
 بـرملـانـات �أف�ضل،

دميقر�طيات �أقوى

اسرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل للفرتة 2017-2012



2 // بـرملـانـات �أف�ضل، دميقر�طيات �أقوى // ا�سرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل للفرتة 2017-2012



3 //

صفحة 10

التوجيه اال�سرتاتيجي 1:

برملانات اأف�سل، دميقراطيات اأقوى

yyتعزيز الدميقراطية بوا�سطة الربملانات

yyالنهو�ض بامل�ساواة اجلن�سانية

yyحماية وتعزيز حقوق الإن�سان

صفحة 18

التوجيه اال�سرتاتيجي 2:

زيادة م�ساركة الربملانات على ال�سعيد الدويل

yy الأمم لأعمال  الربملاين  البعد  توفري 

املتحدة واملوؤ�س�سات املتعددة الأطراف 

الأخرى

yy الأهداف لو�سع  الربملاين  الدعم  بناء 

الدولية

yyالإ�سهام يف بناء ال�سالم ومنع النزاعات

صفحة 26

التوجيه اال�سرتاتيجي 3:

 االحتاد الربملاين الدويل اأداة اأكرث فعالية 

يف التعاون بني الربملانات

yy حتقيق عاملية الن�سمام وتعزيز العالقات

مع الأع�ساء

yy املزيد من تعريف الحتاد الربملاين الدويل

بوا�سطة ا�سرتاتيجيات الت�سالت

yy والإدارة الت�سغيلية،  الإدارة  حت�سني 

واملراقبة الداخلية

 املوجز التنفيذي

ملاذا وضع اسرتاتيجية لالتحاد الربملاين الدويل؟صفحة 6مقدمةصفحة 4

الـرؤيـةصفحة 7بيـان املهـامصفحة 7

االتجاهات االسرتاتيجيةصفحة 9



4 // بـرملـانـات �أف�ضل، دميقر�طيات �أقوى // ا�سرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل للفرتة 2017-2012

 مقدمة

على تتضمن  الدويل  الربملاين  لالحتاد  ا�سرتاتيجية  الوثيقة  هذه 

م�سارا  تر�سم  وهي  املقبلة.  اخلم�ض  ال�سنوات  مدى 

ا�سرتاتيجية، وحتدد  اجتاهات  ثالثة  املنظمة يف  لتطور 

الأهداف ذات ال�سلة، وحتدد ما ُيوؤَمل اإجنازه قبل نهاية ال�سنوات اخلم�ض

وُت�سَتهّل الوثيقة ببيان للمهام. ويلخ�ض هذا البيان مهمة الحتاد الربملاين 

الدويل يف كلمات قليلة. وُترفق الوثيقة بتف�سري وب�سعار.

وتلي بيان املهام روؤية. وتعرب هذه الروؤية عن الو�سع الذي يريد اأن ي�سل 

اإليه الحتاد الربملاين الدويل يف املدى الطويل. وهي تعك�ض نظرة طموحة 

جميع  تعبئة  اإىل  وتهدف  الدويل.  الربملاين  الحتاد  م�ستقبل  عن  عمومًا 

اأ�سحاب امل�سلحة حول تطلعات عامة م�سرتكة.

 تليه توجهات ا�سرتاتيجية ثالثة تر�سم م�سارا لالحتاد الربملاين الدويل 
ّ
ثم

وتتبنّي  الروؤية.  هذه  حتقيق  نحو  املقبلة  اخلم�ض  ال�سنوات  مدى  على 

لثالثة  الأولوية  تويل  وهي  املهام.  بيان  من  ال�سرتاتيجية  التوجهات 

جمالت للعمل: الدميقراطية والربملانات، واإ�رشاك الربملانات على ال�سعيد 

الدويل والحتاد الربملاين الدويل باعتباره اأداة للتعاون الربملاين.

ويعزز  البع�ض،  ببع�سها  الثالثة  ال�سرتاتيجية  التوجهات  هذه  ترتبط 

بع�سها بع�سا. ويعد التعاون الربملاين يف املحور. فهو ي�سكل اأ�سا�ض جميع 

اأعمال الحتاد الربملاين الدويل. ويتكون كل من الجتاهات ال�سرتاتيجية 

من ثالثة اأهداف ومن عّدة اأهداف فرعية.

ال�سنوات  الدويل على مدى  الربملاين  الحتاد  ال�سرتاتيجية  توجه  �سوف 

اخلم�ض املقبلة. و�سيم ا�ستعرا�ض منت�سف املدة لال�سرتاتيجية بعد انق�ساء 

العامني الأولني.

القيام  ميكن  ل  اإذ  الأولويات.  اأ�سا�ض  على  ال�سرتاتيجية  هذه  و�سُتنّفذ 

بجميع امل�سائل الواردة يف اخلطة على الفور ويف نف�ض الوقت، وطوال 

فرتة اخلم�ض �سنوات. فبع�ض الأمور حمددة زمنيا، والبع�ض الآخر يعتمد 

النتظار  اإىل  حاجة  يف  يزال  ل  الآخر  والبع�ض  اخلدمات،  طلب  على 

ريثما يتم حتديد املوارد.

�سيغت  لكنها  ميزانية.  وثيقة  اأو  عمل  خطة  ال�سرتاتيجية  هذه  تعد  ل 

مع مراعاة احلقائق القت�سادية الراهنة. وينبغي اأن ترتجم اإىل خطة عمل 

وميزانية منف�سلة، �سنوية اأو ن�سف �سنوية. و�سيتم ربط امليزانية مب�ستوى 

والإيرادات  بها،  امل�ساهمة  على  قادرين  الأع�ساء  يعد  التي  الإيرادات 
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احل�سول  ياأمل  اأن  واقعيا  الدويل  الربملاين  لالحتاد  ميكن  التي  الأخرى 

عليها.

وت�ستند هذه ال�سرتاتيجية اإىل حتليل دقيق لالحتاد الربملاين الدويل اليوم، 

اإىل  والأهم،  تواجهه،  التي  والتحديات  فيها،  يعمل  التي  البيئة  واإىل 

ال�سرتاتيجية  هذه  زادت  وقد  عليها.  تنطوي  التي  كبرية  الن�سبية  املزايا 

الربملانات الأع�ساء،  العديد من  اإثراًء تعليقات ومالحظات واقرتاحات 

واملجموعات اجلغرافية وال�سيا�سية وجلان الحتاد الربملاين الدويل، ومتت 

بلورتها بدّقة من جانب اللجنة التنفيذية.

داخل  والفهم  والرتكيز  الو�سوح  ال�سرتاتيجية  هذه  توفر  و�سوف 

من  وجتعل  امل�ستقبل،  يف  اجتاهه  ب�ساأن  الدويل  الربملاين  الحتاد  وخارج 

املمكن التخطيط للموارد وللعمل.
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 ملاذا وضع اسرتاتيجية لالتحاد الربملاين الدويل؟

قّدم يتمتع  فقد  للغاية.  غني  مبا�ض  الدويل  الربملاين  الحتاد 

اإ�سهامات كربى يف جمال ال�سالم والتعاون. و�سّهل احلوار 

والتفاهم عرب النق�سامات ال�سيا�سية. وقد كان يف طليعة 

مع  التعامل  على  مكان  كل  يف  الربملانات  و�ساعد  الربملانية  التطورات 

العوملة ومع عامل متزايد يف الرتابط.

ويعّد اليوم املحفل العاملي الوحيد للحوار والتعاون الربملاين. فقد كّون 

الربملانات  واأ�ساليب عمل  ب�ساأن دور وهيكل  ت�ساهى  معرفة وخربة ل 

الوطنية، وهو متحدث فعال با�سم الربملانات على ال�سعيد الدويل.

الحتاد  يواجه  الدويل،  للتعاون  املكر�سة  املنظمات  جميع  مثل  ومثله 

الربملاين الدويل عددا من التحديات لأنه يتكيف مع واقع القرن 21.

على  قادرة  لتكون  تعزيز  اإىل  البلدان  من  العديد  يف  الربملانات  حتتاج 

التعامل بفعالية مع جدول اأعمال اليوم. وهذا ي�سمل التكيف مع واقع 

العوملة واإن�ساء القدرات يف الربملان من اأجل ال�سطالع بدور اأكرث ن�ساطا 

فيما يتعلق بالتعاون الدويل واملوؤ�س�سات املتعددة الأطراف.

وملا كانت احلكومات واملنظمات الدولية تويل املزيد من الهتمام لتعزيز 

الربملانات الوطنية، اأ�سبح من ال�رشوري اإيالء املزيد من الو�سوح والدعم 

من اأجل عمل الحتاد الربملاين الدويل ل�سالح الربملانات الدميقراطية.

بو�سفه  اأو�سح،  �سورة  الدويل  الربملاين  لالحتاد  تكون  اأن  يجب 

موؤ�س�سة. فهو يف حاجة ُملّحة اإىل تنفيذ ا�سرتاتيجية لالت�سالت، ليثبت 

اأن لديه ثقة يف نف�سه، ويف ما هو وما يريد القيام به. و�سوف تغطي هذه 

اخلم�ض  ال�سنوات  يف  تطوره  م�سار  تر�سم  التي  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية 

املقبلة تلك الثقة وتعمل على ح�سد املوارد والدعم لإجناز اأهدافها.

