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ما هو االتحاد الربملاين الدويل؟

االتحاد الربملاين الدويل هو املنظمة العاملية للربملانات الوطنية .وقد ُأسس
يف عام  1889بوصفه أول منظمة سياسية متعددة األطراف يف العامل من
أجل تشجيع التعاون والحوار بني جميع األمم.
واليوم ،بات االتحاد الربملاين الدويل يضم  178برملاناً وطنياً عضواً و 12هيئة
برملانية إقليمية.
وهو يعمل عىل النهوض بالدميقراطية ومساعدة الربملانات عىل أن تكون
أكرث قوة وشباباً وتوازناً جنسانياً وتنوعاً .ويدافع عن حقوق اإلنسان
للربملانيني عن طريق لجنة مخصصة تتكون من برملانيني من جميع أنحاء
العامل.
ويدعو االتحاد الربملاين الدويل أكرث من  1500مندوب وبرملاين إىل جمعية
عاملية مرتني يف السنة من أجل إدماج البعد الربملاين يف عمل األمم املتحدة
ويف تحقيق األهداف العاملية لعام .2030

الغالف :مثاين أيقونات لتمثيل األهداف االسرتاتيجية الثامنية
لالتحاد الربملاين الدويل.
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متهيد

� 130سنة و�أقوى من الأول
إذ يحتفل العامل هذه السنة مبرور مئة عا ٍم عىل ظهور النظام املتعدد
األطراف بإنشاء عصبة األمم ،تحتفل برملانات العامل بذكرى أقدم أال وهي
ذكرى إنشاء االتحاد الربملاين الدويل – أول منظمة سياسية متعددة
األطراف .وقد قطع االتحاد الربملاين الدويل مشواراً طوي ًال منذ أن بدأ
ببضعة برملانيني يف عام  1889حتى أصبح يضم  178برملاناً وطنياً عضواً
و 12عضواً منتسباً اليوم ويواصل طريقه سنة بعد سنة نحو تحقيق
العضوية العاملية .وعىل الرغم من دخول املنظمة سنتها املئة والثالثني،
فإنها أقوى وأنشط وأهم من أي وقت مىض.

مارتن شونغونغ ،األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل
© Dixon

وكان عام  2018خري شاهد عىل ذلك :فقد حصلت املبادئ املشرتكة لدعم
الربملانات التي وضعها االتحاد الربملاين الدويل عىل  122تأييداً؛ ون ُِّظم أكرث
وسجل املوقع اإللكرتوين
من  30اجتامعاً برملانياً يف شتى أنحاء العامل؛ َّ
للمنظمة  170ألف زائر؛ ونُرش نحو  50منشوراً بعرشات اللغات؛ وحرض
 450برملانياً الندوات اإلقليمية للمنظمة بشأن أهداف التنمية املستدامة؛
وشكلت النساء  33باملئة من مجموع الربملانيني الذين شاركوا يف الجمعية
تسجل عىل اإلطالق.
 139املعقودة يف جنيف – وهي أعىل نسبة َّ

ومع ذلك ،مل ُ
يخل عام  2018من اإلحصاءات املثرية للقلق .فقد اختتمت
املنظمة العام ولجنتها املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني تنظر يف أكرث من
 550ادعا ًء – وهو عدد غري مسبوق من االدعاءات .ويف مجال حقوق املرأة ،نرشت املنظمة بالتعاون مع الجمعية الربملانية
ملجلس أوروبا تقريراً غري مسبوق كشف أن  85باملئة من النساء يف الربملانات األوروبية قد تعرضن لشكل من أشكال
املضايقة أو التحرش أو العنف القامئة عىل الجنس.
فيبي هذا التقرير التقدم املحرز يف تحقيق األهداف الثامنية املحددة يف اسرتاتيجية املنظمة
أما من الناحية االسرتاتيجيةِّ ،
للفرتة  2021-2017والرامية إىل النهوض بربملانات دميقراطية قوية تخدم مصالح الشعوب .وترد أمثلة عملية عن تأثري
االتحاد الربملاين الدويل يف إطار كل هدف.
وكام يتضح من الهدف األول للمنظمة ،تتمثّل األولوية العليا للمنظمة يف بناء برملانات قوية ومتثيلية ألننا نعتربها
أساساً للدميقراطية والتنمية .ويف عام  ،2018ق َّدم االتحاد الربملاين الدويل ُسبل الدعم إىل برملانات يف جميع أنحاء العامل،
من أفغانستان إىل زامبيا ،فيام يخص مجاالت ترتاوح بني صياغة الترشيعات والتخطيط االسرتاتيجي .ولقد شجعنا تلك
الربملانات أيضاً عىل تسخري إمكانات التكنولوجيات الجديدة عن طريق مركز االبتكار يف الربملان الذي أنشأه االتحاد الربملاين
الدويل حديثاً.
وملا كان االتحاد الربملاين الدويل رائداً يف مجال متكني املرأة ،كام هو واضح من هدفه االسرتاتيجي الثاين ،فسيواصل العمل
عىل النهوض باملساواة بني الجنسني يف الربملانات .وهو يدعو إىل اتخاذ مجموعة من التدابري لتحقيق ذلك تشمل وضع
حصص للجنسني وتوفري قاعات لإلرضاع داخل الربملانات .ولقد شهدنا تقدماً محدوداً يف حصة املقاعد الربملانية التي
تشغلها نساء يف جميع أنحاء العامل (بلغت نسبتها  24باملئة) فض ًال عن تغريات كبرية يف ترتيب البلدان العرشة األوىل يف
هذا املؤرش عىل مدى السنوات العرش املاضية.
ومتاشياً مع الهدف االسرتاتيجي الثالث ،وهو حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ،دافع االتحاد الربملاين الدويل خالل
عام  2018عن مئات الربملانيني املضطهدين حول العامل عن طريق لجنته املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني .وشهد هذا
العام أيضاً تطوراً إيجابياً وهو إغالق العديد من القضايا الطويلة األمد منها قضية أنور إبراهيم ،نائب رئيس وزراء
ماليزيا السابق ،الذي ُأطلق رساحه أخرياً من السجن .وفض ًال عن ذلك ،أوفد االتحاد الربملاين الدويل بعثة إىل ملديف
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يف شباط/فرباير  2018ومارس ضغوطاً كثرية حتى ساهم يف إعادة  12برملانياً إىل مناصبهم بعدما
ُأسقطت عنهم واليتهم الربملانية ظل ًام.
وإذ يتمتع االتحاد الربملاين الدويل بخربة طويلة يف عملية بناء السالم ،فقد ُسلط الضوء عىل هدفه
الرابع خالل عام  2018عندما تصافح برملانيون كبار من جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
وعقد أول اجتامع برملاين ثنايئ بني البلدين تحت رعاية
وجمهورية كوريا عىل هامش الجمعية ُ ،138
املنظمة.
ومتاشياً مع الهدف  ،5يتجىل هذا الحوار بني الربملانات بوضوح يف إطار جمعياتنا التي تُعقد مرتني
يف السنة .ففي عام  ،2018خلصت الجمعيتان النظاميتان إىل نتائج مهمة ترمي إىل تعزيز السالم
والدميقراطية والتنمية املستدامة .ويف إطار آلية إبالغ جديدة ،ق َّدمت عرشات الربملانات األعضاء
تقارير عن األنشطة التي نفذتها عم ًال بقرارات الجمعية أو متابع ًة لنواتجها وال سيام يف إكوادور
(أفرقة برملانية متخصصة جديدة تركز عىل تنفيذ األهداف العاملية)؛ والجمهورية التشيكية (سياسة
جديدة بشأن إجازة األبوة يف الربملان)؛ وجمهورية أرمينيا (تعديل القانون االنتخايب لزيادة عدد
النساء يف الربملان)؛ ومرص (تعديل قانون حامية اآلثار).
وألن الشباب ُه ُم مستقبل كل نظام دميقراطي ،فقد وضعهم االتحاد الربملاين الدويل يف صميم هدفه
السادس من أجل التشجيع عىل زيادة متثيل الشباب يف الربملان .ويف عام  ،2018مل تبلغ نسبة
الربملانيني الشباب دون سن الخامسة واألربعني سوى  2باملئة من املجموع العاملي وفقاً لثاين تقرير
من سلسلة التقارير الخاصة مبشاركة الشباب يف الربملانات الوطنية والتي يصدرها االتحاد الربملاين
الدويل كل عامني من أجل رصد التقدم املحرز يف هذا املجال .وتساوي تلك النسبة زيادة طفيفة
عىل مدى عامني ولكنها ضئيلة للغاية باملقارنة مع السكان املمثلني (عل ًام بأن  50باملئة من سكان
العامل هم دون سن الثالثني).
وإذ مل يتبقَ سوى أحد عرش عاماً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،بات تحقيق الهدف السابع
لالتحاد الربملاين الدويل – وهو تعبئة الربملانات حول خطة التنمية العاملية – ملحاً للغاية .ويف عام
 ،2018ساعد االتحاد الربملاين الدويل يف تعزيز إسهامات الربملانات عن طريق ندوات وعمليات
للتقييم الذايت ومجموعة من األنشطة األخرى.

ويكمن الهدف االسرتاتيجي الثامن لالتحاد الربملاين الدويل يف تنفيذ االلتزامات الدولية عىل املستوى
وتيس املنظمة هذه العملية عن طريق رشاكتها االسرتاتيجية
الوطني عن طريق العمل الربملاينِّ .
مع األمم املتحدة .وتُح ّدد ترتيبات العمل بني املنظمتني ومع الربملانات يف قرار يصدر كل عامني؛
وقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة أحدث تلك القرارات يف عام ُ .2018وأعلن يف القرار
ذاته يوم  30حزيران/يونيو – وهو تاريخ إنشاء االتحاد الربملاين الدويل  -يوماً دولياً للعمل الربملاين.
وعندما يحل يوم  30حزيران/يونيو هذا العام ونحتفل مبرور  130عاماً عىل إنشاء منظمتنا ونفتخر
بتاريخنا املجيد وإنجازاتنا العظيمة ،دعونا نتطلع إىل املستقبل ونفكر يف طرق متكني الربملانات
والربملانيني ملئة وثالثني عاماً مقب ًال.

مارتن شونغونغ
األمني العام
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الهدف 1

�إقامة برملانات دميقراطية قوية
يعد بناء برملانات دميقراطية قوية رضورة من رضورات الدميقراطية والتنمية .وسعياً إىل تحقيق هذا الهدف االسرتاتيجي
ُّّ
الرئييس ،يضع االتحاد الربملاين الدويل معايري ومبادئ توجيهية مشرتكة ويساعد الربملانات يف توجيه تنميتها املؤسسية .ويف هذا
املقام ،اضطلع االتحاد الربملاين الدويل خالل عام  2018بأنشطة تدريب ودعم لفائدة برملانات يف  10بلدان؛ وتراوحت تلك
األنشطة بني الصياغة الترشيعية والتخطيط االسرتاتيجي .وأطلق االتحاد أيضاً مركزاً جديداً لالبتكار يف الربملان من أجل دعم
التحول الرقمي للربملانات؛ والنسخة الجديدة ملنصة ( Parlineبارالين) ،وهي نسخة منقحة لقاعدة البيانات املرجعية بشأن
الربملانات الوطنية؛ و ُك ِّلف باملسؤولية عن مؤرش النساء والشباب يف مواقع صنع القرار يف الربملانات يف إطار أهداف التنمية
املستدامة لألمم املتحدة.

6

جعل الربملانات يف مقدمة الإ�صالحات
اعتمد املجلس الحاكم لالتحاد الربملاين الدويل عرشة مبادئ مشرتكة لدعم الربملانات يف ترشين
األول/أكتوبر  2014من أجل مساعدة الربملانات يف التحول إىل مؤسسات أقوى وأفضل ،وحصلت
تلك املبادئ عىل تأييد  122برملاناً ومنظمة رشيكة منها  6يف عام  .2018وقد ُط ِّبقت هذه املبادئ
املشرتكة بصورة منهجية يف كل األنشطة التي نفذها االتحاد الربملاين الدويل عىل مدى السنة.
ويرى االتحاد الربملاين الدويل أن التنمية التنظيمية الذاتية تندرج يف صميم املبادئ املشرتكة إذ إن
الربملانات هي املسؤولة يف نهاية املطاف عن تنميتها الخاصة وعن اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز
قدراتها الخاصة وتحويلها .ولذلك ،عقد االتحاد الربملاين الدويل اجتامع خرباء مع عينة متثيلية
لعرشين برملاناً يف آذار/مارس  .2018وس ُتنرش نتائج ذلك االجتامع عىل شكل دليل خالل عام .2019
واستمر االتحاد الربملاين الدويل يف دعم أنشطة التقييم الربملاين الذايت ،مع إجراء أنشطة من ذلك النوع
يف جيبويت وجورجيا وزامبيا خالل العام .وتساعد أنشطة التقييم الذايت ،التي ييرسها االتحاد الربملاين
الدويل ،الربملانات يف تحديد أولوياتها التنموية بناء عىل تحليل ظروفها االجتامعية والسياسية.

وقد أرشدت عملية التقييم الذايت يف «كان التدريب فرصة للتأمل رسخت إمياين بأن هذه العملية ممكنة وقيمة وقابلة للتحقيق
جيبويت وضع الخطة االسرتاتيجية األوىل وإن كانت املوارد محدودة».
للجمعية الوطنية وتحديد أولوياتها ورؤيتها
مشارك يف عملية التقييم الذايت يف زامبيا
للمستقبل .ويف كانون الثاين/يناير ،2018
ع َّدل الجهاز الترشيعي القانون االنتخايب لينص عىل أن تشغل النساء ما ال يقل عن  25باملئة
من املقاعد الربملانية .وكان هذا التعديل نتيجة عملية تقييم ذايت ملراعاة املنظور الجنساين يف
الجمعية الوطنية ن ِّفذت بدعم من االتحاد الربملاين الدويل .وأما يف جورجيا ،فقد أجريت عملية
التقييم الذايت يف إطار الربنامج األعم بشأن «رشاكة الحكومة املفتوحة» وخطة عمل الربملان بشأن
الحكومة املفتوحة .وأما يف زامبيا ،فكانت الخطوة األوىل للربملان واالتحاد الربملاين الدويل يف عملية
كميسين للخطوات التالية.
التقييم الذايت هي تدريب الربملانيني واملوظفني ِّ

تعزيز الوظائف الأ�سا�سية للربملانات
ق َّدم االتحاد الربملاين الدويل ،عىل مدى العام ،سبل الدعم إىل العديد من الربملانات يف أداء وظائفها
الدستورية األساسية مثل مساءلة الحكومات ومتثيل الناخبني وسن الترشيعات.
وساعدت أنشطة التدريب يف تشاد وباكستان عىل تحسني فهم الربملانيني واملوظفني لدورهم يف
الصياغة الترشيعية والتدقيق.

أما يف ميامنار وزامبيا ،فقد دعم االتحاد «ستؤدي حلقة العمل إىل تغيري إيجايب يف طريقة عملنا .وسأطبق هذه املهارات الجديدة يف
الربملاين الدويل أنشطة التدريب عىل الدور العملية الجارية لتعديل القانون املايل».
الرقايب للربملان .ونتيج ًة لذلك ،عقد برملان
نائب من تشاد عن التدريب عىل الصياغة الترشيعية
ميامنار يف عام  2018تحقيقاً عاماً ألول مرة
يف تاريخه القصري .وأما يف زامبيا ،فقد َّ
نظم االتحاد الربملاين الدويل حلقة عمل تفاعلية مع أعضاء
الحكومة واملعارضة بشأن سبل التعاون يف دعم التنمية الوطنية.

حت�سني ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف حت�سني العمليات الربملانية
تبي بيانات االتحاد الربملاين الدويل بوضوح كيف ميكن للربملانات االستفادة من تكنولوجيات
ِّ
املعلومات واالتصاالت يف أداء وظائفها األساسية .ومع ذلك ،تؤدي املهارات الداخلية املحدودة
واالفتقار للخربة إىل فجوة رقمية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية.

برملان جنوب أفريقيا.
© AFP/Pool/Mike Hutchings
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لذلك ،ق َّدم االتحاد الربملاين الدويل دع ًام يف مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت خالل عام  2018لربملانات ميامنار وفانواتو وتوفالو .وقد
ساعد يف تطوير الشبكة الربملانية الداخلية وما يتصل بها من سياسات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ميامنار.
ويس االتحاد الربملاين الدويل أيضاً أنشطة التع ّلم والتبادل بني األقران
َّ
فيام بني برملانات نيوزيلندا وفانواتو وتوفالو .وأصبح لدى برملان
توفالو خطة عمل بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وبات لدى
برملان فانواتو نظام جديد لتخزين البيانات أتاح له رقمنة كل الوثائق
الربملانية.

قدرة الربملان على م�ساءلة احلكومة
تع ّد الرقابة وظيفة أساسية من وظائف الربملان وجزءاً حيوياً من آليات
الضبط واملوازنة يف أي نظام دميقراطي سليم .ويف عام  ،2018نرش
االتحاد الربملاين الدويل بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ التقرير
الربملاين العاملي الثاين الذي يسلط الضوء عىل مسألة الرقابة .وقد نُرش
التقرير باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية ،وترجمته
جهات رشيكة إىل ثالث لغات إضافية هي الجورجية والربتغالية
والرصبية دلي ًال عىل فائدته .وكان هذا املنشور هو ثالث أكرب منشور
لالتحاد الربملاين الدويل من حيث عدد التنزيالت يف عام .2018
ويق ِّدم هذا التقرير  28توصية ملساعدة الربملانات يف تعزيز دورها يف
َ
مجال الرقابة واملساءلة .ويجري إعداد مجموعة أدوات جديدة للتقييم
الذايت باالستناد إىل إسهامات الربملانيني واألمناء العامني املق َّدمة خالل
جلسة تفاعلية ِّ
نظمت بالتعاون مع رابطة األمناء العامني للربملانات
إ ّبان جمعية االتحاد الربملاين الدويل املعقودة يف ترشين األول/أكتوبر
 .2018ويجري تجربة مجموعة األدوات يف برملان زامبيا.

ماذا لو مل تكن الرقابة الربملانية موجودة؟

من�صة ( Parlineبارالين) اجلديدة –

منفذ موحد للبيانات عن برملانات العامل
محسنة من
ُأطلقت منصة بارالين الجديدة يف عام  ،2018وهي نسخة َّ
قاعدة ببانات االتحاد الربملاين الدويل بشأن الربملانات الوطنية .فام انفك
االتحاد الربملاين الدويل يجمع بيانات عن هيكل الربملانات وأساليب عملها
لعرشات السنني ،مبا يف ذلك معلومات عن متثيل املرأة يف الربملان منذ عام
 .1945وتجمع املنصة الجديدة كل هذه البيانات لتصبح منفذاً موحداً
للمعلومات عن الربملانات الوطنية وللكشف عن التوجهات عرب الزمن
وإتاحة املقارنة بني البلدان واملناطق.
ومنصة بارالين الجديدة هي املصدر الرائد للبيانات بشأن برملانات
العامل من أجل الربملانات والباحثني والطالب ووسائل اإلعالم.

