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ملا الدو االحتاد ال منظمة األمم املتحدة 
بية والعلم والثقافة لل



توطئة

يأ يسر  الذي  املطبوع  هذا  يقدما  أن  الدو  ملا  ال واالحتاد  اليونسكو 
لالتفاق  وفقا  املنظمتني  بني  للتعاون  السريع  التطور  ار  من  كثمرة 
ذا الغرض  عام ١٩٩٧. وقد متت متابعة هذا االتفاق من  الذي ُوّقع 
كة.  ال األولويات املش خالل حوار دائم بني املنظمتني ُبغية دفع التعاون ُقدما  

يئات الرئاسية لكل من املنظمتني. ويتضمن هذا التبادل حضور اجتماعات ا
ملانات وأساليب عملها، وقد وضع لفائدة  ُيشكل هذا الكراس دليال عمليا عن ال
السبعة  امليدانية  مكاتبها  شبكة  العاملون   فيهم  مبن  اليونسكو  أمانة  العاملني  
جلنة   ١٩٠ عددها  البالغ  لليونسكو  الوطنية  اللجان  للعاملني   وكذلك  واخلمسني، 

تعمل على إيصال أنشطة املنظمة إ الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني.
ملانيني إ تعزيز احلوار والتفاعل  ملانات وال وترمي اليونسكو من وراء إشراك ال
نامج الراهن للمنظمة تعنيهم نظرا  . إذ أن أولويات ال مع أصحاب القرار  العا
للجميع،  التعليم  هي  األوليات  هذه  متينة،  دميقراطية  تمعات  بقيام  لعالقتها 
من  اجلميع  ومتكني   ، الثقا والتنوع  والتكنولوجيا،  العلم،  وأخالقيات  املياه،  وقضايا 

االنتفاع باملعلومات.
ة أساليب جتديدية لضمان  ملا الدو  السنوات األخ وقد استحدث االحتاد ال
ملانيون أفضل إطالعا وتكون قراراتهم ناجتة عن حتليل شامل لتيارات  أن يكون ال
ا  الواقع وحقائقه. لذلك فإن التعاون مع منظمة األمم املتحدة والوكاالت التابعة 
ا  سياق األوضاع  مثل اليونسكو أصبح أمرا ال غ عنه لفهم القضايا العاملية وحلو
ملا الدو ما يلي:  القطرية. ومن أهم منجزات التعاون بني اليونسكو واالحتاد ال
القرن  أعتاب  على  واالتصال  والثقافة  والعلوم  بية  ال عن  األول  ملا  ال املؤمتر 
املستديرة  املائدة  واجتماع   (١٩٩٦ يونيو/حزيران   ٦  –  ٣ (باريس،  والعشرين  احلادي 
ملا الذي ُعقد خالل الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر العام  اخلاص عن احلوار ال
/تشرين الثا ٢٠٠١). وقد أنشأت املنظمتان مؤخرا شبكة برملانية  لليونسكو (٢ نوفم
ا إسهامات مفيدة ألداء  ملانيون وبرملاناتهم أن يقدموا من خال هي كقناة يستطيع ال

. اء العا رسالة كل من املنظمتني  ش أ
ملانات وطرق عملها، وهذا أمر ميكن لالحتاد  بيد أن ما يدعم هذا التعاون هو فهم ال
ال  لليونسكو،  الوطنية  اللجان  وإ  اليونسكو  ألمانة  يقدمه  أن  الدو  ملا  ال
ملا الدو  أن  ُكان عن كثب  هذا احلوار، تأمل اليونسكو واالحتاد ال َ سُتش

يتواصل التعاون بينهما  هذا اجملال املهم.

أندرسن ب.جونسون، د الصياد،  أ
األمني العام مساعد املدير العام لليونسكو 

ملا الدو االحتاد ال للعالقات اخلارجية والتعاون 
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مالحظة متهيدية: بعض التعاريف

• أمانة اليونسكو واللجان الوطنية لليونسكو
ة األو منها،  لقد ُكتب هذا الدليل لكي يوجه إ شرائح عدة من اجلمهور؛ ُمتثل الشر
العاملني  أمانة اليونسكو ال تشمل مقر املنظمة بباريس وشبكة مكاتبها السبعة واخلمسني 
اليونسكو  هور العاملني  شبكة جلان  ة الثانية هي  والشر  . املنتشرة  أرجاء العا
الوطنية البالغ عددها ١٩٠ جلنة وطنية لليونسكو؛ وال هي هيئات حكومية ُتشكل حلقة 
ة الثالثة من  امج املنظمة وأنشطتها  كل دولة من الدول األعضاء. أما الشر وصل ل
ملانيني الذين ميكن أن يفيدهم هذا الدليل باإلطالع بشكل أفضل،  ة ال اجلمهور، فهي شر
ها وكيفية العمل مع  ا على الطريقة ال تعمل بها اليونسكو، وعلى األولويات احلالية ل

هذه املنظمة لتحقيق أهدافها.

اتيجية اليونسكو املتوسطة األجل ٢٠٠٢-٢٠٠٧،  • اس
امج ذات األولوية   مبا فيها ال

ة ٢٠٠٢-٢٠٠٧ (الوثيقة ٣١م/٤) هي الوثيقة الرسمية  اتيجية املتوسطة األجل للف إن االس
ٍو ُيراعي ثالثة اجتاهات رئيسية  طط برنامج عمل لليونسكو. وقد ُأعدت على  ُ ال 
نامج، وتأمني انسجامه مع أهداف األلفية ال حددتها األمم املتحدة، واإلسراع  هي: تركيز ال
 حتقيق الالمركزية ال هي عملية تشمل شبكة املكاتب امليدانية، والتشديد على الشراكات 

نامج وتنفيذه. والتحالفات  تصميم ال

نامج، واملوضوعني املستعرضني،  د لل ويرد فيما يلي عرض موجز لتفاصيل املوضوع املوحِّ
اتيجية واألهداف. ويركز برنامج كل قطاع على أولوية رئيسية واحدة،  وأهم التوجهات االس
وهذه األولويات هي: التعليم للجميع، املياه العذبة والنظم البيئية املرتبطة بها، أخالقيات 

، وتعزيز االنتفاع باملعلومات للجميع. العلم والتكنولوجيا، التنوع الثقا

 ، ا لألفكار، ومسطرا للمعاي ت إنطالقًا من هذه اخللفية، تؤدي اليونسكو مهامها بوصفها 
فزًا للتعاون  ومركزا لتبادل املعلومات، وهيئة لبناء القدرات  الدول األعضاء، وعامال 
للشراكة  اال  ملانيني  وال ملانات  ال مع  العالقات  ُتشكل  اإلطار،  هذا  وضمن   . الدو

. ال ينفك يتزايد من حيث األهمية والتأث

ملا الدو • االحتاد ال
ملانات وُيع بإدارة شؤون التعاون  ملا الدو هو املنظمة العاملية لل االحتاد ال

. املؤسسا بني األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة، واملشّرعني  العا
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أوًال- املقدمة 
ة تضطلع بدور أبرز  إدارة الشؤون  ملانات خالل السنوات املاضية األخ أخذت ال
و أساليب احلكم السليم. إن  و الدميقراطية، وبالتا  العامة نتيجة للتوجهات 
موع قرابة ٢٠٠ دولة  العا هو دليل  وجود برملانات حاليا  زهاء ١٨١ دولة من 
ملانات تضطلع بدور حاسم  اف بات يتزايد بأن ال على تزايد أهميتها. كما إن االع

 إدارة شؤون اجملتمع؛ وهي تقوم بذلك بالعمل على املستويني الوط والعاملي.

