلك  وسيتطلب  عملها.  وخطة  املتحدة  األمم  اسرتاتيجية 

تدابري  اتخاذ  عن  فضاًل  وقائية  تدابري  ووضع  الوطني  القانون  يف  الدولية 

القتالع جذور التطرف العنيف املؤدي إىل اإلرهاب.

�ضورية

من  وفد  وحرض   .٢٠١٦ أبريل  يف  سورية  يف  الربملانية  االنتخابات  ُنظمت 

االتحاد  وواصل   .٢٠١٦ أكتوبر  يف  االتحاد  جمعية  حديثاً  املنتخب  الربملان 

الوطنية وخدمة  الربملان السوري عىل أداء دور قوي يف املصالحة  تشجيع 

متهيد  عىل  للمساعدة  متحمسة  واملنظمة  السوري،  الشعب  كل  مصالح 

الطريق لربملان متثييل يف سورية ما بعد النزاع.

احلوار بني الكوريتني

التزمت األمانة العامة لالتحاد التزاماً خاصاً بتعزيز الحوار السيايس يف حاالت 

النزاع »املهملة« أو العسرية. وقد زار بيونغ يانغ وسيول لفهم القضايا التي 

العامل. ويستخدم  املنقسمة يف  البلدان  أدت إىل أن تكون كوريا أحد آخر 

يقوم  مناخ  وتهيئة  األوىل  االتصاالت  لتيسري  الربملانية  الدبلوماسية  االتحاد 

ما  الذي  الدور  الدعم وهو  االتحاد هو  ودور  الشكوك.  ويبدد  الثقة  عىل 

سلطات  مع  منتظمة  مشاورات  عىل  بالحفاظ  يؤديه  العام  األمني  انفك 

تعزيز  إىل  سعياً  كوريا  وجمهورية  الشعبية  الدميقراطية  كوريا  جمهورية 

الحوار بينهام عىل الصعيد الربملاين.

السوري  الربملان  الدويل  الربملاين  شجع االتحاد 
الوطنية. املصالحة  يف  قوي  بدور  القيام  عىل 

٢٠١٦ ،AFP/Muhammad Haj Kadour ©

https://beta.ipu.org/about-us/structure/governing-council/committee-middle-east-questions
https://beta.ipu.org/about-us/structure/governing-council/committee-middle-east-questions
https://beta.ipu.org/about-us/structure/governing-council/committee-middle-east-questions
https://beta.ipu.org/news/press-releases/2016-06/mps-middle-east-take-historic-first-steps-water-crisis
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 برملانات اأف�ضل من اأجل

دميقراطيات اأقوى

أدى انخفاض الثقة العامة يف املؤسسات الدميقراطية إىل تعزيز الحاجة إىل 

برملانات قوية ومستقرة متثل صوت الشعب. ويعدرّ ضامن بقاء الربملانات 

للتقدم الدميقراطي وعملها بفعالية من األولويات الرئيسية لالتحاد  دافعاً 

الربملاين الدويل يف عام ٢٠١٦. وخالل ذلك العام، واصلت املنظمة اتباع نهج 

متكامل لتحقيق تلك األهداف عن طريق استحداث مجموعة من األدوات 

واملقاييس واملعايري وتطبيقها يف دعم بناء قدرات الربملانات الوطنية.

تطبيق املبادئ العامة: نهج يتمحور حول الربملان

لتمكني  عام ٢٠١٥  املعتمدة يف  الربملانات  لدعم  املشرتكة  املبادئ  ُوضعت 

الربملانات من بناء قدراتها وتعزيز فعاليتها يف أداء مهامها. وبحلول نهاية 

عام ٢٠١٦، أقرت ١٠٩ برملانات ورشكاء بتلك املبادئ ووسعوا نطاق تطبيقها 

وأهميتها.

العامة املبادئ  لتحويل  مركزة  جهوداً  االتحاد  بذل  املايض،  العام   وخالل 

للخرباء املستديرة  املوائد  من  مجموعة  أول  م  ونظَّ عملية.  أنشطة   إىل 

العام  املبدأ  عن  املستديرة  املائدة  تلك  وجمعت  الفردية.  املبادئ  بشأن 

من  أكرث  مستدامة  نواتج  أجل  من  الربملاين  الدعم  للبقاء:  البناء  الثالث 

٥٠ مشاركاً من أكرث من ٢٠ برملاناً وطنياً ومنظمة رشيكة. ووفر منرباً لتبادل 

املامرسات الجيدة. وعند تناول التحديات املشرتكة التي تواجه الربملانات، 

استدامة  املتكامل لضامن  التخطيط والرصد والتقييم  شددت عىل رضورة 

التنمية الربملانية.

الريادة يف  تويل  برملان  أنه يجب عىل كل  فهم  العامة  املبادئ  ويف صميم 

تحديد نوع املساعدة الخارجية املطلوبة لتنمية قدراتها عند االقتضاء. فقد 

قرر الربملان األفغاين مثاًل إنشاء مرفق خدمات برملانية لتعزيز استقالليته يف 

إدارة شؤونه وحشد املوظفني والتمويل. والتمس مساعدة االتحاد الربملاين 

الدويل يف مجال بناء القدرات وحصل عليها.

ولعل عمل االتحاد يف زامبيا أحد أمثلة عام ٢٠١٦ لتطبيق املبادئ املشرتكة. 

تحديد  بقيادة  الرقمي  مستودعها  تطوير  الوطنية  الجمعية  وجهت  فقد 

االتحاد.  التدريبية دعمها خرباء  الدورات  من  احتياجاتها عقب مجموعة 

األهداف  وتحديد  القرارات  التخاذ  توجيهية  لجنة  الجمعية  وأنشأت 

وتوجيه العمل.

ساعد االتحاد الربملان األفغاين عىل 
إنشاء مرفق خدمات برملانية.

٢٠١٦ ،IPU/Jorky ©

مائدة مستديرة عن املبادئ املشرتكة جمعت أكرث من ٥٠ مشاركاً من أكرث من 
٢٠١٦ ،IPU/Jorky ©  .ً٢٠ برملاناً وطنيا

https://beta.ipu.org/our-work/strong-parliaments/setting-standards/common-principles-support-parliaments
https://beta.ipu.org/our-work/strong-parliaments/setting-standards/common-principles-support-parliaments
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بناء القدرات الربملانية يف العامل

دعم االتحاد، يف عام ٢٠١٦، مثاين برملانات وطنية يف تنمية قدراتها وشملت 

تلك الربملانات أفغانستان ومرص وميامنار وفلسطني وجمهورية كوريا ورسي 

النكا وتونس وزامبيا.

ففي مرص، جدد رئيس الربملان الجديد عيل عبد العال سيد أحمد واألمني 

العام لالتحاد الربملاين الدويل اتفاقاً مهد الطريق ملواصلة التعاون عىل تعزيز 

مرشوع  عرض  لالحتياجات،  تقييم  وعقب  مرص.  يف  والدميقراطية  الربملان 

وثيقة شاملة ستة مجاالت أولوية حددها الربملان املرصي للحصول عىل دعم 

الرقابة وسن  إنشاء معهد برملاين وتحسني  االتحاد؛ وشملت تلك املجاالت 

القوانني والتمثيل وتعزيز املساواة بني الجنسني.

عام  يف  أيام  خمسة  مدته  متهيدي  برنامج  يف  النواب  شارك  ميامنار،  ويف 

الربنامج  ومتحور  اإلمنايئ.  املتحدة  األمم  وبرنامج  االتحاد  مبساندة   ٢٠١٦

حول املجاالت الرئيسية الثالثة للمسؤولية الربملانية – وهي سن القوانني 

نائباً من كل  املواطنني. وشارك نحو ٤٦٠  الحكومة ومتثيل  واإلرشاف عىل 

املعارف  نقل  الذي شهد  الربنامج  الربملان يف  السياسية ومجليسيَ  األحزاب 

نحو  يف  النواب  مع  والتبادالت  الجدد  النواب  إىل  السابقني  النواب  من 

تسعة بلدان.

م إىل النواب وموظفي برملان ميامنار إنشاء مركز  وشمل الدعم اإلضايف املقدَّ

بيانات حديث فضاًل عن التخطيط إلطالق شبكة داخلية وموقع إلكرتوين 

للمركز وتدريب املوظفني عىل الخدمات املعلوماتية املحورية.

سبل  لتحديد  دستوري  استعراض  يف  الربملان  رشع  كوريا،  جمهورية  ويف 

الحياة السياسية والنظر يف تقاسم السلطات يف  النساء يف  تعزيز مشاركة 

الحكومة وتعزيز مشاركة املواطنني يف الشؤون الربملانية. وملساعدة الربملان 

م االتحاد تبادالً لآلراء والخربات مع خرباء دستوريني  يف ذلك املسعى، نظَّ

وجنسانيني من بلجيكا وكندا وفرنسا وأملانيا. ووفر أيضاً معلومات مقارنة 

املجتمع  أنحاء  من شتى  تصديق  الربملاين وجلسات  التعيني  إجراءات  عن 

الربملاين العاملي.

ويف رسي النكا، ساعد االتحاد الربملان عىل إنشاء مكتبة رقمية وتثبيت نظام 

برنامجي مخصص. ودرَّب االتحاد أيضاً موظفني عىل صيانة النظام الجديد 

وإدارته وتعزيز قدرة الربملان عىل إدارة وثائقه القيمة وصونها.

ويف تونس، وفرنا الخربة يف حلقة عمل عن مناذج إدارة الشؤون الربملانية 

ووظيفة اإلرشاف عىل الربملان.

الدميقراطية ٢٠٣٠

برملاناً  أكرث من ٢٠  للدميقراطية يف عام ٢٠١٦  الدويل  باليوم  احتفل 

»الدميقراطية  االتحاد  اقرتحه  الذي  الشعار  العديد  واستخدم  وطنياً 

م االتحاد حدثاً عاماً لالحتفال بذلك اليوم بجمع برملانيني  ٢٠٣٠«. ونظَّ

ومواطنني ملناقشة الربملانات ومستقبل الدميقراطية. وكانت املناقشة 

مفيدة جداً يف وقت تعزز فيه التكنولوجيات الجديدة قدرة الربملانات 

تواصل  طرائق  أيضاً  وبحثت  املواطنني.  مع  مبارشة  التواصل  عىل 

للشباب  أكرب  مساحة  توفري  مع  وسطهم  يف  الشباب  مع  الربملانات 

األهمية   ٢٠٣٠ الدميقراطية  أبرزت  ذلك،  عن  وفضاًل  الربملانات.  يف 

األساسية لتعزيز الدميقراطية من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة 

التي تقر بأن مؤسسات قوية وشفافة وقابلة للمساءلة  لعام ٢٠٣٠ 

وشاملة للجميع الزمة من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

االحتفاء باأع�ضائنا

يف عام ٢٠١٦، وصل عدد الربملانات األعضاء يف االتحاد إىل ١٧١ برملاناً 

بانضامم مرص وغيانا وجزر القمر وسوازيلند.

وشارك رئيس االتحاد صابر تشودي يف االحتفال مبرور ١٢٥ عاماً عىل 

انضامم برملان رصبيا إىل االتحاد. وكان برملان رصبيا من أول األعضاء 

الذين انضموا يف عام ١8٩١.

International Day of Democracy
15 September

#DemocracyDaywww.ipu.org/idd

٩٢ ن�ضاطاً وطنياً واإقليمياً بح�ضب املو�ضوع
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برنامج التعاون التقني

حقوق اإلنسان

قضايا الجنسني

الشباب

مركز املوارد

السالم واألمن

التنمية
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 موا�ضلة الزخم للم�ضاواة

بني اجلن�ضني

إن زيادة عدد رئيسات الربملانات وااللتزام القوي للربملانات األعضاء يف االتحاد 

خالل جليلة  مساهمة  ساهام  النائبات  عدد  لزيادة  محددة  تدابري   بتنفيذ 

عام ٢٠١٦ يف هدف املساواة بني الجنسني يف الربملانات. وعىل الرغم من ذلك، 

النساء إذ متثل   تظهر بيانات االتحاد لعام ٢٠١٦ أن الطريق ال يزال طويالً 

٢٣ باملئة فقط من النواب يف العامل أي أقل من هدف بيجني البالغ ٣٠ باملئة.

والتمييز ضد  العنف  من  األعضاء  والربملانات  االتحاد  يساور  القلق  ويظل 

النساء والبنات، فواصال طوال العام تنفيذ أنشطة ملموسة إلقامة عامل خاٍل 

من العنف عىل أساس الجنس.

