
A/66/661  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
19 January 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

020212    300112    12-21095 (A) 
*1221095* 

  الدورة السادسة والستون
   من جدول األعمال١٣٠البند 

التعاون بني األمم املتحـدة والربملانـات الوطنيـة         
        واالحتاد الربملاين الدويل

 موجهـة إىل األمـني العـام        ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ١٢مذكرة شفوية مؤرخة        
  من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
 األمـني العـام لألمـم       بـإعالم ائمة للمملكة املغربية لدى األمم املتحدة        البعثة الد  تتشرف  
 تـود أن حتيـل      ،الحتاد الربملـاين الـدويل     بوصفها رئيسة جملس إدارة ا     ،أن اململكة املغربية   ب املتحدة

  :الوثيقتني التاليتنيإىل اجلمعية العامة 
انظـــر (مــم املتحــدة   األتقريــر جلنــة االحتــاد الربملــاين الـــدويل املعنيــة بــشؤون         )أ(  
  ؛)األول املرفق

برملانــات أفــضل مــن ” :٢٠١٧-٢٠١٢اســتراتيجية االحتــاد الربملــاين الــدويل    )ب(  
  .)انظر املرفق الثاين(“ أجل دميقراطيات أقوى

التفضل بتعميم هذه املذكرة الـشفوية ومرفقيهـا        البعثة الدائمة للمملكة املغربية     وترجو    
  .عمالاأل من جدول ١٣٠ يف إطار البند امةبوصفها إحدى وثائق اجلمعية الع
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 املوجهـة   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٢املرفق األول للمذكرة الشفوية املؤرخة          
  إىل األمني العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

 
]نكليزية والفرنسيةباإل: األصل[  

  
 بـه    الذي أحاطـت   ؤون األمم املتحدة  شاملعنية ب تقرير جلنة االحتاد الربملاين الدويل          

  لالحتاد الربملاين الدويل ١٢٥الـ علما اجلمعية 
  )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩برن، (    

  
، سويـسرا  يف بـرن،  املعنية بشؤون األمـم املتحـدة       اجتمعت جلنة االحتاد الربملاين الدويل        
. ١٢٥الــ  مجعيـة االحتـاد    أثنـاء انعقـاد   ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٩ إىل   ١٧ من   يف الفترة 

 يف سياق التعاون املتنامي بني األمم املتحدة والربملانـات الوطنيـة       ،وكانت اللجنة قد طلب إليها    
شجع علـى   تُـ وملا كانت اللجنة هيئة عامـة       . بدور متزايد األمهية  القيام  واالحتاد الربملاين الدويل،    

العمـل  :  فإهنا تؤدي ثالث مهام رئيسية هي      مجيع الربملانات األعضاء يف االحتاد،    االنضمام إليها   
العامليـة  القـضايا   عني بـشأن    بـار مـسؤويل األمـم املتحـدة واملـشر         بـني ك  املنتظم  كمنتدى للتفاعل   

استعراض التقدم احملرز يف تنفيـذ االلتزامـات   حىت يتمكنوا من    للمشرعني  هتيئة اجملال   الرئيسية؛ و 
 األعضاء يف األمم املتحدة أو قـرارات لالحتـاد          الدولية، سواء كانت اتفاقات تعهدت هبا الدول      

يتــيح للمــشرعني إمكانيــة مناقــشة وصــياغة مــسامهة وتــوفري إطــار اعتمــدهتا الربملانــات الوطنيــة؛ 
الــيت تقــوم هبــا األمــم املتحــدة كاملفاوضــات الدوليــة   الرئيــسية العمليــات يف تقــدمها الربملانــات 

  .احلالية املتعلقة بتغري املناخ
لجنة جلستها األوىل باالستماع إىل إحاطة من السيد جـورج مسبـايو ممثـل              واستهلت ال   

وتـرأس اجللـسة الـسناتور      . األمم املتحدة السامي لتحالف احلضارات تلتها مناقشة أجريت معه        
  .داوسون .الكندي د
سـبانية   مببـادرة مـن احلكـومتني اإل   ٢٠٠٥ام  الـذي أقـيم يف عـ      ،ويهدف هـذا التحـالف      
ــا،والتركيــة ــاهتم      إىل زي ــز التفــاهم والتعــاون بــني األمــم والــشعوب علــى اخــتالف ثقاف دة تعزي

الربملـاين الـدويل وحتـالف      وقـد واصـل االحتـاد       . والتطـرف لالنعـزال   ودياناهتم، والتصدي بذلك    
عالقــات التعــاون يف ضــوء املهمــة األساســية املنوطــة باالحتــاد وفــق  األمــم املتحــدة للحــضارات 
كفالــة احتــرام مجيــع الطوائــف  ” املعنــونساســي، ومتابعــة لقــراره  صــيغتها املبينــة يف قانونــه األ 

  ).٢٠٠٧نوسا دووا، ( “واملعتقدات الدينية والتعايش السلمي بينها يف عامل معومل
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ــز دور          ــايو أن مثــة حاجــة إىل تعزي ــسيد مسب ــادل وجهــات النظــر مــع ال واتــضح مــن تب
كالثقافـة واهلويـة واهلجـرة تتحـدى     الربملانات ملعاجلة ما تثريه لدى الشعوب من شواغل مسائل      

لالحتـاد الـيت     ١٢٧الــ   وسـتركز اجلمعيـة     . القيم األساسية للدميقراطية يف مجيع أحناء العامل اليـوم        
ــة كيبيــك يف عــام    ــة و ” علــى ٢٠١٢ســتعقد يف مدين ــة واهلوي التنــوع اللغــوي  حتــديات املواطن

  .“معومل يف عامل والثقايف
ففـي  . جمتمعـات عديـدة   يف  مله اخلطاب الشعبوي    وأكد السيد سامبايو اخلطر الذي حي       

أوروبا على سبيل املثال، بدأت احلركات الشعبوية تفوز بعـدد متزايـد مـن املقاعـد يف الربملـان،         
وهو ما يعكـس انعـدام الثقـة يف املؤسـسة الـسياسية ويوجـه ضـربة إىل النمـوذج الـدميقراطي يف               

مــم املتحــدة يف اخلطــاب االفتتــاحي الــذي  وحــذر األمــني العــام لأل. أوروبــا تــصيبه يف الــصميم
كمــن يف قلــة املــوارد، بــل يف ي األكــرب ال التحــدي”مــن أن  ١٢٥الـــ وجهــه إىل مجعيــة االحتــاد 

فقد بدأ الناس يفقدون ثقتهم يف قدرة احلكومات واملؤسسات علـى إجنـاز العمـل               . انعدام الثقة 
  الـسبل الكفيلـة باسـتعادة الثقـة        إجيـاد على  املشرعني  ينكب اهتمام مجيع    وينبغي أن   . “الصواب

  .بني املواطنني واملشتغلني بالسياسة
وشــددت اللجنــة علــى ضــرورة أن تنظــر الربملانــات والربملــانيون يف عــدة مبــادرات           

  :لتحسني احلوار والتعاون بني الثقافات بعدة سبل، من بينها ما يلي
بالتعدديـة الثقافيـة والتنـوع      يف الربملـان بـشأن املـسائل املتـصلة           تنظيم مناقشات منتظمـة     •  

  الثقايف واحلوار بني الثقافات؛
ول أعمــال  اجــديف إقامــة آليــات خاصــة للمــساعدة علــى االحتفــاظ هبــذه املــسائل          •  

 ومواصــلة اختــاذ إجــراءات املتابعــة بغيــة تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف قــرار   ،الربملانــات
  االحتاد املشار إليه أعاله؛

ــشط يف صــ    •   ــدور ن ــام ب ــذالقي ــني    ياغة وتنفي ــاحلوار ب ــة ب ــة املتعلق  االســتراتيجيات الوطني
  الثقافات؛

 املنتـديات الـسنوية لتحـالف األمـم املتحــدة     املـشاركة يف االنـضمام إىل الوفـود الوطنيـة      •  
ــة      ،للحــضارات ــده يف الدوح ــع عق ــادم املزم ــاملي الق ــدى الع ــانون ١٣-١١( كاملنت  ك

  .“ األديان من أجل تعزيز التنميةاحلوار بني” الذي سريكز على )ديسمرب/األول
:  األسـلحة النوويـة    حلقـة نقـاش عقـدت حتـت شـعار         وكانت اجللسة الثانية عبارة عـن         

فعاليــات هــذا األســترايل، وتــرأس هــاري جنكــنس، رئــيس الربملــان  . الطريــق حنــو إزالتــها كليــا
نـزع الـسالح    تعزيـز عـدم االنتـشار النـووي و        ”احلدث الذي نظم ملتابعـة قـرار االحتـاد املعنـون            
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ــة        ــشامل للتجــارب النووي ــر ال ــدة احلظ ــاذ معاه ــدء نف ــووي، وضــمان ب ــات :الن  .“دور الربملان
عامليـة  ويتضمن هذا القرار توصيات عملية عديدة بشأن ما ينبغي أن تقوم به الربملانـات لتـأمني     

رتع لـ لألمـم املتحـدة ذات النقـاط اخلمـس          طة األمني العام    خلتصديق على املعاهدة، والترويج     ال
 وتقــدمي الــدعم لعــدد مــن اخلطــوات كاحلــد مــن خمزونــات األســلحة النوويــة ،األســلحة النوويــة

وضـات لوضـع معاهـدة بـشأن     وإنشاء مناطق خالية مـن األسـلحة النوويـة والبـدء يف إجـراء مفا         
  .نشطارية واتفاقية شاملة بشأن األسلحة النوويةاملواد اال
عامـة مرموقـة وخـرباء مـشهود هلـم          واستمعت اللجنة إىل عـروض قدمتـها شخـصيات            

ــانيون، و  ــادة برمل ــيت عرضــت     أجــرت وق ــدة ال ــسياسات واملقترحــات اجلدي ــرؤى وال ــشة لل مناق
ونظـــرت اللجنـــة أيـــضا . للتــصدي للتهديـــدات والتحـــديات الـــيت تـــشكلها األســلحة النوويـــة  

 ذلـك   مبـا يف  االضـطالع بـه مـن أدوار ومـسؤوليات وأنـشطة،            لربملانات والربملـانيني    ميكن ل  فيما
منطقـة آسـيا    هو مبني منها يف املنظورات واملبادرات اإلقليمية املقدمة مـن أوروبـا وأفريقيـا و               ما

  . وأمريكا الالتينيةواحمليط اهلادئ
فاآلثـار  . وأعرب املـشاركون عـن أسـفهم لقلـة اهتمـام الربملـانيني هبـذه املـسألة احلامسـة                 

 لألسـلحة النوويـة تبـّز أي حجـج لإلبقـاء            اإلنسانية الكارثية اليت قد تترتـب علـى أي اسـتخدام          
وليس من املسؤولية يف شئ وليس من املقبول العمل من أجل إزالتها بعـد              .  يف عامل اليوم   عليها

 . سيان إن كان ذلك عن طريق اخلطأ أو عمدا أو نتيجة سوء تقـدير              ،خدمتأن تكون قد استُ   
ذه املـسألة كفيـل بـأن يـسحق         فالتقاعس عن التصدي على النحو السليم وعلى وجه السرعة هل         

الـضخمة املنفقـة    املـوارد املاليـة     مث إن   . هك حقـوقهم  تن وأن ي  آمال وتطلعات مواطين العامل أمجع    
رم املاليــني مــن النــاس مــن الوصــول إىل خــدمات أفــضل يف    حتــعلــى إنتــاج األســلحة النوويــة  

  .جماالت الرعاية الصحية والتعليم والتنمية
مجيـع  عـاتق   ؤولية التصدي السريع هلذه املسألة تقع على        وأعادت اللجنة تأكيد أن مس      
 يقع عليها واجـب تنفيـذ االلتزامـات الـيت قطعتـها علـى               ةالنوويلألسلحة  فالدول احلائزة   . األمم

نفــسها مــن خــالل معاهــدة عــدم االنتــشار الــيت دعــت ضــمن مجلــة أمــور إىل البــدء يف إجــراء    
ميكنــها أن غــري احلــائزة لألســلحة النوويــة  والــدول . مفاوضــات بــشأن إزالــة األســلحة النوويــة 