ويف نهاية املطاف، �سوف ت�ساعد هذه ال�سرتاتيجية الأع�ساء على بناء 

قادر  وفعال،  دينامي  وتنظيم  عاملي،  طابع  ذا  يكون  دويل  برملاين  احتاد 

على النهو�ض بالثقافة والقيم واملوؤ�س�سات الدميقراطية من خالل التعاون 

بني الربملانات.
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 الـرؤيـة  بيـان املهـام

االحتاد الربملاين الدويل، وهو املنظمة العاملية للربملانات، منتدى يعد 

بتعزيز  يقوم  وهو  والعمل.  والتعاون  الربملاين  للحوار  عامليا 

اأنحاء  جميع  يف  والربملانيني  الربملانات  وم�ساعدة  الدميقراطية 

العامل يف تنفيذ والياتهم.

واحلوار  ال�سيا�سية  الربملانية  املناق�سة  الدويل  الربملاين  االحتاد  ي�سهل 

وهو  عنهما.  ويدافع  القانون  و�سيادة  للدميقراطية  يروج  فهو  والتعاون. 

يقوم بو�سع املعايري، ون�رش املعلومات عن املمار�سات اجليدة وي�ساعد على 

بناء القدرات والفعالية الربملانية. وهو يدافع عن حقوق االإن�سان للأع�ساء 

الربملانيني وي�سجع على احرتام القيم واملعايري واملبادئ العاملية. ويعمل على 

والعامة.  ال�سيا�سية  احلياة  يف  املراأة  وم�ساركة  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  دعم 

ويف  املتنامي  الدويل  االأعمال  جدول  مع  التعامل  يف  الربملانات  وي�ساعد 

املتعددة  واملوؤ�س�سات  املتحدة  االأمم  اأعمال  يف  الربملاين  البعد  يف  امل�ساهمة 

االأطراف املماثلة.

باخت�سار، فاإن االحتاد الربملاين الدويل يعني : برملانات اأف�سل، دميقراطيات 

اأقوى.

يكون ذا طابع عاملي، وتنظيم دينامي وفعال، قادر على النهو�ض أن 

بني  التعاون  خالل  من  الدميقراطية  واملوؤ�س�سات  والقيم  بالثقافة 

الربملانات.

اأن يكون قادراً على م�ساعدة الربملانات والربملانيني يف كل اأنحاء العامل 

وحقوق  ال�سالم  اأجل  من  وتطلعاتهم  النا�ض  لحتياجات  عن  للتعبري 

الإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني والتنمية وعلى ال�ستجابة لهذه امل�سائل 

بفعالية.

العرتاف به ودعمه من قبل الربملانات الأع�ساء يف توفري البعد الربملاين 

لالأمم املتحدة واملوؤ�س�سات املتعددة الأطراف الأخرى.
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 االتجاهات االسرتاتيجية

جتعل يرى  اأف�سل  برملانات  اأن  الدويل  الربملاين  االحتاد 

الدميقراطيات اأقوى. وتتمتع هذه املنظمة مبيزة ن�سبية 

به  قامت  الذي  والعمل  ع�سويتها  من خلل  وا�سحة 

اجلن�سني  بني  امل�ساواة  وتعزيز  الربملانات،  لتعزيز  ال�سنني  مر  على 

الدويل  الربملاين  االحتاد  ويركز  االإن�سان.  وتعزيز حقوق  وحماية 

اأعماله على الربملان، الذي يعمل يف نف�س الوقت كموفر ومتلقٍّ 

مدى  على  التغيري.  عوامل  من  عامل  وب�سفته  للم�ساعدات 

ال�سنوات اخلم�س املقبلة – 2012 اإىل 2017 - �سوف يعمل 

االحتاد الربملاين الدويل بدعم من الربملانات االأع�ساء لتحقيق ثلثة 

الربملانات،  خلل  من  الدميقراطية  تعزيز  اأولوية:  ذات  اأهداف 

وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني وحماية وتعزيز حقوق االإن�سان.

 تعزيز الدميقراطية
بواسطة الربملانات

تعد الربملانات حجر الزاوية للدميقراطية. ينبغي متكينها ومنحها الو�سائل 

الدميقراطية  القيم  جت�سد  اأن  ويجب  الد�ستورية.  مبهامها  للقيام  اللزمة 

االأ�سا�سية يف عملها. تتمثل ا�سرتاتيجية الحتاد الربملاين الدويل يف تعزيز 

تلبية  يف  وامل�ساعدة  الدميقراطية  يف  امل�ساهمة  من  لتمكينها  الربملانات 

تطلعات ال�سعب. وينتهج الحتاد الربملاين الدويل نهجًا متكاماًل؛ وي�سوغ 

اأنواعا خمتلفة من الأدوات ويطبقها على جمالت العمل املوا�سيعية ذات 

الأولوية. وتعد الربملانات حمور تطوير وتنفيذ جميع الأن�سطة.

االإعالم والبحث  
 تعزيز االحتاد الربملاين الدويل بو�سفه اأحد املوارد العاملية 

فيما يخ�س الربملان والدميقراطية.

بارلني  البيانات  قاعدة  بتحديث وتطوير  الدويل  الربملاين  �سيقوم الحتاد 

عاملي  برملاين  تقرير  بن�رش  بانتظام  و�سيقوم  الوطنية.  بالربملانات  املتعلقة 

يركز  للن�رش  جديدا  برنامج  و�سي�سع  العامل.  يف  الربملانات  حالة  عن 

يف  والنا�سئة  اجلديدة  واملوا�سيع  الربملانات  يف  اجليدة  املمار�سات  على 

املوا�سيعية �سمان  الأن�سطة  ت�سمل هذه  الربملانية. و�سوف  التنمية  جمال 

�لهدف �الأول
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 االتجاهات االسرتاتيجية

غريها  عن  ف�سال  الأ�سلية  وال�سعوب  لالأقليات  �ساملة  الربملانات  اأن 

يف  ال�سباب  م�ساركة  وت�سجيع  املجتمع،  يف  املهم�سة  القطاعات  من 

املعلومات  لتكنولوجيا  الفعال  ال�ستخدام  وتعزيز  الدميقراطية،  العملية 

والت�سالت يف الربملان، وتعزيز اليوم الدويل للدميقراطية باعتباره فر�سة 

للربملانات يف التعامل مع املواطنني.و�سيقوم الحتاد الربملاين الدويل بدعم 

تطوير وتعزيز ال�سبكات املهنية لتبادل املعلومات بني الربملانات. وتغذي 

هذه املعلومات والبحوث اأعمال الحتاد الربملاين الدويل يف جمال و�سع 

املعايري و امل�ساعدة التقنية.

معايري ومبادئ توجيهية  
 ت�سجيع االعرتاف وتنفيذ املعايري

للربملانات الدميقراطية

بالربملانات  املتعلقة  معايريه  بتعزيز  الدويل  الربملاين  الحتاد  �سيقوم 

الدميقراطية على النحو املبني يف الربملان والدميقراطية يف القرن احلادي 

والع�رشين : دليل املمار�سات اجليدة. و�سي�سجع الحتاد الربملاين الدويل 

اآلية  اإن�ساء  املعايري، و�سيتم  اأ�سا�ض هذه  اأدائها على  تقييم  الربملانات على 

خالل  من  ذلك  يف  مبا  طوعي،  اأ�سا�ض  على  الربملاين،  الأداء  ملراجعة 

ا�ستعرا�ض النظراء. و�سوف يوا�سل توفري البعد الربملاين للموؤمتر الدويل 

اآلية  مع  التقارب  على  و�سيعمل  امل�ستعادة،  اأو  اجلديدة  للدميقراطيات 

مماثلة يف جمتمع الدميقراطيات. و�سيقوم ب�سياغة معايري ومبادئ توجيهية 

جديدة للممار�سات اجليدة يف الربملانات كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

امل�ساعدة التقنية  
 تعزيز الربملانات باإ�سداء امل�سورة 

وتوفري برامج امل�ساعدة ب�سورة خم�س�سة

�سيوا�سل الحتاد الربملاين الدويل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية وامل�ساعدة 

التقنية لتعزيز الربملانات. و�سوف ي�سعى ب�سكل منهجي لتح�سني اأداء واأثر 

امل�ساعدة التقنية، وتقدمي خدمات اأف�سل تن�سيقا واأكرث فعالية للربملانات. 

و�سوف يركز اهتمامه على الربملانات يف البلدان اخلارجة من ال�رشاعات 

اأو التي متر مبرحلة انتقالية. و�سوف يوا�سل بناء القدرات الربملانية ملعاجلة 

الق�سايا  عن  ف�سال  اجلن�سانية  والهتمامات  الأ�سا�سية  الإن�سان  حقوق 

قدرة  يدعم  و�سوف  العاملي.  الأعمال  جدول  يف  املندرجة  الأخرى 

الربملانات على حما�سبة احلكومات، وتعزيز ميزانيات الربملانات ووظائف 

مراجعة احل�سابات، وتعزيز ال�سفافية ومكافحة الف�ساد. و�سيقوم بتعزيز 

تعزيز  على  تعمل  التي  املت�سابه  التفكري  ذات  املنظمات  مع  ال�رشاكات 

التنمية الربملانية. وتقوم امل�ساعدة التقنية على عمل الحتاد الربملاين الدويل 

يف جمال البحوث واملعايري، وتتغذى هذه الأعمال من الدرو�ض امل�ستفادة 

من برامج امل�ساعدة التقنية.
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النهوض باملساواة بني الجنسني
تعّد امل�ساواة بني اجلن�سني عن�رشا رئي�سيا لربملانات اأف�سل. وينتهج الحتاد 

الربملاين الدويل ا�سرتاتيجية تركز على ر�سد وتوفري الدعم مل�ساركة املراأة 

يف ال�سيا�سة، وبناء قدرات الربملانات الأع�ساء يف الحتاد الربملاين الدويل 

و�ست�ستند  اجلن�سانية.  بامل�سائل  املتعلقة  مهامها  يف  الربملانات  وم�ساعدة 

الربملانات  به  تقوم  الذي  الربملاين  العمل  على  املجال  هذا  يف  الأن�سطة 

الأع�ساء يف الحتاد، وم�ساهمة كل من الرجل واملراأة، وخربة الأع�ساء 

ال�سابقني يف الربملان والتربعات الواردة من املنظمات الدولية ال�رشيكة، 

مبا يف ذلك الأمم املتحدة للمراأة.