العمل العاملي على م�ضاركة الن�ضاء يف احلياة ال�ضيا�ضية

بانتخاب أكرث من ٥٠ امرأة إىل رئاسة  شهد عام ٢٠١٦ رقاًم قياسياً جديداً 

برملان أو مجلس نيايب. وكان عدد رئيسات الربملانات ١٩ فقط يف عام ٢٠٠٥ 

ل منذ عام ١٩٩٥ عندما وقِّع منهاج عمل بيجني. وهو أقل عدد سجِّ

االتحادي  الوطني  واملجلس  الدويل  الربملاين  االتحاد  نظم   ،٢٠١٦ عام  ويف 

الربملانات تحت شعار »متحدون  املتحدة قمة لرئيسات  العربية  لإلمارات 

رئيسة   ٣٤ وضمت  ظبي  أبو  يف  القمة  تلك  وُعقدت  املستقبل«.  لصياغة 

برملان وبرملانيني من ٥٠ بلداً. واعتمدت رئيسات الربملانات باإلجامع إعالن 

أبو ظبي الذي يحدد الخطوات العملية ملا ييل:

yy،مساعدة الربملانات يف الرتكيز عىل التحديات الناشئة واملستقبلية

yy والبيئة االجتامعية  واالقتصادية  السياسية  الجغرافية  القضايا  ومعالجة 

والتكنولوجية،

yy،وضامن عامل أشمل وأكرث مراعاة للجنسانية

yy.وبناء حياة أفضل لألجيال القادمة

التزامهم بتعزيز مشاركة النساء يف الحياة السياسية  وأكد الحارضون أيضاً 

النساء والفتيات والقضاء  للجنسانية ومتكني  أكرث مراعاة  الربملانات  وجعل 

عىل التمييز والعنف ضد النساء.

ويقود االتحاد الربملاين الدويل أيضاً بالقدوة مع مواصلة األمني العام مارتن 

شونغونغ يف عام ٢٠١٦ أداء دوره بوصفه املنارص الدويل لقضايا الجنسني. 

النساء يف  لتمثيل  األقل  باملئة عىل   ٣٠ بتحديد حصة  الصفة  بتلك  والتزم 

جنيف  يف   ١٣٥ الجمعية  وحققت  ومجموعاته.  االتحاد  هياكل  مختلف 

إنجازاً جديداً ببلوغ نسبة املشاركات ٣٣ باملئة أي أعىل من متوسط عدد 

النائبات يف العامل.

دعم االئتالفات الن�ضائية

مواصلة  عىل  النسائية  الربملانية  االئتالفات  االتحاد  ساعد   ،٢٠١٦ عام  يف 

دورها كمحفزات قوية للتضامن والعمل الجامعي.

نظم االتحاد الربملاين الدويل واملجلس الوطني االتحادي لإلمارات العربية املتحدة قمة لرئيسات الربملانات تحت شعار »متحدون لصياغة املستقبل«

© املجلس الوطني االتحادي، اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٦

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.ipu.org/splz-e/abudhabi16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/abudhabi16/declaration.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/abudhabi16/declaration.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/abudhabi16/declaration.pdf
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األمني العام لالتحاد ينارص متكني النساء يف حدث يف مقر األمم املتحدة بجنيف.

٢٠١٦ ،IPU/Mariana Duarte Mutzenberg ©

يف  للجنسني  حصص  إلدراج  عمل  حلقة  االتحاد  يرسَّ  ديفوار،  كوت  ففي 

كوت  يف  الربملانيات  الئتالف  الجاري  الدعم  من  كجزء  االنتخايب  القانون 

ديفوار. وجمعت حلقة العمل نائبني ونائبات فضاًل عن مسؤولني حكوميني 

حصة  تحديد  منها  محددة،  اقرتاحات  مت  وقدِّ املدين.  للمجتمع  وممثلني 

فورية دنيا للنساء نسبتها ٣٠ باملئة بهدف تحقيق التكافؤ بني الجنسني، إىل 

الوزارة املسؤولة عن القضايا املرتبطة بالنساء والتكافؤ بني الجنسني.

مت حلقة  ويف موريتانيا، دعم االتحاد االئتالف الربملاين النسايئ الحديث. ونظِّ

عمل عن الرتويج واالتصال لتزويد النائبات باملهارات الالزمة وخارطة طريق 

متزايد من  النساء. وينضم عدد  العنف ضد  بشأن مكافحة  قانون  ملنارصة 

النائبات إىل االئتالف بفضل حيوية املجموعة وأنشطتها املستهدفة والعملية.

وشارك االتحاد أيضاً يف اجتامع التخطيط االفتتاحي الئتالف النائبات الجديد 

يف رصبيا الذي ُعقد بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة األمن 

الجنسانية  لإلصالحات  عامة  ملحة  مساهمتنا  ووفرت  أوروبا.  يف  والتعاون 

التي ميكن أن ينهض بها االئتالف يف املستقبل.

السنوات  املشرتك واملتعدد  تنفيذ مرشوعنا  وواصلنا عىل مدى عام ٢٠١٦ 

مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة من أجل دعم 

الربملان الرتيك يف مجال املساواة بني الجنسني. وشمل ذلك برنامج تدريب 

للنائبات عىل مهارات القيادة والتواصل. وكان الهدف الرئييس من التدريب 

وسائل  يف  الجنسني  بني  واملساواة  للنساء  السياسية  القيادة  تعزيز  هو 

اإلعالم. وشمل املشاركون القائدات الرتكية من خارج الربملان مثل الوزيرات 

م االتحاد بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة رحلة  واملحافظات. ونظَّ

املعنية  الرتيك  الربملان  لجنة  يدعمون  الذين  للموظفني  أوسلو  إىل  دراسية 

بتساوي الفرص للنساء والرجال. واستعرضت تلك املبادرة املشرتكة مرشوع 

ليتامىش  تعديالت  اقرتاح  أجل  من  جنساين  منظور  من  العمل  ترشيعات 

مرشوع القوانني مع اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

الربملانات موؤ�ض�ضات مراعية للجن�ضانية

يتطلب نهوض الربملانات باملساواة بني الجنسني خربة وبنية تحتية مكرسة 

لقضايا الجنسني، وأطر قانونية وسياسية قوية، واالستعداد الستعراض عمل 

املؤسسة بانتظام من منظور جنساين.

ة التقييم الذايت للربملانات. وترمي تلك العدة إىل مساعدة  وأطلق االتحاد عدرّ

الربملانات عىل تقييم مستوى مراعاة الجنسانية فيها. وكانت كينيا أول بلد 

االتحاد. وحدد  بدعم  تقييم ذايت  الجديدة. وأجري  االتحاد  ة  ُعدرّ يستخدم 

الربملان؛  يف  القيادية  املناصب  يف  النساء  متثيل  لتعزيز  حصة  املشاركون 

لتعزيز خربة  إيجابية  وتدابري  الجنسني؛  بني  للمساواة  وسياسات مخصصة 

وتنسيق  تواصل  جهة  وإنشاء  تدريبية  فرص  مثل  املجال  ذلك  يف  الربملان 

معنية بقضايا الجنسني.

وعىل املستوى اإلقليمي، شارك االتحاد يف اجتامع عىل نطاق أوروبا بشأن 

الربملانات املراعية للجنسانية نظمه املعهد األورويب للمساواة بني الجنسني. 

برملانات  يف  الجنسانية  مراعاة  لرصد  املقبلة  الجهود  تشكيل  يف  وساهمنا 

االتحاد األورويب.

النهو�ض بامل�ضاواة بني اجلن�ضني

جهود  دعم  الجنسني  بني  املساواة  عىل  االتحاد  عمل  من  مهم  جزء  إن 

الربملانات للنهوض بحقوق اإلنسان للنساء وال سيام بتطبيق اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والهدف ٥ للتنمية املستدامة الخاص 

بتمكني كل النساء والفتيات والنهوض باملساواة بني الجنسني.

حاالت  يف  الجنسني  بني  املساواة  تعزيز  عىل  االتحاد  ركز   ،٢٠١٦ عام  ويف 

األعامل  بجدول  الربملاين  االلتزام  تعزيز  طريق  عن  النزاع  بعد  وما  النزاع 

املرتبط بالنساء والسالم واألمن. ومبناسبة الدورة السنوية للجنة وضع املرأة، 

م االتحاد حلقة نقاش مع لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية  نظَّ

لغريب آسيا ومكتب شامل أفريقيا ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا. 

النساء  بشأن   ١٣٢٥ األمن  مجلس  قرار  تنفيذ  سبل  عىل  املناقشة  وركزت 

والسالم واألمن يف البلدان العربية.

وظل التعاون بني االتحاد ولجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز 

العام.  مدى  عىل  املتحدة  واألمم  االتحاد  أعامل  جدول  أعىل  يف  املرأة  ضد 

م اجتامع متخصص بالتعاون بني االتحاد واللجنة املعنية بالقضاء عىل  ونظِّ

التمييز ضد املرأة يف أكتوبر ٢٠١٦ تحت قيادة رئيس االتحاد صابر تشودري. 

وحدد االجتامع طرائق لتعزيز دور الربملانات لتعزيز املساواة بني الجنسني عن 

طريق دعم اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة. وأجرى املشاركون 

املذكورة.  اللجنة  الربملاين مع  التعاون  ألكرث من عقد ونصف من  استعراضاً 

الربملانات يف صياغة تقارير  وأظهر االستعراض زيادة ملحوظة يف مساهمة 

الربملانية املعززة  القطرية واآلراء  التقارير  التحسينات يف  الدول. والحظ أن 

نتيجة مبارشة ألكرث من ١٥ عاماً من العمل املشرتك بني االتحاد واللجنة.

https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-06/mauritania-female-mps-in-move-protect-women-and-girls
https://beta.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-11/evaluating-gender-sensitivity-parliaments-self-assessment-toolkit
http://archive.ipu.org/splz-e/csw16/1325.pdf
http://archive.ipu.org/splz-e/csw16/1325.pdf
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ويف الدراسة، أجرت الربملانات استقصاء بشأن التدابري املتخذة ملنع سلوكيات 

التمييز والعنف واملضايقة عىل أساس الجنس والقضاء عليها. وتتجىل أمثلة 

إيجابية يف ما بات أساساً جديداً للبحوث الجديدة والتصدي لظاهرة ال ميكن 

التسامح معها بعد اآلن.

وكان للدراسة تأثري بالغ يف املجتمع الربملاين العاملي وحظيت بتغطية إعالمية 

واسعة. وقرر أعضاء مكتب االتحاد للربملانيات نرش الدراسة يف برملاناتهن 

لتحفيز النقاش وإلهام أنشطة مجدية للقضاء عىل كل أشكال العنف ضد 

النائبات.

وروَّج تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عن طريق 

وعززنا  اللجنة.  ألعضاء  القيمة  املساهمة  شملت  هة  موجَّ وطنية  أنشطة 

بتلك األنشطة التعاون بني األطراف املعنية الوطنية أي النواب والحكومة 

النواب  بني  الخربات  تبادل  يف  ساعدنا  ذلك،  عن  وفضاًل  املدين.  واملجتمع 

من مختلف أنحاء العامل بشأن أفضل طريقة للمساهمة يف إنفاذ الحقوق 

املكفولة يف االتفاقية.

م االتحاد وهيئة األمم  وعىل هامش الدورة السنوية للجنة وضع املرأة، نظَّ

الترشيعات  قوة  بشأن  الخاص  السنوي  الربملاين  حدثهام  للمرأة  املتحدة 

تحت  بشأن  االجتامع  ذلك  وُعقد  املستدامة.  والتنمية  النساء  متكني  يف 

املشاركون  والخرباء  النواب  واستعرض  املذكورة.  للجنة  الرئييس  الشعار 

يف  الربملانات  قوة  وناقشوا  العامل  أنحاء  شتى  يف  التمييزية  القوانني  وضع 

وفضاًل  التمييزية.  القوانني  إللغاء  اسرتاتيجيات  واعتامد  اإلصالحات  تنفيذ 

الخاصة  للقوانني  الفعال  اإلنفاذ  لتأمني  فرصاً  املشاركون  بحث  ذلك،  عن 

باملساواة بني الجنسني وسبل القضاء عىل العنف ضد املرأة عن طريق عمل 

الربملان. وشمل الحدث نحو ١٢٠ برملانياً ونحو ٦٠ خبرياً من منظامت دولية 

وحكومات واملجتمع املدين.

وإضافة   .٢٠١٦ عام  بلدان يف  عدة  للربملانات يف  مبارشة  مساعدة  وقدمنا 

االتحاد  م  الرتيك، نظَّ للربملان  للمرأة  املتحدة  األمم  االتحاد وهيئة  إىل دعم 

وبرملان ناميبيا ندوة برملانية عن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

التي  الختامية  املالحظات  عىل  الرتكيز  مع  الشامل  الدوري  واالستعراض 

اعتمدتها لجنة االتفاقية. وُأدرجت مجاالت األولوية والتوصيات بالكامل يف 

خطة عمل ناميبيا الوطنية بشأن العنف القائم عىل الجنسني ٢٠١٦-٢٠٢٠.

تحديد  من  لتمكينه  فيجي  برملان  مع  لالحتياجات  تقيياًم  االتحاد  وأجرى 

التنمية  أهداف  تحقيق  تعزيز مساهمته يف  للربملان  مجاالت حيث ميكن 

ذ برملان فيجي  املستدامة مبا يف ذلك النهوض باملساواة بني الجنسني. وسينفِّ

وبرملانات أخرى تدابري املتابعة يف املنطقة بدعم منظمتنا.

 الق�ضاء على العنف �ضد الن�ضاء مبا يف ذلك م�ضايقة النائبات 

وممار�ضة العنف �ضدهن

الجنس  أساس  عىل  التمييز  عن  بارزة  دراسة  االتحاد  نرش   ،٢٠١٦ عام  يف 

التمييز عىل أساس  النائبات. وكشفت الدراسة أن  واملضايقة والعنف ضد 

بني  املساواة  تعيقان  عامليتان  مشكلتان  النائبات  ضد  والعنف  الجنس 

الجنسني وتقوضان أسس الدميقراطية.

