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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  179برملاناً وطنياً عضواً
و 13هيئة 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 :احتفال أعضاء االتحاد الربملاين الدويل مبرور  130عاماً
عىل إنشاء املنظمة إ ّبان الجمعية  141يف بلغراد.
© االتحاد الربملاين الدويل/برملان رصبيا
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التمهيد

بعد عام و 130عاماً :التقييم والر�ؤية البعيدة املدى

مارتن شونغونغ ،األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل
© Dixon

كان عام  2019منعطفاً تاريخياً بالنسبة لالتحاد الربملاين الدويل الذي
احتفل مبرور  130عاماً عىل تأسيسه .فقد قطعت منظمتنا شوطاً طوي ًال
منذ اجتامعها األول يف عام  1889الذي مل يضم سوى مجموعة صغرية من
الربملانيني من تسع بلدان :فاليوم ،يضم االتحاد الربملاين الدويل  179برملاناً
عضواً و 13عضواً منتسباً.
وبعد حوايل  130عاماً من تأسيس منظمتنا ،مل يضعف إمياننا بأهمية تعبئة
النواب من أجل معالجة قضايا اليوم .ففي عام َّ ،2019
نظمنا بنجاح دورتني
للجمعيات يف قطر ورصبيا والعديد من الفعاليات األخرى التي جمعت
آالف الربملانيني من أجل العمل عىل مجموعة واسعة من القضايا ،منها
تغي املناخ والتعليم والصحة واالقتصاد واألمن ،وكذلك من أجل إدماج ُبعد
ّ
برملاين يف الحوكمة العاملية وخطة التنمية املستدامة لعام .2030
وفض ًال عن ذلكَّ ،يسنا عدداً غري مسبوق من الجلسات الثنائية واملبارشة يف
اجتامعاتنا الربملانية ،دلي ًال عىل أن منظمتنا تظل املنرب الرئييس للدبلوماسية
الربملانية العاملية وإحالل السالم بني األمم كام توخى مؤسسونا األولون.

االحتفال مبرور  130عاما ً على �إن�شاء االحتاد الربملاين الدويل
لقد سعدنا عىل مدى هذا العام باستضافة ودعم احتفاالت متعددة مبناسبة مرور  130عاماً عىل إنشاء منظمتنا .ففي
حزيران/يونيو ،أعاد الربملانيون الربيطانيون والفرنسيون عقد اجتامع عام  - 1889االجتامع التأسييس لالتحاد الربملاين
الدويل يف مدينة باريس .وفض ًال عن ذلك ،أطلقنا معرضاً ألعاملنا عىل مدى العقود يف مقر األمم املتحدة بجنيف ونيويورك
انتقل بعد ذلك إىل برملانات أعضاء مثل بنغالديش ورصبيا وباراغواي.
ومبناسبة اليوم الدويل للعمل الربملاين وعيد تأسيس منظمتنا يف  30حزيران/يونيو ،انضم رؤساء جمعية االتحاد الربملاين
الدويل السابقون والحارضون واملقبلون إىل رئيسة املنظمة وأمينها العام لالحتفال بهاتني املناسبتني يف مقر املنظمة؛ فكانت
فرصة للنهوض بالقيم األصلية التي حددها مؤسسو منظمتنا.

تويل دورنا القيادي
تبي من بعض
كانت االحتفاالت مبرور  130عاماً مناسبة مفيدة إلبراز صورة منظمتنا وريادتها يف عدد من املجاالت ،كام َّ
الرتشيحات الحديثة.
وإذ نظل ملتزمني بصحة النساء واألطفال واملراهقني ،فقد انضمت رئيسة منظمتنا إىل الفريق التوجيهي الرفيع املستوى
املعني بحركة «كل امرأة ،كل طفل» وانضم أميننا العام إىل اللجنة التنفيذية لرشاكة صحة األم والوليد والطفل.
وتقديراً اللتزام االتحاد الربملاين الدويل باملساواة بني الجنسني ،ان ُتخب األمني العام ملنظمتنا رئيساً للمجلس العاملي للشبكة
الدولية ألنصار ونصريات املساواة بني الجنسني ،وهي شبكة من متخذي القرارات ملتزمني بتذليل العوائق الجنسانية.
وقد ُع ِّي األمني العام يف مرحلة سابقة من العام من بني القادة العامليني امللتزمني مبكافحة سوء التغذية عن طريق حركة
«تعزيز التغذية».

�إظهار ت�أثرينا
قررنا هذا العام تغيري عنوان تقريرنا السنوي إىل «تقرير الوقع واألثر» نظراً إىل تحول الرتكيز من وصف األنشطة إىل
اإلنجازات وأعامل إحداث التغيري .وفيام يخص املرتبطة بالنهوض بالدميقراطية ومساعدة الربملانات لتصبح أقوى وأكرث
شباباً وابتكاراً وتوازناً بني الجنسني والدفاع عن حقوق اإلنسان للربملانيني املعرضني للخطر ،ميكننا أن نذكر عدداً من
اإلنجازات يف عام :2019
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yشهد العام املايض زيادة قدرها  39حالة موافقة من الربملانات الوطنية عىل إحدى األدوات الرئيسية لالتحاد الربملاين الدويل ،وهي
«املبادئ املشرتكة لدعم الربملانات» التي تحدد سبل تحكم الربملانات يف مسارها التنموي لتصبح مؤسسات أكرث فعالية.
yوبعد البحثني الرائدين اللذين أصدرهام االتحاد الربملاين الدويل يف عا َمي  2016و 2018عن التحيز الجنيس والعنف ضد املرأة يف
الربملانات ،قررنا تحويل انتباهنا من تحليل هذه القضية إىل توفري الحلول ،مع نرش إرشادات جديدة عن طرائق جعل الربملانات
أماكن آمنة خالية من أشكال التحرش واملضايقة واإلساءة .وقد ق َّدمنا املشورة إىل سبعة برملانات التمستها من أجل التصدي للتحيز
الجنيس يف مؤسساتها.
yويف عام  ،2019دافعت لجنة االتحاد الربملاين الدويل املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني عن حاالت  533برملانياً رفعوا شكاوى بشأن
انتهاكات لحقوق اإلنسان ،وهو ثاين أكرب عدد من الحاالت املحالة يف تاريخ اللجنة املمتد  40عاماً؛ ولألسف ،قد ال يكون ذلك
إال البداية .وقد حققت اللجنة عدة إنجازات خالل العام ،وال سيام اإلفراج عن النائب الكونغويل السابق السيد يوجني ديومي ندونغاال.
تحسن التعاون مع السلطات الوطنية كثرياً بفضل النهج الذي اعتمدته منظمتنا  -وهو الحوار أوالً وقبل كل يشء وعدم
ولقد َّ
التهاون يف الدفاع عن سالمة املؤسسات الربملانية .وقد دأبنا عىل هذا النهج أيضاً لحامية الربملانيني يف فنزويال عىل مدى هذا العام.
yواعتمدت الربملانات األعضاء ،إ ّبان الدورة  141لجمعية االتحاد الربملاين الدويل يف رصبيا يف ترشين األول/أكتوبر ،أول قرار برملاين
عن التغطية الصحية الشاملة .وكان هذا القرار التاريخي مثار الجهود املبذولة لتعبئة الربملانات يف جميع أنحاء العامل لضامن أن
الحق يف الصحة للجميع بحلول عام  2030حق يكفله القانون يف جميع أنحاء العامل .وهو مثال بارز آخر لطريقة حفاظ الربملانات
عىل مكانتها املهمة عن طريق االتحاد الربملاين الدويل .ونحن ممتنون لرشكائنا يف منظمة الصحة العاملية ،مبا فيها مديرها العام،
عىل دعمهم القوي.
yوقد أ َّكد االستبيان السنوي للربملانات األعضاء تأثري االتحاد الربملاين الدويل يف الترشيعات والخطط الوطنية .إذ أفادت  31يف املئة
من الربملانات املجيبة بسن ترشيعات جديدة نتيجة لجمعيات منظمتنا وبرامجها ومبادراتها وقراراتها .وأفادت  75يف املئة أيضاً
بأنها اتخذت إجراءات عملية عقب اجتامعات االتحاد الربملاين الدويل.

زيادة ح�ضورنا
بدأت اسرتاتيجيتنا الجديدة للتواصل تؤيت مثارها كام يتضح من مقاييس الحضور التي ارتفعت يف جميع املجاالت .فقد أطلقنا موقعنا
اإللكرتوين الجديد يف عام  ،2019مام مكننا من الوصول إىل أكرث من  200 000زائر خالل السنة ارتفاعاً من  64 000يف عام .2017
وعزز حضورنا عىل وسائل التواصل االجتامعي كثرياً بفضل املشاركة الكبرية للمجتمع الربملاين عىل تويرت وفيسبوك ودخولنا مؤخراً عىل
ُ
إنستغرام .وقد فتحنا مؤخراً صفحة عىل لينكدن يف إطار جهودنا املستمرة للتواصل مع الربملانيني من جميع أنحاء العامل.
وسعياً إىل إبراز مكانة الربملانيني وتعزيز حضورهم اإلعالمي ،بدأت اسرتاتيجيتنا الخاصة بنرش املزيد من املقابالت مع النواب تؤيت مثارها،
مع حصول الفيديوهات الشبكية عىل نحو  50 000مشاهدة بحلول نهاية العام.

التطلع �إىل امل�ستقبل
يف عام  ،2020سيواصل االتحاد الربملاين الدويل تحفيز العمل والتنسيق الربملانيني عن طريق عمله الربنامجي واجتامعاته الربملانية عىل
الرغم من تفيش وباء فريوس كورونا املستجد (كوفيد .)19-وإذ أضحى هذا الوباء تحدياً عاملياً غري مسبوق ال يعرف حدوداً وال يسلم
من بطشه أحد  -وبخاص ٍة الفقراء والضعفاء واملهمشني  -فقد أصبح التضامن والتعاون والتنسيق دولياً أهم من أي وقت مىض ،وبات
لزاماً عىل املجتمع الربملاين أن يديل بدلوه ويؤدي دوره املحوري يف هذا املجال.
وإىل جانب الدورة  142للجمعية املزمع عقدها يف كيغايل برواندا يف ترشين األول/أكتوبر ،سنتعاون مع األمم املتحدة والربملان
النمساوي الستضافة املؤمتر العاملي الخامس لرؤساء الربملانات يف فيينا يف الفرتة املمتدة من  19إىل  21آب/أغسطس من أجل تحقيق
أعىل مستويات التمثيل الربملاين يف هذه القضايا.
وبعد  130عاماً من قيام منظمتنا واقرتابها من تحقيق العضوية العاملية ،يظل هدفنا ثابتاً  -وهو متكني كل نواب العامل ،وعددهم
 46 000نائب ،من النهوض بالسالم والدميقراطية والتنمية املستدامة .فاالتحاد الربملاين الدويل يدور حول الربملانات وبالربملانات ومن
أجل الربملانات .وإنه لرشف لنا أن نساعد املنظمة يف الوفاء مبهمتها النبيلة.
مارتن شونغونغ
األمني العام
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الهدف 1

�إقامة برملانات دميقراطية قوية
ملا كانت إقامة برملانات قوية وفعالة من املقومات األساسية للدميقراطية والتنمية ،فإننا نعمل عىل وضع معايري ومبادئ توجيهية
عامة ومساعدة الربملانات يف توجيه تطورها املؤسيس من أجل بلوغ هذا الهدف االسرتاتيجي الرئييس .ومن هذا املنطلق ،قدَّمنا عىل
مدى عام  2019دع ًام لتسعة بلدان من أجل تكوين الكفاءات يف مجاالت عدة من أبرزها التخطيط االسرتاتيجي وتقييم السياسات
العامة .وفض ًال عن ذلك ،شهد عام  2019مبارشة أعامل «مركز االبتكار يف الربملان» التابع لالتحاد الربملاين الدويل والذي أنشأ حتى
اآلن مثانية محاور عمل يف برملانات حول العامل.
وتق ّر خطة التنمية املستدامة بأن املؤسسات الفعالة رضورية إلحراز التقدم يف كل املجاالت التي تغطيها أهداف التنمية املستدامة.
وتكتيس الغايتان ( 6-16مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة) و( 7-16اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات
وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل) أهمية خاصة بالنسبة للربملانات .ويدعم عملنا عىل إقامة برملانات دميقراطية قوية مبارش ًة التقدم
نحو بلوغ غايات التنمية املستدامة ومن ثم تحقيق كل أبعاد التنمية املستدامة .ويع ّد االتحاد الربملاين الدويل الوكالة الرسمية
املك َّلفة برصد التقدم املحرز يف تحقيق املؤرش -1-7-16أ للتنمية املستدامة الذي يرصد مناصب صنع القرار يف الربملانات بحسب
الجنس والعمر.
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تطبيق التنمية الذاتية للربملانات
اعتمد االتحاد الربملاين الدويل املبادئ املشرتكة العرشة لدعم الربملانات يف ترشين األول/أكتوبر
 2014بغية مساعدة الربملانات يف أن تكون مؤسسات أقوى وأفضل ،وقد وافق  161برملاناً ومنظمة
رشيكة عىل هذه املبادئ حتى اآلن.
ولعل جوهر هذه املبادئ املشرتكة أن متلك الربملانات زمام مسارها التنموي :إذ إن «الربملان
وحده هو القادر عىل تحديد احتياجاته ووضع أهداف اسرتاتيجية واسعة فض ًال عن اعتامد نهوج
مخصصة ألنشطة معينة»( .املبدأ )1

وقد أصدرنا يف عام « 2019دليل املبادئ «املبادئ املشرتكة لدعم الربملانات مرجعنا يف كل جهودنا الرامية إىل دعم الربملان».
املشرتكة لدعم الربملانات» من أجل مساعدة
مجلس الشعب األملاين
القادة الربملانيني يف تحديد أهدافهم التنموية
عن طريق عملية من التنمية الذاتية الربملانية .ويعرض هذا الدليل العميل املنحى واملضمون
أمثلة من جميع أنحاء العامل مع تسليط الضوء عىل الربملانات التي حققت تقدماً جزرياً يف تويل
زمام مستقبلها .وقد حافظنا عىل املامرسة الجيدة لعقد مشاورات واسعة النطاق مع الربملانات يف
إعداد ذلك الدليل الذي استفاد من مساهامت أكرث من  40برملاناً.

وعقب التدريب الذي ق َّدمه االتحاد الربملاين الدويل يف عام  ،2018أصبح برملان زامبيا قدوة يف
الريادة الربملانية إذ ك َّيف مجموعات أدوات التقييم الذايت لالتحاد الربملاين الدويل َّ
ونظم مجموعة
من متارين التقييم الذايت استفاد منها  49برملانياً و 37موظفاً .وقد عقدنا أيضاً دورة تنشيطية
للموظفني الربملانيني الذين يرسوا متارين التقييم الذايت.

تعزيز الوظائف الأ�سا�سية للربملانات

الرقم الرئي�سي:
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شهد عام  2019زيادة عدد حاالت
املوافقة عىل املبادئ املشرتكة
لدعم الربملانات  39حالة مبناسبة
االحتفال مبرور  130عاماً عىل إنشاء
االتحاد الربملاين الدويل.

يف جيبويت ،واصلنا دعم الجمعية الوطنية يف إحداث التغيري املنشود .ويف إطار مرشوع حقوق
اإلنسان الذي ميوله االتحاد األورويب ،ساعدنا الجمعية الوطنية يف إنشاء مجموعة معنية
بقضايا الجنسني ويف إعادة تحديد نطاق عمل إحدى اللجان إلدراج حقوق اإلنسان يف نطاق
اختصاصاتها الرسمية.
وفض ًال عن ذلك ،قمنا بتدريب برملانيات عىل تحسني طرائق العمل مع الناخبني ومتثيلهم،
ودعمنا مداوالت الجمعية الوطنية الخاصة
بسن قانون جديد ملنع العنف ضد النساء «أنهينا للتو يف هذا الصباح حلقة عمل عن إنشاء مجموعة لشؤون النساء ومجموعة معنية
والفتيات (اع ُتمد يف شباط/فرباير  .)2020بقضايا الجنسني وتوعية الربملانيني بحقوق اإلنسان .وهي خطوة كبرية نحو النهوض بحقوق
وإضافة إىل ذلك ،دعمنا إنشاء وحدة تنسيق املرأة يف الربملان والدفاع عنها».
داخل اإلدارة الربملانية لتحسني تنسيق املوارد
السيد محمد عيل ُحمد
البرشية وإدارتها عىل املستوى الداخيل.
رئيس الجمعية الوطنية يف جيبويت
وقد واصلنا تدريب الربملانيني واملوظفني
يف تشاد وباكستان لفهم أدوارهم يف صياغة الترشيعات وتقييم السياسات العامة عىل نحو
أفضل .وساهم دعمنا لباكستان يف إعادة تشكيل الوحدة املعنية بصياغة الترشيعات لالستجابة
الحتياجاتها عىل نحو أفضل .ويف تشاد ،ساعدنا الربملان يف تحديث نظامه الداخيل ليشمل دور
تقييم السياسات العامة متاشياً مع أحكام دستور عام .2018
ويف جيبويت وتونس ،ساهمت جهودنا يف تحقيق الرؤى االسرتاتيجية التي سرتشد مسار تنمية
الربملانات يف املستقبل .وواصلنا تقديم الدعم لربملان ميامنار من أجل تحقيق أولويته االسرتاتيجية
الرامية إىل إنشاء مركز متيز للتع ّلم الداخيل.