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل:
هدف التنمية امل�ستدامة 16
يساهم عمل االتحاد الربملاين الدويل الرامي إىل تعزيز الربملانات
مساهمة مبارشة يف تحقيق الغايتني ( 6-16مؤسسات فعالة
وشفافة وخاضعة للمساءلة) و( 7-16اتخاذ القرارات عىل
نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل)
للتنمية املستدامة .وإقراراً بذلك ،عهدت األمم املتحدة إىل
االتحاد الربملاين الدويل برصد املؤرشات العاملية لتحقيق الغاية
 .7-16ويراقب املؤرش -1-7-16أ توزيع مناصب صنع القرار
يف الربملانات الوطنية بحسب السن والجنس ،مام يتيح متابعة
التقدم املحرز يف مختلف الربملانات مع مرور الزمن .ويستفيد
ذلك من خربة االتحاد الربملاين الدويل الطويلة يف جمع البيانات
بشأن النساء والشباب يف الربملانات.

يف  15أيلول/سبتمرب ،احتفل االتحاد الربملاين الدويل مبرور  21عاماً مركز االبتكار يف الربملان

عىل اعتامد اإلعالن العاملي للدميقراطية و 11عاماً عىل اليوم الدويل
للدميقراطية .وكان ذلك اليوم فرص ًة لتأكيد التزام االتحاد الربملاين
الدويل بحامية الدميقراطية والنهوض بها واستعراض حالة األنظمة
الدميقراطية حول العامل .وقد َّ
نظمت عرشات الربملانات فعاليات
لتسليط الضوء عىل أهمية الرقابة بوصفها محور احتفاالت عام .2018

اليوم الدويل للعمل الربملاين
يف مقابل اليوم الدويل للدميقراطية ،أعلنت الجمعية العامة
لألمم املتحدة يوم  30حزيران/يونيو يوماً دولياً للعمل الربملاين
وهو تاريخ إنشاء االتحاد الربملاين الدويل يف عام  .1889وسيتيح
هذا اليوم الفرصة لالحتفال بالربملانات بوصفها ركيزة الدميقراطية
وبصفتها مؤسسات مكرسة لتحسني حياة الشعوب التي متثلها.
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يف كانون األول/ديسمرب  ،2018أطلق االتحاد الربملاين الدويل مركز
االبتكار يف الربملان بوصفه رشاكة بني االتحاد الربملاين الدويل والربملانات
لدعم االبتكار الربملاين عن طريق تحسني استخدام األدوات الرقمية.
ويوفر املركز منصة للربملانات من أجل وضع املامرسات الجيدة وتبادلها
فيام يخص اسرتاتيجيات التنفيذ الرقمي واألساليب العملية لتكوين
الكفاءات .والجهات األساسية الداعمة للمركز هي برملانات الربازيل
وشييل والربتغال وزامبيا واالتحاد األورويب.
وتتوزع األنشطة الرئيسية للمركز عىل محاور مواضيعية وإقليمية
يف إطار الربملانات املضيفة .وتجمع هذه املحاور الربملانات ملعالجة
مجموعة من القضايا املشرتكة .وسرتكز أول مجموعة من املحاور عىل
إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والنفاذ إىل الوثائق الربملانية
بأنساق البيانات املفتوحة ،وأفريقيا الجنوبية وأمريكا الالتينية.
وس ُتدعى كل الربملانات إىل املشاركة يف عمل املركز ومحاوره.

التقرير وامل�ؤمتر العامليان ب�ش�أن الربملان الإلكرتوين



استناداً إىل دراسة استقصائية شملت  114برملاناً و 168برملانياً ،أكد
التقرير العاملي بشأن الربملان اإللكرتوين الذي يصدر كل عامني أن
التكنولوجيات الرقمية باتت مرسخة يف غالبية الربملانات مبامرسات
وبي التقرير أيضاً أن استخدام
إدارية وتكنولوجية محددة بوضوحَّ .
وسائل املراسلة الفورية قد شهد زيادة كبرية إىل جانب وسائل التواصل
االجتامعي.

تشمل املشاريع الرئيسية ملواصلة تعزيز الربملانات يف عام  2019إعداد
النواتج الجديدة التالية:

وتشري نتائج الدراسة االستقصائية إىل أن غالبية الربملانيني ،بغض النظر
عن سنهم« ،متصلون» عرب هاتف ذيك أو لوحة ذكية .وأفاد الربملانيون
املشاركون يف الدراسة باستخدام مجموعة واسعة من شبكات التواصل
االجتامعي مع بقاء الربيد اإللكرتوين أكرث أدوات التواصل استخداماً.
ومن املرجح أكرث أن ينشئ الربملانيون محتوياتهم الخاصة عىل شبكات
التواصل االجتامعي عن املواقع اإللكرتونية أو املدونات حيث يؤدي
املوظفون الربملانيون دوراً أكرب.

الأدوات الرقمية الأوىل
للتوا�صل مع اجلمهور (الردود = )168
الربيد اإللكرتوين

٪74

يوتيوب

٪15

فيسبوك

٪67

إنستغرام

٪13

واتساب

٪54

آخر

٪11

تويرت

٪40

مدونة

٪9

املواقع اإللكرتونية

٪33

سنابشات

٪4

املصدر :التقرير العاملي بشأن الربملان اإللكرتوين لعام 2018

وقد ركز املؤمتر العاملي بشأن الربملان اإللكرتوين لعام  2018عىل
سبل دعم التكنولوجيا لالبتكار يف العمليات الربملانية بوصفها حافزاً
لتحديث الثقافات وتغيريها وزيادة الشفافية وتعزيز التمثيل الفعال.
وحرض املؤمتر  250مشاركاً من  60برملاناً تبادلوا سب ًال ابتكارية لصون
األنظمة الدميقراطية والربملانات يف املستقبل .وأثبتت العروض الربملانية
الحيوية والجلسات «الهامشية» مدى حجم وعمق املبادرات الرقمية
يف الربملانات.

العام املقبل

املعايري الدولية للربملانات الدميقراطية
من أجل توحيد وتعزيز كل املعايري التي وضعها االتحاد الربملاين الدويل؛
وستكون مشفوعة مببادئ توجيهية وأدوات أخرى ملساعدة الربملانات
عىل االمتثال لها.
م�ؤ�شرات الربملانات الدميقراطية
من أجل توفري أداة وجيهة وشاملة وموثوق بها تستخدمها الربملانات
يف تقييم قدراتها العامة وأدائها العام فيام يخص معايري االتحاد الربملاين
الدويل وأهدافه ،فض ًال عن تقدمها يف تحقيق الغايتني  6-16و 7-16من
أهداف التنمية املستدامة.
الرقابة الربملانية :جمموعة �أدوات للتقييم الذاتي
من أجل مساعدة الربملانات يف تعزيز دورها الرقايب وقدرتها عىل
مساءلة الحكومات بناء عىل التوصيات الواردة يف التقرير الربملاين
العاملي.
مركز االبتكار يف الربملان
من أجل مساعدة الربملانات يف تبادل املعارف والخربات باستخدام
التكنولوجيات واألدوات الرقمية ،مبا يف ذلك إطالق مؤرش االبتكار –
وهو منشور إلكرتوين ربع سنوي – ودليل وسائل التواصل االجتامعي
الجديد.
دليل املبادئ امل�شرتكة لدعم الربملانات
إطالق دليل للتنمية الربملانية الذاتية.
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الهدف 2

تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
واحرتام حقوق املر�أة
يعدُّ االتحاد الربملاين الدويل من املنظامت الرائدة يف مجال متكني املرأة كام يتضح من هذا الهدف االسرتاتيجي الثاين .ووفقاً لبيانات
االتحاد الربملاين الدويل ،مل تبلغ نسبة الربملانيات حول العامل سوى  24باملئة يف عام  2018ما يعادل زيادة طفيفة مقارنة بعام .2017
ومن العوائق التي تثني النساء عن الرتشح للمناصب العنف القائم عىل الجنس .ففي عام  ،2018كشفت دراسة جديدة ،أعدها
االتحاد الربملاين الدويل بالتعاون مع الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا ،عن مستويات مثرية للقلق من التمييز الجنيس واإلساءة
والعنف ضد النساء يف الربملانات يف جميع أنحاء أوروبا .وأكدت هذه الدراسة اإلقليمية النتائج الرئيسية لدراسة عاملية أجراها
االتحاد الربملاين الدويل يف عام .2016
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من البيانات �إىل العمل
يظل االتحاد الربملاين الدويل املصدر العاملي الرئييس للبيانات املتعلقة باملرأة يف الربملان ،وتستشهد
به غالباً وسائل اإلعالم ،وتُستخدم بياناته يف إرشاد السياسات التي تشجع مشاركة املرأة يف الحياة
السياسية .وتق ِّدم منصة بارالين الجديدة ،وهي منصة البيانات املفتوحة لالتحاد الربملاين الدويل
بشأن الربملانات ،مجموعة واسعة من البيانات املتعلقة باملرأة يف الحياة السياسية وتع ّد مصدراً
فريداً للبيانات التاريخية املتعلقة باملرأة يف الربملانات الوطنية منذ عام .1945
بباع طويل يف دعم العمل الربملاين لتعزيز مشاركة املرأة .ففي
ويتمتع االتحاد الربملاين الدويل أيضاً ٍ
عام  2018مث ًالَّ ،
نظم االتحاد الربملاين الدويل وبرملان بنن مؤمتراً لتعزيز الوعي والحوار بني األطراف
املعنية من الدوائر السياسية واملجتمع املدين .وإذ تشكل النساء  7.2باملئة فقط من أعضاء الربملان
ويف ظل االنتخابات املقبلة يف عام  ،2019أولت البالد أولوية عالية لإلصالح القانوين من أجل
تحسني متثيل املرأة يف الربملان.

«ال ميكن لربملاننا ،بصفته عضواً يف االتحاد الربملاين الدويل ،أن يتحمل هذه النسبة املتدنية
ويف موريتانيا ،ساعد االتحاد الربملاين الدويل ملشاركة النساء».
شبكة الربملانيات املوريتانيات عىل تنظيم
أدريان هونجبدجي ،رئيس الربملان ،بنن
مناقشات محلية يف جميع أنحاء البالد يف
عشية االنتخابات الربملانية لشهر أيلول/سبتمرب  .2018ويف االجتامعات العامة التي ُبثت عرب وسائل
اإلعالم الوطنية ،ناقشت الربملانيات مع املجتمعات املحلية قيمة زيادة مشاركة النساء يف الربملان
وشجعن النساء عىل اإلدالء بصوتهن .ومع ذلك ،مل يرشح سوى عدد قليل من األحزاب السياسية
مرشحات لشغل مناصب ميكن الفوز بها ،فانخفضت املشاركة السياسية للمرأة بشكل عام مقارنة
بانتخابات عام  .2013وال شك يف أنه ال يزال يتعني بذل الكثري من الجهود يف هذا املجال.

وبعد الدعم الذي قدمه االتحاد الربملاين الدويل يف عام  2017لتنظيم «قوافل» إعالمية يف جميع
أنحاء البالد من أجل تعزيز حقوق املرأة ،أنشأت شبكة الربملانيات املوريتانيات صندوق دعم
وأخرجت فيل ًام مصوراً للتوعية باحتياجات النساء يف املناطق الريفية.

ويف عام  ،2018واصل االتحاد الربملاين الدويل دعم االئتالفات الربملانية النسائية يف موريتانيا
وتنزانيا والربملانيات املنتخبات حديثاً يف تركيا .أما يف تنزانيا ،فقد ساعد االتحاد الربملاين الدويل يف
وضع برنامج توجيهي للربملانيات .وأما يف تركيا ،فقد َّ
نظم بعد انتخابات عام  2018حلقة تدريبية
للربملانيات املنتخبات حديثاً بشأن املساواة بني الجنسني وحقوق املرأة.

ا�ستخدام �أدوات االحتاد الربملاين الدويل جلعل الربملانات �أكرث مراعاة لق�ضايا اجلن�سني
خالل هذا العام ،استخدمت جورجيا وناميبيا واململكة املتحدة مجموعة أدوات التقييم الذايت
لالتحاد الربملاين الدويل من أجل تقييم مراعاة املنظور الجنساين يف برملاناتها (الربملانات :تقييم
مراعاة الجندر).
وأدى التقييم الذايت يف جورجيا إىل مناقشة التغيريات الالزمة يف اإلطار القانوين لزيادة مشاركة
املرأة ومنع أعامل التحرش واملضايقة الجنسية يف الربملان.
ويف ناميبيا ،كشف التقييم الذايت عن تطورات إيجابية مثل الدور البارز للنساء يف املناصب العليا
يف الربملان ،ومجاالت للتحسني مثل املنظور الجنساين املحدود يف بيئة العمل وامليزانية؛ ونقص
متثيل النساء يف املجلس األعىل للربملان والحاجة إىل تعزيز االئتالف الربملاين النسايئ يف املجلس
األدىن من الربملان.
ويف اململكة املتحدةَّ ،يس االتحاد الربملاين الدويل إجراء تدقيق ملراعاة املنظور الجنساين يف
الربملان .وخلص هذا التدقيق إىل وجود تق ِّدم منتظم مع التحذير من تزايد التهديدات الجسدية
املوجهة إىل املرشحات عرب اإلنرتنت .ودعا إىل اتخاذ تدابري عملية لوقف أعامل التس ّلط واملضايقة
التي تتعرض لها املوظفات ،كام كشف تقرير  Dame Laura Coxيف ترشين األول/أكتوبر .2018

مظاهرة يف شييل خالل اليوم الدويل للقضاء
عىل العنف ضد املرأة.
© AFP/Martin Bernetti
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وبعد إجراء تقييم ذايت ملراعاة املنظور الجنساين يف عام  ،2016ق َّدم
برملان كينيا تقريراً عن الخطوات الالحقة املتخذة ،مبا يف ذلك إنشاء
مركز لتنسيق الشؤون الجنسانية عىل مستوى اإلدارة العليا ،ووضع
سياسة ملكافحة التحرش ،وتعيني أول نائبة كاتب يف املجلس األدىن.

تكثيف مكافحة عدم امل�ساواة والتمييز

للنساء عم ًال بأحكام دستور عام  .2010ومن بني املجاالت األخرى
املثرية للقلق الصحة الجنسية واإلنجابية وعدم القدرة عىل كبح وفيات
األمهات يف ظل اإلطار القانوين الحايل والسياسات الحالية .وسيواصل
االتحاد الربملاين الدويل دعم برملان كينيا يف جهوده الرامية إىل املواءمة
بني برامج البلد وإطارها القانوين واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة.

يف كينيا ،اجتمع أعضاء الربملان  ،رجا ًال ونسا ًء ،يف حلقة دراسية َّ
نظمها وفض ًال عن ذلك ،ن ُِّظمت ندوة عن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
االتحاد الربملاين الدويل ملناقشة أحدث استعراض قطري أجرته لجنة التمييز ضد املرأة إ ّبان الدورة  139لجمعية االتحاد الربملاين الدويل.
األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة .وركزوا عىل وركزت هذه الندوة عىل متكني املرأة اقتصادياً وجمعت برملانيني
العجز املستمر عن اعتامد قانون يكفل ثلث مقاعد الربملان عىل األقل وبرملانيات من  15دولة يف أفريقيا واألمريكتني واملنطقة العربية
ومنطقة املحيط الهادئ .وناقش املشاركون
«ساهمت هذه الندوة ،التي ّ
تم فيها تبادل التجارب فيام بني غانا وإيطاليا وأوغندا ،يف فتح العقبات التي تحول دون التنفيذ الفعال
أعيننا عىل ما ميكن للربملان وأعضائه فعله حقاً وما ينبغي لهم القيام به من أجل اإلرشاف عىل للترشيعات يف مجاالت املرياث وملكية
العمل الحكومي يف مجال املساواة بني الجنسني».
األرايض ،وكيفية ضامن انتفاع الفتيات
مشارك يف ندوة بكينيا بالتعليم عىل نحو أفضل.

درا�سة �إفرادية
�ضرب املثل :تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين يف االحتاد الربملاين الدويل

انضم األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل مؤخراً إىل املجلس
االستشاري العاملي للشبكة الدولية ملنارصي قضايا الجنسني
( ،)IGCوهي منظمة تعمل عىل النهوض باملساواة بني
الجنسني يف العالقات الدولية .واالتحاد الربملاين الدويل هو أيضاً
أحد رؤساء الفريق املعني بأثر التمثيل والتابع للشبكة الدولية
ملنارصي قضايا الجنسني إىل جانب بعثة السويد الدامئة لدى
األمم املتحدة يف جنيف وإحدى املنظامت املؤسسة للشبكة
وهي منظمة .Women@TheTable
ويف عام  ،2018قاد االتحاد الربملاين الدويل والفريق املذكور
آنفاً إعداد مجموعة أدوات إلقامة «جمعيات مراعية للمنظور
الجنساين» استناداً إىل أفضل املامرسات الحالية املوىص بها.
والجمعيات املراعية للمنظور الجنساين هي الربملانات التي تعزز
املساواة يف املشاركة وصنع القرار؛ وتهيئ بيئة شاملة وخالية
من املضايقات ومراعية للظروف األرسية؛ وتنهض باملساواة بني
الجنسني يف مداوالتها وقراراتها.
وسيواصل االتحاد الربملاين الدويل جهوده الرامية إىل تعميم
مراعاة املنظور الجنساين يف عام  .2019وستقوم مجموعة
الرشاكة بني الجنسني ،التابعة لالتحاد الربملاين الدويل واملؤلفة
من أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل واملكلفة
مبراقبة املساواة بني الجنسني ،بوضع مدونة سلوك لجمعيات
االتحاد الربملاين الدويل .وستعزز تلك املدونة العقوبات الحالية
املفروضة عىل الوفود غري املتوازنة جنسانياً مع توفري حوافز
للوفود املتوازنة جنسانياً.
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ِّ
ونظمت ندوة عن أهداف التنمية املستدامة واملساواة بني الجنسني
يف اإلسكندرية (مرص) حيث ناقش رجال ونساء من الرشق األوسط
وشامل أفريقيا مسائل املساواة بني الجنسني والتكافؤ بني الجنسني
يف الربملانات العربية؛ وسبل تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة يف الترشيعات والسياسات الوطنية؛ والتدابري الالزمة
إلنهاء العنف ضد املرأة.
ويف إطار االجتامعات والفعاليات الربملانية لالتحاد الربملاين الدويل التي
ن ُِّظمت بالتزامن مع دورة لجنة وضع املرأة ،ناقش  140برملانياً من
جميع أنحاء العامل كيف ميكن للربملانات أن تشجع املزيد من النساء
والفتيات الريفيات عىل املشاركة يف عملية صنع القرار وكيف ميكن
للترشيعات املساعدة يف متكينهن .ونظر املشاركون يف االسرتاتيجيات
املحتملة للتخفيف من آثار تغري املناخ عىل النساء والفتيات الاليئ
يعشن يف املناطق الريفية.