ومن أصل ٥٥ نائبة من ٣٩ بلداً أجرت االستبيان، أفادت أكرث من 8٠ باملئة 

متييزية  مالحظات  سيام  وال  النفيس  العنف  أشكال  من  لشكل  بالتعرض 

عىل أساس الجنس وتهديدات عرب وسائل اإلعالم االجتامعية. وقالت نحو 

الدفع  أو  للصفع  باملئة  و٢٠  الجنسية  للمضايقة  تعرضن  إنهن  باملئة   ٢٠

السلوكيات غري  تلك  وتعيق  آخرين.  نواب  يد  الرضب مبا يف ذلك عىل  أو 

املقبولة النائبات من أداء عملهن بحرية وسالم. وتعرقل السري الجيد لعمل 

الربملانات وطابعها الجامع واعتزامها تحقيق املساواة بني الجنسني.

http://archive.ipu.org/splz-e/csw16.htm
http://archive.ipu.org/splz-e/csw16.htm
http://www.na.undp.org/content/dam/namibia/docs/womenempowerment/undp_na_womenempowernt_National%20Plan%20of%20Action%20on%20GBV.pdf
http://www.na.undp.org/content/dam/namibia/docs/womenempowerment/undp_na_womenempowernt_National%20Plan%20of%20Action%20on%20GBV.pdf
https://beta.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
https://beta.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
https://beta.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
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 يف أوائل عام ٢٠١٧، شارك النساء والرجال حول العامل يف مسرية 
من أجل النهوض بحقوق الجنسني.

٢٠١٧ ،AFP/Lluis Gene ©
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 منا�ضرة حقوق االإن�ضان

وحماية حقوق النواب

الجهود  ريادة  للربملانيني  اإلنسان  بحقوق  املعنية  االتحاد  لجنة  واصلت 

انتهاك  حالة  يف  االنتصاف  وتعزيز  األفراد  الربملانيني  لحامية  املبذولة 

كمبوديا  يف  الحقائق  لتقيص  بعثات  وأوفدت  األساسية.  حقوقهم 

السنة  خالل  وماليزيا  كولومبيا  يف  املحاكامت  مبراقبة  وكلِّفت  وامللديف 

قيد االستعراض. وعالجت اللجنة أوضاع معقدة من االنتهاكات املزعومة 

لحقوق اإلنسان لنواب املعارضة يف عدة مناطق من العامل يف ظل أزمات 

متفاقمة. سياسية 

وشهد العامل ارتفاعاً مقلقاً يف انتهاكات حقوق اإلنسان للنواب يف عام ٢٠١٦. 

وللسنة الثالثة عىل التوايل، ازدادت انتهاكات حقوق اإلنسان للنواب بوجه 

عام فأبرز ذلك مجدداً املخاطر التي يتعرض لها النواب يف العامل أثناء أداء 

مهامهم وإعامل حقهم يف حرية التعبري. ويف عام ٢٠١٦، نظرت اللجنة املعنية 

بحقوق اإلنسان للربملانيني يف وضع ٤٥٩ برملانياً من ٤٢ بلداً انُتهكت أو ُهددت 

باالنتهاك حقوقهم بطريقة ما. وللمقارنة، بلغ ذلك العدد ٣٢٠ نائباً من ٤٣ 

مت حاالت  دولة يف عام ٢٠١٥ و٣١١ برملانياً من ٤١ بلداً يف عام ٢٠١٤. وقدِّ

جديدة تخص ١٩٦ برملانياً إىل اللجنة خالل العام قيد االستعراض.

عام  يف  للنواب  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  العامل  من  منطقة  كل  وشهدت 

٢٠١٦ كام ييل:

yy)١٥٥ نائباً من األمريكتان )٣٤ باملئة

yy)١١٠ من آسيا )٢٤ باملئة

yy)8٩ من أفريقيا )١٩ باملئة

yy)٦٣ من أوروبا )١٤ باملئة

yy)٣٩ من الرشق األوسط وشامل أفريقيا )8 باملئة

yy)٣ من جنوب املحيط الهادئ )١ باملئة

ومقارنة باألعوام السابقة، شهد عام ٢٠١٦ زيادة حادة يف القضايا الجديدة يف 

أمريكا الالتينية وأوروبا وبدرجة أقل يف آسيا وانخفاضاً ملحوظاً يف انتهاكات 

حقوق اإلنسان املبلغ عنها يف أفريقيا والرشق األوسط وشامل أفريقيا. وألول 

مرة يف السنوات القليلة املاضية، تلقت اللجنة تقارير عن برملانيني يف منطقة 

املنتهكة  النواب  كان  املرفوعة،  القضايا  غالبية  ويف  الهادئ.  املحيط  جنوب 

حقوقهم األساسية من املعارضة )٧٣ باملئة( عىل الرغم من أن ٢٥ باملئة كانوا 

من األحزاب الحاكمة. و8٠ باملئة من النواب املعنيني رجاالً و٢٠ باملئة نساء 

)مقارنة بنسبة 88 باملئة و١٢ باملئة عىل التوايل يف عام ٢٠١٥(.

وأعرب االتحاد عن قلقه من استخدام اإلجراءات القضائية ملعاقبة املعارضة 

أداء مهمتهم  الربملانيني والربملانات عىل  السلمية وتقويض قدرة  السياسية 

www.ipu.org
http://ipu.org/iss-e/hr-law.htm
postbox@ipu.org
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نائباً
يف بلداً

انتها∑ حقوق االإن�ضان للنواب ٢٠١٦

عدد القضايا املنظورة حالياً أمام لجنة االتحاد املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني

ً اأكÌ االنتهاكات �ضيوعا

غياب املحاكمة العادلة واإلجراءات
غري العادلة األخرى

التعليق غري املربر وإسقاط الوالية الربملانية

انتهاك حرية التعبري

االحتجاز التعسفي للوالية الربملانية

حزب األغلبية
حزب املعارضة

املستقلون / اآلخرون

لجنة االتحاد املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني مصدر فريد 

لحامية وإنصاف النواب املقتولني أو املهاجمني أو املهددين 

أو املسجونني بسبب آرائهم أو اختالفهم السيايس.

وإذا مل يتمكن النواب من أداء عملهم بأمن وسالم ومن 

دون خوف. فال ميكن ضامن أداء الربملان دوره يف حامية 

حقوق اإلنسان والحريات السياسية للمجتمع ككل.

وال دميقراطية من دون احرتام حقوق اإلنسان األساسية 

مثل حرية الفكر والتعبري. والحق يف الحياة والحرية 

واملساواة واملشاركة يف الحكومة.

ويتعاون االتحاد الدويل مع الربملانات لضامن وفائها 

مبسؤولياتها يف مجال حقوق اإلنسان.

https://beta.ipu.org/committee-human-rights-parliamentarians
https://beta.ipu.org/committee-human-rights-parliamentarians
http://archive.ipu.org/press-e/pressrelease201602191.htm
http://archive.ipu.org/press-e/pressrelease201602191.htm
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لجنة حقوق اإلنسان للربملانيني تجري 
 بعثة لتقيص الحقائق يف كمبوديا 

يف عام ٢٠١٦.

٢٠١٦ ،IPU ©

القمع  من  مقلق  منط  ظهر  النواب،  اضطهاد  تفاقم  ظل  ويف  املؤسسية. 

الحياة  القانوين من  واإلقصاء غري  املحاكم  كثرياً  اسُتخدمت  عام ٢٠١٦:  يف 

السياسية كوسيلة إلسكات أصوات االنتقاد.

وأصبح االفتقار للمحاكمة العادلة وغريها من اإلجراءات غري العادلة من 

يف  باملئة   ١8.١ من  )ارتفاعاً   ٢٠١٦ عام  يف  شيوعاً  االنتهاكات  أنواع  أكرث 

الربملانية  الوالية  تعليق  ويليها   )٢٠١٦ عام  باملئة يف   ٢٤.٦ إىل   ٢٠١٥ عام 

باملئة يف  أو سحبها – وهي اسرتاتيجية شهدت زيادة ملحوظة من ١٢.٣ 

التعبري  انتهاكات حرية  باملئة يف عام ٢٠١٦. وظلت   ٢٠.٧ إىل  عام ٢٠١٥ 

مستقرة نسبياً )بزيادة قدرها ٢ باملئة مقارنة بعام ٢٠١٥( وإن انخفضت 

نسبة االعتقاالت واالحتجازات التعسفية انخفاضاً ملحوظاً )١٠.8 باملئة يف 

عام ٢٠١٦ مقابل ١8.٧ باملئة يف عام ٢٠١٥(.

عىل  عاماً   ٤٠ مرور  للربملانيني  اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  وشهدت 

إنشائها يف ظل ذلك العامل امليلء بالتحديات. وكرمت جمعية االتحاد ١٣٥ 

والربملانيات  الربملانيني  من  والعديد  اللجنة  عمل   )٢٠١٦ أكتوبر  )جنيف، 

بالظلم  تنديدهم  بسبب  لتهديدات  يتعرضون  الذين  العامل  يف  الشجعان 

واإلساءة. ومنذ إنشاء اللجنة يف عام 

من  أكرث  قضية  يف  نظرت   ،١٩٧٦

٢٥٠٠ برملاين من ١٠٩ بلدان وتعمل 

السلطات  إلقناع  ملل  أو  كلل  بال 

إيجاد  أجل  من  عليها  الضغط  أو 

هام  رئيسيني  مببدأين  اهتداًء  حل 

مساعدًة  و»لنتكاتف  »ال للتخازل« 

للربملانيني املهددين«.

وكانت االحتفاالت مبرور ٤٠ عاماً تذكرياً حياً لألهمية املتزايدة للجنة وأن 

السابق  السيناتور  قضية  ولعل  اإلنسان.  حقوق  مجال  يف  تفيد  املثابرة 

لحفيدته  الشخصية  الشهادة  طريق  عن  ُنقلت  التي  سوالري  هيبوليتو 

أوليفيا سوالري يريغويني مثاالً جيداً. وكانت قضية السيناتور سوالري من 

أول القضايا التي ُرفعت للجنة يف عام ١٩٧٧. فقد احُتجز وُعذب وُنفي من 

األرجنتني عقب انقالب الحكم يف السنة السابقة. وبعد اإلفراج عنه، واصل 

اللجنة  العدالة وحقوق اإلنسان قبل أن يصبح عضواً يف  الكفاح من أجل 

عام  لالنتظار حتى  لها. واضطر  ورئيساً  للربملانيني  اإلنسان  بحقوق  املعنية 

٢٠١٥ يك يدينه معذبوه.

عائالت  أفراد  االحتفاالت معرض صور وشهادات شخصية من  ومن معامل 

وُشدد  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  من  يزالون  ال  أو  عانوا  الذين  الربملانيني 

م عرض لعمل اللجنة  عىل القصة اإلنسانية لكل قضية ُترفع إىل اللجنة. وقدِّ

فيلم  االتحاد. وأُخرج  وإنجازاتها وتحدياتها خالل حدث خاص يف جمعية 

متحرك عن عمل اللجنة يف تلك املناسبة وسيكون مفيداً يف إبراز ذلك العمل 

داخل الربملانات وخارجها يف شتى أنحاء العامل.

شددت  اللجنة،  أمام  املنظورة  القضايا  يف  الحادة  الزيادة  إىل  ونظراً 

االتحاد  ألعضاء  امللحة  األهمية  عىل  عاماً  األربعني  مبرور  االحتفاالت 

املنتهكة  زمالئهم  مع  أكرب  تضامناً  يظهروا  العامل يك  يف  األفراد  والربملانيني 

األساسية. حقوقهم 

م�ضاعدة الربملانات على اإعمال حقوق االإن�ضان

العام. وواصلنا  طوال  راسخاً  اإلنسان  بحقوق  بالنهوض  االتحاد  التزام  ظل 

دعم املشاركة الربملانية الوثيقة يف عمل مجلس حقوق اإلنسان واستعراضه 

الدوري الشامل.

األمم  مفوضية  الدائم  مع رشيكنا  وثيق  نحو  عىل  عملنا  اإلطار  ذلك  ويف 

املتحدة السامية لحقوق اإلنسان. ويف عام ٢٠١٦، نظمنا معاً مناقشة خرباء 

https://www.youtube.com/watch?v=pIvuCA7V5xs
https://www.youtube.com/watch?v=pIvuCA7V5xs
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انتخبت النائبة األفغانية فوزية كويف رئيسة للجنة حقوق اإلنسان للربملانيني يف 
٢٠١٦ ،IPU/Pierre Albouy ©  .يناير ٢٠١٧

للتقدم املحرز يف املشاركة الربملانية يف مجلس حقوق اإلنسان التي بدأت 

يف عام ٢٠١٣.

والربملانيني  لجنيف  الدبلومايس  املجتمع  من  أعضاء  املشاركون  وشمل 

وممثيل املجتمع املدين واألوساط األكادميية.

