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اعتمد املجتمع الدويل خطة التنمية املستدامة لعام 2030 قاطعاً 

االستجابة  إىل  الرامية  الطموحة  خطته  تنفيذ  يف  بعيداً  شوطاً 

الحتياجات شعوب العامل امللحة وتحقيق تطلعها إىل حياة متحررة 

من العوز والخوف. والتحدي واضح كل الوضوح لالتحاد الربملاين 

العاملية؟  الحوكمة  للمشاركة يف عملية  أفضل طريقة  ما  الدويل: 

التنمية  متطلبات  األعضاء  وبرملاناته  االتحاد  يراعي  وكيف 

املستدامة الجديدة يف عملهام؟

مينحنا اإلطار العاملي الجديد تركيزاً ملهمتنا الرئيسية أي النهوض 

متثيلية  مؤسسات  وإقامة  القانون  وسيادة  الدميقراطية  بالقيم 

اإلنسان.  بحقوق  والنهوض  الجنسني  بني  املساواة  وتعزيز  قوية 

لبناء  وسيلة  هي  وإمنا  ذاتها.  حد  يف  غاية  ليست  والدميقراطية 

العامل الذي تطمح إليه الشعوب؛ ومهمتنا أن نضمن تحقيق ذلك 

مجتمع  أعضاء  أذهان  يفارق  أال  يجب  الذي  والسؤال  الهدف. 

االتحاد الربملاين الدويل هو »كيف ميكن تعزيز أنظمتنا الدميقراطية 

لتحسني حياة الشعوب؟« ويف هذا املنعطف التاريخي واملستقبل 

القريب، يجب أن تنصّب كل مساعينا عىل النهوض بالدميقراطية 

أفضل  حياة  ضامن  بالتزامنا  الوفاء  يف  اإلنسان  وحقوق  وقيمها 

وأكرث أمناً وازدهاراً لشعوبنا.

والتحديات العاملية متعددة ومعقدة وتشمل اإلرهاب والتطرف 

العنيف وتغّي املناخ وتفاقم الالمساواة. وتتطلب تلك التحديات 

العاملية حلوالً وتنسيقاً عىل الصعيد العاملي. وستؤدي الربملانات 

اآلليات  فعاالً  استخداماً  يستخدمون  الذين  الربملانيون  وسيؤدي 

ومساءلة  الترشيع  سلطة  أي   – إليهم  بها  املعهود  الدستورية 

الحكومات وتخصيص امليزانيات ومتثيل الشعوب – دوراً محورياً 

وضامن  الوطني  الصعيد  عىل  الدولية  االلتزامات  تطبيق  يف 

تنفيذها تنفيذاً فعاالً.

ر�سالة من االأمني العام
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أكرب  ستساهم  التي  األعامل  هي  ما  لكن  بالكثي،  القيام  وميكن 

املحدودة  املوارد  إىل  نظراً  التطلعات؟  تلك  تحقيق  يف  مساهمة 

واملطالب املتنافسة، يجب علينا أن نكون انتقائيني واسرتاتيجيني 

يف املجاالت التي نختار الرتكيز عليها وأن نحدد أولويات واضحة.

وتبني اسرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل للفرتة 2017-2021، التي 

أعدت تحت إرشاف الربملانات األعضاء يف االتحاد، تلك األولويات. 

د اإلرادة الجامعية للمجتمع الربملاين العاملي يف وضع هدفني  وتجسِّ

عامني هام إقامة برملانات دميقراطية قوية؛ وتعبئة الربملانات حول 

خطة التنمية العاملية. وتشي إىل التدابي التي يجب أن يتخذها 

بغية  أعضائه  بني  الدعم  لتبادل  الدويل  الربملاين  االتحاد  مجتمع 

امليض قدماً يف تلك الخطة مع التشديد عىل الوسائل التي تندرج 

حرصاً يف اختصاص الدميقراطيات التمثيلية.

بالنجاحات والدروس املستفادة من  وتسرتشد هذه االسرتاتيجية 

وحقوق  الجنسني  بني  واملساواة  بالدميقراطية  للنهوض  جهودنا 

الشباب.  احتياجات  مع  عملنا  يتكيف  أن  أيضاً  ويجب  اإلنسان. 

وعليه، ستكرَّس الجهود لضامن متكني الشباب وال سيام مشاركة 

الحياة  ويف  بل  السياسية،  الحياة  يف  املجتمع  من  الرشيحة  تلك 

العامة بوجه عام.

وشهد تاريخنا املؤسيس نشأة التعددية السياسية وتطورها وبزوغ 

أظهرت  ذلك،  ومع  الدويل.  الصعيد  عىل  الربملانية  الدميقراطية 

األحداث أن القضايا التي حددها أسالف االتحاد الربملاين الدويل 

– ومنها رضورة النهوض بالسالم واألمن والتسامح – مل تكن ملحة 

يوماً بهذه الصورة؛ وإننا ندرك أنه ميكن بل يجب القيام بالكثي. 

بزيادة عمله يف  الدويل  الربملاين  االتحاد  االسرتاتيجية  وتلزم هذه 

تلك املجاالت البالغة األهمية ألنها أساسية لواليتنا ومتامشية مع 

قيمنا األساسية وألن يف تعزيزها تحقيقاً للتنمية املستدامة.

وسيواصل االتحاد الربملاين الدويل االستثامر يف الربملانات الوطنية 

املعارف  واكتساب  األدوات  اقتناء  عىل  مساعدتها  طريق  عن 

واملامرسات الجيدة الالزمة واستخدامها ألداء أدوارها ومسؤولياتها 

الترشيعية. وسندعم بفعالية دور الربملانات أمام الجهاز التنفيذي 

لتعزيز املساءلة املتبادلة والعالقات املثمرة بينهام. وسنعزز أيضاً 

عملنا عىل سد الفجوة بني الربملانات واملواطنني.
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الحكومات   – رشكائنا  مع  وثيق  نحو  عىل  التعاون  وسنواصل 

ووكاالتها  املتحدة  واألمم  وغيها  اإلقليمية  الربملانية  واملنظامت 

الحكومية والهيئات األخرى واألفراد –  وبرامجها واملنظامت غي 

والتامس دعمهم. والطرفان مستفيدان من تعاون األمم املتحدة 

الدويل،  الصعيد  عىل  الدويل  الربملاين  واالتحاد  الربملانات  مع 

وسيكون التواصل البّناء عىل الصعيد الوطني محورياً لنجاح خطة 

املتحدة  األمم  جهود  عن  فضاًل   2030 لعام  املستدامة  التنمية 

الرامية إىل إحالل السالم واألمن. وإننا نتطلع إىل جميع األطراف 

التحديات  املعرفة واألدلة والتحليالت فيام يخص  لتبادل  املعنية 

مع  ومتسقة  مستنية  قرارات  اتخاذ  يتسنى  يك  نواجهها  التي 

السياسات املوضوعة.