االإعالم والبحث  
 احلفاظ على و�سعه بو�سفه 

مرجعا عامليا بالن�سبة للمراأة يف ال�سيا�سة

املعلومات عن م�ساركة  اأحدث  الدويل جمع  الربملاين  الحتاد  �سيوا�سل 

املراأة يف ال�سيا�سة. �سوف يقوم ببحوث واإح�ساءات وم�سوحات وتقدمي 

احل�س�ض  )عن  الإنرتنت  �سبكة  على  البيانات  قواعد  بوا�سطة  التقارير 

املعارف  و�سبكة  الإنرتنت،  ومواقع  باملراأة(،  املتعلقة  والإح�ساءات 

الدولية للن�ساء العامالت يف ميدان ال�سيا�سة. و�سيقوم ب�سياغة موؤ�رشات 

�لهدف �لثاين
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جديدة ب�ساأن م�ساركة املراأة يف ال�سيا�سة، و�سيقدم حتليال للق�سايا النا�سئة 

و�سيقدم  اجلن�سانية.  بامل�سائل  اخلا�سة  والهتمامات  الجتاهات  اأو 

الن�ساء  احتياجات  لتلبية  خ�سي�سا  م�سممة  تدريبية  ومواد  معلومات 

الربملانيات املنتخبات حديثا.

الو�سول اإىل الربملان وامل�ساركة فيه  
 و�سع ا�سرتاتيجيات وطنية من اأجل تي�سري و�سول املراأة اإىل الربملان 

ودعم م�ساركة الربملانيات يف �سيا�سة اتخاذ القرار. 

لت�سهيل  الوطنية  العمل  اأطر  تعزيز  يف  الدويل  الربملاين  الحتاد  �سي�ساعد 

توؤثر  التي  القانونية  الأطر  مراجعة  طريق  عن  الربملان  اإىل  املراأة  و�سول 

توفري  الدويل  الربملاين  الحتاد  يوا�سل  و�سوف  ال�سيا�سة.  يف  املراأة  على 

امل�ساعدة التقنية والتدريب لأع�ساء الربملان من الن�ساء. و�سوف يدرج هذا 

الربنامج بناء قدرات املراأة با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

وا�ستحداث برامج الإر�ساد للن�ساء الربملانيات املنتخبات حديثا.

تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين  
 دعم عمليات التغيري التي تراعي 

الفوارق بني اجلن�سني يف الربملان

املنظور  تعميم  اأول حتليل من نوعه حول  الدويل  الربملاين  اأجرى الحتاد 

اجلن�ساين يف الربملان، والربملانات التي تراعي الفوارق بني اجلن�سني. وقام 

مبعاينة الو�سع الراهن وحتديد املمار�سات اجليدة. و�سيعمل الحتاد الربملاين 

الدويل على و�سع معايري ومبادئ توجيهية ب�ساأن ال�سيا�سات والإجراءات 

التي تراعي الفوارق بني اجلن�سني. و�سيوفر الدعم لبناء القدرات للهيئات 

الربملانية التي تعالج امل�ساواة بني اجلن�سني وق�سايا املراأة. و�سوف ي�ساعد 

تعميم  جمال  يف  قدراتهم  بناء  على  الربملانيني  واملوظفني  الربملان  اأع�ساء 

املنظور اجلن�ساين و�سي�سهل تبادل املمار�سات اجليدة.

احرتام حقوق املراأة  
 م�ساعدة الربملانات يف تعديل القوانني التمييزية 

وتعزيز قدراتها على معاجلة العنف �سد املراأة

على  رقابتها  لتعزيز  الربملانات  دعم  الدويل  الربملاين  الحتاد  �سيوا�سل 

اأ�سكال  احلكومات من اأجل التنفيذ الفعال لتفاقية الق�ساء على جميع 

وهما   - املراأة  �سد  العنف  ب�ساأن  اإجراءات  واتخاذ  املراأة  �سد  التمييز 

اجلن�سانية.  بامل�سائل  واملتعلقة  املجتمعية  يت�سالن  رئي�سيان  �ساغالن 

على  اإ�رشافها  لتعزيز  الأع�ساء  الربملانات  مع  القدرات  بناء  و�سيوا�سل 

عملية تقدمي تقارير احلكومات ب�ساأن اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

يتعلق  وفيما  التمييزية.  الت�رشيعات  على  و�سريكز  املراأة  �سد  التمييز 

الت�رشيعات  لإ�سالح  اأكرب  اهتمام  اإيالء  �سيتم  فاإنه  املراأة،  �سد  بالعنف 

وتعزيز الرقابة الربملانية ل�سمان اإنفاذ هذه الت�رشيعات. و�سُتوّجه الأن�سطة 

باإ�سداء  الدويل  الربملاين  الحتاد  و�سيقوم  الربملانية.  القدرات  بناء  نحو 

امل�سورة الت�رشيعية وامل�سورة يف جمال ال�سيا�سات. ويف جميع الأن�سطة، 

�سوف يتاأكد الحتاد الربملاين الدويل من �سمان اإ�رشاك الربملانيني الذكور 
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واملوظفني الربملانيني وباأن الرجال والن�ساء �سوف يعملون معا يف امل�سائل 

التعاون بني  التوا�سل، وتعزيز  بتمتني  اأي�سا  �سيتم  بنوع اجلن�ض.  املتعلقة 

النواب والهيئات احلكومية ووكالت الأمم املتحدة العاملة يف جمال نوع 

اجلن�ض، ومنظمات املجتمع املدين، والكيانات املكونة، وو�سائل الإعالم 

ومراكز البحوث.

 حامية وتعزيز 
حقوق اإلنسان

تعد الربملانات واأع�ساوؤها هم »حماة« حقوق االإن�سان بحكم امل�سوؤوليات 

الت�رشيعية والرقابية الأ�سا�سية امللقاة على عاتقهم ل�سمان احرتام حقوق 

هذه  حتمل  على  الربملانات  الدويل  الربملاين  الحتاد  وي�ساعد  الإن�سان. 

باملعرفة  وتزويدهم  اأع�سائها  حقوق  حماية  خالل  من  امل�سوؤوليات 

تعزيز  ن�سط يف جمال  بدور  القيام  من  لتمكينهم  والتدريب  واملعلومات 

املقبلة،  اخلم�ض  ال�سنوات  مدى  وعلى  وحمايتها.  الإن�سان  حقوق 

�سيقوم الحتاد الربملاين الدويل بدعم هذه اجلهود من خالل الرتكيز على 

الأولويات الأربع التالية :

�لهدف �لثالث
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جلنة حقوق االإن�سان للربملانيني  
 تعزيز قدرات جلنة االحتاد على الت�سدي 

النتهاكات حقوق االإن�سان

للربملانيني  الإن�سان  حقوق  جلنة  بتعزيز  الدويل  الربملاين  الحتاد  �سيقوم 

و�سوف ي�ستك�سف �سبال جديدة لت�سجيع الربملانات الأع�ساء على القيام 

اإدارة  الق�سايا املطروحة على جمل�ض  امل�ساعدة على حل  بدور ن�سط يف 

العمل  من  املزيد  القت�ساء،  �سطَلع ح�سب 
ُ
و�سي الدويل.  الربملاين  الحتاد 

لتوعية وت�سجيع العمل املت�سافر مع اآليات الأمم املتحدة وجمتمع حقوق 

الإجراءات  اللجنة  و�ستدر�ض  اللجنة.  اأعمال  دعم  يف  عموما  الإن�سان 

التي ميكن اتخاذها ملنع املخاوف املتكررة واملت�سعبة يف اأعمالها املتعلقة 

اهتماما  و�ستويل  انتهاكات جديدة.  منع  امل�ساعدة يف  بهدف  بالق�سايا 

خا�سا لكيفية تاأثر الن�ساء الربملانيات من انتهاكات حقوق الإن�سان.

بناء القدرات  
 تعزيز م�ساهمة الربملانات 

يف حماية حقوق االإن�سان وتعزيزها

الدويل  بالعهد  الوعي  اإذكاء  الدويل  الربملاين  الحتاد  يوا�سل  و�سوف 

باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  والعهد  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض 

الربملانات  دور  على  يرّكز  و�سوف  والثقافية.  والجتماعية  القت�سادية 

تلك  برملانات  تقوم  اأن  ي�ساعد ذلك على �سمان  تنفيذها. و�سوف  يف 

املتحدة  الأمم  قبل جلان  للفح�ض من  الوطنية  التقارير  تقدم  التي  البلدان 

الرئي�سية حلقوق الإن�سان وجمل�ض حقوق الإن�سان يف اإطار ال�ستعرا�ض 

الدوري ال�سامل بامل�ساركة يف اإعداد التقارير، ويف الوفود التي تقدمها، 

 ت�ساعد على تنفيذ تو�سياتها. و�سيعمل الحتاد الربملاين الدويل ب�سكل 
ّ
ثم

وثيق مع نظام ر�سد حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة، و�سوف يقدم 

امل�ساعدة كجزء من برناجمه لبناء القدرات للربملانات التي ترغب يف اأن 

ت�سبح اأكرث انخراطا يف ذلك. و�سي�ساعد العمل يف هذا املجال اأي�سا يف 

حتديد ما اإذا كانت هناك حاجة واأين ل�سياغة من�سورات الحتاد الربملاين 

الدويل يف جمال حقوق الإن�سان.