العام املقبل

يف عام  ،2019ستشمل أنشطة االتحاد الربملاين الدويل إعداد التقرير
السنوي عن املرأة يف الربملان ،بنا ًء عىل انتخابات العام السابق؛
والخريطة التي تصدر كل عامني بشأن املرأة يف الحياة السياسية؛
وإرشادات عن كيفية الحفاظ عىل برملانات خالية من أعامل املضايقة
والعنف القامئة عىل الجنس.
وسيواصل االتحاد الربملاين الدويل دعم الربملانات الوطنية ،كام هو
الحال يف بنن وبوتسوانا وكولومبيا وجيبويت ومايل وتركيا ،يف جهودها
الرامية إىل زيادة مشاركة املرأة من خالل تنظيم حلقات دراسية
وعمليات تدقيق وعمليات تقييم ذاتية.

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل
التحيز اجلن�سي والتحر�ش وامل�ضايقة والعنف �ضد املر�أة

يف عام  ،2018نرش االتحاد الربملاين الدويل أول تقرير من سلسلة التقارير اإلقليمية الخاصة بالعنف ضد املرأة يف الربملان بالتعاون مع
الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا .وكشف هذا التقرير أن  85باملئة من الربملانيات يف أوروبا تعرضن للعنف النفيس يف الربملان؛ وأن
الربملانيات دون سن األربعني أكرث تعرضاً ألعامل التحرش واملضايقة؛ وأن املوظفات الربملانيات يتعرضن للعنف الجنيس أكرث من النائبات؛
وأن معظم الربملانات تفتقر إىل اآلليات التي مت ِّكن النساء من اإلبالغ عن تلك الحوادث.
واستندت هذه الدراسة املشرتكة إىل مقابالت مستفيضة مع  123امرأة من  45بلداً أوروبياً .وانقسمت املشاركات إىل  81نائبة و 42موظفة
برملانية.
وقالت أكرث من  85باملئة من املجيبات إنهن تعرضن للعنف النفيس؛ وتلقت أكرث من  47باملئة تهديدات بالقتل أو االغتصاب أو الرضب
خالل فرتة واليتهن الربملانية ،وتعرضت  68باملئة لتعليقات جنسية .وأفادت  25باملئة من الربملانيات املشاركات يف الدراسة بأنهن تعرضن
للتحرش الجنيس عىل يد برملانيني ذكور من أحزابهن أو أحزاب املعارضة .و ُكشف أن وسائل التواصل االجتامعي هي القناة الرئيسية للتهديد
مع تعرض  58باملئة من املجيبات لهجامت جنسية عرب الشبكات االجتامعية .وكانت الربملانيات والناشطات يف مجال مكافحة عدم املساواة
بني الجنسني والعنف ضد املرأة يتعرضن غالباً لهجامت مركزة.
وأظهرت الدراسة أيضاً معدالً مثرياً للقلق من أعامل املضايقة والتسلط عىل املوظفات الربملانيات يف أوروبا ،حيث تعرضت  41باملئة من
املوظفات الربملانيات اللوايت أجريت مقابالت معهن للتحرش الجنيس يف محل العمل .ويف  69باملئة من الحاالت ،كان الجناة من الربملانيني الذكور.
وتابعت الدراسة وأكدت نتائج الدراسة التاريخية التي أجراها االتحاد الربملاين الدويل يف عام  2016والتي كشفت عن ارتكاب أعامل مضايقة
واسعة النطاق عىل أساس الجنس يف الربملانات يف جميع أنحاء العامل .وبعد دراسة عام  ،2016ساهم االتحاد الربملاين الدويل أيضاً يف إعداد
تقرير عن العنف ضد النساء والفتيات عرب اإلنرتنت ق َّدمه مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالعنف ضد املرأة يف الدورة الثامنة والثالثني
ملجلس حقوق اإلنسان يف حزيران/يونيو .2018
وبات أعضاء لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يستشهدون بدراسة االتحاد الربملاين الدويل يف مالحظاتهم الختامية
عىل الدول التي توىص باتخاذ إجراءات للحد من العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية.
وتجري بعض البلدان (نيوزيلندا وإيرلندا) بحوثها الخاصة ،بنا ًء عىل منهجية االتحاد الربملاين الدويل ،ملكافحة العنف القائم عىل الجنس يف
برملاناتها .وفض ًال عن ذلك ،تلقى االتحاد الربملاين الدويل طلبات للحصول عىل معلومات إلجراء تحقيقات يف َ
برملان سويرسا واليابان.
رئيسة الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا ،ليليان موري باسكييه ،ورئيسة االتحاد
الربملاين الدويل ،غابرييال كويفاس ،أثناء إطالق الدراسة املشرتكة بني املنظمتني.
© IPU/Pierre Albouy
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الهدف 3

حماية حقوق الإن�سان وتعزيزها
يبي الهدف  3املكانة الفريدة لالتحاد الربملاين الدويل بوصفه مدافعاً عن عدد متزايد من الربملانيني يف جميع أنحاء العامل ممن
ِّ
يتعرضون لإلساءة أو سوء املعاملة أو حتى املوت ملجرد أداء وظائفهم .ويف عام  ،2018عالجت لجنة االتحاد الربملاين الدويل املعنية
بحقوق اإلنسان للربملانيني عدداً غري مسبوق من حاالت الربملانيني املعرضني للخطر ولكنها حلت أيضاً العديد من القضايا التي طال
أمدها .وشمل ذلك قضية أنور إبراهيم ،نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق ،الذي ُأفرج عنه أخرياً .وفض ًال عن ذلك ،شهد عام 2018
أمثلة واعدة لالنخراط الربملاين الوطني يف مجال حقوق اإلنسان ،وزيادة تضافر الجهود بني مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة والربملانات بفضل تدخالت االتحاد الربملاين الدويل.
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عدد قيا�سي من االنتهاكات املرتكبة يف جمال حقوق الإن�سان للربملانيني يف عام 2018
يواجه الربملانيون حول العامل كل عام أعامالً انتقامية بسبب رفع أصواتهم نيابة عن ناخبيهم.
وقد عالجت لجنة حقوق اإلنسان للربملانيني  564قضية يف عام  ،2018وهو أكرب عدد تعالجه منذ
إنشائها قبل  40عاماً وضعف العدد الذي عالجته منذ خمس سنوات أو يكاد.
ويف ظل تصاعد األنظمة االستبدادية يف بعض البلدان ،يتعرض املزيد من األشخاص الذين ينددون
بانتهاكات حقوق اإلنسان لذلك النوع من االنتهاكات .وإىل جانب الضحايا من الصحفيني وممثيل
املجتمع املدينُ ،يستهدف الربملانيون الذين
«إن انتهاك حقوق اإلنسان للربملانيني تهديد واضح ورصيح للدميقراطية .ولذلك يجب علينا،
ميارسون حقهم يف حرية التعبري ومساءلة
نحن الربملانيون ،أن ندافع عن الحريات ومبادئ الحرية وحقوق اإلنسان الخاصة بجميع
أصحاب السلطة .وللهجامت عىل الربملانيني
تداعيات تتجاوز األفراد املعنيني إذ إنها تهدد الناس .ومن ثم ،فإن انتهاك حقوق اإلنسان ألي برملاين دليل واضح عىل وجود خلل يف أي بلد
أسس الدميقراطية نفسها .ومن ثم ،فإن دميقراطي .إذ يتعني أن يكون الربملانيون قادرين عىل أداء والياتهم دون عائق أمام متثيلهم
الدفاع عن الربملانيني أمر بالغ األهمية لضامن لناخبيهم حق التمثيل».
غابرييال كويفاس بارون ،رئيسة االتحاد الربملاين الدويل
حسن سري العمل يف الربملان والدميقراطية.

ويف عام  ،2018باتت اللجنة تشعر بقلق متزايد إزاء وضع نواب املعارضة يف كمبوديا وتركيا
وفنزويال .وقد طلبت إيفاد بعثات إىل تلك البلدان دون جدوى ،ويعزى ذلك يف املقام األول
إىل رفض السلطات الوطنية منحها الرتاخيص الالزمة .وباملثلُ ،رفضت طلبات زيارة بيالروسيا
والفلبني والنيجر أو ظلت دون إجابة.
واعتمدت اللجنة عدداً أكرب من القرارات يف عام  2018مقارن ًة بعام  ،2017حيث صدر  56قراراً
جديداً بشأن  431برملانياً يف  76باملئة من إجاميل عدد القضايا املعروضة عىل اللجنة .وارتفع عدد
جلسات االستامع مع الوفود الربملانية ومقدمي الشكاوى خالل جمعيات االتحاد الربملاين الدويل
إىل  20جلسة.
وواصلت اللجنة توطيد تعاونها مع األمم املتحدة واملنظامت اإلقليمية واملجتمع املدين .وحافظت
عىل اتصال منتظم مع مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،والعديد من املقررين الخاصني لألمم
املتحدة (كمبوديا وإريرتيا) ،فض ًال عن وكاالت األمم املتحدة ،وبعثات حفظ السالم يف البلدان املعنية.
وإضافة إىل ذلك ،تدخلت اللجنة بصفة طرف ثالث يف قضية تتعلق برتكيا أمام املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان وعملت عن كثب يف عدة مناسبات مع منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومان
رايتس ووتش» وجمعية الربملانيني املعنيني بحقوق اإلنسان يف رابطة أمم جنوب رشقي آسيا.

رئيس ملديف ،إبراهيم محمد ُصلِح ،قضية
سابقة نظرت فيها لجنة االتحاد املعنية بحقوق
اإلنسان للربملانيني.
© AFP/Ahmed Shurau

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل

يف عام  ،2018توصلت اللجنة إىل تسويات مرضية لصالح  15برملانياً حالياً وسابقاً .وكان من أبرز تلك القضايا اإلفراج عن أنور إبراهيم ،نائب
رئيس وزراء ماليزيا السابق ،مام مكنه من العودة إىل الحياة الربملانية .وقد ُحققت هذه النتيجة بعد سنوات من الضغط من أجل إطالق
رساحه ،وبخاصة بعد أن شكك مراقبو االتحاد الربملاين الدويل يف نزاهة محاكمته يف عام  .2010وإضافة إىل ذلك ،أغلقت اللجنة قضايا 12
برملانياً آخر من ماليزيا بعد إسقاط التهم املوجهة إليهم مبوجب قانون التجمع السلمي .ويف كولومبياُ ،أغلقت قضية بييداد كوردوبا التي
طال أمدها بعد رفع الحظر املفروض عليها يف عام  2010والذي كان مينعها من شغل أي منصب عام.
وفض ًال عن ذلكُ ،أحرز تقدم كبري يف العديد من القضايا األخرى .فقد أوفد االتحاد الربملاين الدويل بعثة إىل ملديف يف شباط/فرباير 2018
عندما ُأعلنت حالة الطوارئ يف البلد .وكشف تقرير هذه البعثة عن املحنة الشديدة التي مير بها العديد من الربملانيني .ومنذ أيلول/سبتمرب
 ،2018اع ُتمدت توصيات التقرير عىل نطاق واسع ،مبا فيها إعادة  12برملانياً ممن ُأسقطت والياتهم ظل ًام إىل مناصبهم .وتابعت اللجنة
عن كثب قضية الرئيس املنتخب حديثاً إبراهيم محمد ُصلِح .ومن املستجدات اإليجابية أيضاً إلغاء الربملان قانون صدر يف عام  2016وأعاد
تجريم التشهري يف ملديف .إذ رأى العديد أن هذا القانون الذي أجاز فرض غرامات كبرية وعقوبات بالسجن عىل الصحفيني والربملانيني
املدانني بتهمة التشهري كان مقيداً بشكل مفرط للحق يف حرية التعبري.
ويف زامبيا ،أغلقت اللجنة ملف قضاياها يف البلد ثم ساعد االتحاد الربملاين الدويل برملان زامبيا عىل مراجعة قانون النظام العام من أجل
مواءمته متاماً مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
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ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﱪﳌﺎﻧﻴني
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻏري اﳌﱪر ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎ
ﻏﻴﺎب اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺎﺋﺮة
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اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
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اﳌﻌﺎرﺿﺔ

٤٢٦

اﳌﺴﺘﻘﻠﻮن  /اﻵﺧﺮون

١٢

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﱪﳌﺎﻧﻴني ﻣﺼﺪر ﻓﺮﻳﺪ
ﻟﺤامﻳﺔ وإﻧﺼﺎف اﻟﻨﻮاب اﳌﻘﺘﻮﻟني أو اﳌﻬﺎﺟﻤني أو اﳌﻬﺪدﻳﻦ
أو اﳌﺴﺠﻮﻧني ﺑﺴﺒﺐ آراﺋﻬﻢ أو اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﳼ.

وﻻ دميﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ دون اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒري واﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻳﺔ
واﳌﺴﺎواة واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وإذا مل ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺄﻣﻦ وﺳﻼم وﻣﻦ
دون ﺧﻮف ،ﻓﻼ ميﻜﻦ ﺿامن أداء اﻟﱪﳌﺎن دوره ﰲ ﺣامﻳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ.

وﻳﺘﻌﺎون اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻣﻊ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ﻟﻀامن وﻓﺎﺋﻬﺎ
مبﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
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الربملانات تدافع عن حقوق الإن�سان

شجع االتحاد الربملاين الدويل الربملانات عىل املشاركة
طوال عام َّ ،2018
يف أعامل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،واالستعراض
الدوري الشامل ،والهيئات الرئيسية لألمم املتحدة التي ترشف عىل
تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان.
وتعاون االتحاد الربملاين الدويل مع مكتب مفوض األمم املتحدة السامي
لحقوق اإلنسان عىل إعداد تقرير موضوعي ملجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة عن دور الربملانات يف النهوض بحقوق اإلنسان
وحاميتها .وق ِّدم التقرير إىل املجلس يف شهر حزيران/يونيو .وفض ًال
عن ذلكَّ ،
نظم االتحاد الربملاين الدويل ،بالتعاون مع مفوضية حقوق
اإلنسان ،حلقة عمل ليوم واحد لفائدة أعضاء لجان حقوق اإلنسان
الربملانية من أجل تبادل أفضل املامرسات ومناقشة سبل تحسني تأثري
عملهم وفعاليته.
وقام رئيس مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بتعيني األمني
العام لالتحاد الربملاين الدويل رئيساً للدورة الثانية ملنتدى األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون الذي ُعقد يف جنيف
خالل شهر ترشين الثاين/نوفمرب .وقد ركزت الدورة حرصاً عىل دور
الربملانات يف النهوض بحقوق اإلنسان وسيادة القانون وحاميتهام.
وشارك يف الدورة ما يزيد عىل  60برملاناً عضواً فض ًال عن ممثلني
للدول ووكاالت األمم املتحدة واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
واملنظامت غري الحكومية.
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«الدميقراطية هي النظام الوحيد الذي يوفر منرباً للتعبري عن وجهات
النظر املتعارضة .ويتيح ذلك منفذاً «للمشاعر املكبوتة» مبا يحد من
خطر نشوب رصاعات عنيفة ويصون حق كل فرد يف حرية التعبري».
مارتن شونغونغ
األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل ورئيس الدورة الثانية
ملنتدى األمم املتحدة لحقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون

درا�سة �إفرادية
�أمثلة لأحدث الآثار التي �أحدثتها جلان حقوق الإن�سان الربملانية

ألغت بوركينا فاسو عقوبة اإلعدام يف حزيران/يونيو 2018
متاشياً مع توصية االستعراض الدوري الشامل الصادرة يف شهر
أيار/مايو  .2018وأدت اللجنة الربملانية املعنية بحقوق اإلنسان
دوراً محورياً يف حشد الدعم العام للقرار وال سيام عن طريق
التواصل مع الجامعات الدينية وقادتها.
اململكة املتحدة :أدت اللجنة الربملانية املشرتكة املعنية بحقوق
اإلنسان دوراً رئيسياً يف لفت انتباه الحكومة إىل «فضيحة
 »Windrushومساءلتها عنها .وكان لها دور محوري يف الضغط
عىل الحكومة من أجل التصديق عىل اتفاقية اسطنبول بشأن
العنف ضد املرأة.

الدفاع عن حقوق الطفل
واصل االتحاد الربملاين الدويل يف عام  2018التعاون مع الربملانات من
أجل حامية حقوق الطفل ،وال سيام مكافحة االتجار باألطفال وعملهم.
وقد التزم الربملانيون باتخاذ إجراءات عملية خالل ندوة وطنية ُعقدت
يف شهر آذار/مارس ببوركينا فاسو شملت تدابري للتوعية بعمل األطفال
يف مواقع التنقيب عن الذهب واعتامد قوانني صارمة ضد االتجار
باألطفال .وخالل ندوة إقليمية ُعقدت يف شهر ترشين الثاين/نوفمرب
بنيجرييا ،قرر الربملانيون التابعون للجامعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا ولجنة الشؤون االجتامعية والجنسانية التابعة للجامعة ذاتها
االجتامع بانتظام لتنسيق اإلجراءات املتخذة ملكافحة االتجار باألطفال
وعمل األطفال .وأوىص الربملانيون بوضع إطار قانوين مشرتك ملكافحة
االتجار باألطفال وعمل األطفال يف املنطقة.

الدفاع عن الالجئني

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان بعد  70عاما ً
احتفل االتحاد الربملاين الدويل ،يف الدورة  139لجمعيته ،مبرور
 70عاماً عىل اعتامد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بتنظيم
معرض وحلقة نقاش؛ واعتامد بيان علني أكد فيه الربملانيون
تعهدهم بااللتزام باإلعالن العاملي وقيمه ومبادئه؛ وتحديد
تدابري عملية لجعل التمتع الكامل بحقوق اإلنسان حقيقة
واقعة للجميع.

«مل يتغري اإلنسان عىل مدى  70عاماً :فكلنا يريد أن ُيعامل بكرامة وأن يعيش يف مجتمعات
آمنة وسلمية ومزدهرة حيث ميكننا أداء دورنا يف إدارة شؤون حياتنا .ولذلك يظل اإلعالن
وجيهاً لنا جميعاً ويبقى مقياساً معارصاً ألن الجميع يريدون أن يتمتعوا هم وغريهم بالحقوق
املكرسة فيه».
آن كلويد
عضو يف مجلس العموم الربيطاين،
واملكلفة بإعداد مرشوع البيان لالحتفال باعتامد اإلعالن العاملي

شهد عام  2018اهتامماً كبرياً بوضع الالجئني
حول العامل .ويف إطار رشاكة مستمرة ،نرش
االتحاد الربملاين الدويل ومفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني كتيباً للربملانيني
بشأن حامية الالجئني ونظم اللجوء الحكومية
مبناسبة عقد الدورة  138للجمعية .وكان
هذا الكتيب يتامىش مع املوضوع العام
للجمعية بشأن الهجرة والالجئنيِّ .
ونظمت حلقة عمل للربملانيني إ ّبان
الجمعية ق َّدمت أمثلة عملية للعمل الربملاين يف مجال إدارة أزمات
الالجئني بشكل أفضل.
وواصل االتحاد الربملاين الدويل أيضاً تعبئة املجتمع الربملاين لصالح
الالجئني عدميي الجنسية .إذ يعاين  10ماليني نسمة تقريباً حول العامل
من انعدام الجنسية ،مام يحرمهم من حقوق أساسية مثل الحصول
عىل التعليم أو الرعاية الصحية .ومع ذلك ،فإن حل هذه املشكلة
بسيط نسبياً عن طريق إدخال بعض التغيريات يف القوانني واملامرسات
عىل الصعيد الوطني .وقد أعد االتحاد الربملاين الدويل ومفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني كتيباً آخر للربملانيني بشأن املامرسات الجيدة
يف قوانني الجنسية ملنع حاالت انعدام الجنسية والحد منها.