املشرتك  منشورهام  من  محدثة  نسخة  السامية  واملفوضية  االتحاد  ونرش 

دليل الربملانيني: حقوق اإلنسان. ويوفر ذلك الدليل ملحة عامة عن اإلطار 

القانوين الدويل لحقوق اإلنسان واآلليات الدولية التي ترشف عىل تنفيذها 

إنفاذ  إىل  الرامية  الربملانية  الجهود  دعم  إىل  وترمي  الوطني.  الصعيد  عىل 

حقوق اإلنسان يف الواقع.

ويف إطار عملنا عىل تحسني مساهمة الربملانات يف منارصة حقوق اإلنسان، 

للتوعية  الهادئ  املحيط  منطقة  يف  للربملانات  إعالمية  ندوة  االتحاد  م  نظَّ

بسبل تحقيق أهداف التنمية املستدامة من منظور حقوق اإلنسان.

وجهان  اإلنسان  وحقوق  املستدامة  التنمية  أهداف  بأن  املشاركون  وأقر 

لعملة واحدة. وخلصوا إىل أنه ينبغي للربملانيني أن يعالجوا حقوق اإلنسان 

واألهداف يف آن واحد أثناء أداء واجباتهم؛ وشددوا عىل أن آليات مساءلة 

املوارد  بزيادة  وناشدوا  بفعالية.  األهداف  تلك  لتحقيق  الزمة  محكمة 

املخصصة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة.

مكافحة االجتار باالأطفال وعمالة االأطفال

رت منظمة العمل الدولية يف عام ٢٠١٣ أن عدد األطفال املعرضني لشكل  قدَّ

من أشكال عاملة األطفال بلغ ١٦8 مليون طفل يف شتى أنحاء العامل. ويف 

رت املنظمة أن ١.٢ مليون طفل يقع ضحية لالتجار كل عام.  عام ٢٠٠٢، قدَّ

وأمام تلك البيانات املخيفة قصص أطفال انتهكت حقوقهم األساسية.

وعمل االتحاد عىل جبهات عديدة من أجل توعية الربملانات برضورة القضاء 

عىل كال اآلفتني.

إقليمية بشأن مكافحة االتجار باألطفال وعاملة األطفال عىل  وخالل ندوة 

نطاق واسع، وافق النواب من أفريقيا الغربية وأفريقيا الوسطى عىل التعاون 

 عىل نحو أوثق. وشارك أكرث من ١٠٠ مشارك يف الندوة منهم 8٠ نائباً من

الندوة بالتعاون بني االتحاد وبرملان الجامعة االقتصادية  مت  ١٦ بلداً. ونظِّ

لدول غرب أفريقيا بدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(.

الخاصة  والدولية  اإلقليمية  القانونية  الصكوك  جرد  املشاركون  واعتزم 

الدول  أيضاً  وشجعوا  األطفال.  وحامية  األطفال  وعاملة  باألطفال  باالتجار 

األعضاء يف الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا عىل التصديق عىل تلك 

عن  للربملانيني  داخلية  إعالمية  دورات  وإجراء  تطبيقها؛  وضامن  الصكوك 

التوعية  جهود  ودعم  األطفال؛  وحامية  األطفال  وعاملة  باألطفال  االتجار 

بتلك القضايا يف صفوف الشعب.

https://beta.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-10/human-rights
https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-06/african-mps-join-forces-tackle-child-labour
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املستدامة.  التنمية  لتحقيق أهداف  الشباب  الشباب حدد حلوالً يوجهها  للربملانيني  العاملي  املؤمتر 

٢٠١٦ ،IPU/Kwatu Media ©

تدعيم متكني ال�ضباب

نصف سكان العامل اليوم دون الثالثني من العمر. وعىل الرغم من ذلك العدد 

الكبري، كشف بحث لالتحاد يف عام ٢٠١٦ أن الشباب ال يزالون ممثلني دون 

النصاب يف برملانات العامل. وعليه، دمجنا متكني الشباب كهدف جوهري يف 

اسرتاتيجيتنا للفرتة ٢٠١٧-٢٠٢١ ونشدد عىل الدور الحيوي الذي ينبغي أن 

تؤديه الربملانات يف تعزيز املشاركة السياسية للشابات والشبان.

العامة  املناقشة  صميم  يف  الربملانات  يف  الشباب  مشاركة  أهمية  وكانت 

الشباب.  صوت  وإسامع  الدميقراطية  تجديد  بشأن   ١٣٤ االتحاد  لجمعية 

إلرشاك  امللحة  الرضورة  عىل  األعضاء  الربملانات  شددت  املناقشة،  وخالل 

املزيد من الشباب يف الحياة السياسية ألنه حق بل عنرص أسايس للتجديد 

الرضوري للمؤسسات السياسية.

قيادة االإدماج

»تحويل األقوال إىل أفعال«، أدخل االتحاد تدابري إلدماج الربملانيني الشباب 

للربملانيني  االتحاد  منتدى  الجهود  تلك  ومحور  هياكله.  أنحاء  شتى  يف 

الشباب، وهو هيئة دولية يقودها الشباب متثل صوت الربملانيني الشباب 

يف العامل.

إنجازات  عن  البلدان  إلبالغ  مساراً  املنتدى  استحدث  الثالثة،  الدورة  ويف 

الشباب من أجل تحسني رصد تأثريه وتقييمه، وأثرى مبنظور الشباب عمل 

االتحاد عىل تجديد الدميقراطية وتعزيز مشاركة النساء يف الحياة السياسية 

والنهوض بحقوق اإلنسان.

اأن�ضطة ال�ضباب لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة

استضافته  والذي  لالتحاد  التابع  الشباب  للربملانيني  العاملي  املؤمتر  إن 

نائباً من شتى أنحاء  الوطنية لزامبيا يف مارس مع أكرث من ١٣٠  الجمعية 

العامل لبحث سبل مساهمة الشباب يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

بحلول عام ٢٠٣٠. وبالتعاون مع عرشات الدعاة الشباب وممثيل برملانات 

الشباب  الربملانيون  اعتمد  املدين،  واملجتمع  الدولية  واملنظامت  الشباب 

حلوالً طموحة يقودها الشباب يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة. ويشمل 

ذلك تعزيز الشفافية واإلرشاف عىل املالية العامة ملكافحة الفساد، وزيادة 

التنمية  الشباب وشواغلهم يف خطط  آراء  وإدماج  الشباب،  الرشاكات مع 

واالسرتاتيجيات والسياسات والقوانني عىل الصعيد الوطني.

االحتاد مركز عاملي للبيانات واالإر�ضادات

يف عام ٢٠١٦، رسخ االتحاد مكانته كمركز عاملي لرصد مشاركة الشباب يف 

استقصاء  بيانات  عىل  وبناء  لتعزيزها.  توجيهية  مبادئ  وإعداد  الربملانات 

https://beta.ipu.org/our-work/youth/data-youth-participation
https://beta.ipu.org/resources/publications/about-ipu/2017-01/strategy-2017-2021
https://beta.ipu.org/resources/publications/about-ipu/2017-01/strategy-2017-2021
http://www.ipu.org/conf-e/134/Rpt-gendebate.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/134/Rpt-gendebate.pdf
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يعمل االتحاد عىل إسامع أصوات 
الربملانيني الشباب يف املحافل الدولية.

٢٠١٦ ،IPU/Charlie Halwiindi ©

الربملانات  يف  الشباب  مشاركة  بشأن   ٢٠١٦ لعام  تقريرنا  كشف  الربملانات، 

الوطنية أن ١.٩ باملئة فقط من أصل ٤٥ ألف برملاين يف العامل دون سن الثالثني.

وحلل التقرير أيضاً مشاركة الشباب يف الربملانات من منظور جنساين وقارن 

الربملانات  اتخذتها  التي  التدابري  واستعرضت  الفرعية.  واملناطق  املناطق 

لتعزيز مشاركة الشباب يف عملها. وأفىض التقرير إىل توصيات مهمة شملت 

الدنيا  السن  مع  للمناصب  للرتشح  الدنيا  السن  ومواءمة  حصص  اعتامد 

من  ملشاركة  محددة  وتدابري  برامج  إعداد  رضورة  عىل  وشدد  للتصويت. 

هم دون الثالثني من العمر والشابات بوجه خاص. وُيعد التقرير التحليل 

األكرث حجية ملشاركة الشباب يف الربملانات واسُتشهد به يف عمل العديد من 

املنظامت الدولية ومنظامت املجتمع املدين.

احلمالت من اأجل م�ضاركة ال�ضباب

املعني  املتحدة  لألمم  العام  األمني  مبعوث  مع  اشرتكنا   ،٢٠١٦ نوفمرب  يف 

حقوق  الحملة  تلك  وتنارص  بالسن.  ليس  الرتشح  حملة  إلطالق  بالشباب 

الشباب املرتشحني إىل مناصب منتخبة وتلهم الشباب باملشاركة يف االنتخابات. 

اإلعالم  وسائل  يف  فوري  تأثري  للحملة  كان  االتحاد،  بيانات  إىل  واستناداً 

 #NotTooYoungToRun االجتامعية بأكرث من ٦٠ مليون ظهور للهاشتاق

يف األسبوع األول. وأرشكت الحملة العديد من املرشعني الشباب النشطني يف 

منتدى االتحاد للربملانيني الشباب.

عن  لالنتخابات  الرتشح  يف  الشباب  بحق  العاملية  الحملة  تلك  وتنهض 

طريق تخفيض السن القانونية لذلك والحث عىل مواءمة سن الرتشح مع 

بالغ للرتشح«.  للتصويت  الحملة مببدأ أن »البالغ  التصويت. وتهتدي  سن 

ذ تلك الحملة تحت رعاية مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعني  وتنفَّ

املتحدة  األمم  وبرنامج  بالشباب، 

املتحدة  األمم  ومفوضية  اإلمنايئ، 

واالتحاد  اإلنسان،  لحقوق  السامية 

الشباب  ومبادرة  الدويل،  الربملاين 

من أجل الدفاع عن الحقوق والنمو 

والتقدم، ومنتدى الشباب األورويب. 

وميكنكم املشاركة يف الحملة عرب /http://nottooyoungtorun.org وتويرت 

 .#NotTooYoungToRun باستخدام

متكني الربملانيني ال�ضباب يف ال�ضاحة الدولية

أصوات  إسامع  يرسنا  الوطني،  الصعيد  عىل  الشباب  دعم  إىل  إضافة 

االتحاد  منتدى  من  وفد  وشارك  الدولية.  املداوالت  يف  الشباب  الربملانيني 

املجلس  نظمه  الذي  للشباب  العاملي  املنتدى  يف  الشباب  للربملانيني 

االقتصادي واالجتامعي يف عام ٢٠١٦ بشأن تنفيذ خطة عام ٢٠٣٠، ومنتدى 

القانون.  وسيادة  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  بشأن  السامية  املفوضية 

وأدى الربملانيون الشباب أدواراً ريادية يف الفعاليتني عن طريق تأكيد دور 

الربملانيني الشباب كجهات رئيسية يف حركة الشباب الدولية واستفادة أعضاء 

املنتدى من مجموعة واسعة من القادة ووجهات النظر العاملية. وقد ساعد 

ذلك يف ترسيخ مكانة النواب كمنارصي متكني الشباب عىل الصعيد الدويل 

فضاًل عن تدعيم دور االتحاد كقائد للحركة.

http://www.ipu.org/pdf/publications/youthrep-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/youthrep-e.pdf
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ُعرض رسم معلومايت يبني عمل االتحاد 
التاسعة  الدورة  الصحة خالل  يف مجال 

والستني لجمعية الصحة العاملية.

٢٠١٦ ،IPU ©

يف عام ٢٠١٦، تعاونا مع منظمة الصحة العاملية ورشاكة صحة األم والوليد 

والطفل وبرنامج األمم املتحدة املشرتك بني منظامت األمم املتحدة ملكافحة 

لضامن حصول  واملالريا  والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي  والصندوق  اإليدز 

الجميع عىل الخدمات الصحية من دون متييز.

للمساهمة  الربملانات وكفاءاتهم  بناء قدرات  النشاط املشرتك  وشمل ذلك 

يف تحسني نواتج الصحة للنساء واألطفال واملراهقني واملجموعات املهمشة 

يتعاطون  الذين  واألشخاص  رجاالً  يعارشون  الذين  الرجال  مثل  األخرى 

املخدرات. ويتمحور عملنا حول ما ييل:

yy توفري مساهامت قوية يف غايات هدف التنمية املستدامة املتعلق بالصحة

وبخاصة الجهود الرامية إىل القضاء عىل اإليدز بحلول عام ٢٠٣٠،

yy،وتوسيع نطاق الحصول عىل الخدمات الصحية

yy.وتنفيذ أحكام االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق

املناق�ضات العاملية اخلا�ضة بال�ضحة

واصل االتحاد يف عام ٢٠١٦ تعبئة مساهمة الربملانات يف اآلليات واملسارات 

العاملية،  الخاصة بالصحة. وبالتعاون مع منظمة الصحة  الرئيسية  العاملية 

العاملية. وشدد  الصحة  برملاين عىل اإلطالق يف جمعية  أول اجتامع  نظمنا 

ذلك الحدث التاريخي عىل الدور الذي ميكن أن يؤديه الربملانيون، بفضل 

وتخصيص  لألنشطة  األولوية  إيالء  يف  ناخبيهم،  كممثيل  الفريدة  مكانتهم 

املوارد لحامية حق الجميع يف أعىل معايري الصحة.

