Pantone: 320 C
C: 90 M: 0 Y: 30 K: 0
R: 0 G: 170 B: 190

التقرير السنوي
Pantone: 3015 C
C: 100 M: 45 Y: 5 K: 20
R: 0 G: 95 B: 154

Pantone: Cool Gray 9 C
C: 3 M: 0 Y: 0 K: 65
R: 121 G: 122 B: 123
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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 العملية.
ونحن املنظمة الدولية الوحيدة التي تجمع الربملانات الوطنية يف العامل،
ونعمل عىل تعزيز الدميقراطية والسالم عن طريق هذه العضوية
الربملانية الفريدة.
وبفضل مجموعة متغرية من  45 000نائب ميثلون مواطني العامل ،يتمكن
االتحاد الربملاين الدويل دامئاً من قياس نبض الدميقراطية.
واالتحاد الربملاين الدويل هيئة مستقلة وذاتية اإلدارة ميولها أعضاؤها يف
املقام األول .وتشمل عضويتنا حالياً  178برملاناً وطنياً و 12هيئة برملانية
إقليمية بصفة أعضاء منتسبني.

مهرجان الفقاعة العاملي ،ساو باولو،
الربازيل – حدث نظَّ مته مؤسسة
« 100يوم سعيد» .ويعمل االتحاد
الربملاين الدويل بالتعاون الوثيق مع
الربملانات ملساعدتها عىل املساهمة
بفعالية يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،مبا يف ذلك األهداف
املتعلقة بالصحة والرفاه واملجتمعات
املستدامة.
© NurPhoto/Cris Faga
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متهيد
حتقيق النتائج التي التزمنا بها
اعتمد االتحاد الربملاين الدويل ،يف خريف عام  ،2016اسرتاتيجيته للفرتة  ،2021-2017عقب مشاورات مستفيضة مع
الربملانات األعضاء .ويف هذا السياق ،أُع ّد هذا التقرير السنوي  .2017وشهد االتحاد الربملاين الدويل قدراً كبرياً من
النجاح خالل العام املايض  -وهو أول عام يسعى فيه إىل تنفيذ اسرتاتيجيته الجديدة.
ويرتكز عمل االتحاد الربملاين الدويل عىل ضامن أن تظل الربملانات مجدية وفعالة يف مواجهة تحديات العرص  -وال سيام
يف ظل تراجع الثقة يف املؤسسات الدميقراطية واملتطلبات البعيدة املدى لاللتزامات اإلمنائية العاملية .ولعل خطة التنمية
املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة السبعة عرش تطرح بعض التحديات ولكنها خطة طموحة وميكن
تحقيقها .وتتبوأ الربملانات والربملانيون مكانة فريدة للمساعدة عىل الوفاء بتلك االلتزامات العاملية بالسالم والتنمية
وحقوق اإلنسان من خالل أداء واليتهم األساسية – أي مامرسة مسؤولياتهم الترشيعية واملالية والرقابية.
واملطلوب من الربملانات ليس جديداً وال استثنائياً :فيجب عىل الربملانات أن متارس صالحياتها املكفولة يف الدساتري
والنصوص األساسية األخرى واملخولة لها كمؤسسات متثل الشعوب .وعليها أن متارسها بفعالية للحفاظ عىل مكانتها
وإحداث تغيري يف حياة الشعوب التي متثلها .ووضعت خطة عام  2030للربملانات منهاج عمل واضح ومقبول عاملياً.
وقد اتفق الجميع عىل تلك الخطة عىل املستوى الدويل .وباتت أمامنا اسرتاتيجية للتنمية وخطة مناخية وإطار
للحد من مخاطر الكوارث .وما علينا سوى مامرسة السلطات املخولة لنا للعمل وتنفيذ تلك الخطط .ويجب عىل
االتحاد الربملاين الدويل أن يدعم الربملانات يف مساعيها وفا ًء بواليته األساسية.
ويركز هذا التقرير السنوي يف املقام األول عىل ما ييل :إبراز التقدم املحرز يف الخطة العاملية واسرتاتيجية االتحاد
الربملاين الدويل لتنفيذها .وإلثبات التقدم املحرز ،تغري تركيز هذا التقرير عن التقارير السابقة كام ييل:
yyنُظِّ مت املحتويات وفقاً ألهداف اسرتاتيجية الفرتة  ،2021-2017ولكن تأكدوا من أن جهودنا ترتبط بجميع
األهداف .وعىل غرار خطة التنمية املستدامة ،ال ميكننا تقسيم العمل عىل األهداف الفردية .فاألهداف مرتابطة
وكذلك اإلجراءات والقرارات املتخذة لتحقيقها.
yyويصف الجزء الرسدي يف املقام األول طريقة تحقيق االتحاد الربملاين الدويل للنتائج التي التزم بها ،واملجاالت
التي شهدت تقدماً يف إطار أهدافنا.

األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل،
مارتن شونغونغ ،عضو يف الفريق
التوجيهي ملبادرة تعزيز التغذية الذي
يعمل عىل ترسيخ التغذية كأولوية
وطنية نظراً إىل أهميتها األساسية يف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
© IPU/Suroor Alikhan
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ولعل هذا الرتكيز عىل النتائج ال املسار يتالءم متاماً مع نهجنا املتطور إزاء الحوكمة إذ منيض قدماً نحو خطة
لإلدارة القامئة عىل النتائج .ويتيح لنا تقييم النتائج أيضاً تصحيح مسارنا حسب الحاجة من أجل تحسني نهجنا
وترسيعه لتنفيذ اسرتاتيجية الفرتة  .2021-2017ويف الدورة السابعة والثالثني بعد املائة للجمعية املعقودة يف
سانت بطرسربغ ،انتُخبت غابرييال كويفاس بارون رئيسة جديدة لالتحاد الربملاين الدويل .وإننا نتطلع إىل املنظور
الجديد الذي ستقدمه لجهودنا الرامية إىل تنفيذ اسرتاتيجيتنا كجزء من فريق قيادة االتحاد الربملاين الدويل.
ولكن كيف يُقاس النجاح؟ ميكننا أن نحيص عدد الحلقات الدراسية التي أجريناها ،وعدد البعثات التي أوفدناها،
والتغطية اإلعالمية لحمالتنا ،ونأمل دامئاً يف القيام باملزيد وإرشاك املزيد من األطراف والتواصل مع املزيد من الناس،
ولكن التقدم يقيَّم ك ًام ونوعاً ،ويف هذا التقرير نركز أقل عىل األرقام وأكرث عىل آثار أعاملنا وقراراتنا.
ونحن نعلم ،عىل سبيل املثال ،أن جمعيات االتحاد الربملاين الدويل والتعاون الربملاين الدويل يساعدان بشكل عام يف
توعية الربملانيني ومتكينهم .ونعلم أيضاً أن جمعيات االتحاد الربملاين الدويل وفعالياته األخرى تجمع بلدان وممثلني
تتباين آراؤهم وتوقعاتهم فال يجتمعون يف مكان آخر .وتكون التبادالت مثمرة :إذ تُنرش الدروس املستفادة ويُعزز
التفاهم والتسامح مبا يساهم يف بناء السالم لصالح مواطني العامل أجمعني.
وتتاح هذه الفرص للربملانات األعضاء ،وتنطوي املشاركة يف االتحاد الربملاين الدويل عىل فوائد إضافية بطبيعة الحال.
وصحيح أن مبدأ «العاملية» يتجىل يف األرقام بالنسبة إىل االتحاد الربملاين الدويل ولكن كذلك يف القضايا .إذ تتناول
املنظمة القضايا التي تهم الجميع واألغلبية ،فض ًال عن القضايا التي تعني مجموعة مشرتكة من األعضاء .ويتمتع
االتحاد الربملاين الدويل أيضاً بالرغبة يف التواصل مع الدوائر االنتخابية األصغر ودعمها وتعزيز عملها ،ولديه القدرة
عىل ذلك .فعىل سبيل املثال ،نتعاون مع فيجي لتعزيز قدرة الربملان عىل املساهمة يف خطة عام  .2030وقد يكون
فيجي بلداً صغرياً ولكنه يهمنا.
أمّا عىل الصعيد العاملي ،فإننا نتعاون مع األمم املتحدة ووكاالتها وبرامجها وإداراتها .وينصب الرتكيز الرئييس لرشاكاتنا
مع منظومة األمم املتحدة عىل التعاون من أجل تنفيذ خطة التنمية ومن ثم تحسني الحوكمة العاملية .ولذلك تدعو
جميع األهداف االسرتاتيجية لالتحاد الربملاين الدويل إىل إرشاك األمم املتحدة والتعاون معها .ومن األمثلة عىل ذلك
عملنا مع هيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن متكني املرأة ،واملساهمة الربملانية يف أعامل مجلس حقوق اإلنسان وأنشطته.
ويزداد اعرتاف األمم املتحدة بتلك الرشاكة :ففي عام  2017مثالً ،اعتمد مجلس حقوق اإلنسان قراراً يدعم توطيد
التعاون مع الربملانات .وإننا نشيد بذلك القرار مع إقرارنا بالتحدي الذي يطرحه وهو أن مكانة األمم املتحدة تجعل
شعوب العامل تتوقع املزيد من برملاناتها .فيجب أن نفي بالتزاماتنا؛ والطريق أمامنا مفتوح.
وأما من حيث األرقام ،فيواصل االتحاد الربملاين الدويل تقديم مساهامت موضوعية يف البحوث والبيانات املتعلقة
بالنهوض بالدميقراطية .ويزداد االعرتاف باملنظمة كمرجع دويل لتلك املعلومات .ويجب عىل الدميقراطيات أن تكون
جامعة بقدر اإلمكان وال سبيل إىل ذلك إال مبشاركة النساء والشباب .واألمر هنا يتعلق باملرشوعية :فهل ميكنكم أن
تقولوا إن مساراتكم وقراراتكم مرشوعة عندما ال تساهم فيها جميع أطياف املجتمع؟ ولذلك يعمل االتحاد الربملاين
الدويل عىل النهوض بتمكني النساء والشباب ،ويطلب من الربملانات ويتوقع منها القيام بذلك .وتدعم البحوث
واإلحصاءات التي نجمعها وننرشها ذلك ،إذ تتيح لنا تحديد الثغرات وقياس التقدم املحرز.
ويصحبنا التفاؤل يف كل مساعينا – إذ نركز عىل التجارب اإليجابية التي اكتسبناها واستفدنا منها والتأثري اإليجايب
للربملانات يف حياة الشعوب .فقد تكون آفاق عامل اليوم قامتة ولكن لن يثبط ذلك عزميتنا .وإن منتخبينا يعتمدون
علينا وعىل أال ندع التشاؤم يحدد أنشطتنا أو يعيق تقدمنا .فإننا نحرز تقدماً ونحدث أثراً وإن مل يكن ذلك دامئاً
جلياً وال يُسلط عليه الضوء بالقدر الكايف .ويسعى هذا التقرير إىل تصحيح ذلك الوضع بإبراز إنجازات الربملانات
وجهود االتحاد الربملاين الدويل الرامية إىل مواصلة تعزيز تلك النتائج اإليجابية.
مارتن شونغونغ
األمني العام
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الهدف � :1إقامة برملانات
دميقراطية قوية
هذا الهدف االسرتاتيجي هو خالصة عاملني مرتابطني وبالغي األهمية :أولهام
من املهام الجوهرية لالتحاد الربملاين الدويل – بناء برملانات قوية ومستقرة
والنهوض بالدميقراطية .وثانيهام جوهر الهدف  16للتنمية املستدامة الذي
اعتمدته األمم املتحدة ويتحمل الربملانيون املسؤولية عن تحقيقه إذ يدعو
إىل إقامة «مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع» و«ضامن
اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاريك
ومتثييل» عىل جميع املستويات.
وإننا نساهم يف تحقيق هذا الهدف من خالل تعزيز وضع املعايري وتوليد
املعارف وبناء القدرات املؤسسية .وكل عام نجري تقيي ًام ملا ييل :كم عدد
الربملانات التي دعمها االتحاد الربملاين الدويل؟ ما طبيعة هذا الدعم؟
ما الدليل عىل أن الربملانات توجِّ ه تنميتها؟ إىل أي مدى تُستخدم املبادئ
املشرتكة لدعم الربملانات واألدوات األخرى التي وضعها االتحاد الربملاين
الدويل؟

النهو�ض بالدميقراطية وتعزيز م�ؤ�س�ساتها
نفِّذ أكرث من  30نشاطاً لبناء القدرات يف تسعة برملانات وطنية خالل عام
 .2017ووفقاً للمبادئ التوجيهية لهذا الدعم ،وجهت الربملانات التسعة
جميعها تخطيط األنشطة املضطلع بها ،وبُذلت جهود كبرية يف التنمية
الذاتية للربملانات ،مع تطبيق املبادئ املشرتكة يف جميع األنشطة.
بنن  -قام االتحاد الربملاين الدويل برعاية حلقة دراسية عن تعزيز
مهارات الصياغة الترشيعية للربملان يف بنن .و ُدرِّب أكرث من  50موظفاً
وشارك  44نائباً يف جلسة إعالمية .وأشارت التقييامت إىل أن جميع
املشاركني اكتسبوا فه ًام أفضل للتعاون األسايس بني الربملانيني وموظفي
الخدمة املدنية يف عملية الصياغة الترشيعية.

فريق القيادة الجديد لالتحاد الربملاين الدويل – األمني العام مارتن شونغونغ
والرئيسة غابرييال كويفاس بارون – ملتزم بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
© IPU/Jorky
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يساعد االتحاد الربملاين الدويل الربملانات عىل أن تكون متثيلية وشفافة وقابلة
للنفاذ ومسؤولة وفعالة .وهذه القيم الجوهرية هي أركان الربملان الدميقراطي.
© NOTIMEX/Guillermo Ogam
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جزر القمر  -نظمت الجمعية الوطنية لجزر القمر حلقة دراسية عن
املامرسات الربملانية للحكم الرشيد .وعزز املشاركون مهاراتهم املتعلقة
بالرقابة الربملانية ،مع الرتكيز بخاصة عىل امليزانيات واملشاركة الفعالة
يف الشؤون املالية .وأُطلِعوا أيضاً عىل مجموعة أدوات التقييم الذايت
التي وضعها االتحاد الربملاين الدويل باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ بشأن الربملانات وأهداف التنمية املستدامة ،وأهمية تلك
األدوات يف املساعدة عىل جمع املعلومات وإدارتها.
جيبويت  -أجرت الجمعية الوطنية لجيبويت واالتحاد الربملاين الدويل
تقيي ًام مشرتكاً الحتياجات الجمعية الوطنية يف يناير  .2017واستناداً إىل
املناقشات التي دارت مع النواب واملوظفني واملجتمع املدين واملجتمع
الدويل ،حدد التقرير مواطن القوة والتحديات التي يواجهها الربملان،
وقدم أكرث من  60توصية لتعزيز أدائه .وشملت املجاالت ذات األولوية
لبناء القدرات ،التي حددها الربملان ،التخطيط االسرتاتيجي ،وتعزيز
األمانة ،والتوعية.
وفض ًال عن ذلك ،نُظِّ مت حلقة عمل ملدة يوم لتحسني الكفاءة الربملانية
انتفع بها  25موظفاً تقريباً منهم مديرو إدارات .وكان من نواتجها
توطيد التعاون بني املوظفني .وبعد ذلك ،أجري مترين عن تكوين
األفرقة حدد خالله املوظفون مجموعة من الحلول لتعزيز الكفاءة ،مبا
يف ذلك خيارات إلرشاك املجتمع املدين مبارش ًة يف عمل الربملان من أجل
االستفادة من قاعدة أوسع من املعارف والخربات.
وأُوفدت أول بعثة من بعثات دعم رسم الجمعية الوطنية لخطتها
االسرتاتيجية يف الفرتة من  12إىل  14ديسمرب  .2017واستخدم
النواب أدوات االتحاد الربملاين الدويل للتقييم الذايت للربملان ،ومراعاته
للجنسانية ،ومساهمته يف أهداف التنمية املستدامة .وسهل النهج
املتبع وضع الجمعية خطتها االسرتاتيجية.
وتلقت البعثة تغطية إعالمية جيدة عىل الصعيد املحيل بغية ضامن
إدراك املواطنني لعمل برملانهم .ولعلها نتيجة مهمة أيضاً يف عرص يشهد
تراجع مستويات الثقة يف املؤسسات الدميقراطية.
مرص  -يف عام  ،2016أجرى مجلس النواب ،بدعم من االتحاد الربملاين
الدويل ،تقيي ًام لالحتياجات وبدأ يف إعداد وثيقة مرشوع شاملة
بشأن املجاالت ذات األولوية لبناء القدرات الربملانية .ويف عام ،2017
استُكملت هذه الوثيقة التي تتضمن إطاراً منطقياً مدته خمس سنوات
يحدد األهداف االسرتاتيجية ،وأنشطة الدعم ،ومؤرشات التقدم املحرز.
وكان إنشاء معهد برملاين من بني األولويات املحددة؛ ونفذ مجلس
النواب ذلك يف عام  .2016وحتى يرسخ املعهد مكانته بالكامل ،رشع
يف تنسيق حلقات عمل للنواب :إذ نظِّ مت ست حلقات عمل يف الفرتة
املمتدة بني مايو وديسمرب  .2017وتع ّد أنشطة التنسيق يف حد ذاتها
تدريباً «أثناء العمل» ملوظفي املعهد الذين يتعرفون عىل استخدام
أدوات إدارة املشاريع مبساعدة االتحاد الربملاين الدويل وتوجيهه.
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جورجيا  -وضعت لجنة العالقات الخارجية الجورجية ،مبساعدة االتحاد
الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،مرشوع خطة اسرتاتيجية
متعددة السنوات لتحديد الرؤية واألهداف العامة واألولويات الرئيسية
واألهداف االسرتاتيجية للشؤون الدولية والسياسة الخارجية يف جورجيا.
والهدف من االسرتاتيجية هو تعزيز أداء اللجنة ،مبا يساهم يف تحسني
وضع سياسات مستنرية وتحسني العمليات الترشيعية.
ميامنار – تم العمل عىل املرشوع الخاص بربملان ميامنار بالتعاون مع
االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،مع تويل االتحاد
الربملاين الدويل مجاالت محددة من املسؤولية .ويف عام  ،2017حقق
فريق االتحاد الربملاين الدويل املكون من أربعة موظفي مشاريع يف
ميامنار النتائج التالية:
– تقديم الدعم اإلداري للجنة التوجيهية املعنية بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف الربملان :وضع جداول األعامل وكتابة املحارض وتجميع
املعلومات وإعداد التقارير األساسية املعنية؛
– توفري التنمية املهنية الثني عرش موظفاً معنياً بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وهم املسؤولون عن تنفيذ منصة  SharePointوصيانة
قواعد البيانات يف الربملان؛
– التدريب عىل اإلدارة الوسطى لفائدة  78مديراً ونائباً ومديراً مساعداً
لتعزيز مهارات إدارة املشاريع وبناء األفرقة ودمج مامرسات التنمية
املؤسسية ومامرسات الرصد والتقييم؛
– انتفاع  24من املديرين التنفيذيني وكبار املديرين بتدريب يف مجال
التطوير املؤسيس االسرتاتيجي املنحى بالرتكيز عىل إدارة التغيري
واتخاذ القرارات بفعالية؛
– انتفاع جميع رؤساء اللجان واألمناء بتدريب عىل الوظائف
الحكومية األساسية؛
– تنظيم ندوة عن التنمية املهنية يف مجال حقوق اإلنسان ألكرث من
 300نائب؛
– تنظيم ندوة عن إدارة املوارد الطبيعية ومبادرة الشفافية يف مجال
الصناعات االستخراجية ألكرث من  200نائب؛
– استفادة  95نائباً من جمعية االتحاد بخدمات مركز التعلم حيث
قدِّمت أكرث من  150ساعة من التدريب (أفاد  92باملئة من النواب
بأنهم يستطيعون استخدام املهارات املكتسبة يف عملهم)؛
– تدريب موظفي مركز التعلم «أثناء العمل»؛
– تنظيم «تدريب املدربني» بالرتكيز عىل تطوير وتحسني املهارات
الحاسوبية يف استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تقديم الدعم
إىل النواب وموظفي اللجنة العامة واللجان الخاصة (مع تناول التزام
االتحاد الربملاين الدويل باإلسهام يف تطوير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وإدارة املعلومات بغية تعزيز تقديم املعلومات
والخدمات اإللكرتونية إىل النواب والربملانات فض ًال عن قدرتهم عىل
التواصل مع الجمهور).

رسي النكا  -أنجزت بعثة االتحاد الربملاين الدويل يف فرباير  2017مرشوع
دعم إنشاء مكتبة رقمية فعالة يف الربملان .وأسفرت بعثة الخرباء عام
ييل :نقل قواعد بيانات مهمة إىل مكتبة رقمية عىل منصة DSpace
فض ًال عن إعداد فهرس املكتبة؛ وتحديد تدفقات العمل لتقديم الوثائق
واالستخراج اآليل للبيانات؛ وتدريب موظفي املكتبات عىل اإلدارة
الفنية ملنصة  DSpaceوتقديم الوثائق .واستُخدمت املبادئ املشرتكة
لدعم الربملانات التي وضعها االتحاد الربملاين الدويل بغية توجيه مرشوع
املكتبة الرقمية الرسيالنكية .وأجريت دراسة استقصائية لقياس تطبيق
املبادئ املشرتكة خالل هذه البعثة.
فانواتو  -قيِّمت احتياجات الربملان يف مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتيسري وضع خطة اسرتاتيجية من خالل بعثة خرباء.
ونتيجة لذلك ،عزز برملان فانواتو قدراته املتصلة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
زامبيا  -يف بعثة أوفدها االتحاد الربملاين الدويل واسرتشاداً باملبادئ
املشرتكة ،تلقت الجمعية الوطنية لزامبيا الدعم لتنفيذ مستودع رقمي
فعال .وشاركت زامبيا يف تبادل بني األقران مع الربملان الرسيالنيك حول
«محور» التعاون بني الربملانات بدعم من االتحاد الربملاين الدويل نظراً
إىل أهدافهام ونهجيهام املتامثلني.
وإضافة إىل األنشطة العملية لبناء القدرات التي نُظمت للربملانات املذكورة
آنفاً ،واصل االتحاد الربملاين الدويل يف عام  2017التواصل بانتظام مع برملانات
أخرى ،وال سيام الربملانان التاليان ،يف إطار املتابعة أو اإلعداد للدعم املستمر.
تيمور  -ليشتي  -يعمل برملان تيمور  -ليشتي واالتحاد الربملاين الدويل
عىل وضع اقرتاح مرشوع يستند إىل الخطة االسرتاتيجية للربملان ويُزمع
تنفيذه يف عام .2018
باكستان  -عُ قدت مناقشات بني برملان اليابان ومجلس الشيوخ
الباكستاين من أجل إقامة تعاون ثاليث مع االتحاد الربملاين الدويل لبناء
قدرات وحدة الصياغة الترشيعية يف مجلس الشيوخ .ومن املتوقع أن
تبدأ األنشطة يف أوائل عام .2018
وسعياً إىل مواصلة تحسني النهج املتبع يف تحقيق التنمية املؤسسية للربملانات،
يتطلع االتحاد الربملاين الدويل إىل ما يحدث بعد تقديم الدعم :هل الربملان
املستفيد أكرث قدرة عىل الصمود؟ هل تحسن أداؤه؟ هل يوجد تغيري إيجايب؟
وقد أظهرت عدة برملانات مستفيدة خالل عام  2017أدلة عىل استمرار اآلثار
املرتتبة عىل املساعدة املقدمة .وفيام ييل بعض األمثلة عىل ذلك:
yyيف زامبيا ،عدِّلت إدارة أنشطة املشاريع لتشمل هيئة توجيهية تتألف
من قيادة األمانة التخاذ القرارات ورصد التقدم املحرز.
yyيف ميامنار ،أسفر التدريب اإلداري عن مثانية مشاريع داخلية لدعم
تحقيق أولويات التخطيط االسرتاتيجي للربملان؛ وأطلق القامئون عىل
منصة  SharePointصفحات تجريبية عىل الشبكة الداخلية لفائدة
 14لجنة وإدارة بعد التدريب عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

ومكَّن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تحسني العمليات
النواب وموظفي اإلدارات املعنية من تبادل املعلومات بسهولة أكرب
وزيادة كفاءة مسارات العمل.
yyحددت الجمعية الوطنية لجيبويت التحديات والفرص لتحسني أدائها،
ووضعت أولوياتها وبدأت يف رسم خطتها االسرتاتيجية األوىل.
yyحدد برملان فانواتو احتياجاته يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ووضع خطة اسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
أدوات االتحاد الربملاين الدويل وقواعده ومعايريه – سبل ووسائل الدعم

املبادئ امل�شرتكة لدعم الربملانات – �سبل وو�سائل الدعم
املبادئ امل�شرتكة لدعم الربملانات
تهدف املبادئ املشرتكة ،وعددها عرشة ،إىل تلخيص أهم العنارص وأكرثها
طموحاً يف مجال التنمية الربملانية ،وتوفري لغة مشرتكة ميكن لجميع الجهات
املعنية أن تستخدمها .ويف عام  ،2017روعيت تلك املبادئ وطبِّقت بشكل
متزايد يف كل األنشطة مع الرتكيز بخاصة عىل ما ييل:
yyتوجيه الربملانات الفردية للمساعدة التي تحتاجها؛ ويضمن ذلك دعم
االحتياجات الفعلية للربملانات وزيادة التزام الربملانات املستفيدة -
وتعهدت جميع الربملانات املدعومة خالل العام بذلك؛
yyضامن إدماج كل االتجاهات السياسية – ففي جيبويت مث ًال شاركت
املعارضة أيضاً يف أنشطة بناء القدرات؛
yyتقديم دعم يغطي إمكانات النساء والرجال عىل قدم املساواة – وقد
شُ دد عىل ذلك يف جيبويت وبنن وميامنار؛
yyمشاركة خرباء محليني ودوليني يف توفري الدعم حيثام أمكن األمر –
وحُ قق ذلك يف جيبويت ومرص وجورجيا وميامنار؛
yyتبادل الخربات بني األقران لنقل املعارف – استفاد مشاركون من بنن
وجزر القمر ومرص وجورجيا وميامنار وفانواتو وزامبيا من فرص التعلّم
اإلضايف هذه خالل هذا العام.
ومن املهم مواصلة الرتويج للمبادئ املشرتكة ،حيث أن تأييدها واستخدامها
يزيد من أهميتها ونطاقها .واستُكملت اسرتاتيجية الرتويج ونُفذت يف عام
 2017وأدت إىل نتائج مشجعة :إذ وردت  8موافقات جديدة ،ليصل بذلك
العدد اإلجاميل للربملانات والرشكاء الذين يؤيدون املبادئ يف نهاية العام إىل
 116برملاناً .وألول مرة عىل حد علمنا ،أشار تقرير برملان وطني (باكستان)
بشأن تنميته الذاتية إىل املبادئ املشرتكة باعتبارها منهجية مهمة ووجيهة
ينبغي استخدامها .وفض ًال عن ذلك ،أدرج برملان تيمور – ليشتي املبادئ
املشرتكة بالكامل يف خطته االسرتاتيجية للفرتة .2022-2017
وفض ًال عن ذلك ،أصدر االتحاد الربملاين الدويل تقريراً عن املائدة املستديرة
األوىل بشأن املبادئ املشرتكة بعنوان «البناء من أجل االستدامة :الدعم
الربملاين يهدف إىل تحقيق نتائج مستدامة» .ويتضمن التقرير مرفقاً
باألدوات العملية لتعزيز نقل املعرفة بني الربملانات ،وتحسني كفاءة التنمية
الربملانية وتنسيقها واستيعابها عىل الصعيد املحيل.
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الأدوات وغريها من �أ�شكال الدعم للربملانات

نُرش اإلصدار الثاين من التقرير ،الذي اشرتك يف إعداده االتحاد الربملاين
الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،خالل الدورة السابعة والثالثني
بعد املائة لجمعية االتحاد الربملاين الدويل املعقودة يف سانت بطرسربغ
يف أكتوبر  .2017ويركز التقرير عىل الرقابة الربملانية ومساءلة الحكومات
بوصفهام مسؤوليتني تقعان يف صميم الوالية الربملانية وعاملني أساسيني
لجعل مؤسساتنا شفافة وخاضعة للمساءلة وفعالة ،مبا يتامىش مع الهدف
 16للتنمية املستدامة .وبناء عىل املساهامت (االستبيانات والدراسات
االستقصائية واملقابالت مع النواب) املقدمة من أكرث من  150برملاناً وطنياً،
ينطوي تقرير عام  2017عىل  28توصية عمل لتعزيز رقابة الربملانات عىل
عمل الحكومات .ويجري اآلن الرتويج لتلك التوصيات وتنفيذها من خالل
مجموعة من النهوج التي تقودها الربملانات نفسها واالتحاد الربملاين الدويل
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

من بني املوارد التي يوفرها االتحاد الربملاين الدويل للربملانات ثالث مجموعات
أدوات رئيسية للتقييم الذايت تخص املجاالت التالية:
yyتقييم الربملان؛
yyالربملانات :تقييم مراعاة الجندر؛
yyالربملانات وأهداف التنمية املستدامة.