عامل خـال مـن األسـلحة النوويـة بـأن حتظـر يف تـشريعاهتا              الالزم إلجياد   تساعد يف إنشاء اإلطار     
الوطنية هذه األسـلحة وجتّرمهـا، وأن تنـشأ منـاطق إقليميـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة، وبـأن                       

  .لتكون بدائل للردع النوويمشتركة تقيم مناذج أمنية 
أن يتخذوا إجـراءات هتـدف إىل حتقيـق         العامل  وناشدت اللجنة الربملانيني يف مجيع أحناء         

ويف معرض دعم هـذه العمليـة،       . نزع السالح النووي ويعززوا التدابري امللموسة يف هذا الصدد        
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وجـــد االحتـــاد تـــشجيعا علـــى أن يـــستحدث للربملـــانيني أدوات مـــن بينـــها دليـــل للتـــشريعات  
وأوصـت اللجنـة بـأن      . مارسات اجليـدة يكـون مـصدر إهلـام للربملانـات األخـرى            النموذجية وامل 

 وبــأن يواصــل عملــه  ه،جــدول أعمالــيف مدرجــة الــسالح النــووي يبقــى االحتــاد مــسألة نــزع  
مــع شــركاء مثــل األمــم املتحــدة ومنظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل لألســلحة النوويــة    بالتعــاون 

إىل جمـاميع الـتفكري واملنظمـات غـري احلكوميـة واهليئـات       واللجنة الدولية للصليب األمحر إضافة     
  .“برملانيون من أجل عدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي”كشبكة الربملانية 
بول ومتابعة مؤمتر األمـم املتحـدة       لربنامج عمل اسطن   جلستها الثالثة    وخصصت اللجنة   

وقـام بعمـل ميـسر    . ٢٠١١مـايو  /يف أيـار   الذي عقد يف اسطنبول      الرابع املعين بأقل البلدان منوا    
مليــغ، وهــو عــضو يف اجلمعيــة الوطنيــة لبوركينــا فاســو، وتــضمنت اجللــسة . اجللــسة الــسيد ت

لــسيد شــيخ ســيدي ديــارا، وكيــل األمــني العــام لألمــم املتحــدة واملمثــل  ألقاهــا اكلمــة رئيــسية 
. جلزريــة الــصغرية الناميــةوالــدول اغــري الــساحلية الــسامي ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة  

مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين          الرئيـسية املنبثقـة عـن       نتـائج   الدمت  وتناولت العروض الـيت قُـ     
لتزامـات   قامت به الربملانـات يف إجنـاز اال         وخطط املتابعة، والدور الكبري الذي     بأقل البلدان منواً  

وقدمت للمشاركني إحاطـات بـشأن      . ولاإلمنائية الوطنية، مبا فيها إعالن وبرنامج عمل اسطنب       
مكتب ممثل األمم املتحـدة الـسامي ألقـل البلـدان     والربملاين الدويل  املشروع املشترك بني االحتاد     

منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميـة دعمـا لربملانـات أقـل البلـدان                  
  .ها االحتادطالعهم على مذكرة إرشادية وضعإ وجرى ،منوا

وقد سعى هذا املشروع املشترك إىل حتسني مسامهة الربملانات يف تنفيذ قرارات املـؤمتر                
وكــان اهلــدف . الرابــع ألقــل البلــدان منــوا، وخباصــة يف جمــاالت احلكــم الرشــيد وبنــاء القــدرات

برنـامج  األساسي من املشروع تعزيز قدرة برملانات تلـك البلـدان علـى إرسـاء ورصـد ومتابعـة                   
تزويـد  الـيت أعـدها االحتـاد       وكان الغرض مـن املـذكرة اإلرشـادية         . عمل لصاحل أقل البلدان منواً    

الكفيلة بتعميم ما يهمها مـن      برملانات أقل البلدان منوا مببادئ توجيهية بشأن اآلليات املؤسسية          
اركة تشجيع زيـادة مـش  وقُصد بتلك املذكرة أيضا . التزامات برنامج العمل املذكور يف أعماهلا   

إنـشاء  املتـصلة ب  قصور  الزايا وأوجه   امل الضوء على    ت وسلط ،الربملانات يف جمال التعاون اإلمنائي    
  .جلان برملانية خمصصة لربنامج العمل لصاحل أقل البلدان منوا

ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أكـد املـشاركون ومقـدمو العـروض مـا للربملانـات مـن                     
واتفقـوا علـى أن الربنـامج يـزود         . ل لـصاحل أقـل البلـدان منـوا         العمـ  دور حيوي يف تنفيد برنـامج     

. البلدان باألساس الالزم للمشاركة يف اختـاذ القـرارات الرئيـسية املتعلقـة بالـسياسة العامـة                تلك  
للقيـام  الالزمـة    بالتنميـة املـوارد      افر للجان أو األفرقة العاملـة غـري الرمسيـة املعنيـة           توتفكثريا ما ال    
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و السليم، ولكن املشاركني أقروا بأنه ال بد أن هتتم أقل البلـدان منـوا بـتمكني                 بعملها على النح  
وأقــروا باحلاجــة إىل زيــادة نــشر املعلومــات علــى . الربملــان وأن تأخــذ بنفــسها بأســباب تنميتــها

ــدان منــوا علــى املــستويني        ــادة التعــاون فيمــا بــني أقــل البل ــوطين، وشــددوا علــى زي املــستوى ال
  .قليمياإلقليمي ودون اإل

أكتـوبر، تناولـت اللجنـة    / تـشرين األول ١٧ويف جلسة منفصلة عقدت بعد ظهـر يـوم         
والربملانـات الوطنيـة واالحتـاد الربملـاين        التطورات املستجدة يف جمال التعـاون بـني األمـم املتحـدة             

الفريـــق ، عـــضو )فنلنـــدا(كـــومي  .واســـتمعت اللجنـــة إىل عـــرض قدمتـــه الـــسيدة ك. الـــدويل
 وحتـدثت فيـه عـن النتـائج والتوصـيات           ،ة االحتاد املعنية بشؤون األمم املتحـدة       للجن االستشاري

  .الرئيسية املستخلصة من آخر بعثة ميدانية أوفدها الفريق االستشاري إىل غانا وسرياليون
) ٢٠٠٨(املتحــدة ترتانيــا مجهوريــة ومثلمــا كــان احلــال خــالل البعثــتني الــسابقتني إىل    

 مجـع معلومـات مباشـرة       مـن الزيـارة الـيت قـام هبـا االحتـاد يف            دف  اهلمتثل  ،  )٢٠٠٩(نام   تيوفي
بـصفة  متثـل  عن التقدم احملرز يف عملية اإلصـالح املتمثلـة يف وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة، و                  

. مـع الربملانـات الوطنيـة   أفرقة األمـم املتحـدة القطريـة    تعاون اكتساب فهم أفضل لسبل    يف  أعم  
مراقبـة  الوطنيـة ويف    ة الربملان يف صياغة االستراتيجيات اإلمنائيـة        وسعت البعثة إىل تقييم مشارك    

، بنـاء علـى ذلـك،       اهلدف الطويـل املـدى للبعثـة      متثل  و. املعونة وحتديد طرائق معاجلة أي قصور     
ــان يف حتــسني التخطــيط واســتخدام        يف ــشاركة الربمل ــادة م ــى إرســاء األســس لزي ــساعدة عل امل

  .التمويل اإلمنائي
تبادال لآلراء بشأن التوصيات املختلفة الـواردة يف تقريـر البعثـة، وهـي              وأجرت اللجنة     

ــدان شــىت     ــق يف بل ــة للتطبي ــا     . توصــيات قابل ــشكل واف بوظائفه ــات ب ــضطلع الربملان ولكــي ت
ودورهــا الرقــايب، ال بــد مــن بــذل اجلهــود مــن أجــل بنــاء القــدرات الربملانيــة وتــوفري املــساعدة   

نية اإلقليمية إىل القيام بدور أكثر إجيابيـة بـسبل منـها أن تكـون             وُدعيت املنظمات الربملا  . التقنية
  . وديعا للمعلومات واخلربات ذات األمهية

ورأت اللجنة أن اجملال يتسع ملزيد من التعاون بني األمم املتحـدة والربملانـات بوصـفها                  
 أهـم  شريكا جدياً ال مستفيدا فحسب مـن املـساعدة الدوليـة، بـل والتعـاون معهـا علـى صـعيد             

وتـشجع  . بوصفها أطرافاً فاعلة رئيسية يف تـصميم االسـتراتيجيات واخلطـط الوطنيـة وتنفيـذها              
األمــم املتحــدة مبــادرة توحيــد األداء إال أهنــا كمنظومــة ينبغــي أن تكــون علــى اســتعداد لتــوفري  
مبادئ توجيهية أكثر وضوحا بشأن أفضل السبل اليت ميكن أن تتبعها أفرقتها القطريـة للتعـاون                

  . مع الربملانات الوطنية بشأن خمتلف املسائل املتعلقة بالسياسات
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 وأبـرزت الـردوُد علـى الدراسـة         الحتـاد الربملـاين الـدويل     وكما الحظت البعثة امليدانيـة ل       
االستقصائية اليت أجراها االحتاد بشأن كيفية تنظيم الربملانات أعماهلا فيما يتعلق مبنظومة األمـم              

، تتباين هذه العالقة من بلد آلخر اعتمادا على طائفة عريـضة مـن              )٢٠١٠يوليه  /متوز(املتحدة  
إجـراء تبـادل آراء    ” حتديـدا إىل     ٦٥/١٢٣ويدعو قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة       . املتغريات

 واإلدارة  يف منظومة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق         سنوي منتظم بني جملس الرؤساء التنفيذيني       
لربملــاين الــدويل مــن أجــل زيــادة االتــساق بــني عمــل املنظمــتني واحلــصول علــى  العليــا لالحتــاد ا

أقصى قدر ممكن من الدعم الربملـاين لألمـم املتحـدة واملـساعدة علـى إقامـة شـراكة اسـتراتيجية                     
  .وقد دعت اللجنة إىل تفعيل هذا النص دون إبطاء. “بني املنظمتني

مناقـشة الـيت تعقـدها اجلمعيـة العامـة          وأحاطت اللجنـةُ علمـا باالسـتعدادات الـسابقة لل           
، وهو بند قـائم     “الحتاد الربملاين الدويل  التعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية وا      ”بشأن  

. بذاتــه مــدرج يف جــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الــسادسة والــستني املعقــودة حاليــا 
وعلــى ضــرورة مواصــلة توطيــد  ) ٦٥/١٢٣(وُشــدد علــى أمهيــة قــرار اجلمعيــة العامــة الــسابق   

املكاسب احملققة، إال أن اللجنة اتفقت أيـضا علـى أن اجملـال ال يـزال يتـسع إلحـراز املزيـد مـن                        
وشجعت اللجنة الربملانات الوطنيـة علـى التـشاور بـشأن هـذه املـسألة فيمـا بينـها ومـع                     . التقدم

رئيسية الكفيلة بإثراء املناقـشة     وزارات اخلارجية على الصعيد الوطين، وذلك لتحديد العناصر ال        
واُتفـق  . يف نطاق األمم املتحدة واليت ميكن إدراجها يف قرار قوي جديد تصدره اجلمعية العامة             

على أن يقوم الفريق االستشاري التابع للجنة مبواصـلة دراسـة هـذه املـسألة يف اجتماعـه القـادم              
 مبناسبة انعقاد اجللسة الربملانيـة الـسنوية        نوفمرب/املزمع إقامته يف نيويورك يف أواخر تشرين الثاين       

  .  باألمم املتحدة٢٠١١لعام 
ــشرين األول١٩ويف صــباح    ــاش عــن موضــوع      / ت ــة نق ــة حلق ــوبر، عقــدت اللجن أكت

 وقـد ُعقـدت املناقـشة يف سـياق          “أهو فتٌح على طريق التنميـة املـستدامة؟       : االقتصاد األخضر ”
، واملعـروف أيـضا باسـم       ٢٠١٢ستدامة املعقـود يف عـام       التحضري ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية امل     

وهذا املؤمتر املعقود لتقييم التقدم احملرز على طريـق حتقيـق االلتزامـات الدوليـة               . ٢٠+مؤمتر ريو 
 عامـا ُينتظـر أن يركـز علـى موضـوعني      ٢٠املتعلقة بالتنمية املستدامة اليت اعتمـدهتا الـدول منـذ     