حقوق الطفل  
م�ساعدة الربملانات على �سمان احرتام حقوق الطفل

�سيقوم الحتاد الربملاين الدويل باإذكاء الوعي يف الربملانات ب�ساأن ق�سايا 

على  الطفل.  حقوق  تعزيز  على  قدراتها  بناء  يف  وامل�ساعدة  احلقوق 

ما  غالبا  اأنهم  اإل  بحقوق،  يتمتعون  فعال  هم  الأطفال  اأن  من  الرغم 

فاإنه من  تلك احلقوق، ولذا  ت�سمن احرتام  التي  الو�سائل  اإىل  يفتقرون 

و�سريكز  الحرتام.  هذا  �سمان  يف  الربملانات  ت�ساعد  اأن  للغاية  املهم 

جلنة  اأعمال  يف  الربملانات  م�ساركة  تعزيز  على  الدويل  الربملاين  الحتاد 

للربملانات  الرقابية  القدرة  وبناء  الطفل،  بحقوق  املعنية  املتحدة  الأمم 

م�ساركة  ودعم  الطفل  بحقوق  املتعلقة  الت�رشيعات  تنفيذ  ل�سمان 

الأطفال يف الربملانات.
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جمال العمل:  y
القانون االإن�ساين الدويل

 تعزيز عمليات الت�سديق 

 والتنفيذ التفاقيات خمتارة يف 

جمال القانون االإن�ساين

من  الدويل،  الربملاين  الحتاد  و�سريكز 

تعزيز  اإىل  الرامية  اللجنة  عمل  خالل 

على  الدويل،  الإن�ساين  القانون  احرتام 

من  خمتار  لعدد  والتنفيذ  الت�سديق  زيادة 

الدويل  القانون  جمال  يف  التفاقيات 

املزيد من الهتمام  اإيالء  الإن�ساين. و�سيتم 

انعدام  حالت  تخفي�ض  ب�ساأن  لتفاقية 

اجلن�سية، واتفاقية الذخائر العنقودية.

التوجيه اال�سرتاتيجي 1:

برملانات اأف�سل، دميقراطيات اأقوى

yyتعزيز الدميقراطية بوا�سطة الربملانات

yyالنهو�س بامل�ساواة اجلن�سانية

yyحماية وتعزيز حقوق االإن�سان

الرتكيب
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 م�ضـاركـة دوليـة

�أكــرب للربملـانـات
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اأجل من  من  دولياً  الربملانيني  م�ساركة  تزداد  اأن  ال�رشوري 

امل�ساعدة يف �سد العجز احلا�سل يف العلقات الدولية. 

اأن  يُ�ستح�سن  والرتابط،  بالعوملة  املت�سم  اليوم  عامل  ففي 

املمكنة  احللول  على  للوقوف  اأقوى  الربملانية  امل�ساركة  تكون 

للق�سايا العاملية الكربى والعمل على تطبيقها. و�سيم�سي االحتاد 

الربملاين الدويل يف تكوين بعد برملاين للتعاون الدويل، و�سي�سعى 

واإىل  العاملية،  العمليات  يف  وامل�ساءلة  ال�سفافية  تعزيز  اإىل  جاهداً 

تعبئة العمل الربملاين ب�ساأن التحديات العاملية الكربى.

إضفاء بعد برملاين عىل عمل األمم املتحدة 
وغريها من املؤسسات متعددة األطراف

الق�سايا  الربملانات حول  تعبئة  اإ�سرتاتيجية  الدويل  الربملاين  يوا�سل االحتاد 

للحكومات  توجيهها  يف  الربملانات  وم�ساعدة  الراهنة  الكربى  العاملية 

فيها.  تدخل  التي  االأطراف  متعددة  االتفاقات  تنفيذ  م�سوؤولية  وحتميلها 

التي  املتحدة،  الأمم  مع  وثيق  ب�سكل  الدويل  الربملاين  الحتاد  ويعمل 

تتوا�سل مع الربملانات الوطنية عرب الحتاد الربملاين الدويل. ويقدم الحتاد 

املراحل  اإىل  اإ�سافة  املتحدة،  الأمم  عمل  يف  برملانية  م�ساهمة  الربملاين 

الأوىل من الرقابة وامل�ساءلة الربملانية. ويقيم الحتاد الربملاين الدويل �رشاكة 

اإ�سرتاتيجية مع الأمم املتحدة وي�سعى اإىل تطوير عالقات مماثلة مع منظمة 

التجارة العاملية وموؤ�س�سات بريتون وودز.

التعاون مع االأمم املتحدة  
تعزيز البعد الربملاين يف عمل االأمم املتحدة

اإ�سهامه الربملاين يف عمل الأمم املتحدة  �سيوا�سل الحتاد الربملاين الدويل 

و�سي�سعى اإىل اكت�ساب منظور برملاين يتج�سد يف قرارات الأمم املتحدة. 

الأمم  فيها  تنظر  التي  الرئي�سية  العاملية  الق�سايا  على  امل�رشِّعني  و�سيجمع 

الوفود  يف  للم�رشعني  اأكرث  منتظمة  م�ساركة  على  و�سي�سجع  املتحدة. 

�لهدف �لر�بع
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لنهج  والرتويج  الكربى  واأحداثها  املتحدة  الأمم  موؤمترات  اإىل  الوطنية 

موحد اأكرث تتبعه منظومة الأمم املتحدة اإزاء تعاملها مع الربملانات الوطنية. 

املجتمع  دعم  من  مزيد  تعبئة  بهدف  املتحدة  الأمم  مع  الحتاد  و�سيعمل 

الدويل لبناء قدرة الربملانات يف العامل. و�سيعمل الحتاد مع الأمم املتحدة 

بحثًا عن اإطار اأكرث متا�سكا للتعاون والتن�سيق بني املوؤ�س�ستني امل�ستقلتني. 

اتفاق  الدخول يف  اأجل  الأع�ساء من  الدول  و�سيعمل على ح�سد دعم 

تعاون جديد بني الأمم املتحدة والحتاد الربملاين الدويل يحل حمل التفاق 

املنتهي املربم عام 1996.

هيئات االأمم املتحدة اجلديدة   y
وعمليات االأمم املتحدة الكربى

 تطوير مكون برملاين قوي يف عمل هيئات االأمم املتحدة اجلديدة 

وعمليات االأمم املتحدة الكربى

�سيوا�سل الحتاد الربملاين الدويل تقدمي م�ساهمة برملانية يف عمل هيئات 

الأمم املتحدة الثالث املن�ساأة عام 2005 - وهي جلنة بناء ال�سالم، ومنتدى 

التعاون يف ميدان التنمية، وجمل�ض حقوق الإن�سان - على نحو ما اقرتحته 

تنظيم  اأي�سا  الربملاين  الحتاد  و�سيوا�سل  املتحدة.  لالأمم  العامة  اجلمعية 

اجتماعات برملانية على هام�ض موؤمترات الأمم املتحدة وعملياتها الكربى. 

ويف 2010، قررت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ر�سميًا اأن ت�سارك ب�سورة 

�سمن  برملاين  مكون  دمج  يف  الربملاين  الحتاد  جانب  اإىل  اأكرث  منتظمة 

وا�ستعرا�ض  فيها  وامل�ساهمة  املتحدة  لالأمم  الكربى  التداولية  العمليات 
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لالحتاد  التابعة  املتحدة  الأمم  �سوؤون  جلنة  و�ست�ساعد  الدولية.  اللتزامات 

الربملاين الدويل يف �سياغة ا�ستجابة الحتاد الربملاين الدويل لهذا القرار.

منظمة التجارة العاملية والتجارة الدولية  
 تعزيز البعد الربملاين يف عمل منظمة التجارة العاملية 

وب�ساأن ق�سايا التجارة الدولية عموماً

بالتعاون  الأوروبي،  الربملان  مع  الدويل عمله  الربملاين  الحتاد  �سيوا�سل 

اإ�سفاء  بهدف  الإقليمية،  الربملانية  واجلمعيات  الوطنية  الربملانات  مع 

القدرة يف  بناء  على  و�سيعمل  العاملية.  التجارة  منظمة  على  برملاين  بعد 

اأن�سطة منظمة التجارة العاملية، وموا�سلة احلوار مع  الربملان على ر�سد 

وزيادة  واخلربات،  املعلومات  تبادل  وتي�سري  احلكوميني،  املفاو�سني 

التاأثري الربملاين يف توجيه املناق�سات واملفاو�سات داخل منظمة التجارة 

املوؤ�س�سات  مع  تعاونه  اأي�سا  الدويل  الربملاين  الحتاد  و�سيوا�سل  العاملية. 

الأخرى متعددة الأطراف العاملة يف ميدان التجارة والتنمية، ل �سيما 

موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(.