وحتى  18ديسمرب  ،2017قدم االتحاد الربملاين الدويل أو برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ التقرير الربملاين العاملي يف برملانات مرص وفيجي وجمهورية
مولدوفا .وستستمر املتابعة مع الربملانات يف عام  2018لضامن استدامة
آثار التقرير.
وقد أُطلق املنشور باللغتني اإلنجليزية والفرنسية ،ويجري ترجمته إىل
اللغتني اإلسبانية والعربية.

املوجز التنفيذي

Pantone: 3015 C
C: 100 M: 45 Y: 5 K: 20
R: 0 G: 95 B: 154
Pantone: Cool Gray 9 C
C: 3 M: 0 Y: 0 K: 65
R: 121 G: 122 B: 123

التقرير الربملاين
العاملي ٢٠١7
الرقابة الربملانية :قدرة الربملان عىل مساءلة الحكومة
الغر�ض
يتناول التقرير الربملاين العاملي الثاين دور الربملان يف الرقابة عىل الحكومة
وقدرة الربملان عىل مساءلة الحكومة عن أعاملها وقراراتها.

والنواب دور الرقابة يف بلدانهم فض ًال عن إسداء نصائح للنواب يف تناول
مسألة الرقابة.

وقد كفل الدستور للربملان وظيفة رقابة فريدة .فهي الجهة السياسية
الوحيدة التي كلفها الشعب مبتابعة إدارة الحكومة لشؤون الدولة.

ونأمل أن يؤدي هذا التقرير إىل تحفيز العمل عىل تعزيز الدور الرقايب
للربملان .إذ يعتمد تطور الربملانات يف املستقبل اعتامداً كبرياً عىل نواتج
الرقابة للشعوب املمثلة.

ويستند التحليل واالستنتاجات والتوصيات يف هذا التقرير إىل املامرسات
والتجارب الربملانية :فقد ساهم  ١5٠برملاناً وطنياً بطريقة أو بأخرى يف
إعداد هذا التقرير.
ويهدف االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل أن يكون
التقرير عملياً ومفيداً .وعليه ،فهو يتضمن أمثلة عديدة عىل أداء الربملانات
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وشهدت قاعدة البيانات بارالين قفزة نوعية يف عام  :2017إذ باتت تحتوي
عىل بيانات عن جميع الربملانات الوطنية البالغ عددها  194برملاناً .وستُدمج
البيانات التي جُ معت ألغراض النسخة املنقحة من قاعدة البيانات بارالين
يف منصة البيانات املفتوحة الجديدة التي سيطلقها االتحاد الربملاين الدويل
يف عام  .2018وستوفر منصة البيانات املفتوحة نقطة واحدة للنفاذ إىل
بيانات االتحاد الربملاين الدويل بشأن الربملانات ،مبا يف ذلك النساء والشباب
وحقوق اإلنسان .وبفضل البيانات التي توفرها الربملانات والبحوث التي
أجراها االتحاد الربملاين الدويل ،ستصبح بارالين مصدر البيانات الرائد بشأن
برملانات العامل .وتع ّد بارالين أداة رئيسية لنرش املعلومات بشأن الربملانات
تستخدمها الربملانات والرشكاء واألطراف املعنية األخرى ،وستصبح أكرث
متانة وفائدة بشكلها الجديد.

واستُهلت البحوث الخاصة بإعداد تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي لعام 2018
عن طريق استبيان للربملانات ودراسة استقصائية للنواب .وال تزال البحوث
جارية وستؤدي إىل نرش التقرير يف النصف الثاين من عام  .2018ويتعلق
إعداد هذا التقرير بإنشاء مركز جديد لالبتكار يف الربملان وافقت عليه الهيئات
الرئاسية لالتحاد الربملاين الدويل يف الدورة السادسة والثالثني بعد املائة
للجمعية املعقودة يف دكا .وسيعمل املركز تحت رعاية االتحاد الربملاين الدويل
وبالرشاكة مع الربملانات املشاركة« ،ومن خالل البحوث وبناء القدرات وإقامة
الشبكات ،سيدعم الربملانات يف أن تصبح مؤسسات أكرث شفافية وخضوعاً
للمساءلة وفعالية من خالل االستخدام املبتكر لألدوات والخدمات الرقمية».
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ولعل الرقابة أقل وضوحاً يف األذهان ،كمجال عمل محدد ،مقارن ًة مبهام
الربملان “الجوهرية” األخرى مثل سن القوانني والتمثيل ولكنه عملٌ يف غاية
األهمية ويستحق املزيد من تركيز الربملان والحكومة واملواطنني واملجتمع
الدويل.

ويع ّد تطبيق مجموعات األدوات املذكورة واألنشطة اإلمنائية التي تنفَّذ
نتيجة الستخدامها أمراً أساسياً للتقدم يف وضع املعايري وزيادة املعارف
والقدرات املؤسسية.

اأهداف التقرير
توفري رؤية عاملية عن مامرسة الرقابة
إصدار توصيات لتعزيز الرقابة
تحفيز تركيز الربملانات عىل الرقابة

وقد عمل االتحاد الربملاين الدويل مع مركز أوسلو للحوكمة التابع لربنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ عىل وضع مؤرش إضايف محتمل لتحقيق الهدف 16
للتنمية املستدامة ،مع الرتكيز عىل جنس رؤساء اللجان الربملانية وأعامرهم.
وال يزال ذلك العمل جارياً .وإضافة إىل ذلك ،أُجري استعراض للعمل
املنجز يف وضع مؤرشات للربملانات الدميقراطية بغية إقامة روابط أقوى مع
مؤرشات أهداف التنمية املستدامة .وتهدف تلك الجهود إىل دعم الربملانات
املشاركة يف التنمية وتقييم مشاركتها.

تقييم االحتاد الربملاين الدويل

� 20سنة بعد الإعالن العاملي للدميقراطية!

يقوم االتحاد الربملاين الدويل أيضاً بتقييم أعامله وعرضها – وال سيام يف هذا
التقرير السنوي – عىل األعضاء والرشكاء وأصحاب املصلحة .ويف عام ،2017
استحدثنا ونرشنا أدوات مختلفة إلدارة املشاريع بغية تحسني نوعية الدعم
الذي نقدمه للربملانات .وفيام ييل بعض هذه األدوات:

احتفلنا بالكثري يف عام  2017وال سيام اليوم الدويل للدميقراطية الذي
تزامن مع مرور عرشين سنة عىل اإلعالن العاملي للدميقراطية الذي اعتمده
االتحاد الربملاين الدويل .ونظم االتحاد الربملاين الدويل فعاليات يف جنيف
ونيويورك باالشرتاك مع األمم املتحدة ،ونظم  30برملاناً وطنياً أنشطة
لالحتفال بهذه املناسبة يف بلدانها .وأطلق االتحاد الربملاين الدويل حملة
عاملية لتأييد تعزيز الدميقراطيات ،استناداً إىل املبادئ الواردة يف اإلعالن.
وشملت الحملة الهاشتاغ #دميقراطيات_قوية – شاركوا اآلن؛ ومتكنت
وسائل اإلعالم االجتامعية من استقطاب  406اشرتاكات و 2605مشاهدة
للصفحة اإللكرتونية و 1257مستخدماً .وفض ًال عن ذلك ،اعتمدت جمعية
االتحاد الربملاين الدويل ،يف أكتوبر  ،2017قراراً جديداً بشأن «تقاسم تنوعنا:
االحتفال مبرور  20عاماً عىل اإلعالن العاملي للدميقراطية» حيث أكدت
الربملانات التزامها باملبادئ الجوهرية للدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة
القانون.

yyجمع اآلراء والتعليقات ،مبا يف ذلك إجراء تقييم عرب اإلنرتنت بعد ستة
أشهر من إنجاز النشاط؛
yyوضع منوذج لتتبع دعم املرشوع من خط األساس إىل التأثري  -ويشمل
ذلك اإلبالغ عن ثالثة أنواع من التأثريات :تأثري النواتج وتأثري املسار
وتأثري األطراف املعنية؛
yyوضع إطار منطقي منوذجي يدمج النهوج التقليدية لإلدارة القامئة عىل
النتائج مع تطبيق املبادئ املشرتكة لالتحاد الربملاين الدويل.
وأُجري استعراض خارجي للتأكد من فعالية وأثر وكفاءة وأهمية العمل
الذي يؤديه برنامج التعاون التقني وبرنامج الرشاكة بني الجنسني يف دعم
التغيري يف الربملانات .وخلص االستعراض إىل أن كال الربنامجني يساهامن
مبارشة يف مهمة االتحاد الربملاين الدويل الرامية إىل تعزيز الحكم الدميقراطي
واملؤسسات والقيم الدميقراطية ،والنهوض باملساواة بني الجنسني يف
الربملانات ومن خاللها .وأبرز االستعراض أيضاً أن إطار نتائج املرشوع الذي
يستخدمه االتحاد الربملاين الدويل ،والذي يشمل مامرسات إدارية محكمة
وفعالة مثل اللجان التوجيهية ومراكز التنسيق وأدوات إدارة املشاريع،
يتيح رصد األنشطة بصورة مركزة .ومع ذلك ،أويص بتعزيز رصد النتائج
والتقييم عىل مستوى األهداف العامة .وحدد التقرير تعزيز جمع البيانات
بشأن مؤرشات النتائج ،وتحسني تحليل التقدم املحرز يف النتائج املزمعة
كوسيلتني لتحقيق ذلك .ومن املتوقع تحسني قدرات االتحاد الربملاين الدويل
مجال الرصد والتقييم وبلورة نهج اإلدارة القائم عىل النتائج يف عام
يف يَ
 2018لالستجابة لتلك التوصية.

الـيوم الـدويل
للدميقراطية

 15سبتمرب 2017

 #دميقراطيات_قـوية

�شاركوا
الآن!

ت�أثري النواجت :تشمل العوامل عدد املتطلبات املستوفاة (التامس
الربملان ومتابعة اسرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل وغريهام) وجودة
الحل النهايئ.
ت�أثري امل�سار :يشمل طريقة إدارة املرشوع ،مبا يف ذلك الجدول الزمني
وامليزانية وأنشطة التواصل والتعاون وضوابط التغيري؛ واالمتثال ملسار
إدارة املرشوع املحدَّد؛ وتطبيق املبادئ املشرتكة.

االحتفال مبرور  20عاماً عىل
اإلعالن العاملي للدميقراطية

�شاركوا يف حملتنا

ت�أثري الأطراف املعنية :يشمل عنارص ذاتية غري موضوعية مثل التعاون
بني أعضاء الفريق وأداء الحلول والقدرة عىل معالجة املتطلبات/حل
املشكالت املحدَّدة.

www.ipu.org/campaign

 #دميقراطيات_قـوية
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الهدف  :2تعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني واالحرتام حلقوق املر�أة
يعمل االتحاد الربملاين الدويل ،يف إطار هذا الهدف ،عىل اتخاذ إجراءات
يف مجال مشاركة املرأة يف الحياة السياسية ،وحقوق املرأة واملساواة بني
الجنسني ،مبا يف ذلك من خالل الجهود الرامية إىل القضاء عىل العنف ضد
النساء والفتيات.

دعم التمكني ال�سيا�سي للمر�أة
بناء القدرات لدى الربملانيات
موريتانيا  -أتاح الدعم التقني واملايل الذي قدمه االتحاد الربملاين الدويل
الئتالف الربملانيات يف موريتانيا السفر إىل جميع مناطق البالد من أجل
النهوض بحقوق املرأة وتوصيل رسالته وسامع أصوات املواطنني .وعُ ززت
الروابط مع املجتمعات املحلية ،وال سيام النساء يف املناطق الريفية،
مع معالجة قضاياهن ذات األولوية .ولوحظ أيضاً تأثري املشاورات يف
الربملان املوريتاين ،حيث أثار أعضاء الربملان من كال الجنسني أسئلة
تتعلق باالحتياجات االجتامعية واالقتصادية ومصالح النساء والفتيات
الريفيات .وساهم هذا الدعم الذي قدمه االتحاد الربملاين الدويل يف بناء
برملان دميقراطي أكرث مراعاة لالعتبارات الجنسانية يف موريتانيا ،بحيث
يكون أقرب إىل الشعب.
تنزانيا  -قدم االتحاد الربملاين الدويل الدعم إىل املجموعة الربملانية للمرأة
التنزانية بغية وضع برنامج إرشادي كجزء من خطتها االسرتاتيجية
للفرتة  .2020-2015وحددت مناقشة رصيحة التفاعالت بني األحزاب
السياسية كعقبة يجب التغلب عليها .وأدى انفتاح األعضاء وإقرارهم
بأنهم يواجهون تحديات مامثلة ويسعون إىل تحقيق أهداف مشرتكة،
إىل تعزيز التضامن بني األعضاء .وإضافة إىل ذلك ،أسفر تبادل الخربات
مع رئيس الرابطة الربملانية للمرأة األوغندية عن مناقشات حول كيفية
تحسني تواصل املجموعة الربملانية للمرأة التنزانية مع الرجال كحلفاء
يف تعزيز املساواة بني الجنسني.
كوت ديفوار  -يف أعقاب االنتخابات الربملانية لشهر ديسمرب ،2016
قررت نائبات إعادة إطالق االئتالف الربملاين النسايئ .ونظمت حلقة
دراسية ضمت  46نائباً ( 25امرأة و 21رجالً) من أجل مناقشة أساليب
عمل االئتالف ومجاالت تركيزه وبناء قدرات النائبات الجدد .وأتاحت
الحلقة الدراسية تقييم التحديات ،واتفق املشاركون عىل الخطوات
التالية إلنشاء االئتالف وتفعليه بدعم من االتحاد الربملاين الدويل وهيئة
األمم املتحدة للمرأة.

التقييم الذاتي ملراعاة املنظور اجلن�ساين يف الربملانات
قُدمت مجموعة أدوات االتحاد الربملاين الدويل «الربملانات :تقييم مراعاة
الجندر» و/أو استُخدمت يف الفعاليات التالية يف عام :2017
10

عضو يف شبكة املرأة يف صنع السالم ،مونروفيا ،ليبرييا.
© AFP/Zoom Dosso

yyيف تنزانيا ،خالل ندوة برملانية وطنية بشأن قضايا الجنسني واتفاقية
القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة .وكان من بني املشاركني
 100برملانية و 36برملانياً ،وموظفون برملانيون ،ووزيران لشؤون
الجنسني يف تنزانيا (الرب القاري وزنجبار) .وشملت النتائج وضع خطط
إلنشاء آلية جنسانية مثل لجنة برملانية مخصصة ،وتعزيز التوازن
بني الجنسني يف اللجان ،وإدماج املنظور الجنساين يف تحليل مشاريع
القوانني والسياسات وامليزانيات.
yyيف مدينة كيبيك بكندا ،عندما شارك االتحاد الربملاين الدويل يف تدريب
 25نائبة من البلدان الناطقة بالفرنسية عىل الربملانات التي تراعي
االعتبارات الجنسانية ومنهجية التقييم الذايت.
yyيف «مائدة مستديرة لبلدان الشامل األورويب بشأن الربملانات املتساوية»
يف السويد.
yyيف مؤمتر إقليمي يف مولدوفا نظمه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وهيئة
األمم املتحدة للمرأة وضم نواباً وأطرافاً أخرى من أرمينيا وأذربيجان
وبيالروس وجورجيا وكازاخستان وقريغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان
وتركامنستان وأوكرانيا وأوزبكستان.

دعم الهيئات الربملانية امل�س�ؤولة
عن تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين
كينيا  -شارك االتحاد الربملاين الدويل وبرملان كينيا يف تنظيم حلقة عمل
لبناء قدرات املوظفني يف مجال تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف العمل

الربملاين .وركزت حلقة العمل عىل املفاهيم والتعاريف الرئيسية املتعلقة
بقضايا الجنسني ،وتحليل مشاريع القوانني من منظور جنساين ،وامليزنة
املراعية للمنظور الجنساين ،ومهدت الطريق ملزيد من التدريب والتخطيط
وإدماج املنظور الجنساين يف عمل الربملان يف املستقبل .ونوقشت التطورات
مناقشة مستفيضة يف وسائل اإلعالم املحلية ،مستفيدة من الزخم املحقق
لوضع سياسات تراعي قضايا الجنسني يف الربملان.
كوت ديفوار  -عُ قدت حلقة عمل الستعراض النظام الداخيل ومرشوع
القانون املتعلق بالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من منظور جنساين.
وكان ذلك عقب اعتامد دستور جديد ينطوي عىل تغيريات يف أداء
الربملان وهياكله ،ويوفر سبي ًال لتعزيز مستوى مراعاة املنظور الجنساين
يف املؤسسة ،والوفاء بحصص الجنسني يف الربملان والهياكل الربملانية.

الدعم القائم على الأدلة
يتيح االتحاد الربملاين الدويل للربملانيني وصانعي السياسات واملنارصين
والباحثني بيانات ومعلومات مقارنة ومامرسات جيدة بشأن املرأة يف الحياة
السياسية .وتدعم هذه النواتج هدفنا االسرتاتيجي الفرعي بشأن متكني املرأة
سياسياً ،وكذلك الغاية  5من الهدف  5للتنمية املستدامة« :كفالة مشاركة
املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة عىل قدم
املساواة مع الرجل عىل جميع مستويات صنع القرار يف الحياة السياسية
واالقتصادية والعامة» .ومن بني هذه املنجزات خريطة النساء يف السياسة
املشرتكة بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة وتقرير االتحاد الربملاين
الدويل املعنون املرأة يف الربملان :استعراض العام الفائت .وأُطلقت خريطة عام
 2017يف الدورة السنوية للجنة املعنية بوضع املرأة خالل مؤمتر صحفي عقده
األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل ،السيد مارتن شونغونغ ،واملديرة التنفيذية
لهيئة األمم املتحدة للمرأة ،السيدة فومزيليه مالمبو – نغوكا .وعُ رض تقرير
عام  ،2017الذي يقدم تحليالت تفصيلية عاملية وإقليمية للتوجهات والعقبات
املستمرة وأفضل املامرسات يف مجال مشاركة املرأة يف الربملانات الوطنية،
مبناسبة اليوم الدويل للمرأة يف جنيف .وال تزال بيانات االتحاد الربملاين الدويل
بشأن املرأة يف الربملانات واملرأة يف املناصب الوزارية تشكل أساساً لعمل
األكادمييني واملدافعني عن الجنسني يف جميع أنحاء العامل.
النـ�ســاء يف ال�سـيا�سـة2017 :

الن�ساء يف الربملان

صُ نّفت البلدان و ُلوّنت حسب النسبة املئوية ملشاركة النساء يف الربملانات ذات الغرفة
الوحيدة أو يف الغرف السفىل يف الربملان .ويعكس هذا الرتتيب االنتخابات/التعيينات
التي متّت يف الفرتة حتى  1كانون الثاين/يناير .2017
الغرفة العليا اأو جمل�س ال�سيوخ
الغرفة الوحيدة اأو ال�سفلى
الرتبة البلد

نسبة النساء %النساء/املقاعد نسبة النساء %النساء/املقاعد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
“
11
12
13
“
15
16
17
18
19
20
“
22
23
24
25
“
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
“
38
39
40
41
42
43
“
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
“
56
“
58
59
60
“
62
63
“
“
66
67
68
69
“
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
“
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
“
93
94
“
“
97
“
99
100
101
“
“
104
105
106
107
“
109
110
111
112
113
114
“
116
“
118
119
“
“
122
123
“
“
“
“
128
“
130

181
182
183
“
“
186
187
188
189
190
“
“
“

48.9
47.6
45.7
43.6
42.7
42.6
42.0
42.0
41.6
41.3

612 / 299
63 / 30
92 / 42
349 / 152
150 / 64
500 / 213
398 / 167
200 / 84
137 / 57
104 / 43

—
—
—
—
—
36.7
35.2
—
—
23.8

——/
——/
——/
——/
——/
128 / 47
54 / 19
——/
——/
42 / 10

39.6
39.6
39.1
38.9
38.8
38.5
38.2
38.0
38.0
37.4
37.0
36.7
36.4
36.4
35.1

250 / 99
169 / 67
350 / 137
257 / 100
547 / 212
65 / 25
220 / 84
150 / 57
150 / 57
179 / 67
630 / 233
90 / 33
121 / 44
393 / 143
57 / 20

—
—
38.0
41.7
32.0
—
—
50.0
34.7
—
39.1
7.5
41.9
—
—

——/
——/
266 / 101
72 / 30
153 / 49
——/
——/
60 / 30
75 / 26
——/
69 / 27
40 / 3
43 / 18
——/
——/

34.8
34.5
34.4
34.3
34.2
33.3
32.6
32.5
32.1
32.1
31.9
31.7
31.6
31.3
31.1
31.0
31.0
30.6
30.5
30.0

230 / 80
110 / 38
250 / 86
449 / 154
120 / 41
15 / 5
270 / 88
200 / 65
28 / 9
84 / 27
69 / 22
120 / 38
462 / 146
217 / 68
180 / 56
630 / 195
42 / 13
183 / 56
426 / 130
650 / 195

—
30.4
—
—
—
15.4
47.5
15.2
—
—
—
—
7.0
—
20.0
28.4
29.0
31.1
35.2
25.8

——/
56 / 17
——/
——/
——/
13 / 2
80 / 38
46 / 7
——/
——/
——/
——/
143 / 10
——/
100 / 20
320 / 91
31 / 9
61 / 19
54 / 19
809 / 209

29.6
29.5
28.7
28.5
28.3
28.0
27.7
27.7
27.5
27.5
27.1
26.8
26.7
26.7
26.3
25.8
25.8
25.8
25.5
25.3
25.2
25.0
25.0

595 / 176
292 / 86
150 / 43
383 / 109
60 / 17
460 / 129
249 / 69
130 / 36
120 / 33
149 / 41
107 / 29
190 / 51
101 / 27
494 / 132
335 / 88
124 / 32
577 / 149
128 / 33
51/13
328 / 83
147 / 37
32 / 8
120 / 30