العام املقبل

سيستمر االتحاد الربملاين الدويل ،خالل عام  ،2019يف الدفاع عن
املجتمع الربملاين وتعبئته لدعم الربملانيني الذين تعرضت حقوقهم
اإلنسانية للتهديد .وسريكز عىل أنشطة بناء القدرات لزيادة دور
الربملانات ولجان حقوق اإلنسان التابعة لها كحامة لحقوق اإلنسان
وال سيام عن طريق وضع مجموعة أدوات للتقييم الذايت للربملانات يف
مجال حقوق اإلنسان .وسيتعاون االتحاد الربملاين الدويل مع الهيئات
الرئيسية املعنية مبعاهدات حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة،
مع توخي نهج تعاوين مامثل ملا أقامه مع الربملانات الوطنية ولجنة
األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

دعم حرية التعبري
أطلق االتحاد الربملاين الدويل ،إ ّبان الدورة  139لجمعيته املعقودة يف
ترشين األول/أكتوبر ،كتيباً جديداً بعنوان «حرية التعبري للربملانات
وأعضائها :األهمية ونطاق الحامية» .ويتناول هذا الكتيب الحامية
املحددة التي يحتاجها الربملانيون ألداء عملهم دون خشية األعامل
االنتقامية .وينظر يف سبل قيام الربملانيني بوضع إطار ترشيعي يحمي
حق الجميع يف حرية التعبري متاشياً مع املعايري الدولية.
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الهدف 4

امل�ساهمة يف بناء ال�سالم،
ومنع النزاعات ،و�إحالل الأمن
كرس االتحاد الربملاين الدويل نفسه منذ إنشائه لبناء السالم .ومن هذا املنطلق ،يع ّد الهدف  4القلب النابض للمنظمة .وإذ يتزايد
تأثري تغري املناخ ونقص املياه ونزوح السكان وانتشار األسلحة واإلرهاب عىل السالم واألمن ،فإن للربملانات دور محوري يف إيجاد
حلول وطنية للمشكالت العاملية .ويف عام  ،2018اعتمدت الربملانات األعضاء يف االتحاد الربملاين الدويل باإلجامع قراراً بشأن الحفاظ
عىل السالم ،مع التشديد عىل أن السالم واألمن ليسا من القضايا السياسية التي يحسمها غياب العنف والحرب فقط وإمنا هي
مسألة تحرر من الخوف .ويواصل االتحاد الربملاين الدويل ،بعد  130عاماً من إنشائه ،توفري منتدى كتوم للحوار وبناء السالم ،كام
تجىل ذلك يف عام  2018خالل املحادثات التي استضافها االتحاد الربملاين الدويل بني الكوريتني.
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ميكن للربملانات امل�ساهمة م�ساهمة كبرية يف احلفاظ على ال�سالم
شارك االتحاد الربملاين الدويل ،بوصفه رشيكاً ملبادرة «أسبوع جنيف للسالم» السنوية ،يف استضافة
حدثني خالل احتفاالت عام  .2018وقام الحدث األول ،املعقود تحت شعار «أصوات حيوية
ورشاكات للحفاظ عىل السالم» ،بتسليط الضوء عىل نهوج مختلفة لتمكني األصوات املحلية
واملهمشة يف عملية بناء السالم .وأوضح كيف ميكن للربملانات أن تكون القوة الدافعة لضامن
إقامة منتدى حوار شامل.
وأما الحدث الثاين ،فقد ُعقد تحت شعار «الحوار بني األديان ملنع النزاعات وحلها» وناقشت خالله
مجموعة متنوعة من الزعامء الدينيني والربملانيني كيف ميكن للحوار بني األديان أن يك ِّمل صنع
السالم العلامين .وعزز الحدث إعالن سانت بطرسربغ بشأن تعزيز التعددية الثقافية والسالم من
خالل الحوار بني األديان وبني األعراق ،الذي أقرته الجمعية  137لالتحاد الربملاين الدويل يف عام .2017
وخالل الجمعية  ،139واصل االتحاد الربملاين الدويل الرتويج لقرار مجلس األمن رقم  1325من
خالل تنظيم حلقة نقاش حول مكافحة العنف الجنيس يف عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم.
واستلهاماً بجائزة نوبل للسالم التي ُمنحت يف عام  2018للدكتور دينيس موكويغي ،وهو طبيب
كونغويل يعالج ضحايا االغتصاب يف فرتات الحروب ،ناقش الحارضون استخدام االغتصاب أدا ًة
للحرب يف النزاعات املعارصة وكذلك النمط املقلق لالنتهاكات التي يرتكبها عنارص حفظ السالم
وعاملو اإلغاثة يف امليدان .ودعا املشاركون إىل رسم خارطة طريق للعمل ،تشمل جلسات إعالمية
برملانية بشأن عمليات السالم وعمليات تقييم منتظمة للترشيعات الوطنية املتعلقة بالجرائم
الجنسية التي يرتكبها املواطنون أثناء عملهم يف عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة.
واستمر االتحاد الربملاين الدويل يف تلقي طلبات مساعدة من الربملانات التي متر بأزمات ،ومنها
بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر ،وق َّدم عدة توصيات ملساعدتها يف أداء دورها
التوفيقي .وتضمن الدعم توصيات بشأن موضوعات ترتاوح بني وضع خرائط طريق إلحالل السالم
بفعالية وتنظيم جلسات استامع برملانية عن شؤون السالم.
وعقد اجتامع عام  2018للجنة املعنية بشؤون الرشق األوسط يف فرتة تشهد توترات شديدة
ُ
يف املنطقة .وقد استمع أعضاء اللجنة إىل مواقف كل من الربملانيني اإلرسائيليني والفلسطينيني
بشأن قرار الواليات املتحدة نقل سفارتها إىل القدس .وناقشت اللجنة أيضاً مرشوع قانون الدولة
القومية الذي أقره الكنيست اإلرسائييل يف متوز/يوليو  2018وقرار الواليات املتحدة يف آب/
أغسطس  2018إنهاء متويل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق
األدىن (األونروا) .وخلصت اللجنة إىل رضورة زيارة املنطقة يف عام .2019

مرشوع مشرتك بني الكوريتني إلعادة ربط
الطرق وسكك الحديد عرب الحدود.
© Nurphoto/Seung-II Ryu

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل
دور الدبلوما�سية الربملانية يف التخفيف من حدّة التوترات وحل النزاعات

ُسلطت أضواء اإلعالم كلها عىل االتحاد الربملاين الدويل يف آذار/مارس  2018عندما تصافح كبار السياسيني من جمهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية وجمهورية كوريا عىل هامش الجمعية  138لالتحاد الربملاين الدويل املعقودة يف جنيف .وقد بدأت مشاركة االتحاد الربملاين
الدويل يف عملية السالم الكورية منذ أن قام األمني العام مارتن شونغونغ بزيارة كال البلدين يف عام  2015حيث التقى بوفود من الطرفني
يف إطار اجتامعات منفصلة ودون اتصال بينهام .وبعد ثالث سنوات من الجهود املبذولة لفتح قنوات االتصال والحفاظ عليها ،مت َّكن االتحاد
الربملاين من تيسري أول اجتامع ثنايئ يف عام .2018
ميسي الحوار بشأن قربص بأعضاء مجلس النواب يف جمهورية قربص وممثيل األحزاب السياسية
وخالل الجمعية  ،139التقت مجموعة ِّ
القربصية الرتكية .وأعرب الطرفان عن استعدادهام ملواصلة الحوار وأكدا رضورة استئناف املفاوضات تحت رعاية األمم املتحدة .وشددا عىل
الفوائد التي تعود عىل جميع أهايل قربص من إيجاد حل عميل وقابل للتطبيق ملشكلة قربص ،وفقاً لقرارات األمم املتحدة الوجيهة وقيم
االتحاد األورويب ومبادئه.
وعىل الرغم من الحرب األهلية يف اليمن ،شارك وفد موحد يف جمعيتي االتحاد الربملاين  138و 139من أجل متثيل الفصيلني الربملانيني
لصنعاء وعدن.
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اجتامع ثنايئ بني مندويب كوريا الشاملية وكوريا الجنوبية
واألمني العام لالتحاد الربملاين الدويل.
© IPU/A. Kuluki

العلم من �أجل ال�سالم

�ضمان تنفيذ االلتزامات واملعاهدات الدولية

ركزت الجمعية  139لالتحاد الربملاين الدويل ،بفضل أعامل لجانها جزئياً،
عىل تسخري العلم والتكنولوجيا من أجل الحوار والسالم .واعتمدت
الجمعية باإلجامع وثيقة ختامية تربز مسؤوليات الربملانيني يف تهيئة
بيئة يسهم فيها العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف السالم والتنمية ورفاه
اإلنسان .وخالل الجمعيةَّ ،
نظم االتحاد الربملاين الدويل معرضاً للمعارف
مع الرشكاء الرئيسيني للجنة يف إطار مبادرة «مدارس العلوم من أجل
السالم» التي تهدف إىل م ّد الجسور بني أعضاء الربملان وأعضاء املجتمع
العلمي .وأفضت حلقة نقاش ُعقدت حول املوضوع نفسه إىل أن
اعتمد االتحاد الربملاين الدويل باإلجامع توصية بشأن إنشاء هيئة معنية
بالعلوم والتعليم بصفتها جزءاً أكرث انتظاماً من أعامله وال سيام خالل
الجمعيات.

واصل االتحاد الربملاين الدويل خالل عام  ،2018عن طريق لجنته
الدامئة املعنية بالسالم واألمن الدويل ،النظر يف االسرتاتيجيات
الربملانية الرامية إىل نزع السالح ومراقبته وعدم انتشاره .وسعياً إىل
توعية الربملانيني بجدول أعامل األمم املتحدة الجديد لنزع السالح،
«تأمني مستقبلنا املشرتك» ،الذي أطلقه األمني العام لألمم املتحدة
يف أيار/مايو َّ ،2018
نظمت اللجنة مناقشة جامعية إ ّبان الجمعية
 139لالتحاد الربملاين الدويل .وق َّدم ممثلو مؤمتر الدول األطراف يف
معاهدة تجارة األسلحة ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح
ومكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح الركائز الرئيسية الثالث
لجدول األعامل .ويف إطار املناقشة ،دعا الربملانيون إىل وضع املزيد
من برامج نزع السالح التي تركز عىل اإلنسان ،وكذلك املزيد من
السياسات إلعادة تخصيص ميزانيات التسليح ملجاالت مثل التعليم
أو تغري املناخ.

«إننا نعتمد عىل العلوم والتكنولوجيا للحصول عىل بيانات عن
العامل واألفراد ،وقبل كل يشء عن الديناميات التي تحكم املجتمع
من حيث عالقاته الداخلية وعالقته مع البيئة .ومن ناحية أخرى،
ترسم السياسة ،بأوسع معنى لها ،رؤية للعامل بناء عىل تقييم تلك
البيانات».
بيري فرديناندو كاسيني
الرئيس الفخري لالتحاد الربملاين الدويل
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وعىل مدى عام ُ ،2018أجريت مناقشات مع منظمة معاهدة الحظر
الشامل للتجارب النووية عن إمكانية مساعدة االتحاد الربملاين الدويل
يف تأمني التوقيعات والتصديقات الالزمة ملعاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف
أيلول/سبتمرب .1996

«إننا ندعو الربملانات إىل مامرسة الضغوط الالزمة من أجل سن
ترشيعات لخفض متويل مبادرات نزع السالح النووي ومنع انتشاره
ألنه من غري املقبول أن تنفق الدول مليارات الدوالرات األمريكية
عىل بناء أسلحتها وجيشها عوضاً عن مكافحة الفقر املتزايد وعدم
املساواة والظلم يف العامل».
سايسو موهاي
نائب من جنوب أفريقيا

دور الربملانات يف مكافحة الإرهاب
خالل العقدين املاضيني ،أصبح اإلرهاب مصدر قلق متزايد للمجتمع
الربملاين العاملي .والربنامج املشرتك بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم
املتحدة ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف هو خطة عمل يقودها
أعضاء االتحاد الربملاين الدويل باالستناد إىل القرارات االثني عرشة التي
اعتمدتها الجمعية بشأن مكافحة اإلرهاب منذ عام  .1996ويدعم
الربنامج املشرتك العمل الربملاين والعمل الترشيعي الرضوريني لتنفيذ
قرارات واسرتاتيجيات االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة بشأن
اإلرهاب والتطرف العنيف؛ وتنفيذ الصكوك وااللتزامات الدولية
ملكافحة اإلرهاب؛ وسد الثغرات يف تنفيذ الصكوك القانونية وغريها
من الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب؛ وتزويد الربملانات باألدوات
والقدرات الالزمة يف هذا املجال.
ويف عام  ،2018قام الفريق االستشاري الرفيع املستوى املعني
مبكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف التابع لالتحاد الربملاين الدويل -
الذي يرشف عىل الربنامج املشرتك  -بتحديد أساليب عمله واعتامد

أنشطته وميزانيته .ويف الجمعية  ،139أقرت الهيئات الرئاسية الربنامج
ووسع تكوين الفريق االستشاري إىل  21برملاناً عضواً ترشحها
املشرتك ّ
مجموعاتها الجغرافية السياسية عىل أساس الخربة وعضوين يعينان
بحكم املنصب (رئيس منتدى الربملانيات ورئيس منتدى الربملانيني
الشباب) .وفض ًال عن ذلك ،ستقوم املؤسسات الرشيكة الثالث –
وهي االتحاد الربملاين الدويل ومكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية – بإضفاء طابع
رسمي عىل تعاونها من خالل مذكرة تفاهم ثالثية ُيعتزم توقيعها يف
عام .2019
َّ
ونظم الفريق االستشاري أيضاً مناقشة جامعية إ ّبان الجمعية 139
لالتحاد الربملاين الدويل بشأن دور الربملانات يف مكافحة اإلرهاب
والتطرف العنيف .ولقد ق َّدمت شهادتا السيدة فاملاتا بونو – وهي
فتاة ُعمرها  19سنة اختطفتها جامعة بوكو حرام  -والسيد إميرانا
بوبا – وهو مؤسس تحالف الشباب ضد اإلرهاب – صورة حية
للآميس الناتجة عن اإلرهاب .وقد ناشد كل من السيدة بونو والسيد
بوبا الربملانيني أن يتخذوا اإلجراءات الالزمة يف هذا املجال وأن يكفلوا
الحقوق االقتصادية االجتامعية للجميع.


العام املقبل

يف عام ِّ ،2019
سينظم الربنامج املشرتك قمة برملانية عاملية بالتعاون
مع األمم املتحدة فض ًال عن عدد من حلقات العمل اإلقليمية والوطنية
لبناء القدرات .وسيقوم أيضاً بإنشاء شبكة برملانية عاملية ومنصة
شبكية وتطبيق لألجهزة املحمولة.
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الهدف 5

تعزيز احلوار والتعاون فيما بني الربملانات
الهدف الخامس من اسرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل للفرتة  2021-2017هو تعزيز الحوار والتعاون بني الربملانات ،متاشياً مع أحد
املبادئ األساسية للمنظمة .وتوفر جمعيات االتحاد الربملاين الدويل فرصة فريدة للمجتمع الربملاين العاملي من أجل االلتقاء وتبادل
املامرسات الجيدة وتحديد سبل العمل .ويف عام  ،2018اختُتمت جمعيتا االتحاد الربملاين الدويل النظاميتان بنتائج جوهرية تهدف
إىل تعزيز السالم والدميقراطية والتنمية املستدامة .وأنشأ االتحاد الربملاين الدويل آلية إبالغ جديدة ملتابعة تلك النتائج بفعالية
ورصد وتشجيع تنفيذ القرارات وغريها من املقررات املعتمدة إ ّبان اجتامعات االتحاد الربملاين الدويل .ووفرت املنظمة أيضاً منصة
يف عام  2018للحوار بني الوفود الربملانية التابعة للكوريتني وللربملانيني من البلدان التي متر بأزمات سياسية (وال سيام بوروندي
وكمبوديا وملديف وفنزويال واليمن).
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تي�سري احلوار الربملاين الدويل
اجلمعية  138لالحتاد الربملاين الدويل
ُعقدت الجمعية  138لالتحاد الربملاين الدويل ،وهي أوىل الدورتني املعقودتني يف عام  ،2018يف
شهر آذار/مارس بجنيف مع مشاركة ممثلني عن  148برملاناً وطنياً و 8هيئات برملانية إقليمية
(أعضاء منتسبون) و 31مراقباً دامئاً .وشارك نحو  100رئيس برملان ونائب رئيس برملان .وخالل
الجمعيةَّ ،
نظمت الوفود الربملانية أكرث من  150اجتامعاً ثنائياً – وهي اجتامعات تكون أقل
تقيداً باملراسم مقارن ًة باالجتامعات بني الوزراء ورؤساء الدول .ومن ثم ،تتيح هذه االجتامعات
الثنائية للربملانيني التحدث بحرية مع نظرائهم من الربملانات األخرى لحل الخالفات املحتملة.
وفض ًال عن ذلكُ ،عقدت اجتامعات أيضاً بني املجموعات الجغرافية السياسية الستة العاملة يف
االتحاد الربملاين الدويل ،وكذلك بني مجموعات سياسية أخرى مثل اتحاد مجالس الدول األعضاء
مبنظمة التعاون اإلسالمي ،وحركة «الدولية االشرتاكية» ،واملنتدى الربملاين للجامعة اإلمنائية
للجنوب األفريقي.
وركزت املناقشة العامة للجمعية عىل املساعدة يف بلورة املساهمة الربملانية يف اتفاقني عامليني
بشأن الهجرة وحامية الالجئني .وكان من بني املشاركني يف تلك املناقشات رؤساء وكاالت األمم
املتحدة الرئيسية املعنية .وساهم أيضاً أكرث من  120مرشعاً من  111برملاناً عضواً منهم  42رئيس
برملان أو نائب رئيس برملان وممثلون لخمس منظامت رشيكةُ .وأبرزت العديد من املامرسات
الجيدة والتوصيات التي انبثقت عن املناقشات يف الوثيقة الختامية.