© AFP / Christophe Archambault
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حلقة عمل لتكوين كفاءات الربملانيني يف جيبويت.
© جمعية جيبويت الوطنية Ambassa Mohamed Ambassa /

ت�سخري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
لتح�سني العمليات الربملانية والو�صول �إىل املعلومات
توضِّ ح بيانات االتحاد الربملاين الدويل كيف ميكن للربملانات أن تستفيد من
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أداء مهامها األساسية بشكل أفضل.
ومع ذلك ،فإن نقص املهارات والخربات عىل املستوى الداخيل ال يزال
يساهم يف اتساع الفجوة الرقمية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية.
وقد ركزت ميامنار وفانواتو عىل تسهيل وصول النواب واملوظفني
الربملانيني إىل الوثائق واملعلومات الربملانية .وساعد تعاوننا مع برملان
ميامنار يف إطالق موقع برملاين داخيل وتوفري إمكانية النفاذ عن
بعد للنواب واملوظفني .وأفىض عملنا املرتبط بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف فانواتو إىل إطالق خدمة أخبار ،وإنشاء مستودع رقمي
يحتوي حالياً عىل أكرث من  2000مجموعة ،وتدريب املوظفني عىل
تحديث هذا املستودع .وأصبح بإمكان النواب النفاذ إىل الوثائق
الرقمية عرب اإلنرتنت يف ميامنار وفانواتو.

بناء �شبكة من حماور االبتكار الربملانية
تجمع املحاور الربملانية بني الربملانات التي ترغب يف التعاون عىل تعزيز
االبتكار من أجل تعزيز الربملانات .وتعمل املحاور عىل أساس إقليمي أو
مواضيعي .ومن خالل «مركز االبتكار يف الربملان» التابع لالتحاد الربملاين
الدويل ،وهو عبارة عن رشاكة بني املنظمة والربملانات لتحسني استخدام
التكنولوجيات الجديدة ،بادرت مثانية برملانات بعرض استضافة محاور.
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وتجتمع املحاور عرب اإلنرتنت وخارجه لوضع مرشوعات مشرتكة تغطي
مجاالت تكوين الكفاءات واملامرسات الجيدة وإقامة شبكات الخربة.

املحاور املواضيعية
محور البيانات املفتوحة  -الجهة املضيفة :مجلس النواب يف الربازيل
محور إدارة تكنولوجيا املعلومات  -الجهة املضيفة :الربملان األورويب
محور الشفافية  -الجهة املضيفة :إرسائيل
املحاور اإلقليمية
محور أمريكا الالتينية  -الجهة املضيفة :مجلس النواب يف شييل
محور الجنوب األفريقي  -الدولة املضيفة :زامبيا
محور رشق أفريقيا  -الدولة املضيفة :كينيا
محور الكاريبي  -الدولة املضيفة :ترينيداد وتوباغو
محور املحيط الهادئ  -الدولة املضيفة :نيوزيلندا

تتبع االبتكار يف الربملانات حول العامل
مؤرش االبتكار هو منشور إلكرتوين فصيل يصدره االتحاد الربملاين الدويل.
والغرض منه هو تبادل املعلومات بني الربملانات من أجل تحفيز التفكري
وتشجيع التعاون .ويوفر كل مؤرش معلومات مح َّدثة عن عمل املحاور،
ويربز التطورات االبتكارية داخل اإلدارات الربملانية فض ًال عن اإلجراءات
الربملانية املتصلة بالتكنولوجيات الجديدة التي تؤثر يف املجتمع .وقد
تضمن املؤرش حتى اآلن قصص ابتكارات من برملانات األرجنتني والنمسا
والربازيل وفنلندا واليونان وميامنار واألردن وسورينام وزامبيا.

درا�سة حالة
الو�صول �إىل الت�شريعات عن طريق البيانات املفتوحة
تصدر أغلب الربملانات ثروة من الترشيعات والوثائق املتصلة
بها .ولكن قد يكون من الصعب الوصول إىل تلك الترشيعات
يف مجموعة من البلدان .فامذا لو كانت هناك بوابة واحدة
للبحث عن الوثائق الترشيعية ملختلف الربملانات واالطالع عليها
وترجمتها آلياً إىل لغتكم الوطنية؟ هذا طموح سحابة البيانات
املفتوحة لالتحاد الربملاين الدويل ،وهو أول مرشوع ملحور
البيانات املفتوحة الذي يع ّد من املحاور املواضيعية الثالثة ملركز
االبتكار.
ويف كانون األول/ديسمرب  ،2019نرش املرشوع أول إثبات مفهوم
يعرض إمكانية البحث عن الرتجامت اإلنجليزية للوثائق
الترشيعية الخاصة بخمس برملانات هي الربازيل وكندا وإستونيا
وإسبانيا والربملان األورويب .وإن أهداف عام  2020هي إدماج
املزيد من البيانات يف النظام ،وتحسني النموذج األسايس،
وإعداد لوحات بيانية حتى يسهل عىل املستخدمني العثور عىل
ترشيعات مختلف البلدان واملقارنة بينها.

م�ساعدة الربملانات يف (�إعادة) التوا�صل مع النا�س
ُينرش التقرير الرائد لالتحاد الربملاين الدويل عن حالة الربملانات – وهو
التقرير الربملاين العاملي – كل أربع سنوات بالرشاكة مع برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ .وعقب مشاورات مستفيضة يف عام  ،2019سريكز
اإلصدار الثالث (املزمع نرشه يف عام  )20201عىل مشاركة املواطنني يف
العمليات الدميقراطية املبارشة أو التشاركية .ويف عام  ،2021سنستهل
دراسات استقصائية تشمل الربملانات واألطراف املعنية األخرى وال سيام
من املجتمع املدين.


العام املقبل

إىل جانب البحوث الخاصة بالتقرير الربملاين العاملي ،سنبدأ العمل
عىل إعداد التقرير العاملي عن الربملان اإللكرتوين – وهو تقرير يصدره
االتحاد الربملاين الدويل كل عامني عن طريقة استخدام الربملانات
للتكنولوجيات الجديدة لتكون مؤسسات أفضل وأقوى .وسندخل
تحسينات أيضاً عىل منصة  Parlineللبيانات املفتوحة ،مبا يف ذلك
عن طريق جمع بيانات عن املؤرش -1-7-16أ للتنمية املستدامة ،بغية
املساهمة يف وضع املؤرشات الربملانية الخاصة بالغايتني  6-16و7-16
للتنمية املستدامة .وسنستضيف أيضاً اجتامع الخرباء الثالث املعني
باملبادئ املشرتكة لدعم الربملانات.

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل :جتميع البيانات من �أجل الربملانات وعنها
إن منصة  Parlineهي منصة البيانات املفتوحة لالتحاد الربملاين الدويل ،و ُيعرتف بها بوصفها املصدر العاملي للبيانات الخاصة بالربملانات
الوطنية الذي تستخدمه الربملانات والباحثون والطالب والعديد من وسائل اإلعالم املرموقة .وتحتوي عىل بيانات عن هيكل كل برملان
وطريقة عمله فض ًال عن متثيل النساء والشباب فيه.
وقد استخدم أكرث من  65000شخص منصة  Parlineيف عام  .2019وتع ّد البيانات الخاصة بالنساء يف الربملانات الوطنية أكرث املوارد
استخداماً.
وساهمت  93يف املئة من برملانات العامل ببيانات يف منصة  Parlineيف عام  .2019وأنشأنا أيضاً شبكة مراسيل  Parlineلدعم تبادل
املعلومات بني االتحاد الربملاين الدويل والربملانات؛ وحددت  44يف املئة من الربملانات مراسلها املعني باملنصة ونسعى إىل تحقيق نسبة
 100يف املئة لتعزيز مكانتنا كمصدر رائد للمعلومات من أجل الربملانات وعنها.

و�ضع م�ؤ�شرات للربملانات الدميقراطية القوية
ُيع ّد االتحاد الربملاين الدويل مرجعاً مخصصاً لرصد تحقيق الغايتني
( 6-16إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة عىل جميع
املستويات) و( 7-16ضامن اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب
لالحتياجات وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل عىل جميع املستويات).
وأفىض اجتامع َّ
نظمه االتحاد الربملاين الدويل ملمثيل املنظامت الربملانية
اإلقليمية واألوساط األكادميية والرشكاء اإلمنائيني الربملانيني إىل إطار
أويل لوضع مجموعة من املؤرشات املوثوقة والشاملة لتقييم القدرة
واألداء الربملانيني بحلول شهر ترشين األول/أكتوبر .2021
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الهدف 2

تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
واالحرتام حلقوق املر�أة
تزامن عام  2019مع مرور  40عاماً عىل اعتامد اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وهي اإلطار العاملي الرئييس
للمساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء .وقد اغتنمنا هذه املناسبة لتكثيف جهودنا يف كفاحنا من أجل املساواة بني الجنسني يف
الحياة السياسية .وإننا أكرث طموحاً من أي وقت مىض :فهدفنا هو تحقيق املناصفة ونعمل عىل تحقيقه .وإذ ال تزال العديد من
رشعني وامل ِّ
القوانني حول العامل متيز ضد النساء والفتيات ،فإننا نعمل عىل جعل القضاء عىل هذا التمييز أولوية بالنسبة للم ِّ
رشعات
موجهاً نحو القضاء عىل التحيز الجنيس والعنف ضد املرأة يف الحياة السياسية.
عىل حد سواء .وكان معظم عملنا يف عام َّ 2019
وإذ ال ميكن للدميقراطية أن تزدهر يف ظل العنف ،فإننا نواصل إرشاد الربملانات لتصبح أماكن آمنة وخالية من كل أشكال اإلساءة.
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نحو حتقيق املنا�صفة يف الربملان
يف عام  ،2019طالبنا  -بالرشاكة مع لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة
 باملزيد من االلتزامات والجهود الجامعية من أجل تحقيق املناصفة بني الجنسني يف القيادةالسياسية بحلول عام  .2030وما انفك عدد متزايد من البلدان يتقدم نحو هذا الهدف جزئياً
بفضل جهودنا؛ وارتفع عدد الربملانات ،1الذي تشغل فيه النساء  40يف املئة عىل األقل من املقاعد،
من  15يف عام  2018إىل  22يف عام  .2019وشهدت ست بلدان انتخاب رئيسة برملان ألول مرة
يف عام .2019
ونواصل ،عن طريق منشوراتنا وبياناتنا الرائدة ،نرش املعرفة والتوعية بأهمية مشاركة النساء يف
الربملانات .واستشهدت وسائل إعالم مرموقة ،مثل «ذي إيكونومسيت» أو «واشنطن بوست» أو
تقارير مؤثرة من منظامت دولية مثل املنتدى االقتصادي العاملي ،ببياناتنا عن النساء.

الرقم الرئي�سي:

وبدءاً بأنفسنا ،عملنا يف عام  2019عىل تعزيز إجراءاتنا الداخلية الرامية إىل تعزيز املساواة
بني الجنسني بتعديل أنظمتنا األساسية والداخلية لفرض عقوبات أشد وأكرث رصامة عىل الوفود
األحادية الجنس التي تحرض جمعيات االتحاد الربملاين الدويل .وترضب هذه املامرسات مث ًال
للمنظامت األخرى ،وقد أعلن مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أنها مثاالً للمامرسات الجيدة
يف مجال تعميم املنظور الجنساين.

شكلت النساء  49يف املئة
من كل اللجان التي نظمها
االتحاد الربملاين الدويل
يف عام .2019
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دعم املبادرات الوطنية والإقليمية
yيف تركيا ،شهدنا تحوالً بنا ًء يف النقاش حول الحصص االنتخابية للجنسني .واتفق النواب ،الذين
ينتمون إىل اتجاهات سياسية مختلفة والذين اجتمعوا يف حلقة عمل للمنظمة بشأن تعزيز
املشاركة السياسية للنساء ،عىل التدابري الخاصة املؤقتة الالزمة للتغلب عىل العوائق التي
تواجه النساء يف االنتخابات.
yويف مايل ،ساعدنا النائبني والنائبات عىل تحديد ومعالجة الثغرات التي كانت تعرتي قانوناً
جديداً ينص عىل تخصيص حصة نسبتها  30يف املئة للنساء يف كل مناصب اتخاذ القرار.
وساعدنا الربملانيني عىل تحليل تأثري التعديالت الدستورية يف تنفيذ هذه الحصة البالغة
 30يف املئة.
yوتكلل دعمنا للجمعية الوطنية يف بنن بالنجاح يف عام  2019باعتامد الربملان مادة دستورية
جديدة تنص عىل سن ترشيعات من أجل زيادة متثيل النساء يف مناصب اتخاذ القرار.
yويف منطقة املحيط الهادئ التي تسجل أدىن مستويات مشاركة النساء يف الربملانات ،ساهمنا
يف إتاحة منرب للحوار بني النائبني والنائبات من جميع أنحاء املنطقة أفىض إىل اسرتاتيجيات
مشرتكة ،منها اعتامد قوانني بشأن النفاذ املتساوي للنساء إىل املناصب القيادية ومناشدة
األحزاب السياسية تعديل لوائحها الداخلية إلرشاك املزيد من النساء.

متكني الربملانيات والدفاع عنهن
ركزنا أيضاً عىل دعم الربملانيات لتعزيز قيادتهن وتأثريهن .ونحن فخورون بأننا دعمنا برملان
جيبويت يف إنشاء أول مجموعة من الربملانيات بارشت أعاملها .وساعدنا املجموعات الربملانية
النسائية يف تعزيز قدرتها عىل االجتامع يف ناميبيا ،ووضعنا برامج إرشاد بني األقران يف جمهورية
تنزانيا املتحدة ،وأدرجنا مراعاة املنظور الجنساين يف جدول أعامل برملان رصبيا.
وعرضت دراساتنا الرائدة بشأن العنف ضد املرأة يف الربملان يف أكرث من  20مؤمتراً واجتامعاً دولياً،
ُ
مبا يف ذلك يف األمم املتحدة والكونغرس األمرييك.
 1الربملانات األحادية املجلس أو املجلس األدىن من الربملانات الثنائية املجلس.

مجلس الشعب األملاين يشهد مرور  100عام
عىل منح النساء الحق يف التصويت.
©  / Abdulhamid Hosbasوكالة Anadolu
عن طريق AFP
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وخالل العام ،طلبت سبع بلدان مساعدتنا يف التصدي للعنف ضد الق�ضاء على التمييز والعنف �ضد املر�أة

املرأة يف الربملان أو األحزاب السياسية (إيسلندا وإيرلندا وأملانيا وكينيا
وجمهورية كوريا وسويرسا واململكة املتحدة).

م�ساعدة الربملانات لتكون �أكرث مراعا ًة
للمنظور اجلن�ساين
استمرت خطة عملنا للربملانات املراعية للمنظور الجنساين يف إرشاد
التحول الربملاين.
وعقب التقييامت الجنسانية التي دعمها االتحاد الربملاين الدويل يف
السنوات املاضية ،أنشئت هياكل برملانية أو ُأصلحت يف عام 2019
ملواصلة العمل الربملاين يف مجال املساواة بني الجنسني.
ويف كينياُ ،أنشئت مجموعة معنية بقضايا الجنسني للجمع بني الرجال
والنساء من كل أنحاء الطيف السيايس بغية تعزيز اإلصالح القانوين
الرامي إىل تحقيق املساواة بني الجنسني .ويف ناميبيا ،اندمجت
مجموعتان من الربملانيات لتشكيل هيكل أكرب بغية تحسني تنسيق
مجلس الربملان.
األعامل وتعزيزها عىل مستوى َ
ودعمنا يف عام  2019عمليات التقييم الجنسانية يف َ
برملان كولومبيا
ورصبيا .واتخذت السلطات الربملانية يف كولومبيا إجراءات فورية
لتحسني بيئة عمل الربملانيات ،مبا يف ذلك حملة «مجلس املساواة»
( )Congreso En Igualdadلتوعية الربملانيني والجمهور برضورة
تعزيز املساواة بني الجنسني يف التمثيل والقوى العاملة ومناصب رسم
السياسات.
ويف رصبيا ،نتيجة للتقييم الذي أدت فيه مجموعة الربملانيات وقيادات
الربملان دوراً بارزاً ،ع َّدل الربملان القوانني االنتخابية لتطبيق حصة
دنيا قدرها  40يف املئة من املرشحات عىل قوائم االنتخابات الربملانية
واملحلية.