ويدرك أعضاء املجتمع الربملاين العاملي أن تنفيذ هذه االسرتاتيجية 

ملواجهة  مستعدون  وإننا  املستمر  والتكيف  املرونة  سيتطلب 

وإدماج  املؤسسية؛  القدرات  تعزيز  طريق  عن  التحديات  تلك 

وتعزيز  الجديدة؛  املعلوماتية  والنهوج  واألدوات  التكنولوجيات 

الفعالية يف التواصل مع كل الدوائر االنتخابية؛ وتوطيد التنسيق 

خر جهد لرصد التقدم  بني الربملانات ومع رشكائنا. ومن ثم، لن ُيدَّ

املحرز.

مناسباً  الوقت  وليس  اإلنجاز:  قيد  مرشوعاً  الدميقراطية  وتبقى 

لعدم املباالة والعمل عىل النحو املعتاد. وإمنا حان الوقت يك نعمل 

استفادة  بالدميقراطية لضامن  النهوض  أجل  ونكثف جهودنا من 

أحد. فيها  ش  يهمَّ ال  تنمية  خطة  تحقيق  من  العامل  شعوب   كل 

 مارتن شنغونغ

األمني العام
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الروؤية

نريد عاملاً فيه ُيسمع كل صوت وفيه تسهر الدميقراطية والربملانات 

عىل خدمة الشعوب من أجل إحالل السالم والتنمية.

بيان املهمة

االتحاد الربملاين الدويل هو املنظمة العاملية للربملانات الوطنية.

وقياًم  ومؤسساٍت  حوكمًة  بالدميقراطية  النهوض  عىل  نعمل 

احتياجات  استيعاب  عىل  والربملانيني  الربملانات  مع  بالتعاون 

الشعوب وتطلعاتها واالستجابة لها.

حقوق  وضامن  والدميقراطية  السالم  إحالل  أجل  من  ونعمل 

اإلنسان واملساواة بني الجنسني ومتكني الشباب وتحقيق التنمية 

املستدامة بالحوار السيايس والتعاون والعمل الربملاين.

من  الرئييس  االتحاد  غرض  يظل  فرد  كل  فيه  يساهم  عامل  وبناء  السالم  إحالل 

اسرتاتيجيته الجديدة. © شون غالوب/وكالة فرانس بريس
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تنطبق هذه القيم األساسية تنطبق عىل مجتمع االتحاد الربملاين الدويل بأكمله أعضاًء وأمانًة وهي منارة تهدينا يف كل أعاملنا.

امل�ساواة: ضامن معاملة األفراد أو مجموعات األفراد بإنصاف وعىل قدم املساواة دون ترجيح كفة عىل أخرى وبغض النظر عن العرق 

أو الجنس أو العجز أو الدين أو املعتقد أو القناعة السياسية أو التوجه الجنيس أو السن.وننارص املساواة من أجل القضاء عىل التمييز 

والظلم.

ال�سمولية: تسخي كافة وجهات النظر واالحتياجات والشواغل يف املجتمع من أجل تعزيز الشعور باالنتامء. ننهض بالربملانات الشاملة 

بوصفها مرآة تعكس مصالح كل قطاعات املجتمع ومتثلها.

واللغوية.  والسياسية  واإلثنية  والدينية  الثقافية  االختالفات  منها  وتقديرها وال سيام  واحرتامها  االختالفات  بجميع  االعرتاف  االحرتام: 

وننهض باالحرتام املتبادل بوصفه رشطاً مسبقاً للحوار البّناء وتسوية النزاعات.

دور  نؤدي  وأعضاًء.  مؤسسًة  نزاهته  من  الربملان  بالحقيقة. فمرشوعية  املساس  دون  من  واستقامة  وانفتاح  الترصف برشف  النزاهة: 

الوسيط املحايد يف حاالت النزاع وما بعد النزاع.

الت�سامن: تعزيز الشعور باالنتامء للمجتمع الربملاين الدويل والتكاتف ووحدة املصالح فيه. والدعم املتبادل والعمل كَيٍد واحدة. ندعم 

التضامن الربملاين يف كل مجاالت عملنا والتعاون بني الربملانات.

القيم االأ�سا�سية
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البلد. وتركز اسرتاتيجية  العامة يف  الحوكمة  للربملان أساسية لضامن جودة  الرئيسية  الترشيعية والرقابية واملالية والتمثيلية  الوظائف 

االتحاد الربملاين الدويل للفرتة 2017-2021 عىل تعزيز تلك الوظائف الرئيسية لتمكني الربملانات من املساهمة يف الدميقراطية وتحقيق 

تطلعات الشعوب. ويكتيس دور الربملان يف ضامن املساءلة عن االلتزامات املتعهد بها عىل كل املستويات أهمية محورية لضامن حسن 

القانون وبناء مؤسسات فعالة  للتنمية املستدامة الخاص بتعزيز سيادة  سي أي نظام دميقراطي. ويتامىش ذلك أيضاً مع الهدف 16 

وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات. وإننا ننتهج نهجاً متكاماًل يشمل إعداد البحوث واستحداث أدوات ووضع 

قواعد ومعايي ثم تطبيقها بطرائق ملموسة يف السياقات الوطنية.

االأهداف اال�سرتاتيجية

الهدف 1: اإقامة برملانات دميقراطية قوية

تعزيز و�سع القواعد واملعايري وتوليد املعارف

للربملانات  معاييه  ترويج  الدويل  الربملاين  االتحاد  سيواصل 

القرن  والدميقراطية يف  »الربملان  الدميقراطية كام ورد يف منشور 

الحادي والعرشين: دليل املامرسات الجيدة«. وسنشجع الربملانات 

وأدوات  آليات  املعايي ونضع  تلك  إىل  استناداً  أدائها  تقييم  عىل 

معايي  وسنضع  طوعي.  أساس  عىل  أداءها  تقيِّم  يك  للربملانات 

كلام  الجيدة  الربملانية  املامرسات  عن  جديدة  توجيهية  ومبادئ 

وأينام اقتضت الحاجة.

وسنواصل دورنا كمنرب عاملي لجمع املعلومات ونرشها فضالً عن 

توليد املعارف الخاصة بالربملانات واإلجراءات واملامرسات الربملانية. 