م عىل هامش  وشارك نواب من شتى أنحاء العامل يف االجتامع الربملاين املنظَّ

اجتامع األمم املتحدة الرفيع املستوى املعني بالقضاء عىل اإليدز. وناقشوا 

املامرسات الناجحة وحددوا سبل تعجيل السياسات الفعالة لضامن حصول 

االجتامع  االتحاد  م  ونظَّ يحتاجونها.  التي  الصحية  الخدمات  عىل  الجميع 

األمم  منظامت  بني  املشرتك  املتحدة  األمم  برنامج  مع  الوثيق  بالتعاون 

املنظمتني ملكافحة  القامئة بني  الرشاكة  إىل  استناداً  اإليدز  املتحدة ملكافحة 

االجتامع  يف  املعتمد  اإلعالن  ويقر  الربملاين.  العمل  طريق  عن  املرض  ذلك 

الرفيع املستوى مع التقدير بجهود االتحاد لدعم الربملانات الوطنية يف تذليل 

العقبات السياسية والترشيعية أمام التصدي الوطني الفعال لفريوس نقص 

املناعة البرشية ومرض اإليدز.

ويف مستجدات أخرى يف عام ٢٠١٦، دعا األمني العام لألمم املتحدة رئيس 

العالية  االستشارية  املجموعة  يف  املشاركة  إىل  تشودري  صابر  االتحاد 

املستوى لحركة كل امرأة كل طفل واألمني العام لالتحاد مارتن شونغونغ 

إىل االنضامم إىل الفريق التوجيهي ملبادرة تعزيز التغذية.

 م�ضاعدة الربملانات

على حتقيق اأهداف ال�ضحة

https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-05/ipu-secretary-general-commits-mobilizing-parliaments-in-historic-wha-speech
https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-01/major-health-promotion-role-ipu-president
https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-01/major-health-promotion-role-ipu-president
https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-09/ipu-part-global-efforts-eradicate-malnutrition
https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-09/ipu-part-global-efforts-eradicate-malnutrition
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فتاة عمرها ١٥ عاماً يف فيديو يف يوم زواجها من رجل عمره ٣٢ عاماً يف بنغالديش. 
وتقرتح الحكومة قانوناً جديداً لسد الفجوة بني القانون املدين والقانون الديني 

٢٠١٥ ،Getty Images/AFP/Allison Joyce ©  .الشخيص

الت�ضدي الأوجه عدم امل�ضاواة يف الرعاية ال�ضحية

واصل االتحاد العمل بالتعاون الوثيق مع الربملانات عىل معالجة أوجه عدم 

املساواة يف مجال الصحة وضامن إيالء عناية خاصة الحتياجات أكرث الفئات 

تهميشاً وحرماناً.

ويف ليسوتو، أجرينا استعراضاً لعمل الربملان عىل األهداف اإلمنائية لأللفية 

وتبنيِّ  تحقيقها.  يف  ساهمت  رئيسية  التزامات  وحددنا  بالصحة  املتعلقة 

الدراسة مدى مامرسة الربملانات لسلطاتها لضامن وفاء حكوماتها بالتزاماتها 

والرتويج لتقديم خدمات أعدل وأفضل. وأدرجت أيضاً يف االستعراض خطة 

املتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف  لتنفيذ  ليسوتو  لربملان  مقرتحة  عمل 

بالصحة.

حماية �ضحة الن�ضاء والفتيات

معمقة  دراسات  العاملية إلجراء  الصحة  منظمة  مع  االتحاد رشاكته  ع  وسَّ

عن تأثري الترشيعات يف قضايا الصحة. وُنرشت أول دراسة يف عام ٢٠١٦ 

ونظرت يف ترشيعات زواج القرص والزواج املبكر والقرسي يف ٣٧ بلداً من 

منطقة آسيا واملحيط الهادئ. وتعدرّ تلك األنواع من الزواج انتهاكاً لحقوق 

اإلنسان إذ تحرم الفتاة من طفولتها وتعرض صحتها ومنوها للخطر وتعرقل 

خطر  من  وتزيد  االجتامعية  والتنمية  للتمكني  فرصها  من  وتحد  تعليمها 

تدابري  للدراسة  الرئيسية  التوصيات  وشملت  واإلساءة.  للعنف  تعرضها 

شاملة منها ما ييل:

yy،ترشيعات لرفع السن الدنيا لزواج البنات إىل ١8 سنة

yy،وتوفري فرص متساوية للحصول عىل تعليم جيد للبنات والصبيان

yy وحشد البنات والصبيان واآلباء والقادة حول تغيري املامرسات التمييزية

ضد البنات،

yy واكتساب والتوظيف  للتعليم  خيارات  البنات  من  املتزوجات  ومنح 

مهارات املعيشة ومعلومات وخدمات عن الصحة الجنسية واإلنجابية، 

وتوفري الوصول إىل خدمات يف حاالت العنف األرسي،

yy وعدم الفقر  ذلك  يف  مبا  األطفال  لزواج  الرئيسية  األسباب  ومعالجة 

املنخفضة  والقيمة  الجنس  أساس  عىل  والتمييز  الجنسني  بني  املساواة 

للفتيات والعنف ضد البنات.

تلك  يف  حاسمة  الزواج  من  األنواع  تلك  من  للحد  الترشيعات  وكانت 

األنشطة.

وبالتعاون مع برملان بنغالديش، بدأنا مبادرة مشرتكة ملدة سنتني تهدف إىل 

تعزيز تأثري جهود تواصل النواب مع املجتمع للقضاء عىل زواج األطفال. 

وتوفر املبادرة أيضاً منصة ملناقشة التوصيات وتحسينها فيام يخص مرشوع 

قانون زواج األطفال املزمع مناقشته يف الربملان يف عام ٢٠١٧.

https://beta.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/child-early-and-forced-marriage-legislation-in-37-asia-pacific-countries
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نواب يف سرياليون ينتفعون بتدريب 
للقضاء عىل التمييز ضد الناجني من 

مرض اإليبوال.

٢٠١٦ ،IPU ©

لتحسني  الربملاين  العمل  تعزيز  عىل  يعمالن  واالتحاد  رواندا  برملان  وبدأ 

الصحة  عن  معلومات  عىل  والحصول  املراهقني  وصحة  األرسي  التخطيط 

ويف  األهمية.  البالغة  واإلحصاءات  املدين،  والتسجيل  واإلنجابية،  الجنسية 

مت اجتامعات بني النواب وقادة املجتمع واملسؤولني املحليني  نوفمرب، نظِّ

والعوامل  واالحتياجات  الثغرات  وحددوا  حياً.   ٣٠ يف  العام  والجمهور 

العمل  النتائج  التخطيط األرسي. وسرتشد  النفاذ إىل  التي عرقلت  الثقافية 

الربملاين املستقبيل عىل تلك القضية.

أوغندا  برملان  ق  عمَّ  ،٢٠١٢ عام  يف  بدأ  الذي  القائم  التعاون  إىل  واستناداً 

واالتحاد مسائل صحة األم والوليد والطفل. ويف نوفمرب ٢٠١٦، نظمنا ندوة 

للنواب الجدد حيث وضعت اسرتاتيجية ترويج جديدة إلرشاد عمل برملان 

أوغندا العارش يف مجال صحة األم والوليد والطفل.

وانتفع ٤٠ نائباً من سرياليون بتدريب معمق يف حلقة عمل تحت رعاية 

التمييز وإقصاء الناجني من مرض إيبوال. وبعد  االتحاد بشأن القضاء عىل 

حلقة العمل، أجرى النواب زيارات للتواصل مع فريتاون واملدينة الرشقية 

لكينيام من أجل نرش رسائل الدعم للناجني ومكافحة العنف واإلقصاء الذي 

النساء املصنب بذلك املرض يف املجتمعات والسياقات الصحية.  تتعرض له 

القانونيني والعاملني يف  املحليني والرشطة واملسؤولني  القادة  وتواصلوا مع 

واملجموعات  املدين  املجتمع  ومنظامت  واملجتمع  والتعليم  الصحة  مجال 

التي متثل النساء والشباب والجمهور العام.

البرشية/ املناعة  نقص  بفريوس  املعني  االستشاري  االتحاد  فريق  وقام 

لوساكا  إىل  ميدانية  بعثة  بإيفاد  والطفل  والوليد  األم  اإليدز وصحة  مرض 

ل الحصول عىل  بزامبيا وهي إحدى املدن الثالثة عرشة يف العامل التي تعجِّ

يف  الربامج  تنفيذ  نجاح  بنفسها  املجموعة  وشهدت  الفريوس.  لذلك  عالج 

الطفل ودعت  إىل  األم  من  الفريوس  انتقال  من  للحد  املحلية  املجتمعات 

إىل توسيع نطاق تلك الربامج. ويعتزم االتحاد تزويد برملان زامبيا بالدعم 

التقني واملشورة بشأن صحة النشاء واألطفال واملراهقني.

https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-01/rwanda-mps-urge-action-civil-registration
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االتحاد ملتزم بالجهود الرامية إىل تحقيق 
تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠.

٢٠١٥ ،NurPhoto/Alvaro Fuente ©

 اإدراج اأهداف التنمية امل�ضتدامة 

يف �ضميم العمل الربملاين

تعدرّ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ مجموعة شاملة تضم ثالثة عنارص 

من  والحد  املناخ  وتغري  املستدامة  التنمية  أهداف  هي  ومرتابطة  رئيسية 

مخاطر الكوارث. والخطة رؤية طموحة للقضاء عىل الفقر وإنقاذ الكوكب 

وضامن الرخاء للجميع. وأعضاء االتحاد ملتزمون باتخاذ التدابري الالزمة للميض 

قدماً بتلك الرؤية ومواصلة العمل عىل جعل الربملانات »مالمئة للغرض« من 

أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة. وتحت رعاية االتحاد، التزمت الربملانات 

بتحويل أهداف التنمية املستدامة إىل قوانني محلية قابلة لإلنفاذ ومساءلة 

الحكومات ومواءمة امليزانيات مع الخطط الوطنية للتنمية املستدامة.

ويف عام ٢٠١٦، ركز االتحاد عىل تعزيز تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

وبفضل  اإلقليمي.  املستوى  عىل  الربملانيني  والتعاون  التبادالت  طريق  عن 

سلسلة من الندوات، وسعنا املعارف والتفاهم بني الربملانات بشأن أهداف 

اإلقليمية.  املستويات  املستدامة وساعدناهم يف وضع خطط عىل  التنمية 

وأفضت الندوات إىل عدد من التوصيات امللموسة واالستباقية يك تساهم 

االجتامعات  تلك  وركزت  املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  الربملانات يف 

الحوكمة  أهمية  أبرز  الذي  املستدامة  للتنمية   ١٦ الهدف  عىل  اإلقليمية 

والشمولية واملشاركة والحقوق واألمن يف تحقيق التنمية املستدامة.

ويف يناير، بحث رؤساء الربملانات يف منطقة جنوب آسيا سبالً عملية لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة مع إيالء عناية خاصة لتحسني الصحة بالحد من 

استهالك التبغ. وأبرزوا ثغرات الحوكمة ورضورة وضع خارطة عمل وطنية 

وإقليمية. وقالوا إن أنظمة رصد التقدم وإنفاذ املساءلة تكتيس أهمية محورية 

للمشاركة الربملانية. وسعياً إىل التقدم يف ذلك العمل، اعتمد رؤساء الربملانات 

إعالن داكا بشأن العمل عىل خطة التنمية املستدامة يف جنوب آسيا ووافق 

عىل إنشاء منتدى رؤساء الربملانات يف منطقة جنوب آسيا املعني بتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة. وقرروا أن يجتمع املنتدى مرة يف السنة ملناقشة 

التقدم يف تحقيق تلك األهداف مع تركيز كل اجتامع عىل أحد جوانب التنفيذ.

الثانية عىل  للسنة  الوسطى والرشقية  أبريل، اجتمعت برملانات أوروبا  ويف 

التوايل يف بوخارست برومانيا ملتابعة االستنتاجات التي خلصت إليها يف عام 

٢٠١٥. وتعهدت بتحقيق أهداف التنمية املستدامة باستخدام نهج شامل: 

إىل  يشري  بياناً  واعتمدت  والرشاكات«.  والكوكب  والرخاء  والسالم  »الشعب 

أن النواب يتمتعون مبكانة فريدة لتوعية املواطنني بأهمية االنتقال إىل ثقافة 

مسؤولة بيئياً. وُحثت الربملانات عىل ضامن متتعها بقوانني مالمئة لحامية البيئة 

تغري  تأثري  والحد من  الطبيعية  للكوارث  لالستجابة  كافية  وتخصيص موارد 

املناخ. ومبناسبة تلك الندوة اإلقليمية، اعتمد برملان رومانيا إعالناً شامالً عن 

أهداف التنمية املستدامة وهو أول إعالن من ذلك النوع يف شتى أنحاء العامل.

الالتينية والكاريبي يف ديسمرب  أمريكا  أنحاء  الربملانيون من شتى  واجتمع 

الالتينية  أمريكا  وبرملان  االتحاد  رعاية  تحت  ندوة  خالل  بنام  مدينة  يف 

https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-02/south-asia-speakers-summit-pledges-action-tobacco-and-sdgs
https://beta.ipu.org/news/news-in-brief/2016-12/parliaments-south-america-and-caribbean-mobilize-around-sdgs
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والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  املساواة  عدم  أوجه  عىل  وركزوا  والكاريبي. 