—
25.0
40.8
12.0
—
14.0
30.9
—
—
—
6.4
9.4
—
—
43.0
—
27.3
—
—
—
14.3
—
24.2

——/
24 / 6
76 / 31
50 / 6
——/
100 / 14
68 / 21
——/
——/
——/
47 / 3
32 / 3
——/
——/
100 / 43
——/
348 / 95
——/
——/
——/
56 / 8
——/
33 / 8

24.2
24.0
23.8
23.7
23.6
23.5
23.3
22.9
22.8
22.2
22.2
22.0
21.9
21.4
21.3
21.2
20.8
20.7
20.6
20.5
20.3
20.3
20.2
20.0
20.0
20.0

264 / 64
100 / 24
101 / 24
2949 / 0699
72 / 17
81 / 19
60 / 14
140 / 32
101 / 23
158 / 35
167 / 37
150 / 33
114 / 25
42 / 9
141 / 30
33 / 7
24 / 5
329 / 68
340 / 70
395 / 81
350 / 71
123 / 25
99 / 20
40 / 8
200 / 40
150 / 30

22.6
15.7
—
—
—
—
—
—
—
30.0
—
—
—
13.3
—
—
—
14.7
18.3
11.7
—
14.8
29.0
—
18.8
—

53 / 12
70 / 11
——/
——/
——/
——/
——/
——/
——/
60 / 18
——/
——/
——/
15 / 2
——/
——/
——/
136 / 20
104 / 19
120 / 14
——/
61 / 9
31 / 9
——/
80 / 15
——/

19.9
19.9
19.8
19.4
19.2
19.2
19.2
19.1
19.0
18.7
18.3
18.3
18.2
18.0
17.9
17.6
17.5
17.1
17.1
17.0
17.0
16.8
16.7
16.7
16.7
16.3
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
15.8
15.8
15.4

151 / 30
151 / 30
560 / 111
350 / 68
240 / 46
120 / 23
151 / 29
435 / 83
63 / 12
166 / 31
71 / 13
300 / 55
55 / 10
167 / 30
56 / 10
91 / 16
63 / 11
117 / 20
76 / 13
300 / 51
171 / 29
125 / 21
30 / 5
18 / 3
192 / 32
687 / 112
150 / 24
150 / 24
50 / 8
100 / 16
188 / 30
450 / 71
120 / 19
130 / 20

—
—
—
26.5
—
—
20.6
21.0
21.9
21.6
—
—
—
—
—
—
23.8
17.6
—
—
—
—
23.8
27.3
—
—
17.0
—
—
—
—
17.1
15.8
15.4

——/
——/
——/
68 / 18
——/
——/
63 / 13
100 / 21
32 / 7
102 / 22
——/
——/
——/
——/
——/
——/
21 / 5
102 / 18
——/
——/
——/
——/
21 / 5
11 / 3
——/
——/
100 / 17
——/
——/
——/
——/
170 / 29
38 / 6
65 / 10

14.9
14.9
13.8
13.7
13.3
13.2
13.2
13.0
12.8
12.7
12.7
12.5
12.5
12.4
12.3
12.3
12.0
11.8
11.6
11.5
11.1
11.0
10.8
10.7
10.5
10.4
10.2
10.1
10.0

550 / 82
596 / 89
80 / 11
102 / 14
15 / 2
38 / 5
250 / 33
23 / 3
188 / 24
275 / 35
158 / 20
16 / 2
72 / 7
121 / 15
423 / 52
73 / 9
25 / 3
542 / 64
69 / 8
253 / 29
18 / 2
127 / 14
65 / 7
513 / 55
19 / 2
222 / 23
433 / 44
199 / 20
50 / 5

—
—
20.0
—
—
25.0
—
—
—
—
—
15.4
—
—
—
10.0
—
11.0
—
—
29.4
—
—
14.8
—
22.1
10.4
—
—

——/
——/
45 / 9
——/
——/
16 / 4
——/
——/
——/
——/
——/
13 / 2
——/
——/
——/
30 / 3
——/
245 / 27
——/
——/
17 / 5
——/
——/
81 / 12
——/
68 / 15
221 / 23
——/
——/

9.9
9.5
9.4
9.3
9.1
9.1
8.9
8.8
8.6
8.5
7.5
7.4
7.2
6.7
6.5
6.2
6.1
5.9
5.9
5.8
5.6

131 / 13
63 / 6
53 / 5
475 / 44
33 / 3
33 / 3
492 / 44
147 / 13
140 / 12
47 / 4
40 / 3
136 / 10
83 / 6
15 / 1
46 / 3
65 / 4
33 / 2
289 / 17
85 / 5
225 / 13
360 / 20

—
—
—
20.7
—
—
4.6
—
—
8.0
22.5
19.4
—
—
—
33.3
—
—
—
—
6.5

——/
——/
——/
242 / 50
——/
——/
108 / 5
——/
——/
25 / 2
40 / 9
72 / 14
——/
——/
——/
30 / 10
——/
——/
——/
——/
108 / 7

4.9
3.8
3.1
3.1
3.1
2.7
2.6
2.0
1.2

247 / 12
26 / 1
32 / 1
65 / 2
128 / 4
111 / 3
117 / 3
50 / 1
85 / 1

—
—
30.8
—
—
—
0.0
—
16.5

——/
——/
13 / 4
——/
——/
——/
22 / 0
——/
85 / 14

0.0
0.0
0.0
0.0

52 / 0
35 / 0
14 / 0
275 / 0

—
—
—
1.8

——/
——/
——/
111 / 2

1
“
“
4
5
6

الو�سع يف  1كانون الثاين  /يناير 2017

 40اإىل %49.9

Pantone: 320 C
C: 90 M: 0 Y: 30 K: 0
R: 0 G: 170 B: 190

7
8
9
10
“
“

Pantone: 3015 C
C: 100 M: 45 Y: 5 K: 20
R: 0 G: 95 B: 154

 35اإىل %39.9

Pantone: Cool Gray 9 C
C: 3 M: 0 Y: 0 K: 65
R: 121 G: 122 B: 123

13
14
“
16
17
18
19
20
21
22
23
“
25
“
27
“
“
30
31

 30اإىل %34.9

32
33
“
“
36
37
38
“
“
41
“
43
“
45
46
47
“
“

 25اإىل %29.9

50
“
52
53
“
55
56
57
58
“
“
“
62
63
“
“
66
“
“
“
“
“
72
“
74
75
76
77
“
“
“
“
“
“
“

 20اإىل %24.9

85
86
“
88
89
“
91
“
93
“
95
“
“
98
99
“
“
“
“
104
105
106
“
“
“
110
“
“

 15اإىل %19.9

113
“
“
“
“
118
119
“
121
“
“
124
125
“
127
128
129
“
“
“
133
134
“
“
“
“

مالحظات ب�ساأن هذه اخلريطة
يبني نظام الرتميز باأللوان املُستَخدمة ملختلف البلدان نسبة النساء يف الربملانات األحادية املجلس أو مجلسها األدىن ،ويطابق بيانات الرتتيب العاملي لنسب النساء يف الربملان الوارد عىل اليمني يف الخريطة.
ّ
ويرد الرتتيب العاملي للنساء يف املناصب الوزارية عىل الجانب األيرس من الخريطة.
وتشري جميع البيانات الوضع القائم يف  1كانون الثاين/يناير  .2017ويتحمّل االتحاد الربملاين الدويل مسؤولية املعايري املطبّقة يف رسد املعلومات ،بصفته مصدر املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
إن هيئة األمم املتحدة للمرأة واالتحاد الربملاين الدويل ،باستخدامهام هذه التسميات وأسلوب عرض البيانات يف هذه الخريطة ،ال يعربان عن أي رأي بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة
أو منطقة وال بشأن الوضع القانوين لسلطاتها ،أو رسم حدودها أو تخومها.
* ميثل الخط املتقطع خط املراقبة تقريباً يف جامو وكشمري املتفق عليه بني الهند وباكستان .ومل يتفق الطرفان بعد عىل الوضع النهايئ لجامو وكشمري.
أ ) دولة فلسطني (النساء يف املناصب الوزارية 16.7 =18/3 :يف املائة؛ النساء يف الربملان  12.1 =24/15يف املائة).
ب) يوجد نزاع بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية بشأن السيادة عىل جزر فوكالند (مالفيناس).
ج ) مل تتقرّر بعد الحدود النهائية بني جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.
© االتحاد الربملاين الدويل2017 ،
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
االتحاد الربملاين الدويل
جهتا االت�صال:
(هيئة األمم املتحدة للمرأة)
الربيد اإللكرتوينpostbox@ipu.org :
املوقع اإللكرتوينwww.unwomen.org :
املوقع اإللكرتوينwww.ipu.org :

 10اإىل %14.9

املعدلت العاملية والإقليمية للن�ساء يف الربملان

املنا�سب الوزارية التي ت�سغلها املراأة

الن�ساء اللواتي ت�سغلن اأعلى املنا�سب يف الدولة

( 1 237من�صب ًا وزاري ًا يف  186بلداً)

 5اإىل %9.9

 0.1اإىل %4.9

%0

( )1جنوب أفريقيا :ال تشمل األرقام املتعلقة بتوزيع املقاعد يف الغرفة العليا املندوبني الستة والثالثني املعيّنني بالتناوب عىل
أساس مخصّ ص ،وبالتايل فقد احتُسبت النسبة املقدمة عىل أساس  54مقعداً دامئاً.
( )2الواليات املتحدة األمريكية :يشري املجموع إىل جميع األعضاء املصوتني يف املجلس.
املصدر :االتحاد الربملاين الدويل .املعلومات املحصّ ل عليها من الربملانات الوطنية.

املتوسط العاملي

املجلس الوحيد
أو األدىن

%23.4

املجلس األعىل
أو مجلس الشيوخ

%22.9

املجلسان

%23.3

املتوسطات اإلقليمية
األقاليم مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب نسبة النساء يف الربملانات األحادية املجلس أو مجلسها األدىن .املجموعات اإلقليمية الواردة هنا قد حددها
االتحاد الربملاين الدويل.
بلدان الشامل
األمريكتان

%41.7

—

—

%28.3

%27.5

%28.1

أوروبا (مبا فيها بلدان الشامل)

%26.4

%26.0

%26.3

أوروبا (من دون بلدان الشامل)

%25.0

%26.0

%25.2

أفريقيا جنوب الصحراء

%23.8

%22.1

%23.6

آسيا

%19.6

%16.3

%19.3

الدول العربية

%18.9

%12.6

%18.0

املحيط الهادئ

%15.0

%37.1

%17.4

108

رئي�سات الدول 7.2 = 152/11( 1يف املائة) ورئي�سات احلكومات ( 5.7 = 193/11يف املائة)
أملانيا (رح) ،إستونيا (رد) ،بنغالديش (رح) ،بولندا (رح) ،جزر مارشال (رد/رح) ،شييل (رد/رح) ،كرواتيا (رد) ،ليبرييا (رد/رح) ،ليتوانيا (رد)،
مالطة (رد) ،موريشيوس (رح) ،ناميبيا (رح) ،الرنويج (رح) ،نيبال (رد) ،جمهورية كوريا (رح/رد) ،سويرسا (رد/رح) ،اململكة املتحدة (رح).

102
98
68
67
65
60
59
58
56

رئي�سات الربملانات ( 19.1 = 278/53يف املائة)
االتحاد الرويس ،األرجنتني ،إسبانيا ،إكوادور ،أملانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،أنتيغوا وبربودا ،أوغندا ،آيسلندا** ،إيطاليا ،بربادوس ،بلجيكا،
بلغاريا ،بليز* ،بنغالديش ،بوتسوانا ،البوسنة والهرسك ،بوليفيا ،بريو ،تركامنستان ،ترينيداد وتوباغو (غرفتان) ،جزر البهاما ،الجمهورية الدومينيكية،
الجمهورية العربية السورية ،جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،جنوب أفريقيا (غرفتان) ،الدامنرك ،دومينيكا ،رواندا ،زمبابوي ،سانت لوسيا،
سنغافورة ،سوازيلند ،سورينام ،رصبيا ،غابون ،غينيا االستوائية ،فنلندا ،فيجي ،فييت نام ،التفيا ،ليسوتو ،موريشيوس ،موزامبيق ،ناميبيا ،النمسا
(غرفتان) ،نيبال ،الهند ،هولندا (غرفتان).
2

46
45
44
38
34
30
29
29
28
27

نائبات روؤ�ساء الربملانات ( 26.6 = 595/158يف املائة)
تشغل امرأة واحدة عىل األقلّ منصب نائب الرئيس يف  102غرفة برملانية من أصل  230غرفة برملانات يف  172بلداً تتوافر معلومات بشأنها.
مالحظة( :رد/رح) رئيسة الدولة هي نفسها رئيسة الحكومة.
 1مل تؤخذ يف االعتبار إال رئيسات الدول املنتَخَ بات.
 2برملانان من أصل  271برملاناً لهام رئيسان إضافيان ،ولثالثة منها رئيس إضايف واحد ،وبذلك يكون مجموع رؤساء الربملانات  278رئيساً.
* انتُخبت رسميا يف  13كانون الثاين/يناير  2017ليك تحلّ محلّ الرئيس السابق ،املنتهية واليته يف  1كانون الثاين/يناير .2017
** انتخبت رئيسة الربملان نتيجة االنتخابات العامة التي أُجريت يف ترشين األول/أكتوبر  .2016وانتُخبت رسمياً يف  24كانون الثاين/يناير  ،2017إبّان اجتامع ألثينغي (الربملان) بعد عطلة عيد امليالد.
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البيئة/املوارد الطبيعية/الطاقة
الشؤون االجتامعية
األرسة/الطفولة/الشباب/املسنون/املعاقون
شؤون املرأة/املساواة بني الجنسني
التعليم
الثقافة
العمل/الشغل/التدريب املهني
التجارة/الصناعة
الشؤون الخارجية (مبا فيها التعاون من أجل التنمية)
الصحة
البحث والتطوير/العلوم والتكنولوجيا
األشغال العمومية/التخطيط القومي
الزراعة/التغذية/الغابات/الصيد البحري
العدل
الشؤون الداخلية/الهجرة (مبا يف ذلك االندماج والالجئني)
اإلدارة العامّة/الخدمة العامّة
السياحة
السلطات املحلية
الرياضة
االتصاالت/االتصاالت السلكية والالسلكية/الربيد
السكن/شؤون املدن
حقوق اإلنسان
الشؤون املالية/امليزانية
االقتصاد/التنمية
النقل
الدفاع وقدماء املحاربني
السكان
الشؤون الربملانية
اإلعالم/وسائط اإلعالم
110

139
“
“
142
“
“
“
146
147
148
149
150
“
152
“
“
“
156
157
158
“
160
161
162
163
164
“
166
167
168
169
170
171
172
173

الحتاد الرو�سي
اإيران (جمهورية-الإ�سالمية)
غينيا ال�ستوائية*
جمهورية كوريا
�سانت فن�سنت وجزر غرينادين*
قرب�س
كمبوديا
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الن�ساء يف
املنا�سب الوزارية

تُصَ نّف البلدان وفقاً لنسبة النساء الاليئ يشغلن مناصب وزارية،
وتعكس التعيينات حتى  1كانون الثاين/يناير .2017

مجموع الوزراء )‡(

واستمر نرش نتائج دراسة االتحاد الربملاين الدويل املعنونة التحيز الجنساين
والتحرش والعنف ضد الربملانيات عىل النواب والجمهور يف جميع أنحاء
العامل يف عام  ،2017مبا يف ذلك خالل فعاليات لجنة وضع املرأة ،وجلسات
استامع اللجنة يف الربملان األورويب والجمعية الربملانية ملجلس أوروبا وغريها
من االجتامعات الدولية املنظمة مع رشكاء من املعهد الدميقراطي الوطني
وشبكة املعرفة الدولية للمرأة يف الحياة السياسية ).(iKNOW Politics
وعُ رضت الدراسة أيضاً عىل أكادمييني وباحثني يف مؤمتر دويل حول مقاومة
القيادة النسائية نظَّ مته جامعة روتغرز يف الواليات املتحدة .وال تزال
اإلشارات إىل الدراسة يف الصحف والعديد من البحوث تؤكد أهمية الدراسة
والخربة التي يتمتع بها االتحاد الربملاين الدويل يف هذا املجال .وسيتعاون
االتحاد الربملاين الدويل مع الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا عىل إعداد
دراسة إقليمية مامثلة بشأن الربملانات يف أوروبا خالل عام .2018

�ضمان حقوق املر�أة
يف عام  ،2017استمر االتحاد الربملاين الدويل يف تنفيذ التدابري واألنشطة
التالية ملساعدة الربملانات عىل تعزيز حقوق املرأة ،وتحديد القوانني
التمييزية وتنقيحها.

امل�ساهمة يف اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
yyقدم االتحاد الربملاين الدويل تقارير عن مشاركة املرأة السياسية
والربملانية يف عملية تقديم التقارير املتعلقة باالتفاقية يف البلدان قيد
االستعراض خالل الدورات السادسة والستني والسابعة والستني والثامنة
والستني للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة.
yyوتواصلت املنظمة مع الربملانات الثامنية والعرشين التي كانت بلدانها
قيد االستعراض يف عام .2017
yyونظم برملان أوغندا واالتحاد الربملاين الدويل حلقة دراسية عن دور
الربملان يف إعداد التقارير بشأن االتفاقية ورصدها وضامن تنفيذها.
وشملت املجاالت الرئيسية التي نوقشت اإلصالح القانوين املتعلق
بالزواج واملرياث ،والحامية من االعتداء الجنيس ،واعتُمدت خطة عمل
لتعزيز املساواة بني الجنسني والحامية من العنف الجنساين.
yyوتناولت الحلقة الدراسية الربملانية التي نظمها االتحاد الربملاين الدويل
بشأن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف تنزانيا
قضايا مثرية لالنقسام مثل انتفاع املراهقات الحوامل واألمهات املراهقات
بالتعليم .واتفق املشاركون عىل رضورة إصالح الترشيعات املتعلقة بسن
الزواج ،وحظر التمييز بني الفتيان والفتيات يف هذا الصدد.
yyويف مايل ،نجحت الدورة التدريبية الربملانية التي وجهها االتحاد الربملاين
الدويل بشأن أهداف التنمية املستدامة واملساواة بني الجنسني يف إبراز
أن تعميم مراعاة املنظور الجنساين أمر أسايس لدعم تحقيق جميع
أهداف التنمية املستدامة وبناء برملان أكرث شمولية وفعالية .وخالل
الدورة ،عينت نائبتان يف اللجنة املعنية بأهداف التنمية املستدامة التي
كانت مكونة من رجال حرصاً.
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yyوعرض االتحاد الربملاين الدويل عىل أعضاء مجلس أوروبا تجربته
واملامرسات الجيدة التي وضعها لتعزيز مشاركة الربملانيني يف رصد
تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة .وحُ ددت
الرشاكة بني االتحاد الربملاين الدويل واللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز
ضد املرأة كمثال جيد ملتابعة مشاركة الربملانيني يف رصد تنفيذ اتفاقية
اسطنبول ملكافحة العنف ضد املرأة.

دعم الإجراءات الربملانية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
yyيف يونيو  ،2017نظم االتحاد الربملاين الدويل مع مجلس نواب رومانيا
ومنظمة الحقوق العاملية للمرأة ومؤسسة األصوات الحيوية مؤمتراً
إقليمياً ألوروبا الوسطى والرشقية بشأن «جعل القوانني فعالة لوضع حد
للعنف ضد النساء والفتيات» .وجمع املؤمتر  25وفداً وطنياً يتألف من
 150برملانياً وممثلني ملنظامت غري حكومية ومسؤولني حكوميني قانونيني.
ويف نهج مبتكر ،تعاون النواب والجهات الفاعلة املعنية التي تعمل عىل
القضاء عىل العنف القائم عىل الجنس يف بلدانهم ،مام أدى إىل وضع
خطط عمل ملموسة وشعور بالتقبل سيستمر يف إلهام املامرسني العاملني
عىل هذه املسألة املهمة .وساهم املؤمتر يف تعزيز إمكانية الوصول إىل
الربملانات ومساءلتها فيام يتعلق بالعنف ضد املرأة .وعىل سبيل املثال،
اقرتح النواب يف رومانيا تعديل قانون العقوبات للقضاء عىل إمكانية إعفاء
املعتدين من املسؤولية الجنائية عندما تسحب الضحية بالغها ،وسيقوم
فريقهم العامل املعني باملؤمتر باستعراض القانون املتعلق بالعنف املنزيل
لضامن توافقه مع االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية اسطنبول.
yyويف موريتانيا ،ساعد االتحاد الربملاين الدويل يف تجهيز االئتالف الربملاين
النسايئ للتدخل يف مشاريع القوانني املتعلقة بالعنف القائم عىل الجنس،
والصحة اإلنجابية .وخالل عمل اللجنة ،نجح االئتالف يف إدراج تجريم
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف كال مرشوعي القانونني .ودعا أيضاً
إىل تعريف العنف املنزيل وزواج األطفال وحظرهام يف القانون املتعلق
بالعنف القائم عىل الجنس ،واتخاذ تدابري محددة لحامية الضحايا
ومحاسبة الجناة .ونظراً إىل السياق االجتامعي والثقايف املحافظ جداً،
أثارت تدخالت االئتالف احتجاج القادة الدينيني والسكان .ومرشوع
قانون العنف القائم عىل الجنس معلق؛ غري أن االئتالف النسايئ يواصل،
بدعم من املنظامت الوطنية غري الحكومية ،الدعوة إىل تنقيح مرشوع
القانون وإقراره قانوناً ،وهو مثال عىل اإلجراءات القانونية الربملانية
الشجاعة والفعالة لضامن امتثال القوانني ملعايري حقوق اإلنسان
واحتياجات ضحايا العنف.

تعزيز العمل الربملاين لتنفيذ قرار جمل�س الأمن 1325
ب�ش�أن املر�أة وال�سالم والأمن
خالل الدورة السنوية للجنة وضع املرأة يف نيويورك ،نظم االتحاد الربملاين
الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ورشكاء آخرون حدثاً جانبياً بشأن
«التطرف املتزايد وسياسات االقتصاد الكيل ومالءمة التحليل الجنساين».
وقد أتاح هذا الحدث فرصة ملناقشة دور الربملانات يف معالجة أوجه عدم
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املساواة بني الجنسني يف سياسات االقتصاد الكيل كرشط مسبق لضامن
العدالة االجتامعية وبناء قدرة املجتمع عىل الصمود وتعزيز ثقافة التسامح
داخل املجتمع ،مبا يحول دون التطرف الذي يولد العنف والرصاع.

زيادة امل�ساواة بني اجلن�سني يف القيادات ال�سيا�سية
وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
قام االتحاد الربملاين الدويل بتنظيم زيارة دراسية إىل فنلندا والسويد ألعضاء
لجنة تكافؤ الفرص التابعة للربملان الرتيك بالتعاون مع الربملانني املضيفني
وهيئة األمم املتحدة للمرأة .والتقى املشاركون بالهيئات الربملانية ،وأمناء
املظامل املعنيني باملساواة ،فض ًال عن ممثيل الحكومة واملجتمع املدين من
البلدين .وأتاحت الزيارة االستفادة من أفضل املامرسات يف مجاالت تعميم
مراعاة املنظور الجنساين ،والرقابة الربملانية عىل تنفيذ السياسات الجنسانية،
وبناء االئتالفات املشرتكة بني القطاعات إلحداث تغيري ترشيعي وسيايس.
ومن السياسات التي تلقت تقديراً أكرب من املشاركني وجود هيئة مستقلة
مكلفة برصد وتعزيز تنفيذ ترشيعات املساواة بني الجنسني ،والحق القانوين
يف مرافق رعاية الطفل العامة كوسيلة لتعزيز مشاركة املرأة عىل قدم
املساواة يف االقتصاد.

تعزيز امل�شاركة الربملانية يف املنتديات واملناق�شات العاملية
ب�ش�أن ق�ضايا اجلن�سني
خالل الدورة الخامسة والثالثني ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،
شارك االتحاد الربملاين الدويل يف الحوار التفاعيل مع رئيس الفريق العامل
املعني مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون ويف املامرسة العملية .وقبل
الحوار ،استشري االتحاد الربملاين الدويل يف عملية إعداد التقرير املواضيعي
السنوي للفريق العامل إىل املجلس ،الذي ركز عىل «املامرسات الجيدة

يف القضاء عىل التمييز ضد املرأة ومتكني املرأة» .ويتضمن التقرير قس ًام
مخصصاً ملسألة تعزيز املساواة بني الجنسني يف الحياة السياسية ،مستفيداً
من خربة االتحاد الربملاين الدويل يف تلك املسألة.

املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف .وركزت املناقشة عىل الخربات
الشخصية والدروس املستفادة عىل الصعيد الوطني بشأن سبل تعزيز
الرجال للمساواة بني الجنسني يف عمليات صنع القرار.

وقد ركز االجتامع الربملاين السنوي لالتحاد الربملاين الدويل وهيئة األمم
املتحدة للمرأة يف عام  2017عىل «متكني الربملانات من متكني املرأة :جعل
االقتصاد يعمل لصالح املرأة» .وقد استفاد  139نائباً من  47بلداً مشاركاً
من أفضل املامرسات وتبادلوا وجهات نظرهم بشأن كيفية إزالة الحواجز
القامئة أمام عمل املرأة وضامن املساواة يف األجور وتعزيز مشاركة املرأة
يف األعامل التجارية وإمكانية حصولها عىل املنتجات املالية .وقد استندت
استنتاجات هذا الحدث إىل قرار االتحاد الربملاين الدويل بشأن اإلدماج
املايل للمرأة ،الذي اعتمدته الدورة السادسة والثالثون بعد املائة لجمعية
االتحاد الربملاين الدويل ،ووفرت إطاراً للعمل املقبل لالتحاد الربملاين
الدويل وبرملاناته األعضاء يف مجال متكني املرأة اقتصادياً .و ُقدِّم تقرير
يلخص استنتاجات االجتامع الربملاين يف الجلسة العامة للجنة وضع املرأة
كمساهمة يف عملها.