وسنطور أيضاً قواعد بياناتنا الشبكية مثل PARLINE ونجمع وننرش 

وسينرش  الشباب.  ومشاركة  الربملانات  يف  النساء  عن  معلومات 

االتحاد الربملاين الدويل »التقرير الربملاين العاملي« عن وضع برملانات 

العامل عىل أساس دوري بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

وسنواصل تنفيذ برنامج نرش يركز عىل املامرسات الجيدة للربملانات 

واملوضوعات الجديدة والناشئة يف مجال التطوير الربملاين.
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بناء القدرات املوؤ�س�سية

التنظيم واملوارد أساسية إلقامة دميقراطية  الفعالة واملالمئة  تعّد الربملانات 

حيوية. وتشدد االلتزامات اإلمنائية العاملية املبيَّنة يف خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030 عىل أهمية مساهمة الربملانات يف الحكم الرشيد.وسيواصالالتحاد 

الربملاين الدويل تعزيز الربملانات يف جميع أنحاء العامل مع الرتكيز بخاصة عىل 

الربملانات يف البلدان التي خرجت مؤخراً من نزاع والدول التي متر مبرحلة 

مساعدة  وبرامج  مشورة  م  وسنقدِّ برملاين.  دميقراطي  نظام  نحو  انتقالية 

مخصصة. وتحقيقاً لذلك، سنطبِّق »املبادئ املشرتكة لدعم الربملانات« عن 

طريق متكني الربملانات من تنمية قدراتها بفعالية ألداء وظائفها الترشيعية 

والرقابية واملالية والتمثيلية. ومتاشياً مع املبادئ املشرتكة، سيقوم دعم االتحاد 

الربملاين الدويل عىل أساسمسؤولية الربملانات عن توجيه النهوض بالدميقراطية 

وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق النساء ومشاركة الشباب، 

عىل الصعيد الوطني. وتحسيناً لخدمة مصالح الربملانات، سنواصل تكثيف 

جهودنا الرامية إىل تحسني جودة دعمنا وتأثيه. وسنستمر يف االسرتشاد بأعاملنا 

يف مجاالت البحث ووضعالقواعد واملعايي وجمع املامرسات الجيدة. كام أن 

االتحاد الربملاين الدويل رضورة استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

الجديدة )تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والربملان اإللكرتوين( وسنشجع 

الربملانات عىل ذلك من أجل تحديث طريقة عملها.

املبادئ املشرتكة إحدى ركائز االسرتاتيجية وتلخص أهم وأطمح عنارص التنمية 

الربملانية. © االتحاد الربملاين الدويل
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يؤدي االتحاد الربملاين الدويل دوراً أساسياً يف تعزيز املساواة بني الجنسني يف الربملانات وعن طريقها. وال شك يف أن إنجازاته العديدة ستلهم 

املزيد من االلتزامات واالستثامرات يف ظل استمرار العقبات االجتامعية واالقتصادية والسياسية أمام املساواة. وسندعم الربملانات يف أن تصبح 

مؤسسات قوية تراعي املنظور الجنساين وقادرة عىل قيادة خطة املساواة بني الجنسني. وسينهض االتحاد الربملاين الدويل باإلصالحات القانونية 

لضامن حقوق املرأة ومتكينها. وعليه سيعمل االتحاد الربملاين الدويل بالتعاون الوثيق مع الرشكاء الرئيسيني مثل هيئة األمم املتحدة للمرأة.

الهدف 2: تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني واالحرتام حلقوق املراأة

دعم متكني الن�ساء �سيا�سياً

النساء  نفاذ  تعزيز  عىل  العمل  الدويل  الربملاين  االتحاد  سيواصل 

وسننارص  السياسات.  وضع  يف  مساهمتهن  وتعزيز  الربملان  إىل 

الوطنية  األطر  تعزيز  يف  ونساعد  وطنية  اسرتاتيجيات  وضع 

وسيدعم  الربملان.  إىل  واملتكافئ  الكامل  النساء  نفاذ  تيسِّ  التي 

عن  ذلك  يف  مبا  عملهن،  يف  النائبات  الدويل  الربملاين  االتحاد 

طريق تزويدهن باملساعدة التقنية والتدريب، وسنعزز قدراتهن 

وتقديم  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  وال سيام 

اإلرشاد للنائبات اللوايت انُتخنب حديثاً.

النهو�ض بالربملانات املراعية للجن�سانية

إىل  الربملانات  لتحويل  األساس  الدويل  الربملاين  االتحاد  أرىس 

يف  الربملانات  دعم  يف  وسنستمر  للجنسانية.  مراعية  مؤسسات 

وتحقيقها يف  الجنسني  بني  املساواة  تجسيد  إىل  الرامية  جهودها 

هياكلها وأساليب عملها وطرائق عملها وقدراتها. وسنعمل عىل 

املراعية  واإلجراءات  للسياسات  توجيهية  ومبادئ  معايي  وضع 

املعنية  الربملانية  الهيئات  لبناء قدرات  الدعم  للجنسانية، وتوفي 

النواب  ذلك  وسيساعد  واملرأة.  الجنسني  بني  املساواة  بقضايا 

املنظور  تعميم  عىل  قدرتهم  تعزيز  يف  الربملانيني  واملوظفني 

ذلك،  عن  وفضاًل  الجيدة.  املامرسات  تبادل  وضامن  الجنساين 

تحقيق  يف  مبارشًة  للجنسانية  مراعية  برملانات  إقامة  ستساهم 

بني  املساواة  إدماج  وستيسِّ  املستدامة  للتنمية  و16   5 الهدفني 

الجنسني يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة كلها.
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�سمان حقوق املراأة

ومنهاج  بيجني  يف  باملرأة  املعني  الرابع  العاملي  للمؤمتر  متابعًة 

عمل بيجني لعام 1995، يجب تسيع العمل عىل تحقيق املساواة 

حيث  من  التفاوت  أوجه  ملعالجة  األولوية  وإيالء  الجنسني  بني 

أعامله  الدويل  الربملاين  االتحاد  لذلك، سيكز   . واملامرسة  القانون 

عىل دعم الربملانات يف املجاالت التالية:

yy ،تحديد أوجه التمييز ومواجهتها، وبخاصة القوانني التمييزية

وتنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛

yyومكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛

yyواالنخراط يف اإلصالح القانوين املراعي للجنسانية؛

yy ووضع اسرتاتيجيات وأطر وطنية لتيسي متكني املرأة بخاصة يف

امليدان االقتصادي.

وإقامة  الرجال  إلرشاك  أعاملنا  جميع  يف  خاصاً  اهتامماً  وسنويل 

رشاكات بني الرجال والنساء لتعزيز املساواة بني الجنسني وحقوق 

املرأة.

عىل الرغم من التقدم الكبي املحرز، يبقى االتحاد ملتزماً يف االسرتاتيجية الجديدة 

طريقها. وعن  الربملانات  يف  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  عىل  العمل   مبواصلة 

NurPhoto/كريس فاغا ©
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تتمتع الربملانات وأعضاؤها مبكانة فريدة للمساعدة يف تحويل املعايي الدولية لحقوق اإلنسان إىل واقع وطني. وسيواصل االتحاد الربملاين 

الدويل مساعدة الربملانات عىل أداء مسؤولياتها لحامية الحقوق األساسية ألعضائها ومتكينهم من العمل بنشاط عىل تعزيز الحقوق 

األساسية للجميع وحاميتها عن طريق تزويد األعضاء باملعلومات واملعارف والتدريب.