خطوات  وحددوا  املنطقة.  يف  املستدامة  التنمية  تحقيق  يف  للتقدم  وعرقلتها 

رئيسية ميكن للربملانات اتخاذها لسد ثغرات الدخل يف البلدان وبينها فضاًل عن 

مكافحة التمييز واإلقصاء الذي يحول دون الرفاه والرخاء.

وعقد االتحاد واملجلس الوطني الشعبي الصيني أول ندوة أقاليمية يف بيجني 

بنغالديش وكمبوديا  االبتكاري مشاركني من  االجتامع  يف سبتمرب. وجمع ذلك 

وكينيا وباكستان ورواندا وزامبيا والصني استخدموا تلك املنصة لتبادل الخربات 

التعاون  تعزيز  سبل  املناقشة  وشملت  املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  يف 

خاصة  عناية  وأوليت  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  النامية  البلدان  بني 

لتغري املناخ وعواقبه الذي بات أحد أهم العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.

 م�ضاعدة الربملانات يف اإ�ضفاء الطابع املوؤ�ض�ضي 

على اأهداف التنمية امل�ضتدامة

سعياً إىل مساعدة الربملانات عىل املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة وتنفيذها، 

وضع االتحاد باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ مجموعة أدوات للتقييم 

التنمية املستدامة. وترمي مجموعة األدوات إىل متكني  الذايت يف مجال أهداف 

الربملانات من تحديد املامرسات الجيدة والثغرات والفرص والدروس املستفادة 

إلضفاء الطابع املؤسيس بفعالية عىل أهداف التنمية املستدامة وتعميمها يف املسار 

الترشيعي. وينبغي أن تسمح نتائج التقييم الذايت بتحديد أولويات اإلصالح من 

أجل تعزيز استجابتها ألهداف التنمية املستدامة وبدء عملية التقييم الداخيل. 

والهدف النهايئ هو أن تصبح الربملانات »مالمئة للغرض« من أجل املشاركة مشاركة 

كاملة يف تحقيق خطة عام ٢٠٣٠.

خارطة الطريق الربملانية ملواجهة تغريرّ املناخ

واعتمدت  املناخ.  تغريرّ  مجال  يف  أنشطته  االتحاد  كثَّف   ،٢٠١٦ عام  يف 

الربملانات األعضاء خطة العمل الربملانية بشأن تغريرّ املناخ وكان الغرض 

يف  والرقابة  واملتابعة  واملشاركة  السياسية  اآلراء  حشد  منها  الرئييس 

الربملانات خالل تنفيذ اتفاق باريس.

املتحدة  األمم  ملؤمتر  الربملاين  االجتامع  صميم  يف  العمل  خطة  وكانت 

بشأن تغري املناخ (COP22/CMP12) املعقود يف املغرب وجمع نحو ٣٠٠ 

وجود  االجتامع  وأثبت  قارات.  وخمس  بلداً   ٦٠ من  أكرث  من  مندوب 

تغريرّ  مجال  حاسمة يف  تدابري  اتخاذ  الربملانيني برضورة  لدى  قوي  وعي 

املناخ. وشمل ذلك بخاصة الترشيع لالنتقال إىل الطاقة املتجددة ونقل 

التكنولوجيا واملساهامت املحددة وطنياً مثل االلتزامات العامة بتدابري 

تغريرّ املناخ التي يعتزم موقعو اتفاق باريس تنفيذها بعد عام ٢٠٢٠.

بفعالية  املساهمة  عىل  للقدرة  الربملان  يفتقر  البلدان،  من  العديد  ويف 

القدرات رشط  بناء  يف  واالستثامر  متويلها.  اسرتاتيجيات وضامن  ووضع 

رئييس مسبق للترشيع والعمل بإحكام. واعتمد اجتامع املغرب خارطة 

طريق لتنفيذ خطة العمل الربملانية بشأن تغريرّ املناخ.
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 تعبئة املوارد – من ميوِّل

االحتاد الربملاين الدويل؟

بالسالم  النهوض  عىل  االتحاد  عمل  املنتسبون  وأعضاؤنا  أعضاؤنا  ميوِّل 

والدميقراطية والتنمية املستدامة. ونتلقى أيضاً مبلغاً متزايداً من املساهامت 

الطوعية من الحكومات ووكاالت التنمية وهيئات األمم املتحدة ومؤسسات.

اإلمنايئ  الدعم  ومنظمة  الدولية،  والتنمية  للتعاون  السويدية  والوكالة 

توفر  التي  املانحة  الجهات  بني  من  للتنمية  األيرلندية  والوكالة  العاملي، 

اإلنسان  بالجنسني وحقوق  املتعلقة  للربامج  السنوات  متعدد  متوياًل  حالياً 

اتفاق متويل  الصني  ديسمرب ٢٠١٥، وقعت حكومة  التقني. ويف  والتعاون 

مع االتحاد لدعم الربامج وبناء القدرة الربملانية عىل املساهمة يف التنمية 

املستدامة يف البلدان النامية. وتوفر الرشاكات مع أرسة األمم املتحدة دعاًم 

لعدد من الربامج القطرية.

ويف عام ٢٠١٦، شملت مستجدات التمويل املساهامت الحكومية والرشاكات 

املعززة. ووفرت اإلدارة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية منحة 

مت  ملدة ثالث سنوات لدعم أنشطة االتحاد يف مجال قضايا الجنسني. وقدَّ

خدمات  وأتاحت  متويل  لربنامج  دعاًم  املتحدة  العربية  اإلمارات  حكومة 

توفري  كوريا  جمهورية  وواصلت  لالتحاد.  اإللكرتوين  املوقع  لتطوير  عينية 

الدعم من حيث انتداب كبار موظفي البحث إىل االتحاد. وتعهدت حكومة 

غينيا االستوائية مبوارد ملساعدة عملنا عىل متكني الشباب. ووقعت منظمة 

الصحة العاملية اتفاق رشاكة جديداً يف عام ٢٠١٦ فيام يخص أنشطة االتحاد 

أموال إضافية من  األم والوليد والطفل واملراهق. ووردت  املتعلقة بصحة 

حكومتيَي أنغوال وميكرونيزيا.

بالتامس املزيد من التمويل الطوعي  ويظل االتحاد الربملاين الدويل ملتزماً 

من أجل تحقيق أهداف اسرتاتيجيته الجديدة.

http://archive.ipu.org/press-e/pressrelease201508312.htm
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الع�ضوية

يف عام ٢٠١٦، انضم برملانا جزر القمر ومرص مجدداً إىل االتحاد الربملاين الدويل. وانضم 

برملانا غيانا وسوازيالند. وُمنحت صفة عضو منتسب مللتقى برملانات الدول األعضاء يف 

املؤمتر الدويل ملنطقة البحريات العظمى. ووافق املجلس أيضاً عىل طلب انضامم الجمعية 

املستقلة بصفة عضو منتسب بعدما  الدول  للدول األعضاء يف رابطة  الربملانية املشرتكة 

كانت مراقباً دامئاً.

وُأبلغ املجلس بوضع بعض الربملانات وأحيط علاًم بتوصيات اللجنة التنفيذية فيام يخص 

الكونغو  وجمهورية  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  وكمبوديا  بوروندي  التالية:  الربملانات 

الدميقراطية وإريرتيا وغينيا-بيساو وهايتي وليبيا والصومال وجنوب السودان والجمهورية 

العربية السورية وتايلند وتركيا وفنزويال )جمهورية-البوليفارية( واليمن.

ووافق املجلس عىل إنشاء صندوق التضامن الربملاين لتشجيع مشاركة الربملانات وال سيام 

عاملية.  عضوية  تحقيق  إىل  االتحاد  سعي  يف  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  برملانات 

وستضع اللجنة الفرعية املعنية بالشؤون املالية التفاصيل العملية للصندوق يك تعتمدتها 

الهيئات الرئاسية لالتحاد الربملاين الدويل.

ويضم االتحاد الربملاين الدويل حالياً ١٧١ برملاناً وطنياً و١١ عضواً منتسباً.

االأع�ضاء )١٧١(

االتحاد الرويس، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، 

الجبل،  األسود  إسلندا،  إرسائيل،  إستونيا،  أسرتاليا،  إسبانيا، 

أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، 

إيران  أنغوال، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا،  أندورا، إندونيسيا، 

)جمهورية – اإلسالمية(، إيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، 

باراغواي، باكستان، باالو، البحرين، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، 

بوركينا  بوتسوانا،  بوتان،  بنن،  بنام،  بنغالديش،  بلغاريا، 

 – )دولة  بوليفيا  بولندا،  والهرسك،  البوسنة  بوروندي،  فاسو، 

ترينيداد  تركيا،  تايلند،  بيالروس،  بريو،  القوميات(،  املتعددة 

وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور-ليشتي، الجزائر، 

الدومينيكية،  الجمهورية  التشيكية،  الجمهورية  القمر،  جزر 

الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الدميقراطية، 

كوريا  كوريا، جمهورية  املتحدة، جمهورية  تنزانيا  جمهورية 

الشعبية،  الدميقراطية  الو  جمهورية  الدميقراطية،  الشعبية 

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جمهورية مولدوفا، 

ملحة عن االحتاد الربملاين الدويل
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جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، الرأس األخرض، 

رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، 

رسي النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، 

رصبيا،  شييل،  سيشيل،  سرياليون،  سويرسا،  السويد،  سورينام،  السودان، 

الصومال، الصني، طاجيكستان، العراق، عامن، غابون، غامبيا، غانا، غواتيامال، 

غيانا، غينيا، غينيا-بيساو، غينيا االستوائية، فرنسا، الفلبني، فلسطني، فنزويال 

)جمهورية-البوليفارية(، فنلندا، فيجي، فييت نام، قربص، قطر، قريغيزستان، 

ديفوار،  كوت  كوبا،  كندا،  كمبوديا،  كرواتيا،  الكامريون،  كازاخستان، 

لكسمربغ،  لبنان،  التفيا،  كينيا،  الكويت،  الكونغو،  كولومبيا،  كوستاريكا، 

ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مرص، 

اململكة  السعودية،  العربية  اململكة  ملديف،  مالوي،  املكسيك،  املغرب، 

ميامنار،  موناكو،  موزامبيق،  موريشيوس،  موريتانيا،  منغوليا،  املتحدة، 

النيجر،  نيبال،  النمسا،  الرنويج،  ناميبيا،  املوحدة(،   – )واليات  ميكرونيزيا 

هولندا،  هنغاريا،  هندوراس،  الهند،  هايتي،  نيوزيلندا،  نيكاراغوا،  نيجرييا، 

اليابان، اليمن، اليونان

أعضاء االتحاد

غري األعضاء يف االتحاد

االأع�ضاء املنت�ضبون )١١(

غرب  لدول  االقتصادية  الجامعة  برملان  األورويب،  الربملان  األنديز،  برملان 

أفريقيا، برملان الجامعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، الربملان العريب، 

برملان أمريكا الالتينية، برملان أمريكا الوسطى، الجمعية الربملانية املشرتكة 

للدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة، الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا، 

الجمعية الترشيعية لرشق أفريقيا، اللجنة الربملانية املشرتكة التابعة لالتحاد 

االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
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اأع�ضاء اللجنة التنفيذية يف ٢٨ فرباير ٢٠١٧

نهاية الواليةاالأع�ضاء

أكتوبر ٢٠١٧السيد تشودري )بنغالديش(الرئيس
أكتوبر ٢٠١٧السيد ليديل غرينجري )اململكة املتحدة(نائب رئيس اللجنة التنفيذية

أكتوبر ٢٠١٩السيد إثورو )كينيا(نواب رئيس االتحاد الربملاين الدويل
أبريل ٢٠١٧السيد جاسم أحمد )اإلمارات العربية املتحدة(

أكتوبر ٢٠١٩السيد كوساشيف )االتحاد الرويس(
أكتوبر ٢٠١٩السيد لينس )الربازيل(

أكتوبر ٢٠١8السيد سوزويك )اليابان(
أكتوبر ٢٠١8السيدة بن باديس )الجزائر(األعضاء

أكتوبر ٢٠١8السيد ديل بيتشيا )فرنسا(
أكتوبر ٢٠١٩السيدة إلديغارد )الرنويج(

مارس ٢٠١٩السيدة حبيبو )النيجر(
أكتوبر ٢٠١٩السيد جاليل )جمهورية إيران اإلسالمية(

مارس ٢٠١8السيدة مينسا-ويليامز )ناميبيا(
أكتوبر ٢٠١٧السيد رشيجفري )هولندا(

أكتوبر ٢٠١٩السيد إنغوين فان غياو )فييت نام(
أكتوبر ٢٠٢٠السيدة فريير غوميز )كوبا(

أكتوبر ٢٠١٩السيدة أوليفريا فالينتي )أنغوال(

اللجان الدائمة: اأع�ضاء املكاتب يف ٢٨ فرباير ٢٠١٧

نهاية الواليةاالأع�ضاء

السالم واألمن الدويل
مارس ٢٠٢٠ )انُتخب رئيساً يف مارس ٢٠١٦(السيد روجاس )املكسيك(الرئيس