ما مضمون هذا الدليل ؟

ملا الدو هذا الدليل لكي تستخدمه أمانة اليونسكو، واللجان  لقد َأعدَّ االحتاد ال
ملانات وكيفية عملها،  وي معلومات أساسية عن دور ال الوطنية لليونسكو. فهو 
االت  ويج لألنشطة ال تضطلع بها اليونسكو   وكيف ميكن إشراكها  ال
ملانيني، لذا فإنه  اختصاصها. إضافة إ أن هذا الدليل قد أُعد أيضا لصا ال
عن  وكذلك  عملها،  وأساليب  اليونسكو  رسالة  عن  أساسية  معلومات  يتضمن 
هو  بذلك،  املقصود  جوهريا،  إسهاما  فيها  اإلسهام  من  متكنهم  ددة  االت 

اتيجية املتوسطة األجل للفتـرة املمتدة لسنوات ٢٠٠٢-٢٠٠٧. اإلسهام  االس

ما ضرورة وجود مثل هذا الدليل ؟

لقد كانت املنظمات الدولية، ومن ضمنها املنظمات التابعة ملنظمة األمم املتحدة 
ح وقت قريب، تعمل بصورة حصرية مع ممثلي اجلناح التنفيذي للحكومات. 
ملان على أنه نوع من التدخل  الشؤون السياسية  وكان ُينظُر إ العمل مع ال
فضال  هذا  ذلك؛  على  تب  ت ال  التعقيدات  كل  مع   ، املع للبلد  الداخلية 
عن أن عمل برملانات عديدة كان ال يزال يقتصر على املصادقة الشكلية. إال 
أن الوضع قد تغ إ حد كب وصارت هناك منظمات دولية عديدة تعمل 
ملانات، وال سيما املوجودة منها  ملانات، وأحد أسباب ذلك هو أن ال اليوم مع ال
 الدميقراطيات الناشئة، قد تعاظم شأنها مع املوجة الدميقراطية ال بدأت 
ملانيني  ملانات وال اف بال  الظهور منذ بداية التسعينات. وبات يتزايد االع
املنظمات  مع  سيما  وال  الدولية  املنظمات  مع  للعمل  متميزين  شركاء  بوصفهم 

ال التنمية. ال تعمل  

ملانات  ن دائما بفهم أفضل لدور ال ومع ذلك، فإن هذا التعاون اّملّطرد  يكن يق
وأساليب عملها. ذلك أن ليس لدى موظفي املنظمات الدولية اإلملام الدائم والتام 
بكيفية  وال  منها،  اإلستفادة  ميكن  وال  ملانات  ال داخل  املتوافرة  املوارد  بنوعية 
الوصول إليها. وقد أدى ذلك إ كث من عالقات العمل احملدودة ال أسفرت عن 
ملانيون، فإنهم ال يدركون من جانبهم الفوائد ال  ملانات وال دودة. أما ال نتائج 
ميكن أن ُجت من إقامة شراكات مع املنظمات الدولية. وح عندما يدركون ذلك، 



3/٣

فإنهم ال يعلموا إ من يتوجهوا داخل هذه املنظمات وال كيفية القيام بذلك، األمر 
الذي ُيفضي إ كث من التصورات اخلاطئة وسوء الفهم.

ولذلك فقد أصبح من املهم أن توجد أداة من شأنها أن تساعد  معاجلة هذا النقص 
ملانات وأعضائها.  وتنظيم الشراكة بني املنظمات الدولية، ممثَّلة هنا  اليونسكو، وال
ويهدف هذا الدليل إ متكني أمانة اليونسكو واللجان الوطنية لليونسكو من التفاعل 

ملانيني بطريقة أكثر تنظيما وعقالنية بغية حتقيق أفضل النتائج. ملانات وال مع ال

ملانات: اختالف   دواعي التعاون بني املنظمات الدولية وال
 األدوار وتالٍق  األهداف

ملانات واملنظمات الدولية متميزة بشكل واضح. فقد  إن األدوار اخلاصة بكل من ال
وجدت املنظمات الدولية ملعاجلة قضايا ذات أهمية دولية، ومتيل إ النظر إ األمور 
ملانات، فغالبا ما تكون غائبة عن احملافل العاملية حيث  من منظور عاملي. أما ال
يتم التفاوض بشأن القرارات واعتمادها. وعند انتقال هذه القرارات إ املستوى 
دودة جدا للنظر فيها، وغالبا ما توضع  ملانات سوى مهلة  ، ال متلك ال الوط
أمام األمر الواقع. ومع ذلك، ونتيجة للعوملة بشكل رئيسي، ليست هناك أية قضية 
ة  ا انعكاسات على الصعيد الدو (والعكس بالعكس)، و ُتعا وطنيا إال وتكون 
ملانات بشكل متزايد   قضايا عديدة اكتسبت ُبعدا عامليا. لذلك، ينبغي إشراك ال
عمليات التفاوض بشأن القرارات واعتمادها على الصعيد العاملي، لكي ميكن إسماع 
. وإضافة إ  صوت الشعب وتيس تطبيق هذه القرارات على الصعيد الوط
ملانات أصبحت ُتدعى إ القيام بدور مهم  إدارة السياسة العاملية  ذلك، فإن ال
بغية إضفاء الشرعية الشعبية على العملية الدولية لُصنع القرار. و هذا السياق، 
فإن أكثر املطالبات بضرورة توافر الشفافية واملساءلة  إدارة الشؤون الدولية، 
ذا الغرض، أصبحت تتضمن الدعوة إ  مبا  ذلك إدارة املنظمات ال أنشئت 

ملانات  العملية الدولية. زيادة مشاركة ال

ويعود  أنشطتها،  ملانات   ال إشراك  رئيسية   مصلحة  الدولية  للمنظمات  إن 
صصها  ذلك وبشكل رئيسي، إ أن هذه املنظمات عادة ما متول من املوارد ال 
يكل القانو الذي  ملان  كل دولة مسؤول عن إرساء ا ملانات أو تأذن بها. وال ال
ميارس اجملتمع ضمنه وظائفه. وعليه، فإن من صا املنظمات الدولية أن تقيم شراكة 
ملانات قرارات بشأن األمور املالية وغ ذلك من  اذ هذه ال ملانات تكفل ا مع ال
ها. ومن جانب آخر، فإن  ذه املنظمات تنفيذ برا القرارات التشريعية ال ُتتيح 
ن هذه املنظمات  ملانات مصلحة  العمل مع املنظمات الدولية بالشكل الذي ميكِّ لل
ملانات. ولذلك،  من اإلسهام  حتسني الظروف املعيشية للناس الذين متثلهم هذه ال

فإن الفوائد املتبادلة ملثل هذا التحالف هي فوائد سياسية ومادية معا.

و حالة اليونسكو، فإن ميثاقها التأسيسي مينحها تفويضا واضحا للعمل بعزم من 
والعلم  بية  بال احملددة  امليادين  العا   لشعوب  املعيشية  الظروف  حتسني  أجل 
والثقافة واالتصال. و سعي اليونسكو إ القيام بذلك، فإنها تعمل من أجل تعزيز 
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ذلك،  على  وعالوة  والدميقراطية.  والتسامح  واحلوار  للسالم  العاملية  العليا  اُملثل 
ف بالتعليم كحق أساسي من هذه احلقوق.  فإن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يع
ملانات، باعتبارها املؤسسة املمثلة للشعب   وهذه هي اُملثل عينها ال تسعى ال
كل دولة، إ نشرها. كما إنها،  أدائها لوظائفها املتنوعة، تهدف دائما إ تعزيز 
ملانات تعمالن  حقوق اإلنسان للناس الذين متثلهم. وبعبارة أخرى، فإن اليونسكو وال
بينهما  اتيجية  اس شراكة  إقامة  يتطلب  ك  مش أعمال  جدول  تنفيذ  أجل  من 
على الصعيدين الوط والعاملي. وهذا يع أن أمانة اليونسكو واللجان الوطنية 
ملانات بشكل فردي وأيضا مع  لليونسكو ينبغي أن تكون قادرة على العمل مع ال
ملانية  املنظمات املسؤولة على الصعيد الدو عن توجيه وتنسيق اإلسهامات ال
 إدارة الشؤون الدولية. وتتمثل إحدى وظائف اللجان الوطنية لليونسكو  أن 
تكون جسرا يربط، على املستوى الوط بني اليونسكو، والُب احلكومية للدول 
ملانات وأعضائها يشكلون املمثلني املنتخبني  . وباعتبار ال األعضاء، واجملتمع املد
املد  اجملتمع  بني  مهمة  مة  منظَّ وصل  حلقة  يشكلون  فإنهم  الشعب،  جانب  من 
ملانات حترص على أن يتم جتسيد آراء اجملتمع ومصاحله  سياسات  واحلكومة. فال
الوطنية  اللجان  تسعى  أن  الطبيعي  من  فإن   ، وبالتا العامة.  املصلحة  دم 
لألحكام  وفقا  أنشطتها  تنفيذ  وأعضائها   ملانات  ال مع  التعاون  إ  لليونسكو 
اخلاصة مبجاالت عمل اللجان الوطنية واملنصوص عليها  القرار ٣٠م/٨٣ الذي 
اعتمده املؤمتر العام لليونسكو  دورته الثالثني. و هذا السعي، ينبغي أن يفهم 
ملانيني يشكلون حلقة وصل مهمة مع  ملانات وال املسؤولون  هذه اللجان أن ال
وا  طئوا فيعت ، إال أنهم ينبغي أن ال  ، وأنهم ميثلون هذا اجملمع املد اجملتمع املد
طرف  هو  ملان  ال فإن  باختصار،  نفسه.  املد  اجملتمع  هم  ملانيني  ال هؤالء  أن 

ار اجملتمع املد  آن واحد. رة من  حكومي و

ملان  نظام  دور ومسؤوليات ال ثانيا – 
دميقراطي

تقسيم السلطات  الدولة

ب أن تكون مستقلة  متارس السلطة  الدولة تقليديا ثالث مؤسسات منفصلة 
التجاوزات ال قد  والقصد من هذا التقسيم هو حتاشي  إحداها عن اُألخريني. 
مؤسسة  أو  واحد  شخص  أيدي  مرّكزه   السلطات  يع  تكون  عندما  حتدث 

واحدة.
ملان الذي يناقش السياسات ويساعد من   • فالسلطة التشريعية ميارسها ال
 صوغها، ويعتمد القوانني ويزود السلطة التنفيذية باملوارد الالزمة لتطبيقها 

 يراقب هذا التطبيق.
حكومة  ذلك  تساعده   الذي  الدولة  رئيس  ميارسها  التنفيذية  والسلطة   •
العامة  املصلحة  دم  مبا  وتنفيذها  وتطبيقها  السياسات  رسم  عن  مسؤولة 

للمجتمع.
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السليم  التطبيق  تأمني  عن  املسؤولة  احملاكم  متارسها  القضائية  والسلطة   •
للقوانني، وإنزال العقاب املناسب بأي مسيء.