احلوكمة االقت�سادية العاملية  

تعزيز العمل الربملاين ب�ساأن الق�سايا االقت�سادية واملالية

ك�سفت الأزمة القت�سادية واملالية العاملية التي اندلعت عام 2008 عن 

احلاجة اإىل اإجراء مراجعة واإ�سالح �ساملني لالأطر التنظيمية وال�سيا�سات 

القت�سادية. و�سيم�سى الحتاد الربملاين الدويل يف تعزيز النقا�ض والعمل 

اأكرب  برملانية  مل�ساءلة  الرتويج  و�سي�رشع يف  الق�سايا.  هذه  ب�ساأن  الربملاين 

اأهداف عامة هي:  اإىل ثالثة  ملوؤ�س�سات بريتون وودز من خالل التطلع 

البنك  قرو�ض  املوافقة على  اأجل  من  للربملانات  القانونية  ال�سلطة  تعزيز 

الدويل/�سندوق النقد الدويل؛ وتعزيز دور الربملانات يف اعتماد ورقات 

م�ساهمة  وزيادة  بها؛  املت�سلة  واخلطط  الفقر  من  احلد  ا�سرتاتيجيات 

الدويل/ البنك  ي�سعها  التي  اجلديدة  العاملية  ال�سيا�سات  يف  الربملانات 

�سندوق النقد الدويل، والأمم املتحدة وجمموعة الدول ال20.
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 بناء الدعم الربملاين 
لألهداف اإلمنائية الدولية

اأن  ذلك  التنمية.  وحتقيق  الفقر  على  الق�ساء  يف  اأ�سا�سي  دور  للربملانات 

من �ساأن اأع�ساء الربملان احلر�ض على اأن تكون اخلطط الإمنائية من وحي 

اأولويات ال�سعب، واأن يكونوا ل�سان الفقراء وغريهم من الفئات املهم�سة 

حتت  الإمنائية  والربامج  ال�سيا�سات  جعل  على  يعملوا  واأن  وال�سعيفة، 

م�ساعدة  اإىل  الدويل  الربملاين  الحتاد  اإ�سرتاتيجية  وترمي  وطني.  اإ�رشاف 

الربملانات على حتقيق ذلك يف ب�سع جمالت م�ستهدفة مرتبطة باللتزامات 

الإمنائية املتفق عليها دوليًا، ل �سيما الأهداف الإمنائية لالألفية. و�سرتكز 

الإ�سرتاتيجية على م�ساعدة الربملانات يف و�سع اأدوات رقابة اأقوى لر�سد 

جميع الأهداف الإمنائية لالألفية، وا�ستعرا�ض عملياتها املوؤ�س�سية، وحتديد 

الإطار املوؤ�س�سي املالئم لدمج الأهداف الإمنائية لالألفية �سمن اأعمالها.

�سحة االأم واملولود اجلديد والطفل  
 م�ساعدة الربملانات على التاأثري يف ال�سيا�سات 

والربامج املتعلقة ب�سحة االأم واملولود اجلديد والطفل

تاأثري الربملانات الوطنية يف جمال  اإىل زيادة  يرمي الحتاد الربملاين الدويل 

الوا�سع،  الهدف  لهذا  ودعمًا  والطفل.  اجلديد  واملولود  الأم  �سحة 

و�سيدعم  الربملانات  اأو�ساط  يف  الوعي  الدويل  الربملاين  الحتاد  �سيذكي 

العمل  ظهور خطط عمل برملانية ذات �سلة وتنفيذها. و�سي�سمل دعم 

املالئمة،  القوانني  لو�سع  ال�رشورية  باملهارات  الربملانات  تزويد  الربملاين 

وجود  و�سمان  ال�سحة،  لتح�سني  املالئمة  امليزانيات  وتخ�سي�ض 

احلكومة  وم�ساءلة  عليها  احل�سول  واإمكانية  والعادلة  الكافية  اخلدمات 

املعارف  النُّهج الأخرى تكوين  العنا�رش. ومن  اإجناز هذه  املركزية على 

تعزيز  اإىل  اإ�سافة  املجالت،  هذه  يف  الربملانات  عمل  ب�ساأن  والتوعية 

اأو املناهج الوطنية، والإقليمية والعاملية التي تعد  الروابط بني العمليات 

غاية يف الأهمية ل�سحة الأم واملولود اجلديد والطفل.

فريو�ص نق�ص املناعة   y
الب�سرية/االإيدز

 اإتاحة قيادة عاملية للعمل الربملاين 

ب�ساأن فريو�س نق�س املناعة الب�رشية/االإيدز

�سي�سجع الحتاد الربملاين الدويل العمل الربملاين لدعم اللتزامات الواردة 

والإيدز  الب�رشية  املناعة  نق�ض  بفريو�ض  املتعلق  ال�سيا�سي  الإعالن  يف 

ال�سادر عن اجلمعية العامة يف حزيران/يونيه 2011 ويف القرار 1983 

تعزيز  ذلك  و�سي�سمل  املتحدة.  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ض  عن  ال�سادر 

املناعة  نق�ض  لفريو�ض  الت�سدي  اإجراءات  على  الربملانية  والرقابة  القيادة 

الب�رشية، وعلى خم�س�سات امليزانية والت�رشيع الذي يدعم تعميم الو�سول 

اإىل خدمات الوقاية من الفريو�ض ويحول دون التمييز �سد الأ�سخا�ض 

�لهدف �خلام�س
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الدويل  الربملاين  الحتاد  و�سيوا�سل  به.  امل�سابني  اأو  للفريو�ض  احلاملني 

ال�ست�ساري  فريقه  مع  الوباء،  هذا  ب�ساأن  العاملي  الربملاين  احلوار  قيادة 

التن�سيق  مركز  بدور  قائما  الب�رشية/الإيدز  املناعة  نق�ض  بفريو�ض  املعني 

كثب  عن  العمل  الدويل  الربملاين  الحتاد  و�سيوا�سل  العاملي.  الربملاين 

الب�رشية/ املناعة  نق�ض  بفريو�ض  املعني  امل�سرتك  املتحدة  الأمم  برنامج  مع 

اإىل  الربملانية  امل�ساهمة  واإي�سال  برملانية  قدرة  بناء  للم�ساعدة يف  الإيدز، 

العمليات الدولية من اأجل الت�سدي لالإيدز عامليًا.

املعونة االإمنائية  
 م�ساعدة الربملانات على 

�سمان مزيد من الفعالية يف جمال املعونة

دعم  اإطار  يف  للحالة  درا�سات  عدة  الدويل  الربملاين  الحتاد  اأجرى 

اأكرا،  اللتزامات الدولية بتحقيق فعالية املعونة )اإعالن باري�ض، وخطة 

ونتائج بو�سان(. و�سيقوم الحتاد الربملاين الدويل بهذا العمل من خالل 

الأهداف  حتقيق  على  الربملانات  وم�ساعدة  الربملانيني،  بني  فيما  احلوار 

للربط  املن�ساأة  القرار  اتخاذ  هياكل  يف  الربملانات  دمج  التالية:  الرئي�سية 

اإمكانية  امل�ستفيدة؛ وحت�سني  البلدان  التنفيذي يف  واجلهاز  املانحني  بني 

و�سول الربملانات اإىل املعلومات املتعلقة بتدفق املعونة وطرائقها؛ وبناء 

قدرة الربملانيني واملوظفني املعنيني على حتليل امليزانيات ال�سنوية وغريها 

من الوثائق ذات ال�سلة؛ وتعزيز قدرة الربملانات على التاأثري يف �سيا�سات 

املعونة ور�سدها.

اأقل البلدان منوًا  

تعبئة الدعم لتنفيذ برنامج عمل اإ�ستنبول

يف  عقده  الذي  الربملاين  املنتدى  ب�ساأن  الدويل  الربملاين  الحتاد  �سيتابع 

الربملانات  و�سيدعم  منواً.  البلدان  باأقل  املعني  الرابع  املتحدة  الأمم  موؤمتر 

اعتمده  الذي   2020-2011 للفرتة  اإ�ستنبول  عمل  برنامج  تنفيذ  يف 

الوعي  الدويل  الربملاين  البلدان منواً. و�سيذكي الحتاد  اأقل  لفائدة  املوؤمتر 

منواً.  البلدان  اأقل  عملية  يف  م�ساركتها  و�سيعزز  الربملانات  اأو�ساط  يف 

عمل  خطة  اإن�ساء  و�سيدعم  الربملانية  التن�سيق  اآلية  تعزيز  على  و�سيعمل 

البلدان منواً  اأقل  برملانات  مل�ساركة  وتي�سرياً  الربملانية.  للم�ساركة  برملانية 

يف الق�سايا الإمنائية، �سي�سلط الحتاد الربملاين الدويل ال�سوء على الروابط 

القائمة بني برنامج عمل اإ�ستنبول وحتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية.