وقوف جمعيات االحتاد الربملاين الدويل
على ق�ضايا حقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني

ونظم االتحاد الربملاين الدويل وعدة رشكاء مجموعة كبرية من األحداث
الجانبية مبناسبة لجنة وضع املرأة .وركزت تلك األنشطة عىل مشاركة
املرأة يف الحياة السياسية ،والتصدي للتحيز الجنيس والتحرش والعنف
ضد املرأة يف السياسة ،وتعزيز سياسات االقتصاد الكيل املراعية لالعتبارات
الجنسانية ملنع التطرف ،وضامن املساواة بني الجنسني يف قوانني الجنسية،
ومنع العنف ضد الفتيات والفتيان .وساهم االتحاد الربملاين الدويل أيضاً يف
مناقشات أفرقة أخرى عقدت يف هذه املناسبة ،مبا يف ذلك حقوق املرأة
املهاجرة ومتكني املرأة سياسياً.
وظل االتحاد الربملاين الدويل ،من خالل التزام األمني العام مارتن شونغونغ
كمدافع عن قضايا الجنسني ،منوذجاً لتعزيز التكافؤ بني الجنسني يف صنع
القرار واملشاركة يف املحافل املتعددة األطراف .وشمل التقرير ،الذي جمع
أفضل املامرسات التي نرشها األبطال الدوليون للشؤون الجنسانية يف
جنيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،تشكيل جدول األعامل الدويل :رفع
أصوات النساء يف املنتديات الدولية الحكومية كمثال عىل ذلك .وقد دُعي
األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل إىل إسداء املشورة للبعثات الدامئة يف
جنيف بشأن االسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة .وشارك أيضاً
يف حدث يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف لعرض املنشور املذكور آنفاً.
وحظي هذا الحدث بحضور جيد جداً وسلط الضوء عىل عمل االتحاد
الربملاين الدويل يف النهوض باملساواة بني الجنسني.
وإضافة إىل ذلك ،أدار األمني العام مناقشة عرب اإلنرتنت عن دور األبطال
الذكور التي نظمها األبطال الدوليون للشؤون الجنسانية وشبكة املعارف
الدولية للنساء العامالت يف ميدان السياسة ) .(iKNOW Politicsوشملت
املائدة املستديرة املمثلني الدامئني لكوستاريكا وفيجي يف جنيف ،فض ًال عن

ظل منتدى الربملانيات يف طليعة الجهات التي توجه سبل النهوض باملساواة
بني الجنسني يف الربملان ومن خالل عمل الربملان .ويف الدورة السادسة
والثالثني بعد املائة لجمعية االتحاد الربملاين الدويل ،أجرى املنتدى مناقشة
بشأن املشاركة السياسية للمرأة وكيفية تحقيق التكافؤ بني الجنسني،
فض ًال عن أهمية متكني الفتيات اليوم من أجل تحقيق جميع أهداف
التنمية املستدامة بحلول عام  .2030ويف الدورة السابعة والثالثني بعد
املائة للجمعية ،أحاط املنتدى عل ًام مبا أحرز خالل خمس سنوات يف إطار
خطة عمل االتحاد الربملاين الدويل لربملانات تراعي االعتبارات الجنسانية
التي وضعها االتحاد الربملاين الدويل .وجرى تبادل أفضل املامرسات وإعطاء
زخم جديد للربملانات ملواصلة السعي إىل تحقيق هدف تحسني مستوى
مراعاة قضايا الجنسني.
وخالل الدورة السابعة والثالثني بعد املائة للجمعية ،نظم منتدى الربملانيات
نقاشاً عن التكافؤ يف التدقيق يف امليزانية واإلرشاف عىل املالية العامة
واإلنفاق العام .وللمرة األوىل منذ بدء هذه املناقشات التي شجعت عىل
تكافؤ التمثيل ،شارك عدد متساو من الرجال والنساء .وتناولوا اسرتاتيجيات
الرقابة الربملانية التي من شأنها أن تضمن ميزانيات شاملة وعادلة
وتستجيب الحتياجات جميع الناس .وفض ًال عن ذلك ،عُ مِّم البعد الجنساين
يف تحليالتهم.
وقد عدل املنتدى يف عام  2017قرارين لالتحاد الربملاين الدويل ،بغية تحسني
قدرتهام عىل تعزيز املساواة بني الجنسني من خالل عمل الربملان .وكان
أحدهام قرار صاغته اللجنة الدامئة املعنية بالتنمية املستدامة والتجارة
عن النهوض بالتعاون الدويل املعزز يف مجال أهداف التنمية املستدامة،
وال سيام اإلدماج املايل للمرأة بوصفها محركاً للتنمية (الدورة السادسة
والثالثون بعد املائة للجمعية) .وأما ثانيهام فقد صاغته اللجنة الدامئة
املعنية بالدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وعنوانه تقاسم تنوعنا :االحتفال
مبرور  20عاماً عىل اإلعالن العاملي للدميقراطية (الدورة السابعة والثالثني
بعد املائة للجمعية).
ومبناسبة الدورة السادسة والثالثني بعد املائة للجمعية ،اعتمدت الربملانات
األعضاء تعدي ًال عىل النظام األسايس لالتحاد الربملاين الدويل بغية زيادة
الحصص الجنسانية لألعضاء املنتخبني يف اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين
الدويل .وقد رفع التعديل الحصة من  20باملئة من النساء إىل  33باملئة من
أي من الجنسني.
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الهدف  :3حماية حقوق الإن�سان
والنهو�ض بها
يسعى االتحاد الربملاين الدويل ،يف إطار هذا الهدف ،إىل متكني الربملانات من
صون حقوق اإلنسان وإنفاذها بفعالية ،وحامية الربملانيني األفراد الذين
يواجهون أعامالً انتقامية يف أداء عملهم .وخالل عام  ،2017كان التقدم
املحرز يف متكني الربملانات يتعلق أوالً بالتعاون مع النظراء يف منظومة األمم
املتحدة ،والجهود اإلقليمية يف منطقة البحر املتوسط وغرب ووسط أفريقيا.
وشهد العام نفسه زيادة عدد النواب الذين يحتاجون للحامية ومن ثم
زيادة التدابري التي اتخذها االتحاد الربملاين الدويل ملساعدتهم.

زيادة م�ساهمة الربملانات يف تعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها
واصل االتحاد الربملاين الدويل جهوده الرامية إىل زيادة مشاركة الربملانات يف
تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها يف عام  ،2017مبا يف ذلك من خالل التعاون
مع مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة
السامية لحقوق اإلنسان ،عن طريق تقديم منظور برملاين إىل مناقشات لجنة
حقوق اإلنسان .وخالل السنة ،شارك  130نائباً من  46بلداً يف ندوات عن
حقوق اإلنسان نظمها االتحاد الربملاين الدويل ومبادرات أخرى مثل ما ييل.
فقد نظم االتحاد الربملاين الدويل ،بالتعاون مع املفوضية السامية لحقوق
اإلنسان ،حدثاً عىل هامش الدورة الرابعة والثالثني للجنة حقوق اإلنسان يف
 15مارس يف قرص األمم بجنيف .وركزت املناقشة عىل بحث سبل جديدة
لتعزيز مساهمة الربملانات يف عمل لجنة حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك من
خالل إقامة مشاركة برملانية منتظمة يف حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها،
وتلقي الربملانات بانتظام ملعلومات عن أنشطة لجنة حقوق اإلنسان.

 2017التوصيات املنبثقة عن عمليات التقييم التي أجراها مجلس حقوق
اإلنسان لألمم املتحدة وغريه من آليات األمم املتحدة فض ًال عن  50رسالة
إعالمية .ولعل نرش تلك املعلومات طريقة أخرى يساهم بها االتحاد الربملاين
الدويل يف إعداد الربملانيني ألداء مسؤولياتهم يف مجال حقوق اإلنسان.
ونظم االتحاد الربملاين الدويل وبرملان مالطة والجمعية الربملانية للبحر
املتوسط مؤمتراً دولياً حول «تعزيز الهجرة الذكية واإلنسانية عرب البحر
املتوسط» يف فاليتا مبالطة يف يومي  16و 17نوفمرب .وشارك  164شخصاً ،من
بينهم  70برملانياً ،ميثلون  26بلداً يف املنطقة األورومتوسطية .وأتاح مؤمتر
مالطة الفرصة ملعالجة مسألة الهجرة من منظور حقوق اإلنسان ،وتحديد
اإلجراءات العملية التي ميكن للربملانات اتخاذها إلدارة الهجرة يف املنطقة.
وكان من بني املبادرات املوىص بها زيادة املشاورات التي تجريها الربملانات يف
بلدان املنشأ والعبور واملقصد بغية املساعدة عىل مواءمة وتنسيق اإلجراءات
التي يتعني اتخاذها .وتم التشديد أيضاً عىل املسؤولية الجوهرية للربملانات
عن تنفيذ السياسات والربامج املتعلقة بالهجرة .واقترُ ح عقد مؤمتر مامثل
بشأن الهجرة يف جميع أنحاء القارة األفريقية يف عام .2018

وعمل االتحاد الربملاين الدويل ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أيضاً
عىل تجميع املامرسات الجيدة املتعلقة باملشاركة الربملانية يف عمل لجنة
حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل .وسيشجع هذا التجميع عىل
استمرار التعاون بني الربملانات ولجنة حقوق اإلنسان ،وسيكون مبثابة مرجع
للمبادرات املستقبلية الوجيهة.

وعُ قدت يف واغادوغو ببوركينا فاسو يف الفرتة من  27إىل  29نوفمرب ندوة
أقاليمية بشأن املساهمة الربملانية يف تعزيز تغذية األطفال يف غرب ووسط
أفريقيا .وشارك يف تنظيم هذا الحدث االتحاد الربملاين الدويل واليونيسف،
بالتعاون مع مؤسسة «أاليف آند ثرايف» ،وبدعم من الجمعية الوطنية
لبوركينا فاسو التي استضافت هذا الحدث .وبلغ عدد املشاركني  145مشاركاً
منهم  70برملانياً من املنطقة .وكان من نتائج الندوة وضع اسرتاتيجيات
واضحة للربملانات بغية أداء دور فعال يف مكافحة سوء التغذية ،مبا يف ذلك
من خالل التنسيق اإلقليمي بني الربملانات يف غرب ووسط أفريقيا .وتحقيقاً
لذلك ،أنشأ املشاركون شبكة برملانية لتنسيق املعلومات وتبادل املامرسات
الجيدة يف مجال تحسني التغذية يف املنطقة .وتتصل رعاية االتحاد الربملاين
الدويل لهذا الحدث تحديداً بالتزامنا بحقوق األطفال املعرضني بخاصة
لآلثار الضارة لسوء التغذية.

وكجزء من جهود االتحاد الربملاين الدويل الرامية إىل إبالغ الربملانات بسجل
بلدانها يف مجال حقوق اإلنسان وتشجيعها عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة،
نقل االتحاد الربملاين الدويل إىل برملانات البلدان قيد االستعراض يف عام

حماية حقوق النواب

واعتُمد قرار بشأن مساهمة الربملانات يف عمل لجنة حقوق اإلنسان
واالستعراض الدوري الشامل للمرة الثانية يف  23يونيو ( 2017واعتمدت
لجنة حقوق اإلنسان قراراً بشأن املوضوع نفسه يف يونيو  .)2014وقد ساهم
هذا القرار التاريخي الذي أعدته وقدمته املجموعة األساسية املكونة من
الفلبني وإكوادور وإسبانيا وإيطاليا واملغرب وملديف ورومانيا ،مبساهمة
االتحاد الربملاين الدويل ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،يف تيسري
التعاون بني السلطة التنفيذية والربملانات يف مجال حقوق اإلنسان.
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تتوىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني قيادة عمل االتحاد الربملاين
الدويل لحامية الربملانيني املعرضني للخطر .وتشارك بنشاط يف توفري الحامية

للنواب والتامس سبل االنتصاف عندما تُنتهك حقوقهم اإلنسانية .وإضافة
إىل ذلك ،تقوم اللجنة عىل نحو متزايد بجمع اإلحصاءات املرتبطة باملخاطر
واإلساءات التي يواجهها النواب واإلبالغ عنها ،من أجل التوعية مبحنة
العديد من النواب حول العامل وإثبات أن املجتمع الربملاين الدويل يواجه
تلك املظامل جهراً.
ووفقا إلحصاءات االتحاد الربملاين الدويل ،زاد عدد حاالت الربملانيني الذين
يزعم أنهم تعرضوا النتهاكات حقوق اإلنسان يف عام  2017بوجه عام ،ويف
األمريكتني وآسيا بوجه خاص.
وقد درست اللجنة حاالت  507نواب يف  41بلداً .ويشكل الربملانيون من
كمبوديا وملديف وتركيا وفنزويال وحدها ،حيث تفاقم الوضع السيايس يف
اآلونة األخرية 35 ،باملئة من الحاالت .ووصلت حاالت اإلساءة ضد النائبات
إىل رقم قيايس هذا العام ،حيث تضاعفت ثالث مرات منذ عام 2014؛
وتُعزى هذه الزيادة الهائلة إىل السلفادور وتركيا وفنزويال .وهذه املستويات
غري املسبوقة تؤكد الصلة بني الدميقراطيات يف األزمات وانتهاكات حقوق
اإلنسان ضد النواب – وهي معلومات مهمة إليجاد حلول.
وتشمل النتائج اإليجابية للدفاع عن حقوق اإلنسان للربملانيني يف عام 2017
ما ييل:
yyأغلقت اللجنة حاالت  24نائباً ،تم حل  83باملئة منها بشكل مرض.
yyنتيجة للمتابعة الحثيثة للجنة حقوق اإلنسان للربملانيني والبعثات
املتتالية إىل منغوليا ،قررت حكومة منغوليا  -بعد  19عاماً من الرسية
– أنه ينبغي رفع الرسية عن السجالت القضائية املتعلقة بالتحقيق يف

اغتيال عام  1998لزوريج سانجاسورين ،الربملاين وزعيم الدميقراطية،
وإتاحتها للجمهور.
yyأغلقت اللجنة حالة طويلة األمد يف ميامنار بعد إصالحات واسعة النطاق
وإطالق رساح جميع النواب السابقني املنتخبني واملعنيني بتلك الحالة.
yyأُغلقت حاالت ثالثة نواب معارضني يف ماليزيا ،حيث أُفرج عنهم أو
أُسقطت التهمة املوجهة إليهم.
yyأُحرز تقدم كبري يف الحالة الخاصة باملشتبه بهم يف اغتيال النائب
الرسيالنيك جوزيف باراراجاسينغهام يف عام  .2005ومن املقرر أن تبدأ
املحاكمة يف ديسمرب .2017
yyأُغلقت حالتا نائبني من املعارضة الرتكية هام مصطفى بالباي ومحمد
هابريال بعد اإلفراج عنهام .وقد حُ كم برباءتهم من جميع التهم
اإلرهابية غري املدعومة يف مرحلة االستئناف بعد قضاء أكرث من نصف
مدة واليتهام الربملانية يف الحبس .وقد أثرت اللجنة يف تلك القرارات
بفضل جهودها الحثيثة من أجل التوصل إىل تلك النتيجة.
yyحُ لت قضية النائب العراقي السابق محمد الدايني يف عام  .2017ففي
ظل عدالة مزيفة ،حُ كم عىل السيد الدايني باإلعدام يف عام  ،2010ثم نُفي
وسجن عند عودته إىل العراق .وبعد سبع سنوات ،حُ كم أخرياً عليه بالرباءة
من جميع التهم وأُفرج عنه مبوجب عفو رئايس .ويعود الفضل أيضاً إىل
اللجنة التي أثرت يف تحقيق هذه النتيجة اإليجابية التي طال انتظارها.
ولالطالع عىل قرارات االتحاد الربملاين الدويل بشأن حقوق اإلنسان للربملانيني
يف عام  ،2017يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايلhttp://archive.ipu. :
org/iss-e/hr-cases.htm

متظاهرون يحملون صوراً لضحايا أعامل القتل خارج نطاق القضاء خالل يوم حقوق اإلنسان يف مانيال بالفلبني.
© NurPhoto/Ezra Acayan
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الهدف :4
امل�ساهمة يف بناء ال�سالم،
ومنع النزاعات ،و�إحالل الأمن
يتعلق هذا الهدف بوالية أساسية لالتحاد الربملاين الدويل وهي تعزيز الحل
السلمي للنزاع .ويركز دعم االتحاد الربملاين الدويل للمصالحة الوطنية ومنع
الرصاعات عىل ما ييل:
yyتشجيع الشمولية واللجوء إىل الحوار السيايس يف حل الخالفات؛
yyإزكاء الوعي ،مبا يف ذلك من خالل تبادل الخربات بني الربملانيني؛
yyتيسري تبادل املامرسات الترشيعية والتنظيمية الجيدة؛
yyتوفري األدوات والبيانات واملساعدة التقنية لتعزيز اإلجراءات الربملانية
بغية الوفاء بالتزامات نزع السالح وحظر انتشاره.
ومن املسلم به أن املنظمة رشيك عاملي يف الجهود املتصلة بإحالل السالم
واألمن ،وال سيام لقدرتها عىل تعبئة الربملانات حول هذه الخطة .وتشمل
نتائج عمل االتحاد الربملاين الدويل يف هذا املجال خالل عام  2017ما ييل.

ال�سعي �إىل حتقيق ال�سالم
إن أسبوع جنيف للسالم مبادرة عمل جامعية يسرَّ ها مكتب األمم املتحدة
يف جنيف ومعهد الدراسات العليا والدراسات اإلمنائية الدولية ومنرب جنيف
لبناء السالم بدعم من سويرسا .ويلتزم االتحاد الربملاين الدويل باملشاركة
املستمرة يف هذا الحدث ،وكان له حضور قوي يف عام  .2017وشارك ممثلو
االتحاد الربملاين الدويل يف اجتامعات التنسيق السبعة عرش التي عُ قدت يف
إطار الدورات األربع للحدث ،ويف مؤمتر عن «منع الرصاعات من خالل
الحوار بني الثقافات» ،وشارك يف تنظيم الحدثني التاليني:
yyحلقة نقاش حول «دعم القدرات الوطنية ملنع نشوب الرصاعات»،
شارك يف تنظيمها مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،وإدارة الشؤون
السياسية باألمم املتحدة ،ومركز الحوار اإلنساين
yyحلقة عمل حول «إحالل السالم املستدام من خالل تحقيق أهداف
التنمية املستدامة» ،شارك يف تنظيمها مع منظمة روتاري الدولية
ومجموعة روتاري للسالم يف منطقة بحرية جنيف.
وتساعد مشاركتنا يف أسبوع جنيف للسالم عىل إقامة عالقات جديدة
وتعزيز العالقات القامئة مع املنظامت ذات التفكري املامثل ،وزيادة إبراز
االتحاد الربملاين الدويل وعمله يف مجتمع جنيف الدويل.
مشاركة الشباب يف السالم واألمن والنهوض بقرار مجلس األمن - 2250
عُ قد حدثان إقليميان للربملانيني الشباب يف عام  .2017ويف منطقة آسيا
واملحيط الهادئ يف أبريل ،عقد االتحاد الربملاين الدويل ،بالرشاكة مع برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ وبرملان رسي النكا ،اجتامعاً إقليمياً للربملانيني الشباب
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ركز عىل دورهم يف إقامة مجتمعات شاملة وسلمية ومنع التطرف العنيف
يف املنطقة .ويف أفريقيا ،نظَّ م االتحاد الربملاين الدويل وبرملان نيجرييا ،يف
سبتمرب ،حدثاً نظر يف موضوع مامثل هو «متكني الشباب :تعزيز املشاركة
السياسية من أجل إقامة مجتمعات أكرث شموالً وسالماً» .وسيجري متابعة
الحدثني اإلقليميني مبشاريع دعم لتعزيز قدرات وإجراءات النواب الشباب
عىل الصعيد الوطني .ويف هذا الصدد أيضاً ،ساهم االتحاد الربملاين الدويل
يف عام  2017بورقة مواضيعية يف دراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن
تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  .2250وقدمت تلك الورقة
تفاصيل املساهامت التي ميكن أن يقدمها النواب الشباب إىل السالم واألمن.

احتجاج سلمي لنشطاء املعارضة يف كاراكاس بفنزويال.
© AFP/Ronaldo Schemidt
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ويتلقى االتحاد الربملاين الدويل بصورة متزايدة طلبات مساعدة من
الربملانات يف األزمات .و«املساعي الحميدة» إحدى آلياتنا لالستجابة.
ويتيح مرشوع «املساعي الحميدة» املرن للغاية لالتحاد الربملاين الدويل
االستجابة برسعة لدعم الربملانات يف الخروج من األزمات والتغلب عىل
العقبات والعودة إىل النظام الدستوري .وخالل عام  ،2017تلقى االتحاد
الربملاين الدويل طلباً للمساعدة من برملان بوروندي .وبغية إعادة السالم من
خالل الحوار الشامل ،عرض االتحاد الربملاين الدويل رعاية اجتامع بني جميع
أصحاب املصلحة ،مبن فيهم النواب الحاليون واملعارضون يف املنفى .ويف
محاولة لحل األزمة السياسية التي تقسم غينيا-بيساو حالياً ،التمس رئيس
برملان غينيا-بيساو أيضاً تدخل االتحاد الربملاين الدويل .فصاغ االتحاد الربملاين
الدويل اقرتاحاً للتوسط يف املناقشات بهدف ضامن سالمة املؤسسة ومتكينها
من استئناف عملها .وإننا ننتظر التوجيهات بشأن كال االقرتاحني .ويف الوقت
نفسه ،عُ ززت آلية «املساعي الحميدة» :ففي سانت بطرسربغ ،اعتمدت
الهيئات الرئاسية لالتحاد الربملاين الدويل ،يف أكتوبر ،قراراً بإنشاء فريق رفيع
املستوى معني بالدبلوماسية الربملانية .وسيساعد هذا الفريق يف العمل
الذي تقوم به آلية االتحاد الربملاين الدويل يف مجال املساعي الحميدة.
واجتمع فريق امليرسين املعني بقربص يف أكتوبر  2017لالنخراط يف حوار
مستمر .وأعرب األعضاء عن تأييدهم الحازم لحل يفيد جميع أهايل قربص،
وال سيام الجيل القادم .وأعربوا عن رغبتهم يف أن تجرى املفاوضات تحت
رعاية األمم املتحدة إليجاد حل سلمي لتوحيد قربص عىل أساس اتحاد بني
منطقتني وطائفتني ومساواة سياسية وفقاً لقرارات األمم املتحدة الوجيهة،
وقيم ومبادئ االتحاد األورويب.

طرائق مبتكرة للتعاي�ش ال�سلمي
تتابع اللجنة املعنية بشؤون الرشق األوسط عملية السالم يف الرشق األوسط
وتيرس الحوار بني النواب من جميع األحزاب .وخالل عام  ،2017نظمت

اللجنة ثاين مائدة مستديرة حول املياه للربملانيني من منطقة الرشق األوسط.
وعُ قدت املائدة املستديرة بعنوان «من القول إىل الفعل» يف مقر االتحاد
الربملاين الدويل يف جنيف يف يومي  6و 7يوليو .وحرض االجتامع خمسة من
أعضاء لجنة الرشق األوسط ،إىل جانب خرباء من املنظمة األوروبية للبحوث
النووية و WaterHubو WaterLexوالفريق العاملي الرفيع املستوى املعني
باملياه والسالم .وشاركت وفود من االتحاد الربملاين الدويل العريب واألردن
واملغرب واإلمارات العربية املتحدة بخرباتها الوطنية .وركزت املائدة
املستديرة عىل إيجاد سبل عملية لتحويل العنارص التي قد تولد النزاع إىل
عوامل للتعاون والتعايش من خالل العدسة املحايدة للعلوم والتكنولوجيا.
واستناداً إىل التوصيات املنبثقة عن تلك املائدة املستديرة ،اقرتحت لجنة
الرشق األوسط إنشاء مدارس االتحاد الربملاين الدويل للعلوم من أجل السالم
بالتعاون مع املنظمة األوروبية للبحوث النووية .وستنشئ املدارس شبكات
برملانية للتعاون يف املشاريع اإلقليمية .وسوف تقدِّم الشبكات مساهامت
العلوم وبعض مناذج التعاون والنامذج التشغيلية إىل املرشعني املكلفني بحل
املشكالت اإلقليمية املتعلقة بالقضايا املحورية العابرة للحدود مثل املياه
والطاقة .وخالل الدورة السابعة والثالثني بعد املائة لجمعية االتحاد الربملاين
الدويل ،أيدت الهيئات الرئاسية لالتحاد الربملاين الدويل إنشاء أول مدرسة
للعلوم من أجل السالم تابعة لالتحاد الربملاين الدويل تُعنى باملياه وشبكة
برملانية بشأن املياه .ومنذ ذلك الحني ،وضعت األمانة املناهج الدراسية
للمدرسة بالتعاون مع املنظمة األوروبية للبحوث النووية وWaterLex
و WaterHubيف جنيف ،وأوشكت عىل استكامل وثيقة املرشوع ومواده.