ملان ؟  ما هو ال

الشعب  فوضهم  أفراد  من  مكونة  متثيلية  هيئة  على  يدل  عام  مصطلح  ملان  ال
كم اجملتمع، واحلرص على أن  مسؤولية متثيله إلرساء اإلطار القانو العام الذي 
ملان  مل ال و مسؤول.  بأسلوب  القانونية  الشروط  التنفيذي هذه  اجلهاز  يطبق 

تلفة. تلفة  بلدان  تسميات 

ففي الواليات املتحدة يسمى الكونغرس، و اليابان الدايت، و الكامرون اجلمعية 
... ، و إسرائيل الكنيست ا الوطنية، و الصني مؤمتر الشعب الوط

لس واحد (كما هو  ملانات تتكون من  ملان، فبعض ال أما فيما يتعلق ببنية ال
من  وبعضها   ،( ا وفيتنام،  والدمنارك  والسويد  وزامبيا  وزمبابوي  تنزانيا  احلال  
لس  ) يا  ونيج الشيوخ)،  لس  و الوطنية  (اجلمعية  الغابون  كما   لسني 
لس االحتاد)، وجنوب  لس الدوما و لس الشيوخ)، واالحتاد الروسي ( النواب و
لس  افريقيا (اجلمعية الوطنية واجمللس الوط للمحافظات)، واململكة املتحدة (
لس الشيوخ).  لس النواب و لس اللوردات)، والواليات املتحدة ( العموم و
ملانات القائمة  عام ٢٠٠٣ والبالغ عددها ١٨١ برملانا هناك فقط ٦٦  ومن بني ال

لسني. برملانا يتكون من 

و بعض البلدان، وهي عموما بلدان ذات بنية احتادية، هناك برملان وط توجد 
ملان الوط  إ جانبه برملانات إقليمية تؤدي أساسا نفس الوظائف، غ أن ال
اإلقليمية  ملانات  ال متارس  بينما  الوط  الشأن  ذات  ى  الك القضايا  على  يركز 
لية أو إقليمية. وُتش لفظة  سلطة المركزية للتشريع  مناطق ذات أهمية 

ملانات. ملان  هذا "الدليل" إ كال النوعني من ال ال

ملانات؟ ل ال كيف ُتشكَّ

ملانات عموما  انتخابات ُجترى إ حد ما بوتائر منظمة وعلى  ُتنتخب أغلب ال
اجمللسني، قد  ذات  األنظمة  األنظمة، وال سيما  بعض  العام. و  االستفتاء  أساس 
يتم تشكيل أحدهما على أساس التعيني؛ وُيستخدم هذا األسلوب  العادة لتأمني 
ملان.  متثيل قطاعات معينة من اجملتمع قد ال حتظى من دون ذلك، بالتمثيل  ال
و حاالت أخرى كما  البلدان ال تشهد حربا أهلية أو تكون خارجة للتو منها 
ملان أو بعضهم ُيعيَّنون بدون أن  ويتعذر فيها إجراء االنتخابات، فإن كل أعضاء ال

ب أن يؤديه. يقلل ذلك من أهمية الدور الذي ميكن و

ملانات  العا برملانات متعددة األحزاب، أي أن هناك من جهة حزبا  ومعظم ال
موعة أحزاب تؤلف األكثرية احلاكمة وتؤيد احلكومة القائمة؛ وهناك من جهة  أو 
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الرئيسية  مهمتها  تتمثل  ال  املعارضة  تؤلف  أحزاب  موعة  أو  حزب  أخرى 
وتقوم  للمساءلة.  ضع  و مبسؤولية  تتصرف  أنها  من  والتأكد  احلكومة  مراقبة   
املعارضة أيضا بدور احلكومة املنتظرة املستعدة لتو زمام السلطة إذا ما أخفقت 

احلكومة القائمة أو  تنجح  االنتخابات.

ملانات ؟ م ال كيف ُتنظَّ

ملانات عموما من جهازين: تتكون البنية اإلدارية لل
• هناك اجلهاز السياسي (املكتب، جلنة الشؤون العامة، اللجنة التنفيذية، الرئاسة 
اذ القرارات املتعلقة بالقضايا السياسية املطروحة  ) الذي يكون مسؤوال عن ا ا
ملان  يئات  العادة التشكيلة السياسية لل سد تكوين هذه ا ملان. و أمام ال
، أي إنها تضم املمثلني عن األحزاب احلاكمة وأحزاب املعارضة. ويرأس  املع

ملان أو رئيس. يئة اعتياديا ناطق باسم ال هذه ا

هذه  وتؤدي  السياسي.  القرار  ُصنع  عملية  يدعم  الذي  اإلداري  اجلهاز  وهناك   •
الناطق  مسؤولية  حتت  يعمل  كاتب  أو  عام  أمني  يرأسها  أمانة  عموما  الوظيفة 
خدمات  من  ذلك  وغ  إدارية  خدمات  اجلهاز  هذا  ويقدم  الرئاسة،  أو  الرسمي 
ملان تعيينهم  ملان. ويعمل  األمانة  العادة أشخاص يتو ال الدعم ألعضاء ال
ودفع أجورهم ويكونون مستقلني عن السلطات السياسية وتتمثل مهمتهم  توف 
ؤالء األعضاء. وللعديد  اخلدمات لألعضاء بغض النظر عن االنتماءات السياسية 

. تلف عن السلك اإلداري املد ملانات سلك برملا للخدمة املدنية  من ال

ا بصورة رئيسية من خالل أنواع متعددة من اللجان (دائمة،  ملانات بأعما وتقوم ال
وزارية، متخصصة، خاصة)، يكلَّف كٌل منها مبسؤولية االهتمام بقطاع معني من شؤون 

ملان. الدولة وتعكس تشكيلة كل جلنة وعدد أعضائها طبيعة التشكيلة السياسية لل

ملان؟ ما هي وظائف ال

ملان  كل دولة هو املؤسسة التمثيلية األساسية، وبالتا فإنه مسؤول عن متثيل  ال
رص  يع قطاعات اجملتمع، وُيع عن هذه املصا بسياسات مالئمة  مصا 
اية وتعزيز  ٍو فّعال. كما إنه مسؤول عموما عن  على أن يتم تطبيقها على 

حقوق اإلنسان للشعب الذي ميثله.

ملانات وُبناها، فإنها تؤدي ثالث وظائف رئيسية هي: وبصرف النظر عن طبيعة ال
• سّن القوانني ال حتكم اجملتمع بصورة منظمة.

مسؤول  بشكل  يتم  أنه  من  التأكد  بغية  التنفيذية  السلطة  أداء  مراقبة   •
وقابل للمساءلة ويصب بالتا  خدمة اجملتمع عموما.
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ملانات،  ال أن  إذ  التنفيذية،  السلطة  يئات  املالية  املوارد  صيص   •
العائدات  وحتديد  املوافقة  مسؤولية  إليها  تناط  للميزانية،  إقرارها  خالل  ومن 
اخملصصة ألجهزة السلطة التنفيذية كي تطبق السياسات ال سبق وصاغها 

ملان، وتراقب باإلضافة إ ذلك، اإلنفاق احلكومي. ال

مبهمة  تضطلع  الكومنولث،  ملانات  نظام  ال الوظائف، فإن  وعالوة على هذه 
أو  للحزب  ملا  ال الزعيم  هو  الوزراء  رئيس  يكون  ما  وعادة  احلكومة.  تشكيل 
، فإن حزب األكثرية  ملان، وبالتا إلئتالف األحزاب الذي ميلك أكثرية املقاعد  ال

ملان. يع الوزراء أعضاء  ال ب أن يكون  هذا ُيعت مبثابة احلكومة، و

ملان دميقراطي ؟ ما هي املستلزمات األساسية ل

بشكل  وظائفه  يؤدي  لكي  التالية  األساسية  الشروط  ملان  ال تتوفر   أن  ينبغي 
فّعال ومشروع.