 سياق التنمية املستدامة واحلد من الفقر؛ واإلطـار املؤسـسي           االقتصاد األخضر يف  : رئيسيني مها 
  .للتنمية املستدامة

وأدار عضُو الربملان الربازيلي، هوغو نابولياو، حلقة النقاش اليت ضمت جمموعة بـارزة               
. من الربملانيني ومسؤويل األمم املتحدة واخلرباء الدوليني وممثلي اجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص       

 وتطبيقاتــــه املتنوعــــة “االقتــــصاد األخــــضر”ملــــشاركون املعــــاين املختلفــــة ملفهــــوم وتنـــاول ا 
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يـــصاحبه مـــن تكنولوجيـــات خـــضراء، وناقـــشوا أيـــضا املـــسائل املتعلقـــة بالـــشروط الـــيت  ومـــا
وعرضـوا  . توافرها لكي يشمل هذا املفهوم بـشكل تـام األبعـاد الثالثـة للتنميـة املـستدامة                 ينبغي

لالقتـــصاد األخـــضر، ال ســـيما انطالقـــا مـــن األهـــداف الثالثـــة كـــذلك منظـــورا بـــالغ األمهيـــة 
تغـيري أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك؛ وفـض          : املرتبطة بربنامج عمل التنمية املستدامة األعـم       التالية

الــتالزم بــني النمــو االقتــصادي والتــدهور البيئــي؛ وحتقيــق اإلنــصاف واحلــد مــن الفقــر وزيــادة   
  .للجميع الرفاه

ط يف كــثري مــن األحيــان بــني مفهــومي التنميــة املــستدامة واالســتدامة ومــن املعتــاد اخللــ  
البيئية، غري أن التنمية املستدامة هـي يف الواقـع تركيبـة مفاهيميـة أعـم وأشـد تعقيـدا تـستند إىل                       

يف هنـــج ) الرخـــاء(واالقتـــصادية ) اإلنـــصاف(واالجتماعيـــة ) النوعيـــة(امتـــزاج األبعـــاد البيئيـــة 
نامج عمل التنمية املستدامة بالبلدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة             ويرتبط بر . سياسايت واحد 

على السواء، وهو برنامج مل يتم حـىت اليـوم، قياسـا علـى أغلـب املعـايري، تنفيـذ احلـصة األكـرب                        
فاالقتصاد ال يزال يستنفذ قدرا من املوارد أكرب بكثري مما ميكن تعويـضه أو احلفـاظ عليـه،                  . منه
طبيعية تقريبا، مثل الغابات واحمليطات وموارد التنوع البيولوجي، مهـددة خـشية            كل املوارد ال  و

حدوث اخنفاض يف نوعية احلياة، والفقر وغياب العدالة مستشريان رغـم حـدوث زيـادة عامـة                 
وبالنظر إىل مـا هلـذه احلقـائق مـن أثـر مباشـر علـى حيـاة الـسكان يف مجيـع                       . يف الثروة اإلمجالية  
زم األمر أن يضطلع كل من الربملانات والربملانيني بـدور اسـتباقي علـى صـعيد                أحناء العامل، يستل  

  . ٢٠+وضع السياسات الوطنية ويف العملية الدولية السابقة النعقاد مؤمتر ريو
 يف جلستها األخـرية االسـتعدادات لـدورة مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين                 ةوناقشت اللجن   

ديــسمرب /، املزمــع عقــدها يف شــهر كــانون األول)COP 17/CMP 7 (٢٠١١بــتغري املنــاخ لعــام 
ــا ٢٠١١ ــان جبنــــوب أفريقيــ ــيدريك فروليــــك، منــــسق   .  يف ديربــ ــسيد ســ ــسة الــ ورأس اجللــ

ــا    ــان يف برملــان جنــوب أفريقي ــشأن   . االســتعدادات ملــؤمتر ديرب ــة إىل إحاطــة ب واســتمعت اللجن
 بـشأن سياسـات املنـاخ       املفاوضات والتحديات واملتطلبات الراهنـة املتعلقـة بـإبرام اتفـاق عـاملي            

. يشمل التكيف معه والتخفيف من وطأته والتمويل والتكنولوجيات والغابات وبنـاء القـدرات      
وتبادلت اللجنة اآلراء بـشأن مـشروع رسـالة برملانيـة توَّجـه إىل مـؤمتر األمـم املتحـدة وتـشكل                      

  .إعالنا سياسيا من جانب احلكومات والربملانات يتسم على اقتضابه بالقوة



A/66/661  
 

12-21095 9 
 

 املوجهـة   ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ١٢املرفق الثاين للمذكرة الشفوية املؤرخة          
  للمغرب لدى األمم املتحدةإىل األمني العام من البعثة الدائمة 

  
  االحتاد الربملاين الدويل    
  برملانات أفضل من أجل دميقراطيات أقوى    
الـيت اعتمـدها جملـس إدارة        ٢٠١٧- ٢٠١٢استراتيجية االحتاد الربملاين الـدويل للفتـرة            

  ١٨٩االحتاد يف جلسته الـ 
  )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩برن، (    

  
  مقدمة    

تتــضمن هــذه الوثيقــة اســتراتيجيةً اعتمــدها االحتــاد الربملــاين الــدويل للــسنوات اخلمــس    
ــة ــة توجهــات اســتراتيجية وحتــدد      . املقبل وترســم االســتراتيجية مــسارا لتطــوير املنظمــة يف ثالث

  .هداف املرتبطة هبا وتبني ما ينشد االحتاد إجنازه حبلول هناية السنوات اخلمساأل
وهو بيـان يوضـح بكلمـات       . وُتستهل الوثيقة ببياٍن جديد ملهمة االحتاد الربملاين الدويل         

  .موجزة مهمة االحتاد، ويصاحبه إيضاح وشعار جديد
 أن يبلغــه علــى املــدى البعيــد، وتلــي بيــانَ املهمــة رؤيــةٌ تــبني املركــز الــذي يــود االحتــاد  

وهتـدف هـذه الرؤيـة إىل حـشد         . وتعكس آفاقا طموحة عموما ملستقبل االحتاد الربملاين الـدويل        
  . مجيع اجلهات صاحبة املصلحة لكي تلتف حول تطلعات عامة مشتركة

ــة توجهــات اســتراتيجية تــشق مــسارا للــسنوات اخلمــس املقبلــة        وتــرد بعــد ذلــك ثالث
. وُتستمد هذه التوجهـات االسـتراتيجية مـن بيـان املهمـة           . عيا إىل حتقيق رؤيته   يسلكه االحتاد س  

الدميقراطيــة والربملانــات، والنــشاط الربملــاين  : وهــي تعطــي األولويــة جملــاالت ثالثــة للعمــل هــي 
  .الدويل، واالحتاد الربملاين الدويل بوصفه أداة للتعاون بني الربملانات

ية ببعضها البعض وتتعاضد، ويتبوأ مكان الـصدارة        وترتبط هذه التوجهات االستراتيج     
وينطوي كـل توجـه     . فيها التعاون الربملاين الذي تستند إليه مجيع أعمال االحتاد الربملاين الدويل          

  . استراتيجي على ثالثة أهداف رئيسية وعدة أهداف فرعية
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 هبـذه االسـتراتيجية الـيت       وسيسترشد االحتاد الربملاين الدويل يف السنوات اخلمس املقبلـة          
  .سيجري استعراضها بعد عامني عند بلوغها منتصف مدهتا

وُتنفـــذ االســـتراتيجية علـــى أســـاس األولويـــات حيـــث إنـــه مـــن املتعـــذر تنفيـــذ مجيـــع    
اإلجراءات الواردة يف اخلطة علـى الفـور وبـالتزامن مـع بعـضها الـبعض وطـوال فتـرة الـسنوات            

ات حمـدٌد إطـاره الـزمين وبعـضها اآلخـر سـيتوقف علـى        فـبعض هـذه اإلجـراء     . اخلمس بأكملها 
  .الطلب أو سيحتاج إىل التريث يف تنفيذه يف انتظار ختصيص املوارد

ولكــن صــياغتها . واالســتراتيجية ليــست خبطــة ألنــشطة جتاريــة وال هــي وثيقــة ميزانيــة  
 إحـدامها   جاءت مراعية للواقع االقتصادي الـراهن، وسـتتعني ترمجتـها إىل جممـوعتني منفـصلتني              

وستوضــع امليزانيــة . ســنوية واألخــرى نــصف ســنوية حتــوي كــل منــهما خطــة عمــل وميزانيــة   
حسب مستوى اإليرادات املتأتية من املسامهات اليت ميكن لألعـضاء تقـدميها وإيـرادات أخـرى                

  .ميكن لالحتاد أن يأمل بشكل معقول يف احلصول عليها
د الربملاين الدويل يف الوقـت الـراهن، وللبيئـة          وتستند االستراتيجية إىل حتليل متأٍن لالحتا       

وقـد  . اليت يعمل يف ظلها والتحديات اليت يواجههـا، وملزايـاه النـسبية الكـبرية علـى صـعيد أهـم         
أثريـــت االســـتراتيجية مبالحظـــات ومقترحـــات وردت مـــن العديـــد مـــن الربملانـــات األعـــضاء  

  . وصاغتها بدقة اللجنة التنفيذيةواجلماعات اجلغرافية السياسية واللجان التابعة لالحتاد،
وســتوفر االســتراتيجية الوضــوح والتركيــز والــتفهم الــالزم يف نطــاق االحتــاد وخارجــه    

فيمــا يتعلــق بالتوجــه الــذي سيــسلكه يف املــستقبل، وسيتــسىن مــن خالهلــا التخطــيط للمــوارد      
  .واإلجراءات

  

برملانات أفضل من 
أجل دميقراطيات أقوى

االحتاد الربملاين الدويل
بوصفه أداة أكثر فعالية
للتعاون بني الربملانات

تكثيف النشاط 
 الربملاين الدويل
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  موجز تنفيذي    

 وهو املنظمة اليت جتمع برملانات العامل، حمفـلٌاالحتاد الربملاين الدويل،    •    بيان املهمة
ويهدف االحتـاد إىل إعـالء. عاملي للحوار والتعاون والنشاط الربملاين    

لواء الدميقراطية، ويقدم املـساعدة إىل الربملانـات والربملـانيني يف شـىت
  .أحناء املعمورة من أجل تنفيذ الواليات املنوطة هبم

الربملاين الدويل عامليـا وديناميكيـا وفعـاال يف مـسعاهأن يكون االحتاد      •    الرؤية
إىل النهوض بثقافة الدميقراطية وقيمها ومؤسساهتا وإىل تعزيـز سـيادة

 . وذلك من خالل التعاون فيما بني الربملانات،القانون
أن يقدم االحتـاد الربملـاين الـدويل املـساعدة إىل الربملانـات والربملـانيني  •  

امل للتعــبري عــن احتياجــات الــشعوب وتطلعاهتــا يفيف مجيــع أحنــاء العــ
جماالت الـسالم وحقـوق اإلنـسان واملـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة،

 . واالستجابة هلا بفعالية
أن ُيعترف باالحتاد الربملاين الـدويل وأن يتلقـى الـدعم مـن الربملانـات  •  

يف ذلــك يفاألعــضاء إلضــافته ُبعــداً برملانيــاً إىل احملافــل الدوليــة، مبــا   
  .األمم املتحدة وغريها من املؤسسات متعددة األطراف

   ١التوجه االستراتيجي 
  األهداف

 برملانات أفضل من أجل دميقراطيات أقوى  •  
 تعزيز الدميقراطية من خالل الربملانات  •  
 النهوض باملساواة بني اجلنسني  •  
  محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها  •  

   ٢التوجه االستراتيجي 
  األهداف

 تكثيف النشاط الربملاين الدويل  •  
إضفاء ُبعٍد برملاين على عمل األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املؤسـسات  •  

 متعددة األطراف
 حشد الدعم الربملاين لصاحل األهداف اإلمنائية الدولية  •  
  املسامهة يف بناء السالم ومنع نشوب الرتاعات  •  

   ٣التوجه االستراتيجي 
  األهداف

ــنيا  •   ــاون بـ ــة للتعـ ــر فعاليـ ــفه أداة أكثـ ــدويل بوصـ ــاين الـ ــاد الربملـ الحتـ
  الربملانات