الهدف 3: حماية حقوق االإن�سان والنهو�ض بها

حماية حقوق النواب االأ�سا�سية

تعزيز  يف  الفريد  الدويل  أداءدوره  الدويل  الربملاين  سيواصالالتحاد 

االحرتام لحقوق النواب األساسية، ومنارصة اإلنصاف يف حاالت انتهاك 

تلك الحقوق. وسنكثف العمل عىل تعزيز مشاركة األطراف املعنية 

– وبخاصة الربملانات األعضاء يف االتحاد الربملاين الدويل والجامعات 

الجيوسياسية لالتحاد وآليات األمم املتحدة ملراقبة حقوق اإلنسان 

ومنظامت حقوق اإلنسان بشكل عام – يف تسوية القضايا املرفوعة 

اإلحصاءات  استخدام  من  وسنزيد  الدويل.  الربملاين  االتحاد  أمام 

من  القانونية  اجتهاداتنا  عىل  االّطالع  ونيسِّ  البرصية  واألدوات 

أجل لفت االنتباه إىل املخاطر الجدية التي تواجه النواب يف جميع 

ببعض  تتعلق  أنشطة بحث وترويج إضافية  ذ  العامل. وستفَّ أنحاء 

املخاوف املتكررة يف القضايا املنظورة أمام االتحاد الربملاين الدويل 

بغية املساعدة عىل تحسني فهم القضايا األساسية واملشرتكة وبذلك 

منعحدوث انتهاكات جديدة. وسيويل االتحاد الربملاين الدويل اهتامماً 

خاصاً لسبل تأثر الربملانيات بانتهاكات حقوق اإلنسان.

زيادة م�ساهمة الربملانات يف النهو�ض بحقوق االإن�سان وحمايتها

دورها  أداء  يف  الربملانات  دعم  الدويل  الربملاين  االتحاد  سيواصل 

وسنعمل  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  للمعايي  العميل  التطبيق  يف 

يف  وامللحة  الحالية  التحديات  ملواجهة  الربملانات  تعبئة  عىل 

مجال حقوق اإلنسان. وسنكثف جهودنا لضامن إدراك برملانات 

اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم  مجلس  لعمل  تاماً  إدراكاً  العامل 

ذلك  به  يقوم  الذي  الشامل  الدوري  االستعراض  يف  ومشاركتها 

بالعهد  الربملاين  الوعي  الدويل  الربملاين  االتحاد  وسيزيك  املجلس. 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقايف وغيها من املعاهدات 
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ذلك  تركيز  وسيكون  اإلنسان.  بحقوق  الخاصة  الرئيسية  الدولية 

والتصديق  املعاهدات  تلك  تنفيذ  يف  الربملانات  دور  عىل  العمل 

الربملانية  القدرات  بناء  أيضاً عىل  االقتضاء. وسنساعد  عليها عند 

الدويل  الربملاين  االتحاد  وسيكون  الطفل.  حقوق  اتفاقية  لتنفيذ 

همزة الوصل بني الربملانات وآليات األمم املتحدة الخاصة بحقوق 

والفعالية.  األنشطة  ستعزز  التي  التآزر  أوجه  وسيعزز  اإلنسان 

وسنجمع وننرش معلومات عن اآلليات واإلجراءات الربملانية التي 

اإلنسان.  حقوق  مجال  يف  محكمة  وطنية  خطة  بفعالية  تدعم 

ويوفر »دليل حقوق اإلنسان للربملانيني« الذي أصدرناه معلومات 

ويقرتح تدابي ميكن اتخاذها للنهوض بحقوق اإلنسان وحاميتها. 

وسنواصل االسرتشاد بهذا الدليل وتحسينه حسب الحاجة.

تعزيز االحرتام للقانون االإن�ساين الدويل

والتامس  الربملانات  إرشاك  الدويل  الربملاين  االتحاد  سيواصل 

مجال  يف  الرئيسية  التحديات  مواجهة  عىل  وعملها  مساهمتها 

التصديق  القانون اإلنساين الدويل. وسيشمل ذلك الدعم لضامن 

جنيف  اتفاقيات  ومنها  القانون  بذلك  املتصلة  االتفاقيات  عىل 

وعدميي  الالجئني  حامية  تتناول  التي  االتفاقات  من  وغيها 

الجنسية. وسنعمل بالتنسيق الوثيق مع رشكاء مثل اللجنة الدولية 

للصليب األحمر ومفوضية األمم املتحد السامية لشؤون الالجئني.

الربملانات مسؤولة عن النهوض بحقوق اإلنسان ومساءلة الحكومات عن أي انتهاكات.

LightRocket via Getty Images/Pacific Press /ريتشارد جيمس ميندوزا ©
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لقد ُأسس االتحاد الربملاين الدويل عىل مبدأ الحوار والحل السلمي للنزاعات. ويكتيس دور الربملانات يف بناء السالم واملساهمة يف منع 

النزاعات عن طريق الحوار والدبلوماسية أهمية بالغة. وتؤدي الربملانات دوراً محورياً يف بناء السالم وتعزيز املصالحة يف حاالت ما بعد 

النزاع. وإن تعزيز األمن، مبا يف ذلك العمل عىل مكافحة اإلرهاب، أسايس للتنمية وعامل متكيني رئييس للدميقراطية. وتؤدي الربملانات 

أيضاً دوراً أساسياً يف ضامن التنفيذ من خالل وظائفها يف الترشيع وتخصيص امليزانية والرقابة.

الهدف 4: امل�ساهمة يف بناء ال�سالم، ومنع النزاعات، واإحالل االأمن

�سمان امل�ساحلة ال�سيا�سية من خالل احلوار وال�سمولية

يؤدي االتحاد الربملاين الدويل دوراً خاصاً يف البلدان الخارجة من 

نزاع واملساعدة يف تطوير برملاناتها إىل مؤسسات قوية ودميقراطية 

متهد الطريق لرأب االنقسامات الوطنية. ونشجع الربملانات عىل 

القيام بذلك العمل من خالل الحوار والتعاون القائم عىل التفاهم 

التعددية  أهمية  وإبراز  واالعتدال،  التسامح  وثقافة  واالنفتاح، 

السياسية والشمولية يف عملية صنع القرار. والربملانات يف صميم 

عمليات املصالحة. وميكن للنواب أن يكونوا قدوة يف إثبات سبل 

التعاون عرب االنقسامات السياسية والثقافية والدينية واالنخراط 

يف حوار بّناء لتسوية النزاعات العالقة. وسنواصل دعم الربملانات 

يف سياقات ما بعد النزاع. وسنحقق ذلك عن طريق تعزيز التشاور 

بني النواب ومساعدتهم ومساعدة الربملانات ككل عىل املساهمة 

بناء  عىل  والتعاون  املايض  جراح  بضمد  الوطنية  املصالحة  يف 

مجتمعات قابلة لالستدامة وإحالل السالم الدائم.