«أتاح التقييم الذايت ملراعاة املنظور الجنساين يف الربملان يف
عام  2019الفرصة ملناقشة قضايا ال تتناولها الربملانات بانتظام،
وكانت تجربة تعليمية يجب أن يكررها الربملانيون يف الفرتة
الترشيعية التالية».
السيد ميلوراد مياتوفيتش
رئيس مجموعة الرتكيز املعنية بأهداف التنمية املستدامة
الجمعية الوطنية لرصبيا
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احتفلنا مبرور  40عاماً عىل اعتامد اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة بتعبئة الربملانيني ومتكينهم من تطبيق أحكام االتفاقية
عن طريق إجراءات قانونية وسياساتية تخص املساواة بني الجنسني.
وبفضل الجهود املتواصلة التي يبذلها االتحاد الربملاين الدويل واللجنة
املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة عىل مر السنني ،يشارك
الربملانيون اآلن بشكل متزايد يف عمليات مراجعة االتفاقية وتنفيذها.
فعىل سبيل املثال ،توقعت  28.5يف املئة من الربملانات ،التي أجابت
عن استبيان يف عام  ،2019أنها ستشارك يف املتابعة الربملانية لعمليات
مراجعة االتفاقية – ارتفاعاً من  12.5يف املئة يف عام  .2018ومن أصل
 21دولة طرفاً استعرضتها اللجنة املعنية باالتفاقية يف عام  ،2019كانت
 )٪14.2( 3منها تضم نائباً أو نائبة يف وفدها الرسمي ،ارتفاعاً من نائب
واحد أو نائبة واحدة يف عام .2018
ويف نيوزيلندا ،تابعت املجموعة الربملانية النسائية استعراض اللجنة
املعنية باالتفاقية مبناشدة الوزير املعني تنفيذ التوصية بتعديل
الترشيع املتعلق باملساواة يف األجور يف الوظائف املتساوية يف القيمة.
ويف قطر ،أعلن رئيس الربملان أن الربملان سيناقش التقرير التايل للجنة
املعنية باالتفاقية ويستعرض اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات
السابقة التي أصدرتها اللجنة.
وقد ساعدنا برملان جيبويت أيضاً يف تثقيف الربملانيني بشأن املامرسات
الضارة ومختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات ،مع الرتكيز
بخاص ٍة عىل ثقافة الصمت واألعباء االجتامعية التي تثبط املترضرات
عن تقديم الشكاوى .ونتيجة لذلك ،خطط الربملانيون مبادرات توعية
وترويج يف عام  2020باستخدام قافالت توعية يف جميع أنحاء العامل.
وأعرب الربملانيون عن استعدادهم للنظر يف الترشيعات املتعلقة
بالعنف ضد النساء والفتيات وتعزيز الرعاية الشاملة للمترضرات.

درا�سة حالة
كينيا تعزز امل�ساواة بني اجلن�سني
لربملان كينيا تاريخ طويل من التعاون مع االتحاد الربملاين الدويل
يف مجال املساواة بني الجنسني .وكان ،يف عام  ،2016أول من
قام بتطبيق مجموعة أدوات مراعاة املنظور الجنساين التي
أعدها االتحاد الربملاين الدويل .وعىل سبيل املتابعة ،أجرى تدريباً
وعي جهة تنسيق عليا ملساعدة
للموظفني بشأن املنظور الجنساين َّ
النواب يف تعميم املنظور الجنساين يف عملهم .ويف عام ،2018
نُظمت ندوة برملانية بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة بدعم من االتحاد الربملاين الدويل .ونتيجة
لذلكُ ،أنشئت مجموعة معنية بقضايا الجنسني للنهوض بعمل
الربملان بشأن املساواة بني الجنسني .وق َّدمت النائبة سوزان كيهيكا،
رئيسة مكتب االتحاد الربملاين الدويل للربملانيات ،مرشوع قانون
جديد بشأن الصحة اإلنجابية يخضع حالياً لدراسة اللجنة.

نساء يتكاتفن ضد العنف القائم عىل الجنس.
© François Guillot / AFP

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل
خارطة طريق للق�ضاء على التحيز �ضد املر�أة يف الربملان
يف اليوم الدويل للقضاء عىل العنف ضد املرأة ( 25ترشين الثاين/نوفمرب) ،نرشنا مبادئ توجيهية جديدة لتزويد الربملانات مبعلومات
عملية عن وضع وتنفيذ السياسات واآلليات املتعلقة بالتعامل مع الشكاوى ملنع أشكال التحيز الجنيس والتحرش والعنف ضد املرأة
يف الربملان والقضاء عليها .وبهذه املبادئ التوجيهية ،يح ِّول االتحاد الربملاين الدويل انتباهه من تحليل العنف ضد املرأة يف الحياة
السياسية إىل اقرتاح حلول عملية .وتتضمن املبادئ التوجيهية أمثلة للمامرسات الجيدة يف الربملانات من جميع أنحاء العامل .وساهمت
الربملانات بنشاط عن طريق تزويدنا مبعلومات عن اإلجراءات املتخذة ملكافحة االنتهاكات يف مؤسساتها والتي ميكن أن ترشد غريها
من املؤسسات.



العام املقبل

سيتزامن عام  2020مع مرور  25عاماً عىل اعتامد واستعراض إعالن
ومنهاج عمل بيجني ،وهو الخطة العاملية لألمم املتحدة الخاصة بتحقيق
املزيد من املساواة وتوفري املزيد من الفرص للنساء .ويف العام نفسه،
سيعزز االتحاد الربملاين الدويل املشاركة الربملانية يف املحافل املعنية
التابعة لألمم املتحدة ،ومنها لجنة وضع املرأة والجمعية العامة لألمم
املتحدة .وسنشجع أيضاً العمل الربملاين متابع ًة الستنتاجات االستعراض
يف إطار جمعيات االتحاد الربملاين الدويل ،وقمة رئيسات الربملانات ،مع
إرشاك الشباب عن طريق املؤمتر العاملي للربملانيني الشباب .وسنوفر
دع ًام مخصصاً للربملانات بشأن املساواة بني الجنسني يف جيبويت وفيجي

وكينيا وملديف وعامن ورصبيا وسرياليون وتركيا .ومبناسبة مرور
 20عاماً عىل قرار مجلس األمن لألمم املتحدة  ،1325سنعزز دعمنا
للعمل الربملاين يف مجال املرأة والسالم واألمن.
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الهدف 3

حماية حقوق الإن�سان والنهو�ض بها
كثفنا جهودنا يف عام  2019لتمكني الربملانات وحامية الربملانيني من أجل التصدي للرتاجع العاملي يف مجال حقوق اإلنسان .ونتعاون
بشكل وثيق مع اللجان الربملانية املعنية بحقوق اإلنسان للميض قدماً يف تنفيذ التوصيات الدولية لحقوق اإلنسان عىل املستوى
الوطني .وعىل مدى العام ،نظرت لجنة حقوق اإلنسان للربملانيني يف عدد أكرب بكثري من الحاالت .ويدل ذلك عىل أن الربملانيني يف
جميع أنحاء العامل ،وال سيام يف البلدان التي ترتاجع فيها الدميقراطية ،يواجهون قدراً متزايداً من الرتهيب والتهديد .ومع ذلك ،يظل
الجانب املرشق هو قدرة اللجنة عىل املساعدة يف الحد من تلك اإلساءات ،كام حدث يف ملديف.
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ت�ضاعف عدد ق�ضايا حقوق الإن�سان يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
إن لجنة حقوق اإلنسان للربملانيني هي آلية فريدة تدافع عن حقوق الربملانيني يف جميع أنحاء
العامل عن طريق تعبئة املجتمع الربملاين الدويل لدعم النواب املهددين ،والضغط عىل السلطات
الوطنية ،وزيارة النواب املعرضني للخطر ،وإيفاد مراقبني إىل املحاكامت.
ويف عام ُ ،2019طلب من اللجنة التحقيق يف حاالت  533برملانياً من  40بلداً ،وهو ضعف العدد
املسجل تقريباً قبل خمس سنوات ومن املحتمل أال يكون سوى جزء ضئيل من إجاميل عدد
الربملانيني الذين يواجهون مشكالت .وتخص معظم الحاالت بلداناً متر بأزمات سياسية حيث
متارس الحكومة ضغطاً مفرطاً عىل نواب املعارضة.
وكانت أكرث أنواع االنتهاكات شيوعاً يف مجال حقوق اإلنسان للربملانيني هي التعليق غري املربر
للواليات الربملانية ،وعدم وجود محاكمة عادلة ،وانتهاك حرية التعبري .وألول مرة ،كانت أعامل
التهديد والرتهيب والتعذيب واملعاملة السيئة من بني أنواع االنتهاكات األربعة األكرث شيوعاً مع
تصدر القامئة يف منطقة األمريكتني.
وسجلت منطقة األمريكتني أعىل عدد من االنتهاكات  -بعدد  134حالة  -وكان معظمها يخص
َّ
جمهورية فنزويال البوليفارية .ورفض البلد السامح لالتحاد الربملاين الدويل بإيفاد بعثة لتقيص
الحقائق عىل الرغم من الطلبات املتكررة التي قدمتها املنظمة منذ بداية األزمة.
ومتكنا من إيفاد بعثات ميدانية إىل منغوليا وتركيا لتقييم وضع نواب املعارضة ،مبا يف ذلك مراقبة
محاكمة السيد صالح الدين دمريتاش ،وهو زعيم مسجون من حزب الشعب الدميقراطي الرتيك
املعارض .وكلفنا أيضاً ثالث عمليات مراقبة محاكامت يف الفلبني لرصد اإلجراءات القانونية املتخذة
ضد السيناتورة املعارضة ليىل دي ليام.

الرقم الرئي�سي:

533

سجل عام  2019انتهاكات
َّ
لحقوق اإلنسان مدعى بها
يف حق  533برملانياً
يف جميع أنحاء العامل.

وأغلقت اللجنة  66حالة انتهاكات مدعى بها ضد نواب يف تسعة بلدان يف عام  .2019وشمل ذلك
حالة سبعة نواب يف ملديف عقب نهاية احتجازهم التعسفي واإلجراءات القانونية التي تعرضوا
لها عندما كانوا ينتمون إىل املعارضة.
وشهد عام  2019عدداً غري مسبوق من الحاالت الجديدة ( 111برملانياً) مقابل  78حالة جديدة
يف عام  .2018وكان أغلب الحاالت الجديدة املق َّدمة يخص فنزويال واليمن .و ُق ِّدمت أيضاً حالة
جديدة تخص السيدة سهام رسقيوة ،وهي عضو مستقل يف مجلس النواب بطربق يف ليبيا مل ُت َر أو
تُسمع منذ اختطافها من منزلها يف بنغازي يف متوز/يوليو .2019
وأبرزت الحاالت يف تلك البلدان الثالثة وغريها من الحاالت التي تنظر فيها اللجنة ،مثل كمبوديا
وفلسطني وإرسائيل وإريرتيا وتركيا ،أن الصعوبات التي تواجه فرادى النواب تتفاقم بسبب الوضع
السيايس واألمني الضار بوجه عام .ومن ثم ،يجب أن تكون مساعدة هؤالء الربملانيني مقرتنة
بتشجيع الحوار السيايس الحقيقي وعمليات اإلصالح يف تلك البلدان.
وألول مرة ،نظر االتحاد الربملاين الدويل يف حالة نائب ان ُتهكت حقوقه بسبب ميوله الجنسية .فقد
كان السيد جان ويليس عضواً يف مجلس النواب الربازييل منذ عام  .2010وكان أول عضو برازييل

السيناتورة املعارضة املحتجزة ليىل دي ليام
تصل للتصويت يف مانيال يف  13أيار/مايو .2019
© Ted Aljibe / AFP

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل
الإفراج عن النائب الكونغويل ال�سابق يوجني ديومي ندونغاال
ُأفرج عن السيد ندونغاال ،وهو نائب سابق من جمهورية الكونغو الدميقراطية ،يف  21آذار/مارس  .2019وقد مارست لجنة االتحاد الربملاين
الدويل ضغوطاً شديدة لصالحه إمياناً منها بأنه كان ضحية حملة من املضايقات السياسية والقانونية ترمي إىل إبعاده عن الحياة السياسية.
وشكر السيد ندونغاال االتحاد الربملاين الدويل مشيداً «بجهوده املستمرة والدؤوبة عىل مر السنني للدفاع عن حقوق اإلنسان للربملانيني يف
جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وال سيام يف حالتي».
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2019 ‘ Ú«fÉŸÈ∏d ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉcÉ¡àfG
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﱪﳌﺎﻧﻴني

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﱪﳌﺎﻧﻴني ﻫﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﺸﻜﺎوى
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﻜﻠﱠﻔﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱪﳌﺎﻧﻴني

١
٢
٣
٤

اﳌﻀﻄﻬﺪﻳﻦ .وﻳﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﱪﳌﺎين اﻟﺪوﱄ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴني اﳌﻬﺪدﻳﻦ،
واﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وزﻳﺎرة
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴني اﳌﻌﺮﺿني ﻟﻠﺨﻄﺮ ،وإﻳﻔﺎد ﻣﺮاﻗﺒني

https://www.ipu.org/our-impact/human-rights
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ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ
ﺗـﻤـﻜـني
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴني

وميﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﺪوﱄ ﻋﱪ

ﻟﻠﻤﺤﺎﻛامت .وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ
 ١٠ﺑﺮﳌﺎﻧﻴني ميﺜﻠﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻌﺎمل ،وﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﺪوم
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

ﻏﻴﺎب اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺎﺋﺮة اﻷﺧﺮى
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يجهر بأنه مثيل وكان مؤيداً معروفاً ونشطاً ملجتمع املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات
الجنسني .ويف كانون الثاين/يناير  ،2019قرر السيد ويليز التخيل عن
مقعده الربملاين والرحيل إىل املنفى بسبب التهديدات املتكررة التي
كان يتلقاها وعجز السلطات الربازيلية عن توفري الحامية الكافية له.
ويف عام  ،2019تعاون االتحاد الربملاين الدويل بشكل متزايد مع
املؤسسات اإلقليمية والوطنية إلبراز عمل اللجنة .وباالشرتاك مع لجنة
توم النتوس لحقوق اإلنسان ورشاكة مجلس النواب الدميقراطيةَّ ،
نظم
االتحاد الربملاين الدويل يف  19أيلول/سبتمرب جلسة إعالمية يف الكونغرس
األمرييك بشأن الربملانيني املعرضني للخطر حول العامل .ويف الشهر
نفسه ،أحرزنا تقدماً يف املناقشات مع لجنة األمريكتني لحقوق اإلنسان
بهدف تعزيز التآزر يف مجال حامية الربملانيني يف منطقة األمريكتني.

مراقبة حماكمة ال�سيناتورة الفلبينية ليلى دي ليما
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متكني الربملانات حلماية حقوق الإن�سان
ظل التزامنا مبساعدة الربملانات يف حامية حقوق اإلنسان راسخاً طوال
العام .وواصلنا دعم املشاركة الربملانية الوثيقة يف عمل مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة واالستعراض الدوري الشامل .ويف هذا
اإلطار ،قررنا التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق
اإلنسان واملنظمة الدولية للفرنكفونية لتقديم عدة دورات تدريبية
للربملانيني الناطقني بالفرنسية ،وتعريفهم بتوصيات االستعراض الدوري
الشامل لبلدانهم ،وحشدهم للمساعدة يف تنفيذ تلك التوصيات.
وتشارك الربملانات وأعضاؤها بشكل متزايد يف عملية االستعراض
الدوري الشامل ،مبا يف ذلك عن طريق إرشاك الربملانيني يف الوفود
الرسمية التي تقدم تقارير بالدها إىل مجلس حقوق اإلنسان .ويشمل
ذلك البحرين وبنن وبوركينا فاسو وبوروندي وتشاد والكونغو وكوت
ديفوار وإكوادور وغينيا االستوائية وجورجيا وغينيا وجمهورية إيران
اإلسالمية وكازاخستان وموناكو ونيجرييا واململكة العربية السعودية.

إن السيناتورة دي ليام ،وهي منتقدة علنية للرئيس الفلبيني دوترييت،
محتجزة منذ شباط/فرباير  2017عىل
ُ
وتوجه هذه
الرغم من عدم وجود أي أدلة داعمة للتهم «أعرب عن امتناين لالتحاد الربملاين الدويل اللتزامه بإيفاد مراقب ملحاكاميتِّ .
املنسوبة إليها .وشكك االتحاد الربملاين الدويل املبادرة رسالة قوية بأن العامل يراقب ويتابع القضايا املختلفة الناشئة يف الفلبني يف ظل
يف الدوافع واألسباب العلنية ملحاكمتها ،اإلدارة الحالية».
وقرر إيفاد مراقب للمحاكمة لرصد الطابع
السيدة ليىل دي ليام
القانوين لإلجراءات الجنائية وعدالتها.
عضو يف مجلس الشيوخ يف الفلبني
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لتنفيذ التغيري عىل املستوى الوطني ،وال سيام عن طريق إرشاك النساء
والشباب من الربملانيني.
وفض ًال عن ذلكَّ ،
نظم االتحاد الربملاين الدويل  -بدعم من مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني  -مؤمتراً إقليمياً للربملانيني األفريقيني استضافه
برملان البلدان األفريقية يف جنوب أفريقيا .وشارك يف الفعالية أكرث من
 60برملانياً ملناقشة االسرتاتيجيات العملية الرامية إىل تنفيذ االتفاق
العاملي ومعالجة حاالت انعدام الجنسية.