 حتقيق عاملية العضوية وتعزيز التعاون مع األعضاء  •  
ــراز دور االحتــاد الربملــاين الــدويل مــن خــالل اســتراتيجية متطــورة  •   إب

 لالتصاالت
  حتسني إدارة العمليات واحلوكمة والرقابة الداخلية  •  
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  حيتاج االحتاد الربملاين الدويل إىل استراتيجية؟ملاذا     
فقد قدم مسامهات كربى يف جمـايل الـسالم      . لالحتاد الربملاين الدويل تاريٌخ شديد الثراء       

وكـان لالحتـاد دوره يف طليعـة    . والتعاون، ويسر احلـوار والتفـاهم رغـم االنقـسامات الـسياسية      
لربملانـات يف شـىت أحنـاء العـامل للتعامـل مـع العوملـة               التطورات الربملانية، كما قدم املـساعدة إىل ا       

  .وتزايد االعتماد املتبادل بني بلدان العامل
وقـد مجـع    . ويعد االحتاد اليوم احملفـلَ العـاملي الوحيـد للحـوار والتعـاون بـني الربملانـات                  

ىل معارف وخربات ال نظري هلا عن دور الربملانات الوطنية وهياكلها وأسـاليب عملـها إضـافة إ                
  . دوره الفعال كناطق باسم الربملانات على الصعيد الدويل

واالحتاد الربملاين الدويل، كغريه من املنظمـات املكرسـة للتعـاون الـدويل، يواجـه عـددا                   
  . من التحديات تكتنف تكيفه مع واقع القرن احلادي والعشرين

مكن مـن التعامـل     وحتتاج الربملانـات يف العديـد مـن البلـدان إىل تعزيـز دورهـا لكـي تـت                    
ــامج العمــل املعاصــر    ــق    . بــشكل فعــال مــع برن ــة وخل ــع العومل ــشمل ذلــك التكيــف مــع واق وي

ــدويل      ــاون الـ ــا يتـــصل بالتعـ ــة فيمـ ــر إجيابيـ ــدور أكثـ ــدرات يف الربملانـــات لكـــي تـــضطلع بـ القـ
  .واملؤسسات متعددة األطراف

ربملانــات ومــع توجيــه احلكومــات واملنظمــات الدوليــة اهتمامــا متزايــدا إىل تعزيــز ال         
الوطنية، تتبني احلاجة إىل قدر أكرب من الوضوح وإىل املزيد من الدعم مـن جانـب احلكومـات                  

  .واملنظمات للعمل الذي يقوم به االحتاد الربملاين الدويل لفائدة الربملانات الدميقراطية
فهـو حيتـاج بـشكل عاجـل        . وينبغي أن يكون لالحتاد كمؤسسة حضور أكثر وضوحا         

وإن امتلـك االحتـاد     . ستراتيجية لالتصاالت تبني ثقته بذاته ومبا ميثله وما يريد إجنـازه          إىل تنفيذ ا  
اســتراتيجية شــاملة ترســم مــسار تطــوره يف الــسنوات اخلمــس املقبلــة، فــستعكس االســتراتيجية 

  . تلك الثقة وتساعد على حشد املوارد والدعم لتحقيق أهداف االحتاد
يف هناية املطاف، على بناء احتـاد برملـاين دويل يتـسم            وستساعد االستراتيجيةُ األعضاء،      

بالعاملية والديناميكية والفعالية قـادر علـى رفـع لـواء ثقافـة الدميقراطيـة وقيمهـا ومؤسـساهتا مـن                     
  . خالل التعاون فيما بني الربملانات

  
  بيان املهمة    

 حمفـلٌ عـاملي للحـوار       االحتاد الربملاين الدويل، وهو املنظمـة الـيت جتمـع برملانـات العـامل،               •  
ويهــدف االحتــاد إىل إعــالء لــواء الدميقراطيــة، ويقــدم      . والتعــاون والنــشاط الربملــاين  
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املــساعدة إىل الربملانــات والربملــانيني يف شــىت أحنــاء املعمــورة مــن أجــل تنفيــذ الواليــات 
 .املنوطة هبم

وهـو يعـزز    . لـسياسي ييسر االحتاد الربملاين الـدويل النقـاش واحلـوار والتعـاون الربملـاين ا               
ويــضع االحتــاد املعــايري وينــشر املعلومــات بــشأن   . الدميقراطيــة وســيادة القــانون ويــذود عنــهما 

وهو يدافع عن حقـوق اإلنـسان       . املمارسات اجليدة، ويساعد يف بناء القدرة والكفاءة الربملانية       
ويعمـل علـى دعـم      . يـة الواجبة ألعضاء الربملانات ويعزز احتـرام القـيم والقواعـد واملبـادئ العامل            

ــاة الــسياسية          املــساواة بــني اجلنــسني ومــشاركة املــرأة واألقليــات والــشعوب األصــلية يف احلي
ويساعد الربملاناِت على التعامل مع برنامج عمل دويل آخـٍذ يف النمـو وعلـى املـسامهة                 . والعامة

  . ببعٍد برملاين يف عمل األمم املتحدة وما شاهبها من مؤسسات متعددة األطراف
برملانــاٌت أفــضل مــن أجــل    : ومــوجز القــول أن االحتــاد الربملــاين الــدويل يرفــع لــواء        

  .دميقراطياٍت أقوى
  الرؤية    

أن يكون االحتاد الربملاين الدويل عامليا وديناميكيا وفعاال يف مسعاه إىل النـهوض بثقافـة       •  
الل التعـاون   الدميقراطية وقيمها ومؤسساهتا وإىل تعزيز سـيادة القـانون، وذلـك مـن خـ              

 .فيما بني الربملانات

أن يقدم االحتاد الربملاين الدويل املساعدة إىل الربملانات والربملانيني يف مجيع أحنـاء العـامل        •  
للتعــبري عــن احتياجــات الــشعوب وتطلعاهتــا يف جمــاالت الــسالم وحقــوق اإلنــسان         

 . واملساواة بني اجلنسني والتنمية، واالستجابة هلا بفعالية

ن ُيعترف باالحتاد الربملاين الدويل وأن يتلقى الـدعم مـن الربملانـات األعـضاء إلضـافته                 أ  •  
ُبعداً برملانياً إىل احملافل الدولية، مبا يف ذلـك يف األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املؤسـسات                     

 . متعددة األطراف
  

  التوجهات االستراتيجية    
  برملاناٌت أفضل من أجل دميقراطياٍت أقوى  -  ١  

ومتتلـك  . ن االحتاد الربملاين الدويل بأن حتـسني أداء الربملانـات يعـضد الـدميقراطيات             يؤم  
املنظمة مزية نسبية واضحة تتمثل يف عضوية الربملانات فيها، ويف العمل الـذي أجنزتـه علـى مـر             

. األعوام لتعزيز الربملانات والنهوض باملـساواة بـني اجلنـسني ومحايـة حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا                 
 أعمال االحتاد على الربملانات الـيت هـي مقـدٌم للمـساعدة ومتلـق هلـا يف آٍن واحـد والـيت              وتركز
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 - ٢٠١٧ إىل ٢٠١٢مـن   -ويف الـسنوات اخلمـس املقبلـة     . تعمل أيضا كطـرف حمفـز للتغـيري       
سـيعمل االحتــاد بــدعم مــن الربملانـات األعــضاء فيــه علــى النـهوض بأهــداف ثالثــة ذات أولويــة    

ية من خالل الربملانات، والنهوض باملساواة بـني اجلنـسني، ومحايـة حقـوق      تعزيز الدميقراط : هي
  .اإلنسان وتعزيزها

    
  تعزيز الدميقراطية من خالل الربملانات    ١-١اهلدف 

  
ومـن الـضروري متكـني الربملانـات وتزويـدها          . الربملانات هي حجر الزاوية للدميقراطيـة       

وال بد أن جتسد يف عملـها القـيم الدميقراطيـة           . ةبالوسائل الالزمة لالضطالع مبهامها الدستوري    
وتنطــوي اســتراتيجية االحتــاد الربملــاين الــدويل علــى تعزيــز الربملانــات لتمكينــها مــن   . اجلوهريــة

ويعتمـد االحتـاد هنجـا      . املسامهة يف الدميقراطية ومن املساعدة علـى حتقيـق طموحـات الـشعوب            
بقهـا علـى جمـاالت عمـل مواضـيعية حتظـى          متكامال؛ وهو يستحدث أدوات تتعدد أنواعها ويط      

  .يف تصميم مجيع األنشطة وتنفيذهاوتلعب الربملانات دورا جوهريا . باألولوية
توطيـــد مركـــز االحتـــاد الربملـــاين: اهلـــدف الفرعـــي  املعلومات والبحوث: جمال العمل

 الدويل كمرجعية عاملية عن الربملانات والدميقراطية
  

 الـيت حتتـوي     PARLINEلدويل بتحديث وتطوير قاعدة بيانـات       سيقوم االحتاد الربملاين ا     
التقريـر الربملـاين العـاملي      وسَينـشُر بانتظـام إصـداراً بعنـوان         . على بيانات عـن الربملانـات الوطنيـة       

وسيــضع االحتــاد برناجمــا جديــدا للنــشر يركــز علــى املمارســات  . يتنــاول حالــة برملانــات العــامل
وستـشمل  . املواضيع اجلديدة والناشئة يف جمال تطـوير الربملانـات  اجليدة فيما يتصل بالربملانات و    

األنشطة املواضيعية كفالة إشـراك األقليـات والـشعوب األصـلية وغريهـم مـن قطاعـات اجملتمـع                   
املهمشة يف الربملانات؛ وتشجيع مـشاركة الـشباب يف العمليـة الدميقراطيـة؛ وتعزيـز االسـتخدام                

ــات واال  ــا املعلومـ ــال لتكنولوجيـ ــدويل    الفعـ ــوم الـ ــة اليـ ــد أمهيـ ــات؛ وتوطيـ ــصاالت يف الربملانـ تـ
وسـيدعم االحتـاد إنـشاء      . للدميقراطية بوصفه مناسبة هتيئ للربملانات فرصـة االتـصال بـاملواطنني          

وسيـستفيد االحتـاد    . وتعزيز شبكات املهنيني حبيث يسهل تبادل املعلومات فيما بـني الربملانـات           
  . عمله املتعلق بوضع املعايري وتقدمي املساعدة التقنيةمن املعلومات املتوافرة والبحوث يف 

  
املعـــايري واملبـــادئ  : جمـــال العمـــل 

  التوجيهية
وتنفيـــذ املعـــايري تـــشجيع إقـــرار: اهلـــدف الفرعـــي

  الصلة بالربملانات الدميقراطية ذات
  

ــعها للربملانـــات       ــاد الربملـــاين الـــدويل علـــى التـــرويج للمعـــايري الـــيت وضـ ســـيعمل االحتـ
الربملــان والدميقراطيــة يف القــرن احلــادي  يــة علــى حنــو مــا وردت يف اإلصــدار املعنــون  الدميقراط
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وسيشجع االحتاد الربملاناِت علـى تقيـيم أدائهـا بنـاء علـى          . دليلٌ للممارسات اجليدة  : والعشرين
تلك املعايري، وسينشئ آلية الستعراض األداء الربملاين على حنو طوعي بسبل منـها استعراضـات            

 وسيواصل إضافة ُبعـٍد برملـاين إىل املـؤمتر الـدويل للـدميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة،                   .األقران
وسيضع االحتاد، حـسب احلاجـة      . جمتمع الدميقراطيات وسيعمل على تقريبه إىل آلية مشاهبة يف        

  . الربملانية اجليدةتوعند اللزوم، معايري ومبادئ توجيهية جديدة للممارسا
  

تعزيــز الربملانــات بتقــدمي املــشورة: اهلــدف الفرعــي  ة التقنيةاملساعد: جمال العمل
  وبرامج املساعدة املصممة خصيصا لكل حالة

  
سيواصل االحتـاد الربملـاين الـدويل تقـدمي اخلـدمات االستـشارية واملـساعدة التقنيـة بغيـة                     

خـالل  وسيسعى بشكل منهجي إىل حتسني أداء املـساعدة التقنيـة وأثرهـا مـن               . تعزيز الربملانات 
وسـريكز اهتمامـه علـى الربملانـات يف البلـدان           . تزويد الربملانات خبـدمات أكثـر تنـسيقا وفعاليـة         