تعزيز الدبلوما�سية الربملانية

طريق  عن  الدويل  الربملاين  االتحاد  عمل  من  رئييس  جزء  ذ  ينفَّ

يف  تعقيداً  األكرث  النزاع  مناطق  بعض  يف  الربملانية  الدبلوماسية 

للدبلوماسية  متميزاً  منرباً  الدويل  الربملاين  االتحاد  ويتيح  العامل. 

نوفر  الدويل،  الربملاين  االتحاد  جمعيات  خالل  فمن  الربملانية: 

السياسية  والفصائل  البلدان  مختلف  لنواب  محايداً  محفاًل 

وفيام  البلدان  داخل  النزاعات  ومناقشة  والخربات  اآلراء  لتبادل 

املستوى  الربملانية عىل  الدبلوماسية  من  االستفادة  وميكن  بينها. 

الوطني أو اإلقليمي للمساعدة يف تهدئة التوترات وحل النزاعات 
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االتحاد  وُيدعى  السيطرة.  عن  تخرج  أن  قبل  السلمية  بالطرائق 

الربملاين الدويل غالباً إىل بذل مساعيه الحميدة يف معالجة القضايا 

بني  التوفيق  يف  وسنستمر  القانون.  سيادة  تهدد  التي  اإلشكالية 

أطراف النزاع تحت رعاية االتحاد الربملاين الدويل من خالل آلياتنا 

املختلفة الرسمية وغي الرسمية.

مكافحة االإرهاب ونزع ال�سالح

مختلف  مواجهة  يف  الربملانات  الدويل  الربملاين  االتحاد  يساعد 

تهديدات األمن ومنها الجرمية املنظمة واألسلحة الصغية واألسلحة 

درء  عىل  أيضاً  ونعمل  الشامل.  الدمار  أسلحة  وانتشار  الخفيفة 

التطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب. ولذلك فإننا نتعاون مع األمم 

الصكوك  تنفيذ  فجوة  لسد  األخرى  الفاعلة  والجهات  املتحدة 

انتشار السالح  بالتزامات عدم  الدولية ملكافحة اإلرهاب والوفاء 

ونزع السالح. ويشمل ذلك التنفيذ التام للقرار رقم 1540 الصادر 

تهيئة عامل  املتحدة، والعمل عىل  التابع لألمم  عن مجلس األمن 

خاٍل من األسلحة النووية. وسنزود الربملانات باألدوات الترشيعية 

والتدريب الالزمني لتطبيق االلتزامات الدولية يف القوانني الوطنية 

حقوق  مجال  يف  االلتزامات  مع  متاشياً  تنفيذها  عىل  واإلرشاف 

املقرتحة يف  واألدوات  باملبادرات  أعضائنا  وعي  وسنزيك  اإلنسان. 

إطار الجهود العاملية ملكافحة اإلرهاب. وترمي األنشطة املضطلع 

منع  إىل  والشباب  النساء  ومتكني  اإلنسان  حقوق  مجايَل  يف  بها 

اإلرهاب الذي تؤججه غالباً الكراهية والتعصب والتمييز.

الحرضي بوصفه  األمن  أيضاً عىل  الدويل  الربملاين  االتحاد  وسيكز 

ذة يف إطار هذا الهدف تراعي  قضية ناشئة. وجميع األنشطة املنفَّ

القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

والقرارات الالحقة بشأن املرأة والسالم واألمن والقرار رقم 2250 

بشأن الشباب والسالم واألمن.

عامل  بناء  إىل  وإقامة حوار جامع يف سعيه  الثقة  بناء جسور  االتحاد يف  سيستمر 

Getty Images /يسوده األمن والسالم. © أحمد الربيعي
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يعمل االتحاد الربملاين الدويل منذ تأسيسه كجهة تواصل للحوار والتعاون بني الربملانات. ونلتمس توثيق االتصاالت والتنسيق وتبادل 

الخربات بني الربملانات والربملانيني من كل البلدان. وكام أشار رؤساء الربملانات يف مؤمترهم العاملي، يدعى االتحاد الربملاين الدويل أيضاً إىل 

التعاون الوثيق مع منظامت برملانية إقليمية وغيها من أجل تعزيز التامسك والفعالية يف التعاون الربملاين العاملي واألقاليمي.

الهدف 5: تعزيز احلوار والتعاون بني الربملانات

توفري منتدى فعال للحوار ال�سيا�سي الدويل

سيواصل االتحاد الربملاين الدويل تعزيز دوره كمجمع عاملي فريد 

واملبادرات.  القضايا  حول  اآلخرين  والرشكاء  النواب  بني  يجمع 

الحوار  تعزيز  عىل  الدويل  الربملاين  االتحاد  جمعيات  وتعمل 

وجميع  املناطق  جميع  من  النواب  بني  والتبادل  والتفاهم 

يف  واملساعدة  الجيدة  املامرسات  لتحديد  السياسية  التوجهات 

املواطنني  بخاصة  تهم  التي  القضايا  عىل  الربملاين  العمل  تركيز 

مواصلة  إىل  جاهدين  وسنسعى  العاملي.  واملجتمع  والربملانات 

تحسني تنظيم جمعياتنا ولجاننا الدامئة وهيئاتنا األخرى وعملها 

مع  الوثيق  بالتعاون  الجهود  من  املزيد  وسُتبذل  ونواتجها. 

عملية  تحسني  أجل  من  الرشيكة  واملنظامت  األعضاء  الربملانات 

االتحاد  لقرارات  الفعالة  املتابعة  وضامن  النظامية  التقارير  رفع 

الربملاين الدويل.

تعزيز التما�سك والفعالية يف التعاون الربملاين العاملي

انترشت املنظامت والشبكات الربملانية عىل مدى العقود القليلة 

املاضية. وستشمل اسرتاتيجيتنا تعزيز املشاركة وأوجه التآزر مع 

الربملانية  الهيئات  غالبية  وباتت  بينها.  وفيام  املجموعات  تلك 

الدويل بوصفها أعضاء منتسبني  الربملاين  باالتحاد  تتصل مؤسسياً 

املتاحة  الفرص  تحديد  يف  وسنستمر  دامئة،  مراقبة  وهيئات 

الهيئات والتعاون معها.  للتواصل مع أكرب عدد ممكن من تلك 

الربملانية  للهيئات  النسبية  املزايا  من  االستفادة  عىل  وسنعمل 

الجهود  فيها  تتضافر  أن  ميكن  التي  املجاالت  وتحديد  املختلفة 

بغية الحد من االزدواجية وتعزيز التامسك والفعالية يف التعاون 

الربملاين العاملي.
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حتقيق ع�سوية عاملية

املنظمة  مضاعفة، بوصفه  الدويل جهوداً  الربملاين  االتحاد  سيبذل 

عاملية؛  عضوية  تحقيق  أجل  من  الوطنية،  للربملانات  العاملية 

ألف   45 عددهم  البالغ  العامل  يف  بالربملانيني  عالقاته  وسيوطد 

ع الربملانات غي األعضاء يف االتحاد الربملاين الدويل  برملاين. وسُتشجَّ

برملانات  مع  للتواصل  جهود  وسُتبذل  االنضامم.  عىل  بنشاط 

الدول الجزرية الصغية النامية والتعاون معها وتيسي مشاركتها 

املستدامة يف أنشطة االتحاد الربملاين الدويل.