اجلمعية  139لالحتاد الربملاين الدويل
ُعقدت الدورة الثانية للعام يف ترشين األول/أكتوبر يف جنيف مبشاركة  145برملاناً وطنياً .وكان
رئيس برملان أو نائب رئيس برملان يرتأس أكرث من  100من الوفود الحارضة .وشكلت النساء
مسجلة حتى اآلن .وشكل الربملانيون
 33باملئة من مجموع الربملانيني الحارضين وهي أعىل نسبة َّ
الشباب دون سن الخامسة واألربعني  19باملئة من الربملانيني املشاركني يف هذه الدورة ،وهي أول
وعقد زهاء  200اجتامع ثنايئ إ ّبان الدورة.
تسجل فيها تلك اإلحصاءاتُ .
مرة َّ
ويف افتتاح الجمعية ،قدمت السيدة فابيوال جيانويت ،املديرة العامة للمنظمة األوروبية للبحوث
النووية عمل منظمتها التي تع ّد أكرب مخترب لفيزياء الجسيامت يف العامل .واستمعت الجمعية
أيضاً لعرض من ضيف خاص هو السيد هينك روجرز مؤسس مؤسسة ( Blue Planetالكوكب
األزرق) يف هاواي ورئيسها التنفيذي .وناشد «كان الحدث الذي جمعنا خالل هذه األيام لحظة مميزة من اللقاءات والحوار البناء والتبادل
السيد روجرز الربملانيني االنضامم إىل الجهود املثمر بشأن القضايا امللحة التي تهم االتحاد الربملاين الدويل بشكل عام وشعوبنا بشكل خاص.
الرامية إىل تأمني كوكب مستدام وصحي وإن جعل االتحاد الربملاين الدويل أداة لخدمة السالم والتنمية والدميقراطية ميكننا حقاً من
لألجيال القادمة.
املشاركة يف إقامة عامل أكرث وئاماً وتناغ ًام».
وخالل األيام الثالثة للمناقشة العامة ،أدىل
 126مندوباً من  107برملانات أعضاء ببيانات
منهم  38رئيس برملان أو نائب رئيس برملان
فض ًال عن مندوبني من تسع منظامت رشيكة .وألول مرة ،اشتملت املناقشة العامة عىل جزء
مخصص للربملانيني الشباب سعياً إىل إدماج منظور الشباب بطريقة منتظمة أكرث يف مداوالت
االتحاد الربملاين الدويل.
وشاركت يف معرض املعارف املرتبط باملوضوع العام للعلم والتكنولوجيا واالبتكار املنظمة
األوروبية للبحوث النووية ومؤسسة  Raspberry Piوالوكالة الدولية للطاقة املتجددة واملؤسسة
العامة للمياه يف جنيف  Geneva Water Hubومنظمة «واترليكس».

موىس متبني
النائب األول لرئيس الجمعية الوطنية يف مايل

برملانيون يحرضون جمعية االتحاد يف ترشين
األول/أكتوبر .2018
© IPU/Pierre Albouy
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النتائج والقرارات
اعتمدت كل جمعية يف عام  2018قرارات بشأن بند طارئ ملعالجة
األوضاع التي تشغل املجتمع الدويل وتتطلب من املجتمع الربملاين
الدويل اتخاذ إجراءات عاجلة.
وتضمن جدول أعامل الجمعية  138بنداً طارئاً عن عواقب قرار
الواليات املتحدة نقل سفارتها إىل مدينة القدس .وشدد القرار املعتمد
بشأن هذا البند عىل رضورة االلتزام الصارم بقرارات مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة والجمعية العامة لألمم املتحدة والعهود الدولية األخرى
التي تتناول الوضع القانوين للقدس .ودعا القرار أيضاً إىل استئناف
عملية السالم من خالل مبادرة متعددة األطراف لحل الدولتني عىل
أساس حدود عام .1967
اقتح باالشرتاك بني
واعتمدت الجمعية  139قراراً بشأن بند طارئ ُ
سيشيل وفيجي وتونغا وساموا وواليات ميكرونيزيا املوحدة بعنوان
«تغري املناخ – ال تدعونا نتجاوز ذلك الخط» .ويف ضوء منشور الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ التابعة لألمم املتحدة الذي أشار
إىل أن تغرياً مناخياً كارثياً سيهدد أجزاء عديدة من العامل بعد عرش
سنوات فقط ،اعتمد  149برملاناً وطنياً قراراً طارئاً دعت فيه إىل اتخاذ
إجراءات حاسمة يف هذا املجال .ووفقاً لتقرير الهيئة املذكورة ،يتطلب
الحد من االحرتار العاملي دون  1.5درجة مئوية إحداث تغريات عاجلة
وغري مسبوقة يف كل مناحي املجتمع.
وشملت القرارات األخرى الصادرة عن الجمعيتني ما ييل:
yالحفاظ عىل السالم كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامة؛
yإرشاك القطاع الخاص يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وال سيام
تلك الخاصة بالطاقة املتجددة؛
yتوطيد التعاون بني الربملانات يف مجال الهجرة وإدارة الهجرة من أجل
اعتامد االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.

ومن بني النتائج األخرى ،أظهرت عملية إعداد التقارير أن  61باملئة
من األعضاء املدعوين لإلبالغ تابعوا أنشطة االتحاد الربملاين الدويل
يف العامني املاضيني وأن  54باملئة سنوا ترشيعات جديدة تأثرت
باجتامعات االتحاد الربملاين الدويل التي ُعقدت يف العامني السابقني.

ر�سم بياين معلوماتي – نتائج عملية الإبالغ يف عام 2018
نتائج الجمعية  137لالتحاد الربملاين الدويل
ُأرسلت إىل اللجان الربملانية
نوقشت يف الربملان
ُأبلغت إىل الحكومة

٪73
٪43
٪67

وزِّع التقرير يف الربملان

٪87

ق ِّدمت إىل الربملان

٪83

التدابري الربملانية املتأثرة باالتحاد الربملاين الدويل
خالل العامني املاضيني
تدابري عملية ملتابعة أنشطة
االتحاد الربملاين الدويل
ترشيع جديد
أسئلة برملانية
مناقشات برملانية

٪61
٪54
٪39
٪60

�ضمان املتابعة الفعالة لقرارات االحتاد الربملاين الدويل

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل

يف الجمعية  139املعقودة يف ترشين األول/أكتوبر  ،2018قدمت
الربملانات األعضاء يف االتحاد الربملاين الدويل تقريراً عن التدابري املتخذة
يف بلدانها نتيجة نشاط االتحاد الربملاين الدويل.

تأثراً بنتائج جمعيات االتحاد الربملاين الدويل واالجتامعات
املتخصصة ،ق َّدم عدد من الربملانات األعضاء تقارير عن تطبيق
األمثلة التالية من املامرسات الجيدة :إنشاء أفرقة برملانية
متخصصة تركز عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة (إكوادور)،
واعتامد سياسة جديدة بشأن إجازات األبوة (الجمهورية
التشيكية) ،وتحضري تعديالت يف القانون االنتخايب بهدف زيادة
عدد النساء يف الربملان (أرمينيا) ،وإيفاد بعثات ميدانية إىل
مخيامت الالجئني يف بنغالديش وتنظيم مناقشات رفيعة املستوى
ملعالجة األزمة اإلنسانية التي تواجه الروهينغا (إندونيسيا)،
وتعديل قانون حامية اآلثار متاشياً مع قرار االتحاد الربملاين الدويل
املعني (مرص) ،وإنشاء آلية رسمية لضامن املتابعة الوطنية
لقرارات االتحاد الربملاين الدويل (زامبيا).

توضع قرارات االتحاد الربملاين الدويل ومقرراته املتعلقة باملسائل
الدولية بحيث تساعد الربملانات األعضاء عىل تحويلها إىل
إجراءات عملية وترشيعات وطنية بعد عودة الوفود إىل بالدها.
وتقوم آلية تقديم التقارير عىل أساس التناوب إذ يتعني عىل كل
الربملانات األعضاء يف االتحاد الربملاين الدويل تقديم تقاريرها كل أربع
سنوات .وبالنسبة لجولة عام  ،2018أرسل نحو  70باملئة من األعضاء
املدعوين إىل اإلبالغ أمثلة ألنشطة عملية متخذة عقب اجتامعات
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االتحاد الربملاين الدويل .وتساوي هذه النسبة زيادة يف اإلبالغ مقارن ًة
بعام  )٪63( 2017واألعوام السابقة (بني  30و .)٪40وإن هدف
االتحاد الربملاين الدويل هو الوصول إىل نسبة  100باملئة.

توطيد التعاون مع املنظمات الربملانية الأخرى
يواكب استمرار ظهور منظامت برملانية جديدة خطر االزدواجية
يف العمل؛ ولذلك يظل االتحاد الربملاين الدويل هو املنظمة العاملية
الوحيدة للربملانات – وهي أفضل مكانة ليك يوحد الجهود ويضمن
االتساق يف أنشطة التعاون الربملاين يف جميع أنحاء العامل.
Pantone: 320 C
C: 90 M: 0 Y: 30 K: 0
R: 0 G: 170 B: 190

و ُدعي األعضاء املنتسبون إىل االتحاد الربملاين الدويل واملنظامت الربملانية
واملنظامت الرشيكة إىل حضور كل اجتامعات االتحاد الربملاين الدويل
املعقودة خالل عام  2018والتحدث خاللهاِّ .
ونظمت خمسة أحداث
متخصصة باالشرتاك بني االتحاد الربملاين الدويل والربملان األورويب وبرملان
الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والجمعية الربملانية املشرتكة
للدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة وبرملان أمريكا الالتينية واالتحاد
الربملاين العريب.

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

نحو ع�ضوية عاملية
يف عام  ،2018استمر االتحاد الربملاين الدويل يف انتهاج طرق ابتكارية
للتواصل مع غري األعضاء من أجل تحقيق هدفه النهايئ وهو العضوية
العاملية .فعىل سبيل املثالَّ ،
نظمت الجمعية الوطنية يف سورينام
واالتحاد الربملاين الدويل يف ترشين الثاين/نوفمرب  2018ندوة إقليمية
لربملانات منطقة البحر الكاريبي ،وهي منطقة ال يزال حضور املنظمة
فيها محدوداً نسبياً .وشاركت يف الحدث وفود من بربادوس (غري
عضو) وكوبا ودومينيكا (غري عضو) وغيانا وجامايكا (غري عضو)
وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين (غري عضو) وسورينام
فض ًال عن وفدين مراقبني من آروبا وكوراساو .وكانت هذه الندوة
رسالة واضحة لألهمية التي توليها املنظمة إىل برملانات الدول الجزرية
الصغرية واملنصة الفريدة التي ميكن أن يتيحها االتحاد الربملاين الدويل
للتعاون الربملاين عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.
وإن كتيب جمعيات االتحاد الربملاين الدويل هو منتج جديد يوضح
طريقة عمل الجمعيات والفرص التي تتيحها للوفود سواء أكانوا
من الربملانيني أم من املوظفني الربملانيني .وميكن االطالع عىل الكتيب
باللغتني اإلنجليزية والفرنسية عرب هذا الرابط.

1



العام املقبل

سيكون عام  2019عاماً حاف ًال بالعمل لالتحاد الربملاين الدويل مع
تنظيم جمعيتني نظاميتني يف الدوحة بقطر (نيسان/أبريل) وبلغراد
برصبيا (ترشين األول/أكتوبر) .وستسعى املنظمة إىل تعزيز
مشاركة الربملانيات النساء والربملانيني الشباب يف وفود وطنية تكون
متوازنة سياسياً وممثلة للتنوع القائم يف برملاناتها .وسيبدأ التحضري
أيضاً للمؤمتر العاملي الخامس لرؤساء الربملانات يف عام  2020مع
اعتزام تنظيم اجتامعني رفيعي املستوى للجنة التحضريية خالل
عام .2019
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الهدف 6

تعزيز متكني ال�شباب
ملا كان الشباب هُ ُم مستقبل كل دميقراطية ،فإن الهدف السادس لالتحاد الربملاين الدويل يكتيس أهمية بالغة .إذ ينخرط الشباب
يف الحركات املؤيدة للدميقراطية ،ويجتمعون لتأييد السياسات أو تغيريها ،ويقدمون أفكاراً جديدة لحل مشكالت العرص .ولكن
هل الدميقراطية مفتوحة بشكل ٍ
تيس انتخاب الشبان والشابات؟ هل متنح األحزاب السياسية
كاف للشباب؟ هل النظم االنتخابية ِّ
فرصاً كافية ألعضائها الشباب؟ يف عام  ،2018واصل االتحاد الربملاين الدويل رصد مشاركة الشباب يف الربملانات وتعزيزها ،ونرش
تقريره الثاين عن مشاركة الشباب يف الربملانات – وهو تقرير يصدر كل عامني  -مؤكداً دور بيانات االتحاد الربملاين الدويل كمصدر
ذي حجية يف ذلك املجال.
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جمتمع عاملي من الربملانيني ال�شباب
إن محرك عمل االتحاد الربملاين الدويل عىل قضايا الشباب هو منتدى الربملانيني الشباب – وهو
هيئة نظامية يقودها الشباب وتكرس جهودها لتعزيز دور الشباب يف االتحاد الربملاين الدويل
والربملانات عام ًة ألجل إثراء عمل املنظمة مبنظور الشباب .وقد عقد املنتدى مناقشات تفعالية
يف شه َري آذار/مارس وترشين األول/أكتوبر  .2018وخالل املنتدىُ ،ق ِّدمت تقارير عن التقدم
املحرز يف متكني الشباب عىل املستوى القطري مع إدماج آراء الشباب يف القرارات التي اعتمدتها
جمعية االتحاد الربملاين الدويل .وفض ًال عن ذلك ،تكللت جهود املنتدى الرائدة من أجل زيادة
متثيل الشباب يف جمعيات االتحاد الربملاين الدويل بالنجاح يف عام  2018مع اعتامد املجلس الحاكم
اقرتاحات املنتدى بشأن تعزيز مشاركة الشباب يف آذار/مارس ( 2018انظر إطار «دراسة إفرادية»
يف الصفحة  .)28وقد نتج عن ذلك تعديالت يف النظام األسايس لالتحاد الربملاين الدويل تق ِّدم حوافز
جديدة للربملانات من أجل تعيني برملانيني شباب بصفة مندوبني للجمعية .والهدف هو بلوغ
نسبة ال تقل عن  25باملئة من الربملانيني الشباب يف جمعيات االتحاد الربملاين الدويل يف املستقبل.
وإذ تع ّد هذه األحكام األوىل من نوعها يف أي منظمة دولية ،فإنها إشارة واضحة إىل التزام االتحاد
الربملاين الدويل بتحويل «أقواله إىل أفعال» يف فتح الحياة السياسية أمام الشباب.
ويف كانون األول/ديسمرب  ،2018استضاف االتحاد الربملاين الدويل باالشرتاك مع الجمعية الوطنية
ألذربيجان املؤمتر العاملي الخامس للربملانيني الشباب يف باكو .وجمع املؤمتر أكرث من  130برملانياً
شاباً من  44بلداً فض ًال عن أطراف معنية دولية وجهات أكادميية بارزة ومنظامت من املجتمع
املدين وناشطني شباب .وركز املؤمتر عىل االسرتاتيجيات املبتكرة الكفيلة بتحسني دمج حقوق
أجيال الغد ومصالحهم يف عملية صنع القرار اليوم .ويف إطار حامية البيئة ،وأمناط االستهالك
واإلنتاج املستدامة ،ومستقبل التعليم والعمل ،اجتمع الربملانيون الشباب حول مجموعة جريئة
من االلتزامات لتحضري برملاناتهم من أجل التفكري يف مستقبل «األجيال السبعة التالية» يف َ
مجال
سن القوانني واتخاذ القرارات.
ويس االتحاد الربملاين الدويل أيضاً مشاركة الربملانيني الشباب يف املداوالت الدولية الكربى .إذ شارك
َّ
وفد نشط من منتدى الربملانيني الشباب يف منتدى الشباب العاملي التابع للمجلس االقتصادي
واالجتامعي لألمم املتحدة يف كانون الثاين/يناير  2018بشأن دور الشباب يف بناء مجتمعات
حرضية وريفية مستدامة وقادرة عىل «إن املشكالت العاملية التي نواجهها جميعاً خطرية ،ويتطلب حلها التحيل بالشجاعة والتعاون
الصمود .وساهم املنتدى يف تأكيد الدور وإيجاد حلول مبتكرة .ونحن – الربملانيني الشباب – نؤكد بكل جرأة قدرتنا عىل أداء هذه
املحوري للربملانيني الشباب بصفتهم الجهات املهمة .ولكننا نحتاج إىل مقعد عىل طاولة صنع القرار إلحداث أي فرق ...وإننا نؤيد أهداف
الفاعلة الرئيسية يف حركة الشباب الدولية مع متثيل الشباب حتى يصبح  15باملئة من الربملانيني دون سن الثالثني ،و 35باملئة دون سن
متكينهم من االستامع ملجموعة واسعة من األربعني ،و 45باملئة دون سن الخامسة واألربعني بحلول عام ».2035
القادة العامليني ووجهات النظر املختلفة.
الوثيقة الختامية للمؤمتر العاملي الخامس للربملانيني الشباب (أذربيجان)

مر�صد عاملي مل�شاركة ال�شباب

يف عام  ،2018واصل االتحاد الربملاين الدويل دوره كمركز عاملي لرصد مشاركة الشباب يف الربملانات
وتقديم توصيات بهدف تعزيز تلك املشاركة .واستناداً إىل بيانات الدراسات االستقصائية التي
شملت أكرث من  200مجلس برملاين يف  150بلداً ،كشف تقرير االتحاد الربملاين العاملي لعام 2018
بشأن مشاركة الشباب يف الربملانات الوطنية وجود  2.2باملئة فقط من الربملانيني دون سن الثالثني،
وهي زيادة بسيطة مقارنة بعام  .)٪1.9( 2016ويعرض التقرير الخطوات التي ميكن أن تتخذها
الربملانات لتحفيز مشاركة الشباب ،منها وضع حصص للشباب ومواءمة الحد األدىن لسن الرتشح
للمناصب مع الحد األدىن لسن التصويت.
وقد ُأتيحت بيانات االتحاد الربملاين الدويل بشأن مشاركة الشباب يف الربملانات يف عام 2018
للجمهور عن طريق منصة بارالين الجديدة وهي منصة البيانات املفتوحة للمنظمة.

شباب يتظاهرون يف إسبانيا.
© Nurphoto/Artur Widak
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وإىل جانب تقرير عام  2018بشأن مشاركة الشباب يف الربملانات
الوطنية ،أصبحت هذه البيانات املتاحة مرجعاً دولياً للربملانات ووسائل
اإلعالم واألوساط األكادميية واملنظامت الدولية واملجتمع املدين يف
مجال تعزيز مشاركة الشباب .وتُستخدم هذه البيانات أيضاً بصفتها
من املصادر املرجعية الرسمية لرصد التقدم املحرز يف تحقيق مؤ َ
رشي
التنمية املستدامة  1-5-5و.1-7-16

�أهداف �شبابية جديدة
مت َّكن االتحاد الربملاين الدويل أيضاً ،من خالل بحوثه ،بالنهوض بحركة
الشباب العاملية عن طريق تحديد هدف معرتف به دولياً لتمثيل
الشباب يف الربملانات .وبعد إجراء مشاورات مع الربملانيني الشباب
واألطراف املعنية الدولية واألوساط األكادميية ،حدد منتدى الربملانيني
الشباب ثالثة أهداف للشباب عىل أساس نسبة الشباب إىل السكان.
ويدعو املنتدى إىل أن تحقق الربملانات الحصص الدنيا التالية بحلول
عام :2035
 15yباملئة من الربملانيني دون سن الثالثني؛
 35yباملئة من الربملانيني دون سن األربعني؛
 45yباملئة من الربملانيني دون سن الخامسة واألربعني.