وسيواصـل بنـاء القـدرات    . اخلارجة من نزاعات أو اليت هي بصدد االنتقال إىل نظـم دميقراطيـة         
 الربملانيــة ملواجهــة شــواغل رئيــسية تتعلــق حبقــوق اإلنــسان واملــسائل اجلنــسانية ومــسائل أخــرى

وسيوفر االحتاد الدعم لقدرة الربملانات على مـساءلة احلكومـات،          . تتعلق بربنامج العمل العاملي   
وعلــى تعزيــز وظائفهــا يف جمــايل امليزانيــات ومراجعــة احلــسابات، وزيــادة الــشفافية ومكافحــة    

وسيعمل على توطيد الشراكات بـني املنظمـات ذات األهـداف املتـشاهبة العاملـة علـى                 . الفساد
وتــستند املــساعدة التقنيــة إىل عمــل االحتــاد الربملــاين الــدويل يف جمــال    .  التطــوير الربملــاينتعزيــز

البحوث ووضع املعايري الذي يستفيد فيه االحتاد من الدروس املستخلـصة مـن بـرامج املـساعدة                
  .التقنية

    
  النهوض باملساواة بني اجلنسني    ٢-١اهلدف 

  
ويسعى االحتـاد الربملـاين     .  حتسني أداء الربملانات   املساواة بني اجلنسني عنصٌر أساسي يف       

الدويل إىل وضع استراتيجية تركز على رصد مشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية وتقـدمي الـدعم                 
لتلــك املــشاركة، وعلــى بنــاء قــدرات الربملانــات األعــضاء يف االحتــاد ومــساعدة الربملانـــات          

وستـستند األنـشطة يف هـذا اجملـال إىل العمـل           . يةتقوم به من مهام تتعلق بالشؤون اجلنـسان        فيما
ــساًء،       ــه الربملانــات األعــضاء يف االحتــاد، ومــسامهة الربملــانيني رجــاال ون الربملــاين الــذي تقــوم ب
وخربات األعضاء السابقني يف الربملانات، ومسامهات الكيانات الدولية الشريكة مبـا فيهـا هيئـة               

  .األمم املتحدة للمرأة
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احلفاظ على مركز االحتاد الربملـاين: اهلدف الفرعي   ملعلومات والبحوثا: جمال العمل

الـــدويل كجهـــة ذات مرجعيـــة عامليـــة يف شـــؤون
  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية

  
سيواصل االحتـاد الربملـاين الـدويل مجـع معلومـاٍت حمدثـة عـن مـشاركة املـرأة يف احليـاة                        
إلحـصاءات والدراسـات االستقـصائية والتقـارير        وسـيجري االحتـاُد البحـوث ويعـد ا        . السياسية

فيمـا يتعلـق باحلـصص واإلحـصاءات     (باالستعانة بقواعد البيانات املتاحة على شـبكة اإلنترنـت     
شبكة املعارف الدوليـة للنـساء العـامالت يف ميـدان           ، واملواقع الشبكية و   )املتصلة مبشاركة املرأة  

ة ملــشاركة املــرأة يف الــسياسة، ويقــدم وسيــضع مؤشــراٍت جديــد). iKNOWPolitics (الــسياسة
وســيقدم . حتلــيال للمــسائل أو االجتاهــات الناشــئة ولــشواغل حمــددة تتعلــق باملــسائل اجلنــسانية   

  .معلومات ومواد تدريبية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الربملانيات املنتخبات حديثا
    

إمكانية الوصـول إىل    : جمال العمل 
  الربملانات واملشاركة فيها

وضع استراتيجيات وطنيـة تـسهل: اهلدف الفرعي 
وتقــدم الــدعم ملــشاركة وصــول املــرأة إىل الربملــان 

  الربملانيات يف إرساء السياسات
  

سيقدم االحتاد الربملاين الدويل املساعدة من أجل تعزيز األطر الوطنية امليسرة لوصـول املـرأة إىل                
ــة الــيت    ــأن جيــري استعراضــا لألطــر القانوني ــسياسة  الربملــان ب ــساء العــامالت بال ــؤثر علــى الن .  ت

وسيـشمل الربنـامج بنـاء قـدرات       . وسيواصل توفري املساعدة التقنية والتدريب التقين للربملانيات      
ــه        ــرامج التوجي ــصاالت ووضــع ب ــات املعلومــات واالت ــساء مــن خــالل اســتخدام تكنولوجي الن

  .للربملانيات املنتخبات حديثا
  

نظور تعميم مراعاة امل  : جمال العمل 
  اجلنساين

تشجيع التغري حنـو مراعـاة املنظـور :اهلدف الفرعي 
  اجلنساين يف الربملانات

  
قدم االحتاُد الربملاين الدويل حتليال عامليا هو األول من نوعه فيمـا يتعلـق بتعمـيم مراعـاة             

ــة للمنظــور اجلنــساين    اد وقــد أجــرى االحتــ . املنظــور اجلنــساين يف الربملانــات والربملانــات املراعي
وسيعمل علـى وضـع املعـايري وإصـدار املبـادئ           . د املمارسات اجليدة  مسحاً للحالة الراهنة وحدَّ   

وسـيوفر الـدعم يف جمـال       . التوجيهية بشأن السياسات واإلجـراءات املراعيـة للمنظـور اجلنـساين          
. بنــاء القــدرات للــهيئات الربملانيــة الــيت تتــصدى ملــسائل املــساواة بــني اجلنــسني وقــضايا املــرأة    

وسيقدم املساعدة أيضا إىل أعضاء الربملانات وموظفيها من أجـل بنـاء قـدراهتم يف جمـال تعمـيم                   
  . بتسهيل تبادل املمارسات اجليدةمراعاة املنظور اجلنساين، وسيقوم كذلك
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مــساعدة الربملانــات علــى تعــديل: اهلــدف الفرعــي  احترام حقوق املرأة: جمال العمل
ــز قــ   ــة وتعزي ــوانني التمييزي ــصديالق ــى الت درهتا عل

  للعنف املوجه ضد املرأة
  

سيواصل االحتاُد الربملاين الدويل توفري الدعم للربملانات مـن أجـل حتـسني رقابتـها علـى                   
احلكومــة بغيــة ضــمان التنفيــذ الفعــال التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، 

 ومهــا اثنــان مــن الــشواغل اجلنــسانية  واختــاذ إجــراءات فيمــا يتعلــق بــالعنف املوجــه ضــد املــرأة  
وسيواصل االحتاد أنشطة بناء القدرات مـع الربملانـات األعـضاء لتعزيـز             . واالجتماعية األساسية 

إشرافها على عملية اإلبالغ عـن تنفيـذ االتفاقيـة الـيت تقـوم هبـا احلكومـات مبوجـب أحكامهـا،                
نف املوجــه ضــد املــرأة، ســيويل وفيمــا يتــصل بــالع. وســيوجه تركيــزه إىل التــشريعات التمييزيــة

. االحتاد قدرا أكرب من العناية لإلصالح التشريعي وتعزيز الرقابة الربملانية لضمان إنفاذ القـوانني             
وســـيقدم االحتـــاد االستـــشارات التـــشريعية  . وســـتوجه األنـــشطةُ إىل بنـــاء القـــدرات الربملانيـــة 

ة إشـراك أعـضاء الربملانـات     وسـيكفل يف مجيـع األنـشط      . وخدمات املشورة يف جمال الـسياسات     
. وموظفيهــا الــذكور، وعمــل الرجــال والنــساء جنبــا إىل جنــب فيمــا يتعلــق باملــسائل اجلنــسانية

وســتهدف تلــك األنــشطة أيــضا إىل توثيــق األواصــر وتعزيــز التعــاون بــني أعــضاء الربملانــات،     
نية، ومنظمـات   والوكاالت احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة العاملة يف جمال الشؤون اجلنسا         

  .اجملتمع املدين، والناخبني، ووسائط اإلعالم، ومراكز البحوث
    

  محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها    ٣-١اهلدف 
  

ــضاؤها     ــات وأعـ ــاة”الربملانـ ــية   “محـ ــسؤولياهتم األساسـ ــسان مبقتـــضى مـ ــوق اإلنـ  حقـ
دويل الربملانـات   ويساعد االحتـاد الربملـاين الـ      . التشريعية والرقابية لضمان احترام حقوق اإلنسان     

على حتمل هذه املسؤوليات حبماية حقوق أعضائها وتزويدهم باملعلومـات واملعرفـة والتـدريب              
وعلـى مـدى الـسنوات    . لتمكينهم مـن القيـام بـدور نـشط يف تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها             

  :اخلمس املقبلة، سيوطد االحتاد هذه اجلهود بالتركيز على األولويات األربع التالية
  
جلنـة االحتـاد الربملـاين      : ال العمل جم

ــسان    ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــدويل املعنيـ الـ
  الواجبة للربملانيني

تعزيـز قـدرة جلنـة االحتـاد الربملـاين: اهلدف الفرعـي  
  الدويل على التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان

  
ــدويل  ســيعزز االحتــاد     ــاين ال ــسان   الربمل ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــةاللجن ــانيني،  الواجب  للربمل

وسيستكشف سُبالً جديدة لتشجيع الربملانـات األعـضاء علـى القيـام بـدور نـشط يف املـساعدة                   
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ــاد      ــس إدارة االحت ــة جمل ــة إىل عناي ــضايا املرفوع ــى حــل الق ــضاء،   . عل وســيجري، حــسب االقت
االضطالع مبزيد من العمل إلثراء إجراءات متضافرة واحلث عليها باالشتراك مع آليـات األمـم         

وستدرس اللجنة اإلجراءات الـيت     . قوق اإلنسان بأسره دعماً ألعمال اللجنة     املتحدة وجمتمع ح  
ميكن اختاذها لدرء املخاوف املتكررة واملتشعبة يف عملها املتصل بالقضايا، هبدف املـساعدة يف               

وستويل اللجنة اهتمامـاً خاصـاً لكيفيـة تـأثر النـساء الربملانيـات              . انتهاكات جديدة حدوث  منع  
  .اإلنسانبانتهاكات حقوق 

    
توطيد مسامهة الربملانات يف تعزيـز: اهلدف الفرعي   بناء القدرات: جمال العمل

  حقوق اإلنسان ومحايتها
  

زيادة التوعيـة بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             الربملاين الدويل   سيواصل االحتاد     
 وسـريكز علـى    افيـة، القتـصادية واالجتماعيـة والثق    والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق ا        

، حـسب االقتـضاء، علـى ضـمان أن تـشارك يف             االحتـاد وسيـساعد   . دور الربملانات يف تنفيذمها   
إعداد التقارير برملاناُت البلدان اليت من املقرر أن تفحص تقاريَرها الوطنية جلانُ األمـم املتحـدة                 

 وأن ري الـشامل، يف إطـار االسـتعراض الـدو   الرئيسية حلقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان،   
التوصـيات الـصادرة     وأن تـساعد الحقـاً علـى تنفيـذ           اليت تقـوم بعرضـها،    تكون ممثلة يف الوفود     

وسيعمل االحتاد بـشكل وثيـق أكثـر مـع نظـام األمـم املتحـدة لرصـد حقـوق                 . عن تلك اهليئات  
 وسيـساعد . اإلنسان، وسيقدم املساعدة للربملانـات الـيت تريـد االضـطالع بـدور أكـرب يف ذلـك                 

 حاجــة إىل تــوفري منــشورات لالحتــاد يف كانــت هنــاكالعمــل يف هــذا اجملــال علــى حتديــد مــا إذا 
  . واجملاالت اليت تشتد فيها تلك احلاجة حقوق اإلنسانميدان

  
مــساعدة الربملانــات علــى ضــمان: اهلــدف الفرعــي  حقوق الطفل: جمال العمل

  احترام حقوق الطفل
  

ىل رفــع مــستوى وعــي الربملانــات باملــسائل املتعلقــة   إ الربملــاين الــدويلسيــسعى االحتــاد  
ورغــم أن األطفــال هــم فعــالً . بـاحلقوق واملــساعدة علــى بنــاء قــدراهتا للنــهوض حبقــوق الطفــل 