عليها  منصوصا  واملراقبة  التشريع  صالحياته   تكون  أن  ينبغي   •
ومكفولة  الدستور. 

قطاعات اجملتمع على  يع  و ميثل  ينبغي أن يكون مؤلفا على   •
اإلثنية  واالعتبارات  والعرق  اجلنس  واعتبارات  السياسية  اجتاهاتها  اختالف 
ملان من قبَل  واألقليات وغ ذلك. و هذا السياق، ينبغي أن يتم اختيار ال
شعب يتمتع بالسيادة ويقوم بانتخابات حرة وعادلة جتري عن طريق االستفتاء 

العام القائم على التكافؤ.

ب أن تكون له موارده  • ينبغي أن يكون مستقال عن السلطة التنفيذية، إذ 
اخلاصة (من حيث امليزانية واملوارد اإلدارية).

يع أعضائه أحرارا  • ينبغي أن يسمح بتعددية اآلراء، إذ ينبغي أن يكون 
 التعب عن آرائهم دون ضغط أو إكراه.
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ملانيون  هذا الصدد ؟ ملانات وال ما الذي ميكن أن تفعله ال
• املصادقة علىاالتفاقيات الدولية: ففيما تقع مسؤولية التفاوض بشأن االتفاقيات 
ا ما  الدولية واعتمادها على عاتق احلكومة، فإن االلتزام بهذه االتفاقيات كث
املصادقة  عملية  احلكومة  فيها  تتو  بلدان  ة  و ملان.  ال مصادقة  يتطلب 
ملانيني  ال بإمكان  فإن  وعليه،  بذلك.  ملان  ال من  مسبق  ويل  إ  استنادا 
أن يضطلعوا بدور هام  هذا الشأن بتأمني املصادقة على املعاهدات الدولية 

كيف ميكن ألمانة اليونسكو واللجان  ثالثا – 
ملا  الوطنية لليونسكو تأمني الدعم ال

امج ذات األولوية؟ لل

: ملانات على املستوى الوط ال  – ١
و إقامة عالقات  ري التوجه  ملانات، أن  من املهم عند السعي إ العمل مع ال

. ملان املع قائمة على نظام مؤسسا مع ال

إذ أن القرارات ال تتخذ ضمن هذا اإلطار تكون أوفر حظا من حيث متابعتها. 
ملان بصورة فردية. كما أنه من الضروري التوجه إ أعضاء ال

(أ) صياغة القوانني ووضع املعاي 
سيما   وال  التشريعية،  املبادرات  معظم  زمام  عديدة  أقطار  احلكومة   متتلك 
ال الصياغة  ملانات إمكانات كافية   الدميقراطيات الناشئة، حيث ال متلك ال

التشريعية، وتأ صياغة معظم القوانني من أجهزة السلطة التنفيذية.

ملان  فحص مشروعات هذه القوانني وتأمني مطابقتها للمعاي  ويتمثل دور ال
امها ملقتضيات رفاهية الشعب. الدولية واح

ال  القوانني  مشروعات  تعديل  أو  رفض  احلق   ملان  ال الدسات  أغلب  ومتنح 
ال تراعي هذه املقتضيات.

...
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ذات الصلة مبهام اليونسكو أو باألمور ال تندرج ضمن اختصاصات املنظمة. 
و هذا السياق، فإن بإمكانهم طلب معلومات من السلطة التنفيذية بشأن ما 
اذه للمصادقة على االتفاقيات الدولية املعنية ولتطبيقها. وإذا تطلبت  تعتزم ا
ملان أن  ملان، فإن بإمكان ال املصادقة على أي صك دو موافقة مسبقة من ال
ث السلطة التنفيذية على عرض الصك املع عليه كي يصادق على نصه. 
ملان أن ُيعّجل  تأمني املصادقة على الصكوك التقنينية  وبذلك، فإن بإمكان ال

ا حيز النفاذ. ودخو

: بعد أن تتم املصادقة  • تأمني التجانس بني التشريعات الوطنية والقانون الدو
القوانني  موعة  أحكامها   إدراج  ينبغي  الدولية  التقنينية  االتفاقيات  على 
بينما  جديد،  تشريع  إصدار  احلاالت  بعض  ويتعني   تطبيقها.  بغية  الوطنية 
تاج فيها القانون الساري إ إعادة النظر فيه وتعديله.  توجد حاالت أخرى 
مباشر.  بشكل  ملان  ال مهام  نطاق  بذلك   القيام  ضمان  مسؤولية  وتندرج 
ملانيني الضغط على احلكومة من أجل أن تعرض عليهم  وعليه، فإن بإمكان ال
ملانيني على استخدام  قوانني تتماشى مع املعاي الدولية. كما ينبغي تشجيع ال
صادرة  قانونية  لوائح  حوا  يق كي  التشريعية  املبادرة  الدستورية   سلطاتهم 

ملان لدراستها واعتمادها. عنهم بصورة فردية ويعرضوها على ال

ملانيني، بوصفهم ممثلني للشعب  • املساعدة  وضع خطط العمل الوطنية: إن ال
، يشغلون موقعا جيدا لتنظيم مصا الشعب.  ونتاجا منبثقا عن اجملتمع املد
علهم يعون جيدا مشكالت  م عن كثب بالناس والناخبني، مما  ونظرا التصا
هؤالء وقضاياهم، فإن بإمكانهم أن يضطلعوا بدور مفيد  املشاركة  إعداد 
 ، خطط العمل الرامية إ الوفاء بالتزامات البلد وفقا للقانون الدو والوط
االحتياجات  عن  املالئم  النحو  على  ُتع  أن  اخلطط  ذه  من   ميكن  لكي 

واالهتمامات احلقيقية للناس.

أو  معاهدات  ة  الوطنية:  التقارير  تقدمي  بالتزامات  الوفاء  املساعدة    •
دورية  تقارير  تقدم  أن  الوطنية  السلطات  من  تقتضي  عديدة  دولية  اتفاقيات 
أيضا، فإن  بها. وهنا  تعهدت  ال  االلتزامات  إجراءات لتنفيذ  تتخذه من  عما 
ملانيني بوصفهم ممثلني للشعب أن يشاركوا  إعداد هذه التقارير،  بإمكان ال
وذلك بالنظر لتواجدهم امليدا ومشاركتهم  كث من األحيان  تنفيذ هذه 
علهم  موقع جيد لتقدير مدى  اإلجراءات على الصعيد العملي، وهذا ما 

تأث هذه اإلجراءات.

ملانية (ب) املراقبة ال
ملان كما هو مذكور أعاله، مسؤول عن مساءلة السلطة التنفيذية من خالل مراقبته  إن ال
ر موارد الدولة وال حتيد عن خدمة  قوق املواطنني وال ُتبذِّّ ّل  لعملها والتأكد من أنها ال 
ملان دوره  املراقبة بطرق عدة، منها استالم تقارير منتظمة  املصلحة العامة. ويؤدي ال
من السلطة التنفيذية عن أنشطتها، وطرح األسئلة واالستفسارات على أعضاء السلطة 
التنفيذية، وتشكيل جلان خاصة والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسلوب عمل السلطة 

اح إجراءات ملعاجلة األمور وغ ذلك. التنفيذية، واق
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ملانيون  هذا الصدد ؟  ملانات وال ما الذي ميكن أن تفعله ال
ملان  • تأمني امتثال السلطة التنفيذية للمعاي الدولية: بإمكان ال
اذها لإلجراءات  ملانيني الضغط على السلطة التنفيذية لضمان ا وال

. الكفيلة بالوفاء بالتزامات الدولة جتاه القانون الدو

هذا  يكون   : مظا أمني  أو  برملا  مفوض  تعيني  و  الدفع   •
ملان ويقوم بالتحقيق  شكاوى املواطنني الذين  املوظف مسؤوال أمام ال

ال معني (كالتعليم مثال). ون أنفسهم ضحايا للتمييز   قد يعت

ملان:  ال باليونسكو،   الصلة  ذات  القضايا  مناقشة  تشجيع   •
أعضاء  الستجواب  الدستورية  صالحياتهم  استخدام  ملانيني  ال بإمكان 
االت اهتمام  السلطة التنفيذية بشأن قضايا ذات أهمية تندرج ضمن 
ما  لتصحيح  الالزمة  اإلجراءات  اذ  ا على  حثهم  وكذلك  اليونسكو، 
يتعارض مع هذه القضايا، وتأمني انتفاع كل مواطن باخلدمات التعليمية 

األساسية.