أعضاء لجنة االتحاد الربملاين الدويل لحقوق اإلنسان للربملانيني.
© االتحاد الربملاين الدويل Jorky /

وركزنا يف عام  2019عىل العمل القيم الذي تنجزه اللجان الربملانية
لحقوق اإلنسان إمياناً بأنها يف طليعة النهوض بجدول األعامل الخاص
بحقوق اإلنسان داخل الربملان وخارجه .وبالتعاون مع املفوضية
السامية لحقوق اإلنسان ،جمعنا أعضاء هذه اللجان يف جنيف يف
حزيران/يونيو مبناسبة عقد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
ويس ذلك التبادالت املبارشة بني الربملانيني العاملني يف مجال
املتحدةَّ .
حقوق اإلنسان واألوساط العاملية املعنية بحقوق اإلنسان يف جنيف.
وساعد اجتامع اللجان الربملانية لحقوق اإلنسان يف تحديد العديد
من أمثلة املامرسات الربملانية الجيدة لدعم حقوق اإلنسان وطرائق
تكييفها ملختلف الحقائق املحلية والوطنية.
وفض ًال عن ذلك ،ق َّدمنا املساعدة عىل املستوى الوطني لتمكني
الربملانات من تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان
وحاميتها ،وال سيام عن طريق ندوة برملانية ن ُِّظمت يف بوركينا فاسو
يف كانون األول/ديسمرب  .2019وبفضل تأثري االتحاد الربملاين الدويل
جزئياً ،متكنت اللجنة الربملانية لحقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو من
زيارة سجن واغادوغو ذي الحراسة املشددة لتقييم الظروف املعيشية
للسجناء .وأوىص أعضاء اللجنة باتخاذ تدابري لتحسني احرتام حقوق
اإلنسان للسجناء ،ومبواصلة القيام بتلك الزيارات لرصد التقدم.

بناء الزخم ال�سيا�سي لدعم الالجئني وعدميي اجلن�سية
نظراً إىل وجود  70مليون نازح قرساً يف جميع أنحاء العامل ،منهم نحو
 30مليون الجئ وطالب لجوء ونحو  10ماليني شخص عديم الجنسية،
فإن اإلرادة السياسية املستمرة واملشاركة الربملانية مطلوبان إلحداث
التغيري والعمل.

وتزامن عام  2019أيضاً مع مرور  70عاماً عىل اعتامد اتفاقيات جنيف
التي ِّ
تنظم النزاعات املسلحة وتسعى إىل الحد من آثارها للحد من
املعاناة اإلنسانية .ومببادرة من لجنتنا املعنية بتعزيز االحرتام للقانون
الدويل اإلنساين وبدعم من اللجنة الدولية للصليب األحمرَّ ،
نظمنا
مناقشة جامعية خالل جمعية بلغراد للفت االنتباه إىل املبادئ
األساسية التفاقيات جنيف.
وركزنا أيضاً تحديداً عىل وضع النساء عن طريق معرض بعنوان «املرأة
يف الحرب» يسلط الضوء عىل أدوارهن املتنوعة واملعقدة يف كثري من
األحيان مثل املقاتالت والعنارص اإلنسانية واألمهات والبنات والعامالت
وقادة املجتمع والناجيات.


العام املقبل

سينصب تركيزنا يف عام  2020عىل تعزيز فعالية لجنة حقوق اإلنسان
للربملانيني يف الوصول إىل تسويات مرضية ،مبا يف ذلك عن طريق تعزيز
التعاون مع أعضاء االتحاد الربملاين الدويل ،والهيئات األخرى التابعة
للمنظمة ،واملجموعات الجغرافية السياسية ،فض ًال عن اآلليات الدولية
واإلقليمية لحقوق اإلنسان.
وإضاف ًة إىل تعزيز املشاركة الربملانية يف مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة ،سيعزز االتحاد الربملاين الدويل مشاركة الربملانات يف
أعامل مجموعة مختارة من هيئات األمم املتحدة املعنية بحقوق
اإلنسان .وسنساعد الربملانات أيضاً يف اعتامد نهج قائم عىل الحقوق يف
عملها عن طريق وضع مجموعة أدوات للتقييم الذايت يف مجال حقوق
اإلنسان .وسنقوم بجمع ونرش املامرسات الربملانية الجيدة الخاصة
بتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها ،مع الرتكيز بخاص ٍة عىل املبادرات
التي تضطلع بها لجان برملانية لحقوق اإلنسان .وسنستمر يف توعية
الربملانات ودعمها ،مع الرتكيز بخاص ٍة عىل النائبات والشباب ،لتنفيذ
االتفاق العاملي بشأن الالجئني ومعالجة حاالت انعدام الجنسية.

وقد اعتمدنا ،إ ّبان جمعية االتحاد الربملاين الدويل التي ُعقدت يف رصبيا
يف ترشين األول/أكتوبر ،مجموعتني من التعهدات بدعم تنفيذ االتفاق
العاملي بشأن الالجئني وإنهاء حاالت انعدام الجنسيةُ .وأعدت هذه
التعهدات مببادرة من لجنة االتحاد الربملاين الدويل املعنية بتعزيز
احرتام القانون الدويل اإلنساين ،وهي تشمل جمع أمثلة للمامرسات
الربملانية الجيدة الرامية إىل زيادة اإلجراءات التي تتخذها الربملانات
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الهدف 4

امل�ساهمة يف بناء ال�سالم،
ومنع النزاعات ،و�إحالل الأمن
تؤدي التهديدات الراهنة للسالم واألمن إىل تحوالت واضطرابات عميقة يف النظام العاملي ،وتتطلب اعتامد نهوج جديدة .ويف عام
 ،2019أرشد االتحاد الربملاين الدويل ود َعم الربملانات يف ظل تلك التحوالت من أجل معالجة العديد من العوامل التي تولد عدم
االستقرار الدويل ،مثل التهديدات التقليدية وانتشار أسلحة الدمار الشامل والعنف املتطرف واإلرهاب والعجز عن التخفيف من
تغي املناخ ،وكلها عوامل تطرح مخاطر رئيسية عىل األمن والسالم واالستقرار عىل املستوى العاملي.
آثار ّ
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الربملانات :القوة الدافعة للحفاظ على ال�سالم
اعتمدت الربملانات األعضاء يف االتحاد الربملاين الدويل ،إ ّبان الدورة  140لجمعية االتحاد الربملاين
الدويل يف الدوحة ،قراراً بشأن حشد املرتزقة واملقاتلني األجانب ومتويلهم واالستعانة بهم .ويقارن
هذا القرار بني كال النوعني من األفراد ويدعو إىل وضع تعريف قانوين للمقاتلني األجانب .ويدين
بشدة كل أشكال اإلفالت من العقاب التي ُتنح للمرتزقة واملقاتلني األجانب ،ويحث الربملانات
عىل اتخاذ تدابري ترشيعية ملنع مواطنيها من القيام بتلك األنشطة ودعم ضحايا االنتهاكات
الناتجة عن تلك األنشطة.
وتناول الربملانيون قضية غسل األموال عن طريق تبادل خرباتهم وتجاربهم وتقديم األطر الترشيعية
الوطنية املوضوعة ملكافحة هذه اآلفة .وتف َّكر أعضاء االتحاد الربملاين الدويل ،إ ّبان الدورة 141
تغي املناخ واألمن – مع تسليط الضوء
لجمعية االتحاد الربملاين الدويل يف بلغراد ،يف العالقة بني ّ
عىل تأثري املناخ يف األمن البرشي وآثاره املزعزعة لالستقرار ،وتقديم حلول إلدراجها يف قرار عام
 2020بشأن ذلك املوضوع.
واستعداداً لالحتفال مبرور  20عاماً عىل اعتامد قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 1325
بشأن املرأة والسالم واألمنَّ ،يس االتحاد الربملاين الدويل املناقشات بشأن تأثري النزاعات املسلحة
عىل النساء ومساهمتهن يف تسوية النزاعات خالل االجتامع الربملاين املعقود مبناسبة دورة لجنة
وضع املرأة واجتامعات منتدى الربملانيات التابع لالتحاد الربملاين الدويل.

مد اجل�سور من خالل الدبلوما�سية الربملانية
يف ظل التوترات املتزايدة يف الرشق األوسط ،قامت لجنة االتحاد الربملاين الدويل املعنية بشؤون
الرشق األوسط ،والتي تعالج القضايا املتعلقة بالنزاعات يف املنطقة ،مبا يف ذلك من خالل الحوار
مع الربملانيني يف املنطقة ،باالستامع مبارشة لوف َدي ليبيا واليمن بغية إيجاد حلول برملانية يف
منطق َتي النزاع.
وما انفكت لجنة شؤون الرشق األوسط تعمل منذ عدة سنوات عىل إعداد مبادرات تستخدم
العلم وسيل ًة لحل النزاعات والسالم .ويف عام  ،2019وافقت الهيئات الرئاسية إ ّبان الدورة 141
للجمعية عىل إنشاء فريق عمل ُيعنى بالعلم والتكنولوجيا ك َّلفته بتوثيق العالقات بني األوساط
الربملانية والعلمية.
واجتمعت مجموعة امليرسين لقربص التابعة لالتحاد الربملاين الدويل إ ّبان الدورة  141للجمعية
بأعضاء مجلس نواب جمهورية قربص وممثلني لألحزاب السياسية القربصية الرتكية .وأعرب
الطرفان عن تصميمهام عىل استئناف املفاوضات للتوصل إىل حل يقوم عىل اتحاد ثنايئ املنطقة
واملجتمع مبا يتفق مع قرارات األمم املتحدة وقيم االتحاد األورويب.

الرتويج لنزع ال�سالح وحتديده ومكافحة انت�شاره
«تتطلب مكافحة خطر اإلرهاب اعتامد اسرتاتيجية شاملة ال تقترص عىل الجوانب األمنية
والعسكرية وإمنا تدحض أيضاً األسس الفكرية التي يقوم عليها اإلرهاب ،وتنهض بقيم
الدميقراطية ،وتصحح الخطاب الديني».
الدكتور عيل عبد العال
رئيس مجلس النواب املرصي

يف عام  ،2019رشعنا يف تعزيز االلتزامات
املتعهد بها يف إطار قرار االتحاد الربملاين
الدويل لعام  2014املعنون «نحو عامل خالٍ
من األسلحة النووية :دور الربملانات» عن
طريق بحث االسرتاتيجيات الربملانية الشاملة
لنزع السالح وتحديده ومكافحة انتشاره.
ولقد قمنا بحمالت واسعة النطاق لتشجيع الربملانات عىل تحفيز بلدانها عىل توقيع معاهدة
الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها حتى يتسنى إنفاذها .وشجعنا أيضاً التصديق
عىل معاهدة حظر األسلحة النووية بوصفها خطوة واضحة نحو تنفيذ قرار عام .2014

© AFP / Mark Ralston
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ُوأتيح محفل مناقشة ملنارصي املعاهدتني عندما استعرض الربملانيون
تنفيذ القرار الذي اعتمدته الجمعية  141لالتحاد الربملاين الدويل يف
عام  .2014وأتاح هذا االستعراض ألعضاء املنظمة تبادل املعلومات عن
أنشطة متابعة القرار وتقييم التقدم املحرز.
َّ
ونظم االتحاد الربملاين الدويل أيضاً فعاليتني جانبيتني بشأن تعزيز
التنفيذ الوطني التفاقية األسلحة الكيميائية عىل هامش جمعيات عام
.2019

معاجلة �أ�سباب الإرهاب والتطرف العنيف
ك َّثف الربنامج املشرتك بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة
ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف عمله يف عام  ،2019بتوقيع مذكرة
تفاهم ثالثية بني االتحاد الربملاين الدويل ومكتب األمم املتحدة ملكافحة
اإلرهاب ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية.

ونظمنا ثالثة مؤمترات إقليمية عن مكافحة اإلرهاب يف األقرص مبرص
يف شباط/فرباير؛ ويف نيامي بالنيجر يف حزيران/يونيو؛ ويف كواالملبور
مباليزيا يف ترشين األول/أكتوبر.
وعقب مؤمتر األقرص ،رشع الربملان املرصي يف إنشاء لجنة برملانية
ملكافحة خطاب الكراهية والتطرف .وستكون اللجنة جهة تنسيق كل
األنشطة املتعلقة بتلك القضايا فض ًال عن التفاعل مع اللجان الربملانية
األخرى التي تتناول مجاالت العمل الوجيهة مثل الرتبية والتعليم
واألمن والدفاع والتامسك االجتامعي .ويف املؤمتر اإلقليمي ملنطقة
الساحل يف نيامي ،دافع الربملانيون عن أنشطة وطنية ملواجهة ارتفاع
مستويات اإلرهاب يف املنطقة .ومتابع ًة للمؤمتر يف كواالملبور ،تخطط
أفغانستان لتنظيم فعالية وطنية بشأن تكوين الكفاءات.

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل
تعزيز الت�صديق على معاهدات بناء ال�سالم
َّ
نظم االتحاد الربملاين الدويل وبرملان نيوزيلندا ،بدعم من مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ،ندوة إقليمية لربملانات جزر املحيط
الهادئ بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن  1540املتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل .وحرض الندوة أكرث من  50مشاركاً يف ويلينغتون
بنيوزيلندا ،منهم  30نائباً وموظفاً برملانياً من  10برملانات وإقلي َمني.
ويف البيان الختامي املشرتك ،أكد املشاركون مجدداً التزامهم مبتابعة القرار  .1540وتعمل جزر سليامن عىل إعداد تقريرها الوطني
األول املزمع تقدميه إىل لجنة القرار 1540؛ وصدقت بنغالديش وكرييباس وملديف عىل معاهدة حظر األسلحة النووية؛ وستستضيف
تيمور-ليشتي حلقة عمل لتعزيز التصديق عىل الصكوك القانونية الدولية التسعة عرش املتعلقة مبنع اإلرهاب الدويل وقمعه يف أوائل
عام .2020
صورة جامعية للمشاركني يف الندوة اإلقليمية
لربملانات املحيط الهادئ يف ويلينغتون.
© برملان نيوزيلندا

20

درا�سة حالة
التوا�صل ب�ش�أن العدالة املناخية
خالل أسبوع جنيف للسالم ،شاركنا يف استضافة حدث توعية
بالعدالة املناخية وبناء السالم بالرشاكة مع اللجنة البيئية
للمعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية ومكتب كويكر لدى
األمم املتحدة .ويرتبط هذا الحدث ارتباطاً مبارشاً بقرار مقبل
لالتحاد الربملاين الدويل بشأن االسرتاتيجيات الربملانية لتعزيز
السالم واألمن أمام التهديدات املتعلقة باملناخ ،يهدف إىل إرشاك
الجمهور املهتم يف صياغة القرار.


العام املقبل

سيكون عام  2020عاماً محورياً لنزع السالح ،وخاصة نزع السالح
النووي ،مع عقد املؤمتر االستعرايض العارش ملعاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية .وسنواصل مساعدة الربملانات يف املشاركة عىل أكمل
وجه يف املفاوضات والدفع من أجل إنفاذ وتنفيذ املعاهدات الرئيسية
الخاصة بنزع السالح وتحديده ومكافحة انتشاره .وس ُتتناول أيضاً عىل
مدى العام مسألة الحكم الرشيد لقطاع األمن ودور الربملانات فيه.
ويف إطار الربنامج املشرتك بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة
ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيفَّ ،
سينظم مؤمتران إقليميان إضافيان
بشأن مكافحة اإلرهاب – أحدهام يف أوراسيا والثاين يف أمريكا الالتينية
والكاريبي  -باإلضافة إىل اجتامع الخرباء املعني باألحكام القانونية
لضحايا اإلرهاب الذي استضافته إيطاليا .وسنساعد يف تنظيم فعاليات
وطنية لتكوين الكفاءات يف النيجر وأفغانستان.
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الهدف 5

تعزيز احلوار والتعاون بني الربملانات
الهدف  5من اسرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل هو تعزيز الحوار والتعاون بني الربملانات ،وفا ًء مببادئنا التأسيسية التي شهدت
عقد اجتامعات االتحاد الربملاين الدويل األوىل كجزء من حركة السالم يف أواخر القرن التاسع عرش .وتواصل جمعيات االتحاد الربملاين
الدويل هذه العادة بتوفري فرصة فريدة للمجتمع الربملاين الدويل لالجتامع وتبادل املامرسات الجيدة وتحديد سبل العمل الربملاين.
ويف عام ّ ،2019
وسجلت
نظمنا جمعيتني ناجحتني يف نيسان/أبريل يف الدوحة بقطر ويف ترشين األول/أكتوبر يف بلغراد برصبياَّ .
تبي آراء
الجمعيتان حضوراً قياسياً تقريباً ،دلي ًال عىل القدرة الجامعة لالتحاد الربملاين الدويل وعىل رشعية نتائج جمعياته التي ِّ
املجتمع الربملاين العاملي .وأ ّيد املشاركون النتائج الرامية إىل تعزيز السالم والدميقراطية وسيادة القانون ،مع الرتكيز عىل التنمية
املستدامة .وإىل جانب الربنامج الرسميُ ،س ِّجلت زيادة كبرية يف عدد االجتامعات الثنائية بني الوفود ،دلي ًال أيضاً عىل أن االتحاد
الربملاين الدويل هو املنتدى الرئييس للدبلوماسية الربملانية.
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تي�سري احلوار الربملاين الدويل
ُعقدت الجمعية  140لالتحاد الربملاين الدويل يف نيسان/أبريل يف الدوحة بحضور أكرث من
 1500مندوب منهم:
yنواب من  147برملاناً وطنياً؛
yوأكرث من  110رؤساء برملان ونواب رؤساء برملان؛
yو 8أعضاء منتسبني (هيئات برملانية إقليمية)؛
yو 37مراقباً دامئاً ومنظمة رشيكة أخرى.
يسه االتحاد الربملاين الدويل خالل الجمعية – وهو جانب من
ون ُِّظم أكرث من  170اجتامعاً ثنائياً ّ
جمعياتنا يتزايد أهمية عىل مر السنني.
وتتيح االجتامعات الثنائية للربملانيني الفرصة للتحدث بحرية مع نظرائهم
من جميع أنحاء العامل .وتكون هذه االجتامعات غري مقيدة بقواعد
الربوتوكول وتساعد يف م ّد الجسور بني البلدان وتخفيف التوترات عىل
املستوى الربملاين.