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل
االتحاد الربملاين الدويل رشيك ملتزم بحملة «صغر السن
ال مينع من الرتشح» التي تهدف إىل خفض سن األهلية للرتشح
إىل املناصب السياسية .وأفىض تعاون االتحاد الربملاين الدويل
مع برملان نيجرييا ودعمه للحملة الوطنية يف هذا املجال إىل
اعتامد تعديالت دستورية يف أيار/مايو  2018قضت بخفض
سن األهلية للرتشح ملنصب الرئيس ومجلس النواب واملجالس
النيابية للواليات.
وقد أنشأ منتدى الربملانيني الشباب جزءاً فرعياً وطنياً خاصاً
بنيجرييا يف عام  .2016ويف عام  ،2017جمع املنتدى النيجريي
بفضل دعم االتحاد الربملاين الدويل برملانيني شباب من شتى
أنحاء أفريقيا لتبادل الخربات والتجارب والنظر يف التدابري
الالزمة لتعزيز مشاركة الشباب يف بلدانهم .ويف عام ،2018
مت َّكن املنتدى النيجريي للربملانيني الشباب من إسداء املشورة
للربملانيني الشباب يف غانا ودعمهم يف إنشاء شبكة وطنية
للربملانيني الشباب.

وينص كل هدف أيضاً عىل تحقيق التكافؤ بني الجنسني (أي أن يكون
 50باملئة نسا ًء و 50باملئة رجاالً) مع اعتامد كل بلد االسرتاتيجيات
املالمئة لظروفه الوطنية من أجل بلوغ تلك األهداف.

درا�سة �إفرادية
ال�سعي �إىل بلوغ ن�سبة  25باملئة من الربملانيني ال�شباب يف جمعيات
االحتاد الربملاين الدويل

حرصاً عىل تعزيز مشاركة الشباب يف جمعيات االتحاد الربملاين
الدويل ،اقرتح منتدى الربملانيني الشباب إدخال تعديالت عىل
النظام األسايس لالتحاد الربملاين الدويل ولوائحه تنص عىل أن
يضم كل وفد برملاين يشارك يف الجمعية شاباً أو شابة عىل األقل
حتى يشكل الشباب  25باملئة من الحضور .واعتمدت الهيئات
الرئاسية لالتحاد الربملاين الدويل تلك التعديالت يف ترشين األول/
أكتوبر  2018فأصبحت جزءاً من النظام األسايس لالتحاد الربملاين
الدويل ولوائحه .ويقرتح املنتدى نظاماً تحفيزياً يف النظام األسايس
واللوائح لبلوغ هدف الخمسة والعرشين باملئة كام ييل:
يسجل مندوباً إضافياً إذا كان برملاين
«يجوز لكل برملان عضو أن ِّ
شاب مشاركاً يف الوفد رشيطة أن يكون ذلك الوفد مكوناً من
رجال ونساء».
«يجوز ملمثلني اثنني من كل وفد أن يأخذا الكلمة أثناء املناقشة
العامة .ولهام أن يقتسام وقت التحدث كام يشاءان .ويجوز
لربملاين إضايف من كل وفد أن يأخذ الكلمة إ ّبان املناقشة العامة
إذا كان برملانياً شاباً».
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إىل جانب املنتدى السنوي للربملانيني الشباب واملؤمتر العاملي ،سريكز
العمل يف عام  2019عىل إبراز مشاركة الشباب يف الربملانات وتعبئة
اإلرادة السياسية الالزمة لتعزيز تلك املشاركة.
وسعياً إىل إرساء أسس متينة لتمكني الشباب ،يجمع االتحاد الربملاين
الدويل أدلة عىل مشاركة الشباب ،ويوفر منصة لشبكة متنوعة من
الربملانيني الشباب من جميع أنحاء العامل ،ويساعد الربملانيني عىل إيجاد
االسرتاتيجيات السليمة ملعالجة مسألة نقص متثيل الشباب وإدماج
آراء الشباب يف السياسات والترشيعات إدماجاً أفضل.
و ُيعتزم إطالق حملة عاملية للتوعية مبشاركة الشباب يف الحياة
السياسية وحشد االلتزام الالزم بالعمل عىل زيادتها.
وسيتعاون االتحاد الربملاين الدويل أيضاً مع الربملانات عىل الصعيد
الوطني من أجل دعم املبادرات الرامية إىل تعزيز مشاركة الشباب مثل
ائتالفات الشباب وتدريب الربملانيني الشباب عىل املسؤوليات القيادية.
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 أصغر رئيسة لالتحاد الربملاين،غابرييال كويفاس
 وهي تتحدث أمام الجمعية العامة لألمم،الدويل
.املتحدة يف نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية
UN Photo/Evan Schneider ©
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الهدف 7

تعبئة الربملانات حول
خطة التنمية العاملية
إذ مل يتبقَ سوى  11عاماً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،أصبح تحقيق الهدف السابع لالتحاد الربملاين الدويل أكرث إلحاحاً من
أي وقت مىض .وميكن للربملانات أن تضطلع بدور رئييس يف إحداث التغيري الالزم لتنفيذ خطة التنمية العاملية لعام  2030عن
طريق مسؤولياتها الترشيعية والرقابية واملالية والتمثيلية .ويف عام  ،2018عمل االتحاد الربملاين الدويل عىل تعزيز إسهام الربملانات
يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة من أجل مصلحة البلدان والشعوب.

30

�أهداف التنمية امل�ستدامة كو�سيلة للتعاون الربملاين الإقليمي
عىل مدى عام  ،2018تعاون أكرث من  400برملاين وموظف برملاين من أكرث من  50بلداً عىل تحقيق
أهداف التنمية املستدامة عن طريق الندوات اإلقليمية املخصصة لالتحاد الربملاين الدويل .فقد ن ُِّظمت
أول ندوة إقليمية عن تغري املناخ لربملانات منطقة البحر الكاريبي وهي من أكرث املناطق ترضراً
بظاهرة االحتباس الحراري .واستمر تعزيز التبادالت الربملانية عىل املستوى األقاليمي بتنظيم الندوة
الثالثة للربملانات اآلسيوية واألفريقية التي استضافها مؤمتر الصني الشعبي الوطني.
وتسعى ندوات االتحاد الربملاين الدويل إىل تحقيق التوازن الدقيق بني الجانبني النظري والتطبيقي
لتيسري التبادل بني الربملانيني ومتكينهم من الحصول عىل معلومات مح َّدثة والنظر يف فرص التعاون بني
مختلف املجموعات السياسية .وتفيض كل ندوة إىل عدد من التوصيات العملية واالسترشافية لتعزيز
العمل الربملاين يف مجال التنمية املستدامة.

وإن نسب املشاركة املرتفعة يف هذه الندوات «إن مجموعة أدوات التقييم الذايت املشرتكة بني االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة
خالل عام  2018دليل واضح عىل االهتامم اإلمنايئ والخاصة بأهداف التنمية املستدامة أداة مهمة للربملانات والربملانيني إذ تساعدنا عىل
املتزايد للربملانيني بامليض قدماً يف تحقيق رسم خارطة طريق إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتحديد سبل إسهامنا كربملانات».

أهداف التنمية املستدامة عن طريق إدماجها
يف عملهم .وقد شددت رئيسة االتحاد الربملاين
الدويل عىل ذلك االلتزام بنفسها خالل عدد
من الندوات اإلقليمية .ومع تزايد اإلقبال عىل هذه الندوات ،سيزداد عدد الربملانيني امللمني بخطة التنمية
وتبي هذه الفعاليات أيضاً للربملانيني أن أهداف التنمية املستدامة ليست خطة نظرية بحتة
العامليةِّ .
ومنفصلة عن الواقع وإمنا هي خطة تتوافق واألهداف اإلمنائية الوطنية لكل البلدان.

ثيالنغا سوماثيباال
رئيس اللجنة الربملانية املخصصة ألهداف التنمية املستدامة ،رسي النكا
ميناء بحرية شيلوا الداخلية الجافة
يف جزيرة شييس مبالوي.
© AFP/Amos Gumulira

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل
م�ساعدة الربملانات يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة

يق ِّدم االتحاد الربملاين الدويل املساعدة للربملانات التي ترغب يف تقييم استعدادها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق مجموعة
أدوات التقييم الذايت املشرتكة بني االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .ويف عام  ،2018قامت برملانات مايل وجورجيا ورسي
النكا وتشاد بإجراء عملية التقييم الذايت شارك فيها  450برملانياً وموظفاً تقريباً .ويشكل ذلك زيادة كبرية يف نسب املشاركة مقارن ًة بعام
 2017حيث شارك  155برملانياً فقط يف عمليات مامثلة.
أما يف مايل ،فقد ساعدت عملية التقييم الذايت الربملان عىل تحديد أولويات اسرتاتيجياته التنفيذية عىل األجلني القصري واملتوسط .وشملت
مجاالت العمل وضع اسرتاتيجية لتعزيز التواصل بني اللجنة املعنية بأهداف التنمية املستدامة وجهات التنسيق املعنية بأهداف التنمية
املستدامة يف اللجان األخرى ،فض ًال عن إيفاد بعثات ميدانية كل ستة أشهر لتقييم تأثري تنفيذ خطة التنمية املستدامة.
وأما يف جورجيا ،فقد ساعدت عملية التقييم الذايت الربملان عىل تحديد التدابري الرئيسية الالزمة لتحسني تنسيق التدابري املتعلقة بأهداف
التنمية املستدامة وتعميم تلك األهداف يف عمل اللجان الربملانية وعملية وضع امليزانية .وشملت األولويات املحددة تنظيم مناقشات
منتظمة خالل الجلسة العامة بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدامة ووضع آلية ملتابعة التقرير السنوي للحكومة يف هذا الشأن .وفض ًال عن
ذلك ،كلف الربملان خبرياً بدعم وضع خطة عمل متعددة السنوات.
وأما برملان رسي النكا ،فقد وضع خطة عمل مكونة من  27بنداً لتحقيق األولويات الوطنية املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة .وتدعو
الخطة إىل تحديث املبادئ التوجيهية للجان بشأن رصد تنفيذ خطة التنمية املستدامة وإنشاء مكتب مايل ملساعدة الربملانيني يف املسائل
املرتبطة بتمويل األنشطة الخاصة بأهداف التنمية املستدامة .واتفق الربملانيون عىل أن الطابع املهم والشامل ألهداف التنمية املستدامة
يستلزم التعاون بني األحزاب.
وأما يف تشاد ،فقد تضمنت خطة العمل التي أعدها الربملانيون إنشاء وحدة متعددة التخصصات لتقييم الترشيعات وتحديد الفئات
الضعيفة.
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تعزيز امل�ساهمة الربملانية يف جمال ال�صحة
تشتمل خطة التنمية املستدامة لعام  2030عىل رؤية شاملة للصحة
وإدراج التغطية الصحية الشاملة يف صميم أهدافها .ويف عام ،2018
واصل االتحاد الربملاين الدويل تعزيز املساهمة الربملانية القوية يف هذا
املجال مع الرتكيز عىل الروابط بني آليات الحوكمة عىل الصعيد العاملي
واإلقليمي والوطني التي تكتيس أهمية محورية يف ضامن تنفيذ
االسرتاتيجيات والسياسات الخاصة بالصحة واملساءلة عنها.
وقام االتحاد الربملاين الدويل ومنظمة الصحة العاملية بتنظيم جلسة
إعالمية تقنية مشرتكة إ ّبان الدورة الحادية والسبعني لجمعية الصحة
العاملية م َّكنت الربملانيني من تبادل أفضل املامرسات بشأن تحقيق
التغطية الصحية العاملية واألمن الصحي العاملي مع التشديد عىل
جودة الرعاية الصحية واملساواة يف االنتفاع بها .وساعد الرتكيز
املتزايد عىل التغطية الصحية الشاملة يف تجديد التزام أعضاء االتحاد
الربملاين الدويل بقضايا الصحة ،كام يتضح من القرار الخاص بتحقيق
التغطية الصحية للجميع الذي اعتمدته الجمعية  139لالتحاد
الربملاين الدويل .ورشع االتحاد الربملاين الدويل ومنظمة الصحة
العاملية يف وضع خطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم املربمة بينهام،
مع تحديد مجاالت العمل املشرتك لتعزيز االلتزام الربملاين بتحسني
تقديم الرعاية الصحية.
وعىل الرغم من التقدم املحرز يف عرص األهداف اإلمنائية لأللفية ،ال
يزال العديد من النساء واألطفال واملراهقني يف جميع أنحاء العامل
يواجهون تحديات مستمرة يف الحصول عىل الخدمات الصحية .وإن
االلتزام السيايس الرفيع املستوى ،مثل انضامم رئيسة االتحاد الربملاين
الدويل غابرييال كويفاس بارون إىل الفريق التوجيهي الرفيع املستوى

ملبادرة «كل امرأة ،كل طفل» ،قد سلط املزيد من الضوء عىل العمل
الربملاين يف مجال صحة املرأة والطفل واملراهقني ( .)WCAHوفض ًال
عن ذلك ،شارك وفد من الربملانيني برئاسة رئيسة االتحاد الربملاين
الدويل يف اجتامع رشاكة صحة األم والوليد والطفل ()PMNCH
وعقد اجتامع برملاين مك َّرس لهذا املوضوع حيث حدد
لعام ُ .2018
الربملانيون الصعوبات الرئيسية التي تواجه تحسني صحة املرأة
والطفل واملراهقني برسعة ومنها رضورة تطبيق أحكام الصكوك
الدولية واإلقليمية يف القوانني الوطنية ،واإلنفاذ املحدود للترشيعات
عىل أرض الواقع.
وركز االتحاد الربملاين الدويل يف عام  2018أيضاً عىل زواج األطفال
والزواج املبكر والزواج القرسي ( )CEFMباعتباره مامرسة تفاقم
عدم املساواة بني الجنسني وترض بالصحة البدنية والنفسية لألطفال
واملراهقنيَّ .
ونظم االتحاد الربملاين الدويل ندوة متهيدية بشأن ذلك
املوضوع يف زامبيا ليك تتناول الربملانيات والربملانيون معاً تلك القضية
التي ال تعالجها سوى الربملانيات عاد ًة .ونتيجة لذلك ،التزم برملان زامبيا
بإنشاء فريق تركيز للميض قدماً بهذه الخطة وإرشاك أعضاء الحكومة
واملجتمع املدين والزعامء التقليديني .وإضاف ًة إىل ذلك ،تعاون االتحاد
الربملاين الدويل مع منظمة الصحة العاملية عىل إعداد دراسة بشأن
الترشيعات املتعلقة بزواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي يف
 24بلداً أفريقياً من أجل تحديد املامرسات الفضىل فض ًال عن العوائق
التي تحول دون تطبيق القوانني املناهضة لزواج األطفال والزواج
املبكر والزواج القرسي يف املنطقة.
وأوفد الفريق االستشاري املعني بالصحة بعثة إىل رواندا من أجل
التعرف عىل أنشطة الربملان الوطني يف مجال الصحة اإلنجابية
وتوثيق املامرسات الجيدة يف ذلك املجال .وأفضت البعثة إىل عدد من
التوصيات ملساعدة الربملان عىل تعزيز عمله يف مجال الصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية.
وملا كانت التغذية السليمة أساس الصحة الجيدة ،جدد االتحاد الربملاين
الدويل التزامه بهذه القضية ،كام يتضح من انضامم األمني العام لالتحاد
الربملاين الدويل إىل الفريق التوجيهي ملبادرة تعزيز التغذية (.)SUN
فقد حث الربملانات يف عام  2018عىل جعل التغذية أولوية سياسية
وااللتزام بتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات
اجتامعياً واقتصادياً .وقد عملت حركة تعزيز التغذية ورشكاؤها حتى
اآلن مع برملانات  32بلداً عىل تلك القضايا.

رئيسة االتحاد الربملاين الدويل وحولها مشاركون يف اجتامع رشاكة صحة األم
والوليد والطفل يف نيودلهي بالهندIPU/Miriam Sangiorgio © .
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وبدأ االتحاد الربملاين الدويل العمل مع رشكائه عىل إعداد دليلني جديدين
خالل هذا العام أحدهام عن صحة النساء واألطفال واملراهقني واآلخر
عن التغذية .ويحدد الدليالن املسائل الرئيسية والتدابري العملية التي
قد يتعني عىل الربملانيني مراعاتها من أجل تهيئة بيئة مؤاتية والدفع
بعجلة التقدم يف هذين املجالني.

تي�سري م�ساهمة الربملانات
يف ق�ضايا التنمية العاملية الرئي�سية
مبناسبة الدورة الرابعة والعرشين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخَّ ،
نظم االتحاد الربملاين الدويل
والربملان البولندي اجتامعاً برملانياً حرضه حوايل  200مندوب من
أكرث من  50بلداً .ونظر املندوبون يف كيفية وضع أطر قانونية لتنفيذ
اتفاق باريس وتهيئة بيئات مؤاتية لالستثامرات املرتبطة باملناخ .وشدد
املشاركون عىل أهمية الرصد املنتظم لالنبعاثات ،والتحقق من التدابري
التي اتخذتها الحكومات ،ومراجعة االلتزامات الوطنية بخفض غازات
االحتباس الحراري ،مواكب ًة ألحدث املعارف العلمية.
وسعياً إىل دعم الربملانات يف تنفيذ اتفاق باريس عىل الصعيد الوطني،
أطلق االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئة مرشوعاً
لتعزيز قدرة الربملانيني عىل ترسيع تنفيذ اتفاق باريس واملساهامت
املحددة وطنياً .واختريت أربع برملانات لالستفادة من ذلك الدعم يف
عام .2019
َّ
ونظم االتحاد الربملاين الدويل أنشطة متعددة خالل املنتدى السيايس
الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة الذي ُعقد يف متوز/يوليو
ِّ .2018
ونظم حدث إ ّبان ذلك املنتدى أتاح للربملانيني املشاركني الفرصة
ملناقشة املوضوع الرئييس للدورة ،وكذلك حلقة عمل عن مجموعة
األدوات للتقييم الذايت املشرتكة بني االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ والخاصة بأهداف التنمية املستدامة .وقبل عقد
املنتدى السيايس الرفيع املستوى ،أجرى االتحاد الربملاين الدويل دراسة
استقصائية بشأن املساهامت الربملانية يف إعداد التقارير الوطنية
الطوعية .وخلصت الدراسة إىل أن  15من أصل  47برملاناً شملها
االستطالع ساهمت يف التقارير الوطنية الطوعية .ومن ثمُ ،حدد تعزيز
قدرات الربملانات يف مجال تحقيق أهداف التنمية املستدامة ورصده
أولوية رئيسية لكل البلدان.
ُوأجريت دراسة استقصائية عن «إضفاء الطابع املؤسيس عىل أهداف
التنمية املستدامة يف عمل الربملانات» شملت جميع الربملانات ملساعدة
االتحاد الربملاين الدويل عىل توثيق ونرش طرائق تنظيم األعامل املتعلقة
بأهداف التنمية املستدامة.
وواصل االتحاد الربملاين الدويل اإلسهام يف التعاون اإلمنايئ بوصفه عام ًال
متكينياً رئيسياً للتنمية املستدامة .وساهم االتحاد الربملاين الدويل،
بصفته ممث ًال للربملانات يف اللجنة التوجيهية لرشاكة عاملية من أجل
تعاون إمنايئ فعال ،يف تنفيذ برنامج أنشطة مشرتكة شمل عدداً من
الدراسات اإلفرادية القطرية واالجتامعات املتخصصة .وفض ًال عن
ذلك ،بدأ العمل عىل إعداد مذكرة إرشادية مشرتكة بني االتحاد الربملاين
موجهة
الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بشأن التعاون اإلمنايئ َّ

إىل الربملانيني؛ وق ِّدمت املساعدة يف إنشاء ائتالف لقادة األعامل من
أجل تقديم املشورة بشأن االستفادة من موارد القطاع الخاص يف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ وق ِّدمت مساهمة برملانية قوية
يف حلقة عمل الرشاكة العاملية من أجل تعاون إمنايئ فعال بشأن
إرشاك القطاع الخاص يف مسار التعاون اإلمنايئ (باريس ،أيلول/سبتمرب
 .)2018وشارك االتحاد الربملاين الدويل أيضاً يف تخطيط وتحضري جولة
املتابعة لعام  2019الخاصة بالرشاكة املذكورة آنفاً والرامية إىل تقييم
التقدم املحرز يف تنفيذ التزامات التعاون اإلمنايئ ومنها عدة التزامات
تتصل مبارش ًة بدور الربملانات (مثل املعونات املخصصة يف امليزانيات
التي تخضع للرقابة الربملانية ،واملعونات املحددة الغرض؛ واملساءلة
املتبادلة).