• املشاركة  مراجعة وتطوير أداء السلطة التنفيذية  اجملاالت 
ذات الصلة باختصاصات اليونسكو، مثل قطاع التعليم، والقيام 
هذه  دم  مبا  السياسات  إصالح  بتشجيع  ذلك  خالل  من 

القطاعات.

ملانيون  هذا الصدد؟ ملانات وال ما الذي ميكن أن تفعله ال
باختصاصات  الصلة  ذات  للقطاعات  مهمة  موارد  تأمني   •
اح تعديالت على مشروع  ملانات عادة بصالحية اق اليونسكو: تتمتع ال
، فإن بإمكان  ذه امليزانية، وبالتا ا  امليزانية ضمن حدود املبلغ اإل

صيص املوارد الكافية لقطاع التعليم بشكل خاص. ملانيني تأمني  ال

اكات الدولة  ميزانية  • تأمني تسديد السلطة التنفيذية الش
الوطنية  امليزانية  صص  أن  وينبغي  مواعيدها:  اليونسكو  

ذا الغرض. االعتمادات الكافية 

(جـ) حتديد امليزانية
 

مينح  ما  وهذا  عليها  ملان  ال ملوافقة  البلدان  معظم  الوطنية   امليزانية  ضع 
ة  حتديد اعتمادات موارد الدولة. ملان صالحية كب ال

...
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للمساعدات  اخملصصة  ميزانيتها  زيادة  على  احلكومة  تشجيع   •
ملانيني  البلدان  ملانات وال اإلمنائية: وينطبق هذا بصورة رئيسية على ال
موارد  حكومتهم  صص  ُ أن  على  احلرص  فبإمكانهم  الغنية.  املتقدمة 

سخية الستحداث ودعم مرافق اخلدمات الالزمة  البلدان النامية.

ملانيون شخصيا  العديد من البلدان االفريقية (الكامرون  • يتلقى ال
والغابون مثال) اعتمادات ميكنهم استخدامها لتنفيذ مشروعات إمنائية  
دوائرهم االنتخابية. وبالتا فإن باإلمكان تشجيعهم على استثمار جزء 
دد (لبناء املدارس وجتهيزها، فيما  هام من هذه املوارد  قطاع 

يتعلق بقطاع التعليم مثال).

(د) التمثيل 
فإنهم  ولذلك  ينتخبونهم؛  الذين  للناس  ممثلون  شيء  كل  قبل  هم  ملانيني  ال إن 
ون من قادة  يسعون  عملهم دائما إ متثيل مصا هؤالء الناس. كما إنهم ُيعت
ملانيني أو كأعضاء  أحزاب  الرأي بفضل ما يتمتعون به من نفوذ كب سواء ك
ا ما ُيطلب منهم  بلدان عديدة، وال سيما  بلدان نامية، االضطالع  سياسية. وكث
ملانية، بأدوار متنوعة كقادة للمجتمع احمللي أو كعاملني  باإلضافة إ وظائفهم ال
ال التنمية، وغ ذلك. كما إنهم يشكلون وسيلة ممتازة لنشر املعلومات داخل   
اجملتمع، وبالتا فإن بإمكانهم أن يكونوا  هذا الصدد قنوات مفيدة لنقل رسالة 

اليونسكو إ األوساط الشعبية  اجملتمعات احمللية.

ملانيون  هذا الصدد ؟ ملانات وال ما الذي ميكن أن تفعله ال
• استحداث وتنفيذ مشروعات لصا اجملتمع احمللي: فإنهم، نظرا 
م بالناس عن كثب، يعرفون جيدا احتياجات هؤالء الناس ومصاحلهم  التصا
ويستطيعون أن يقدموا املشورة بشأن نوع املشروعات ال ينبغي استحداثها 

و يكفل فعالية التكلفة. وأن يشاركوا أيضا  تنفيذها على 

ذات  لألنشطة  احمللية  اجملتمعات  دعم  لتعبئة  الت  تنظيم   •
ملانيني، ليس فقط نقل  الصلة باختصاصات اليونسكو: إن بإمكان ال
رسالة اليونسكو إ اجملتمعات احمللية، وإمنا بإمكانهم أيضا نقل احتياجات 
يئات املسؤولة  اليونسكو ال  هذه اجملتمعات واهتماماتها إ علم ا
تستطيع بدورها إدراج هذه االحتياجات واالهتمامات  برامج املنظمة 
ي الذي ميكن أن يضطلع  و وأنشطتها. فينبغي التأكيد على الدور ال

ملانيون  هذا الشأن. ...به ال
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البيانات  أولوية،   ذات  كمسألة  التعليم  قضايا  إدراج  تأمني   •
والوثائق السياسية األخرى ال تصدر عن األحزاب السياسية 
مهم   بدور  االضطالع  ملانيني  ال بإمكان  أن  املؤكد  فمن  ملانيني:  لل

يع األحزاب السياسية. ضمان إيصال رسالة اليونسكو إ 

كيف ميكن ألمانة اليونسكو واللجان الوطنية لليونسكو الشروع    – ٢
ملانات وأعضائها ؟ إقامة صالت مع ال

ملانيون ؟ ملانات وال ماذا حتتاج ال

كاف  علم  على  يكونوا  أن  بكفاءة،  القوانني  يسنوا  لكي  ملانيون،  ال تاج 
م على أساسها مشروعا ت هذه القوانني وباآلثار ال ميكن أن  باحلقائق ال ُتقدَّ
، فإن على أمانة اليونسكو واللجان الوطنية  تنجم عن اعتماد هذه القوانني. وبالتا

ملانات على ما يلي:  لليونسكو أن حترص  اتصاالتها بال

• توف الوثائق ذات الصلة، مبا  ذلك نصوص الوثائق التقنينية ذات 
العالقة، باإلضافة إ حقائق وإحصائيات وبيانات وما إ ذلك.

االستشارية  ة  التقنية/للخ للمساعدة  خدمات  تقدمي  اح  اق  •
اء استشاريني  اء وخ على أساس خال من التحيز وذلك  شكل خ
ومذكرات إعالمية موجزة وملخصات عن أبرز القضايا. فبإمكان هؤالء 
يئات املعنية  ملان وجلانه، أو إ ا األشخاص أن يقدموا املشورة إ ال
يساعدوا   أن  بإمكانهم  أن  كما  دودة.  ملدد  وذلك  شؤونه،  بإدارة 
إعداد قوانني أو تعديالت على التشريعات. ومن املهم أن يلتزم هؤالء 
التدخل   يتجنبوا  وأن  التقنية  املسائل  دود  عملهم  األشخاص  
ر عملهم على أنه نوع من التدخل  الشؤون  الغاية النقاش السياسي كي الُيفسَّ عكس  إ  يفضي  مما  ملانيني،  ال ثقة  بذلك  فيفقدوا  الداخلية 

املرجوة من املساعدة ال يقدمونها.     

• املساعدة  تيس صياغة مشروعات القوانني أو مشروعات 
فراغ  وجود  حالة  ففي  ملان.  ال على  تعرض  ال  القوانني  تعديل 
ال معني، ميكن ملسؤولني  اليونسكو أن يعرضوا مشروعات  قانو  
اف بأن املبادرة  ملان عن طريق السبل املالئمة، مع االع قوانني على ال

ملانيني. ملان وال التشريعية إمنا تصدر عن ال

مائدة  واجتماعات  تدارس  (حلقات  إعالمية  اجتماعات  تنظيم   •
من  هم  وغ واللجان  ملان  ال ألعضاء   ( ا اضرات،  و ...مستديرة، 
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ملانية)  ملانيني (مبن فيهم العاملون  اجملموعات السياسية ال املسؤولني ال
ح. بشأن قضايا تتعلق بالقانون املق

ملانية للتوثيق والبحث ضمن سياق بناء  • املشاركة  بناء املرافق ال
ملانات: فهذا األمر يساعد  تعزيز إحدى مهام اليونسكو وهي  قدرات ال
تكوين  على  والتشجيع  والبيانات،  واملعرفة  للمعلومات  احلر  التدفق  تشجيع 
مضامني متنوعة، وتيس تعميم االنتفاع باملعلومات وبوسائل تشاطر املعارف.

ملانيني تع بقضايا  لية من ال • التشجيع على إقامة شبكة 
اليونسكو وتزويدهم باملعلومات املالئمة، وتشجيع النقاش مبا  ذلك 
نيت  ملانيني باالن نيت. وميكن أن يؤدي ربط هؤالء ال باستخدام االن
إ متكينهم من االنتفاع بقدر أك من املوارد املتوفرة لدى اليونسكو (مثل 

نيت، وغ ذلك). قواعد البيانات، والبوابات الشبكية، ومواقع االن

فإنهم  فّعالة،  بصورة  املراقبة  ال  وظائفهم   ملانيون  ال يؤدي  أن  أجل  ومن 
تاجون إ ما يلي:

. • معلومات وقائعية ودقيقة عن أوضاع قطاع التعليم  البلد املع

ا مع الوزراء  • أفكار مفيدة عن القضايا املهمة ال ينبغي تناو
واملسؤولني اآلخرين  احلكومة.