االجتماعات الثنائية يف جمعيات االحتاد الربملاين الدويل
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠

وركزت املناقشة العامة للجمعية عىل سبل نهوض الربملانات بالتعليم
من أجل السالم واألمن وسيادة القانون .وافتتح الدكتور رافائيل يوست،
٥٠
من مبادرة بحوث األدمغة بالتقدم يف التكنولوجيات العصبية املبتكرة
٠
( ،)BRAINباب النقاش الذي شارك فيه نحو  150برملانياً من  115برملاناً
أبريل أكتوبر
2016 2016
عضواً منهم  52رئيس برملان وممثيل أكرث من عرش منظامت رشيكة .ووردت
العديد من املامرسات الجيدة والتوصيات يف إعالن الدوحة الختامي.
وشارك أيضاً يف الجمعية  141لالتحاد الربملاين الدويل التي ُعقدت يف بلغراد يف ترشين األول/أكتوبر:
yنحو  85يف املئة ( )149من أعضاء االتحاد الربملاين الدويل؛
yو 120رئيس برملان أو نائب رئيس برملان؛
yو 9أعضاء منتسبني (هيئات برملانية إقليمية)؛
yو 40مراقباً دامئاً ومنظمة رشيكة أخرى.
١٠٠

أبريل أكتوبر مارس أكتوبر أبريل أكتوبر
2019 2019 2018 2018 2017 2017

ويس االتحاد الربملاين الدويل تنظيم عدد غري مسبوق من االجتامعات الثنائية بني الوفود الوطنية
َّ
تجاوز  230اجتامعاً.
وشملت أبرز األحداث كلمة رئيسية ألقاها السيد األخرض اإلبراهيمي ،وهو عضو يف منظمة
 ،The Eldersخالل افتتاح املناقشة العامة بشأن «تعزيز القانون الدويل :األدوار واآلليات الربملانية
ومساهمة التعاون اإلقليمي» .واستمعنا أيضاً
إىل  144مرشعاً من  110برملانات أعضاء« ،االتحاد الربملاين الدويل هو املحفل املثايل للدفاع عن القيم النبيلة وتشجيع الحوار والتعاون
منهم  52رئيس برملان و 15برملانياً شاباً فض ًال من أجل مستقبل سلمي وشامل».
عن ممثلني عن  10منظامت رشيكة.
السيد نيكوالس بريا
رئيس الجمعية الوطنية ،سيشيل

النتائج والقرارات

تعتمد الربملانات األعضاء يف كل جمعية لالتحاد الربملاين الدويل قراراً بشأن بند طارئ يتطلب من
املجتمع الربملاين الدويل اتخاذ إجراءات فورية .واعتمدت الجمعية  140بنداً طارئاً يدعو إىل دعم
موزمبيق ومالوي وزمبابوي التي رضبها إعصار إيداي .واعتمدت الجمعية  141اقرتاحاً ق َّدمته
لتغي املناخ.
الهند بشأن التصدي ّ
واعتمد األعضاء ،إ ّبان الجمعية  141يف بلغراد ،قراراً تاريخياً يدعو الربملانات إىل اتخاذ كل التدابري
القانونية والسياساتية الالزمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام .2030

برملانيون من كل أنحاء العامل يف جمعية
نيسان/أبريل  2019املعقودة يف الدوحة.
© االتحاد الربملاين الدويل /
مجلس الشورى القطري
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ومن النتائج الرئيسية األخرى لجمعيات عام  2019قرارات بشأن
املرتزقة واملقاتلني األجانب كتهديد للسالم واألمن وحقوق اإلنسان؛
ودور التجارة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

توطيد التعاون مع املنظمات الربملانية الأخرى
تابعنا يف عام  2019جهودنا لجعل التعاون الربملاين العاملي أكرث اتساقاً
وفعالية.
وقد دعونا ممثلني ألكرث من  15منظمة برملانية بصفة عضو منتسب أو
مراقب دائم إىل االجتامع عىل هامش الجمعية  .140وكان ذلك منرباً
مميزاً للحوار والتفكر يف طريقة معالجة التحديات املشرتكة بفعالية
عن طريق التعاون الربملاين اإلقليمي والعاملي.
وكان التعاون أيضاً شعار الفعاليات املتخصصة مثل املؤمتر اإلقليمي
لالتحاد الربملاين الدويل بشأن االستجابات الشاملة ألوضاع الالجئني الذي
ُعقد متابع ًة العتامد االتفاق العاملي بشأن الالجئني والذي استضافه
برملان البلدان األفريقية يف الفرتة املمتدة من  11إىل  13ترشين الثاين/
نوفمرب .وشاركنا أيضاً يف تنظيم فعالية بشأن مكافحة العنف ضد املرأة
بالتعاون مع الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا مبناسبة الدورة الحادية
واألربعني ملجلس حقوق اإلنسان التي ُعقدت يف متوز/يوليو يف جنيف.

متابعة تنفيذ قرارات االحتاد الربملاين الدويل
وتي�سري تبادل املمار�سات اجليدة
تتيح لنا عملية إعداد التقارير السنوية لالتحاد الربملاين الدويل جمع
معلومات وأمثلة عملية لإلجراءات التي اتخذتها الربملانات الوطنية
عم ًال بقرارات االتحاد الربملاين الدويل .وأظهرت دراساتنا االستقصائية
يف عام  2019أن  75يف املئة من الربملانات املجيبة أفادت بأنها اتخذت
إجراءات عملية متابع ًة لنتائج االتحاد الربملاين الدويل وأفادت  31يف
املئة بأنها سنت ترشيعات جديدة كنتيجة مبارشة لقرار االتحاد الربملاين
الدويل.

الرقم الرئي�سي:
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تكشف الدراسات االستقصائية لالتحاد
الربملاين الدويل أن  31يف املئة من الربملانات
التي شملتها الدراسة سنت ترشيعات
جديدة كنتيجة مبارشة لقرار
االتحاد الربملاين الدويل.
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نتائج عملية الإبالغ يف عام 2019
نتائج الجمعية  139لالتحاد الربملاين الدويل
ق ِّدمت إىل الربملان
وزِّع التقرير يف الربملان
ُأبلغت إىل الحكومة
نوقشت يف الربملان

ُأرسلت إىل اللجان الربملانية

٪75
٪77
%58
%44
%73

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

%40

%52

%31
%57

وتشمل األمثلة األخرى ألنشطة متابعة قرارات االتحاد الربملاين الدويل
ما ييل:
 −فيجي :صدرت مذكرة توجيهية عن دمج أهداف التنمية املستدامة
يف عمل الربملان.
 −اليابان وكينيا :اع ُتمدت قوانني جديدة بشأن التكافؤ بني الجنسني.
 −األردنُ :عقدت جلسة عامة للربملان حول مشاركة الشباب يف
الحياة السياسية.
وع ِّدل قانون الهجرة.
 −التفياُ :سن قانون بشأن الشتاتُ ،
 −ميكرونيزيا :اعتمد الربملان قراراً يجعل التغطية الصحية الشاملة
أولوية وطنية.
 −باراغوايُ :أدخلت آليات جديدة للمراقبة الترشيعية ألهداف
التنمية املستدامة.
 −سيشيلُ :أطلقت مشاريع استدامة بيئية يف الربملان.
 −اإلمارات العربية املتحدةُ :ش ِّكلت لجنة املستقبل يف الربملان.
 −أوزبكستان :اعتمد الربملان خطط عمل وطنية لحقوق اإلنسان.

نحو ع�ضوية عاملية
أصبح برملان سانت فنسنت وجزر غرينادين ،يف نيسان/أبريل ،2019
الربملان رقم  179الذي ينضم إىل االتحاد الربملاين الدويل  -مام يظهر
تقدماً منتظ ًام نحو هدفنا االسرتاتيجي املتمثل يف تحقيق العضوية
العاملية  -وأصبحت الجمعية الربملانية للفرنكفونية العضو املنتسب
رقم  - 13يف إطار تركيزنا عىل توسيع قاعدة الجمعيات الربملانية من
أجل توليد وتوجيه رسالة برملانية متسقة.

وواصلنا أيضاً التواصل مع الربملانات غري
األعضاء .ويف أيار/مايو ،قبل موظفون برملانيون
من بر َ
ملان بليز وكرييباس غري العضوين دعوتنا
إىل االنضامم إىل ندوة إعالمية بشأن هيكل
االتحاد الربملاين الدويل وطريقة عمله .ويف
أوائل كانون األول/ديسمرب ،ساعدنا يف تنظيم
ندوة إقليمية بشأن تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف منطقة البحر
الكاريبي يف بورت أوف سبني برتينيداد وتوباغو .وشارك برملان بربادوس
يف الندوة وطلب ممثلوها معلومات عن إجراءات االنضامم.

«تشيد الجمعية الترشيعية لكوستاريكا بالجهود التي يبذلها االتحاد الربملاين الدويل للتوعية
بقيمه الجوهرية فض ًال عن رؤيته للمستقبل عن طريق تبادل أفضل املامرسات والخربات
فيام بني األعضاء».
السيدة زويال فوليو باتشيكو
نائبة رئيس الجمعية الترشيعية ،كوستاريكا

درا�سة حالة
التوا�صل مع الأع�ضاء الناطقني بالإ�سبانية
عقد االتحاد الربملاين الدويل أول ندوة إعالمية إقليمية يف أمريكا
وعقدت الندوة يف سان خوسيه
الالتينية بشأن عمل املنظمةُ .
بكوستاريكا يف يو َمي  27و 28ترشين الثاين/نوفمرب 2019
بالرشاكة مع الجمعية الترشيعية لكوستاريكا .وضم املشاركون
كبار املوظفني من  11بلداً هي األرجنتني وكولومبيا وكوستاريكا
وكوبا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور وغواتيامال وباراغواي
وسورينام وأوروغواي وفنزويال .وتُعقد الندوة السنوية لالتحاد
الربملاين الدويل عاد ًة لفائدة املوظفني الربملانيني يف مقر املنظمة
بجنيف إما باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية .وإن مستويات
مشاركة برملانات أمريكا الالتينية منخفضة عاد ًة ،ويرجع ذلك
أساساً إىل ال ُبعد الجغرايف واالعتبارات اللغوية .وسعياً إىل توطيد
العالقات مع هذه الربملانات ،عقدت املنظمة الندوة يف أمريكا
الالتينية بربنامج كامل باللغة اإلسبانية.
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سيكون أبرز حدث يف عام  2020هو املؤمتر العاملي الخامس لرؤساء
الربملان  -وهو فرصة فريدة اللتقاء املجتمع الربملاين العاملي عىل
أعىل مستوى ،وتقييم التحديات التي تواجه العامل اليوم ،ووضع
خارطة طريق طموحة للعمل الربملاين .وسيوطد املؤمتر أيضاً الرشاكة
االسرتاتيجية بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة وسيعزز ال ُبعد
الربملاين للحوكمة العاملية .ونظراً إىل إلغاء دورة الجمعية املزمع عقدها
يف نيسان/أبريل  2020بسبب تفيش وباء فريوس كورونا املستجد
(كوفيد ،)19-سينصب تركيزنا عىل إيجاد طرائق مبتكرة ملواصلة عملنا،
والتواصل مع أعضائنا ،ودعمهم يف مساعيهم الرامية إىل مواجهة هذا
التحدي الصحي العاملي .و ُيزمع اآلن عقد الجمعية  142يف كيغايل
برواندا يف ترشين األول/أكتوبر ،وسيكون جدول أعاملها حاف ًال بالبنود
(ويشمل انتخاب رئيس جديد لالتحاد الربملاين الدويل).
الربملانيون يف جمعية ترشين األول/أكتوبر
 2019املعقودة يف بلغراد.
© االتحاد الربملاين الدويل  /برملان رصبيا
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الهدف 6

تعزيز متكني ال�شباب
إن أكرث من نصف سكان العامل دون سن الثالثني .وهؤالء الشباب هم األكرث تأثراً بعملنا – أو عدم عملنا – اليوم ملعالجة القضايا
تغي املناخ .واملشاركة القوية للجميع ،وبخاص ٍة الشباب ،رضورية حتى تكون عملية اتخاذ القرارات شاملة ومستجيبة
العاملية مثل ّ
لالحتياجات .ومشاركة الشباب ليست قراراً واجباً فقط وإمنا ذكياً أيضاً .والشباب مورد غري مستغل إىل حد كبري وميكنهم املساهمة
كثرياً يف الجهود املبذولة ملعالجة القضايا العاملية .ولكن يتطلب ذلك متكينهم من املشاركة يف عملية صنع القرار والتأثري فيها .ويف
عام  ،2019حدد االتحاد الربملاين الدويل من بني أهدافه االرتقاء بتمكني الشباب ملستويات غري مسبوقة .وإىل جانب تعزيز متثيل
الشباب بحشد التزام متخذي القرارات وتزويدهم بسبل التوجيه السياسايت ،أطلقنا أيضاً أنشطة تدريب جديدة ملساعدة الربملانيني
الشباب عىل أن يكونوا قادة سياسيني أقوياء.
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اال�ستفادة من الإمكانات القيادية للربملانيني ال�شباب
خالل املؤمتر العاملي السادس للربملانيني الشباب يف باراغواي يف أيلول/سبتمرب  ،2019جمعنا
نحو  100برملاين شاب من  40بلداً إلطالق سلسلة من املحاور التدريبية للمرشِّعني الشباب
لتنمية مهاراتهم السياسية .وركزت الدورات التدريبية عىل القيادة السياسية ومهارات التواصل
من خالل العمل الجامعي والجلسات الفردية .وأتاحت حلقة إرشادية للربملانيني الشباب والكبار
تبادل الخربات والتجارب والنصائح .وأفاد الربملانيون بأن فرص التدريب هذه متكنهم وتزودهم
باملهارات الالزمة ليكونوا قادة أكرث فعالية.
وخالل املؤمتر العاملي للربملانيني الشباب ،بحث املشاركون عن أساليب إلدراج رفاهية الناس
وسعادتهم يف صميم السياسة العامة .وإىل
جانب الدعوة إىل تحسني رأس املال البرشي «ال شك يف أننا نحتاج إىل املزيد من الربملانيني الشباب عىل طاولة املناقشات .ولكن زيادة
بالحد من أوجه عدم املساواة وتعزيز العدد وحده ال يكفي .وعىل الرغم من أننا نواجه العديد من العوائق لنُنتخب إىل الربملان،
توظيف الشباب وتعليمهم وصحتهم ،تعهد فإننا نواجهها أيضاً بعد انتخابنا .وإننا نحتاج ،بوصفنا برملانيني شباب ،إىل التمكني من أجل
الربملانيون الشباب باالنتقال من الناتج قيادة هذا التغيري».
املحيل اإلجاميل باعتباره املقياس الوحيد
الوثيقة الختامية ،املؤمتر العاملي السادس
ألداء البلد إىل املزيد من مناهج التفكري
للربملانيني الشباب (باراغواي)
االسترشايف التي تراعي الرفاهية.

الك�شف عن قوانني و�سيا�سات ال�شباب الناجحة

الرقم الرئي�سي:

أبرمنا رشاكة مع املجلس العاملي للمستقبل ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،
ومبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعني بالشباب من أجل تنظيم جائزة
السياسات املستقبلية التي ُيطلق عليها اسم «أوسكار» أفضل السياسات.
بدأت التغيريات املدخلة يف عام  2019عىل قواعد
ويف عام  ،2019احتفلت الجائزة بالقوانني والسياسات املتعلقة بالوظائف
االتحاد الربملاين الدويل من أجل تعزيز مشاركة الربملانيني الشباب
الالئقة واملستدامة للشباب .وإذ كانت رئيسة املنظمة ورئيس منتدى
يف جمعيات االتحاد الربملاين الدويل تؤيت مثارها :إذ بلغت
الربملانيني الشباب مشار َكني يف لجنة التحكيم ،فقد ُأعلنت أسامء البلدان
نسبة املندوبني الشباب يف جمعية شهر ترشين األول/أكتوبر
الفائزة يف حفل توزيع الجوائز خالل الجمعية  141لالتحاد الربملاين الدويل.
 21.5يف املئة مقابل  17.4يف املئة يف جمعية نيسان/أبريل.
واحتفلت الجائزة بثامنية بلدان فائزة هي رواندا وإستونيا واسكتلندا
وتوجه هذه القواعد املع َّدلة ،التي تُع ّد أول أحكام نظامية
ِّ
(اململكة املتحدة) ونيبال وجنوب أفريقيا ومجلس أوروبا ولوس أنجلوس
يف أي منظمة دولية ،إشارة واضحة بالتزام
(الواليات املتحدة) والسنغال التي ق َّدمت قوانني وسياسات شباب فعالة ميكن
االتحاد الربملاين الدويل بفتح الساحة
أن تلهم البلدان األخرى التي تبحث عن االستفادة من قوة الشباب.
السياسية للشباب.
واستناداً إىل تقييم شمل  67سياسة مرشَّ حة من  36بلداً ،كانت الجائزة فرصة ليك يحدد
االتحاد الربملاين الدويل والربملانيون الشباب عوامل نجاح قوانني وسياسات الشباب بشكل أفضل.