تؤكد االسرتاتيجية الجديدة الدور املحوري لجمعيات االتحاد بوصفها محافل عاملية 

فريدة تعزز الحوار والتفاهم بني النواب. © بيار ألبوي/االتحاد الربملاين الدويل
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قمنا عىل مدى السنوات القليلة املاضية بتعزيز مشاركة الشباب بوصفها عنرصاً أساسياً من عنارص الدميقراطية واملسارات السياسية 
الشباب والشباب عامًة يف عملية  الربملانيني  السياسية، ودعم مشاركة  الحياة  الشباب يف  الشاملة والفعالة. وسنواصل تعزيز مشاركة 
صنع القرار. وسيدعم االتحاد الربملاين الدويل أيضاً الربملانات يف تحسني استجابتها الحتياجات الشباب ومراعاة آرائهم يف العمل الربملاين. 
وسنستند طوال هذه العملية إىل التجارب الناجحة لالتحاد والدروس املستفادة يف مجال تعزيز املساواة بني الجنسني يف الحياة السياسية 

ألنه ميكن تطبيقها عىل زيادة مشاركة الشباب.

الهدف 6: تعزيز متكني ال�سباب

�سمان م�ساركة ال�سباب يف احلياة ال�سيا�سية وعملية �سنع القرار

تتطلب الدميقراطية إرشاك الشابات والشبان ألن كليهام أساسيان 
فقر  من  املجتمعات  تطرحها  التي  العديدة  التحديات  ملواجهة 
ومتييز وتفاقم الالمساواة وهجرة وتغّي املناخ ونزاع وعوائق أمام 
السياسية  الحياة  الشباب يف  وتعزز مشاركة  والتوظيف.  التعليم 
منبعاً  بوصفهم  االجتامعية  املسؤولية  وتعزز  الفاعلة  املواَطنة 
لالبتكار واإلبداع واألفكار الجديدة.وسنستمر يف العمل عىل إرشاك 
لتعزيز   – الربملان  طريق  عن  بالدميقراطية  النهوض  يف  الشباب 
العمل  الشباب والفعالية يف  الشمولية من خالل تعزيز مشاركة 
وسرتكز  القرار.  صنع  عملية  يف  الشباب  مشاركة  بزيادة  الربملاين 
جهودنا الرامية إىل إرشاك الشباب عىل ثالثة برامج رئيسية هي 
حملة لزيادة مشاركة الشباب يف الربملان؛ وآليات يثودها الشباب 

الشباب  لتمثيل  الشباب ومتكينهم؛ ومرصد  النواب  مع  للتواصل 
يف الربملانات.

تعزيز اإدماج اآراء ال�سباب يف الربملان

يتطلب تحقيق هدف متكني الشباب أيضاً الرتكيز عىل املزيد من 
األبعاد التقنية من العمل الربملاين. وسيقدم االتحاد الربملاين الدويل 
الدعم التقني إىل الربملانات، بوصفه مصدراً للخربة يف عمل الربملان 
ومشاركة الشباب يف الربملان، عن طريق برامج مخصصة تهدف إىل 
الشباب.  ألولويات  االستجابة  وتحسني  الشباب  آراء  إدماج  زيادة 
ل ذلك الدعم بوضع مبادئ توجيهية إلدماج آراء الشباب –  وسُيكمَّ
مبا يف ذلك عن طريق استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
ووسائل اإلعالم االجتامعية – وتنفيذ أنشطة إقليمية لبناء القدرات.

سيستمر منتدى االتحاد للربملانيني الشباب يف جمع النواب الشباب بهدف تعزيز 

مشاركة الشباب يف الحياة السياسية. © وسيان فورتونا/االتحاد الربملاين الدويل
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سيسرتشد االتحاد الربملاين الدويل يف عمله بخطة التنمية املستدامة لعام 2030. وسيعمل عىل تعميم تلك الخطة يف الربملانات واملساهمة 

يف تعزيز قدرة الربملانات عىل اإلرشاف عىل تنفيذ األهداف الواردة فيها. وسيقّر عملنا بالرتابط بني أهداف التنمية املستدامة وسيكز عىل 

تحقيقها فردياً وجامعياً. وسيكز االتحاد الربملاين الدويل أيضاً عىل أهداف محددة تتامىش وعملنا األسايس، وعىل األهداف التي نتمتع 

مبيزة نسبية يف تحقيقها بفضل خرباتنا واألدوات املتاحة. وملا كان العمل عىل تغّي املناخ والحد من مخاطر الكوارث والصحة رشطاً مسبقاً 

وبالغ األهمية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف العامل، فسيكز عملنا عىل تلك املجاالت. وفضاًل عن ذلك، سيوىل االهتامم للتعاون 

اإلمنايئ بوصفه عنرصاً أساسياً يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

الهدف 7: تعبئة الربملانات حول خطة التنمية العاملية

اإ�سراك الربملانات يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة

سيعمل االتحاد الربملاين الدويل بالتعاون مع رشكائه إلزكاء الوعي 

بأهداف التنمية املستدامة يف الربملانات. وسنوفر منصة ملساعدة 

الربملانات عىل العمل وتبادل الخربات واملامرسات الجيدة مبا يف 

أجل  من  والتعليم  الفعال  اإلمنايئ  بالتعاون  املتعلقة  تلك  ذلك 

التنمية املستدامة. وبذلك سنساهم مساهمة كبية يف تنفيذ خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030 وأهدافها العامة ومنها ما ييل:

yy،القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان

yy،ضامن استدامة الكوكب لألجيال القادمة

yy،تعزيز العدالة االجتامعية وضامن النفاذ إىل العدالة للجميع

yy،التصدي لتغّي املناخ

yy.تعزيز العاملة الكاملة واملنتجة وتوفي العمل الالئق للجميع

واإلقليمي  الوطني  املستوى  إلرشاك  األبعاد  ثاليث  نهج  وسُيعتمد 

عمليات  يف  الربملانات  مشاركة  تعزيز  ذلك  وسيشمل  والدويل. 

التنمية  أهداف  تحقيق  يف  املحرز  للتقدم  العاملية  االستعراض 

املستدامة التي أُجريت يف إطار األمم املتحدة.

املناخ عنرص  لتغّي  الحكومات  الربملانات يف دورها اإلرشايف عىل استجابة  مساعدة 

أسايس من عنارص اسرتاتيجية االتحاد للفرتة 2021-2017.