الإجراءات املتعلقة بنزع ال�سالح ومكافحة الإرهاب
خالل العام ،قام االتحاد الربملاين الدويل بتكثيف عمله يف مجال نزع السالح
ومكافحة اإلرهاب ،مع تحقيق نتائج جديدة ومهمة .وال تزال الجهود
املتصلة بهذا الهدف الفرعي من االسرتاتيجية للفرتة  2021-2017تستند

اجتامع اللجنة املعنية
بشؤون الرشق األوسط.
© IPU/Jorky

18

حلقة عمل عن مكافحة اإلرهاب
ودرء التطرف العنيف ،عُ قدت يف
أسوان مبرص.
© Khaled Mashaal

إىل نشاط مكرس ،حيثام أمكن بالتعاون مع الرشكاء الرئيسيني املعنيني ،من
أجل إزكاء الوعي وتعبئة الرقابة واإلجراءات الربملانية.
ويقوم االتحاد الربملاين الدويل ،من خالل اللجنة الدامئة املعنية بالسالم واألمن
الدويل وبالتعاون مع «برملانيون من أجل حظر انتشار السالح النووي ونزعه»،
ومركز جنيف لسياسات األمن ،وهيئة املفهوم االسرتاتيجي لنزع األسلحة
وحظر انتشارها ( – SCRAPوهو مرشوع لكلية الدراسات الرشقية واألفريقية
بجامعة لندن) ،بالعمل عىل خطط برملانية من أجل نزع السالح من العامل.
وستوفر الخطة صورة شاملة ملختلف جوانب سياسة نزع السالح ،من السيطرة
عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة إىل نزع السالح النووي .وفض ًال عن
ذلك ،ستحدد الدور الذي ميكن أن يؤديه النواب يف اإلرشاف عىل سياسة نزع
السالح ،ومتابعة التزامات الحكومات بنزع السالح ،وتنفيذ مبادرات للنهوض
بالقواعد واملعايري الدولية لنزع السالح .ويتفق هذا النشاط مع والية االتحاد
الربملاين الدويل لزيادة معرفة الربملانيني بقرار مجلس األمن  1540وااللتزامات
األخرى املتعلقة بحظر االنتشار .وترتبط الخطة أيضاً بطبعة عام  2017من
التقرير الربملاين العاملي لالتحاد الربملاين الدويل.
ولقد وُضع الربنامج املشرتك بني االتحاد الربملاين الدويل ومكتب األمم
املتحدة املعني باملخدرات والجرمية بشأن مكافحة اإلرهاب والتطرف
العنيف ملعالجة الثغرات يف تنفيذ قرارات االتحاد الربملاين الدويل وقرارات
األمم املتحدة الوجيهة .ويف ذلك اإلطار ،شارك االتحاد الربملاين الدويل يف
تنظيم حلقة عمل إقليمية مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية والجمعية الربملانية للبحر املتوسط يف أسوان مبرص يف الفرتة من
 31يناير إىل  2فرباير  .2017ونظر خمسة وخمسون نائباً من تسعة بلدان
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا والخليج يف التحديات التي تنشأ عندما
يؤدي التطرف إىل اإلرهاب ،وخيارات ملعالجة املشكلة من خالل آليات
العدالة الجنائية الوقائية .وحددوا اسرتاتيجيات إقليمية ووطنية لالستجابات
الفعالة ،ورحبوا مبرشوع خطة عمل يقودها الربملانيون بشأن سبل عمل

الربملانات ملنع اإلرهاب .وأنشئ الفريق االستشاري الرفيع املستوى املعني
مبكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف خالل الدورة السابعة والثالثني بعد
املائة لجمعية االتحاد الربملاين الدويل يف أكتوبر لقيادة الربنامج املشرتك بني
االتحاد الربملاين الدويل ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية،
ويعمل عن كثب مع املكتب لالستفادة من درايته التقنية .ومن املقرر عقد
االجتامع األول للفريق ،الذي ستُحدد فيه أساليب عمله ،يف فرباير .2018
ويع ّد مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح رشيك دويل رئييس آخر
يف عمل االتحاد الربملاين الدويل يف مجال السالم واألمن .ووافق املكتب
عىل دعم االتحاد الربملاين الدويل يف أنشطة مختارة تتصل بقضايا أسلحة
الدمار الشامل .وكان من بني أنشطة التعاون خالل عام  2017نشاط
إقليمي يف أمريكا الالتينية أو آسيا ،وصياغة كتيب أو دليل للربملانيني بشأن
أسلحة الدمار الشامل .ومن املأمول أن يبدأ العمل يف عام  2018بعد تأمني
التمويل الالزم.
وتتمتع اللجنة الدامئة املعنية بشؤون األمم املتحدة بوالية فريدة للتوعية
بالعمليات واإلصالحات املؤسسية لألمم املتحدة ،وتيسري املشاركة الربملانية
يف أعامل األمم املتحدة واإلرشاف عليها .ولذلك تتناول اللجنة أيضاً عمليات
السالم واألمن .ويف الدورة السابعة والثالثني بعد املائة لجمعية االتحاد
الربملاين الدويل ،اشرتكت لجنة األمم املتحدة ولجنة السالم واألمن الدويل
يف تنظيم حدث عن معاهدة حظر األسلحة النووية لتوعية أعضاء الربملان
بهذا الصك الدويل الجديد.
االتحاد الربملاين الدويل وبرملان أمريكا الالتينية يف مجال نزع السالح – اقرتح
األمني العام لربملان أمريكا الالتينية خالل الدورة السابعة والثالثني بعد املائة
لجمعية االتحاد الربملاين الدويل أن يتعاون االتحاد الربملاين الدويل والربملان
عىل تنظيم أنشطة بشأن نزع السالح .وتُجرى اتصاالت حالياً لتحديد
االحتياجات الدقيقة وتنفيذ مرشوع يف عام .2018
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الهدف :5
تعزيز احلوار
والتعاون بني الربملانات
يع ّد رصد التقدم املحرز يف تحقيق الهدف  5مسألة ذاتية غري موضوعية
وإن وُجدت بعض املجاالت التي ميكن قياسها «كمياً» .ومنتلك الكثري من
األدلة النوعية والرسدية عىل أننا ننجح يف تعزيز الحوار والتعاون الربملاين
الدويل – وبناء عالقات والثقة واألمان .وفض ًال عن ذلك ،توجد عالمات قوية
عىل أن عمل االتحاد الربملاين الدويل يساعد يف إزكاء الوعي بشأن القضايا
املواضيعية ،ومتكني النواب ،واملساهمة يف إحالل السالم والفهم والتسامح
بني الشعوب .وميكن أن نظهر باألرقام نطاق نفوذنا :الربملانات األعضاء
والربملانات غري األعضاء؛ والربملانيون ،والخرباء يف امليدان ،والقادة وغريهم
من أصحاب املصلحة الذين يحرضون جمعيات االتحاد الربملاين الدويل
وغريها من أحداث االتحاد الربملاين الدويل ،وجميعهم يتعاون مع االتحاد
الربملاين الدويل يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك ،ويشارك يف عمليات
االتحاد الربملاين الدويل وهياكله.

توفري منتدى فعال للحوار ال�سيا�سي الدويل
عُ قدت أول جمعية لالتحاد الربملاين الدويل لعام  2017يف شهر أبريل يف دكا
ببنغالديش .وحرض الدورة ممثلون عن  126برملاناً وطنياً و 5هيئات برملانية
إقليمية أعضاء منتسبني ،فض ًال عن  28مراقباً دامئاً .وسافر ما يقرب من
 80رئيس برملان ونائب رئيس لحضور الدورة السادسة والثالثني بعد املائة
للجمعية .وخالل الجمعية ،نظمت الوفود الربملانية أكرث من  130اجتامعاً
ثنائياً .وقد اجتمعت جميع املجموعات الجغرافية السياسية مرة واحدة
عىل األقل ،عىل غرار مجموعات سياسية أخرى مثل الجمعية الربملانية
اآلسيوية ،و«االشرتاكية الدولية» ،واملنتدى الربملاين للجامعة اإلمنائية لجنوب
أفريقيا.
وقد ألقى السيد ساتياريث الحائز عىل جائزة نوبل للسالم والرئيس الفخري
للمسابقة العاملية ملكافحة عمل األطفال والسيدة فريبورغ منسقة حركة
تعزيز التغذية واألمني العام املساعد لألمم املتحدة ،كلمة أمام الجلسة
العامة بوصفهام ضيفني خاصني .وساهم يف املناقشة العامة أكرث من
رشع من  88برملاناً وطنياً ،من بينهم  29رئيساً ،فض ًال عن ممثلني
 100م ِّ
عن  11منظمة رشيكة .واعتمدت الجمعية يف ختامها إعالناً قوياً هو
بيان دكا  -معالجة أوجه عدم املساواة :تحقيق الكرامة والرفاهية للجميع.
ويف أكتوبر  ،2017سجلت جمعية سانت بطرسربغ حضوراً غري مسبوق.
وسافر وفود من  158برملاناً وطنياً إىل االتحاد الرويس ،منهم  84رئيس
برملان و 65نائب رئيس .وعُ قد أكرث من  170اجتامعاً ثنائياً خالل الدورة
السابعة والثالثني بعد املائة لجمعية االتحاد الربملاين الدويل ،وعقدت جميع
20

يوفر االتحاد الربملاين الدويل منتدى للحوار والتعاون بني الربملانات.
© االتحاد الربملاين الدويل/الربملان الرويس
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مؤمتر صحفي عن نتائج الجمعية  137لالتحاد الربملاين الدويل
يف سانت بطرسربغ باالتحاد الرويس.
© االتحاد الربملاين الدويل/الربملان الرويس

املجموعات الجغرافية السياسية جلسات .وكام جرت العادة ،اجتمعت
تجمعات إقليمية أخرى عىل هامش الجمعية العامة ،مبا يف ذلك ألول مرة
برملانات الدول الجزرية الصغرية النامية.
وقام السيدة إزاك ندياي ،املقرر الخاص السابق لألمم املتحدة املعني
بقضايا األقليات وعضو لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز
العنرصي؛ وقداسة البطريرك كرييل من موسكو وجميع روسيا ،رئيس
مجلس الكمنولث للدول املستقلة بني األديان؛ والسيد عثامن التويجري،
املدير العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،بإلقاء كلمة أمام
الجلسة العامة كضيوف خاصني أثناء املناقشة العامة .وساهم يف املناقشة
ما مجموعه  124مرشِّعاً من  118برملاناً وطنياً ،منهم  59رئيس برملان
فض ًال عن ممثلني عن  7منظامت مراقبة ،وأفضت إىل اعتامد إعالن مهم
ومواضيعي هو إعالن سانت بطرسربغ بشأن تعزيز التعددية الثقافية
والسالم من خالل الحوار بني األديان وبني األعراق.
وأجريت مناقشات وتبادالت مثمرة أثناء كلتا الجمعيتني .وسُ معت جميع
وجهات النظر وتم مامرسة الحق يف الرد يف عدة مناسبات .وساهم
املندوبون من جميع اآلفاق السياسية والبلدان يف املناقشات ،مع إبراز
آرائهم يف مختلف الوثائق الختامية.
واعتُمدت قرارات بشأن بنود الطوارئ ،بند يف كل جمعية ،وهي تتعلق
بالقضايا الرئيسية ذات االهتامم الدويل والتي تتطلب إجراءات عاجلة من
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املجتمع الربملاين الدويل .واعتمدت جمعية دكا بتوافق اآلراء بند طوارئ
بشأن العمل الدويل العاجل إلنقاذ املاليني من الناس من املجاعة والجفاف
يف أجزاء من أفريقيا واليمن .وتناول بند الطوارئ يف سانت بطرسربغ إنهاء
األزمة اإلنسانية الخطرية واالضطهاد والهجامت العنيفة عىل الروهينغا
كتهديد للسلم واألمن الدوليني وكفالة عودتهم غري املرشوطة واآلمنة إىل
وطنهم يف ميامنار.
وإضافة إىل اإلعالنات الرئيسية ،تصدر كل جمعية قرارات  -وال سيام فيام
يتعلق بحقوق اإلنسان  -وتقارير اللجنة الدامئة .وتع َّدل مشاريع القرارات
وفقاً إلجراءات االتحاد الربملاين الدويل التي تنص عىل إجراء مناقشات شاملة
يف اللجان والتصويت يف حال عدم توافق اآلراء .وشملت النتائج الرئيسية
التي حققتها جمعيات عام  2017ما ييل:
ففي الدورة السادسة والثالثني بعد املائة للجمعية:
yyالقرار بشأن دور الربملان يف احرتام مبدأ عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول؛
yyالقرار بشأن النهوض بالتعاون الدويل املعزز يف مجال أهداف التنمية
املستدامة ،وال سيام اإلدماج املايل للمرأة بوصفها محركاً للتنمية.
ويف الدورة السابعة والثالثني بعد املائة للجمعية:
yyالقرار بشأن تقاسم تنوعنا :االحتفال مبرور  20عاماً عىل اإلعالن العاملي
للدميقراطية.

�ضمان املتابعة الفعالة على يد
االحتاد الربملاين الدويل والربملانات
بالنسبة لالتحاد الربملاين الدويل ،تستتبع املتابعة الحصول عىل آراء وتعليقات
جمعياته .وقبل عام  ،2017كان من املتوقع أن يشارك جميع األعضاء يف
عملية إعداد التقارير السنوية .ونظراً إىل االنخفاض املستمر يف معدالت
الرد (مبا يرتاوح عامة بني  30و 40باملئة) ،سعت أمانة االتحاد الربملاين الدويل
إىل اتباع نهج متابعة أكرث فعالية .ويف عام  ،2017أُرسل استبيان بشأن قرار
أو أكرث من قرارات االتحاد الربملاين الدويل املتخذة يف السنوات الخمس
املاضية إىل  30عضواً فقط يف االتحاد الربملاين الدويل .وقد أدت طريقة
اإلبالغ الجديدة إىل تحسني كبري يف معدل الرد الذي بلغ  63باملئة.
أما بالنسبة للربملانات األعضاء ،فإن املتابعة تتعلق بنرش املعلومات من
الجمعيات يف برملاناتها ،واتخاذ إجراءات عملية نتيجة ملداوالت الجمعية
وقراراتها .وفيام يتعلق بقرارات الدورة السادسة والثالثني بعد املائة
لجمعية االتحاد الربملاين الدويل ،أشارت  88باملئة من الربملانات املجيبة إىل
أنها أحالت القرارات إىل الربملان؛ وأبلغت  68باملئة اللجان الربملانية الوجيهة
بها؛ وأبلغت  58باملئة الحكومة بها؛ وقدمت  67باملئة تقريراً إىل الربملان
بشأن مشاركة الوفد الربملاين يف جمعية دكا .وأقرت  61باملئة من الربملانات
املستجيبة بأن عدداً من قراراتها تأثر بصورة مبارشة أو غري مبارشة بعمل
االتحاد الربملاين الدويل يف السنوات الخمس املاضية.
وشملت التدابري التي اتُخذت ملتابعة القرارات التي اعتمدتها الدورة
السادسة والثالثون بعد املائة للجمعية ما ييل:

yyبلجيكا  -يف أبريل  ،2017اعتمد مجلس الشيوخ قراراً بشأن تعزيز
االستقالل املايل للمرأة يف البلدان النامية ،يشري تحديداً إىل قرار االتحاد
الربملاين الدويل بشأن «النهوض بالتعاون الدويل املعزز يف مجال أهداف
التنمية املستدامة ،وال سيام اإلدماج املايل للمرأة بوصفها محركاً للتنمية».
yyجمهورية إيران اإلسالمية  -أُنشئ فريق عمل برملاين معني باليمن
ملتابعة البند الخاص بالدورة السادسة والثالثني بعد املائة لجمعية
االتحاد الربملاين الدويل بشأن «العمل الدويل العاجل إلنقاذ املاليني من
الناس من املجاعة والجفاف يف أجزاء من أفريقيا واليمن» .ونوقش
قرار االتحاد الربملاين الدويل يف الربملان وكذلك مع مجموعات الصداقة
الربملانية األفريقية.
yyزامبيا  -وجَّ ه الربملان رسائل إىل العديد من الوزراء دعا فيها إىل اتخاذ
إجراءات بشأن ثالثة قرارات لالتحاد الربملاين الدويل – تخص اإلدماج
املايل للمرأة ،وإدارة الكوارث فيام يتعلق باملجاعة يف اليمن ،ومبدأ عدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول.

توطيد التعاون بني االحتاد الربملاين الدويل
واملنظمات الربملانية الأخرى
يُقيَّم التقدم املحرز يف تحقيق هذا الهدف الفرعي تقيي ًام كمياً ونوعياً:
إذ ينظر االتحاد الربملاين الدويل يف عدد املنظامت الربملانية اإلقليمية وغري
األعضاء األخرى التي تحرض فعاليات االتحاد الربملاين الدويل وعدد ونوعية
الهيئات الربملانية التي تستخدم قرارات االتحاد الربملاين الدويل وتقاريره يف
أعاملها.

اجتامعات غري رسمية تساعد عىل توطيد التعاون الربملاين.
© االتحاد البرلماني الدولي/برلمان بنغالديش
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انتُخبت رئيسة جديدة لالتحاد الربملاين الدويل ،هي السيدة غابرييال كويفاس
بارون ،إبّان الجمعية  137لالتحاد الربملاين الدويل.
© االتحاد الربملاين الدويل/الربملان الرويس

وقد حرضت تركامنستان حلقة عمل إقليمية يف بودابست بهنغاريا يف شهر
فرباير قبل تقديم طلب لالنضامم إىل جمعية سانت بطرسربغ .ويف جمعية
دكا املعقودة يف أبريل ،شاركت  17منظمة إقليمية وبرملانية مثل الربملان
العريب وبرملان الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا .ويف جمعية سانت
بطرسربغ ،حرض ممثلون عن  24تجمعاً إقليمياً من هذا القبيل .وتابع
مراقبون من الواليات املتحدة والجمعية الربملانية للتعاون االقتصادي يف
منطقة البحر األسود أعامل الندوة اإلقليمية التي عقدت يف بوخارست
يف شهر يونيو بشأن «جعل القوانني فعالة لوضع حد للعنف ضد النساء
والفتيات» .وقد شاهد االتحاد الربملاين ملنظمة التعاون اإلسالمي والدول
األعضاء يف الرابطة الفرنكوفونية املؤمتر العاملي الرابع للربملانيني الشباب
الذي عُ قد يف نهاية العام يف أوتاوا بكندا.
وكمثال عىل هيئة برملانية تستخدم قرارات االتحاد الربملاين الدويل وتقاريره
يف أعاملها ،عقدت الجمعية الربملانية الدولية للدول األعضاء يف رابطة الدول
املستقلة مؤمتراً يف سانت بطرسربغ مكرساً لليوم الدويل للدميقراطية ،عقب
دعوة االتحاد الربملاين الدويل إىل االحتفال بذلك اليوم .وقامت الجمعية
الربملانية الدولية املذكورة برتجمة مجموعة أدوات التقييم الذايت بشأن
الربملانات وأهداف التنمية املستدامة إىل اللغة الروسية ،وناقشت لجنتان
من لجانها الدامئة – وهام اللجنة املعنية بالشؤون السياسية والتعاون
الدويل واللجنة املعنية بالسياسات االجتامعية وحقوق اإلنسان – طرائق
تنفيذ التوصيات الواردة يف دليل حقوق اإلنسان للربملانيني الصادر عن
االتحاد الربملاين الدويل.
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نحو ع�ضوية عاملية
يف يناير  ،2017بلغ عدد أعضاء االتحاد الربملاين الدويل  171برملاناً وطنياً.
وبحلول نهاية العام ،اقرتبنا أكرث من هدفنا لتحقيق عضوية عاملية بانضامم
سبعة أعضاء إضافيني هم جمهورية أفريقيا الوسطى ،وجزر مارشال،
وسانت لوسيا ،وتركامنستان ،وتوفالو ،وأوزبكستان ،وفانواتو ،حتى بلغ
مجموع األعضاء  178برملاناً .ويف الدورة السابعة والثالثني بعد املائة
للجمعية ،قدم مراقب دائم ،وهو الجمعية الربملانية للتعاون االقتصادي
يف منطقة البحر األسود ،طلباً ليصبح عضواً منتسباً ،وحصل الطلب عىل
املوافقة .وبات االتحاد الربملاين الدويل يضم  12جمعية برملانية بصفتها
أعضاء منتسبني .ويأمل االتحاد أن يواصل ذلك الزخم يف املستقبل.

بناء قدر �أكرب من االت�ساق والفعالية يف التعاون الربملاين العاملي
واصل رئيس االتحاد الربملاين الدويل واألمني العام تبادالتهام الرسمية مع
القادة الربملانيني والحكوميني طوال عام  .2017وعُ قدت هذه االجتامعات
خالل جمعيات االتحاد الربملاين الدويل وبعثاته عىل هامش االجتامعات
الدولية أو يف مقر االتحاد الربملاين الدويل يف جنيف .وعُ قد أكرث من 30
اجتامعاً رفيع املستوى مع رؤساء دول ورؤساء برملان ووزراء خارجية مع
ممثلني من أذربيجان وكندا والصني ومرص وغينيا االستوائية وغواتيامال
وليتوانيا ومنغوليا والنيجر وباكستان وتوفالو واإلمارات العربية املتحدة.
ووُجهت أيضاً زيارات مجاملة إىل رؤساء هنغاريا وجمهورية إيران اإلسالمية
والتفيا .وقام كل من رئيس االتحاد الربملاين الدويل واألمني العام أيضاً بعدد
كبري من البعثات وعقدا عدة اجتامعات خالل عام .2017

الهدف :6
تعزيز متكني ال�شباب
عىل غرار إدماج املرأة ووجهات نظر النساء ،تع ّد مشاركة الشباب رشطاً
مسبقاً للنهوض بالدميقراطية .ويدعو الهدف  6االتحاد الربملاين الدويل
والربملانات إىل مواصلة اتخاذ تدابري لتعزيز االعرتاف بالشباب يف العمليات
السياسية وعمل الربملانات وزيادة مشاركتهم ،وتعزيز مصالح الشباب
وحقوقهم.

�ضمان م�شاركة ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية وعملية �صنع القرار
يف عامل اليوم ،تحيطنا كمية هائلة من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت،
وباتت وسائل اإلعالم االجتامعية بخاصة تشكل منتدى الشباب .ويف إطار
جهودنا الرامية إىل ضامن مشاركة الشباب يف الحياة السياسية وعملية
صنع القرار ،فإننا نستفيد من تلك األدوات والنهوج للتواصل مع الشباب
وتشجيع مساهمتهم يف الربامج الربملانية.
ويف عام  ،2016أطلق االتحاد الربملاين الدويل حملة ناجحة جداً بشعار
«الرتشح ليس بالسن» من أجل خفض أعامر أهلية الرتشح لشغل املناصب
العامة .ويف عام  ،2017واصلنا االستفادة من ذلك الزخم :فقد روَّج االتحاد

الربملاين الدويل للحملة خالل اجتامعات منتدى الربملانيني الشباب فض ًال عن
مؤمترين إقليميني واملؤمتر العاملي للربملانيني الشباب .وإننا نواصل دعم
حملة «الرتشح ليس بالسن» يف نيجرييا .وتوىل الرتويج لتلك الحملة الوطنية
عضو سابق يف مجلس منتدى االتحاد الربملاين الدويل للربملانيني الشباب.
ويف صيف عام  ،2017اعتمدت الجمعية الوطنية لنيجرييا «مرشوع قانون
الرتشح ليس بالسن يف نيجرييا» – وهو دليل واضح عىل تأثري الحملة.
حملة وسائل اإلعالم االجتامعي لالحتفال باليوم الدويل للشباب 2017
( 12أغسطس)  -متاشياً مع االحتفال مبرور  20عاماً عىل اإلعالن العاملي
للدميقراطية ،طلب االتحاد الربملاين الدويل من النواب الشباب يف جميع
أنحاء العامل تبادل خرباتهم حول تأثريهم يف تعزيز الدميقراطيات عن طريق
تعزيز متكني الشباب .ويف موقعي فيسبوك وتويرت ،قدم الربملانيون الشباب
أمثلة عىل طريقة تواصل الشباب مع مجتمعاتهم املحلية ،وكفالة إدماج
شواغلهم يف املناقشات الربملانية .ومتخضت الحملة الناجحة عن عرشات
اآلالف من التفاعالت عرب وسائل اإلعالم االجتامعية.
املشاركة يف منصة  - iKNOW Politicsبالتعاون مع املعهد الدويل
للدميقراطية واملساعدة االنتخابية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة
األمم املتحدة للمرأة ،أجرى االتحاد الربملاين الدويل مقابالت مع  18شاباً
وشابة من مختلف املناطق الجغرافية .واستُخدمت مقاطع من املقابالت
إلخراج فيلم وثائقي عن دور الشباب يف السياسة اليوم.