أصــحاب حقــوق، فغالبــاً مــا تعــوزهم الوســائل الــيت تــضمن احتــرام حقــوقهم، وهلــذا الــسبب     
وسينـصب اهتمـام    . ذا االحتـرام  بالذات من األمهية مبكان أن تـساعد الربملانـات علـى كفالـة هـ              

نــاء االحتــاد علــى تعزيــز مــشاركة الربملانــات يف أعمــال جلنــة األمــم املتحــدة حبقــوق الطفــل، وب  
ضمان تنفيذ التشريعات املتعلقـة حبقـوق الطفـل ودعـم مـشاركة        القدرة الرقابية للربملانات على     

  .األطفال يف الربملانات
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ــانون اإلنـــساين : جمـــال العمـــل القـ

  الدويل
احلــــث علـــى التـــصديق علــــى: اهلـــدف الفرعـــي  

 اتفاقيات خمتارة يف جمال القانون اإلنساين وتنفيذها
  

، من خالل عمل جلنته الرامي إىل تعزيز احتـرام القـانون             الربملاين الدويل  سريكز االحتاد   
، علــى زيــادة التــصديق علــى عــدد مــن االتفاقيــات املختــارة يف جمــال القــانون  الــدويلاإلنــساين 

وسـيتم إيـالء املزيـد مـن االهتمـام باتفاقيـة ختفـيض حـاالت انعـدام                  . ساين الـدويل وتنفيـذها    اإلن
  .اجلنسية واتفاقية الذخائر العنقودية

  تكثيف النشاط الربملاين الدويل  -  ٢  
 أمـــر ضـــروري للمـــساعدة علـــى ســـد الفجـــوة إن تكثيـــف النـــشاط الربملـــاين الـــدويل  

ــة يف العالقــات الدوليــة   عــامل اليــوم املعــومل واملتــرابط، ُيستحــسن أن تــشارك      ويف . الدميقراطي
الربملانات بشكل أقوى دولياً بغية حتديد احللول املمكنة للقضايا العاملية الرئيسية، والعمل علـى              

ــذها ــدويل،     . تنفي ــز وسيــسعى إىلوسيواصــل االحتــاد إضــفاء بعــد برملــاين علــى التعــاون ال  تعزي
ــات العامل  ــشفافية واملــساءلة يف العملي ــة     ال ــاين ملواجهــة التحــديات العاملي ــة وحــشد العمــل الربمل ي

  .الكربى
    

إضـــفاء بعـــد برملـــاين علـــى عمـــل األمـــم املتحـــدة وغريهـــا مـــن املؤســـسات  ١-٢اهلدف 
  املتعددة األطراف

  
ــدويلتــوخى االحتــادي   ــة    الربملــاين ال  اســتراتيجية حلــشد الربملانــات حــول القــضايا العاملي

 ترشـد احلكومـات وتـسائلها عـن تنفيـذ االتفاقـات              إليها إذ هي   ةالكربى اليوم، وتقدمي املساعد   
ويعمل االحتاد بشكل وثيق مع األمم املتحدة اليت متد يـد العـون   . املتعددة األطراف ذات الصلة   

ويقدم إسهامات برملانية إىل عمل األمـم املتحـدة، فـضالً عـن             . إىل الربملانات الوطنية عن طريق    
ويقيم االحتاد شراكة استراتيجية مـع األمـم املتحـدة     . ملانية واملساءلة اخلطوات األوىل للرقابة الرب   

  .ويسعى إىل تطوير عالقات مماثلة مع منظمة التجارة العاملية ومؤسسات بريتون وودز
  

التعــاون مــع األمــم  : جمــال العمــل 
  املتحدة

تعزيز البعد الربملاين يف عمل األمم: اهلدف الفرعي 
  املتحدة

  
ــة إىل عمــل األمــم املتحــدة   تقــدمي مــسامهات ب الربملــاين الــدويلسيواصــل االحتــاد   رملاني

وسـيجمع  . سعى إىل أن يكون له منظور برملاين ينعكس فيمـا تتخـذه املنظمـة مـن قـرارات                 وسي
ــة الرئيــسية قيــد نظــر األمــم املتحــدة     وسيــشجع علــى . االحتــاد املــشرعني حــول القــضايا العاملي

ــشرعني يف     ــاً للم ــر انتظام ــسامهة أكث ــم املتحــدة     م ــؤمترات األم ــشاركة يف م ــة امل ــود الوطني الوف
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حث على اتباع منظومة األمـم املتحـدة لنـهج أكثـر اتـساقاً يف عالقتـها                 سيوفعالياهتا الرئيسية، و  
وسيعمل االحتاد مـع األمـم املتحـدة مـن أجـل حـشد مزيـد مـن الـدعم مـن                   . بالربملانات الوطنية 

وســيعمل االحتــاد مــع األمــم . نــات يف العــامل بأســرهجانــب اجملتمــع الــدويل لبنــاء قــدرات الربملا 
ــستقلتني        ــني املؤســستني امل ــسيق ب ــاون والتن ــر متاســكاً للتع . املتحــدة يف البحــث عــن إطــار أكث

وسيسعى إىل حـشد الـدعم مـن جانـب الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة للتوصـل إىل اتفـاق                        
  . الذي عفا عليه الزمن١٩٩٦ عام جديد للتعاون بني األمم املتحدة واالحتاد حيل حمل اتفاق

    
هيئات األمم املتحدة   : جمال العمل 

ــة    ــات املنظمــــ ــدة وعمليــــ اجلديــــ
  الرئيسية

وضع عنصر برملاين قـوي يف عمـل: اهلدف الفرعي 
هيئــات األمــم املتحــدة اجلديــدة وعمليــات املنظمــة

  الرئيسية
  

 اهليئـات الـثالث لألمـم        تقدمي مسامهة برملانية يف عمـل       الربملاين الدويل  سيواصل االحتاد   
 وجملـس  السالم، ومنتـدى التعـاون اإلمنـائي       وهي جلنة بناء     ،٢٠٠٥املتحدة اليت أنشئت يف عام      

وسيواصـل االحتـاد أيـضاً      . حقوق اإلنسان، على حنو ما اقترحته اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة             
ويف عـام   . هتـا الرئيـسية   تنظيم االجتماعات الربملانية على هامش مؤمترات األمـم املتحـدة وعمليا          

، قررت اجلمعيـة العامـة رمسيـاً املـشاركة علـى حنـو أكثـر انتظامـاً مـع االحتـاد يف إدمـاج             ٢٠١٠
ــة الرئيــس عنــصر اســتعراض يف  وية لألمــم املتحــدة واملــسامهة فيهــا  برملــاين يف العمليــات التداولي

 بــشؤون األمــم املتحــدة يف وستــساعد جلنـة االحتــاد الربملــاين الــدويل املعنيـة  . االلتزامـات الدوليــة 
  . استجابة االحتاد هلذا القرارصياغة

  
منظمــــة التجــــارة : جمــــال العمــــل

  العاملية والتجارة الدولية
تعزيـــز البعـــد الربملـــاين يف عمـــل: اهلـــدف الفرعـــي

منظمــة التجــارة العامليــة، وبــشكل أعــم، يف مــسائل
  التجارة الدولية

  
 مــع الربملــان األورويب، وذلــك بالتعــاون مــع  أعمالــهالربملــاين الــدويل سيواصــل االحتــاد   

الربملانــات الوطنيــة واجملــالس النيابيــة اإلقليميــة، هبــدف إضــفاء بعــد برملــاين علــى عمــل منظمــة    
وسيعمل االحتاد على بناء القدرات يف الربملانات لرصد أنشطة منظمة التجـارة            . التجارة العاملية 

احلكـوميني، وتيـسري تبـادل املعلومـات واخلـربات،          العاملية، واحلفاظ على احلوار مـع املفاوضـني         
. وممارسة نفوذ برملاين متزايد على اجتاه املناقـشات واملفاوضـات داخـل منظمـة التجـارة العامليـة              

وسيواصــل االحتــاد أيــضاً تعاونــه مــع املؤســسات املتعــددة األطــراف األخــرى العاملــة يف ميــدان 
  ).األونكتاد(تحدة للتجارة والتنمية التجارة والتنمية، وال سيما مؤمتر األمم امل
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احلوكمة االقتـصادية   : جمال العمل 

  العاملية
تعزيز العمل الربملاين بشأن املسائل: اهلدف الفرعي

  االقتصادية واملالية
  

ــة الــيت تفجــرت يف عــام       ــة العاملي  احلاجــة إىل ٢٠٠٨أبــرزت األزمــة االقتــصادية واملالي
ــة وإصــالح    وسيواصــل االحتــاد . نظيميــة والــسياسات االقتــصادية  ألطــر التجــوهريني لمراجع

وسـيبدأ يف توطيـد قـدر       . تعزيز احلوار والعمـل الربملـانيني ملواجهـة هـذه املـسائل           الربملاين الدويل   
تعزيــز :  هـي عامـة أكـرب مـن املـساءلة الربملانيــة ملؤسـسات بريتـون وودز بانتـهاج ثالثــة أهـداف        

صـندوق النقـد    /البنـك الـدويل    مينحهـا لـى القـروض الـيت       السلطة القانونية للربملانات للموافقـة ع     
 احلــد مــن الفقــر واخلطــط ذات  اســتراتيجيةورقــات وتعزيــز دور الربملانــات يف اعتمــاد الــدويل؛
ــصلة؛ ــصممها البنـــك     الـ ــدة الـــيت يـ ــة اجلديـ ــسياسات العامليـ ــات يف الـ ــسامهة الربملانـ ــادة مـ  وزيـ
  . وجمموعة العشرينصندوق النقد الدويل، ومنظمة األمم املتحدة،/الدويل

    
  حشد الدعم الربملاين لصاحل األهداف اإلمنائية الدولية     ٢-٢اهلدف 

  
وميكـن ألعـضاء    . للربملانات دور أساسي تؤديه يف القـضاء علـى الفقـر وحتقيـق التنميـة                

الربملانــات أن يكفلــوا أن ُتــصاغ اخلطــط اإلمنائيــة وفقــاً ألولويــات الــشعب، وأن يــدافعوا عــن     
لـسياسات  ل الوطنيـة    امللكيـة اء والفئات األخرى املهمـشة والـضعيفة، وأن يـضمنوا           حقوق الفقر 

 إىل مساعدة الربملانـات علـى    الربملاين الدويل  وهتدف استراتيجية االحتاد  . اإلمنائية وبرامج التنمية  
حتقيــق ذلــك يف عــدد قليــل مــن اجملــاالت املــستهدفة املرتبطــة بااللتزامــات اإلمنائيــة املتفــق عليهــا 

وسينـصب تركيـز االسـتراتيجية علـى مـساعدة          . لياً، وباخلصوص األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       دو
الربملانات على تطـوير أدوات رقابـة أجنـع لرصـد مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، واسـتعراض                     
عملياهتــا املؤســسية اخلاصــة هبــا، وحتديــد اهليكــل املؤســسي األمثــل إلدراج األهــداف اإلمنائيــة     

  . عملهالأللفية يف
  

 واملولـود صـحة األم    : جمال العمـل  
  والطفل

مساعدة الربملانات علـى التـأثري يف: اهلدف الفرعي 
ــد ــصحة األم والولي ــة ب ــربامج املعني ــسياسات وال ال

  والطفل
  

 واملولـود  إىل زيادة تأثري الربملانات الوطنية يف صـحة األم            الربملاين الدويل  يهدف االحتاد   
دف الواســع النطــاق، ســيعمل االحتــاد علــى رفــع مــستوى الــوعي يف  ودعمــاً هلــذا اهلــ. والطفــل

. صلة هبــذه املــسألة وتنفيــذها  الــربملانيــة ذات العمــل للالربملانــات وعلــى دعــم وضــع خطــط     
املهارات الالزمة لوضـع التـشريعات املناسـبة،        ب تزويد الربملانات وسيتضمن دعم العمل الربملاين     
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  وكفالــة تــوفر خــدمات كافيــة ومنــصفةلتحــسني الــصحة،وحتديــد مــستويات امليزانيــة املالئمــة 
وستـشمل هنـج   . العناصـر وسهولة احلصول عليها، ومساءلة احلكومة املركزيـة عـن إتاحـة هـذه         