21.5

�إعالء �صوت ال�شباب يف املداوالت الدولية
ال قرارات عنا بدوننا! تحت هذا الشعار ،واصل منتدى الربملانيني الشباب لالتحاد الربملاين الدويل
تعزيز دور الشباب يف املنظمة ويف الربملانات بوجه عام فض ًال عن إدماج منظور الشباب يف
املداوالت الدولية .واجتمع املنتدى يف نيسان/أبريل وترشين األول/أكتوبر خالل جمعيات االتحاد
الربملاين الدويل .وشمل جدول األعامل رصد تقدم البلدان يف مجال متكني الشباب ،وضامن مراعاة
أولويات الشباب يف القرارات التي اعتمدها االتحاد الربملاين الدويل يف عام .2019
ويسنا أيضاً جهود الربملانيني الشباب الرامية إىل إدماج ُبعد برملاين يف املنتديات الدولية الرئيسية.
َّ
فعىل سبيل املثال ،شارك وفد نشط من منتدى الربملانيني الشباب يف املجلس االقتصادي واالجتامعي
التابع لألمم املتحدة الذي ُعقد يف نيسان/أبريل  2019بشأن إدماج الشباب.

الناشطة السويدية غريتا تونربغ تقود مظاهرة
من أجل العمل املناخي.
© AFP / Geoff Caddick
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صورة جامعية للمشاركني يف مؤمتر االتحاد العاملي السادس للربملانيني الشباب يف باراغواي © .برملان باراغواي

بناء الإرادة ال�سيا�سية مل�شاركة ال�شباب

مراقبة م�شاركة ال�شباب يف الربملانات

مبناسبة اليوم الدويل للشباب يف  10آب/أغسطس ،أطلقنا حملة لتشجيع
الربملانات والربملانيني عىل االحتفال مبرور  130عاماً عىل تأسيس االتحاد
الربملاين الدويل من خالل مواضيع تخص الشباب .وانضمت العديد من
الربملانات حول العامل إىل الحملة ،وال سيام بوتان التي نظمت فعالية
توعية خاصة .ووصلت الحملة إىل أكرث من  100 000شخص عن طريق
املنصات الرقمية لالتحاد الربملاين الدويل.

واصلنا يف عام  2019مراقبة مشاركة الشباب يف الربملانات الوطنية.
وجعلنا بياناتنا الفريدة عن النواب الشباب متاحة للجمهور عن طريق
منصة  Parlineللبيانات املفتوحة والتابعة لالتحاد الربملاين الدويل.
وأصبحت هذه البيانات املفتوحة املصدر مرجعاً دولياً للربملانات
ووسائل اإلعالم واألوساط األكادميية واملجتمع املدين واملنظامت الدولية
التي تسعى إىل إجراء بحوث بشأن مشاركة الشباب وزيادة مستويات
تلك املشاركة .وتع ّد املنصة أيضاً من املصادر املرجعية الرسمية لرصد
التقدم املحرز يف تنفيذ املؤرشين  1-5-5و 1-7-16للتنمية املستدامة.

وأتاح اليوم الدويل للشباب أيضاً الفرصة للنهوض باألهداف املتعلقة
مبشاركة الشباب والتي اعتمدها منتدى الربملانيني الشباب .وبناء عىل
نسبة الشباب إىل التعداد السكاين العاملي ،يدعو املنتدى البلدان
والربملانات إىل بلوغ األهداف التالية بحلول عام :2035
yما ال يقل عن  15يف املئة من الربملانيني دون سن الثالثني؛
yوما ال يقل عن  35يف املئة من الربملانيني دون سن األربعني؛
yوما ال يقل عن  45يف املئة من الربملانيني دون سن الخامسة واألربعني.
ويشمل كل هدف غاية تتمثل يف تحقيق التكافؤ بني الجنسني باملناصفة
بني الشابات والشبان.
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ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل
ما انفك االتحاد الربملاين الدويل يدعو ،بوصفه رشيكاً يف حملة
«البالغ للتصويت بالغ للرتشح» (،)Not Too Young To Run
إىل خفض سن الرتشح يف االنتخابات عىل مر السنني .وأقرت
جمعية نيجرييا الوطنية ،بدعم من منظمتنا ،تعديالت دستورية
يف عام  2018لخفض سن الرتشح إىل مجلس النواب وغريه
من املناصب .وكان التأثري يف انتخابات نيجرييا لعام 2019
مثرياً لإلعجاب :فقد كان أكرث من  34يف املئة من املرشحني يف
االنتخابات من الشبان أو الشابات ،ارتفاعاً من  21يف املئة يف عام
 .2015وبلغ إجاميل عدد الشباب املنتخبني دون سن الخامسة
والثالثني  103شباب ارتفاعاً من  60يف عام .2015
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سنحتفل يف عام  2020مبرور  10سنوات عىل اعتامد قرار االتحاد
الربملاين الدويل بشأن مشاركة الشباب الذي أدى إىل إطالق حركة
الشباب التابعة للمنظمة يف عام  .2010وإننا ندعو كل الربملانات إىل
االلتزام أو إعادة االلتزام باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع املزيد
من الشباب عىل دخول الحياة السياسية وإىل تكثيف جهودها يف
ذلك الصدد .وسنعمل عىل تعبئة االلتزامات واإلجراءات الربملانية يف
جمعيات االتحاد الربملاين الدويل واملؤمتر العاملي للربملانيني الشباب
ومنتدى الربملانيني الشباب واملؤمتر العاملي الخامس لرؤساء الربملانات.
وسنسعى إىل إطالق حملة جديدة بشأن مشاركة الشباب من أجل
تعبئة القادة .وسنستمر عىل مدى عام  2020يف تدريب الربملانيني
الشباب وتعزيز مهاراتهم السياسية عن طريق مبادرات عاملية
ووطنية .وسيحتفل الربملانيون الشباب أيضاً مبرور  25عاماً عىل اعتامد
إعالن ومنهاج عمل بيجني بشأن املساواة بني الجنسني ،مع الرتكيز عىل
املشاركة السياسية للشابات.
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الهدف 7

تعبئة الربملانات حول
خطة التنمية العاملية
إذ يتزامن عام  2020مع بداية عقد العمل من أجل أهداف التنمية املستدامة ودخول اتفاق باريس حيز النفاذ ،يجب أن تتخذ
الربملانات إجراءات اآلن لوضع الكوكب عىل مسار مستدام .ويف عام  ،2019واصل االتحاد الربملاين الدويل تعزيز العمل الربملاين
املرتبط بخطة التنمية العاملية مع الرتكيز عىل التنفيذ الوطني وتسليط الضوء عىل العلوم واألدلة وزيادة املشاركة الربملانية بوجه
أعم من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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توطيد التعاون الربملاين يف جمال �أهداف التنمية امل�ستدامة
استمر أعضاؤنا يف تحديد أولويات التفاعل اإلقليمي بوصفها وسيلة للوصول إىل أحدث البيانات والخربات
والتعلم من تجارب البلدان األخرى .وجمعت خمس ندوات إقليمية نُظمت يف عام  2019حوايل
 300برملاين وموظف من  68برملاناً يف آسيا واملحيط الهادئ وأوروبا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
ور ّكزت كل ندوة عىل الربط بني الجانبني النظري والعميل ،مع إجراء زيارات ميدانية ملشاريع تعزيز
وتغي املناخ من الشواغل الرئيسية ،كام يتضح من
االستدامة واالزدهار .وكان التخفيف من حدة الفقر ّ
الزيارات إىل مقاطعات صينية مثل تشجيانغ وإىل املناطق الساحلية املتدهورة يف ملديف .وكان االستنتاج
املشرتك أن الطريقة الوحيدة للتغلب عىل تلك التحديات هي زيادة التعاون مع البلدان املجاورة.
واجتمع رؤساء الربملانات يف جنوب آسيا للمرة الرابعة من أجل العمل بالتعاون الوثيق مع االتحاد
الربملاين الدويل يف مراقبة اإلجراءات الربملانية املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة .واجتمعت
الربملانات األوروبية مجدداً بعد ستة أشهر فقط من اجتامعها األول الذي ُعقد يف إرسائيل يف
عام  2018إليجاد سبل الستخدام االبتكار كمحرك للتنمية املستدامة والنمو االقتصادي والصحة.

الرقم الرئي�سي:
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أوفد  68برملاناً مشاركني إىل
ندوات االتحاد الربملاين الدويل الخاصة
بأهداف التنمية املستدامة
يف عام .2019

ويف عام  ،2019استخدمت برملانات سرياليون وفانواتو ورصبيا مجموعة أدوات التقييم
الذايت بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدامة والتي ُأعدت باالشرتاك بني االتحاد الربملاين الدويل
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .وقرر برملان ترينيداد وتوباغو أن ير ِّكز املحور اإلقليمي ملنطقة
البحر الكاريبي ،الذي َّ
سينظم داخل مركز االتحاد الربملاين الدويل لالبتكار يف الربملان ،عىل تحقيق
الهدف  16للتنمية املستدامة.
َّ
ونظمنا أنشطة متعددة عىل املستوى الدويل جمعت أكرث من  140برملانياً من  50برملاناً الستعراض التقدم
املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة خالل املنتدى السيايس السنوي الرفيع املستوى يف األمم
املتحدة بنيويورك .وأتاح املنتدى للربملانيني املشاركني يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى الفرصة ملناقشة
املوضوع الرئييس للدورة وتبادل الخربات والتجارب يف مجال تنفيذ خطة التنمية املستدامة.
وتحضرياً للمنتدى ،أجرينا دراسة استقصائية بشأن مساهمة الربملانات يف إعداد تقارير االستعراض الوطني
الطوعي .ووجدنا أنه من أصل  47بلداً أبلغ عن التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف عام
 ،2019شاركت ثلث الربملانات تقريباً ( )٪34يف تقاريرها .ويتفق ذلك مع بيانات السنوات الثالث املاضية.
وكشفت دراسة استقصائية ثانية أجراها االتحاد الربملاين الدويل بشأن إضفاء الطابع املؤسيس عىل أهداف
التنمية املستدامة يف عمل الربملانات عن وضع متباين .فقد ظهرت أمثلة مامرسات جيدة ،مع أداء بعض
الربملانات دوراً نشطاً للغاية ،يف حني أظهرت البيانات أيضاً أن تنفيذ خطة التنمية املستدامة ال يزال
يخضع يف املقام األول لقيادة الحكومة .وسنستمر يف تعزيز قدرة الربملانات عىل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة .وسنعزز أيضاً الحوار بني الربملانات وتبادل املامرسات الجيدة ،فض ًال عن جمع وتقديم بيانات
وأدلة إلرشاد القوانني والسياسات واملامرسات الربملانية.

فحص طبي يف عيادة بغرب دارفور.
© األمم املتحدة /
Albert Gonzalez Farran

الأن�شطة الربملانية اخلا�صة ب�أهداف التنمية امل�ستدامةا�ستناداً �إىل الدرا�سات اال�ستق�صائية لالحتاد الربملاين الدويل
نُظمت دورات تدريب للربملانيني
نُظمت دورات تدريب للموظفني الربملانيني
قدمت الحكومة تقارير عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة إىل الربملان
أدلت الحكومة ببيانات وزارية للربملان عن أهداف التنمية املستدامة
عقد الربملان مناقشات عامة عن أهداف التنمية املستدامة
ُطرحت أسئلة برملانية عن أهداف التنمية املستدامة
نرشت اللجان الربملانية تقارير عن أهداف التنمية املستدامة
اتخذ الربملان تدابري إلدراج أهداف التنمية املستدامة يف امليزانية الوطنية
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تعبئة الربملانات من �أجل التغطية ال�صحية ال�شاملة
وفقاً ملنظمة الصحة العاملية ،ال يتلقى نصف سكان العامل عىل األقل
الخدمات الصحية التي يحتاجونها .ويف ترشين األول/أكتوبر ،2019
اعتمدت الجمعية  141لالتحاد الربملاين الدويل أول قرار برملاين عاملي
بشأن التغطية الصحية الشاملة .وكان هذا القرار التاريخي تتويجاً
لجهود طويلة األمد لتعبئة الربملانات يف جميع أنحاء العامل .وتدعو
الربملانات إىل اتخاذ كل التدابري القانونية والسياساتية الالزمة لتحقيق
التغطية الصحية الشاملة بحلول عام  2030بغية ضامن الحق يف
الصحة العامة للجميع بدون متييز.
وخالل الجمعية  140يف نيسان/أبريل ،أجرينا مناقشة حول التغطية
الصحية الشاملة أبرزت الحاجة إىل توفري خدمات صحية تركز عىل
الناس دون متييز .ويف أيار/مايو ،تعاونا مع منظمة الصحة العاملية
لتنظيم جلسة إعالمية تقنية وندوة برملانية إ ّبان جمعية الصحة
العاملية .وحدد املشاركون اإلرادة السياسية وتعزيز املؤسسات
الربملانية بوصفهام عاملني رئيسيني للتقدم نحو تحقيق التغطية
الصحية الشاملة.
وعملنا يف إطار تلك الجهود عىل تعزيز املنظور الربملاين يف اجتامع
األمم املتحدة الرفيع املستوى املعني بالتغطية الصحية الشاملة.
ووطدنا رشاكاتنا باالنضامم إىل املنصة املتعددة األطراف املعنية
بالتغطية الصحية الشاملة بحلول عام  2030وبإطالق «شبكة الحلول
القانونية» – وهي مبادرة جديدة ُن ِّفذت بالتعاون مع جامعة جورج
تاون ،ومنظمة الصحة العاملية ،وبرنامج األمم املتحدة املشرتك
املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ،وتهدف إىل دعم واضعي السياسات يف سن القوانني واللوائح
والسياسات الكفيلة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ويف ظل تنفيذ قرار االتحاد الربملاين الدويل بشأن التغطية الصحية
الشاملة ،يؤدي الفريق االستشاري املعني بالصحة والتابع لالتحاد
الربملاين الدويل دور جهة التنسيق للمساءلة الربملانية .ومن ثم ،سيقوم
الفريق اعتباراً من عام  2020بتقييم الجهود القطرية الرامية إىل توسيع
التغطية الصحية وتوجيه توصيات مخصصة إىل الربملانات الوطنية.

وتقتيض بعض املجموعات اهتامماً خاصاً فيام يخص التغطية
الصحية الشاملة .ويف عام  ،2019واصلنا الرتكيز عىل النساء واألطفال
واملراهقني .ومن خالل رشاكة صحة األم والوليد والطفل وغريها من
الرشاكات ،جمعنا برملانيني من  11بلداً جنوب الصحراء الكربى وباحثني
وممثلني للمجتمع املدين ومسؤولني حكوميني ملناقشة البيانات الخاصة
بعدم املساواة يف مجال صحة النساء واألطفال واملراهقني .ويزداد
االعرتاف باملكانة الريادية لالتحاد الربملاين الدويل يف هذا املجال :إذ
تشارك رئيسة املنظمة يف الفريق االستشاري الرفيع املستوى املعني
بحركة «كل امرأة ،كل طفل» ويشارك األمني العام للمنظمة يف اللجنة
التنفيذية لرشاكة صحة األم والوليد والطفل.
وأخرياً ،يف إطار التزامنا مبقومات الصحة ،بادر األمني العام لالتحاد
الربملاين الدويل  -وهو عضو يف الفريق القيادي لحركة تعزيز التغذية
 بتوقيع تعهد خالل االجتامع العاملي للحركة باتخاذ تدابري يف مجالالتغذية عن طريق تشجيع الحكومات عىل اعتامد نهج متعدد
القطاعات بشأن التغذية وتعبئة مخصصات مالية كافية .وشدد التعهد
أيضاً عىل أهمية إدماج شؤون التغذية يف التغطية الصحية الشاملة.

تغي املناخ
تكثيف اجلهود يف جمال ّ
استجاب ًة لطلب الربملانات ،قمنا بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة
تغي املناخ إلطالق سلسلة
للبيئة واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
تغي املناخ .ويف عام
جديدة من حلقات املساعدة التقنية يف مجال ّ
 ،2019استفادت برملانات زمبابوي وبوروندي وزامبيا من الحلقات
املذكورة التي ساعدتها يف تحديد أفضل السبل للمشاركة يف التنفيذ
الوطني التفاق باريس .وإىل جانب الجهاز الترشيعي ،شارك الجهاز
التنفيذي  -مبا فيه جهات التنسيق الوطنية املعنية باتفاقية األمم
تغي املناخ  -يف حلقات العمل ،فأقام ذلك
املتحدة اإلطارية بشأن ّ
الصلة املهمة ولكن الغائبة يف كثري من األحيان بني فر َعي السلطة.
وقرر الربملانيون ،يف حلقة عمل زمبابوي ،استعراض وتشديد إجراءات
تحصيل رضيبة الكربون الوطنية .وأقر الربملانيون يف بوروندي بأهمية
دورهم يف توعية الجمهور والرتويج لألنشطة يف َ
لتغي
مجال التصدي ّ
املناخ وصون التنوع البيولوجي.