© سيمون ماينا/وكالة فرانس بريس
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الت�سدي لتغريرّ املناخ واحلد من خماطر الكوارث

متاشياً مع »خطة العمل الربملانية بشأن تغّي املناخ« التي أعدها 

االتحاد الربملاين الدويل، سنعمل باالشرتاك مع منظامت دولية أخرى 

ومؤسسات بحثية ومنظامت من القطاع الخاص واملجتمع املدين عىل 

تعبئة العمل الربملاين عىل التصدي لتغّي املناخ. وسيستمر االتحاد 

الربملاين الدويل يف دعوة الربملانات إىل توفي استجابة ترشيعية شاملة 

لتغّي املناخ ودعم الحد من مخاطر الكوارث. والهدف الرئييس التأكد 

من أن الربملانات األعضاء يف االتحاد الربملاين الدويل ستطبق اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّي املناخ واتفاق باريس وإطار سنداي 

للحد من مخاطر الكوارث فضالً عن خطة التنمية املستدامة لعام 

2030 يف الترشيعات الوطنية املعنية واملخصصات املالية. وينبغي 

للربملانات أن توفر أيضاً رقابة صارمة للعمل الحكومي يف املجاالت 

التي تشمل الحامية البيئية واملساهامت املحددة وطنياً للحد من 

إىل  واالنتقال  املناخ  تغّي  مع  والتكيف  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 

مصادر الطاقة النظيفة وإيجاد وظائف مراعية للبيئة. ورشعت أمانة 

االتحاد الربملاين الدويل يف مبادرة يك تصبح أكرث مراعاة للبيئة، وبدأت 

تتخذ تدابي نشطة ملواصلة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة منها. 

وفضالً عن ذلك، سنواصل تعزيز أنشطة الربملانات الرامية إىل الحد 

من التأثي البيئي لعملياتها.

�سمان ال�سحة اجليدة والرفاه

الحق يف الصحة حق أسايس من حقوق اإلنسان، والصحة أساسية 

الجيدة  الصحية  الرعاية  عىل  الجميع  وحصول  اإلنسان.  لسالمة 

محوري للقضاء عىل الفقر املدقع، وتعزيز التنمية والتغيي التحويل، 

وتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ويف جميع أنحاء العامل، ال يحظى 

الكثي من الناس، مبا يف ذلك نساء وأطفال ومراهقون، سوى بإمكانية 

محدودة أو منعدمة للحصول الخدمات الصحية والتعليمية األساسية 

.وُيحرم هؤالء الناس من التمتع بحقهم يف الصحة وتحقيق أقىص 

إمكاناتهم كبرش؛ فال ميكنهم املشاركة مشاركة تامة يف املجتمع وال 

املساهمة فعلياً يف املجتمعات التي يعيشون فيها. ولذلك سيساعد 

االتحاد الربملاين الدويل الربملانات عىل إنجاز األعامل املتبقية يف مجال 

الصحة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية مبا يف ذلك مكافحة فيوس 

نقص املناعة البرشية/ اإليدز وتنفيذ االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة 

املرأة والطفل واملراهق. وبالتعاون مع رشكائنا – وهم منظمة الصحة 

العاملية؛ وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفيوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز؛ والرشاكة من أجل صحة األمهات والرّضع واألطفال؛ 

والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا – سنفتح آفاقاً 

توفي  تحقيق هدف  أجل  من  القوية  الربملانية  للمشاركة  جديدة 

تغطية صحية عاملية ال ُيستبعد منها أحد.
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يف عامل أكرث عوملة وترابطاً من أي وقت مىض، تبقى األمم املتحدة ركيزة التعاون املتعدد األطراف وتؤدي دوراً محورياً يف جميع املجاالت 

الربملانات  من  ذلك  ويتطلب  واملجتمعات.  املواطنني  يف  مبارش  تأثي  الدول  بها  تعهدت  التي  الدولية  ولاللتزامات  يكاد.  أو  السياسية 

لتعبئة  اسرتاتيجية  الدويل  الربملاين  االتحاد  وينتهج  واملحيل.  العاملي  املستويني  بني  الفجوة  سد  يف  محورياً  دوراً  يؤدوا  أن  والربملانيني 

املبادرات واألنشطة  برملاين يف  إدماج منظور  املساعي، سنواصل  تلك  العامل. وكجزء من  تواجه  التي  األساسية  القضايا  الربملانات حول 

العاملية الجارية مع الربملانات يف مجال تنفيذ االتفاقات الوجيهة. وسنواصل تعزيز رشاكتنا االسرتاتيجية مع األمم املتحدة وتوطيد تعاوننا 

مع منظمة التجارة العاملية ومؤسسات بريتون وودز. وسنسعى يف ذلك الصدد إىل ضامن مشاركة برملانية قوية يف املؤسسات األساسية 

للحوكمة العاملية والرقابة عليها والدعم لها.

الهدف 8: �سد الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية

�سمان اإ�سراك الربملان يف عمل االأمم املتحدة واالإ�سراف عليه

الربملانيني  التفاعل بني  تيسي  الدويل يف  الربملاين  االتحاد  سيستمر 

عىل  والدويل  الوطني  الصعيدين  عىل  املتحدة  األمم  ومجتمع 

حد سواء. وسنساعد يف تشكيل املساهامت الربملانية يف عمليات 

التوصيات  إىل  استناداً  وتعزيزها  العاملية  الرئيسية  القرار  صنع 

وغيها  الدويل  الربملاين  االتحاد  جمعيات  عن  الصادرة  السياسية 

من االجتامعات الرسمية. وسنتعاون مع األمم املتحدة عن طريق 

تفاعل  إقامة  عىل  وسنعمل  ميدانية  وبرامج  مشرتكة  اجتامعات 

والربملانات  املتحدة  لألمم  امليدانية  العمليات  بني  انتظاماً  أكرث 

الوطنية. وسنشجع وندعم العمل الربملاين عىل تنفيذ االلتزامات 

العاملية الرئيسية واملساعدة عىل إدماج مسارات األمم املتحدة يف 

عمل الربملانات. ومن خالل لجنة االتحاد الدامئة املعنية بشؤون 

األمم املتحدة وغيها من اآلليات، سيسعى االتحاد الربملاين الدويل 

إىل توطيد التنسيق وبناء عالقات وثيقة ومنسجمة مع منظومة 

األمم املتحدة، باالعتامد عىل نقاط قوة الرشيَكني. وسنعمل أيضاً 

املختلفة  وعملياتها  املتحدة  األمم  منظومة  مساءلة  تعزيز  عىل 

وشموليتها  وشفافيتها  املتحدة  األمم  فعالية  زيادة  ضامن  بغية 

وتحسني استجابتها الحتياجات الشعوب وتطلعاتها.
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تعزيز العمل الربملاين فيما يتعلق مبنظمة التجارة العاملية 

واملوؤ�س�سات املالية الدولية

دعم  يف  تساعد  أن  وميكن  للعوملة  الرئييس  املحرك  هي  التجارة 

النمو الشامل واملستدام. وسيواصل االتحاد الربملاين الدويل العمل 

منظمة  عىل  فعلياً  برملانياً  بعداً  وسيضفي  األورويب،  الربملان  مع 

التجارة العاملية بالتعاون مع الربملانات الوطنية واملجالس الربملانية 

اإلقليمية األخرى. وسنعمل عىل التوعية بأنشطة منظمة التجارة 

مع  حوار  وفتح  متابعتها،  عىل  الربملانات  قدرة  وتعزيز  العاملية، 

والخربات،  املعلومات  وتبادل  العاملية،  التجارة  منظمة  مفاويض 

يف  واملفاوضات  املناقشات  عىل  أكرب  برملانية  نفوذ  ومامرسة 

منظمة التجارة العاملية. وسنسعى أيضاً إىل تعزيز دور الربملانات 

سيام  )وال  والتنموية  الدولية  املالية  املؤسسات  تجاه  والربملانيني 

البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي( وزيادة الشفافية واملساءلة.