تغري املناخ  

تعزيز العمل الربملاين ب�ساأن تغري املناخ

�سيوا�سل الحتاد الربملاين و�سع عملية برملانية ملرافقة املفاو�سات العاملية 

اجلارية ب�ساأن تغري املناخ. و�سينجز هذا العمل من خالل ت�سجيع عمل 

الربملانات من اأجل دمج تغري املناخ وعواقبه يف جداول عمل الربملانات 

وبرامج عملها من خالل و�سع واعتماد ميزانيات وطنية مت�سلة مبجال 

عمل  اأي�سا  الدويل  الربملاين  الحتاد  و�سريوج  القوانني.  وتنفيذ  املناخ 

الربملانات الرامي اإىل احلد من ب�سمة الكربون التي تخلفها.
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 املساهمة يف بناء السالم 
ومنع النزاعات

اإن الربملان الذي ميثل جميع قطاعات املجتمع وميتلك ال�سلطات والو�سائل 

�سبيل  يف  جبارة  م�ساهمة  ي�ساهم  احلكومة  وم�ساءلة  للت�رشيع  ال�رشورية 

به  ي�سطلع  الذي  العمل  يعد  ولذلك  اال�ستقرار.  وا�ستتباب  ال�سلم  بناء 

الحتاد الربملاين الدويل من اأجل بناء برملانات اأف�سل ودميقراطيات اأقوى 

هو يف حد ذاته م�ساهمة يف بناء ال�سالم ومنع النزاعات. ويقدم الحتاد 

الربملاين الدويل اأي�سا الدعم اإىل الربملانات يف البلدان التي ت�سهد نزاعا اأو 

اأو التي تقع حتت وطاأة احتالل اأجنبي. وكثرياً  التي خرجت لتوها منه 

ما تكون هذه الأن�سطة جزءا من عمل الحتاد الربملاين الدويل بالتعاون 

مع الأمم املتحدة وجلنة بناء ال�سالم التابعة لها. ومن هذه الأن�سطة العمل 

حالت  يف  الربملانات  عرب  ال�سيا�سية  امل�ساحلة  تي�سري  ي�ستهدف  الذي 

هذه  تعد  احلالت  جميع  ويف  الربملانية.  والدبلوما�سية  النزاع  بعد  ما 

الفاعلة الأخرى، وتركز  تبذلها اجلهات  التي  لًة للجهود  الأن�سطة مكمِّ

الربملانات  تقدمها  التي  الدعم  لطلبات  وت�ستجيب  الربملانات،  على 

الحتاد  الأع�ساء يف  الربملانات  من  املقدم  ال�سيا�سي  الدعم  وتعتمد على 

الربملاين الدويل.

امل�ساحلة ال�سيا�سية   y
يف حاالت ما بعد النزاع

 م�ساعدة الربملانات على اأن ت�سبح اأكرث انفتاحا للحوار واأكرث �سمولية 

حتى تي�رش امل�ساحلة وحوكمة القطاع االأمني

الربملانات  اإىل  املحدد  الدعم  تقدمي  الدويل  الربملاين  الحتاد  �سيوا�سل 

احلوار  تعزيز  خالل  من  النزاع  بعد  ما  مرحلة  تعي�ض  التي  البلدان  يف 

داخل الربملان وم�ساعدته على امل�ساهمة يف امل�ساحلة الوطنية وحوكمة 

القطاع الأمني. و�سيرتتب عن تنفيذ هذه الأن�سطة بناء القدرات وتقدمي 

اخلدمات ال�ست�سارية و�سيعتمد ذلك على خربة الربملانات الأع�ساء يف 

الحتاد وعلى معرفة املنظمات ال�رشيكة املعنية ببناء ال�سالم ب�سكل مبا�رش. 

على  وقائمة  توجهها  يف  النتائج  على  مركزة  الأن�سطة  هذه  و�ستكون 

خطط العمل الربملانية، مع التزام الربملانات بالتنفيذ التدريجي. و�سُتعنى 

برملان،  كل  باحتياجات  الدويل  الربملاين  لالحتاد  ال�ست�سارية  اخلدمات 

وعلى  التنفيذي  اجلهاز  مع  �سل�سة  عالقات  �سمان  على  �سرتكز  لكنها 

تقنني دور املعار�سة وحقوقها بو�سف ذلك و�سيلة من و�سائل التخفيف 

من التوترات داخل الربملان وخارجه.

�لهدف �ل�ضاد�س
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الدبلوما�سية الربملانية  

تي�سري حل النزاعات عرب الدبلوما�سية الربملانية

يتيح الحتاد الربملاين الدويل جمال متميزاً للدبلوما�سية الربملانية. فهو مكان 

والف�سائل  البلدان  خمتلف  من  الربملان  اأع�ساء  لجتماع  وحمايد  طبيعي 

الدائرة  النزاعات  ومناق�سة  والتجارب  الآراء  تبادل  اأجل  من  ال�سيا�سية 

داخل البلدان وفيما بينها. ويعتزم الحتاد الربملاين الدويل اإتاحة ال�ستفادة 

من هذا املورد ب�سكل منتظم اأكرث. وعندما ت�رش الأزمات الداخلية بالعمل 

الربملاين الوطني �رشراً ج�سيمًا اأو توقفه، �سيعر�ض الحتاد الربملاين الدويل 

م�ساعيه احلميدة للم�ساعدة على تنفي�ض التوترات وتعزيز احلوار. ومن 

�ساأن �رشعة اللجوء اإىل الدبلوما�سية الربملانية اأن ي�ساعد لحقًا على حتديد 

القدرات واخلدمات ال�ست�سارية.  بناء  الطويلة الأجل من  الحتياجات 

و�سُتبذل جهود مماثلة يف النزاعات الإقليمية حيث يكون لالحتاد الربملاين 

الدويل �سبق عن طريق اأع�سائه. و�ستكون هذه امل�ساركة اإىل حد كبري على 

تعزيزها،  ينبغي  التي  الأو�سط،  ال�رشق  بق�سايا  املعنية  اللجنة  غرار عمل 

لكن هذه امل�ساركة �ستكون باملقابل حمدودة زمنيًا وبطبيعتها مرنة وغري 

ر�سمية بقدر اأكرب. ولي�ست الفكرة اإن�ساء هياكل ر�سمية ب�سورة منتظمة 

من قبيل اللجان املخ�س�سة، اإذ يتطلب ذلك موارد اإ�سافية كبرية.

التوجيه اال�سرتاتيجي 2:

زيادة م�ساركة الربملانات على ال�سعيد الدويل

yy توفري البعد الربملاين الأعمال االأمم املتحدة 

واملوؤ�س�سات املتعددة االأطراف االأخرى

yyبناء الدعم الربملاين لو�سع االأهداف الدولية

yyاالإ�سهام يف بناء ال�سلم ومنع النزاعات

الرتكيب
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 �الحتاد �لربملاين �لدويل

 بو�ضفه �أد�ة �أكرث فعالية

للتعاون �لـربملـاين
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الدويل تتضمن  الربملاين  للحتاد  االإ�سرتاتيجية  اخلطة 

يجعل  داخلياً،  بعدا  للفرتة 2017-2012 

فعالية  اأكرث  اأداة  الدويل  الربملاين  االحتاد  من 

للتعاون الربملاين. ومتثل توجها ا�سرتاتيجيا لتطور االحتاد على مدى 

اإىل  االحتاد  ي�سبو  ما  معظم  تدعم  الأنها  املقبلة  اخلم�س  ال�سنوات 

حتقيقه. وحتى يت�سنى للحتاد تقدمي دعم فعال اأكرث اإىل الربملانات 

وم�ساعدتها يف تطوير م�ساركتها الدولية، يجب على االحتاد اأن 

يح�سن نف�سه اأي�ساً. وقد حددت االأهداف الثلثة التالية:

 تحقيق العضوية العاملية 
وتحسني العالقات مع األعضاء

امليدان  يف  والتعاون  للحوار  فريد  عاملي  منتدى  الدويل  الربملاين  االحتاد 

بتحديث  الحتاد  قام  املا�سية،  الع�رش  ال�سنوات  مدى  فعلى  الربملاين. 

فا اإياها لتكون اأقرب اإىل الهياكل التي ت�ستخدمها الربملانات. 
ِّ
هياكله، مكي

وبالن�سبة لل�سنوات اخلم�ض املقبلة، حتتاج املنظمة اإىل امل�سي قدما بهذه 

العملية يف اأربعة جمالت مرتابطة هي: جعل املنظمة اأكرث عاملية، وحت�سني 

الدويل، مبا يف ذلك  الربملاين  الربملانات يف اجتماعات الحتاد  م�ساركة 

ال�سنوية  اجلمعيات  يجعل  مما  وجن�ساين،  �سيا�سي  منظور  من  امل�ساركة 

من  املزيد  وتي�سري  الحتاد،  اأع�ساء  مطالب  تلبية  على  واأقدر  فعالية  اأكرث 

التما�سك يف التعاون الربملاين.

الع�سوية  

امل�سي قدما نحو الع�سوية العاملية

�سيبذل الحتاد الربملاين الدويل كل جهد من اأجل حتقيق عاملية الع�سوية. 

و�سريكز على برملانات الدول اجلزرية ال�سغرية يف منطقة البحر الكاريبي 

وجنوب املحيط الهادئ. و�سيوا�سل اجلهود من اأجل ت�سجيع الربملانات 

�لهدف �ل�ضابع
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البلدان  برملانات  فيها  مبا  الن�سمام،  على  ع�سوا  لي�ست  التي  الأخرى 

اخلارجة حديثا من النزاع.

امل�ساركة يف االأن�سطة  
 تعزيز م�ساركة الربملانات 

يف عمل االحتاد الربملاين

�سي�سجع الحتاد الربملاين الدويل الربملانات على اأن جتعل من بني وفودها 

اإىل اجتماعات الحتاد اأع�ساء يف جلان برملانية تتناول املوا�سيع املدرجة 

معرفة  �ساأن  من  اأن  ذلك  الدويل.  الربملاين  الحتاد  اأعمال  جدول  يف 

لفائدة  النقا�ض  اإثراء  يف  امل�ساعدة  وخربتهم  الربملانيني  الأع�ساء  هوؤلء 

لال�ستفادة  املناق�سات  تلك  نتائج  اإتاحة  وباإمكانهم  امل�ساركني؛  جميع 

وتنفيذ  متابعة  �سمان  وبا�ستطاعتهم  بالربملان؛  جلانهم  يف  مبا�رشة  منها 

تو�سيات الحتاد الربملاين الدويل.