مراهقون يف جلسة برملانية عن األطفال والشباب نظَّ مها املجلس األدىن لربملان
بولندا مبناسبة يوم الطفل يف وارسو ببولندا.
© NurPhoto/Maciej Luczniewski
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الآليات واملن�صات التي يقودها ال�شباب لتمكني النواب ال�شباب
خالل عام  ،2017ساهمت الفعاليات التالية – املنظَّ مة يف جميع أنحاء العامل
وبحضور مختلف القطاعات  -يف تعزيز جدول أعامل الشباب .وتدعم نتائج
هذه االجتامعات العمل عىل أهداف اسرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل
للفرتة  .2021-2017وتتيح املشاركة يف هذه االجتامعات للنواب الشباب
الفرصة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم ،وزيادة فعاليتهم من خالل االستعانة
بخرباء وتأمني املوارد وتبادل الخربات واملشورة بني األقران.
yyاجتمع منتدى الربملانيني الشباب لالتحاد الربملاين الدويل يف  2أبريل
 2017بحضور نحو  90نائباً شاباً .واجتمع يف  15أكتوبر مبشاركة  60نائباً
شاباً .وأسفرت اجتامعات املنتدى عن اإلبالغ باملستجدات عىل الصعيد
الوطني وتبادل املعلومات لتعزيز مشاركة الشباب ،وإدماج آراء الشباب
يف قرارات االتحاد الربملاين الدويل ومناقشاته .وأدى أيضاً إىل اتخاذ تدابري
لتعزيز مشاركة الربملانيني الشباب يف جمعيات االتحاد الربملاين الدويل.
yyعُ قد االجتامع اإلقليمي للنواب الشباب يف آسيا واملحيط الهادئ يف
كولومبو برسي النكا يف  25و 26أبريل .وكان موضوع الدورة هو دور
الربملانيني الشباب يف تعزيز املجتمعات الشاملة والسلمية ومنع التطرف
العنيف .وقد نُظِّ م هذا الحدث باالشرتاك مع برملان رسي النكا وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ وحرضه نحو  40نائباً من  11بلداً ،إىل جانب قرابة 60
ناشطاً شاباً من املجتمع املدين وبرملانات شباب وجمعيات شباب .وأسفر
ذلك عن إزكاء الوعي والفهم بشأن املفاهيم واألطر املتعلقة بالتطرف
العنيف فض ًال عن اقرتاحات التخاذ إجراءات ملنع التطرف العنيف.
yyعُ قد املؤمتر اإلقليمي للربملانيني الشباب يف أفريقيا بشأن «متكني الشباب:
تعزيز املشاركة السياسية من أجل إقامة مجتمعات أكرث شموالً وسالماً» يف

أبوجا بنيجرييا يف يومي  27و 28سبتمرب .وقد نُظِّ م هذا الحدث بالرشاكة
مع الجمعية الوطنية لنيجرييا بحضور نحو  60نائباً من  18بلداً ،إىل جانب
ما يقرب من  140ممث ًال من برملانات الدولة النيجريية ورابطات الشباب
والربملانات واملجتمع املدين .وركز املؤمتر عىل مشاركة الشباب يف أفريقيا،
والصلة بني املشاركة السياسية ومنع التطرف العنيف.
yyعُ قد املؤمتر العاملي الرابع للربملانيني الشباب يف أوتاوا بكندا يف يومي
 17و 18نوفمرب .وقد جمع أكرث من  120نائباً شاباً من  51بلداً ،فض ًال
عن أطراف معنية دولية ورشكات خاصة ومنظامت من املجتمع املدين
وخرباء أكادمييني ،من أجل تحديد خطة عمل تركز عىل الشباب لتعزيز
السياسات الدميقراطية واالجتامعية واالقتصادية الشاملة للجميع.
وأعلن الربملانيون الشباب تعهدات جريئة لتعزيز إدماج جميع الناس
يف ثالث دوائر هي الهجرة وطلب اللجوء ،والنمو االقتصادي الجامع،
واملشاركة السياسية.
وشهد املؤمتر أيضاً استخدام «تطبيق النواب الشباب لالتحاد الربملاين
الدويل» الذي ييرس الروابط الرقمية بني املشاركني؛ واستخدام ميزات
تفاعلية عرب اإلنرتنت مثل سُ حُ ب الكلامت واالقرتاع عرب اإلنرتنت إلرشاد
املناقشات ومنصات التواصل االجتامعي بغية تعزيز مجتمع النواب
الشباب واملساعدة يف تنسيق اإلجراءات.
yyشارك أعضاء منتدى االتحاد الربملاين الدويل للنواب الشباب يف املنتدى
العاملي للشباب الذي نظمه املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم
املتحدة بشأن «دور الشباب يف القضاء عىل الفقر وتعزيز االزدهار
يف عامل متغري» يف نيويورك يف يومي  30و 31يناير  .2017وتوىل
النواب الشباب أدواراً قيادية يف هذا الحدث وقدموا منظوراً برملانياً يف

اجتمع أكرث من  120نائباً شاباً من
 51بلداً يف أوتاوا بكندا لحضور املؤمتر
العاملي الرابع للربملانيني الشباب.
© HOC-CDC/Christian Diotte
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املناقشات الدولية .واألهم من ذلك ،أنهم قدموا أيضاً منظور الشباب:
ألن الشباب يتأثرون بشدة من الفقر ،ولذلك فمن األهمية مبكان أن
يتم سامع أصواتهم وأن تنظر الربملانات يف شواغلهم .ووجود الشباب يف
الربملان من أكرث الطرائق فعالية لتحقيق ذلك .وقد وجَّ ه النواب الشباب
رسالة بأن الربملانات عام ًال رئيسياً يف القضاء عىل الفقر بوصفها قنوات
إليصال الشباب إىل طاولة صنع القرار.
yyعقب مشاركة أعضاء منتدى الشباب يف منتدى املفوضية السامية
لحقوق اإلنسان بشأن حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون
يف نوفمرب  ،2016صدر تقرير املنتدى يف يناير  .2017وبفضل منارصة
الربملانيني الشباب خالل املنتدى ،أُويص رصاح ًة بخفض سن األهلية
للرتشح للربملان ،وإدخال حصص للشباب يف الربملان.

دعم الربملانات يف معاجلة الق�ضايا املتعلقة بال�شباب
شددت أنشطة الشباب  -يف أحداث االتحاد الربملاين الدويل بوجه عام
واألحداث التي تركز عىل الشباب بوجه خاص  -عىل أهمية إنشاء وتعزيز
تجمعات ومنتديات للشباب يف الربملانات الوطنية .ويف أعقاب العروض
التي قُدمت يف املؤمتر اإلقليمي للربملانيني الشباب يف أفريقيا الذي عقده
االتحاد الربملاين الدويل يف أبوجا ،طلب الحارضون من النواب الشباب يف غانا
املساعدة من أجل إنشاء منتدى وطني للنواب الشباب .ويف نوفمرب ،سافر
وفد من النواب الشباب من نيجرييا إىل غانا لتقديم الدعم لنظرائهم بغية
إنشاء هذه الهيئة الشبابية.
ويقدم أعضاء منتدى الربملانيني الشباب التابع لالتحاد الربملاين الدويل تقريراً
عن مشاركة الشباب عىل الصعيد الوطني .وأظهرت التقارير يف دورات عام
 2017أن العديد من النواب الشباب يتخذون إجراءات يف بلدانهم  -عىل
الصعيدين الوطني واإلقليمي  -لتعزيز مشاركة الشباب.

تعزيز �إدماج وجهات نظر ال�شباب يف الربملان
وعمل االحتاد الربملاين الدويل
تعتمد وكاالت األمم املتحدة واألكادمييون وأعضاء الربملان واملوظفون
الربملانيون عىل أبحاث االتحاد الربملاين الدويل إلرشاد عملية صنع القرار
بشأن املؤسسات الربملانية ومختلف مساعيهم ،وتعتمد وسائل اإلعالم عىل
تلك البحوث إلعالم الجمهور .ولذلك ،تشمل نتائج االتحاد الربملاين الدويل
املتعلقة بتمكني الشباب سياسياً وتأثريه يف النهوض بالدميقراطية جمع
ونرش البيانات واملعلومات الوجيهة .وتواصل أمانة االتحاد الربملاين الدويل
أيضاً رصد املامرسات الجيدة املرتبطة بها وتدوينها واإلبالغ بها ،وال سيام
عىل الصعيد الوطني ،وإجراء مشاورات غري رسمية مع الخرباء والنواب
لتقديم مدخالت نوعية وكمية يف تحقيقاتها.
وال تزال البحوث املتعلقة بتقرير االتحاد الربملاين الدويل لعام  2016بشأن
مشاركة الشباب يف الربملانات الوطنية توزَّع عىل الربملانات واملنظامت
الرشيكة ،وقد تم نرشها وترويجها عىل نحو منتظم يف الربملانات الوطنية
والفعاليات الدولية خالل عام  .2017ويزداد تبادل البيانات التي جمعها

االتحاد الربملاين الدويل مع األكادمييني الخرباء ألبحاثهم الخاصة .ويع ّد
التقرير حالياً عىل نطاق واسع املصدر األكرث موثوقية يف العامل بشأن
مشاركة الشباب يف الربملانات .وبدأ جمع البيانات أيضاً ألغراض تقرير عام
 2018الذي سريكز ،عم ًال بقرار منتدى النواب الشباب ،عىل أهداف مشاركة
الشباب يف الربملان ،وسيقرتح إجراءات عملية لتحقيق تلك األهداف.
وكلف االتحاد الربملاين الدويل بإعداد ورقة مواضيعية عن «مشاركة الشباب
يف الربملانات والسالم واألمن» كمساهمة يف «الدراسة املرحلية بشأن الشباب
والسالم واألمن» التي كلف بها قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
 .)2015( 2250وكانت الورقة نتاج استعراض موسع للبحوث القامئة ،مبا
يف ذلك بيانات االتحاد الربملاين الدويل ومعلومات عن مشاركة الشباب يف
الربملانات ،ومقابالت مع ما يقرب من  40مجيباً .ونظرت يف املستوى الحايل
ملشاركة الربملانيني الشباب يف جهود السالم واألمن ،واقرتحت مجموعة
من التوصيات لتعزيز إسهامهم .وتدمج الورقة منظوراً برملانياً يف الجهود
الدولية املبذولة لتنفيذ قرار مجلس األمن .2250
ومن خالل أعامل أعضاء منتدى الربملانيني الشباب لالتحاد الربملاين الدويل،
شهد عام  2017زيادة مشاركة النواب الشباب وتعزيز إدماج وجهات
نظرهم يف جمعيات االتحاد الربملاين الدويل .وفيام ييل إجراءان من
اإلجراءات التي نجحت يف تيسري ذلك:
yyقرار ضم رئيس منتدى النواب الشباب كعضو بحكم املنصب يف اللجنة
التنفيذية؛
yyاعتامد تدابري لتعزيز مشاركة الشباب يف جمعيات االتحاد الربملاين
الدويل التي حددت هدف نائب شاب أو نائبة شابة واحدة عىل األقل
يف كل وفد ،من أجل بلوغ هدف  25باملئة من النواب الشباب بحلول
عام .2020
وتُبذل أيضاً جهود لضامن مراعاة وجهات نظر الشباب يف منشورات االتحاد
الربملاين الدويل ،وال سيام تلك التي ترمي إىل تقديم الدعم للربملانات يف
تعزيز متكني الشباب .وكمثال عىل ذلك ،قدَّم النواب الشباب معلومات
خالل اجتامعات الشباب لالتحاد الربملاين الدويل أثرت «التقرير الربملاين
العاملي  2017بشأن الرقابة الربملانية» الذي أصدره االتحاد الربملاين الدويل.

الدفاع عن حقوق الإن�سان ل�شباب العامل
الربملانات ملزمة بتعزيز مصالح الشباب وحقوقهم .والعمل الذي تقوم به
الربملانات يف هذا املجال  -وما يقوم به االتحاد الربملاين الدويل لدعم هذا
العمل  -شامل لعدة قطاعات .فعىل سبيل املثال ،الجهود الرامية إىل القضاء
عىل الفقر؛ والقضاء عىل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي؛
وتحسني صحة األم والوليد والطفل؛ ومعالجة أثر النزوح والهجرة – وكلها
تؤثر تأثرياً عميقاً يف الشباب – هي من أولويات جدول أعامل الربملانات
واالتحاد الربملاين الدويل بشأن حقوق اإلنسان والتنمية .وميكن الرجوع إىل
الهدفني  3و 7من هذا التقرير لالطالع عىل تفاصيل اإلجراءات والقرارات
املتخذة يف تلك املجاالت.
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الهدف :7
تعبئة الربملانات حول
خطة التنمية العاملية
يركز الهدف  7من اسرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل عىل ضامن متتع
الربملانات بالوعي الكايف والقدرة عىل اتخاذ إجراءات فعالة بشأن أهداف
التنمية املستدامة وتعميمها يف عملها .وإن الصحة وتغيرّ املناخ مجاالن
مشرتكان بني جميع أهداف التنمية املستدامة ألنهام األشد تأثرياً يف حياة
الناس .ونتيجة لذلك ،فإن هذا الهدف يركز عىل هذين املجالني.

تخطيط تنفيذ خطة عام 2030
من األقوال املأثورة أن «التغيري يبدأ من الداخل» وأهداف التنمية املستدامة
ليست استثناءً .إذ يتحمل الربملانيون املسؤولية عن تحقيق أهداف التنمية
املستدامة كممثلني لشعوبهم .ولكن كل بلد مختلف ،فيجب أن تتكيف
أهداف التنمية املستدامة مع السياق الوطني واإلقليمي ،مع تحديد أهداف
وغايات محددة .وتحقيقاً لذلك ،نظَّ م االتحاد الربملاين الدويل الفعاليات
التالية يف عام  ،2017بحضور أكرث من  60برملاناً يف  5مناطق للمساهمة يف
أهداف التنمية املستدامة.
مؤمتر قمة جنوب آسيا لرؤساء الربملانات بشأن تحقيق أهداف التنمية
املستدامة (إندور ،الهند 20-18 ،فرباير)
حرض القمة رؤساء الربملانات الوطنية يف أفغانستان وبنغالديش وبوتان
والهند وملديف ونيبال ورسي النكا ملناقشة موضوع «توطيد التعاون
اإلقليمي وزيادة املوارد من أجل أهداف التنمية املستدامة» .واعتمدت
القمة إعالن إندور الذي خلص إىل رضورة معالجة عدم املساواة بني
الجنسني والتصدي لتغري املناخ من أجل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة يف املنطقة .ودعا رؤساء الربملانات أيضاً إىل زيادة التعاون فيام
بني بلدان جنوب آسيا يف ذلك املجال ،ودعوا االتحاد الربملاين الدويل إىل
تيسري الحوار.
حلقة دراسية إقليمية بشأن أهداف التنمية املستدامة
لربملانات أوروبا الوسطى والرشقية وآسيا الوسطى
(بودابست ،هنغاريا 23 ،و 24فرباير)
اجتمع ممثلو  22برملاناً للمرة الثالثة تحت رعاية االتحاد الربملاين الدويل
ملواصلة مناقشة دورهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة .وحُ دِّد تغري
املناخ وإدارة املياه كمجالني مهمني بالنسبة للمنطقة .وشدد املشاركون
عىل رضورة تبادل استنتاجاتهم وتوصياتهم مع زمالئهم يف الربملان وأصحاب
املصلحة اإلقليميني املعنيني ،ومع املجتمع الربملاين العاملي عن طريق االتحاد
الربملاين الدويل.
28

فيضان غزير يف ماندرا باليونان.
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حلقة دراسية إقليمية عن أهداف التنمية املستدامة للربملانات
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (كمباال ،أوغندا 3 1 ،مارس)
كانت هذه أول حلقة دراسية إقليمية لالتحاد الربملاين الدويل بشأن أهداف
التنمية املستدامة يف هذه املنطقة .وقد ضمت نواباً من  18بلداً ملناقشة
القضايا املهمة املتعلقة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف منطقتهم،
وأبرزها الحكم الرشيد والصحة واملوارد.
حلقة دراسية إقليمية عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة لربملانات
آسيا واملحيط الهادئ (مدينة هو تيش منه ،فييت نام 13-11 ،مايو)
ضم هذا الحدث ،وهو األول من نوعه يف املنطقة ،نواباً من  22دولة ،فض ًال
عن ممثلني لوكاالت األمم املتحدة الرئيسية .وقد برز تغري املناخ بوصفه
تحدياً رئيسياً للتنمية يف املنطقة .وكجزء من الحلقة الدراسية ،زار املشاركون
منطقة كان جيو يف مدينة هو تيش منه التي تتأثر بارتفاع مستوى سطح
البحر .وزاروا أيضا غابة من األيكة الساحلية عىل امتداد الساحل الهش
إذ تحد تلك الغابة من اآلثار السلبية لتغري املناخ والفيضانات وغريها من
الظروف الجوية القاسية.
حلقة دراسية أقاليمية للربملانات اآلسيوية واألفريقية
يف الصني (بيجني ،الصني 7-5 ،و 17سبتمرب)
هذه املرة الثانية التي يتعاون فيها االتحاد الربملاين الدويل مع املجلس
الوطني لنواب الشعب الصيني لتعزيز التبادالت األقاليمية حول تحقيق
أهداف التنمية املستدامة بني الربملانات اآلسيوية واألفريقية وتعزيز التعاون
اإلمنايئ بني بلدان الجنوب .وركزت املناقشات عىل تغري املناخ والتحديث
الزراعي والصناعي كرشط مسبق أسايس لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وحرض الندوة سبعة برملانات وطنية – هي برملانات بنن والكامريون والصني
وجيبويت وكوت ديفوار والوس وفييت نام  -وأعقبتها رحلة ميدانية لتعريف
الربملانيني بالنامذج الصينية للتخفيف من آثار تغري املناخ والتطورات
التكنولوجية.

حلقة عمل وطنية لربملان مايل بشأن أهداف التنمية املستدامة
واملساواة بني الجنسني (باماكو ،مايل 25 ،و 26يوليو)
عقد االتحاد الربملاين الدويل هذه الفعالية بناء عىل طلب مساعدة من
الجمعية الوطنية ملايل .وأعربت الجمعية عن رغبتها يف إزكاء الوعي بأهداف
التنمية املستدامة وتعزيز املهارات الربملانية لتعزيز التنفيذ الفعال لخطة
عام  2030واملساواة بني الجنسني .وقد ضم االجتامع نحو  50نائباً وممثلني
عن منظامت املجتمع املدين .ومهدت حلقة العمل الطريق الستخدام
مجموعة أدوات التقييم الذايت الخاصة بأهداف التنمية املستدامة املزمع
يف نهاية شهر يناير .2018

�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على �أهداف التنمية امل�ستدامة -
الأدوات والأن�شطة
وضع االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الربملانات وأهداف
التنمية املستدامة – مجموعة أدوات للتقييم الذايت لتمكني الربملانات من
اإلجابة عن األسئلة الرئيسية املرتبطة بإضفاء الطابع املؤسيس عىل أهداف
التنمية املستدامة وتعميم تنفيذها يف العمليات الربملانية :هل لدينا القدرة
عىل االضطالع بهذا العمل؟ ما مدى جودة أدائنا حتى اآلن؟ أين توجد الثغرات
والفرص؟ ما هي األولويات التي يجب تحديدها للنجاح؟
ويف عام  ،2017أُطلقت مجموعة األدوات يف جميع األحداث اإلقليمية،
واستخدمت برملانات فيجي ورصبيا وجيبويت الدليل لتقييم أدائها ورسم خطة
عمل .وشملت نتائج استخدام مجموعة األدوات ما ييل :تغيري النظام الداخيل
لجعل أهداف التنمية املستدامة واإلرشاف عىل تنفيذها لزاماً عىل الربملان؛
وتكثيف التواصل مع الشباب والفئات املهمشة من أجل فهم احتياجاتهم
بشكل أفضل وإدماجهم يف العمل الربملاين بشأن أهداف التنمية املستدامة؛
وإدراج أهداف التنمية املستدامة يف الدورات التمهيدية للنواب الجدد.
وساعد االتحاد الربملاين الدويل برملان مايل عىل تحسني إدماج عمله بشأن
أهداف التنمية املستدامة واملساواة بني الجنسني .ونتيجة لذلك ،باتت اللجنة
الدامئة املعنية بأهداف التنمية املستدامة التابعة للربملان تضم نائبتني.
وكان دليل أهداف التنمية املستدامة متاحاً باللغات اإلنجليزية واإلسبانية
والفرنسية والعربية .وحرصاً عىل إزكاء الوعي وتعزيز الشعور بامللكية
الوطنية ،تُرجمت مجموعة األدوات أيضاً إىل األذرية والجورجية والروسية
والرصبية والفيتنامية.

ويف عام  ،2017كلف االتحاد الربملاين الدويل بتحديث «املذكرة التوجيهية
للربملانيني بشأن التعاون اإلمنايئ الفعال» ملواءمتها مع أهداف التنمية
املستدامة .وستُنرش الوثيقة املحدثة يف عام .2018

الت�صدي لتغري املناخ
© IPU/Isabel Obadiaru
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الهدف  7من اسرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل للفرتة  2021-2017يلزمنا
مبواصلة اتخاذ إجراءات  -مبا يف ذلك إجراءات ترشيعية  -للتصدي لتغري املناخ
والحد من مخاطر الكوارث .ويدعو أيضاً إىل إزكاء الوعي وزيادة املساهمة

الربملانية يف املفاوضات املتعلقة بتغري املناخ عىل املستوى العاملي وال سيام
عن طريق توطيد وتوسيع العالقات مع الرشكاء يف مجال تغري املناخ .وأحرز
االتحاد الربملاين الدويل تقدماً كبرياً يف تلك املجاالت يف عام .2017
وقام االتحاد الربملاين الدويل بتعبئة الربملانات حول مؤمترات األمم املتحدة
املعنية بتغري املناخ منذ عام  .2009وعىل غرار السنوات السابقة ،نظم
االتحاد الربملاين الدويل اجتامعاً برملانياً خالل دورة عام  2017من «مؤمتر
األطراف» يف اتفاق باريس لعام  .(COP 23) 2015وقد ضم االجتامع أكرث
من  250مندوباً من أكرث من  50بلداً ،فض ًال عن قادة يف مجال تغري املناخ
مثل رئيس اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وأمينها التنفيذي
يف الدورة الثالثة والعرشين ملؤمتر األطراف .وعقد املشاركون مناقشات
موضوعية عن الجوانب العملية لتنفيذ اتفاق باريس ،مبا يف ذلك املسائل
املتصلة بالهجرة الناجمة عن تغري املناخ واالنتقال إىل اقتصاد منخفض
الكربون .واعتمد االجتامع وثيقة ختامية تؤكد أهمية العمل الربملاين يف
التصدي لتغري املناخ.
وإضافة إىل ذلك ،نظَّ م االتحاد الربملاين الدويل دورة خاصة بشأن تغري املناخ
يف الدورة السابعة والثالثني بعد املائة للجمعية .وإذ سبقت هذه الجمعية
االجتامع الربملاين يف الدورة الثالثة والعرشين ملؤمتر األطراف ،فقد أُتيحت
الفرصة للنواب يك يقدموا آراءهم بشأن شكل الوثيقة الختامية لذلك االجتامع.
وخالل العام ،بدأ االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئة العمل
عىل وضع مذكرة تفاهم تدخل حيز النفاذ يف عام  .2018وستعزز مذكرة
التفاهم التعاون بني املنظمتني ،وال سيام من خالل توفري الخربة للربملانات يف
مجال أهداف التنمية املستدامة ،وتغري املناخ ،والترشيعات البيئية ،واإلرشاف
والتمويل .ويف نهاية العام ،بدأ الرشيكان يف إعداد ورقة معلومات أساسية
للربملانيني بشأن االقتصاد األخرض ستُنرش يف مطلع عام .2018
ويف مايو  ،2017شارك االتحاد الربملاين الدويل يف إعداد «دراسة وقاعدة
بيانات عن قوانني تغري املناخ يف العامل» مع كلية لندن لالقتصاد وجامعة
كولومبيا .وتلخص الدراسة االتجاهات الرئيسية يف ترشيعات تغري املناخ يف
 177بلداً ،وتوفر مورداً مه ًام للربملانيني وغريهم من أصحاب املصلحة.