سبل  لتحديد  العاملية  التجارة  ومنظمة  النواب  بني  سنوياً  اجتامعاً  االتحاد  م  ينظِّ

مساهمة الربملانيني يف املحادثات التجارية الدولية.

© جان كارلو فورتوناتو/االتحاد الربملاين الدويل
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كيف يحقق االتحاد الربملاين الدويل أهدافه االسرتاتيجية؟ هدفنا العام هو بناء برملانات دميقراطية قوية يف خدمة الشعوب وتحديد 

سبل فعالة لتحقيق ذلك الهدف والوفاء به – أي سبل تحقيق أكرب قدر من التأثي وضامن تجاوز نواتجنا لألحزاب واملصالح الفردية 

املجاالت  يف  التمكينية  األعامل  تعميم  به عىل  نقوم  ما  كل  الرتكيز يف  إىل  بحاجة  أننا  نرى  الحايل،  السياق  ويف  معها.  نتعاون  التي 

التالية: الخمسة 

العوامل التمكينية

اأعمال متكينية لتحقيق االأهداف اال�سرتاتيجية

االإدارة والرقابة الداخلية الفعالة

يف  الدويل  الربملاين  االتحاد  إدارة  لهيئات  خدماتها  األمانة  ستزيد 

الدعم  م  وستقدِّ عليه.  واإلرشاف  املنظمة  عمل  توجيه  وظيفَتي 

املخاطر.  وتقييم  املالية  باإلدارة  تتعلق  مسائل  يف  تحديداً 

معايي  ألعىل  ميتثل  الدويل  الربملاين  االتحاد  أن  األمانة  وستضمن 

املامرسات  أفضل  عن  فضاًل  الحسابات  ومراجعة  التقارير  إعداد 

األمانة  م  ستقدِّ الشفافية،  من  ملزيد  وتحقيقاً  الدولية.  اإلدارية 

توضيحات أكرث تفصياًل لقراراتها وإجراءاتها. وستستمر يف تكييف 

مامرساتها وأساليب عملها لتشجيع احرتام املجتمع والبيئة وإثباته 

إدراكاً ملسؤوليتها االجتامعية.

الروؤية والرتويج والتوا�سل

يف ظل بيئة معقدة ومشبعة، تؤثر تكنولوجيات االتصال املتطورة 

العام  والسلوك  اآلراء  وتشكيل  املعلومات  تبادل  يف  بالغاً  تأثياً 

يوماً  الدويل  الربملاين  االتحاد  صوت  يكن  ومل  السيايس.  والعمل 

بهذه األهمية. ونجاحنا يف بناء عامل دميقراطي يكون فيه السالم 

واألمن والتنمية حقيقة واقعة بالنسبة للجميع يعتمد عىل قدرتنا 

الفعال بشأن سبل إحداث  عىل ترويج قيمنا ورؤيتنا، والتواصل 

االتحاد الربملاين الدويل تغيياً إيجابياً للشعوب يكتيس أهمية بالغة 

للوفاء بواليتنا. وسنعمل عىل إقامة تواصل أقوى وأكرث اسرتاتيجية 

الوسائل واألدوات  استفادة كاملة ومبتكرة من مختلف  تستفيد 
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تبادل  وضامن  املصداقية؛  وتعزيز  باالتصال؛  الخاصة  والتقنيات 

املعرفة؛ وتكوين الخربات؛ وتعزيز املشاركة يف صفوف األعضاء.

تعميم املنظور اجلن�ساين ونهج قائم على احلقوق

سيؤدي إدماج املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان وتعميمها يف 

عمل االتحاد الربملاين الدويل إىل زيادة الفعالية وتحقيق األهداف 

املنظور  لتعميم  واسرتاتيجية  سياسة  اعتمدنا  ولقد  الرئيسية. 

استحداث  من خالل  ذلك  يف  مبا  تنفيذها  يف  سنستمر  الجنساين 

أدوات وتنظيم دورات تدريبية وإجراء إصالحات. ووضعنا أيضاً 

اسرتاتيجية توضح سبل تنفيذ نهج يحرتم حقوق اإلنسان للجميع 

عىل  الخاصة  وقدرتنا  الربملانات  وسنعزز  بها.  وينهض  ويحميها 

وضامن  اإلنسان  وحقوق  الجنسني  بني  للمساواة  االحرتام  إزكاء 

ال ينفصم عن  الرئيسية جزءاً  التمكينية  العوامل  احرتامها. وتلك 

»املبادئ املشرتكة لدعم الربملانات« التي نروجها وننفذها.

اأمانة فعالة تتوافر لها موارد كافية 

وتأمينها  املالمئة  واملالية  البرشية  املوارد  بتحديد  ملتزمة  األمانة 

الدويل  الربملاين  االتحاد  »اسرتاتيجية  االسرتاتيجية  هذه  لتنفيذ 

للفرتة 2017-2021« وستعتمد عىل دعم أعضاء االتحاد الربملاين 

املنهجي  التخطيط  ع  وتشجِّ املسعى.  ذلك  يف  ورشكائه  الدويل 

ورصد األداء وإعداد التقارير. وستواصل تعزيز املعايي والقواعد 

واملهنية  الفعالية  من  مبزيد  مهامها  األمانة  وستؤدي  الربملانية. 

واملساءلة وتلتزم بالتطوير املهني املستمر ملوظفيها.

ال�سراكات

سيتعاون االتحاد الربملاين الدويل، يف أداء عمله، مع مجموعة واسعة 

من الرشكاء من منظومة األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى 

وغيها  اإلقليمية  الربملانية  واملنظامت  األهداف  تشاطره  التي 

واملجتمع املدين واألوساط األكادميية واملؤسسات والقطاع الخاص.

العاملية  ترشد االسرتاتيجية االتحاد وأعضاءه إىل الطريق الالزم ملواجهة التحديات 

الحالية واملستقبلية. © بيار ألبوي/االتحاد الربملاين الدويل
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