أخرى توليد املعرفة وزيـادة الـوعي فيمـا يتعلـق بعمـل الربملانـات يف هـذه اجملـاالت، فـضالً عـن                        
 ذات األمهيـة احلامسـة بالنـسبة      اإلقليمية والعاملية    الوطنية و  احملافل أو   العملياتتعزيز الروابط بني    

  . والطفلواملولودصحة األم ل
    

فريوس نقـص املناعـة     : جمال العمل 
  اإليدز/البشرية

القيادة العاملية للعمل الربملاين فيمـا: اهلدف الفرعي 
  اإليدز/يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية

  
ربملــاين لــدعم االلتزامــات الــواردة يف اإلعــالن  العمــل ال الربملــاين الــدويلســيعزز االحتــاد  

 بشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية     ٢٠١١يونيه /السياسي للجمعية العامة الصادر يف حزيران   
وسيـشمل ذلـك تعزيـز القيـادة        . ١٩٨٣  التـابع لألمـم املتحـدة      قرار جملـس األمـن    يف  واإليدز، و 

فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، وخمصـصات          ب فيما يتعلـق باالسـتجابة لإلصـابة      والرقابة الربملانية   
ــة و ــع إىل    عمليــات امليزاني ــدعم وصــول اجلمي املتــصلة باإلصــابة  دمات اخلــســّن القــوانني الــيت ت

وسيواصل االحتاد قيـادة احلـوار   . بهفريوس ومتنع التمييز ضد األشخاص املصابني أو املتأثرين  بال
يقه االستشاري املعين بفريوس نقـص املناعـة         فر على أن يكون  الربملاين العاملي بشأن هذا الوباء،      

وسيواصـل االحتـاد العمـل عـن كثـب          . عـاملي ال ة على الـصعيد    تنسيق برملاني  جهةاإليدز  /البشرية
اإليـدز، للمـساعدة يف   /مع برنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              

ــه املــسامهة الربملا   ــة وتوجي ــاء القــدرات الربملاني ــة إىل مكافحــة   بن ــة الرامي ــة يف العمليــات الدولي ني
  .اإليدز على الصعيد العاملي

  
مــساعدة الربملانــات علــى ضــمان: اهلــدف الفرعــي  املعونة اإلمنائية: جمال العمل

  زيادة فعالية املعونة
  

لاللتزامـات الدوليـة      حلاالت إفرادية دعمـا     عدة دراسات   الربملاين الدويل  أجرى االحتاد   
ــق فعاب ــة  تحقي ــة املعون ــاع       (لي ــة الجتم ــة اخلتامي ــل أكــرا، والوثيق ــامج عم ــاريس، وبرن إعــالن ب

بــني الربملــانيني، ومــساعدة  فيمــا وسيمــضي االحتــاد قُــُدماً هبــذا العمــل بإقامــة حــوار   ). بوســان
 الربملانـات يف هياكـل صـنع القـرار الـيت            إشـراك : الربملانات على حتقيق األهداف الرئيسية التالية     

 وحتـسني وصـول الربملانـات        للمعونـة؛  احنة بالسلطة التنفيذية يف البلـدان املتلقيـة       تصل اجلهات امل  
، وبنــاء قــدرات الربملــانيني واملــوظفني  تقــدميهاإىل املعلومــات املتعلقــة بتــدفقات املعونــة وطرائــق

 وتعزيـز قـدرة الربملانـات    وية وغريها من الوثـائق ذات الـصلة؛   حتليل امليزانيات السن    على املعنيني
  .لى التأثري يف سياسات املعونة ورصدهاع
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حشد الدعم لتنفيـذ برنـامج عمـل: اهلدف الفرعي   أقل البلدان منواً: جمال العمل
  اسطنبول

  
 أثنـاء مـؤمتر األمـم       ه مبتابعـة املنتـدى الربملـاين الـذي ُعقـد           الربملـاين الـدويل    سيقوم االحتاد   

الربملانــات يف تنفيــذ برنــامج عمــل  االحتــاد وســيدعم . املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــواً  
وسيــسعى . ٢٠٢٠-٢٠١١للعقــد  ســطنبول لــصاحل أقــل البلــدان منــواً والــذي اعتمــده املــؤمتر ا

االحتــاد إىل رفــع مــستوى الــوعي يف الربملانــات وتعزيــز مــشاركتها يف عمليــة دعــم أقــل البلــدان 
 إنـشاء خطـة عمـل برملانيـة مـن       وسيعمل على تعزيز آليـة جهـات التنـسيق الربملانيـة ودعـم            . منواً

ولتيسري مشاركة برملانات أقل البلدان منواً يف قـضايا التنميـة، سيـسلط             . أجل املشاركة الربملانية  
  .سطنبول وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةضوء على الروابط بني برنامج عمل ااالحتاد ال

  
ــي   تغري املناخ: جمال العمل ــدف الفرعـ ــل الرب : اهلـ ــز العمـ ــشأنتعزيـ ــاين بـ ملـ

  املناخ تغري
  

تغري بـ   املتعلقـة  فاوضـات امل إقامة عملية برملانيـة ملواكبـة         الربملاين الدويل  سيواصل االحتاد   
وســيكمل االحتــاد هــذا العمــل بتعزيــز اإلجــراءات الــيت تتخــذها الربملانــات بغيــة . املنــاخ العــاملي

وطنيـة  اليزانيـات   املطريق وضـع    امج عملها عن    اول أعماهلا وبر  إدماج تغري املناخ وآثاره يف جد     
وسـيعزز االحتـاد أيـضاً اإلجـراءات        . تـشريعات ال تنفيـذ     إضافة إىل  ذات الصلة باملناخ واعتمادها   

  .اليت تتخذها الربملانات للحد من انبعاثات الكربون الناجتة عن أنشطتها
    

   يف بناء السالم ومنع نشوب الرتاعاتاملسامهة    ٣-٢اهلدف 
  

 والوسـائل الالزمـة إلصـدار       ولـه الـسلطات   مجيـع قطاعـات اجملتمـع       ثّـل   الـذي مي  الربملان    
ولـذلك فـإنّ   .  حتقيـق الـسالم واالسـتقرار   يفإسهاما كـبريا  ُيسهم احلكومة مساءلة وتشريعات  ال

ات أقـوى هـو مـن       دميقراطيـ من أجل إجيـاد برملانـات أفـضل و         االحتاد الربملاين الدويل     ما يقوم به  
ويقــّدم . الرتاعــاتمــسامهة يف بنــاء الــسالم ومنــع نــشوب  اهتــا األعمــال الــيت تــشكل يف حــد ذ 

 الرتاعـات أو اخلارجة من    اليت تعصف هبا الرتاعات     الدعم إىل الربملانات يف البلدان      االحتاد أيضا   
مـن العمـل الـذي       هـذه األنـشطة جـزءا        تشكّلوغالبا ما   . االحتالل األجنيب الواقعة حتت نري    أو  

وهـي تـشمل اختـاذ إجـراءات        .  األمـم املتحـدة وجلنـة بنـاء الـسالم           بالتعـاون مـع    يقوم به االحتـاد   
برملانــات حـاالت مـا بعــد انتـهاء الـرتاع ومــن      عـرب املــصاحلة الـسياسية  حمـددة األهـداف لتيـسري    

اجلهـات الفاعلـة    ولكنها يف مجيع األحـوال أنـشطة مكّملـة جلهـود            . الدبلوماسية الربملانية خالل  
 الــسند علــى وتعــّولصول علــى الــدعم وتلــيب طلباهتــا يف احلــ،  الربملانــاتتركّــز علــىاألخــرى، 

  .االحتادالسياسي من الربملانات األعضاء يف 
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املصاحلة السياسية يف   : جمال العمل 
  حاالت ما بعد انتهاء الرتاع

مساعدة الربملانات علـى أن تنفـتح: اهلدف الفرعي 
أكثر على احلوار وعلـى أن تكـون شـاملة للجميـع

سري املصاحلة وإدارة قطاع األمنلكي تقدر على تي
  

تزويد برملانات حاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع بالـدعم             االحتاد الربملاين الدويل    سيواصل    
ــك بتــ    ــدَّدة وذل ــداف احمل ــى     ذي األه ــساعدته عل ــان وم ــوار داخــل الربمل ــهامشجيع احل  يف اإلس

بنـاء القـدرات    ة علـى    وسـينطوي تنفيـذ هـذه األنـشط       . إدارة قطـاع األمـن    ويف  املصاحلة الوطنية   
ــشارية تقــدمي و ــى  اخلــدمات االست ــى  خــربة ، وســيعتمد عل ــات األعــضاء يف االحتــاد وعل  الربملان

وستكون هذه األنـشطة موجهـة   . مباشرة يف بناء السالماليت تسهم املنظمات الشريكة معارف  
.  التـدرجيي التنفيـذ تلتـزم الربملانـات ضـمنها ب    برملانيـة على خطط عمل حنو حتقيق النتائج وقائمة  

 مــن  احتياجــات كــل برملــان وســتعمل اخلــدمات االستــشارية الــيت يقــدمها االحتــاد علــى تلبيــة   
 ، مـع الـسلطة التنفيذيـة   ةإقامـة عالقـات سلـس   ضـمان  ولكنها ستركّز مع ذلك علـى  ،  الربملانات

التـوترات  التخفيـف مـن حـدة       وحقوقهـا باعتبـار ذلـك مـن وسـائل           وعلى تقنني دور املعارضـة      
  .ملان وخارجهالربداخل 

  
ــي   الدبلوماسية الربملانية: جمال العمل ــدف الفرعـــ ــات: اهلـــ ــسوية الرتاعـــ ــسري تـــ تيـــ

  بالدبلوماسية الربملانية
  

هـو املكـان الطبيعـي    ف.  للدبلوماسـية الربملانيـة   جمـاال متميـزا    االحتاد الربملـاين الـدويل    يوفر    
ل الـسياسية اآلراء واخلـربات      أعـضاء الربملـان مـن خمتلـف البلـدان والفـصائ           لكـي يتبـادل     ايد  احملو

ويعتـزم االحتـاد أن حيـسن اسـتغالل هـذا املـورد             . داخل البلـدان وفيمـا بينـها      ويناقشوا الرتاعات   
 بــشكل خطــري علــى  األزمــات الداخليــةوســيكون مــستعدا، عنــدما تــؤثر . مبزيــد مــن االنتظــام

نـزع  ملـساعدة علـى     مـن أجـل ا     مساعيه احلميدة     لعرض ،تسبب يف توقفها  تاألعمال الربملانية أو    
ــوتر وتــشجيع احلــوار  ــة ولعــلّ اللجــوء بــسرعة إىل  . فتيــل الت مــن شــأنه أن  الدبلوماســية الربملاني

ــّين  ــا يف تبـ ــساعد الحقـ ــل  يـ ــة األجـ ــات طويلـ ــسبة ل االحتياجـ ــدرات و بالنـ ــاء القـ ــدمات بنـ اخلـ
حيـث قـد تكـون لالحتـاد         اإلقليميـة    التـصدي للرتاعـات    جهـود مماثلـة يف       وسـُتبذل . االستشارية

منوال عمـل اللجنـة املعنيـة       هذه املشاركة إىل حد كبري على       وستنسج  . أعضائهمن خالل   ميزة  
هـذه املـشاركة ينبغـي أن تكـون حمـدودة           ولكـن   . ، الـيت ينبغـي تعزيزهـا      مبسائل الشرق األوسط  

ليـست العمـل بـشكل منـتظم علـى إرسـاء            الفكرة  فـ . زمنيا ومرنة أكثر وذات طابع غـري رمسـي        
  .كبريةألنّ ذلك سيتطلب موارد إضافية ان املخصصة، اللجكهياكل رمسية 
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  بوصفه أداة أكثر فعالية للتعاون بني الربملانات االحتاد الربملاين الدويل  -  ٣  
بعـد داخلـي     علـى    ٢٠١٧-٢٠١٢للفتـرة   اسـتراتيجية االحتـاد الربملـاين الـدويل         تنطوي    

توجهـا اسـتراتيجيا   وهـي حتـدد   . اينالربملـ أكثـر فعاليـة للتعـاون     الحتـاد إىل أداة     يتمثل يف حتويـل ا    
ألّنهــا تعــزز جــزءا كــبريا ممــا يأمــل االحتــاد يف  اخلمــس املقبلــة تطــور االحتــاد يف الــسنواتملــسار 
 بالـدعم  ربملانـات واالحتاد مـدعوٌّ إىل أن حيـّسن نفـسه لكـي يكـون قـادرا علـى تزويـد ال                   . حتقيقه