العمل يف جمال الأهداف املتعلقة بال�صحة
نُظِّ مت أنشطة لتعزيز املشاركة الربملانية يف مجال زواج األطفال والصحة
الجنسية واإلنجابية وغريها من املسائل املهمة يف البلدان الرئيسية خالل عام
 ،2017وحُ ققت نتائج ملموسة  -وال سيام فيام يتعلق بالحصول عىل الخدمات
األساسية للنساء واملراهقني واألطفال .وفض ًال عن ذلك ،زادت املساهامت
الربملانية يف العمليات الصحية العاملية ،وأصبح عمل االتحاد الربملاين الدويل
والربملانيني بشأن األهداف املتصلة بالصحة اسرتاتيجياً وواضحاً أكرث.
وشمل العمل عىل تحسني صحة األم والوليد والطفل  -وتعزيز مساءلة
الربملانات عن ذلك العمل – مبادرات يف البلدان التالية:
yyيف تنزانيا ،نظَّ م االتحاد الربملاين الدويل دورة متهيدية وحلقة عمل بشأن
امليزانية موجَّ هة إىل النواب املنتخبني حديثاً .واعرتف النواب بالحاجة

إىل زيادة التمويل املحيل ملجال الصحة ،مع الرتكيز عىل تأمني الخدمات
للنساء والفتيات يف املناطق التي يصعب الوصول إليها.
yyدعم االتحاد الربملاين الدويل زيارات التوعية التي قام بها النواب إىل
جميع مقاطعات رواندا الثالثني لتوعية املجتمعات املحلية ،وال سيام
املراهقني ،بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية وأحكام قانون الصحة
اإلنجابية املعتمد يف عام .2016
yyيف بنغالديش ،أجرى كبار النواب ،بقيادة رئيس الربملان ،زيارات توعية
يف أربع مقاطعات ذات معدالت زواج أطفال مرتفعة .وكان الهدف
توعية السكان بالقانون الجديد لتقييد زواج األطفال ( )2017والتنديد
بتلك املامرسة .وقد عززت تلك األنشطة التحالف بني النواب ومنظامت
املجتمع املدين التي تؤدي دوراً محورياً يف االستجابة بفعالية.
وخالل عام  ،2017شارك االتحاد الربملاين الدويل يف املشاورة العاملية الثانية
بشأن األمن الصحي ،مع الرتكيز عىل تأمني مخصصات كافية يف امليزانية.
ونتيجة لذلك ،يقوم عدد من البلدان حالياً بوضع «خطط عمل وطنية
لألمن الصحي» تهدف إىل ضامن ميزانيات متكاملة ونهج متعدد القطاعات
إزاء حاالت الطوارئ الصحية.
وقد بدأت البحوث الخاصة بإعداد «الدراسة املشرتكة بني منظمة الصحة
العاملية واالتحاد الربملاين الدويل بشأن ترشيع زواج األطفال والزواج املبكر
والزواج القرسي» يف أفريقيا .وستُنرش الدراسة يف أوائل عام .2018
ونُظِّ م اجتامع برملاين ثانٍ يف جمعية الصحة العاملية يف عام  .2017وقد
جمع نواباً وعلامء صحة ومدافعني ملناقشة سبل ضامن اسرتشاد القوانني
والسياسات الصحية باألدلة.
وحث األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل ،مارتن شونغونغ ،بصفته عضواً يف
الفريق التوجيهي ملبادرة تعزيز التغذية ،برملانات بلدان املبادرة عىل إعطاء
األولوية للتغذية يف عملها .وألقت السيدة فريبورغ ،منسقة املبادرة ،كلمة
افتتاحية يف الدورة السادسة والثالثني بعد املائة لجمعية االتحاد الربملاين
الدويل .واعتباراً من عام  ،2017بات  36بلداً من بلدان املبادرة يستفيد
من سلطات الربملانيني يف مجال املالية والترشيع والسياسة ،مام يساعد عىل
النهوض بالتغذية كأولوية وطنية.
وواصل رئيس االتحاد الربملاين الدويل ،صابر تشودري ،مشاركته النشطة يف
الفريق التوجيهي الرفيع املستوى املعني بكل امرأة وكل طفل الذي يرأسه
األمني العام لألمم املتحدة.
وعمل االتحاد الربملاين الدويل عىل إبراز دوره يف جدول أعامل الصحة يف
عام  :2017إذ سُ لط الضوء عىل مساهامت االتحاد الربملاين الدويل يف التقرير
املرحيل لالسرتاتيجية العاملية للفريق التوجيهي الرفيع املستوى املعني بكل
امرأة وكل طفل ،وتقرير فريق املساءلة املستقل ،وتقرير الرصد العاملي
للتغطية الصحية العاملية ،والتقرير السنوي بشأن الرشاكات يف مجال صحة
األم والوليد والطفل.
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الهدف :8
�سد الفجوة الدميقراطية
يف العالقات الدولية
يف مجاالت الحوكمة ،تدعو الرشاكة االسرتاتيجية بني االتحاد الربملاين الدويل
واألمم املتحدة وعمليات مكتب املراقب الدائم واسرتاتيجية االتحاد الربملاين
الدويل للفرتة  2021-2017إىل تقديم اآلراء الربملانية ومتابعة املناقشات
والعمليات الدولية الرئيسية .ويف هذه السنة األوىل من االسرتاتيجية
املنقحة ،حققنا ما ييل:
yyتوطيد عالقة العمل بني االتحاد الربملاين الدويل وممثيل األمم املتحدة
بوجه عام وقيادات األمم املتحدة وسفرائها إىل األمم املتحدة بوجه خاص؛
yyإبراز دور االتحاد الربملاين الدويل بوصفه املنظمة الربملانية الرائدة يف
األمم املتحدة؛
yyاالعرتاف القوي بدور الربملانات يف النهوض بااللتزامات الدولية املهمة
(مثل أهداف التنمية املستدامة ونزع السالح النووي والتصدي
للتحديات املرتبطة باملحيطات والهجرة).

التوا�صل الفعال مع الأمم املتحدة
خالل عام  ،2017وطد االتحاد الربملاين الدويل عالقة عمله مع األمم
املتحدة ،مع تقديم مساهامت برملانية يف العمليات الرئيسية لألمم املتحدة،
ومشاركة الربملانيني يف مناقشات الحوكمة العاملية ،مبا يف ذلك عن طريق
لجنته املعنية بشؤون األمم املتحدة ،وتيسري مشاركة كبار املسؤولني يف
األمم املتحدة يف فعاليات االتحاد الربملاين الدويل .وشملت األنشطة املشرتكة

املحددة تحديث مذكرة التفاهم املربمة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
واالتحاد الربملاين الدويل ،وامليض قدماً يف التخطيط والتنسيق املشرتكني
للعمل عن طريق االجتامع السنوي لفريقي اإلدارة العليا يف األمم املتحدة
واالتحاد الربملاين الدويل.
وواصل االتحاد الربملاين الدويل إرشاك الربملانات والربملانيني يف تنفيذ خطة
عام  2030وأهدافها للتنمية املستدامة يف عام  .2017وبُذلت جهود خاصة
للمساهمة مبنظور برملاين يف عمليات األمم املتحدة الرئيسية املتعلقة
باملحيطات والهجرة ونزع السالح النووي .وجذبت فعاليات االتحاد
الربملاين الدويل يف املنتدى السيايس السنوي الرفيع املستوى املعني بالتنمية
املستدامة – وهي اآللية العاملية الرئيسية لرصد تحقيق أهداف التنمية
املستدامة  -عدداً قياسياً من الربملانيني وساعدت عىل إزكاء الوعي بدور
الربملانات يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،أطلق االتحاد الربملاين الدويل
«التقرير الربملاين العاملي لعام  ،»2017وهو اإلصدار الثاين من هذا البحث
والتحليل املشرتكني لجهود الربملانات الرامية إىل جعل الحكومات مسؤولة
عن أعاملها وقراراتها( .انظر «الهدف  :1بناء برملانات قوية ودميقراطية»
للحصول عىل معلومات إضافية عن التقرير).

�آثار اجلل�سة الربملانية ال�سنوية لالحتاد الربملاين الدويل
كان شعار الجلسة الربملانية السنوية لالتحاد الربملاين الدويل يف األمم املتحدة
يف ربيع عام « 2017الكوكب األزرق :الحفاظ عىل املحيطات ،وحامية كوكب
األرض ،وضامن رفاه اإلنسان يف سياق خطة عام  .»2030وشددت الجلسة
عىل أن املحيط نظام بيئي حيوي الستدامة البرشية ،وأتاحت للنواب
مناقشة العديد من القضايا املتعلقة بإدارة املحيطات والتنمية املستدامة يف
منطقتهم/بلدهم .وأبرزت الجلسة أيضاً أهمية مؤمتر املحيطات الذي يدعم
تحقيق الهدف  14للتنمية املستدامة والذي عُ قد يف مقر األمم املتحدة يف
شهر يونيو.
وألقى السيد بيرت تومسون ،رئيس الجمعية العامة آنذاك ،كلمة افتتاحية أقر
فيها بالدور املحوري الذي يؤديه الربملانيون كقامئني عىل املعايري وواضعني
للسياسات ومتخذين للقرارات الترشيعية يف املجتمعات حول العامل .وأشار
إىل أن الجلسة الربملانية السنوية تتيح فرصة فريدة للتعاون بني الربملانيني
يف العامل واألمم املتحدة ،قائ ًال إنها أفضل منصة للتعاون عىل تحديد حلول
للمسائل الرئيسية املدرجة يف جدول األعامل الدويل ومناقشتها وإيجاد
حلول لها.

نتائج عمل جلنة االحتاد الربملاين الدويل
املعنية ب�ش�ؤون الأمم املتحدة
األمني العام لالتحاد الدويل ،مارتن شونغونغ ،ومدير برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ،أكيم شتايرن ،يوقعان مذكرة تفاهم.
© IPU/Paddy Torsney
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ركزت اللجنة دورتها الربيعية إبّان الدورة السادسة والثالثني بعد املائة
للجمعية املعقودة يف دكا ببنغالديش عىل متابعة أهداف التنمية املستدامة.
وأتاحت الدورة منتدى تبادل فيه الربملانيون أفضل املامرسات واألفكار
لضامن إدراج األهداف يف امليزانيات الوطنية والترشيعات يف املستقبل.

منتدى الشباب التابع للمجلس
االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة
يف نيويورك.
© Rania Elwany

وقد صُ ممت هذه الدورة السنوية لتكون حلقة وصل مؤسسية بني االتحاد
الربملاين الدويل واملنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة
يف األمم املتحدة ،املكلف بإجراء استعراض عاملي لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة خالل دورته السنوية التي تُعقد يف يوليو .وكان موضوع النقاش
الجامع يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة لعام
 2017هو «القضاء عىل الفقر وتعزيز الرخاء يف عامل متغري» .واستندت
مناقشة دكا إىل بيان كيتو الصادر عن الدورة الثامنة والعرشين بعد املائة
للجمعية ،وشملت ممثلني عن هيئة األمم املتحدة للمرأة ،وللمرة األوىل،
لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية آلسيا واملحيط الهادئ .وميثل
هذا التفاعل الرفيع املستوى تقدماً يف تحقيق الهدف  8من اسرتاتيجيتنا
للفرتة  ،2021-2017حيث يسعى االتحاد الربملاين الدويل إىل زيادة مستوى
متثيل األمم املتحدة ومشاركتها يف اجتامعات االتحاد الربملاين الدويل
وأحداثه.
واستعرضت اللجنة ،خالل دورتها الخريفية إبّان الدورة السابعة والثالثني
بعد املائة للجمعية يف سانت بطرسربغ ،تطور العالقة بني االتحاد الربملاين
الدويل واألمم املتحدة عىل مدى السنوات العرشين املاضية ،والعمل الذي
تم من أجل تقريب ممثيل الشعوب من عمليات صنع القرار يف األمم
املتحدة .وإن دور الربملانات الوطنية يف العالقات الدولية  -التي متأل ما
يُعرف باسم «الفجوة الدميقراطية»  -اكتسب اعرتافاً قوياً يف األمم املتحدة.
ومن املقرر صدور قرار جديد للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن
«التفاعل بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالتحاد الربملاين الدويل» يف
ربيع عام  .2018وإذ نقف يف صدارة هذا القرار ،فقد استندت مناقشتنا إىل
التقدم املحرز والتحديات الراهنة يف تعزيز البُعد الربملاين يف األمم املتحدة.
وإضافة إىل ذلك ،أجرت اللجنة أيضاً مناقشة حول دور الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف الحوكمة الدولية ،ودرست أساليب عملها ،ودور رئيسها،
والقيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة.

الإجنازات يف جمال الدعوة الربملانية يف الأمم املتحدة
شارك مسؤولو االتحاد الربملاين الدويل ،عىل مدى العام ،يف عدد من
مناقشات األمم املتحدة وعملياتها يف نيويورك وجنيف .وفض ًال عن ذلك،
التقى األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل ورئيس االتحاد الربملاين الدويل
يف اجتامعات عامة وخاصة مع كبار مسؤويل األمم املتحدة ،من األمني
العام لألمم املتحدة ونائب األمني العام إىل العديد من رؤساء وكاالت األمم
املتحدة .وركزت املناقشات بوجه خاص عىل سبل تعزيز التفاعل بني األفرقة
القطرية التابعة لألمم املتحدة والربملانات الوطنية بالتعاون مع االتحاد
الربملاين الدويل.
ومن بني الجهود العديدة املثمرة الرامية إىل زيادة املساهامت الربملانية
يف مناقشات األمم املتحدة وعملياتها ،ألقى ممثلو االتحاد الربملاين الدويل
عرشات البيانات أمام األمم املتحدة والوكاالت املعنية ،مبا يف ذلك البيانات
التي قدمت خالل اجتامعات لجنة وضع املرأة ،واملنتدى السيايس الرفيع
املستوى املعني بالتنمية املستدامة ،ومنتدى الشباب التابع للمجلس
االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة ،وعدد من املناقشات املهمة األخرى.
وساهم االتحاد الربملاين الدويل أيضاً يف املناقشات الرفيعة املستوى بشأن
إصالح املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة وعملية املتابعة
الشاملة ألهداف التنمية املستدامة من خالل املنتدى السيايس الرفيع
املستوى املعني بالتنمية املستدامة.
وشن االتحاد الربملاين الدويل حملة ناجحة ملراعاة دور الربملانات يف عملية
وضع اتفاق عاملي جديد بشأن الهجرة .وقد سُ معت أصوات الربملانيني يف
مشاورات األمم املتحدة يف نيويورك وجنيف وبويرتو فاالرتا.
وإضافة إىل ذلك ،حقق االتحاد الربملاين الدويل ثالثة نجاحات رئيسية يف
عام  :2017ففي يونيو ،شمل قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ،محيطنا،
مستقبلنا :الدعوة إىل العمل ،نواباً من «أصحاب املصلحة» الذين ميكن
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أن يساعدوا يف دمج املحافظة عىل املحيطات يف خطط التنمية املستدامة
الوطنية .ويف يوليو ،أقرت معاهدة حظر األسلحة النووية رصاحة بدور
الربملانيني يف املساعدة عىل إيجاد عامل خالٍ من األسلحة النووية .ويف
ديسمرب ،أشار قرار الجمعية العامة بشأن تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون
بني األديان والثقافات من أجل السالم تحديداً إىل إعالن سانت بطرسربغ
بشأن تعزيز التعددية الثقافية والسالم من خالل الحوار بني األديان وبني
األعراق ،الذي اعتمده االتحاد الربملاين الدويل.
وشهد عام  2017زخ ًام جديداً لرؤية االتحاد الربملاين الدويل لنظام حوكمة
عاملي ميكن للشعوب أن تؤمن به .وتتعرض األمم املتحدة لضغوط متجددة
من أجل بذل املزيد من الجهود مبوارد أقل ،وظهرت العديد األزمات
الجديدة خالل العام تقتيض التعاون بني املنظمتني يف املستقبل.

ال�شراكة مع منظمة التجارة العاملية
أُحرز تقدم يف عام  2017بشأن االسرتاتيجية العامة لالتحاد الربملاين الدويل
والهدف املحدد لتعزيز العمل الربملاين فيام يتعلق مبنظمة التجارة العاملية.
وساهم االتحاد الربملاين الدويل يف حملة توعية بشأن اتفاق تيسري التجارة:
فقد عمل عىل إزكاء وعي األعضاء وتسهيل التصديق عليه ،حيث أن موافقة
الربملانات مطلوبة إلمتام عملية التصديق .وبعد تلك الجهود ،دخل االتفاق
حيز النفاذ يف  22فرباير  .2017ويع ّد هذا االتفاق أهم صفقة تجارية عاملية
يف العقدين املاضيني .ويتيح هذا االتفاق للبلدان النامية املرونة الالزمة
لتكييف توقيت التنفيذ مع احتياجاتها الخاصة ومستوى التنمية فيها.
وقد التزم الربملانيون بالعمل عىل تنفيذه – والتزم االتحاد الربملاين الدويل
بتشجيع تلك الجهود بدءاً بإدماج أحكام االتفاق يف الترشيعات الوطنية
وتخصيص املوارد الكافية لتنفيذ السياسات والربامج الوجيهة.
وعقدت اللجنة التوجيهية للمؤمتر الربملاين املعني مبنظمة التجارة العاملية
ثالث دورات يف عام  .2017وخالل تلك الدورات ،قام مسؤولو منظمة
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التجارة العاملية بإحاطة أعضاء اللجنة عل ًام بأحدث املستجدات يف منظمة
التجارة العاملية؛ ونظر أعضاء اللجنة يف سبل تعزيز املساهمة الربملانية يف
أعامل منظمة التجارة العاملية ،مبا يف ذلك من خالل إضفاء الطابع املؤسيس
عىل التعاون بني املنظمتني.
ونظَّ م االتحاد الربملاين الدويل والربملان األورويب جلسة برملانية مبناسبة
املنتدى السنوي ملنظمة التجارة العاملية يف  26سبتمرب .وحظيت الدورة
بحضور جيد بلغ  132مشاركاً منهم  60برملانياً .وركزت املناقشة عىل
موضوع «جعل التجارة عادلة :مساهمة الربملانات» .واتفق املشاركون عىل
أنه سيكون من الرضوري للربملانات أن تهيئ بيئة ترشيعية تدعم تلك
النتيجة .والتزموا باملشاركة يف مزيد من املناقشات بشأن التجارة لضامن أن
تعود التغيريات التنظيمية املقرتحة بالفائدة عىل جميع املواطنني.
ومبناسبة املؤمتر الوزاري الحادي عرش ملنظمة التجارة العاملية يف بوينس
آيرس ،نظم االتحاد الربملاين الدويل والربملان األورويب مؤمتراً برملانياً ناجحاً
آخر .وحرضه  500مشارك منهم  220برملانياً من  56بلداً .وأتاح املؤمتر
للربملانيني فرصة لعقد جلسة استامع مع املدير العام ملنظمة التجارة
العاملية ،وإجراء حوار مع كبار املفاوضني واملسؤولني يف منظمة التجارة
العاملية ،وإجراء مناقشات شاملة عن بعض التحديات املهمة والحالية
التي تواجه النظام التجاري العاملي .ويف الوثيقة الختامية للمؤمتر ،حدد
املشاركون إجراءات برملانية عملية يتعني اتخاذها .وشملت تلك اإلجراءات
الدعوة إىل تعزيز التعددية بشدة بوصفها أفضل خيار للنظام التجاري
العاملي .ومن اإلجراءات األخرى املزمعة وضع املرأة يف مقدمة سياسات
االقتصاد الكيل؛ واتخاذ إجراءات لحظر أشكال معينة من الدعم ملصائد
األسامك وإلغائها؛ ووضع إطار لتيسري التجارة يف الخدمات؛ وكفالة ضامنات
ضد الحامئية املتزايدة .وإضافة إىل ذلك ،اتفق املشاركون عىل أن التجارة
الدولية أداة فعالة لدعم التنمية املستدامة .وسيضطلع االتحاد الربملاين
الدويل بأعامل متابعة لتنفيذ هذه الوثيقة الختامية يف عام .2018

و�سائل الإعالم واالت�صال
خالل عام  ،2017نُرش  29بالغاً صحفياً و 12نرشة إلكرتونية و 84قصة
شبكية .وسجلت البالغات الصحفية  69 907مشاهدات.
وأطلق االتحاد الربملاين الدويل موقعه اإللكرتوين الجديد يف شهر أكتوبر.
وسجَّ ل املوقع  22 112زائراً جديداً و 8 122زائراً متكرراً ،مبا مجموعه
 30 234زيارة و 71 080تصفحاً .وكانت البلدان الخمسة األوىل من حيث
عدد الزيارات الواليات املتحدة ( )3 831والهند ( )1 793واململكة املتحدة
( )1 680وفرنسا ( )1 404وكندا (.)1 146
وذُكر االتحاد الربملاين الدويل يف الصحافة  28 454مرة ،وكان الحدثان
الرئيسيان األكرث تغطية هام الدورة السادسة والثالثون بعد املائة للجمعية
يف دكا والدورة السابعة والثالثون بعد املائة للجمعية يف سانت بطرسربغ.
ويف وسائل اإلعالم االجتامعية ،ارتفع عدد املتابعني عرب تويرت  5 121متابعاً
من  8 000متابع يف  1يناير إىل  13 121متابعاً يف  31ديسمرب .ونرشنا
 1 069تغريدة عىل مدى العام ظهرت عىل  1 387 820تلقي ًام إخبارياً
وأدت إىل  24 762تفاع ًال (إعادة تغريد أو إعجاب أو نقرة).

وأُنشئت صفحة االتحاد الربملاين الدويل عىل فيسبوك يف  25أبريل.
وبحلول نهاية العام ،سجلت الصفحة  881متابعاً و 222منشوراً وصل إىل
 76 438شخصاً .وتفاعل  9 529شخصاً مع املنشورات.
ورُفع  67فيديوهاً عىل يوتيوب ،ومنها الفيديوهات الخاصة باليوم الدويل
للدميقراطية .وسجلت القناة  7 251مشاهدة وما مجموعه  201مشرتك
(اكتسبت القناة  133مشرتكاً يف عام  )2017مع  278إعادة مشاركة.
ونُرش  99ألبوماً عىل صفحة االتحاد الربملاين الدويل عىل فليكر يف عام
 ،2017مسج ًال  19 645مشاهدة و 54مشرتكاً .وكانت غالبية األلبومات عن
الجمعيتني يف دكا وسانت بطرسربغ.

وأصدر االتحاد الربملاين الدويل عدة منشورات منها «التقرير السنوي» و«تحليل
متثيل املرأة يف الحياة السياسية يف عام  »2016و«التقرير الربملاين العاملي»
وملخصه التنفيذي وخريطة «املرأة يف الحياة السياسية يف عام .»2017
وعملت شعبة االتصاالت عىل إبراز صورة االتحاد الربملاين الدويل عن طريق
قنوات رقمية ومطبوعة مختلفة .وزادت املنصات الرقمية لالتحاد الربملاين
الدويل حج ًام وجذبت املزيد من املشاركني.

ا�سرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل
للفرتة 2021-2017
برملانات دميقراطية قوية يف خدمة ال�سعوب
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ملحة عن االحتاد الربملاين الدويل
الع�ضوية
يف عام  ،2017انضم برملان جمهورية أفريقيا الوسطى مجدداً إىل االتحاد
الربملاين الدويل .وقُبل انتساب برملانات توفالو وتركامنستان وأوزبكستان
وفانواتو .ومُنحت صفة عضو منتسب للجمعية الربملانية للتعاون االقتصادي
يف منطقة البحر األسود.
ويضم االتحاد الربملاين الدويل حالياً  178برملاناً وطنياً و 12عضواً منتسباً.
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الأع�ضاء ()١٧8
االتحاد الرويس ،إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتني ،األردن ،أرمينيا ،إسبانيا ،أسرتاليا،
إستونيا ،إرسائيل ،أفغانستان ،إكوادور ،ألبانيا ،أملانيا ،اإلمارات العربية املتحدة،
أندورا ،إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،إيران
(جمهورية – اإلسالمية) ،أيرلندا ،إيسلندا ،إيطاليا ،بابوا غينيا الجديدة ،باراغواي،
باكستان ،باالو ،البحرين ،الربازيل ،الربتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،بنغالديش ،بنام،
بنن ،بوتان ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،البوسنة والهرسك ،بولندا،
بوليفيا (دولة – املتعددة القوميات) ،بريو ،بيالروس ،تايلند ،تركامنستان ،تركيا،
ترينيداد وتوباغو ،تشاد ،توغو ،توفالو ،تونس ،تونغا ،تيمور-ليشتي ،الجبل
األسود ،الجزائر ،جزر القمر ،جزر مارشال** ،جمهورية أفريقيا الوسطى،
الجمهورية التشيكية ،الجمهورية الدومينيكية ،الجمهورية العربية السورية،
جمهورية الكونغو الدميقراطية ،جمهورية تنزانيا املتحدة ،جمهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية ،جمهورية كوريا ،جمهورية الو الدميقراطية الشعبية،
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،جمهورية مولدوفا ،جنوب أفريقيا،
جنوب السودان ،جورجيا ،جيبويت ،الدامنرك ،رواندا ،رومانيا ،زامبيا ،زمبابوي،
ساموا ،سان تومي وبرينسيبي ،سان مارينو ،سانت لوسيا** ،رسي النكا،

أعضاء االتحاد الربملاين الدويل
غري األعضاء يف االتحاد الربملاين الدويل

الأع�ضاء املنت�سبون ()١2
السلفادور ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة ،السنغال ،سوازيلند ،السودان،
سورينام ،السويد ،سويرسا ،سرياليون ،سيشيل ،شييل ،رصبيا ،الصومال ،الصني،
طاجيكستان ،العراق ،عامن ،غابون ،غامبيا ،غانا ،غواتيامال ،غيانا ،غينيا -
بيساو ،غينيا االستوائية ،غينيا ،فانواتو** ،فرنسا ،الفلبني ،فلسطني ،فنزويال
(جمهورية  -البوليفارية) ،فنلندا ،فيجي ،فييت نام ،قربص ،قطر ،قريغيزستان،
كابو فريدي ،كازاخستان ،الكامريون ،كرواتيا ،كمبوديا ،كندا ،كوبا ،كوت ديفوار،
كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو ،الكويت ،كينيا ،التفيا ،لبنان ،لكسمربغ ،ليبيا،
ليتوانيا ،ليختنشتاين ،ليسوتو ،مالطة ،مايل ،ماليزيا ،مدغشقر ،مرص ،املغرب،
املكسيك ،مالوي ،ملديف ،اململكة العربية السعودية ،اململكة املتحدة،
منغوليا ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيق ،موناكو ،ميامنار ،ميكرونيزيا
(واليات – املوحّ دة) ،ناميبيا ،الرنويج ،النمسا ،نيبال ،النيجر ،نيجرييا ،نيكاراغوا،
نيوزيلندا ،هايتي ،الهند ،هندوراس ،هنغاريا ،هولندا ،اليابان ،اليمن ،اليونان

برملان األنديز ،الربملان األورويب ،برملان الجامعة االقتصادية لدول غرب
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 للتعاون
االقتصادي يف منطقة البحر األسود ،الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا،
الجمعية الترشيعية لرشق أفريقيا ،اللجنة الربملانية املشرتكة التابعة لالتحاد
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