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل
ا�ستخدام ال�سلطات الربملانية للنهو�ض بال�صحة
بعد اعتامد القرار بشأن التغطية الصحية الشاملة إ ّبان الجمعية  141لالتحاد الربملاين الدويل ،عاد مندوبون من ميكرونيزيا إىل برملانهم مقرتحني
قراراً وطنياً بوضع الصحة عىل رأس الربنامج السيايس للبالد .ويدعو ذلك القرار ،الذي اعتمده الربملان يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019الحكومة
إىل اتخاذ جميع التدابري املناسبة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام  2030كخطوة أوىل نحو خطة شاملة للتغطية الصحية الشاملة.
ويف ترشين الثاين/نوفمرب ،أقمنا رشاكة مع برملان أوغندا لتوفري التدريب عىل الرتويج لتخصيص ميزانية لصحة النساء واألطفال واملراهقني.
وحدد الربملانيون واملوظفون الربملانيون إمكانات الرتويج أثناء عملية امليزنة ،ووضع اسرتاتيجيات لتخصيص املزيد من املوارد ،وتعزيز دورها
يف تتبع النفقات .وم َّكن هذا التدريب الربملانيني يف أوغندا من تطبيق معارفهم ومهاراتهم عندما تُعرض امليزانية عىل الربملان يف كانون الثاين/
يناير  2020وضامن متويل وتنفيذ املبادرات الحيوية الخاصة بصحة ورفاه النساء واألطفال واملراهقني عىل نحو مالئم.
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عملية تقييم برملاين ذايت بشأن أهداف التنمية
املستدامة يف سرياليون.
© االتحاد الربملاين الدويل Isabel Obadiaru /

وعىل هامش الدورة الخامسة والعرشين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخَّ ،
نظم االتحاد الربملاين الدويل
وبرملان إسبانيا اجتامعاً برملانياً حرضه أكرث من  150مندوباً من أكرث من
 30بلداً .واتفق الربملانيون والخرباء عىل الحاجة امللحة للعمل املناخي
ودور الربملانات يف تسخري وظائفها الترشيعية واملالية والرقابية ألقىص
حد ممكن من أجل تحويل اتفاق باريس إىل قوانني وسياسات وخطط
عمل وطنية ومساءلة حكوماتها.
ويف أوائل عام  ،2019نرش االتحاد الربملاين الدويل ،بالتعاون مع برنامج
األمم املتحدة للبيئة ،االخرضار درجات :مدخل إىل االقتصاد األخرض
للربملانيني .ويزود املنشور الربملانيني بفهم أسايس لالقتصاد األخرض
والسياسات املطلوبة لالنتقال إليه.

«يؤدي االتحاد الربملاين الدويل دوراً محورياً يف جمع الربملانيني
لضامن وضع السياسات التي ستحقق أهداف التنمية املستدامة
قبل عام  ]...[ .2030وأعتقد أنه من الرائع أن نتمكن من العمل
معاً عن طريق االتحاد الربملاين الدويل وبرملاناتنا ،واالتفاق عىل
أهداف التنمية املستدامة ومسار تحقيقها مع ضامن عدم تخلف
أحد عن الركب وضامن مستقبل الشباب ومتكن الناس من اإلفالت
من براثن الفقر».
الدكتورة ليزا كامريون
نائبة يف اململكة املتحدة

درا�سة حالة
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف �صربيا
يف حزيران/يونيو ،استخدمت جمعية رصبيا الوطنية للمرة
الثانية مجموعة أدوات التقييم الذايت بشأن تنفيذ خطة التنمية
املستدامة والتي ُأعدت باالشرتاك بني االتحاد الربملاين الدويل
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .واستخدمت مجموعة الرتكيز
الربملانية الرصبية املعنية بأهداف التنمية املستدامة مجموعة
األدوات لتقييم التقدم املحرز منذ العملية األوىل قبل عامني.
وساعد التقييم الذايت املجموعة يف صياغة مقرتحات مليزانية
العام التايل بغية تعزيز تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف
رصبيا .ثم ح ِّولت هذه االقرتاحات إىل تعديالت يف مرشوع
ميزانية عام .2020


العام املقبل

مع دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ وبدء عقد العمل من أجل أهداف
التنمية املستدامة ،سنكثف جهودنا لحشد اإلرادة السياسية وتعزيز
املشاركة الربملانية يف خطة التنمية العاملية .وسنواصل العمل عن كثب
مع رشكائنا يف األمم املتحدة للتأكد من اسرتشاد جهودنا بأحدث العلوم
واألدلة .وسرنكز عىل الطرق العملية لبلوغ األهداف مثل إيجاد حلول
يف املجاالت الرئيسية للترشيع والتمويل .ومن ثم ،ستشمل أنشطتنا
ما ييل :تكوين كفاءات الربملانيني؛ وتنمية املعارف واملهارات؛ وتيسري
الحوار والتبادالت بني الربملانات .وستكون املساءلة شعارنا يف إيالء
األولوية لتوفري الخدمات الصحية للجميع من خالل تنفيذ قرار االتحاد
الربملاين الدويل بشأن التغطية الصحية الشاملة.
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الهدف 8

�سد الفجوة الدميقراطية
يف العالقات الدولية
كانت قضايا السالم والتنمية املستدامة محور عالقة االتحاد الربملاين الدويل باألمم املتحدة يف عام  2019حيث حث الربملانيون
عىل أنشطة التنفيذ والرتويج .ووقعنا اتفاقاً مع وكالتني لألمم املتحدة من أجل سد الفجوات الترشيعية وتعبئة العمل الربملاين يف
َ
مجال اإلرهاب والتطرف العنيف .ومتكنّا من تحويل اجتامعنا السنوي بشأن أهداف التنمية املستدامة إىل منتدى برملاين يندرج
يف إطار الربنامج الرسمي ملنتدى األمم املتحدة السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة ،وأدى االتحاد الربملاين الدويل
دوراً بارزاً يف قمة األمم املتحدة بشأن أهداف التنمية املستدامة .وقطع االتحاد الربملاين الدويل والربملانات خطوات كبرية سياسياً إذ
دعتها األمم املتحدة رسمياً إىل تقديم مساهامتها يف املفاوضات والفعاليات املهمة الخاصة باملساواة بني الجنسني ومشاركة الشباب
والتغطية الصحية الشاملة .وأما عىل املستوى امليداين ،فقد وطدنا العالقة بني األفرقة القطرية لألمم املتحدة والربملانات الوطنية يف
العمليات الرئيسية للتنمية وبناء السالم.
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�إ�سماع �صوت الربملانيني يف الأمم املتحدة
الصفة مهمة إلنجاز األمور يف األمم املتحدة .وكان إنجاز كبري لالتحاد الربملاين الدويل هذا العام
الحصول لفعاليتنا املنتظمة خالل املنتدى السيايس السنوي الرفيع املستوى عىل صفة منتدى
برملاين مستقل .و ُمنحت هذه الصفة البارزة لقلة قليلة من مئات الفعاليات الجانبية َّ
املنظمة.
وستساعد يف إبراز دور الربملانات والربملانيني خالل املنتدى السيايس الرفيع املستوى بوصفه آلية
املساءلة العاملية الرئيسية للميض قدماً يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وجمع املنتدى الربملاين لعام  2019أكرث من مئة برملاين ملناقشة أوجه عدم املساواة املتفاقمة
واملشاركة الربملانية يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة .وقد نظرنا يف نتائج االستبيان السنوي
لالنخراط الربملاين يف عمليات إعداد التقارير الوطنية الطوعية .وتشري النتائج إىل أن الطريق
ال يزال طوي ًال حتى تساهم الربملانات يف تلك التقارير املق َّدمة إىل املنتدى السيايس الرفيع املستوى،
وإن كان العدد املتزايد للربملانات املشاركة مؤرشاً جيداً عىل أن التقارير الوطنية الطوعية أصبحت
عملية مألوفة داخل املجتمع الربملاين العاملي .وفض ًال عن ذلك ،شارك العديد من الربملانيني
املتواجدين يف نيويورك لحضور املنتدى السيايس الرفيع املستوى يف حلقة عمل مشرتكة بني االتحاد
الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بشأن مجموعة أدوات التقييم الذايت املشرتكة إلضفاء
طابع مؤسيس عىل أهداف التنمية املستدامة يف الربملان.
َّ
ونظم االتحاد الربملاين الدويل وهيئة األمم املتحدة للمرأة يف آذار/مارس االجتامع الربملاين العادي
يف لجنة وضع املرأة يف نيويورك ،مساهم ًة يف تحقيق هدفنا االسرتاتيجي الخاص بتعزيز املساواة
بني الجنسني واحرتام حقوق املرأة .ور ّكز االجتامع عىل الحامية االجتامعية والخدمات العامة
والبنى التحتية للنساء والفتيات .وفض ًال عن ذلك ،عملنا مع رشكاء عديدين لتنظيم ثالث فعاليات
جانبية بشأن العنف ضد املرأة ،والنساء يف مناصب صنع القرار ،والنساء يف الحياة السياسية.
َّ
ونظم االتحاد الربملاين الدويل ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان يف حزيران/يونيو يف
جنيف ندوة ألعضاء اللجان الربملانية لحقوق اإلنسان .وناقشت الفعالية العمل الربملاين يف مجال
حقوق اإلنسان واالنخراط الربملاين يف عمل آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
ومبناسبة اليوم الدويل للدميقراطية ( 15أيلول/سبتمرب) ،شاركنا يف استضافة فعالية بالتعاون مع
املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية .ونظرت هذه الفعالية ،التي ُعقدت بعنوان
«االندماج واملشاركة كأسس للدميقراطية» ،يف طرائق مساهمة عمليات صنع القرار التي ال تراعي
كل الناس واملجتمعات ،مبا يف ذلك الفئات غري اآلمنة اقتصادياً ،يف زيادة التفاوت يف الدخل
والرثوة ،وإضعاف الناس ،وتأجيج االستياء من مؤسسات الدميقراطية.
ومتاشياً مع سياستنا الرامية إىل تيسري مشاركة الربملانيني يف اجتامعات األمم املتحدة الرفيعة
املستوى ،أسفرت املعلومات التي قدمناها إىل الربملانات أيضاً عن زيادة كبرية يف عدد الربملانيني
املشاركني يف الوفود الوطنية إىل مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية.

ت�أثري االحتاد الربملاين الدويل
يف عام  ،2019شددت ثالثة قرارات لألمم املتحدة عىل دور الربملانات بفضل ضغوط االتحاد
الربملاين الدويل.

واعتمد املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة قراراً بشأن املساعدة التقنية
املق َّدمة من مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية بشأن مكافحة اإلرهاب حيث
أقر رصاح ًة «بالدور الهام الذي ميكن أن تنهض به الربملانات يف منع اإلرهاب ومكافحته
وإصالح األوضاع املفضية إليه» وكذلك «بأهمية الرشاكة القامئة بني االتحاد الربملاين الدويل
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ومكتب مكافحة اإلرهاب يف ذلك الشأن».

االتحاد الربملاين الدويل يدنو من تحقيق
العضوية العاملية بعدد  179برملاناً عضواً.
© االتحاد الربملاين الدويل
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ودعت الجمعي ُة العام ُة االتحا َد الربملاين الدويل ،يف قرارين ،إىل
املساهمة يف اجتامع رفيع املستوى بشأن التغطية الصحية
الشاملة يف أيلول/سبتمرب  ،2019ويف االجتامع الرفيع املستوى
املعقود مبناسبة مرور  25عاماً عىل املؤمتر العاملي الرابع املعني
باملرأة يف أيلول/سبتمرب  .2020ودعا القراران الربملانيني أيضاً إىل
املشاركة يف املشاورات املتعددة األطراف.

متثيل االحتاد الربملاين الدويل
يف منتديات الأمم املتحدة
أدىل االتحاد الربملاين الدويل ببيانات يف لجنة وضع املرأة ،واملنتدى
السيايس الرفيع املستوى ،واالجتامع الرفيع املستوى بشأن التغطية
الصحية الشاملة ،واالجتامع الوزاري ملؤمتر تغري املناخ (الدورة
الخامسة والعرشين ملؤمتر األطراف) ،واالجتامع الوزاري ملجموعة
أصدقاء تحالف األمم املتحدة للحضارات ،وعدد من االجتامعات
األخرى.
وشارك وفد من الربملانيني الشباب من االتحاد الربملاين الدويل يف منتدى
وعقد
الشباب التابع للمجلس االقتصادي واالجتامعي يف نيسان/أبريلُ .
هذا املنتدى تحت شعار «الشباب :التمكني واإلدماج واملساواة» وركز
عىل اإلدماج بوصفه وسيل ًة لتمكني الشباب والتقدم يف تحقيق أهداف
التنمية املستدامة.
وكانت أهم فعاليات األمم املتحدة هذا العام بالنسبة لالتحاد الربملاين
الدويل قمة أهداف التنمية املستدامة حيث يجتمع رؤساء الدول
الستعراض التقدم املحرز وااللتزام «بترسيع» اإلجراءات يف العقد
املتبقي قبل حلول عام  .2030وكانت رئيسة االتحاد الربملاين الدويل
املمثلة الربملانية الوحيدة املدعوة إىل املشاركة يف إحدى اجتامعات
املائدة املستديرة السبعة للقمة بشأن «توطني أهداف التنمية
املستدامة» .وكان االجتامع مقترصاً عىل مجموعة صغرية من رؤساء
الدول وممثل كبري لألمم املتحدة.

«الربملانات هي املسؤولة عن الترشيعات التي تن ِّفذ الخطط
العاملية ،وتحدد األولويات الوطنية ،وتخصص امليزانيات.
وتن ِّفذ الربملانات الوطنية الخطط العاملية عىل املستوى الوطني،
ولن يتسنى تحقيق أهداف التنمية املستدامة إىل أن تشارك
مشاركة كاملة يف ذلك املسعى».
غابرييال كويفاس بارون
رئيسة االتحاد الربملاين الدويل،
أثناء اجتامع املائدة املستديرة
بشأن توطني أهداف التنمية املستدامة
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رئيسة االتحاد تتحدث أثناء اجتامع رشاكة صحة األم والوليد والطفل يف نيودلهي
بالهند © .االتحاد الربملاين الدويل Miriam Sangiorgio /

امل�ساهمة يف التعددية
ُعقدت جلسة االستامع الربملانية لعام  2019يف األمم املتحدة ،وهي
حدث مشرتك بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة ،يف شباط/
فرباير يف نيويورك .وحرض أكرث من  200برملاين واستمعوا إىل رئيس
الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة واألمني العام لألمم املتحدة.
وق َّدمت هذه الجلسة املعقودة تحت عنوان «التحديات الناشئة
أمام التعددية :استجابة برملانية» أفكاراً لعمليات اإلصالح الجارية
يف منظومة األمم املتحدة والتي يركز العديد منها عىل منع النزاعات
وحفظ السالم .وتناولت الجلسة بوجه أعم أسباب تفاقم التشكيك يف
التعددية وسبل معالجة الربملانيني لها.
ووزِّع تقرير االستامع الربملاين يف الجمعية العامة ،مق َّدماً آراء مفيدة
بشأن املحادثة الخاصة مبستقبل التعددية واألمم املتحدة التي س ُتجرى
يف عام  2020مبناسبة مرور  75عاماً عىل إنشاء األمم املتحدة.

درا�سة حالة
توثيق العالقة بني الربملانات والأفرقة القطرية للأمم املتحدة
بفضل العمل عن كثب مع مكتب التنسيق اإلمنايئ التابع
لألمم املتحدة يف نيويورك يف إطار اإلصالح الشامل لنظام األمم
املتحدة اإلمنايئ ،نجح االتحاد الربملاين الدويل يف إدراج «التعاون
مع الربملانات» يف وصف املهام الوظيفية املنقح للمنسقني
املقيمني لألمم املتحدة .ونوقشت خالل االجتامع العاملي
السنوي للمنسقني الوطنيني لألمم املتحدة يف ترشين الثاين/
نوفمرب  2019الطرائق التي ميكن أن يكون بها التعاون امليداين
بني األمم املتحدة والربملانات مفيداً للطرفني بوصفه جزءاً رئيسياً
من عمليات التنمية وبناء السالم.

متابعة �أعمال اللجنة الدائمة
ل�ش�ؤون الأمم املتحدة

دورانت ،نائبة األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
(األونكتاد).

أتاحت الدورة األوىل للجنة هذا العام ،التي ُعقدت إ ّبان الدورة
 140لجمعية االتحاد الربملاين الدويل ،الفرصة للربملانيني من أجل
تبادل املامرسات الجيدة يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة وضامن
إدراج أهدافها يف امليزانيات والترشيعات الوطنية .وكان الرتكيز عىل
املوضوعني الرئيسيني للمنتدى السيايس الرفيع املستوى لعام 2019
أي الهدف ( 10انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها) والهدف
( 16إقامة مجتمعات مساملة ال ُيه ّمش فيها أحد من أجل تحقيق
التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع
املستويات).