درا�سة �إفرادية
أطلق الربملان الفيتنامي نسخة باللغة املحلية من مجموعة
أدوات التقييم الذايت لالتحاد الربملاين الدويل/برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ خالل فعالية مخصصة ن ُِّظمت يف كانون األول/
ديسمرب بقيادة رئيس الربملان وبحضور األمني العام مارتن
شونغونغ .وتُظهر ترجمة مجموعة األدوات التزام الجمعية
الوطنية لفييت نام بتعزيز إسهامها يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة .ومجموعة األدوات متاحة حالياً بإحدى عرشة لغة.


العام املقبل

الوقت ينفد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ولذلك يجب أن تضاعف
الربملانات جهودها لوضع ترتيبات مؤسسية فعالة وتعميم األهداف يف
وظائفها .وسيواصل االتحاد الربملاين الدويل جهوده الرامية إىل مساعدة
الربملانات عىل تحقيق ذلك عن طريق توفري منصة إقليمية التخاذ
اإلجراءات الالزمة ،وتبادل املامرسات الجيدة ،وإدماج أهداف التنمية
املستدامة يف الخطط واالسرتاتيجيات الوطنية .وحرصاً عىل تشجيع العمل
الربملاين الوطني يف مجال أهداف التنمية املستدامة ،سيواصل االتحاد
الربملاين الدويل الرتويج الستخدام مجموعة أدواته للتقييم الذايت الخاصة
بأهداف التنمية املستدامة.
وفيام يتعلق باألهداف والغايات اإلمنائية املحددة ،سيكثف االتحاد
الربملاين الدويل عمله يف َ
مجال الصحة وتغري املناخ .إذ تترضر الفئات
املهمشة والضعيفة أكرث من غريها بعدم التقدم يف هذين املجالني ألنها
أول من يعاين من األمراض والكوارث الطبيعية بسبب تفاقم أوجه عدم
املساواة .وميكن للربملانات أن تعالج األسباب الجذرية لعدم املساواة عن
طريق اعتامد سياسات تحويلية بغية إقامة مجتمعات أكرث صحة وقدرة
عىل الصمود أمام تغري املناخ.
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الهدف 8

�سد الفجوة الدميقراطية
يف العالقات الدولية
يتعلق الهدف الثامن من اسرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل للفرتة  2021 – 2017بالعمل الربملاين لضامن تنفيذ االلتزامات الدولية
عىل الصعيد الوطني .ويؤدي االتحاد الربملاين الدويل دوراً تيسريياً رئيسياً يف هذا املجال وال سيام عن طريق رشاكته االسرتاتيجية مع
األمم املتحدة .ويف عام  ،2018اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة أحدث قراراتها التي تصدر كل عامني لتحديد سبل التعاون
بني االتحاد الربملاين الدويل والربملانات واألمم املتحدة .وكانت العملية الكاملة املؤدية إىل اعتامد االتفاق العاملي بشأن الهجرة مثا ًال
جيداً لرضورة إرشاك الربملانيني بنشاط يف مداوالت األمم املتحدة الرئيسية.
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توطيد التعاون مع الأمم املتحدة
اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،يف شهر أيار/مايو ،أحدث قرار بشأن التفاعل بني األمم املتحدة
والربملانات الوطنية واالتحاد الربملاين الدويل .وأيد القرار أكرث من  90دولة عضواً واع ُتمد بتوافق اآلراء،
مام يوجه رسالة سياسية قوية بأن زيادة التدقيق الربملاين وإرشاك الربملانيني من جميع أنحاء العامل يف
عمليات األمم املتحدة أمران أساسيان لجعل عملية صنع القرار العاملي أكرث شفافية وشمولية.
واستناداً إىل القرارات السابقة بشأن التعاون بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة والجهود الحثيثة
التي بذلتها رئيسة االتحاد الربملاين الدويل غابرييال كويفاس بارون ،أعلن القرار يوم  30حزيران/يونيو – وهو
تاريخ إنشاء االتحاد الربملاين الدويل – يوماً دولياً للعمل الربملاين .وأكد القرار رضورة التعاون الوثيق بني
االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة من أجل تعبئة جهود الربملانيني لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ويتيح املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة والتابع لألمم املتحدة ،بصفته اآللية العاملية
الرئيسية لتقييم التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،فرصة جيدة ليك ييرس االتحاد الربملاين
الدويل التعاون بني األمم املتحدة والربملانيني .ويف الدورة املعقودة يف متوز/يوليو  ،2018استضاف االتحاد الربملاين
الدويل عدداً من االجتامعات منها فعالية جانبية عن هدف التنمية املستدامة  12املتعلق بأمناط االستهالك
واإلنتاج املستدامة شارك فيها  100برملاين تقريباً ،وحلقة عمل مشرتكة بني االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ ملساعدة الربملانات يف إضفاء «بصفتي برملانياً سابقاً ،جربت بنفيس مسؤولية متثيل الناس ومحاولة تحقيق تطلعاتهم .ومن خالل
طابع مؤسيس عىل أهداف التنمية املستدامة .القوانني وقرارات اإلنفاق ،ميكن للربملانات أن تساهم كثرياً يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة
َّ
ونظم االتحاد الربملاين الدويل أيضاً أول التي تشكل خارطة طريقنا إىل إقامة مجتمعات مساملة وقادرة عىل التكيف والصمود يف ظل
اجتامع شامل عىل املستوى العميل بني كوكب صحي .وإذ نحتفل بهذا اليوم الدويل الجديد ،دعوين أعرب عن تأييدي لكل الربملانيني يف
االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة إلقامة كل أنحاء العامل وهم يسعون جاهدين إىل خدمة مصالح الناس الذين ميثلونهم».
روابط أقوى عىل املستوى التنفيذي بني
أنطونيو غوترييس
االتحاد الربملاين الدويل وعدة وكاالت تابعة
األمني العام لألمم املتحدة
ملنظومة األمم املتحدة.

امل�ساهمة الربملانية يف �إدارة الهجرة العاملية
تع ّد الجلسة الربملانية السنوية يف األمم املتحدة حدثاً رئيسياً مشرتكاً بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم
املتحدة مي ِّكن الربملانيني من املساهمة يف القضايا العاملية الرئيسية .ويف شباط/فرباير  ،2018ركزت الجلسة
عىل مسائل الهجرة يف إطار موضوع «نحو اتفاق عاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية :املنظور
الربملاين» .وأتاح االجتامع للربملانيني الفرصة للتأثري عىل مفاوضات االتفاق العاملي بشأن الهجرة .وإذ يوجد
أكرث من  258مليون مهاجر يف جميع أنحاء العامل – مع توقع زيادة ذلك العدد كثرياً يف املستقبل بسبب
الزيادة السكانية وزيادة وسائل االتصال وتفاقم تغري املناخ – فإن االتفاق العاملي يشكل إطاراً يغطي جميع
أبعاد إدارة الهجرة الدولية .ويحدد هذا االتفاق ،إىل جانب االتفاق العاملي بشأن الالجئني ،الرتتيبات العملية
الالزمة عىل الصعيدين العاملي والوطني لضامن إدارة الهجرة بطريقة سليمة ،والحفاظ عىل التوازن بني
حقوق اإلنسان الخاصة باملهاجرين والالجئني وحقوق الدول ذات السيادة.

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل

يق ِّدم «االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية» مثاالً عملياً لجهود االتحاد الربملاين
الدويل وتأثريه يف أعامل األمم املتحدة خالل عام  .2018إذ استند االتحاد الربملاين الدويل إىل تقاريره
وإعالناته وقراراته املتعلقة بالهجرة من أجل تقديم مجموعة من التوصيات إىل املتفاوضني عىل
الجوانب املختلفة لسياسة الهجرة داخل األمم املتحدة .وقد روعيت العديد من هذه التوصيات
– ومنها الحاجة إىل سياسات هجرة قامئة عىل األدلة ،والتزام الدول بتوفري أوراق هوية مناسبة
للمهاجرين ،والرتكيز عىل عوامل الهجرة – يف النص النهايئ لالتفاق .ولعل من أهم النتائج أن االتفاق
العاملي يعرتف بالدور املحدد للربملانات يف دعم تنفيذه يف كل بلد.

مهاجرون أغيثوا يف مالقة بإسبانيا.
© Nurphoto/Guillaume Pinon

35

وشارك يف الجلسة أكرث من  200برملاين وعضو يف فريق النقاش ،منهم �إ�شراك الربملانيني يف �أعمال الأمم املتحدة
رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة واملمثل الخاص لألمني العام لألمم
املتحدة املعني بالهجرة الدولية .ووزِّع تقرير الجلسة عىل جميع الدول
األعضاء يف األمم املتحدة ،وساعد يف إرشاد مداوالت االتحاد الربملاين
الدويل األخرى بشأن الهجرة خالل العام.

ويف الجمعية  138املعقودة يف آذار/مارس ،رحب االتحاد الربملاين
الدويل أيضاً باملفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،واملفوض
السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،واملدير العام للمنظمة الدولية
للهجرة يف مناقشة جامعية عن الهجرة والالجئني.
ويف كانون األول/ديسمرب ،استضاف االتحاد الربملاين الدويل والربملان
املغريب اجتامعاً برملانياً يف الرباط أثرى االتفاق العاملي مبارش ًة إذ اعتمد
قادة العامل االتفاق بعد بضعة أيام خالل اجتامع دويل حكومي يف
مراكش.

نتائج اللجنة الدائمة املعنية
ب�ش�ؤون الأمم املتحدة
خالل الجمعية  138لالتحاد الربملاين الدويل ،استضافت اللجنة الدامئة
املعنية بشؤون األمم املتحدة مناقشة حول املوضوع الرئييس للمنتدى
السيايس الرفيع املستوى لعام  2018مع ممثلني من برنامج األمم
املتحدة للبيئة وشبكة البصمة العاملية وهي منظمة بحثية .ودرس
املشاركون طرقاً عملياً لتحقيق هدف التنمية املستدامة  12من أجل
إصالح أمناط اإلنتاج واالستهالك وقياس التقدم املحرز نحو تحقيق
االستدامة ،وال سيام من خالل رصد اآلثار البيئية.
ويف الجمعية  139املعقودة يف ترشين األول/أكتوبر ،ركزت اللجنة عىل
الرضائب الدولية والتدابري الرامية إىل منع التهرب الرضيبي للرشكات،
مبساهامت من خرباء تابعني ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
وس ِّجل دعم قوي إلنشاء هيئة جديدة
(األونكتاد) واملجتمع املدينُ .
لألمم املتحدة تتعامل مع الرضائب ،للمساعدة يف مواءمة القوانني
الرضيبية يف جميع البلدان واستهالل العمل عىل معاهدة رضيبية
شاملة للرشكات املتعددة الجنسيات.

«توفر اللجنة الدامئة املعنية بشؤون األمم املتحدة منرباً فريداً
للربملانيني من أجل مناقشة القضايا العاملية مع كبار املسؤولني
باألمم املتحدة وطرح بعض األسئلة الصعبة .ومت ِّكن الربملانيني من
مساءلة الحكومات عن االلتزامات التي قطعتها عىل أنفسها يف األمم
املتحدة».
السناتور خوان كارلوس رومريو
رئيس اللجنة الدامئة املعنية بشؤون األمم املتحدة
وسناتور يف األرجنتني
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عمل االتحاد الربملاين الدويل ،طوال العام ،عىل متثيل املجتمع الربملاين
العاملي أو تيسري مشاركة الربملانيني يف عدد من مناقشات األمم املتحدة
وعملياتها ،مبا يف ذلك لجنة وضع املرأة ،ومنتدى األونكتاد العاملي
لالستثامر ،واملنتدى الثامن لتحالف الحضارات ،واالجتامع الوزاري
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية تغري املناخ ،ومشاورة خاصة متعددة األطراف
بشأن األمراض غري املعدية ،ومختلف اجتامعات املجلس االقتصادي
واالجتامعي لألمم املتحدة.
وركز منتدى األمم املتحدة لحقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة
القانون ،الذي ُعقد يف عام  2018برئاسة األمني العام لالتحاد الربملاين
الدويل ،عىل دور الربملانات والربملانيني .وجمع املنتدى بني الربملانيني
واملسؤولني الحكوميني وممثيل املجتمع املدين واألكادمييني لتبادل
املامرسات الجيدة وتحديد سبل تعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان
وستشد نتائج املنتدى
وسيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويلُ .
أيضاً التعاون بني االتحاد الربملاين الدويل ومجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة يف السنوات املقبلة.
ومن املبادرات األخرى املنفذة يف عام  2018إبرام مذكرة تفاهم
بني االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ُحددت فيه
األولويات التعاونية حتى نهاية عام  .2020وسيساعد ذلك االتفاق عىل
امليض قدماً يف األهداف البيئية الخاصة بخطة التنمية املستدامة وال
سيام الهدف  13الخاص بتغري املناخ ،وبناء القدرة الربملانية عىل وضع
ترشيعات فعالة واإلرشاف عىل تنفيذ القوانني والسياسات .وكخطوة
عملية أوىل بعد االتفاقُ ،أصدرت مذكرة إرشادية مشرتكة حول
وتبي هذه املذكرة العنارص الرئيسية
االقتصاد األخرض يف نهاية العامِّ .
لالقتصاد األخرض وتق ِّدم إرشادات عملية للربملانات حول كيفية االنتقال
من أمناط اإلنتاج واالستهالك املل ِوثة واملهدرة واملستهلكة للموارد.

تعزيز العمل الربملاين ب�ش�أن التجارة
إن املؤمتر الربملاين املعني مبنظمة التجارة العاملية هو مبادرة مشرتكة
بني االتحاد الربملاين الدويل والربملان األورويب تهدف إىل الحصول عىل
مساهامت من الربملانيني يف عمل منظمة التجارة العاملية ،وتعزيز
الشفافية واملساءلة ،وجعل التجارة العاملية مفيدة للجميع.
واتخذت اللجنة التوجيهية للمؤمتر عدداً من القرارات يف عام 2018
لتحسني عمل املؤمتر وجعل تأثريه عىل منظمة التجارة العاملية أكرث
جدوى ،مثل تنظيم جلسات إعالمية للربملانيني يف جميع أنحاء العامل
وإقامة رشاكات قوية مع األطراف املعنية األخرى مثل األوساط
األكادميية واملجتمع املدين ودوائر األعامل.
وخالل مؤمتر عام  ،2018دعا أكرث من  250مندوباً إىل تحديث منظمة
التجارة العاملية لزيادة فعاليتها ورشعيتها .وأكدوا التزامهم بإقامة نظام

تجاري دويل عادل قائم عىل التجارة الحرة كوسيلة لتشجيع النمو
االقتصادي العاملي والتنمية االقتصادية املستدامة ،وتوفري فرص عمل،
وضامن الرفاه للجميع.
ودعا املؤمتر إىل اتخاذ إجراءات عاجلة ملعالجة املأزق املستمر لهيئة
تسوية املنازعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية ،وتعزيز النظام
التجاري املتعدد األطراف ،وتحديد اسرتاتيجيات عملية أكرث لالرتقاء
باملعايري العاملية عن طريق تنسيق الجهود الرامية عىل معالجة القضايا
األساسية للفقر والجوع وسوء التغذية يف شتى أنحاء العامل.

«ما زلت مقتنعة بأن النظام التجاري املتعدد األطراف سيخرج ،هو
ومنظمة التجارة العاملية( ،من التحديات الحالية) أقوى من أي وقت
مىض مع فتح آفاق جديدة سيكون لها تأثري إيجايب ومهم يف حياة
الشعوب التي منثلها .واملسألة ليست سحرية وإمنا يجب أن نضاعف
جهودنا ،ونحفز خيالنا وروحنا االبتكارية ،ونستخدم شعورنا القوي
باملسؤولية لدعم التجارة العاملية وضامن تحقيق أهداف التنمية
املستدامة».

برملانات الع�شرين
بالتوازي مع قمة رؤساء دول مجموعة العرشين يف ترشين
الثاين/نوفمرب ،جمع االتحاد الربملاين الدويل واملؤمتر الوطني
األرجنتيني رؤساء الربملانات واملرشعني اآلخرين من االقتصادات
الرائدة العرشين يف العامل .والتزم املتحدثون بالعمل سوياً
عىل مواجهة تحديات مثل مستقبل العمل ،ومتويل التنمية،
ومكافحة الفساد ،ومتكني املرأة والشباب ،والتعليم ،وتجديد
االلتزام بالنظام املتعدد األطراف .ومن األهمية مبكان إرشاك
املتحدثني عىل هذا املستوى لسد الفجوة بني حوكمة مجموعة
العرشين وتحديد األولويات الوطنية يف الربملانات.