مارس ٢٠١8 )انُتخب نائباً للرئيس يف مارس ٢٠١٦(السيد باشيكو )الربتغال(نائب الرئيس
مارس ٢٠١8السيد أوسييل إندونغو )غابون(املجموعة األفريقية

مارس ٢٠١8السيدة كاتوتا )زامبيا(
مارس ٢٠٢٠السيد اسيبيغاال )أوغندا(

مارس ٢٠١8السيدة حجي تقوي )البحرين(املجموعة العربية
مارس ٢٠١8السيد األحمد )فلسطني(

مارس ٢٠٢٠السيد البكار )األردن(
مارس ٢٠١٩السيد سينغ )الهند(مجموعة آسيا واملحيط الهادئ 

أكتوبر ٢٠٢٠السيدة عبيد )باكستان(
أكتوبر ٢٠٢٠السيد سوامنونغكول )تايلند(

مارس ٢٠١8السيدة أتشيميان )أرمينيا(مجموعة أوراسيا
مارس ٢٠١8السيد أشيمباييف )كازاخستان(

مارس ٢٠١8السيد كليموف )االتحاد الرويس(
 مجموعة أمريكا الالتينية 

والكاريبي
مارس ٢٠١8السيدة فريمني نوييس )الجمهورية الدومينيكية(

 السيد جابور )فنزويال(
الرئيس الحايل

مارس ٢٠١8

مارس ٢٠١8السيدة دوريو )فرنسا(مجموعة اإلثنى عرش املوسعة
 السيد نيوفيتو )قربص(

نائب الرئيس الحايل
مارس ٢٠١8

مقررا اللجنة الدامئة يف الجمعية 136
 السيد كوساشيف )االتحاد الرويس(

السيدة كوترا-كوكوما )قربص(
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نهاية الواليةاالأع�ضاء

التنمية املستدامة واملالية والتجارة
أكتوبر ٢٠١8 )انُتخب رئيساً يف مارس ٢٠١٦(السيدة تيولونغ )كمبوديا(الرئيسة

مارس ٢٠١8 )انُتخب نائباً للرئيسة يف مارس ٢٠١٦(السيد سيسيه )مايل(نائب الرئيسة
 نائب الرئيسة الحايلاملجموعة األفريقية

أكتوبر ٢٠١٩السيد موسيندو فلونغو )جمهورية الكونغو الدميقراطية(
مارس ٢٠٢٠السيدة مهالنغا )زمبابوي(

مارس ٢٠١8السيد عبدالله أبل )الكويت(املجموعة العربية
مارس ٢٠١8السيدة عيل سامل )موريتانيا(
مارس ٢٠٢٠السيد حسني آدم )السودان(

مارس ٢٠١8السيدة مارينو )أسرتاليا(مجموعة آسيا واملحيط الهادئ
أكتوبر ٢٠١٩السيد سينغ )الهند(  الرئيس الحايل

مارس ٢٠٢٠السيدة غريسياين )جمهورية مولدوفا(مجموعة أوراسيا
مارس ٢٠٢٠السيدة غومريوفا )االتحاد الرويس(
أكتوبر ٢٠٢٠السيد تورسونبيكوف )قريغيزستان(

 مجموعة أمريكا الالتينية 
والكاريبي

أكتوبر ٢٠١٩السيد هيبري )أوروغواي(
أكتوبر ٢٠١٩السيد أكونيا نونييز )بريو(

أكتوبر ٢٠١٩السيدة برادو )بنام(
مارس ٢٠١8السيد هاف )الدامنرك(مجموعة اإلثنى عرش املوسعة

مارس ٢٠٢٠السيدة ليندبريغ )السويد(
مارس ٢٠١٧السيدة ميجاتوفيتش )رصبيا(

مقررا اللجنة الدامئة يف الجمعية 136
السيدة كويفاس )املكسيك(
السيد برمياشندران )الهند( 

نهاية الواليةاالأع�ضاء

الدميقراطية وحقوق اإلنسان
مارس ٢٠٢٠ )انُتخبت رئيسة يف أكتوبر ٢٠١٦(السيدة تشرييليتسو )بوتسوانا(الرئيسة

مارس ٢٠١8 )انُتخبت نائبة للرئيسة يف أكتوبر ٢٠١٦(السيدة كوترا-كوكوما )قربص(نائبة الرئيسة
 شاغراملجموعة األفريقية

مارس ٢٠١8السيد لوسياكو )كينيا(  الرئيس الحايل
مارس ٢٠١8السيد الجبوري )العراق(املجموعة العربية

مارس ٢٠١٩السيدة السامك )البحرين(
مارس ٢٠١8السيدة الديب )الجمهورية العربية السورية(

مارس ٢٠١8السيدة لورك خينغ )كمبوديا(مجموعة آسيا واملحيط الهادئ
مارس ٢٠٢٠السيد وانغشوك )بوتان(

مارس ٢٠٢٠السيد ديساي )الهند(
مارس ٢٠٢٠السيد سلوتسيك )االتحاد الرويس(مجموعة أوراسيا

مارس ٢٠٢٠السيد يرشوف )كازاخستان(
مارس ٢٠٢٠أرمينيا

مارس ٢٠١8السيد بوفا )سورينام(مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي
مارس ٢٠١٩السيدة باترا باريغا )بريو(

مارس ٢٠١8السيدة سوسا )السلفادور(
مارس ٢٠١٧السيدة كينغ )نيوزيلندا(  نائبة الرئيسة الحاليةمجموعة اإلثنى عرش املوسعة

مارس ٢٠٢٠السيد الكاو )الربتغال(
مقررا اللجنة الدامئة يف الجمعية 13٧

 السيد أوماخانوف )االتحاد الرويس(
يؤكد الحقاً
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وفقاً للامدة 8-١ من قواعد اللجان الدامئة بصيغتها املعدلة يف أكتوبر ٢٠١٣، ُينتخب أعضاء املكتب لوالية مدتها سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة. والتاريخ املبنيَّ يف عمود »نهاية 

الوالية« يطابق املدة النظرية القصوى للوالية.

نهاية الواليةاالأع�ضاء

الدميقراطية وحقوق االإن�ضان

مارس ٢٠١٩ )انُتخب رئيساً يف أكتوبر ٢٠١٥(السيد أفسان )السويد(الرئيس
مارس ٢٠١8) انُتخب نائباً للرئيس يف مارس ٢٠١٦(السيد املنصور )السودان(نائب الرئيس

مارس ٢٠١٩السيد بوكو )بوتسوانا(املجموعة األفريقية
أكتوبر ٢٠١8السيد شهاب )الجزائر(

مارس ٢٠١8السيدة موكييت )كينيا(
 نائب الرئيس الحايلاملجموعة العربية

مارس ٢٠١8السيدة البسطي )اإلمارات العربية املتحدة(
مارس ٢٠١8السيدة بن مسعود )املغرب(

مارس ٢٠١٩السيد أزاد )بنغالديش(مجموعة آسيا واملحيط الهادئ
أكتوبر ٢٠١8السيدة نورسانتي )إندونيسيا(

أكتوبر ٢٠٢٠السيدة سامباتيسري )تايلند(
أكتوبر ٢٠١٩السيدة بيميندينا )كازاخستان(مجموعة أوراسيا

 شاغر
أكتوبر ٢٠٢٠السيد أسيلبيك أولو )قريغيزستان(

مارس ٢٠١8السيد ماهيا )أوروغواي(مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي
 شاغر

مارس ٢٠١8السيدة خ. أورتيز غونزاليز )املكسيك(
 الرئيس الحايلمجموعة اإلثنى عرش املوسعة

مارس ٢٠١8السيد دوسون )كندا(
أكتوبر ٢٠١٩السيدة تريتيبريغستوين 

ني للربملانات رابطة االأمناء العامرّ

ني للربملانات األمناء العامني وأصحاب مناصب عليا يف املرافق الربملانية. وتدرس القوانني  تضم رابطة األمناء العامرّ

واإلجراءات واملامرسات وأساليب العمل يف الربملانات املختلفة وتقرتح تدابري لتحسينها وإلقامة التعاون بني مرافق 

أنشطة  عن  سنوياً  تقريراً  رئيسها  م  ويقدِّ الدويل،  الربملاين  لالتحاد  استشارية  هيئة  والجمعية  الربملانات.  مختلف 

التنفيذية لالتحاد الدويل. وتساعد الجمعية االتحاد الدويل يف املوضوعات املدرجة يف نطاق  الجمعية إىل اللجنة 

اختصاصها. وتتاح الدراسات التي يجريها االتحاد الدويل بشأن القوانني واملامرسات الربملانية بانتظام إىل الجمعية 

يك تساهم فيها.

وشارك نحو ١٠٠ برملاين وأمني عامرّ لربملان يف مناقشة عن »كيف تتغري الربملانات: صياغة توصيات لتعزيز الرقابة«. 

ونظم االتحاد الدويل بالتعاون مع الجمعية هذا النقاش إبرّان الدورة ١٣٥ للجمعية يف جنيف يف إطار مساهمة 

الجمعية يف التقرير الربملاين العاملي الثاين. وتبادل املشاركون تجاربهم والدروس املستفادة من االنخراط يف اإلصالح 

الربملاين مع الرتكيز عىل دور الربملان اإلرشايف عىل مساءلة الجهاز التنفيذي.

مت الجمعية أيضاً دعاًم كبرياً للعديد من مشاريع بناء القدرات الربملانية التي ينفذها االتحاد  ويف عام ٢٠١٦، قدَّ

م عدة أعضاء خرباتهم يف تلك األنشطة يف أفغانستان ومرص وميامنار وفلسطني وجمهورية كوريا ورسي  الدويل. وقدَّ

النكا وتونس وزامبيا.
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االجتماعات اخلا�ضة يف ٢٠١٦

yyالجلسة الربملانية السنوية يف األمم املتحدة

نيويورك )مقر األمم املتحدة(، 8 و٩ فرباير ٢٠١٦

yy التابع األمن  القرار ١٥٤٠ ملجلس  تنفيذ  األفريقية عن  للربملانات  ندوة 

لألمم املتحدة

أبيدجان )كوت ديفوار(، ٢٢ و٢٣ فرباير ٢٠١٦

yy املعنية املتحدة  األمم  للجنة  الستني  الدورة  مبناسبة  الربملاين  االجتامع 

بوضع املرأة، املنظم بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة

نيويورك )مقر األمم املتحدة(، ١٥ مارس ٢٠١٦

yy)املؤمتر العاملي للربملانيني الشباب )االتحاد الدويل

لوساكا )زامبيا(، ١٦ و١٧ مارس ٢٠١٦

yy»ندوة إقليمية عن »الربملانات وتحقيق أهداف التنمية املستدامة

بوخارست )رومانيا(، ١8 و١٩ أبريل ٢٠١٦

yy ندوة إعالمية عن تنظيم االتحاد الربملاين الدويل وسري شؤونه للمشاركني

املتحدثني بالفرنسية

جنيف )مقر االتحاد الربملاين الدويل(، ١٧ إىل ٢٠ مايو ٢٠١٦

yy ندوة إقليمية عن »مواءمة أوجه التآزر لتدابري برملانية واسعة النطاق

بلدان  بني  فيام  التعاون  وتعزيز  األطفال  باألطفال وعاملة  االتجار  ضد 

الجنوب وبني بلدان الشامل والجنوب«

أبوجا )نيجرييا(، ٢٥ و٢٦ مايو ٢٠١٦

yyالحدث الربملاين الجانبي يف جمعية الصحة العاملية

جنيف )منظمة الصحة العاملية(، ٢٦ مايو ٢٠١٦

yy)مائدة مستديرة عن املياه )ملنطقة الرشق األوسط

جنيف )مقر االتحاد الربملاين الدويل(، ٣١ مايو إىل ٢ يونيو ٢٠١٦

yy لألمم العامة  للجمعية  املستوى  الرفيع  االجتامع  يف  الربملاين  االجتامع 

املتحدة بشأن القضاء عىل اإليدز

نيويورك، ٧ يونيو ٢٠١٦

yyالدورة السنوية للمؤمتر الربملاين بشأن منظمة التجارة العاملية ٢٠١٦

جنيف )مقر منظمة التجارة العاملية(، ١٣ و١٤ يونيو ٢٠١٦

yyاملؤمتر العاملي للربملان اإللكرتوين

فالبارايسو )شييل(، ٢8 إىل ٣٠ يونيو ٢٠١٦

yy أهداف تحقيق  ومواصلة  الربملانية  القدرات  بناء  عن  أقاليمية  ندوة 

التنمية املستدامة

بيجني )الصني(، ١8 إىل ٢٠ سبتمرب ٢٠١٦

yyدورة برملانية يف إطار املنتدى العام السنوي ملنظمة التجارة العاملية

جنيف )مقر منظمة التجارة العاملية(، ٢٧ سبتمرب ٢٠١٦

yy الدورة السابعة والثالثون للجنة التوجيهية للمؤمتر الربملاين بشأن منظمة

التجارة العاملية )رسية(

جنيف )مقر االتحاد الربملاين الدويل(، ٢8 سبتمرب ٢٠١٦

yyاجتامع خرباء بشأن املبادئ املشرتكة لدعم الربملانات

جنيف )سويرسا(، ٢8 أكتوبر ٢٠١٦

yyاجتامع برملاين مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ 

(COP22/CMP12)