التمثيل الربملاين  
 و�سع مبادئ توجيهية ب�ساأن التوازن اجلن�ساين 

وال�سيا�سي يف الوفود الربملانية

بالتوازن  املتعلقة  احلالية  التوجيهات  الدويل  الربملاين  الحتاد  م 
ِّ
�سيقي

املراأة  م�ساركة  زيادة  موا�سلة  بهدف  الربملانية  الوفود  يف  اجلن�ساين 

الربملانية. و�سي�سع مبادئ توجيهية ل�سمان التوازن ال�سيا�سي يف الوفود 

التي حت�رش اجتماعات الحتاد. و�ست�سعى املبادئ التوجيهية اإىل ت�سجيع 

املبداأ  احرتام  مع  الربملان  يف  الرئي�سية  ال�سيا�سية  الف�سائل  متثيلية  حت�سني 

الأ�سا�سي باأن جميع الربملانات ذات �سيادة يف البت يف تكوين وفودها. 

اأجل ت�سجيع  ال�سبل املمكنة من  اأي�سا  و�سيدر�ض الحتاد الربملاين الدويل 

م�ساركة ال�سباب.

الهياكل واأ�ساليب العمل  
 حت�سني هياكل االحتاد الربملاين الدويل 

واأ�ساليب عمله

�سيوا�سل الحتاد الربملاين الدويل تعزيز اجلمعية وجلانها الدائمة. و�سيقدم 

مواد اإر�سادية للم�ساركني اجلدد يف اأن�سطة الحتاد. و�سي�سعى اإىل �سمان 

الربملانات  قبل  من  اأعمالها  يف  وامل�ساركة  الدائمة  للجان  اأكرب  دعم 

الأع�ساء، مع التح�سري ب�سكل اأف�سل للنقا�سات وامل�ساركة فيها ومتابعة 

م م�ساهمة اجتماع الن�ساء الربملانيات، واللجنة التن�سيقية 
ِّ
النتائج. و�سيقي

بق�سايا  النهو�ض  اأجل  من  اجلن�سانية  ال�رشاكة  وفريق  الربملانيات  للن�ساء 

التفاعلية، وزيادة  التبادلت  اجلن�سني بهدف �سمان مزيد  امل�ساواة بني 

اجلانب  على  املركزة  النقا�سات  من  مزيد  واإجراء  الرجال  م�ساركة 

اخلا�سة  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  الحتاد  و�سيدرج  اجلن�ساين. 

بالربملانيني يف نظامه الأ�سا�سي، وبالتايل جعلها هيئة قانونية. و�سي�سدر 

قدرتهم  اأ�سا�ض  على  الأع�ساء  انتخاب  ل�سمان  توجيهية  مبادئ  الحتاد 

على امل�ساركة الفعالة يف اأعمال اللجنة.
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ر�سد التنفيذ  

 �سمان حت�سني متابعة وتنفيذ القرارات والتو�سيات 

التي يعتمدها االحتاد الربملاين الدويل

التقارير.  اإعداد  جمال  يف  احلالية  املمار�سة  حت�سني  الحتاد  �سيوا�سل 

دجمها  ميكن  التي  الحتاد  قرارات  م�سمون  منتظمة  ب�سورة  و�سيدر�ض 

يف برنامج العمل العادي. و�سينظر يف طبيعة الإجراءات التي ميكن اأن 

يتخذها مل�ساعدة الربملانات الأع�ساء على متابعة هذه القرارات. ومبا اأن 

العديد من هذه القرارات يت�سمن تو�سيات اإىل الربملانات ب�سمان تنفيذ 

الحتاد  �سيويل  الرئي�سية،  الدولية  والقرارات  والتفاقات  التفاقيات، 

الربملاين الدويل اهتماما خا�سا للعمل على ت�سجيع التنفيذ الربملاين لهذه 

التو�سيات.

التعاون الربملاين  

 ال�سعي اإىل زيادة التما�سك 

يف التعاون الربملاين العاملي

يف  احلا�سلة  التطورات  ر�سد  الدويل  الربملاين  الحتاد  �سيوا�سل 

الر�سمية.  وغري  الر�سمية  الهياكل  خمتلف  عرب  الربملاين  التعاون  جمال 

و�سي�ستك�سف �سبل �سمان املزيد من التعاون وتبادل الربامج والتجارب 

مع اجلمعيات واملنظمات الربملانية العاملية والإقليمية.
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 تحسني صورة 
 االتحاد الربملاين الدويل 

عرب إسرتاتيجية تواصلية حديثة
يحتاج االحتاد الربملاين اإىل �سيا�سة توا�سلية تدعم التوجهات االإ�سرتاتيجية 

عمل  ن�رش  اأجل  من  ي�ستثمرها  واأن  الفر�ض  يوِجد  اأن  عليه  اإذ  الثلثة. 

الربملانات، والربملانيني، والحتاد الربملاين الدويل من اأجل تر�سيخ �سورة 

الحتاد لدى اجلمهور بو�سفه منظمة فريدة تنت�سب اإىل الربملانات وت�سعى 

اإىل النهو�ض بالدميقراطية. و�سيتطلب تطبيق هذه ال�سيا�سة اإعادة التفكري 

ال�سيا�سة  العامل. و�ست�سعى  بقية  بها الحتاد مع  يتوا�سل  التي  الكيفية  يف 

الكثري  حتقيق  ذلك  عن  و�سيرتتب  الربملانات.  مع  احلثيث  التوا�سل  اإىل 

من التوا�سل املبا�رش مع اأع�ساء الربملان ون�رش اأعمالهم يف كل من الربملان 

ويف الحتاد الربملاين الدويل. و�سيتطلب تركيزاً كبرياً على موقع املنظمة 

ال�سبكي، وتب�سيط من�سوراته واإعادة توجيه عالقات و�سائط اإعالمه.

�لهدف �لثامن
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املوقع ال�سبكي  
 حتديث املوقع ال�سبكي للحتاد الربملاين الدويل 

وجعله مورداً ديناميا للتوا�سل مع اأو�ساط الربملانيني يف العامل

الربملانات  بالأ�سا�ض  و�سيتناول  جديد.  وجه  الحتاد  ملوقع  �سيكون 

دعم  اأداة  يكون  اأن  اأي�سا  عليه  لكن  الأفراد،  والربملانيني  الوطنية 

على  املوقع  و�سيعتمد  للمعلومات.  فريداً  وم�سدراً  معرفية،  لقاعدة 

اأعمالهم،  غالب  و�سيج�سد  واأع�سائه  الحتاد  اأعمال  من  الكبري  اجلزء 

عرب  الدميقراطية  تعزيز  اأجل  من  بها  ا�سطلع  التي  الأعمال  �سيما  ل 

الإن�سان  اجلن�سني وحماية حقوق  بني  بامل�ساواة  والنهو�ض  الربملانات، 

الطالع  يف  راغب  كل  مرجع  املوقع  يكون  اأن  ويجب  وتعزيزها. 

اإىل  اأعمالها  ونوعية  عملها  طريقة  اأ�سا�سيات  من  الربملانات،  على 

موقعا  يكون  اأن  وعليه  ال�سيا�سة.  على  املتقدمة  الأكادميية  التعليقات 

والجتاهات،  عمومًا،  الت�رشيعات  ب�ساأن  والوا�سحة  اجلذابة  للبيانات 

الدميقراطية  من  للمواقف  الوا�سعة  والأمناط  والبتكارات،  والتغريات 

باأن  العرتاف  على  ذلك  يف  و�سيعتمد  تدعمه.  التي  الآلية  وتفا�سيل 

الحتاد الربملاين الدويل ناق�ض حاليًا. و�سيكون اأداة ات�سال مع الربملانات 

بزيادة  �ستكَمل 
ُ
و�سي الوا�سع.  اجلمهور  ومع  بينهم  وفيما  واأع�سائها 

ا�ستخدام و�سائط الإعالم الجتماعي.

املنتجات االإعالمية  
 اإحداث منتجات اإعلمية حديثة 

تلبي احتياجات الربملانات االأع�ساء

على  و�سريكز  للمن�سورات.  �سيا�سة  الدويل  الربملاين  الحتاد  �سيحدث 

اإعداد منتجات اإعالمية تلبي احتياجات الربملانات الأع�ساء. و�سريمي 

الربملانية. و�سيب�سط،  املنتجات الإعالمية  اأن ي�سبح زعيمًا يف جمال  اإىل 

بل �سيوقف عند القت�ساء، بع�ض املن�سورات مع اإطالق اأخرى. و�سيعد 

– التقرير الربملاين العاملي—بو�سفه من�سوراً رئي�سيًا  تقريراً �سنويًا كبرياً 

الربملانات،  ب�ساأن  اأولية  مرجعية  اأداة  �سي�سبح  الدويل  الربملاين  لالحتاد 

واأع�سائها، والتحديات التي تواجهها. و�سينتج مواد فيديو عن الحتاد 

ا�ستخدام  تي�سري  زيادة  اإىل  خا�ض  اهتمام  و�سيوىل  الدويل.  الربملاين 

املنتجات، مع �سمان مزيد من الإ�سهار ومتابعة واإنتاج ن�سخ بالإ�سبانية 

والعربية.

و�سائل االإعالم  
 اإعادة توجيه ال�سيا�سة االإعلمية 

للحتاد الربملاين الدويل نحو االت�سال اخلارجي

�سيوا�سل الحتاد الربملاين الدويل التوا�سل مع ال�سحفيني واملرا�سلني مع 

ا�ستهداف مزيد من التخ�س�ض يف اأو�ساط املهتمني بال�سيا�سة الربملانية اأو 

بجوانب معينة من عمل املنظمة. و�سيتمثل هدف ال�سيا�سة الإعالمية يف 
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ن�رش مقالت عن عمل الحتاد واآرائه على اأعمدة ال�سحف الرائدة و�سمان 

ا�ستك�ساف  يف  الحتاد  و�سيم�سى  الحتاد.  لأن�سطة  تلفزيونية  تغطية 

اخليارات املتاحة لتقا�سم امل�سامني فيما بني القنوات التلفزيونية الربملانية، 

من اأجل اخلروج مبنتج خا�ض بالحتاد الربملاين الدويل.