مارغريت مينساه ويليامز
رئيسة االتحاد الربملاين الدويل املشاركة
للمؤمتر الربملاين املعني مبنظمة التجارة العاملية


العام املقبل

يجري التحضري للمؤمتر العاملي الخامس لرؤساء الربملان يف عام .2020
وسيحدد املؤمتر اإلجراءات الالزمة ملواجهة التحديات الرئيسية التي
يواجهها املجتمع العاملي لزيادة تعزيز البعد الربملاين يف الحوكمة العاملية.
وتعتزم لجنة االتحاد الربملاين الدويل املعنية بشؤون األمم املتحدة ،كجزء
من عملها ،إرشاك الربملانات يف تقييم مدى استيعابها لعالقاتها باألمم
املتحدة  -وال سيام فيام يتعلق بتنفيذ االلتزامات العاملية عىل املستوى
الوطني.
ويف ظل املخاطر التي تواجه منظمة التجارة العاملية والنظام التجاري
العاملي ،سوف يعمل االتحاد الربملاين الدويل والربملان األورويب معاً عىل
تنظيم سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية والوطنية للمساعدة يف متكني
الربملانيني من املشاركة بفعالية يف القضايا املتعلقة بالتجارة.
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نحو ع�ضوية عاملية
الأع�ضاء ()178

رابطة الأمناء العامني للربملانات

االتحاد الرويس ،إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتني ،األردن ،أرمينيا ،إسبانيا،
أسرتاليا ،إستونيا ،إرسائيل ،إسواتيني ،أفغانستان ،إكوادور ،ألبانيا،
أملانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،أندورا ،إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي،
أوزبكستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،إيران (جمهورية – اإلسالمية) ،إيرلندا،
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 مولدوفا ،جنوب
أفريقيا ،جنوب السودان ،جورجيا ،جيبويت ،الدامنرك ،رواندا ،رومانيا،
زامبيا ،زمبابوي ،ساموا ،سان تومي وبرينسيبي ،سان مارينو ،سانت
لوسيا ،رسي النكا ،السلفادور ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة،
السنغال ،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 ،مقدونيا الشاملية ،املكسيك ،مالوي ،ملديف ،اململكة
العربية السعودية ،اململكة املتحدة ،منغوليا ،موريتانيا ،موريشيوس،
املوحدة) ،ناميبيا،
موزامبيق ،موناكو ،ميامنار ،ميكرونيزيا (واليات – ّ
الرنويج ،النمسا ،نيبال ،النيجر ،نيجرييا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،هايتي،
الهند ،هندوراس ،هنغاريا ،هولندا ،اليابان ،اليمن ،اليونان.

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.

الأع�ضاء املنت�سبون ()12
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
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وتحت رئاسة السيد فيليب شواب ،األمني العام للمجلس الوطني
السويرسي ،تعاونت الرابطة تعاوناً وثيقاً مع االتحاد الربملاين الدويل
خالل عام .2018
وواصل األمناء العامون اإلسهام يف تعريف مفهوم مركز االبتكار يف
الربملان وتولوا دوراً ريادياً عن طريق عرض استضافة مراكز إقليمية
وتوفري دعم مايل للمركز .وحصلت الرابطة رسمياً عىل صفة مراقب يف
اللجنة التوجيهية التي تق ِّدم املشورة االسرتاتيجية للمركز بشأن سبل
دعم االبتكار يف الربملان.
وواصل األمناء العامون أيضاً اإلسهام يف تعزيز استخدام املبادئ املشرتكة
لدعم الربملانات وتطبيقها خالل اجتامع مائدة مستديرة هدف إىل
بحث مبدأ االستيعاب والتقبل الربملانيني بالتفصيل أكرث ،وأرشدوا إعداد
دليل عن املبادئ املشرتكة لتعزيز تنفيذها.
ون ُِّظمت حلقة عمل باالشرتاك بني الرابطة واالتحاد الربملاين الدويل بشأن
الرقابة الربملانية إ ّبان الجمعية  139املعقودة يف ترشين األول/أكتوبر
 .2018واستخدم الربملانيون واألمناء العامون األسئلة الواردة يف مرشوع
مجموعة أدوات التقييم الذايت الجديدة أساساً لتحديد التحديات التي
تواجه الربملانات يف عملها عىل مساءلة الحكومات ،والطرق التي لجأت
إليها الربملانات للتغلب عىل تلك التحديات.
وق َّدم أعضاء الرابطة بانتظام دع ًام كبرياً إىل العديد من مشاريع تكوين
الكفاءات الربملانية التي نفذها االتحاد الربملاين الدويل يف عام ،2018
وأسهموا يف بحوث االتحاد الربملاين الدويل بشأن التدابري السياساتية
الالزمة ملكافحة العنف ضد املرأة يف الربملان.

تعبئة املوارد :من مي ِّول االحتاد الربملاين الدويل؟
مي ِّول 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.
وأبرمت عدة جهات مانحة اتفاقات متويل متعددة السنوات كانت
سارية خالل عام  .2018وتشمل 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 .وتق ِّدم 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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عدد قيا�سي من االجتماعات املتخ�ص�صة
لالحتاد الربملاين الدويل يف عام 2018
الدورة الخامسة والخمسون بعد املائة للجنة املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني
 25كانون الثاين/يناير –  2شباط/فرباير  / 2018جنيف ،سويرسا
الجلسة الربملانية يف األمم املتحدة لعام 2018
 22و 23شباط/فرباير  / 2018نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية
االجتامع الربملاين خالل الدورة الثانية والستني للجنة وضع املرأة :الربملانات
تخدم مصالح النساء والفتيات الريفيات
 13و 14آذار/مارس  / 2018نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية
املائدة املستديرة الثانية للخرباء بشأن املبادئ املشرتكة لدعم الربملانات –
الربملانات االستباقية :تعزيز التنمية الذاتية
 29آذار/مارس  / 2018جنيف ،سويرسا
الدورة الحادية واألربعني للجنة التوجيهية للمؤمتر الربملاين املعني مبنظمة
التجارية العاملية
 24و 25نيسان/أبريل  / 2018بروكسل ،بلجيكا
القمة الثانية عرشة لرئيسات الربملانات
 25و 26نيسان/أبريل  / 2018كوشابامبا ،بوليفيا
ندوة إقليمية بشأن «التعاون الربملاين من أجل
التنمية املستدامة :مكافحة الفقر والنهوض
بالرعاية الصحية»
 24و 25أيار/مايو  / 2018بلغراد ،رصبيا
الجلسة اإلعالمية التقنية بشأن «دور الربملانات
يف تحقيق التغطية الصحية للجميع واألمن
الصحي العاملي كوجهني لعملة واحدة»
 25أيار/مايو  / 2018جنيف ،سويرسا
ندوة إعالمية بشأن هيكل االتحاد الربملاين
الدويل وطريقة عمله لفائدة املشاركني
املتحدثني باللغة الفرنسية
 22 – 19حزيران/يونيو  / 2018جنيف ،سويرسا
القمة الثالثة لرؤساء الربملانات يف جنوب آسيا
بشأن تحقيق أهداف التنمية املستدامة
 11و 12متوز/يوليو  / 2018كولومبو ،رسي النكا
حدث برملاين جانبي خالل املنتدى السيايس
الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة
والتابع لألمم املتحدة
 18 – 16متوز/يوليو  / 2018نيويورك،
الواليات املتحدة األمريكية
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ندوة أقاليمية بشأن تكوين الكفاءات الربملانية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية
املستدامة :تحقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق التعاون الربملاين
فيام بني بلدان الجنوب
 12 – 10أيلول/سبتمرب  / 2018بيجني ،الصني
ندوة إقليمية بشأن أهداف التنمية املستدامة واملساواة بني الجنسني لفائدة
الربملانات يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 20 – 18أيلول/سبتمرب  / 2018اإلسكندرية ،مرص
الندوة اإلقليمية الثانية بشأن تحقيق أهداف التنمية املستدامة لفائدة
برملانات أمريكا الالتينية والكاريبي
 28و 29أيلول/سبتمرب  / 2018مدينة بنام ،بنام
املوجة الشعبوية الجديدة يف األمريكتني :تقدم أم تراجع لجامعات الشعوب
األصلية؟ حدث يف إطار أسبوع جنيف للدميقراطية
 4ترشين األول/أكتوبر  / 2018جنيف ،سويرسا
الدورة الثانية واألربعون للجنة التوجيهية للمؤمتر الربملاين املعني مبنظمة
التجارية العاملية مبناسبة املنتدى السنوي العام ملنظمة التجارة العاملية
 5ترشين األول/أكتوبر  / 2018جنيف ،سويرسا

ندوة إقليمية بشأن تحقيق أهداف التنمية املستدامة لفائدة برملانات
الجمعية الربملانية الدولية للدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة
 18ترشين األول/أكتوبر  / 2018سانت بطرسربغ ،االتحاد الرويس

الحوار بني األديان من أجل منع النزاعات وحل النزاعات القامئة :دراسات
إفرادية ومامرسات جيدة :حدث خالل أسبوع جنيف للسالم
 9ترشين الثاين/نوفمرب  / 2018جنيف ،سويرسا

حلقة عمل عن دور الربملانيني يف ضامن تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة
 19ترشين األول/أكتوبر  / 2018جنيف ،سويرسا

ندوة بشأن تحقيق أهداف التنمية املستدامة لفائدة مجموعة االثنى عرش
فأكرث يف االتحاد الربملاين الدويل وبرملانات رشق آسيا
 22 – 20ترشين الثاين/نوفمرب  / 2018القدس ،إرسائيل

حلقة عمل وأحداث برملانية يف سياق املنتدى العاملي لالسثامر 2018
 24 – 22ترشين األول/أكتوبر  / 2018جنيف ،سويرسا

الدورة الثانية ملنتدى األمم املتحدة لحقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة
القانون
 22و 23ترشين الثاين/نوفمرب  / 2018جنيف ،سويرسا

قمة رؤساء الربملانات يف قمة مجموعة العرشين
 31ترشين األول/أكتوبر –  2ترشين الثاين/نوفمرب  /بوينس أيريس ،األرجنتني
ندوة إقليمية بشأن تغري املناخ والحد من مخاطر الكوارث لفائدة برملانات
منطقة البحر الكاريبي
 5و 6ترشين الثاين/نوفمرب  / 2018باراماريبو ،سورينام
األصوات والرشاكات الحيوية يف حفظ السالم :حدث خالل أسبوع جنيف للسالم
 8ترشين الثاين/نوفمرب  / 2018جنيف ،سويرسا

متابعة الندوة اإلقليمية الخاصة مبساهمة الربملانات يف مكافحة االتجار
باألطفال وعمل األطفال مبناسبة الجلسة الربملانية للجامعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا
 23و 24ترشين الثاين/نوفمرب  / 2018أبوجا ،نيجرييا
املؤمتر العاملي للربملان اإللكرتوين 2018
 5 – 3كانون األول/ديسمرب  / 2018جنيف ،سويرسا
املؤمتر الربملاين املعني بالهجرة والسابق
العتامد االتفاق العاملي بشأن الهجرة
 6و 7كانون األول/ديسمرب  / 2018الرباط،
املغرب
الدورة الثالثة واألربعون للجنة التوجيهية
للمؤمتر الربملاين املعني مبنظمة التجارية
العاملية مبناسبة الدورة السنوية ملنظمة
التجارة العاملية
 6كانون األول/ديسمرب  / 2018جنيف،
سويرسا
الدورة السنوية للمؤمتر الربملاين املعني
مبنظمة التجارة العاملية
 6و 7كانون األول/ديسمرب  / 2018جنيف،
سويرسا
االجتامع الربملاين خالل مؤمتر األطراف يف
اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ
)(COP24
 9كانون األول/ديسمرب  / 2018كاتوفيتيش،
بولندا
املؤمتر العاملي الخامس للربملانيني الشباب
 14و 15كانون األول/ديسمرب  / 2018باكو،
أذربيجان
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النتائج املالية
التمويل
مي َّول 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 يد ِّون 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 ُيستخدم يف متويل
مشاريع وأنشطة التعاون التقني .وفيام ييل عرض ملخص ملصادر اإليرادات لعام  ،2018مبا يف ذلك االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
ألغراض مقارنة النفقات.

إيرادات االتحاد الربملاين الدويل بحسب املصدر (عىل أساس امليزانية)
االشرتاكات املقررة
صندوق رأس املال العامل
االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
املساهامت الطوعية
االستثامرات واإليرادات األخرى
مجموع اإليرادات

%21

%6
%2
%72
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االشرتاكات املقررة
صندوق رأس املال العامل
االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
املساهامت الطوعية

بالفرنك السويرسي
10 515 200
237 000
953 671
3 014 508
79 57914 640 801

%
%72
%2
%6
%21
%1-

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

نفقات االتحاد الربملاين الدويل بحسب الهدف االسرتاتيجي (عىل أساس امليزانية)
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
تعميم املنظور الجنساين واعتامد نهج قائم عىل الحقوق
تزويد األمانة مبوارد مالمئة وفعالة
التصفيات والتكاليف األخرى
مجموع النفقات

%16

%17

%8

إقامة برملانات دميقراطية قوية
%6
%7

%11

%6

%2
%22

%2

%4

بالفرنك السويرسي
2 355 912
1 242 100
1 553 726
272 699
3 318 091
224 405
644 595
898 119
993 207
910 119
549
2 444 700
111 03114 747 192

%
٪16
٪8
٪11
٪2
٪22
٪2
٪4
٪6
٪7
٪6
٪0
٪17
%1-

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
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البيانات املالية
تع ّد البيانات املالية املوحدة لالتحاد الربملاين الدويل وصندوق املعاشات التقاعدية القديم لعام  2018وفقاً للمعايري املحاسبية الدولية للقطاع
العام عىل أساس االستحقاق وعىل أساس استمرارية املرشوع .وتخضع البيانات املالية للمنظمة لتدقيق سنوي يجريه مراجع خارجي للحسابات
ويعي املراجع الخارجي للحسابات من مكتب وطني ملراجعة الحسابات وهو حالياً املكتب الفيدرايل السويرسي
بتكليف من اللجنة التنفيذيةَّ .
ملراجعة الحسابات.
توحد فيها البيانات املالية لالتحاد مع صندوق املعاشات التقاعدية القديم وتع ّد وفقاً للمعايري املحاسبية الدولية
وهي السنة السابعة التي ّ
للقطاع العام.
وتتوفر املزيد من املعلومات عن العمليات املالية لالتحاد مبا يف ذلك البيانات املالية السنوية وامليزانيات املوحدة عرب الرابط التايل:
.https://www.ipu.org/about-us/structure/secretariat/budget-and-finance

االتحاد الربملاين الدويل وصندوق املعاشات التقاعدية املغلق

بيان املركز املايل يف  31كانون األول/ديسمرب  2018بالفرنك السويرسي

األصول

األصول الجارية
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
األصول غري الجارية
األصول الثابتة
املباين واملرافق
األثاث
املعدات العامة
معدات تكنولوجيا املعلومات
املركبات
األصول غري املادية
املجموع الفرعي لألصول غري الجارية
مجموع األصول
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2018

 2017بعد التدقيق

13 658
4 080 445
335 638
4 738 877
9 168 618

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

872 329
403 100
75 207
53 045
1 403 682
7 243 100
180 100
17 995 500

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

8 237 189
24 298
59 033
79 268
10 675
8 410 464
246 787
8 657 251
26 652 751

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

2018

الخصوم

الحسابات الدائنة واملرتاكمة
املدفوعات املق َّدمة من األعضاء
اإليرادات املؤجلة
القروض
املجموع الفرعي للخصوم الجارية
الفروض الطويلة األجل
صندوق املعاشات التقاعدية املغلق
استحقاقات املوظفني األخرى
املجموع الفرعي للخصوم غري الجارية
مجموع الخصوم

األصول الصافية

األموال املقيدة
املكاسب (الخسائر) األكتوارية املقيدة يف األصول الصافية
الرصيد الرتاكمي للصندوق (رأس املال العامل بعد االشرتاكات)
األصول الصافية

217 062
337 639
1 554 798
189 600
2 299 099
5 120 998
12 306 973
1 517 019
18 944 990
21 244 089

431 683
3 787 3938 764 378
5 408 668

 2017بعد التدقيق
429 956
227 124
2 677 682
189 600
3 524 363
5 248 065
12 625 046
1 395 194
19 268 305
22 792 668

434 251
3 259 2479 368 551
6 543 555

45

منشورات عام 2018

مجموعات االتحاد الربملاين الدويل

النرشات املواضيعية
−التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة ضد النساء يف برملانات أوروبا
−التوجهات العاملية للترشيعات واملنازعات القضائية املرتبطة بتغري
املناخ :ملحة عامة لعام 2018

يصدر االتحاد الربملاين الدويل ست مجموعات من املنشورات لفائدة
الربملانيني وواضعي السياسات .وميكن االطالع عىل كل املنشورات عرب
هذا الرابط.

األدلة
−املامرسات الجيدة يف قوانني الجنسية ملنع حاالت انعدام الجنسة
والحد منها
−حرية التعبري للربملانات وأعضائها :األهمية ونطاق الحامية
−دليل لتوفري حامية دولية لالجئني وإقامة أنظمة لجوء حكومية
مبوجب القانون اإلنساين الدويل
التقارير
−مشاركة الشباب يف الربملانات الوطنية2018 :
−التقرير العاملي بشأن الربملان اإللكرتوين 2018
−املرأة يف الربملان يف عام  :2017استعراض العام الفائت
−التقرير السنوي عن أنشطة االتحاد الربملاين الدويل2017 :
الرسوم البيانية املعلوماتية
−الشباب يف الربملان يف عام 2018
−انتهاكات حقوق اإلنسان للربملانيني – 2018

معي .وتق ِّدم ملحة
النرشات املواضيعية تهدف إىل التوعية مبوضوع َّ
عامة عن موضوع محدد باالستناد إىل إحصاءات وجداول ورسوم
بيانية وأرقام وبيانات.
األدلة تتناول موضوعاً مع َّيناً بالتفصيل وتكون موجهة إىل املرشعني
املعنيني بإعداد القوانني والسياسات .وتعرض أفضل املامرسات وأمثلة
من بلدان أخرى وتعاريف للمفاهيم الرئيسية ومعلومات أساسية
ونصائح للتنفيذ.
مجموعات األدوات مت ِّكن الربملانات من تقييم ذاتها من حيث
مواطن قوتها وضعفها والتدابري الواجبة عليها يف مجال ما.
التقارير تتناول عاد ًة تفاصيل موضوع اسرتاتيجي محدد من أجل
اإلبالغ عام شهده من أوجه تقدم أو تراجع .وتحتوي عىل بيانات
جديدة وتُنرش إما سنوياً وإما دورياً.
املنشورات املرجعية تهدف إىل تقديم مبادئ توجيهية لدعم جهود
التنمية الربملانية.
الرسوم البيانية املعلوماتية تكون عاد ًة عىل شكل خرائط إلبراز
معي.
موضوع َّ

حقوق الطبع والنرش © االتحاد الربملاين الدويل 2019

يجوز نسخ هذا املصنف كلياً أو جزئياً ألغراض االستخدام الشخيص وغري التجاري
رشيطة نسخ بيانات حقوق الطبع والنرش واملصدر دون تغيري .ويرجى إبالغ
االتحاد الربملاين الدويل باستخدام محتويات املصنف.
الرقم الدويل املعياري للدوريات (2521-1420 :)ISSN
النسخة األصلية :اإلنجليزية
التصميم والقالبPhilippe Boisson :

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

T +41 22 919 41 50
F +41 22 919 41 60
E postbox@ipu.org
Chemin du Pommier 5
Case postale 330
1218 Le Grand-Saconnex
Geneva – Switzerland

: واملواقع التاليةipu.org تابعونا عرب