مراكش )املغرب(، ١٣ نوفمرب ٢٠١٦

yy ندوة إقليمية عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة من منظور حقوق

اإلنسان )للربملانات يف منطقة املحيط الهادئ(

نادي )فيجي(، ١٦ إىل ١8 نوفمرب ٢٠١٦

yy العاملية للرشاكة  املستوى  الرفيع  الثاين  االجتامع  خالل  برملاين  اجتامع 

للتعاون اإلمنايئ الفعال

نريويب )كينيا(، ٢٩ نوفمرب ٢٠١٦

yy الالتينية التنمية املستدامة لربملانات أمريكا  ندوة إقليمية عن أهداف 

عدم  اوجه  تقليص  مع  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  والكاريبي، 

املساواة يف البلدان وفيام بينها: دور الربملانات

بنام، ١ و٢ ديسمرب ٢٠١٦

yy)قمة رئيسات الربملانات )االجتامع الحادي عرش لرئيسات الربملانات

أبو ظبي )اإلمارات العربية املتحدة(، ١٢ و١٣ ديسمرب ٢٠١٦

http://www.ipu.org/splz-e/unga16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/civ1540.htm
http://www.ipu.org/splz-e/civ1540.htm
http://www.ipu.org/splz-e/civ1540.htm
http://www.ipu.org/splz-e/csw16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/csw16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/youngMP16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/bucharest16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/infosmnr16.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/infosmnr16.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/abuja16.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/abuja16.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/abuja16.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/wha16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/water16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/aids16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/aids16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/trade16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/trade16.htm
http://www.ipu.org/dem-e/wepr2016.htm
http://www.ipu.org/splz-e/beijing16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/beijing16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/wto-forum16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/stcmt37.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/stcmt37.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/common16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/cop22.htm
http://www.ipu.org/splz-e/cop22.htm
http://www.ipu.org/splz-e/fiji16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/fiji16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/nairobi16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/nairobi16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/panama16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/panama16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/panama16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/abudhabi16.htm


٣8

تطور اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل على مدى ع�ضر �ضنوات
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االشرتاكات املقررة

االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني 

املساهامت الطوعية

صندوق رأس املال العامل

االستثامرات واإليرادات األخرى

%٧

%٢٠

%٢ %١

%٧٠

النتائج املالية

التمويل

إيرادات  السنوية املقررة للربملانات األعضاء. وُتستمد  الدويل ممول أساساً عن طريق االشرتاكات  الربملاين  االتحاد 

إضافية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني وتكاليف دعم الربنامج والفوائد وإيرادات الصندوق وتأجري 

االقتطاعات  بند  ن  يدوِّ االتحاد  يعدرّ  مل  العام،  للقطاع  الدولية  املحاسبية  املعايري  مع  ومتاشياً  االجتامعات.  قاعات 

اإللزامية من مرتبات املوظفني كإيرادات أو نفقات يف بيان األداء املايل ولكن يستخدمه ألغراض امليزنة.

وفضاًل عن ذلك، يتواصل االتحاد مع جهات مانحة ثنائية األطراف ومتعددة األطراف للحصول عىل متويل طوعي 

ُيستخدم يف متويل مشاريع وأنشطة التعاون التقني. وفيام ييل عرض مللخص مصادر اإليرادات مبا يف ذلك االقتطاعات 

اإللزامية من مرتبات املوظفني ملقارنة النفقات.

اإيرادات االحتاد الربملاين الدويل بح�ضب امل�ضدر )على اأ�ضا�ض امليزانية(

٪بالفرنك ال�ضوي�ضري

٧٠%٠٠٠ ٠٦٦ ١٠االشرتاكات املقررة

٧%٦٥١ ٩٩٥االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

٢٠%8٤١ 8٢٦ ٢املساهامت الطوعية

٢%١٠٠ ٣٥٦صندوق رأس املال العامل

١%٦٢٤ ٥٩االستثامرات واإليرادات األخرى

٢١٧ ٣٠4 ١4جمموع االإيرادات
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النفقات

ُتخصص نفقات االتحاد الربملاين الدويل لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة. ويبنيَّ الرسم البياين التايل تفاصيل 

النفقات بحسب الهدف االسرتاتيجي مبا يشمل االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني ألغراض املقارنة.

نفقات االحتاد الربملاين الدويل بح�ضب الهدف اال�ضرتاتيجي )على اأ�ضا�ض امليزانية(

٪بالفرنك ال�ضوي�ضري

١٧%٢٥٢ ٤٩٢ ٢تحسني عمل الربملانات

٩%٦٢٢ ٣١٣ ١تعزيز املساواة بني الجنسني

١٠%٣٤٤ ٤٠٠ ١إزكاء االحرتام لحقوق اإلنسان

٦%٣١١ ٩٢٢البعد الربملاين يف تعددية األطراف

٤%٣٧8 ٥٣٧أهداف التنمية الدولية

١%8١٤ ١٧٦بناء السالم

٢٣%٠٤٣ ٢٥٣ ٣توطيد العالقات بني األعضاء

٧%٥٠٤ ٠١8 ١إبراز صورة االتحاد الربملاين الدويل

٦%٠٦٥ 8١٤اإلدارة والتسيري

١8%٣٣٦ ٥٧٧ ٢خدمات الدعم

–١%–٤٩8 ٩٩التكاليف األخرى واملشطوبات

١٧١ 4٠٦ ١4جمموع امل�ضروفات

%١٧

%٩

%١٠

%٦
%١%٤

% ٢٣

%٧

%٦

%١8

تحسني عمل الربملانات

تعزيز املساواة بني الجنسني

إزكاء االحرتام لحقوق اإلنسان

البعد الربملاين يف تعددية األطراف

أهداف التنمية الدولية

بناء السالم

توطيد العالقات بني األعضاء

إبراز صورة االتحاد الربملاين الدويل

اإلدارة والتسيري

خدمات الدعم
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البيانات املالية

تعدرّ البيانات املالية املوحدة لالتحاد الربملاين الدويل وصندوق املعاشات التقاعدية القديم لعام ٢٠١٦ وفقاً للمعايري 

املحاسبية الدولية للقطاع العام عىل أساس االستحقاق وعىل أساس النقد. وتخضع البيانات املالية للمنظمة لتدقيق 

للحسابات من  الخارجي  املراجع  ويعنيَّ  التنفيذية.  اللجنة  بتكليف من  للحسابات  مراجع خارجي  يجريه  سنوي 

مكتب وطني ملراجعة الحسابات وهو مكتب التدقيق الفيدرايل السويرسي.

د فيها البيانات املالية لالتحاد الربملاين الدويل مع صندوق املعاشات التقاعدية  وهذه هي السنة الخامسة التي توحَّ

القديم وفقاً للمعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام.

السنوية  املالية  البيانات  ذلك  يف  مبا  الدويل  الربملاين  لالتحاد  املالية  املسارات  عن  املعلومات  من  املزيد  وتتوفر 

.http://www.ipu.org/finance-e/overview.htm :وامليزانيات املوحدة عرب الرابط التايل

االحتاد الربملاين الدويل و�ضندوق املعا�ضات التقاعدية املغلق

بيان املركز املايل يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٦ )بالفرنك السويرسي(

٢٠١٦٢٠١5

االأ�ضول

االأ�ضول اجلارية

١٢٢ 88١٩ ١١النقد الجاهز

٦٧٩ ٧٧٧ ٣8٩٥ ٩٥٩ ٦النقد يف الحسابات الجارية

٣٤٤ ١٢٢٢٦١ ٢٦٤النقد املودع لدى مدير صندوق االستثامر

٤١٢ ٧٣8 ٦٧٧٤ ٧٣8 ٤اإليداعات ألجل وحسابات التوفري

٥٥٧ ٧8٦ ٠٦٩١٠ ٩٧٤ ١١املجموع الفرعي للنقد ومعادالت النقد

الحسابات املدينة

١٢٠ ٦٢٦٦٠٥ ٧٢١من األعضاء

٤٤٠ ٣٥8٣٣٢ ٣٦من الجهات املانحة

8١٣ ٩٦٦٦٢ ٤٤من اسرتداد الرضائب

١٤٤ ٣١٦٢٣ ٢٥آخر

٥١٧ ٠٢٣ ٢٦٦١ 8٢8املجموع الفرعي للحسابات املستحقة

٧٣٥ ٢٣٠ ٠٢٠٩ ٧٠٢ 8االستثامرات

88٤ ٧8١٢٢٤ ٣١١األصول الجارية األخرى

٦٩٢ ٢٦٥ ١٣٦٢١ 8١٦ ٢١املجموع الفرعي لألصول الجارية
االأ�ضول غري اجلارية

األصول الثابتة

88٠ ٧٣٧ ٩٥٠8 ٤٩٠ 8املباين واملرافق

٢٧١ ٤٥٧٤٣ ٣٣األثاث

––املعدات العامة

٤٤8 ٧٩٣8٠ ٦٦معدات تكنولوجيا املعلومات

٩٧٥ 8٧٥٢8 ٢٢املركبات

8 ٠٧٦ ٦١٤8 8٥٧٣ ٩٠

––األصول غري املادية

٥٧٣ 8٩٠ ٠٧٦8 ٦١٤ 8املجموع الفرعي لألصول غري الجارية
٢٦5 ١5٦ ٢١٢٣٠ 4٣٠ ٣٠جمموع االأ�ضول

http://www.ipu.org/finance-e/overview.htm
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٢٠١٦٢٠١5

اخل�ضوم

٤٣٢ ٢٩٠٢٢٥ ٢٠٤الحسابات الدائنة والرتاكمية

٦٢١ ١٩٥٥٢١ ٥٢٧السلف من األعضاء

٠٠٧ ٠٥٠ ١٤٦٢ ٤٩٢ ٣اإليرادات املؤجلة

٦٠٠ ٦٠٠١8٩ ١8٩القروض

٦٦٠ ٩8٦ ٢٣١٢ ٤١٣ ٤املجموع الفرعي للخصوم الجارية

88١ ٤٩٧ ٦8٧٥ ٣٧٣ ٥القروض الطويلة األجل

٢٩٩ ٠٧٣ ١١٢١١ ٣8٧ ١٠صندوق املعاشات التقاعدية املغلق

٥٧٠ ٥٣٤ ٧٣8١ ٤88 ١استحقاقات املوظفني األخرى

٧٥٠ ١٠٥ ٥٣٧١8 ٢٤٩ ١٧املجموع الفرعي للخصوم غري الجارية

٤١٠ ٠٩٢ ٧٦8٢١ ٦٦٢ ٢١مجموع الخصوم

االأ�ضول ال�ضافية

٣٣٥ 8٢8٤٧٧ ٤٢٧الصناديق املقيدة

٥٢٠ ٥8٦ ٦١88 ٣٣٩ 8الرصيد الرتاكمي للصندوق )رأس املال العامل بعد االشرتاكات(

٨55 ٠٦٣ 44٦٩ ٧٦٧ ٨االأ�ضول ال�ضافية
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االحتاد الربملاين الدويل و�ضندوق املعا�ضات التقاعدية املغلق

بيان األداء املايل يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٦ )بالفرنك السويرسي(

٢٠١٦٢٠١5

االإيرادات

٦٧٦ ٦٠١ ٠٠٠١٠ ٠٦٦ ١٠االشرتاكات املقررة

٧٥٥ ٧١١ 8٤١٢ 8٢٦ ٢املساهامت الطوعية

)٣٠٦ ١٩٠(8٢٣ ٤١١إيرادات االستثامر

8٦٠ ٣٦٢٣١ ٥8إيرادات أخرى

٩٨5 ١54 ٠٢٦١٣ ٣٦٣ ١٣جمموع االإيرادات

امل�ضروفات

٢٥٥ ٠٩٩ 8٣٣8 ٣8٢ 8نفقات املوظفني – املوظفون الدامئون

٠88 ٥٦٤ ٤٥٧٢ ٧٩٢ ٢نفقات املوظفني – املوظفون املؤقتون

–٤١٦ ٦٩١–١8٦ ٦8٦تغري يف مخصصات صندوق املعاشات التقاعدية املغلق

٣٤١ ١٧٥ ٩٤١١ ٠١٣ ١نفقات السفر

٧٦8 ١٣88٥٥ ٧8٥الخدمات التعاقدية

٥٦٢ ٢٦٩٧٩٢ ٧٦٦املرصوفات التشغيلية

٧٦٥ ٤١٦١٤٢ ١٢٠اللوازم واملواد واملعدات

٠٩٧ ٤8٩١٤٣ ٤١مخصصات الديون املشكوك يف تحصيلها

٠٣٥ ١8٣١٥٧ ٦8املنح واألتعاب

٩٧٠ ٤٩١٣٠8 ٣٠٩اإلهالك

8١8 ٤٠٦٦٦ ٦٥اهتالك القرض

٢٩8 ٣٥–خسارة سعر الرصف

5٨١ ٦4٩ 4٣٦١٣ ٦5٩ ١٣جمموع امل�ضروفات

)٥٩٦ ٤٩٤()٤٠٩ ٢٩٦(الفائض/)العجز( التشغييل
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