 تحسني املشاركة العملية، 
والحوكمة والرقابة الداخلية

لتقدمي خدمات اأف�سل اإىل االأع�ساء يف االحتاد يقت�سي االأمر حتديث الطريقة 

اجلن�ساين  املنظور  مراعاة  ذلك  عن  و�سيرتتب  االحتاد.  بها  يعمل  التي 

اأي�سا  املنظمة، و�سيا�ساتها، وبراجمها واأن�سطتها. و�سيقت�سي  على �سعيد 

�سمان نهج قائم على احلقوق يف جميع اأعمال الحتاد الربملاين الدويل. 

وي�ستلزم التحديث ا�ستعرا�ض املمار�سات التجارية الرئي�سية التي توؤثر يف 

الفعالية من حيث التكلفة، والكفاية، واملحا�سبة. و�سيقوم الحتاد برتقية 

نظم واإجراءات اإدارته، ل �سيما يف جمال املوارد الب�رشية، والنظم املالية، 

والت�سالت. وتفر�ض التحديات التي يواجهها الحتاد حاليا يف خدمة 

اأع�سائه ب�سكل اأف�سل الإ�رشاَع يف ال�ستجابة واملرونَة، ل �سيما يف جمال 

املهام واإحداث  الت�سالت واملالية. و�سيتعني على الحتاد وقف بع�ض 

مهام اأخرى.

مراعاة املنظور اجلن�ساين  
 �سمان مراعاة املنظور اجلن�ساين بانتظام 

على �سعيد االحتاد الربملاين الدويل

�سعيد  على  و�سيطبقها  اجلن�ساين  املنظور  ملراعاة  �سيا�سة  الحتاد  �سي�سع 

لتعزيز  اإ�سرتاتيجية مقبولة عامليًا  املنظور اجلن�ساين  املنظمة. وتعد مراعاة 

اأكرث  والإمنائية  ال�سيا�سية  اخلطط  ذلك  يجعل  اإذ  اجلن�سني.  بني  امل�ساواة 

وجاهة وفعالية؛ ثم اإن الإقرار بالفوارق القائمة بني اجلن�سني ومعاجلتها 

املنظور  �سيا�سة، وبرنامج وعمل. وت�سمل مراعاة  اأي  �سيعزز من فعالية 

بني  امل�ساواة  هدف  بتحقيق  والهتمام  املنظور  و�سع  �سمان  اجلن�ساين 

والبحث،  ال�سيا�ساتية،  التنمية   - الأن�سطة  جميع  �سلب  يف  اجلن�سني 

وتنفيذ  والتخطيط،  املوارد،  والت�رشيع، وتخ�سي�ض  والدعوة، واحلوار، 

ور�سد الربامج وامل�ساريع.

النهج القائم على احلقوق  
 اإحداث نهج قائم على احلقوق 

يف جميع اأن�سطة االحتاد الربملاين الدويل

ويعد  باأعماله.  القيام  لدى  احلقوق  على  قائما  نهجا  الحتاد  �سيحدث 

قدرة  وتعزيز  الب�رش  ومتكني  حلماية  و�سيلة  احلقوق  على  القائم  النهج 

املوؤ�س�سات العامة وم�ساءلتها - مبا فيها الربملان - من التي عليها واجب 

�سمان احرتام حقوقهم وتعزيزها واإعمالها. ومن خالل ا�ستحداث نهج 

�لهدف �لتا�ضع
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قائم على احلقوق يف جميع جمالت عمل الحتاد، �سي�ساهم الحتاد يف 

تعزيز قدرة الربملانات على تعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها.

خطة العمل االإدارية  
 ترقية النظم واالإجراءات االإدارية يف االحتاد 

وتنفيذ نظام اإداري قائم النتائج

مل�سوؤويل  التنفيذية  الكفاية  لزيادة  مبا�رشاً  ماليًا  نظاما  الحتاد  �سي�سع 

امليزانيات. و�سيتلقى املديرون واملوظفون التدريب يف جمال التخطيط، 

ما  اأق�سى  املالية  النظم  من  ل�ستفادة  املالية  والإدارة  امليزانية  وو�سع 

اأكرث. و�سيطبق الحتاد  امل�ساريع والربامج ب�سكل منتظم  م 
َّ
ميكن. و�سُتقي

املوظفني.  اأداء  تقييم  نظام  ن 
َّ

ح�س
ُ
و�سي النتائج.  على  قائما  اإداريا  نظاما 

و�سيبداأ الحتاد يف اإدخال تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف جميع 

عملياته. و�ستو�سع نظم لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف اأماكن 

بجهات  اخلا�سة  البيانات  قواعد  و�ست�سبح  قبل.  من  فيها  تو�سع  مل 

الت�سال دعما حيويا متزايداً من اأجل الت�سال اخلارجي. و�سيبداأ الحتاد 

التعاون  ي�سبح  حتى  الفيديو  موؤمترات  مرافق  من  اأكرث  ال�ستفادة  يف 

الربملاين »الفرتا�سي« اأمراً ممكنًا. و�سي�ستثمر الحتاد يف تدريب املوظفني 

وحت�سني عمليات املوارد الب�رشية.

احلوكمة والرقابة  

تعزيز احلوكمة والرقابة الداخليتني

نني من داخل اللجنة 
َّ
مب�ساعدة جلنة فرعية معنية باملالية موؤلفة من اأع�ساء معي

التنفيذية، �سي�سمن الحتاد حت�سني احلوكمة والرقابة الداخليتني. و�سيعتمد 

على اأف�سل املمار�سات يف املنظمات الدولية و�سريمي اإىل تقدمي امل�سورة 

الحتاد  مت�ض  التي  باملخاطر  واملتعلقة  املالية  امل�سائل  جميع  ب�ساأن  اخلبرية 

الربملاين الدويل، و�سيمار�ض الرقابة على امليزانية وتنفيذها و�سي�ساعد اللجنة 

املالية  الإدارة  ب�ساأن  الإدارة  جمل�ض  قرارات  وتنفيذ  تطبيق  يف  التنفيذية 

لالحتاد. و�سي�سع الحتاد اأي�سا اإ�سرتاتيجية لتعبئة املوارد حتى يت�سنى لالحتاد 

العتماد على موارد قابلة للتنبوؤ بها وم�ستقرة من اأجل ال�سطالع باأعماله.

التوجيه اال�سرتاتيجي 3:

 االحتاد الربملاين الدويل اأداة اأكرث فعالية 

يف التعاون بني الربملانات

yyحتقيق عاملية االن�سمام وتعزيز العلقات مع االأع�ساء

yy املزيد من تعريف االحتاد الربملاين الدويل بوا�سطة

ا�سرتاتيجيات االت�ساالت

yyحت�سني االإدارة الت�سغيلية، واالإدارة واملراقبة الداخلية

الرتكيب
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االتحاد 
لل�سرتاتيجية  وينبغي  للربملانات.  منظمة  الدويل  الربملاين 

املبينة يف هذه الوثيقة اأن ت�ساعد االأع�ساء على بناء احتاد 

النهو�س  على  قادر  وفعال،  دينامي  عاملي،  دويل  برملاين 

بالثقافة، والقيم واملوؤ�س�سات الدميقراطية عرب التعاون فيما بني الربملانات.

ويود االأع�ساء تعزيز االأثر ال�سيا�سي للحتاد الربملاين الدويل داخل برملانات 

تعزيز  اإىل  االأع�ساء  وي�سعى  العامل.  �سعيد  وعلى  بلد  كل  يف  االأع�ساء، 

االأف�سل  الربملانات  اأن  ذلك  والدميقراطية.  الربملانات  لدعم  االحتاد  عمل 

تن�سئ الدميقراطيات االأقوى. و�سيعمل االحتاد الربملاين الدويل على تعزيز 

وحماية  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة  والنهو�س  الربملانات،  عرب  الدميقراطية 

حقوق االإن�سان وتعزيزها.

تكثيف  خلل  من  ذلك  حتقيق  االأع�ساء  باإمكان  اأن  االإ�سرتاتيجية  وتبني 

التعاون الربملاين عرب االحتاد. ويف جميع التوجهات االإ�سرتاتيجية الثلثة، 

تعد الربملانات واأع�ساوؤها اجلهات الفاعلة الرئي�سية.

و�ستطبق االإ�سرتاتيجية عرب اأن�سطة خمتارة مبيَّنة يف برنامج العمل ال�سنوي 

من  االأن�سطة  ل هذه  �ستموَّ واإىل حد كبري،  للحتاد.  املوحدة  امليزانية  ويف 

االأع�ساء  ا�سرتاكات  من  التمويل  م�ستوى  يزيد  ولن  االأ�سا�سية.  امليزانية 

بالن�سبة للفرتة التي ت�سملها االإ�سرتاتيجية. بيد اأنه �سيتعني اإيجاد تربعات 

لة من امليزانية االأ�سا�سية. لتنفيذ االأن�سطة االإ�سافية غري املموَّ

وت�سعى االإ�سرتاتيجية، يف جوهرها، اإىل جعل م�ساركة الربملانات االأع�ساء 

اأكرث  يف عمل االحتاد الربملاين الدويل وم�سوؤوليتها االإ�رشافية على املنظمة 

فعالية.

 خـامتـة
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