** أصبحت حقوق العضوية نافذة اعتباراً من  1يناير .2018
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�أع�ضاء اللجنة التنفيذية يف  1مار�س 2018
الرئيس بحكم املنصب:
نائب رئيس اللجنة التنفيذية:
نواب رئيس االتحاد الربملاين الدويل:

األعضاء:

األعضاء بحكم املنصب:
رئيس منتدى الربملانيات
رئيس منتدى النواب الشباب

الأع�ضاء

نهاية الوالية

السيدة غابرييال كويفاس بارون (املكسيك)
السيد كوساشيف (االتحاد الرويس)
السيدة فريير غوميز (كوبا)
السيد عبد العال (مرص)
السيد جاليل (جمهورية إيران اإلسالمية)
السيد كوساشيف (االتحاد الرويس)
السيدة بن باديس (الجزائر)
السيدة أوليفريا فالينتي (أنغوال)
السيد لينس (الربازيل)
السيد ماك-جينتي (كندا)
السيد ديل بيتشيا (فرنسا)
السيد سوزويك (اليابان)
السيد لوساكا (كينيا)
السيدة حبيبو (النيجر)
السيدة هوكيالند ليادال (الرنويج)
السيدة كينري نيلني (سويرسا)
السيد إنغوين فان غياو (فييت نام)

أكتوبر 2020
أكتوبر 2019
أكتوبر 2020
أبريل 2021
أكتوبر 2019
أكتوبر 2019
أكتوبر 2018
أكتوبر 2019
أكتوبر 2019
أكتوبر 2021
أكتوبر 2018
أكتوبر 2018
أكتوبر 2019
مارس 2019
أكتوبر 2019
أكتوبر 2021
أكتوبر 2019

السيدة مينسا-ويليامز (ناميبيا)
السيدة أوسور (أوغندا)

مارس 2018
مارس 2019

اللجان الدائمة� :أع�ضاء املكاتب يف  1مار�س 2018
السالم واألمن الدويل
الرئيس
نائب الرئيس
املجموعة األفريقية
املجموعة العربية
مجموعة آسيا واملحيط الهادئ
مجموعة أوراسيا
مجموعة أمريكا الالتينية
والكاريبي
مجموعة اإلثنى عرش املوسعة
مقررا اللجنة الدامئة يف الجمعية ١٣٦
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الأع�ضاء

نهاية الوالية

السيد روجاس (املكسيك)
السيد باشيكو (الربتغال)
السيد أوسييل إندونغو (غابون)
السيد اسيبيغاال (أوغندا)
السيدة كاتوتا (زامبيا)
السيدة حجي تقوي (البحرين)
السيد البكار (األردن)
السيد األحمد (فلسطني)
السيد كامبهامبايت (الهند)
السيدة سعيد (باكستان)
السيد سوامنونغكول (تايلند)
السيدة أتشيميان (أرمينيا)
السيد أشيمباييف (كازاخستان)
السيد كليموف (االتحاد الرويس)
السيدة فريمني نوييس (الجمهورية الدومينيكية)
الرئيسة الحالية
السيد جابور (فنزويال)
السيد نيوفيتو (قربص)
نائب الرئيسة الحالية
السيدة سرييتوغلو كارت (تركيا)

مارس ( 2018املدة األوىل) انتُخبت رئيسة حتى مارس 2018
مارس ( 2018املدة األوىل) انتُخب نائباً للرئيسة حتى مارس 2018
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2019املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2019املدة الثانية)
أكتوبر ( 2018املدة األوىل)
أكتوبر ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
أكتوبر ( 2019املدة األوىل)

السيدة فارجاس بارسينا (املكسيك) والسيد كاروين (سويرسا)

التنمية املستدامة واملالية والتجارة
الرئيس
نائب الرئيس
املجموعة األفريقية
املجموعة العربية
مجموعة آسيا واملحيط الهادئ
مجموعة أوراسيا
مجموعة أمريكا الالتينية
والكاريبي
مجموعة اإلثنى عرش املوسعة
مقررا اللجنة الدامئة يف الجمعية ١٣8

الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرئيس
نائب الرئيس
املجموعة األفريقية
املجموعة العربية
مجموعة آسيا واملحيط الهادئ
مجموعة أوراسيا
مجموعة أمريكا الالتينية
والكاريبي
مجموعة اإلثنى عرش املوسعة
مقررا اللجنة الدامئة يف الجمعية ١٣9

الأع�ضاء
شاغر
السيد سيسيه (مايل)
السيد جالب (الجزائر)
نائب الرئيس الحايل
السيدة مهالنغا (زمبابوي)
السيدة بني مصطفى (األردن)
السيد عبد الله أبل (الكويت)
السيد حسني آدم (السودان)
السيدة مارينو (أسرتاليا)
شاغر
السيد سينغ (الهند)
السيد تورسونبيكوف (قريغيزستان)
السيدة غريسياين (جمهورية مولدوفا)
السيدة غومريوفا (االتحاد الرويس)
السيدة سوليز (إكوادور)
السيد أكونيا نونييز (بريو)
السيد هيبري (أوروغواي)
السيد هاي (الدمنارك)
السيدة دينيكا (رومانيا)
السيدة ليندبريغ (السويد)

نهاية الوالية
مارس ( 2018املدة الثانية) انتُخب نائباً للرئيس حتى مارس 2018
أكتوبر ( 2019املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2019املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة الثانية)
أكتوبر ( 2019املدة الثانية)
أكتوبر ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة األوىل)
أكتوبر ( 2019املدة األوىل)
أكتوبر ( 2019املدة الثانية)
أكتوبر ( 2019املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2019املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة األوىل)

السيد أندريس غريبفروف (بلجيكا) والسيد دونغ كوك أهن (فييت نام)

الأع�ضاء

نهاية الوالية

السيدة تشرييليتسو (بوتسوانا)
السيدة كوترا-كوكوما (قربص)
الرئيسة الحالية
السيد نيوغابو (بوروندي)
السيد لوسياكو (كينيا)
السيدة السامك (البحرين)
السيد الجبوري (العراق)
السيدة الديب (الجمهورية العربية السورية)
السيد وانغشوك (بوتان)
السيدة خينغ (كمبوديا)
السيد ديساي (الهند)
السيدة إسايان (أرمينيا)
السيد يرشوف (كازاخستان)
السيد سلوتسيك (االتحاد الرويس)
السيدة سوسا (السلفادور)
السيدة بارترا باريغا (بريو)
السيد بوفا (سورينام)
السيد سبنغامن (كندا)
نائبة الرئيسة الحالية
السيد الكاو (الربتغال)

مارس ( 2018املدة األوىل) انتُخبت رئيسة حتى مارس 2018
مارس ( 2018املدة الثانية) انتُخبت نائبة للرئيسة حتى مارس 2018
مارس ( 2019املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس (2019املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2019املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2019املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة األوىل)

يؤكد الحقاً (املغرب) ويؤكد املقرر اآلخر الحقاً
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شؤون األمم املتحدة
الرئيس
نائب الرئيس
املجموعة األفريقية
املجموعة العربية
مجموعة آسيا واملحيط الهادئ
مجموعة أوراسيا
مجموعة أمريكا الالتينية
والكاريبي
مجموعة اإلثنى عرش املوسعة

الأع�ضاء

نهاية الوالية

السيد أفسان (السويد)
السيد املنصور (السودان)
السيد شهاب (الجزائر)
السيد بوكو (بوتسوانا)
السيدة داغبان-زونفيدي (توغو)
نائب الرئيس الحايل
السيد التومي (املغرب)
السيدة البسطي (اإلمارات العربية املتحدة)
السيد أزاد (بنغالديش)
السيدة نورسانتي (إندونيسيا)
السيدة سامباتيسري (تايلند)
السيد أسيلبيك أولو (قريغيزستان)
السيد غافريلوف (االتحاد الرويس)
شاغر
السيدة كريكسيل (األرجنتني)
السيد ماهيا (أوروغواي)
شاغر
الرئيس الحايل
السيد دوسون (كندا)
السيدة تريتيبريغستوين (الرنويج)

مارس ( 2019املدة الثانية) انتُخب رئيساً حتى مارس 2018
مارس ( 2018املدة الثانية) انتُخب نائباً للرئيس حتى مارس 2018
أكتوبر ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2019املدة الثانية)
أكتوبر ( 2019املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2019املدة الثانية)
أكتوبر ( 2018املدة الثانية)
أكتوبر ( 2018املدة األوىل)
أكتوبر ( 2018املدة األوىل)
أبريل ( 2019املدة األوىل)
أبريل ( 2019املدة األوىل)
مارس ( 2018املدة الثانية)
مارس ( 2018املدة الثانية)
أكتوبر ( 2019املدة الثانية)

وفقاً للامدة  1-8من قواعد اللجان الدامئة بصيغتها املعدلة يف أكتوبر  ،2013يُنتخب أعضاء املكتب لوالية مدتها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة .والتاريخ املبينَّ يف عمود «نهاية
الوالية» يطابق املدة النظرية القصوى للوالية.

رابطة الأمناء العامّني للربملانات
تتألف رابطة األمناء العامني للربملانات من األمناء العامني وغريهم من
كبار املوظفني املسؤولني عن املرافق الربملانية .وتتوىل دراسة القوانني
واإلجراءات واملامرسات وأساليب العمل يف مختلف الربملانات ،وتقرتح
تدابري لضامن وتوطيد التعاون بني املرافق يف مختلف الربملانات .والرابطة
هي هيئة استشارية تابعة لالتحاد الربملاين الدويل ويق ِّدم رئيسها تقريراً
سنوياً عن أنشطة الرابطة إىل اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل.
وتساعد الرابطة االتحاد الربملاين الدويل يف املوضوعات املندرجة يف
نطاق اختصاصها .ويتيح االتحاد الربملاين الدويل الدراسات التي يجريها
بشأن القوانني واملامرسات الربملانية بانتظام للرابطة بغية االستفادة من
تعليقاتها ومساهامتها.
ويف عام  ،2017تعاونت الرابطة مع االتحاد الربملاين الدويل يف عدد من
املشاريع .وقدمت الرابطة وأمناؤها العامون الفرديون مساهامت جليلة يف
إعداد «التقرير الربملاين العاملي بشأن الرقابة الربملانية» الذي قدِّم إىل الرابطة
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خالل الدورة الثامنة والثالثني بعد املائة لجمعية االتحاد الربملاين الدويل
املعقودة يف أكتوبر  .2017وساهمت الرابطة واألمناء العامون الفرديون
أيضاً يف جهود االتحاد الربملاين الدويل الرامية إىل إنشاء مركز جديد لالبتكار
يف الربملان ،ودعم وتعزيز استخدام الربملانات لألدوات الرقمية .وفض ًال عن
ذلك ،شارك أمناء عامون لعدد من الربملانات يف مناقشة جامعية يف دكا يف
شهر مارس واجتامع خرباء يف جنيف يف شهر نوفمرب.
ويف عام  ،2017قدمت الرابطة أيضاً دع ًام كبرياً إىل العديد من مشاريع بناء
القدرات الربملانية التي اضطلع بها االتحاد الربملاين الدويل .وقدم العديد من
أعضائها الخربة الالزمة ألنشطة بناء القدرات يف أفغانستان ومرص وميامنار
وباكستان ورسي النكا وفانواتو وزامبيا.
ويف أكتوبر  ،2017انتخبت الرابطة السيد فيليب شواب ،األمني العام
للمجلس الوطني السويرسي ،رئيساً جديداً لها.

االجتماعات اخلا�صة يف ٢٠١7
yyالجلسة الربملانية السنوية يف األمم املتحدة
نيويورك 13 ،و 14فرباير 2017
yyمنتدى رؤساء برملانات جنوب آسيا بشأن تحقيق أهداف التنمية املستدامة
إندور (الهند) 18 ،إىل  20فرباير 2017
yyحلقة دراسية إقليمية بشأن أهداف التنمية املستدامة لربملانات أوروبا
الوسطى والرشقية وآسيا الوسطى
بودابست (هنغاريا) 23 ،و 24فرباير 2017

yyاالجتامع الربملاين خالل منتدى األمم املتحدة السيايس الرفيع املستوى
املعني بالتنمية املستدامة
نيويورك 17 ،يوليو 2017
yyحلقة العمل الثالثة عرشة لألكادمييني الربملانيني والربملانيني
روكستون (اململكة املتحدة) 29 ،و 30يوليو 2017
yyالندوة األقاليمية الثانية بشأن بناء القدرات الربملانية ومواصلة تحقيق
أهداف التنمية املستدامة
بيجني (الصني) 5 ،إىل  7سبتمرب 2017

yyحلقة دراسية إقليمية عن أهداف التنمية املستدامة للربملانات يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
كمباال (أوغندا) 1( ،إىل  3مارس )2017

yyدورة برملانية يف إطار املنتدى السنوي العام ملنظمة التجارة العاملية
جنيف (سويرسا) 26 ،سبتمرب 2017

yyالدورة الثامنة والثالثون للجنة التوجيهية للمؤمتر الربملاين بشأن منظمة
التجارة العاملية
بروكسل (الربملان األورويب) 9 ،مارس 2017

yyالدورة التاسعة والثالثون للجنة التوجيهية للمؤمتر الربملاين بشأن منظمة
التجارة العاملية
جنيف (سويرسا) 27 ،سبتمرب 2017

yyاالجتامع الربملاين مبناسبة الدورة الحادية والستني للجنة وضع املرأة
نيويورك 17 ،مارس 2017

yyمؤمتر إقليمي بشأن الربملانيني الشباب يف أفريقيا
أبوجا (نيجرييا) 27 ،و 28سبتمرب 2017

yyندوة إقليمية للربملانيني الشباب يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ
كولومبو (رسي النكا) 25 ،و 26أبريل 2017

yyندوة إقليمية بشأن مساهمة الربملان يف تعزيز وحامية حقوق الطفل
مبناسبة الجلسة الربملانية للجامعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا
برملان الجامعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ،املقر يف ماالبو (غينيا
االستوائية) 30 ،و 31أكتوبر 2017
yyاجتامع برملاين مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغيرّ املناخ (الدورة
الثالثة والعرشون ملؤمتر األطراف/مؤمتر األطراف العامل الثالث عرش)
بون (أملانيا) 12 ،نوفمرب 2017

yyحلقة دراسية إقليمية عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة لربملانات
آسيا واملحيط الهادئ
مدينة هو تيش منه (فييت نام) 11 ،إىل  13مايو 2017
yyندوة إعالمية بشأن تنظيم االتحاد الربملاين الدويل وسري شؤونه للمشاركني
الناطقني باللغة اإلنجليزية
جنيف (مقر االتحاد الربملاين الدويل) 16 ،إىل  19مايو 2017
yyاالجتامع الربملاين إبّان جمعية الصحة العاملية السبعني
جنيف (سويرسا) 29 ،مايو 2017
yyمؤمتر إقليمي بشأن العنف ضد النساء والفتيات يف وسط ورشق أوروبا
بوخارست (رومانيا) 12 ،إىل  14يونيو 2017
yyندوة إقليمية بشأن تعزيز تغذية األطفال يف غرب ووسط أفريقيا
أواغادوغو (بوركينا فاسو) 27 ،إىل  29يونيو 2017

yyاملؤمتر العاملي الرابع للربملانيني الشباب
أوتاوا (كندا) 17 ،و 18نوفمرب 2017
yyاملؤمتر الدويل املعني بتوطيد التعاون اإلقليمي من أجل هجرة ذكية
وإنسانية عرب البحر املتوسط
فاليتا (مالطة) 16 ،و 17نوفمرب 2017
yyالدورة السنوية للمؤمتر الربملاين املعني مبنظمة التجارة العاملية
بوينس آيريس (األرجنتني) 9 ،و 10ديسمرب 2017

yyاملائدة املستديرة الثانية بشأن املياه :من القول إىل الفعل
جنيف (سويرسا) 6 ،و 7يوليو 2017
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تعبئة املوارد :من ميوِّل
االحتاد الربملاين الدويل؟
ميوِّل أعضاؤنا وأعضاؤنا املنتسبون عمل االتحاد عىل النهوض بالسالم
والدميقراطية والتنمية املستدامة .ونتلقى أيضاً قدراً متزايداً من املساهامت
الطوعية من الحكومات ووكاالت التنمية وهيئات األمم املتحدة واملؤسسات.
ميوَّل عمل االتحاد الربملاين الدويل يف مجال تعزيز السالم والدميقراطية
والتنمية املستدامة يف املقام األول من األعضاء واألعضاء املنتسبني .وتتلقى
املنظمة أيضاً قدراً متزايداً من املساهامت الطوعية من الحكومات
والوكاالت اإلمنائية وهيئات األمم املتحدة واملؤسسات.
وأبرمت عدة جهات مانحة اتفاقات متويل متعددة السنوات كانت سارية
خالل عام  .2017وتشمل تلك الجهات املانحة الوكالة السويدية للتعاون
اإلمنايئ الدويل ،ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية،
ومؤسسة الدعم العاملي من أجل التنمية ،وحكومات أنغوال والصني
وميكرونيزيا واإلمارات العربية املتحدة .وتقدِّم الرشاكات مع أرسة األمم
املتحدة ،وال سيام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة الصحة العاملية،
الدعم إىل عدد من الربامج القطرية .وواصلت جمهورية كوريا تقديم الدعم
بانتداب موظفني من الباحثني الرفيعي املستوى إىل االتحاد الربملاين الدويل.
ويظل االتحاد الربملاين الدويل ملتزماً بالبحث عن املزيد من املساهامت
الطوعية من أجل تحقيق أهداف اسرتاتيجيته.
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النتائج املالية
التمويل
ميوَّل االتحاد الربملاين الدويل يف املقام األول من االشرتاكات السنوية املقررة للربملانات األعضاء .وتُستمد إيرادات
إضافية من اشرتاكات املوظفني الداخلية وتكاليف دعم الربنامج والفوائد وإيرادات الصندوق وتأجري قاعات
االجتامعات .ومتاشياً مع املعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام ،مل يع ّد االتحاد يدوِّن عنرص االقتطاعات اإللزامية
من مرتبات املوظفني كإيرادات أو نفقات يف بيان األداء املايل ولكن يستخدمه ألغراض مالية.
وفض ًال عن ذلك ،يتواصل االتحاد الربملاين الدويل مع جهات مانحة ثنائية األطراف ومتعددة األطراف للحصول عىل
متويل طوعي يُستخدم يف متويل مشاريع وأنشطة التعاون التقني .وفيام ييل عرض مللخص مصادر اإليرادات لعام
 ،2017مبا يف ذلك االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني ألغراض مقارنة النفقات.

�إيرادات االحتاد الربملاين الدويل بح�سب امل�صدر (على �أ�سا�س امليزانية)
االشرتاكات املقررة
االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
املساهامت الطوعية
االستثامرات واإليرادات األخرى
جمموع الإيرادات

بالفرنك ال�سوي�سري
10 243 450
911 587
2 844 632
124 371
14 124 040

%1
%20
%6

%73
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االشرتاكات املقررة
االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
املساهامت الطوعية
االستثامرات واإليرادات األخرى

٪
%73
%6
%20
%1

النفقات
نفقات االتحاد الربملاين الدويل مكرسة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة .ويبينَّ الرسم البياين التايل تفاصيل
النفقات بحسب الهدف االسرتاتيجي مبا يشمل االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني ألغراض املقارنة.

نفقات االحتاد الربملاين الدويل بح�سب الهدف اال�سرتاتيجي (على �أ�سا�س امليزانية)
بالفرنك ال�سوي�سري
إقامة برملانات دميقراطية قوية
تعزيز املساواة بني الجنسني واالحرتام لحقوق املرأة
حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها
املساهمة يف بناء السالم ،ومنع النزاعات ،وإحالل األمن
تعزيز الحوار والتعاون بني الربملانات
تعزيز متكني الشباب
تعبئة الربملانات حول خطة التنمية العاملية
سد الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية
تحقيق الفعالية يف اإلدارة والرقابة الداخلية
إبراز الصورة والرتويج والتواصل
تزويد األمانة مبوارد مالمئة وفعالة
التصفيات والتكاليف األخرى
جمموع امل�صروفات

%16

%10
%1
%22

%2

%5

٪16
٪9
٪10
٪1
٪22
٪2
٪5
٪6
٪6
٪6
٪18
–%1

إقامة برملانات دميقراطية قوية

%18

%9

2 214 172
1 224 481
1 393 057
187 786
2 977 778
236 848
660 689
832 799
807 446
898 136
2 431 227
–105 150
13 759 269

٪

تعزيز املساواة بني الجنسني واالحرتام لحقوق املرأة
حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها

%6

املساهمة يف بناء السالم ،ومنع النزاعات ،وإحالل األمن

%6

تعزيز الحوار والتعاون بني الربملانات

%6

تعزيز متكني الشباب
تعبئة الربملانات حول خطة التنمية العاملية
سد الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية
تحقيق الفعالية يف اإلدارة والرقابة الداخلية
إبراز الصورة والرتويج والتواصل
تزويد األمانة مبوارد مالمئة وفعالة
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البيانات املالية
تع ّد البيانات املالية املوحدة لالتحاد الربملاين الدويل وصندوق املعاشات التقاعدية القديم لعام  2017وفقاً للمعايري
املحاسبية الدولية للقطاع العام عىل أساس االستحقاق وعىل أساس النقد .وتخضع البيانات املالية للمنظمة لتدقيق
سنوي ملراجع خارجي للحسابات بتكليف من اللجنة التنفيذية .ويعينَّ املراجع الخارجي للحسابات من مكتب
وطني ملراجعة الحسابات وهو املكتب الفيدرايل السويرسي ملراجعة الحسابات.
وهي السنة السادسة التي وحدت فيها البيانات املالية لالتحاد مع صندوق املعاشات التقاعدية القديم وتع ّد وفقاً
للمعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام.
وتتوفر املزيد من املعلومات عن املسارات املالية لالتحاد مبا يف ذلك البيانات املالية السنوية وامليزانيات املوحدة عرب
الرابط التايل.https://www.ipu.org/about-us/structure/secretariat/budget-and-finance :

االحتاد الربملاين الدويل و�صندوق املعا�شات التقاعدية املغلق
بيان املركز املايل يف  ٣١ديسمرب ( ٢٠١7بالفرنك السويرسي)
2017
الأ�صول
الأ�صول اجلارية
السيولة النقدية
السيولة يف الحسابات الجارية
السيولة لدى مدير صندوق االستثامر
اإليداعات اآلجلة وحسابات التوفري
املجموع الفرعي للنقد ومعادالت النقد
الحسابات املستحقة
من األعضاء
من الجهات املانحة
من اسرتداد الرضائب
آخر
املجموع الفرعي للحسابات املستحقة
االستثامرات
األصول الجارية األخرى
املجموع الفرعي لألصول الجارية
الأ�صول غري اجلارية
األصول الثابتة
املباين واملرافق
األثاث
املعدات العامة
معدات تكنولوجيا املعلومات
املركبات
األصول غري املادية
املجموع الفرعي لألصول غري الجارية
جمموع الأ�صول
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2016

7 377
5 734 320
344 217
4 738 777
10 824 691

11 881
6 959 389
264 122
4 738 677
11 974 069

965 983
161 443
37 334
5 761
1 170 520
8 567 896
273 787
20 836 895

721 626
36 358
44 966
25 316
828 266
8 702 020
311 781
21 816 136

8 255 438
24 782
60 317
73 993
16 775
8 431 304
68 021
8 499 326
29 336 221

8 490 950
33 457
–
66 793
22 875
8 614 076
–
8 614 076
30 430 212

2017
اخل�صوم
الحسابات الدائنة واملرتاكمة
املدفوعات املق َّدمة من األعضاء
اإليرادات املؤجلة
القروض
املجموع الفرعي للخصوم الجارية
القروض الطويلة األجل
صندوق املعاشات التقاعدية املغلق
استحقاقات املوظفني األخرى
املجموع الفرعي للخصوم غري الجارية

429 956
227 124
2 677 682
189 600
3 524 363
5 248 065
9 733 387
1 503 344
16 484 796

الأ�صول ال�صافية
الصناديق املقيدة
الرصيد الرتاكمي للصندوق (رأس املال العامل بعد االشرتاكات)
الأ�صول ال�صافية

434 251
8 892 812
9 327 063

مجموع الخصوم

20 009 159

2016
204 290
527 195
3 492 146
189 600
4 413 231
5 373 687
10 387 112
1 488 738
17 249 537
21 662 768

427 828
8 339 618
8 767 446
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االحتاد الربملاين الدويل و�صندوق املعا�شات التقاعدية املغلق
بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2017بالفرنك السويرسي
2017
الإيرادات
االشرتاكات املقررة
املساهامت الطوعية
إيرادات االستثامر
إيرادات أخرى
جمموع الإيرادات
امل�صروفات
نفقات املوظفني – املوظفون الدامئون
نفقات املوظفني – املوظفون املؤقتون
تغري يف مخصصات صندوق املعاشات التقاعدية املغلق
نفقات السفر
الخدمات التعاقدية
املرصوفات التشغيلية
اللوازم واملواد واملعدات
مخصصات الديون املشكوك يف تحصيلها
املنح واألتعاب
اإلهالك
اهتالك القرض
خسارة سعر الرصف
جمموع امل�صروفات
الفائض(/العجز) التشغييل
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10 243 450
2 844 632
587 787
14 300
13 690 169
7 940 942
2 617 544
587 3841 053 124
698 662
668 074
96 586
29 857
168 754
296 719
63 978
83 698
13 130 552
559 617

2016
10 066 000
2 826 841
411 823
58 362
13 363 026
8 382 833
2 792 457
686 1861 013 941
785 138
766 269
120 416
41 489
68 183
309 491
65 406
–
13 659 436
()296 409
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