دف مداخل ممكنة: حتديد ا

تاجون إ  ملان وأعضائه. فهؤالء  د مداخل معينة للتعاون مع ال من املهم أن حتدَّ
أن يفهموا بشكل واضح دور كل طرف وما ميكن أن يقدمه من إسهام  دفع مهمة 
ب أن يفهموا الفرق بني أمانة اليونسكو واللجان  اليونسكو إ األمام. كما إنهم 

الوطنية لليونسكو. وفيما يلي عرض لبعض أهم املداخل للعمل  هذا اجملال:

ملانية: القيادة ال
هيئة  اآلخرين   األعضاء  و  رئيسه  تتمثل   ال  ملان  ال قيادة  إن 
 ( املكتب (أو  جلنة الشؤون العامة، أو اللجنة التنفيذية، أو الرئاسة، ا
ملان. فهؤالء يعتمدون جدول  هي املسؤولة عموما عن إدارة شؤون ال
إ  ملان  ال على  املطروحة  القضايا  تلف  يلون  و ملان،  ال أعمال 
اللجان املعنية، ويتولون عموما تنسيق اإلجراءات. لذلك فإن من املفيد 
مؤسسي  دعم  على  للحصول  القيادة  هذه  مع  للتعاون  قناة  تنشأ  ...أن 
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سبيل  على  يتم،  أن  أجل  من  وكذلك  أوال،  اليونسكو  برنامج  ألنشطة 
جدول  على  اليونسكو  باختصاصات  املتعلقة  القضايا  وضع  األولوية، 

ملان. أعمال ال

اللجان البرملانية: 

تلفة من اللجان ال قد  ملا يتم  إطار أنواع  • إن معظم العمل ال
تكون دائمة أومؤقته . وعموما، عندما ُحتال القضايا إ اجللسة العامة، 
ذت ُمسبقا، واالتفاقات قد متت  ُ فإن القرارات اخلاصة بها تكون قد ا
داخل اللجان وال يبقى إال أن يتم تبنيها ومنحها الصفة الرسمية. ويتمثل 
اح  دور هذه اللجان  دراسة مشروعات القوانني ال ُحتال إليها، واق
ومصا  الدولية  املعاي  مع  جتانسها  وتأمني  عليها،  الالزمة  التعديالت 
ملانات متلك جلانا  الشعب، و فحص أداء احلكومة. ونظرا ألن أغلب ال
ُحتدد  أن  املهم  فمن  اليونسكو،  اختصاصات  ضمن  تندرج  قضايا  تعا 

اللجان املعنية وقيادتها  كل برملان وأن يتم التعاون معها.

البرملانيون كأفراد:

ملان برمته اآلراء واألفكار ال تعتنقها  • لئن كان من املثا أن يؤيد ال
، لعل من  اليونسكو، فقد ال ميكن دائما حتقيق هذه احلالة املثالية، وبالتا

ملانيني إما فرادى وإما كمجموعات. املفيد أن يتم التوجه إ ال

اجملموعات السياسية املمثلة في البرملان: 

موعات سياسية أو  ائتالفات جملموعات  ملانيون عادة   • ينتظم ال
م أسلوب منسق  معاجلة القضايا املطروحة على  سياسية كي يكون 
افا رسميا على هذه اجملموعات  ملانات اع ملان. ُوتضفي العديد من ال ال
موعة  ال متنحها امتيازات وتسهيالت معينة تتناسب مع وزن كل 
من حيث قوتها العددية. ولدى بعضها أماناتها اخلاصة ومرافق للبحث. 
ملان. ونظرا ألن  يئة اإلدارية لل كما إن هذه اجملموعات تكون ممثلة  ا
اليونسكو تتبع نهجا قائما على تعددية األحزاب  إقامة العالقات مع 
ملانية  يع اجملموعات ال ملانيني، فإن من املهم أن يتم التعامل مع  ال

واالمتناع عن استهداف بعضها فقط.

جتمعات النساء البرملانيات

ملانات بدور متزايد األهمية، وينتظمن  • تضطلع النساء  العديد من ال
ملانية. وتوجد   جتمعات لتشجيع املساواة بني اجلنسني و العمليات ال
...جتمعات من هذا النوع  رواندا وبوروندي وجنوب افريقيا، وتشكل هذه 
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إيالؤها   ، بالتا وينبغي  ملانات  ال مع  للتفاعل  مهما  مدخال  التجمعات 
عناية خاصة.

املرافق البرملانية للمكتبات والبحوث والتوثيق

ملان  تاجها أعضاء ال ملانات عموما مرافق توف املعلومات ال  • متلك ال
ألداء عملهم كمشرِّعني. وتعد هذه املرافق مذكرات ووثائق إعالمية ودراسات 
تلفة على مواد مرجعية أخرى  عن بيانات أساسية، وحتصل من مصادر 
 . ملان املع تتعلق ببنود القوانني أو بالقضايا املطروحة  جدول أعمال ال
. ومن  و مستن اذ القرارات على  ملانيون ا فبهذه الطريقة يستطيع ال
املالئمة  بالوثائق  وتزويدها  املرافق  هذه  مع  صالت  هناك  تكون  أن  املفيد 
عن هذه القضايا والقوانني. وينبغي توعية موظفي هذه املرافق بشأن هذه 

م كل احلقائق ذات الصلة. القضايا وأن تتوافر 

• ينبغي أن يتم  كل جلنة وطنية لليونسكو حتديد جهة اتصال 
هذا  ويكون  ملانية.  ال الشؤون  والتعاون   املعلومات  لتبادل 
حتديد  وعن  دائم  بشكل  ملا  ال النشاط  رصد  عن  مسؤوال  الشخص 

ملانيني. ملان وال املداخل املمكنة للتفاعل مع ال

ملان على تعيني جهة اتصال برملانية للعالقات  • ينبغي تشجيع ال
مع اليونسكو على الصعيد احمللي. وينبغي  احلاالت املثلى، أن تكون 
واليونسكو  ملا الدو  جهات االتصال هذه جزءا من شبكة االحتاد ال
جلهات االتصال املعنية بشؤون اليونسكو. فمن شأن ذلك أن يوفر للعالقة 

ملان. الدعم املؤسسي من جانب ال

• ينبغي تشجيع االتصاالت واملبادالت الرسمية وغ الرسمية مع أعضاء 
وأحزابهم  ملانية،  ال السياسية  موعاتهم  اُألطر:  ش  خالل  من  ملان  ال
تنظيم  ينبغي  كما  النسائية.  والتجمعات  االنتخابية،  الدوائر  ومكاتب  السياسية، 
التلفزيونية، واحتفاالت  ملانيون إ املشاركة فيها كالنقاشات  أنشطة ُيدعى ال
وغ  اليونسكو  ا  متو ال  املشروعات  بتنفيذ  التكليف  ومناسبات  اجلوائز،  منح 
ملانيون  هذه األنشطة ليس بوصفهم أطرافا  جهاز  ذلك. وميكن أن يشارك ال
ا ما يتم إشراكهم  الدولة فحسب، بل وبوصفهم ممثلني للمجتمع املد أيضا. وكث

ا اليونسكو. عن كثب وبهاتني الصفتني معا،  تنفيذ املشروعات ال متو

ملان أعضاء  جلان اليونسكو الوطنية. • ينبغي التشجيع على تعيني أعضاء  ال

دف كيفية التوجه إ ا

...
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املعنية  يئات  ا عضوية  املشاركة   على  ملانيني  ال تشجيع  ينبغي   •
بوصفهم  ملانيني،  ال فبإمكان  اليونسكو.  ترعاها  ال  املشروعات  بإدارة 
للشعب،  الفعلية  لالحتياجات  املشروعات  استجابة  يؤمنوا  أن  للشعب،  ممثلني 

كما ميكنهم تأمني إدارة مسؤولة ودعم حكومي لبعض املشروعات.

ملان  كل دولة عضو  • ينبغي وضع آليات لتقدمي تقارير منتظمة إ ال
عن أنشطة جلنتها الوطنية لليونسكو.