وناقش املشاركون الثامنون ،ومنهم  35برملانيني ،التدابري التي ميكن
تيس التجارة الرقمية مع امليض
أن تتخذها الربملانات لتهيئة بيئة ِّ
قدماً يف األهداف الطموحة للجيل الجديد من االتفاقات التجارية.
وتناولوا أيضاً العالقة بني إضفاء القيمة واستخدام البيانات يف األسواق
الرقمية .وشددوا عىل أهمية إقامة نظام تداول متعدد األطراف
وتنمية املهارات يف البلدان األصغر حج ًام للدفاع عن مصالحها يف
املفاوضات التجارية.

وركزت اللجنة ،خالل الجمعية  ،141عىل احرتام القانون الدويل متاشياً
مع ميثاق األمم املتحدة والنصوص األخرى املتصلة به .واستعرضت
اللجنة أيضاً نتائج دراسة استقصائية جديدة لالتحاد الربملاين الدويل
بشأن العالقة بني الربملانات واألمم املتحدة سعت إىل تعزيز دور
الربملانات يف تنفيذ االتفاقات الدولية فض ًال عن مساعدة الربملانات يف
مساءلة الحكومات عن قراراتها يف األمم املتحدة.

التعاون مع منظمة التجارة العاملية
ساهم املؤمتر الربملاين بشأن منظمة التجارة العاملية ،وهو مبادرة
مشرتكة بني االتحاد الربملاين الدويل والربملان األورويب ،يف املنتدى العام
ملنظمة التجارة العاملية لعام  2019من خالل لجنة برملانية معنية
بالتجارة الرقمية والجيل الجديد من االتفاقات التجارية .وكان من بني
املتحدثني السيد جيكوب موديندا ،رئيس الجمعية الوطنية لزمبابوي،
والسيدة ماري-بيري فيدرين ،عضو يف الربملان األورويب ،والسيدة إيزابيل



العام املقبل

ستكون من أبرز أحداث عام  2020القمة الخامسة والسبعني لألمم
املتحدة التي س ُتعقد مبناسبة االحتفال مبرور  75عاماً عىل إنشاء
األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب .وسيق ِّدم إعالن القمة الختامي
رؤية ملستقبل التعددية يف إطار املنظومة املتجددة لألمم املتحدة.
وسيعمل االتحاد الربملاين الدويل عىل تعبئة الربملانات والربملانيني
للمساهمة يف هذه العملية ،مبا يف ذلك باملشاركة يف دراسة
استقصائية عاملية لتحديد األولويات الرئيسية لواضعي السياسات
واملواطنني وبعقد مناقشات وطنية مع الناخبني .وسيسعى االتحاد
الربملاين الدويل أيضاً إىل تحديد دور واضح للربملانات يف إعالن قمة
األمم املتحدة الخامسة والسبعني.
وسيستقبل عام  2020أيضاً قراراً جديداً لجمعية األمم املتحدة بشأن
التفاعل بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالتحاد الربملاين الدويل.
وسيوفر هذا التقرير فرصة جديدة للدول األعضاء يف األمم املتحدة يك
تق ِّيم األبعاد السياسية والتشغيلية للعالقة بني االتحاد الربملاين الدويل
واألمم املتحدة.
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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 فنسنت
وجزر غرينادين ،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 ،كابوفريدي ،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 ()13
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
للفرنكوفونية ،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 .2019
ويتعاون األمناء العامون عن كثب مع مركز االبتكار يف الربملان .ويف
كل جمعية ،تساعد الرابطة يف تنظيم اجتامعات للمحاور الربملانية
داخل املركز فض ًال عن اجتامعات تنسيق مع األمناء العامني للربملانات
التي تستضيف املحاور .وتتمتع الرابطة بصفة مراقب رسمي 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 .وق َّدمت الرابطة بخاص ٍة محتويات
وتعقيبات مهمة إلعداد دليل املبادئ املشرتكة الذي يهدف إىل دعم
تنفيذها يف الربملانات.
َّ
ونظمت الرابطة واالتحاد الربملاين الدويل مشاورة أولية مشرتكة عن
التقرير الربملاين العاملي لعام  2021إ ّبان الجمعية  141يف ترشين األول/
أكتوبر  .2019ونظرت املناقشة يف مجاالت وقضايا االهتامم الخاصة
مبكانة الربملان وأسلوب عمله .وكان االستنتاج أنه ينبغي للتقرير
الربملاين العاملي التايل أن يركز عىل مشاركة الجمهور يف عمل الربملانات.
وس ُتجرى البحوث املعنية يف عام  2020بالتعاون مع الرابطة.
وق َّدم أعضاء الرابطة بانتظام دع ًام كبرياً إىل العديد من مشاريع تكوين
الكفاءات الربملانية التي نفذها االتحاد الربملاين الدويل يف عام ،2019
وأسهموا يف بحوث االتحاد الربملاين الدويل بشأن التدابري السياساتية
الالزمة ملكافحة العنف ضد املرأة يف الربملان.

ُعلقت حقوق عضوية هندوراس وموريتانيا وبابوا غينيا الجديدة لعدم سداد تلك البلدان اشرتاكاتها املقررة ملدة ثالث سنوات أو أكرث (أعضاء غري مشاركني).

تعبئة املوارد:
من مي ِّول االحتاد الربملاين الدويل؟
مي ِّول أعضاؤنا وأعضاؤنا املنتسبون عمل االتحاد الرامي إىل 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  .2019وتشمل تلك الجهات املانحة الوكالة السويدية
للتعاون اإلمنايئ الدويل ،واالتحاد األورويب ،وبرنامج املعونة اإليرلندي،
ومؤسسة الدعم العاملي من أجل التنمية ،وحكومات أنغوال وبنغالديش
وبنن والصني وميكرونيزيا وقطر واإلمارات العربية املتحدة .وتق ِّدم

الرشاكات مع أرسة األمم املتحدة ،وال سيام مع برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ومنظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة ملكافحة
اإلرهاب ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،وهيئة
األمم املتحدة للمرأة ،الدعم إىل عدد من الربامج القطرية .وواصلت
جمهورية كوريا تقديم الدعم بانتداب موظفني باحثني رفيعي املستوى
إىل االتحاد الربملاين الدويل.
ويظل االتحاد الربملاين الدويل ملتزماً بالبحث عن املزيد من املساهامت
الطوعية من أجل تحقيق أهدافه االسرتاتيجية.
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االجتماعات املتخ�ص�صة لالحتاد الربملاين الدويل يف عام 2019
أوﻻﻧﺒﺎﺗﺎر
ﻃﻮﻛﻴﻮ

روﻛﺴﺘﻮن

ﺟﻨﻴﻒ
ﻣﺪرﻳﺪ

ﺑﻴﺠني

ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ

ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ﺳﻴﺘﻲ

اﻷﻗﴫ
ﻛﻮاﻻﳌﺒﻮر

ﻧﻴﺎﻣﻲ

ﺑﻮرت أوف ﺳﺒني

ﻣﺎﻟﻴﻪ

ﻣﻴﺪراﻧﺪ

ﺳﺎن ﺧﻮﺳﻴﻪ

أﺳﻮﻧﺴﻴﻮن

وﻳﻠﻴﻨﻐﺘﻮن

الدورة  158للجنة حقوق اإلنسان للربملانيني
 29كانون الثاين/يناير –  8شباط/فرباير 2019
جنيف ،سويرسا
االجتامع األول للجنة التحضريية للمؤمتر العاملي الخامس لرؤساء
الربملانات
 8و 9شباط/فرباير 2019
جنيف ،سويرسا
جلسة االستامع الربملانية السنوية يف األمم املتحدة لعام 2019
 21و 22شباط/فرباير 2019
نيويورك ،الواليات املتحدة
املؤمتر اإلقليمي لالتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة ملنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا :دور الربملانيني يف التصدي لتهديد املقاتلني
اإلرهابيني األجانب والتحديات ذات الصلة
 28 – 26شباط/فرباير 2019
األقرص ،مرص
اجتامع برملاين مبناسبة الدورة الثالثة والستني للجنة وضع املرأة
 13و 14آذار/مارس 2019
نيويورك ،الواليات املتحدة
ندوة إعالمية عن بنية االتحاد الربملاين الدويل وأساليب عمله للمشاركني
الناطقني باللغة اإلنجليزية
 17 – 14أيار/مايو 2019
جنيف ،سويرسا
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جلسة إعالمية تقنية :من االلتزام إىل العمل :ميض الربملانات قدماً بخطة
التغطية الصحية العاملية
 23و 24أيار/مايو 2019
جنيف ،سويرسا
الندوة اإلقليمية الثانية لربملانات منطقة آسيا واملحيط الهادئ بشأن
تحقيق أهداف التنمية املستدامة
 27و 28أيار/مايو 2019
أوالباتار ،منغوليا
ندوة إقليمية بشأن تحقيق أهداف التنمية املستدامة لفائدة مجموعة
االثنا عرش فأكرث السياسية الجغرافية يف االتحاد الربملاين الدويل
 5و 6حزيران/يونيو 2019
لشبونة ،الربتغال
الندوة األقاليمية الرابعة بشأن تكوين الكفاءات الربملانية ومواصلة
تحقيق أهداف التنمية املستدامة :تعزيز التبادالت بني الربملانات من
أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة بفعالية أكرب
 14 – 12حزيران/يونيو 2019
بيجني ،الصني
املؤمتر اإلقليمي لالتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة لبلدان منطقة
الساحل :املشاركة الربملانية يف التصدي لإلرهاب والظروف املؤدية إىل
اإلرهاب يف منطقة الساحل
 14 – 12حزيران/يونيو 2019
نيامي ،النيجر

املشاركة الربملانية يف مجال حقوق اإلنسان :تحديد املامرسات الجيدة
وفرص العمل الجديدة
 26 – 24حزيران/يونيو 2019
جنيف ،سويرسا

الدورة الرابعة واألربعون للجنة التوجيهية للمؤمتر الربملاين حول منظمة
التجارة العاملية
 7ترشين األول/أكتوبر 2019
جنيف ،سويرسا

الترشيع من أجل املساواة بني الجنسني :القضاء عىل التمييز والعنف
الجنساين بحلول عام 2030
 26حزيران/يونيو 2019
جنيف ،سويرسا

جلسة برملانية يف إطار املنتدى السنوي العام ملنظمة التجارة العاملية
 9ترشين األول/أكتوبر 2019
جنيف ،سويرسا

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 40 :عاماً من تعزيز
النساء ومتكينهن
 8متوز/يوليو 2019
جنيف ،سويرسا
#ليس_يف_برملاين – #NotInMyParliament/أشكال التحيز الجنيس
والتحرش واملضايقة والعنف ضد الربملانيات
 10متوز/يوليو 2019
جنيف ،سويرسا
فعالية برملانية جانبية خالل املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني
بالتنمية املستدامة واالجتامعات املتصلة به
 18 – 13متوز/يوليو 2019
نيويورك ،الواليات املتحدة
حلقة العمل الرابعة عرشة للربملانيني واألكادمييني الربملانيني
 27و 28متوز/يوليو 2019
روكستون ،اململكة املتحدة
القمة الرابعة لرؤساء الربملانات يف جنوب آسيا بشأن تحقيق أهداف
التنمية املستدامة
 1و 2أيلول/سبتمرب 2019
ماليه ،ملديف
املؤمتر العاملي السادس للربملانيني الشباب
 9و 10أيلول/سبتمرب 2019
أسونسيون ،باراغواي

القمة السادسة لرؤساء الربملانات يف سياق مجموعة العرشين
 4ترشين الثاين/نوفمرب 2019
طوكيو ،اليابان
تهيئة مستقبل للجميع :العدالة املناخية وبناء السالم  -حدث أسبوع
جنيف للسالم
 6ترشين الثاين/نوفمرب 2019
جنيف ،سويرسا
املؤمتر الربملاين اإلقليمي األفريقي :االستجابات الشاملة ألوضاع الالجئني
 النهوج الربملانية الفعالة 13 – 11ترشين الثاين/نوفمرب 2019
ميدراند ،جنوب أفريقيا
االجتامع الثاين للجنة التحضريية للمؤمتر العاملي الخامس لرؤساء
الربملانات
 18و 19ترشين الثاين/نوفمرب 2019
جنيف ،سويرسا
ندوة تثقيفية عن القيادة التنفيذية الربملانية
 28 – 25ترشين الثاين/نوفمرب 2019
مكسيكو سيتي ،املكسيك
ندوة إعالمية عن بنية االتحاد الربملاين الدويل وأساليب عمله للمشاركني
الناطقني باللغة اإلسبانية
 27و 28ترشين الثاين/نوفمرب 2019
سان خوسيه ،كوستاريكا

ندوة إقليمية لربملانات جزر املحيط الهادئ بشأن الربملانات وتنفيذ قرار
مجلس األمن 1540
 19و 20أيلول/سبتمرب 2019
ويلينغتون ،نيوزيلندا

الندوة اإلقليمية الثانية لربملانات منطقة البحر الكاريبي :تعزيز العمل
الربملاين يف مجال أهداف التنمية املستدامة
 5و 6كانون األول/ديسمرب 2019
بورت أوف سبني ،ترينيداد وتوباغو

حلقة عمل ملجموعة آسيا واملحيط الهادئ بشأن تكوين الكفاءات يف
مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف
 30أيلول/سبتمرب –  3ترشين األول/أكتوبر 2019
كواالملبور ،ماليزيا

اجتامع برملاين مبناسبة الدورة الخامسة والعرشين ملؤمتر األطراف يف
تغي املناخ
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
 10كانون األول/ديسمرب 2019
مدريد ،إسبانيا
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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 االقتطاعات اإللزامية
من مرتبات املوظفني الداخليني 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  ،2019مبا 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

%2
%20
االشرتاكات املقررة
االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
7%

املساهامت الطوعية
االستثامرات واإليرادات األخرى

%71
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بالفرنك السويرسي
10 526 650
0
1 057 109
3 011 285
207 932
14 802 977

%
٪71
٪0
٪7
٪20
٪2

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

%15

إقامة برملانات دميقراطية قوية

%17

%7

تعزيز املساواة بني الجنسني واالحرتام لحقوق املرأة
%7
%6

%10
%6

%3
%23

%2

%4

بالفرنك السويرسي
2 195 939
963 847
1 408 501
508 004
3 384 267
251 659
651 607
889 351
916 532
958 429
271
2 505 228
110 67314 522 963

%
٪15
٪7
٪10
٪3
٪23
٪2
٪4
٪6
٪6
٪7
٪0
٪17
٪0

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  2019وفقاً 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 الثامنة 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 ( 2019بالفرنك 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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2019

2018

14 483
4 746 575
392 773
4 738 919
9 892 751

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

805 643
3 923 433
52 313
17 704
4 799 093
6 945 168
85 749
21 722 760

872 329
403 100
75 207
53 046
1 403 682
7 243 100
180 100
17 995 500

8 029 536
17 510
43 633
71 248
4 575
8 166 503
252 332
8 418 835
30 141 595

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

2019

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

343 077
268 467
5 492 408
189 600
6 293 552
4 992 470
11 958 951
1 431 981
18 383 401
24 676 953

437 909
4 262 7399 289 478
5 464 647

2018
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
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منشورات عام ٢٠١٩

مجموعات االتحاد الربملاين الدويل

األدلة

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

	−القضاء عىل العاملة القرسية :دليل الربملانيني رقم 30

التقارير

	−تقرير عن أنشطة رئاسة االتحاد الربملاين الدويل :عملية مساءلة
لتقييم النصف األول من فرتة الوالية 2020-2017
	−االخرضار درجات :مدخل إىل االقتصاد األخرض للربملانيني
	−املرأة يف الربملان يف عام  :2018استعراض العام الفائت
	−التقرير السنوي عن أنشطة االتحاد الربملاين الدويل2018 :

املنشورات املرجعية

	−االتحاد الربملاين الدويل يف سطور
	−حقوق اإلنسان يف سطور
	−املساواة بني الجنسني يف سطور

املبادئ التوجيهية

	−مبادئ توجيهية للقضاء عىل أشكال التحيز الجنيس والتحرش
واملضايقة ضد املرأة يف الربملان

الرسوم البيانية املعلوماتية

	−النساء يف الحياة السياسية2019 :
	−انتهاكات حقوق اإلنسان للربملانيني 2019 -

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.
املبادئ التوجيهية تهدف إىل تحويل االنتباه من التحليل إىل إيجاد
الحلول .وتدعم الربملانات وتزودها باإلرشادات الالزمة يف سعيها إىل
تحسني مؤسساتها وتقوميها.
الرسوم البيانية املعلوماتية تكون عاد ًة عىل شكل خرائط إلبراز
معي.
موضوع َّ

حقوق الطبع والنرش © االتحاد الربملاين الدويل 2020

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 هذا املصنف.
ردمد2521-1420 :
النسخة األصلية :اإلنجليزية
التصميم والقالبPhilippe Boisson :
ُطبع يف فرنسا ،مطبعة Courand et Associés

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