ملانيني ؟ ملانات وال أين ميكن االتصال بال

إضافة إ إمكانيات االستعانة باألدلة احمللية، ميكن احلصول على معلومات لالتصال 
هو وعنوانه   ، الدو ملا  ال لالحتاد  نيت  االن موقع  على  برملان،  لكل  بالنسبة 

ملان  ال رئيس  أسماء  تتضمن  مفصلة  معلومات  املوقع  هذا  فيقدم   .www.ipu.org
كما  نيت.  االن وعناوين  والفاكس  اتف  ا وأرقام  ملان/الكاتب،  لل العام  واألمني 
نيت تنشر معلومات مفصلة عن  ملانات اليوم مواقع على االن إن لدى معظم ال
ملان املع وأساليب عمله. وميكن الوصول إ هذه املواقع من خالل موقع  ُب ال

االحتاد أيضا.

ملانيون  بلدان عديدة مكاتب  دوائرهم االنتخابية ميكنهم فيها تبادل  وميلك ال
ملانني، وهذا فضال عن إمكانية  اآلراء مع ناخبيهم وتشكل نقاطا مهمة لالتصال بال

االتصال بهم من خالل مكاتب أحزابهم السياسية.

ملانات والعالقات الدولية: دور  ال رابعا – 
ملانية الدولية، مثل االحتاد  املنظمات ال
،  تطوير جدول أعمال  ملا الدو ال

املنظمات الدولية احلكومية
كانت إدارة الشؤون الدولية تعت تقليديا، وقفا على السلطة التنفيذية. غ أن 
دورا  مثال،  متارس،  فأخذت  اجملال،  هذا  أيضا   هي  تنشط  أصبحت  ملانات  ال
أقوى  املصادقة على املعاهدات و تأكيد ترشيحات السفراء  إطار السلك 
الدبلوماسي، كما أخذت تناقش القضايا العاملية بصورة متزايدة وتنشر آراءها بشأنها. 
ال عمل  اولة للتدخل   وينبغي أن ال ُينظر إ هذه املشاركة على أنها 
ملانيني، بوصفهم  ملانات وال السلطة التنفيذية أو لالستحواذ على دورها. بل إن ال
وسائل وأطرافا فاعلة ملمارسة الدميقراطية، يسبغون باألحرى الشرعية على عملية 
صنع القرار على الصعيد الدو ويعملون على توافر الشفافية ومقتضيات اخلضوع 
رطت  للمساءلة  هذه العمليات وانسجامها مع مصا الشعب. ولذلك فقد ا
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عدة  وُأنشئت   ، الدو التعاون  ال  العمل   اعيا،   أو  فرادى  ملانات،  ال
ملانات  الشؤون الدولية، وتتمثل  ملانات لتنظيم إسهامات هذه ال منظمات لل

أبزر أهداف هذه املنظمات  ما يلي:

ملانات  إدارة القضايا العاملية. • تعزيز مشاركة ال

. • ضمان أن حتتل مصا الشعوب مكانا مركزيا على الصعيد الدو

اد  • زيادة الشفافية وإمكانيات املساءلة  نشاط املنظمات الدولية من أجل إ
مناخ مؤات لتحقيق التنمية البشرية.

ما الذي ينبغي أن تفعله أمانة اليونسكو واللجان الوطنية لليونسكو 
 هذا الصدد ؟

• ينبغي إقامة عالقات عمل رسمية مع هذه املنظمات. فمن املهم أن 
تقيم اليونسكو مثل هذه العالقات مع املنظمات ال حتظى عضويتها بدعم 
يئات تكون أوفر  ملانات. فالقرارات ال تؤخذ  هذه ا مؤسسي من ش ال
ملانات،  حني أن القرارات ال ُتتخذ  إطار شبكات  حظا  أن تتابعها ال
ملانات، وال سيما عندما تتعلق  ملانني األفراد قد ال حتظى بدعم كامل من ال لل

هذه القرارات بقضايا سياسية حساسة.

كة مع هذه املنظمات على الصعيد العاملي  • ينبغي تنظيم أنشطة مش
واإلقليمي واحمللي: كاملؤمترات والندوات وحلقات التدارس عن قضايا تتعلق 

باختصاصات اليونسكو.

أهداف  يدعم  ملانيني  لل عاملي  حتالف  قيام  على  التشجيع  ينبغي   •
اليونسكو. إن العمل جار على إنشاء هذا التحالف  إطار التعاون بني االحتاد 
االتصال  جهات  حتديد  الصدد،  هذا  وسيجري   واليونسكو.  الدو  ملا  ال
ويج  باليونسكو داخل كل برملان وسيتم ربطها  شبكة عاملية ستعمل على ال

ألهداف اليونسكو.

ملا  • ينبغي إقامة شراكات مع هذه املنظمات من أمثال االحتاد ال
ملانات من أجل أن تؤدي دورها  ، وذلك لبناء القدرات داخل ال الدو
مبزيد من الفعالية. فثمة برملانات عديدة  البلدان النامية والدميقراطيات 
الناشئة، ال تزال حتتاج إ املساعدة اخلارجية من حيث املعدات وتعزيز املوارد 
ملانات املوفقة   البشرية لكي تتمكن من مواكبة التحديات الدميقراطية؛ فال
ويج ألهداف اليونسكو. وتتضمن األنشطة الكفيلة  عملها تكون أقدر على ال
اإلعالمية  التدارس  وحلقات  التدريب،  القدرات،  هذه  بناء  على  باملساعدة 
ملا  والرامية إ رفع مستوى الوعي، وحلقات العمل ال ينظمها االحتاد ال
. وبإمكان اليونسكو أن تشارك  الدو  إطار مشروعاته اخلاصة بالتعاون التق
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ة   حتديد موضوعات هذا النوع من حلقات التدارس، وأن توفر الوثائق واخل
امج اإلقليمية لبناء القدرات. ملانيني  ال وترعى مشاركة ال

• ينبغي تشجيع احلكومات على إشراك برملانيني  وفودها إ مؤمترات 
اليونسكو من أجل أن تكتسب أعمال هذه املؤمترات ُبعدا برملانيا.

ملانات ال ُتّصوُت على امليزانيات الوطنية إلدارات  • ينبغي توعية ال
التعليم والثقافة والعلوم، بأهمية هذه امليادين وذلك بتقدمي معلومات عن 

أنشطة اليونسكو  هذه اجملاالت.

مالحظات ختامية خامسا – 
 ٣٧ الفقرة    ،٢٠٠٢-٢٠٠٧ ة  للف األجل  املتوسطة  اليونسكو  اتيجية  اس تنص 
اعة أساسية تناصر  ملانيني سيساعد على تكوين  منها، على أن التعاون مع ال
اليونسكو من خالل إقامة صالت وصل بني هيئات السلطتني التنفيذية والتشريعية 

االت اختصاصها. دم رسالة اليونسكو و مبا 

ة تداب من املزمع تنفيذها، وال سيما إنشاء شبكة دولية  دف،  وُبغية حتقيق هذا ا
ويج بشأن  ملا الدو من أجل التعاون وتشاطر املعلومات وال مبساعدة االحتاد ال
االت ذات أولوية ضمن إطار رسالة اليونسكو (انظر الفقرة ١٧٠١٤  التشريع  
نامج وامليزانية املعتمدين لعامي ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (٣١م/٥). ومن املزمع أن  من وثيقة ال
بتاريخ  لليونسكو  العام  للمؤمتر  والثالثني  الثانية  الدورة  خالل  الشبكة  هذه  ُتنشأ 
العامني ة  ف خالل،  العمل  تكثيف  سيجري  كما   .٢٠٠٣ األول  أكتوبر/تشرين   ١٦
اليونسكو  بشأن  ملانيني  ال صفوف  بني  الوعي  زيادة  أجل  من  املقبلة   ٢٠٠٤-٢٠٠٥
هذه  التقدم   بتحقيق  السياسي  االلتزام  لتعزيز  ومن   ها،  برنا وأولويات 

اجملاالت. 

دف من هذا الدليل هو مساعدة أمانة اليونسكو واللجان الوطنية لليونسكو  وا
اتيجية املعتمدة سيتوقف إ حد  على حتقيق هذه األهداف نظرا ألن جناح االس

ملانات وإجراءات عملها. كب على مدى العلم بشؤون ال
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ملحق ١:
اتيجية اليونسكو املتوسطة األجل  اس

٢٠٠٢-٢٠٠٧

د موضوع موحِّ
• إسهام اليونسكو  حتقيق السالم والتنمية البشرية  عصر العوملة 

بية والعلم والثقافة واالتصال. من خالل ال

موضوعان مستعرضان:
• القضاء على الفقر وال سيما الفقر املدقع.
• إسهام تكنولوجيات املعلومات واالتصال

تمع املعرفة.  تطوير التعليم والعلوم والثقافة، و بناء 

اتيجية رئيسية اور اس ثالثة 
كة، بغية االستجابة  • وضع وترويج مبادئ ومعاي عاملية، تستند إ قيم مش
اية  بية والعلم والثقافة واالتصال، و االت ال للتحديات املستجدة  

ك“ وتعزيزه. ”الصا العام املش
ام  اف بالتنوع وصونه مع اح • تشجيع التعددية من خالل االع

حقوق اإلنسان.
تمع املعرفة“ الناشئ من خالل تكافؤ فرص  • تشجيع التمكني واملشاركة  ”

احلصول على املعرفة وبناء القدرات وتشاطر املعارف.

اتيجيًا إثنا عشر هدفًا اس
التربية

• تعزيز التعليم باعتباره حقًا من احلقوق األساسية املنصوص عليها  اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان؛
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• حتسني نوعية التعليم من خالل تنويع املضامني واألساليب وتعزيز القيم 
؛ كة على صعيد العا املش

• تعزيز التجريب والتجديد ونشر وتشاطر املعلومات وأفضل املمارسات وتشجيع 
ال التعليم. احلوار بشأن السياسات  

العلوم

شد بها  حتقيق التنمية العلمية  • تعزيز املبادئ واملعاي األخالقية ال يس
والتكنولوجية والتحول االجتماعي؛

ّ االجتماعي؛ • حتسني األمن البشري من خالل تأمني إدارة أفضل للبيئة والتغ

تمعات املعرفة  • حتسني القدرات العلمية والتقنية والبشرية على املشاركة  
الناشئة.

الثقافة

؛ • تشجيع إعداد وتطبيق صكوك تقنينية  اجملال الثقا

• صون التنوع الثقا وتشجيع احلوار بني الثقافات واحلضارات؛

• تعزيز الروابط بني الثقافة والتنمية من خالل بناء القدرات وتشاطر املعارف.

املعلومات واالتصال

• تشجيع التداول احلر لألفكار واالنتفاع العام باملعلومات؛

• تشجيع التعب عن التعددية والتنوع الثقا  وسائل اإلعالم و الشبكات 
العاملية للمعلومات؛

• تأمني فرص االنتفاع بتكنولوجيات املعلومات واالتصال للجميع، ال سيما فيما 
يتعلق مبواد امللك العام.
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ملحق ٢
منوذج مذكرة إعالمية موجزة عن التعليم للجميع، 

م إ نائب برملا ُتقدَّ

ما هو التعليم للجميع؟ 
يستند التعليم للجميع إ مبدأ أن التعليم هو حق أساسي من حقوق اإلنسان. فهو يزّود 
األطفال والشباب والكبار بالقدرة على التفك واالختيار وممارسة حياة أفضل. كما إنه 

يكسر حلقة الفقر ويشّكل عنصرا أساسيا  التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

ويضع املؤمتر العاملي للتعليم للجميع، الذي ُعقد  جومتيني، بتايالند  عام ١٩٩٠، 
التعليم األساسي  موقع متقدم  جدول أعمال التنمية.

وعلى الرغم من إحراز تقدم كب  زيادة معدالت االلتحاق باملدارس بني األطفال 
يواجه  يزال  ال  للجميع  التعليم  فإن  الكبار،  أمية  و  أعلى   معدالت  وحتقيق 
و األمية  العا ال تزال عالية، وال سيما   ة، إذ أن مستويات  حتديات كب
البلدان النامية. وقد زاد وباء األيدز/السيدا هذا الوضع تعقيدا، وتشّكل الفتيات 

والنساء الفئة األكثر عرضة للخطر.

أبريل/نيسان  بية   لل العاملي  املنتدى  اعتمده  الذي  داكار  عمل  إطار  اول  و
اتيجيات ُبغية حتقيق  موعة أهداف واس ذه التحديات فيحدد  ٢٠٠٠، التصدي 

التعليم للجميع.

أهداف التعليم للجميع
• توسيع نطاق الرعاية والتعليم  مرحلة الطفولة املبكرة.

لول عام ٢٠١٥. • حتقيق التعليم اجملا واإللزامي اجليد 

• تعزيز اكتساب املراهقني والشباب للمهارات احلياتية.

لول عام ٢٠١٥. و ُأمية الكبار بنسبة ٥٠٪  • توسيع نطاق 

وحتقيق   ،٢٠٠٥ عام  لول  التعليم  اجلنسني   بني  التفاوت  على  القضاء   •
ول عام ٢٠١٥. املساواة بني اجلنسني  التعليم 

• تعزيز نوعية التعليم.
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ملانيون لتعزيز حتقيق  ما الذي ميكن أن يفعله ال
هذه األهداف ؟

وبإمكان  متني.  سياسي  التزام  توافر  يتطلب  أعاله  املذكورة  األهداف  حتقيق  إن 
االت التشريع  ملانية   ملانيني أن يوفروا هذا الزخم باستخدام السلطات ال ال

اتيجية التالية: ، وذلك بالطرق االس واملراقبة وإقرار امليزانيات والتمثيل النيا

، واإلسهام  إعداد خطط  • تعبئة التزام قوي على الصعيدين الوط والدو
ال التعليم األساسي. عمل وطنية، وزيادة االستثمار  

• تأمني قيام احلكومات بإنشاء شبكة متكاملة من أجل التعليم للجميع تتضمن 
االهتمام بالقضاء على الفقر والتنمية.

ال التعليم وتنفيذها  اتيجيات إمنائية   • إشراك اجملتمع املد  صياغة اس
ومتابعتها.

• تأمني اضطالع احلكومات بتطبيق ُنظٍم تشاركية تتضمن إمكانيات املساءلة 
ال التعليم. وتكفل االستجابة لالحتياجات  

• االهتمام بصفة خاصة باحتياجات النظم التعليمية املتضررة من النزاعات 
والنكبات الطبيعية وانعدام االستقرار؛ والتأكيد على التفاهم والتسامح كوسائل 

لدرء العنف والنزاعات.

امج التعليمية. • تعميم االهتمام بقضايا اجلنسني على صعيد السياسات وال

وس/مرض األيدز (السيدا). • اإلسهام  مكافحة ف

صيص مزيد من املوارد لتكوين بيئات تعليمية آمنة وصحية وجامعة  • تأمني 
و ممتاز. وينبغي،  هذا  ر التعّلم على  ا املوارد بشكل عادل وُتيسِّ تتوافر 
اد بيئة مؤاتية  صيص مزيد من املوارد لبناء املدراس وجتهيزها، وإ السياق، 

. للمعلمني من خالل تعزيز مكانتهم ومعنوياتهم واقتدارهم امله

اتيجيات  واس أهداف  حتقيق  و  تقدم  من  رز  ما  لرصد  آليات  إقامة   •
. التعليم للجميع على الصعيد الوط

اتيجيات من خالل احلرص على  ملانيني أن يسهموا  حتقيق هذه االس فبإمكان ال
وجود اُألطر التشريعية املالئمة (كالقوانني واللوائح واملراسيم وخطط العمل وغ 
صيص املزيد من  ذلك). وبإمكانهم، عند دراسة ميزانية الدولة، أن ُيشددوا على 
بية، كما إن بإمكانهم أن يعملوا على أن تقدم احلكومة إ  املوارد املالية لقطاع ال

بية. ملان، مرة  السنة على األقل، تقارير عن أنشطتها  قطاع ال ال
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مشروعات  وينفذوا  يستهلوا  أن  ملانني  ال بإمكان  فإن  احمللي،  املستوى  على  أما 
احمللي  اجملتمع  دعم  لتعبئة  الت  ينظموا  وأن  احمللي،  اجملتمع  إ  تستند  تعليمية 

للمشروعات املتعلقة بالتعليم.

املوارد املتوافرة لدى اليونسكو وجلانها الوطنية
• التوثيق: الوثائق التقنينية، وبيانات الوقائع، واإلحصاءات، والتشريعات النموذجية 

ذات الصلة.

اء، وغ ذلك. اء استشاريون، وُخ ات: ُخ • اخل

• اجتماعات إعالمية.

• أموال أولية القامة مشروعات للتعليم األساسي.

تفاصيل لالتصال مبكاتب اليونسكو احمللية/اللجان 
الوطنية لليونسكو

• اسم وعنوان جهة االتصال

و اتف والفاكس والعنوان اإللك • أرقام ا

نيت. • املوقع الشبكي على االن
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بية والعلم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لل
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ملا الدو أو اليونسكو،  فوظة. وينبغي احلصول مسبقًا على موافقة االحتاد ال يع احلقوق 
إلعادة إصدار هذا املطبوع جزئيًا أو كليًا، أو لنقله أو خزنه  أي نظام للبحث الوثائقي وذلك بأي 

ونية أو آلية، مبا  ذلك أشكال االستنساخ أو التسجيل. شكل أو وسيلة، سواء كانت الك

تلف عن شكله األصلي، بدون  انًا  أي شكل  وز توزيع هذا املصنف أو بيعه أو توزيعه  ال
احلصول مسبقًا على موافقة الناشرين، وشريطة إلزام الناشر التا بهذا الشرط ذاته.
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