 حتديـد األهـداف الثالثـة التاليـة هبـذا         وقد مت . احلاسم وباملساعدة على تطوير مشاركتها الدولية     
  :الشأن

  األعضاءالعضوية وتعزيز التعاون مع حتقيق عاملية     ١-٣اهلدف 
  

وهـو  . والتعـاون الربملـانيني   للحـوار  هـو مبثابـة منـرب عـاملي فريـد     االحتاد الربملـاين الـدويل        
هـا أكثـر فـأكثر    مكّيفـا إيا  هياكلـه   يقـوم بتحـديث    املاضـية،    العشرعلى مدى السنوات    فتئ،   ما

أن  بـد للمنظمـة    وبالنـسبة للـسنوات اخلمـس املقبلـة، ال        . الربملانـات مع اهلياكـل الـيت تأخـذ هبـا          
، لمنظمـة لعامليـة  الحتقيـق املزيـد مـن      :  أربعة جماالت مترابطة هـي     ضمنذه العملية   متضي قدما هب  

، وجنـساين   يف اجتماعات االحتاد مبـا يف ذلـك مـن منظـور سياسـي              اتوحتسني مشاركة الربملان  
إحـالل   السنوية أكثر فعالية وأكثر قدرة على تلبية مطالب أعضائها، وتيـسري             وجعل اجلمعيات 

  .يف التعاون الربملايناالتساق زيد من امل
  

 التقدم باجتاه حتقيق عاملية العضوية: اهلدف الفرعي  العضوية: جمال العمل
  

. العـــضوية فيـــهق عامليـــة  كـــل مـــا يف وســـعه لتحقيـــاالحتـــاد الربملـــاين الـــدويلســـيبذل   
. سريكز على برملانات الدول اجلزرية الصغرية الواقعـة يف البحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ                 وهو

هـود مـن أجـل تـشجيع الربملانـات األخـرى، ومنـها الربملانـات يف البلـدان اخلارجـة                     اجلوسيبذل  
  .انضّمت بالفعلقد لتوها من الرتاعات، على االنضمام إن مل تكن 

  
تعزيز مشاركة الربملانـات يف عمـل: اهلدف الفرعي   املشاركة يف األنشطة:  العملجمال

  االحتاد الربملاين الدويل
  

وفودهـا إىل   تـشكيلة    ضـمن يشجع االحتاد الربملاين الدويل الربملانـات علـى أن تـدرج            س  
جـدول  درجـة علـى     املوضـوعات امل  ب ُتعـىن اللجـان الربملانيـة الـيت       مـن    اجتماعات االحتاد أعـضاءَ   

النقـاش لـصاحل مجيـع     وخـرباهتم قـد تـساعد علـى إثـراء       هـؤالء النـواب  فمعارف. أعمال االحتاد 
جلـاهنم  واسـتغالهلا مباشـرة يف      مـن نتـائج تلـك املناقـشات         ميكنهم أيضا االسـتفادة     ؛ و املشاركني

  . متابعة توصيات االحتاد وتنفيذهاكفالة  وداخل الربملان
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وضع مبادئ توجيهية بشأن حتقيق: اهلدف الفرعي   التمثيل الربملاين: جمال العمل

  التوازن اجلنساين والسياسي يف الوفود الربملانية
  

 التـوازن بـني     يف جمـال حتقيـق     الـسائدة لتوجيهات  لتقييما  االحتاد الربملاين الدويل    سيضع    
 وسيــضع مبــادئ.  زيــادة تعزيــز مــشاركة الربملانيــات وذلــك بغيــةاجلنــسني يف الوفــود الربملانيــة 

. االحتـاد الوفـود الـيت حتـضر اجتماعـات         تـشكيلة   التـوازن الـسياسي يف      حتقيـق    توجيهية لـضمان  
 متثـيال   الـسياسية الرئيـسية يف الربملـان   متثيـل الفـصائل  تـشجيع  هـذه املبـادئ    سيكون القصد من    و

ة القـرارات املتعلقـ   ربملانات ذات سيادة يف اختاذ      يف أنّ مجيع ال   ، مع احترام املبدأ األساسي      أفضل
ــش ــشاركة الــشباب       . كيل وفودهــابت ــة بتــشجيع م ــسبل املمكنــة الكفيل ــينظر االحتــاد يف ال وس

  .مشاركة أفضل
  

ــل  ــال العمـ ــق  : جمـ ــل وطرائـ اهلياكـ
  العمل

حتــسني هياكــل االحتــاد الربملــاين: اهلــدف الفرعــي 
  الدويل وطرائق عمله

  
 و ســيقّدم مــوادفهــ. تعزيــز اجلمعيــة وجلاهنــا الدائمــة سيواصــل االحتــاد الربملــاين الــدويل    

دعـم الربملانـات األعـضاء       تأمني املزيد مـن      وسيسعى إىل . أنشطتهدد يف   اجلتعريفية للمشاركني   
ــشاركتها  ــداد  يف أعمــال اللجــان الدائمــة،   وم ــك بتحــسني اإلع ــشات  وذل ــشاركة يف املناق  وامل

 للتنـسيق   جلنـة الربملانيـات   و اجتماع الربملانيـات  وسيضع تقييما إلسهام كل من      . ومتابعة النتائج 
 وذلك بغية ضـمان عقـد   ،بقضايا املساواة بني اجلنسنياجلنسانية يف النهوض  الشراكة  وجمموعة

وحتقيق مشاركة أكرب للرجل، وإجراء مناقـشات تركـز أكثـر علـى             ،  من جلسات التبادل  املزيد  
 نظامــه ضــمنللربملــانيني الواجبــة  حقــوق اإلنــسان  جلنــةَوســيدرج االحتــاد. املــسائل اجلنــسانية

 أعـضاء   انتخـاب  مبادئ توجيهية لـضمان      وسيصدر.  هيئة قانونية  ليجعل منها بذلك  األساسي،  
  .أعماهلااملشاركة بفعالية يف اللجنة وفق قدرهتم على 

  
ــذ: اهلـــدف الفرعـــي  رصد التنفيذ: جمال العمل ــة وتنفيـ ــمان حتـــسني متابعـ ضـ

ــا ــرارات م ــن ق ــدويل م ــاين ال ــاد الربمل ــده االحت يعتم
  وتوصيات

  
.  تقـدمي التقـارير    يف جمـال  املتبعـة حاليـا     العمليـة   االحتاد الربملاين الدويل حتـسني       سيواصل  

وسـيبحث  .  برنـامج العمـل العـادي   ضـمن  قراراته كيفية إدراج حمتويات  فهو سينظر بانتظام يف   
 تنفيــذ هــذه علــى متابعــةالربملانــات األعــضاء مــا يــستطيع اختــاذه مــن اإلجــراءات الــيت تــساعد   

ضــمان بــشأن  توصــيات إىل الربملانــات يتــضمنالقــرارات نّ الكــثري مــن هــذه ومبــا أ. القــرارات
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 اهتمامـا خاصـا      الدوليـة الكـربى، فـإنّ االحتـاد سـيويل          تنفيذ االتفاقات واالتفاقيـات والقـرارات     
  .تلك التوصياتالربملانات لللعمل على تشجيع تنفيذ 

    
ــي   التعاون الربملاين: جمال العمل ــدف الفرعـ ــسعي إىل حت: اهلـ ــنالـ ــد مـ ــق املزيـ قيـ

  االتساق يف التعاون الربملاين العاملي
  

االحتاد الربملاين الدويل رصد تطور التعاون الربملاين من خالل خمتلف اهلياكـل         سيواصل    
مـن التعـاون وتبـادل      وسـيقوم باسـتطالع الـسبل الكفيلـة بتحقيـق املزيـد             . الرمسية وغـري الرمسيـة    

  .العاملية واإلقليميةالنيابية نظمات واملاجملالس جداول األعمال واخلربات مع 
    

ــدويل مــن خــالل اســتراتيجية  ٢-٣اهلدف  ــاين ال ــراز دور االحتــاد الربمل إب
  متطورة لالتصاالت

  
 تــدعم التوجهــات يف جمــال االتــصاالتاالحتــاد الربملــاين الــدويل يف حاجــة إىل سياســة    

لإلعـالن عـن عمـل الربملانـات       إذْ جيـب عليـه أن يهيـئ الفـرص ويـستغلها             . االستراتيجية الثالثـة  
مـن نوعهـا تنتمـي      والربملانيني واالحتاد ولترسيخ صورته لـدى اجلمهـور باعتبـاره منظمـة فريـدة               

ــة    ــز الدميقراطي ــسعى جاهــدة لتعزي ــات وت ــسياس  . إىل الربملان ــادةة وســيتطلب إعمــال هــذه ال  إع
هـي سياسـة تـسعى بقـوة إىل         ف. التواصل مع بقية العامل   اليت ميارس هبا االحتاد     كيفية  الالتفكري يف   
 اتأعـضاء الربملانـ   باملباشـر    أن تفـضي إىل مزيـد مـن االتـصال            ا، ومـن شـأهن    الربملاناتاالتصال ب 

ــون بـــه  ــا يقومـ ــة إىل مـ ــواء وإىل الدعايـ ــاد داخـــل الربملانـــات سـ ــتتطلب . أو يف االحتـ وهـــي سـ
عالقاهتــا تبــسيط منــشوراهتا وإعــادة توجيــه علــى  و الــشبكيوقــع املنظمــةكــبريا علــى م اتركيــز

  .وسائل اإلعالمب
  

ــشبكي لالحتــاد: اهلــدف الفرعــي   املوقع الشبكي: جمال العمل حتــديث املوقــع ال
الربملـاين الــدويل وجعلــه مــوردا حيويــا للتفاعــل مــع

  الدوائر الربملانية العاملية
  

أساسـا  فـسُيعىن هـذا املوقـع       . الحتاد الربملاين الدويل  الشبكي ل وقع  املسيتم جتديد مالمح      
معـارف  للقاعـدة   دعم  لـ أداة  أيـضا    لكّنه جيب أن يصبح   ،  وبفرادى الربملانيني ربملانات الوطنية   الب

الكم اهلائل من األعمال الـيت يـضطلع   ) وجيسد(وهو سيعتمد على . للمعلوماتومصدرا فريدا  
ــا االحتــاد وأعــضاؤه، وال  ــز ســيما العمــل   هب ــة املنجــز يف جمــال تعزي ــات  الدميقراطي ، عــرب الربملان

وينبغـي أن يكـون املوقـع       .  وتعزيزهـا   ومحاية حقـوق اإلنـسان     ،املساواة بني اجلنسني  وض ب والنه
 عملـها  أي مـن املعلومـات األساسـية عـن كيفيـة       لكل من يريـد معرفـة الربملانـات،          مبثابة املرجع 
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 ا وأن يـصبح مـصدر     ؛ للـسياسات  األكادمييـة املتقدمـة   أعمـال وحـىت الـشروح       مـن   تقـوم بـه     وما  
ــةل ــةالس التـــشريعية  واملبـــسطة عـــن اجملـــ لبيانـــات اجلذابـ ــيريات ،االجتاهـــات وعـــن ،عامـ  والتغـ

ــال  األعــم األمنــاط ، وواالبتكــارات ــة للمواقــف حي ــها الدميقراطي ــذلك . ودواليــب ســري عمل وب
أداة للتواصل مع الربملانـات     الذي ينقص االحتاد حاليا، وسيكون      االعتراف  سيحقق هذا املوقع    

مــن وســيتم اســتكماله مبزيــد .  نطاقــااجلمهــور األوســع ، وكــذلك مــع وفيمــا بينــهموأعــضائها
  .اإلعالم استخدام وسائط

  
وضـــع منتجـــات إعالميـــة تلـــيب: اهلـــدف الفرعـــي  املتنجات اإلعالمية: جمال العمل

  احتياجات الربملانات األعضاء
  

فهــو ســريكز علــى . سياســة عامــة يف جمــال املنــشوراتاالحتــاد الربملــاين الــدويل سيــضع   
، وسيـسعى إىل أن يكـون رائـدا يف           احتياجـات الربملانـات األعـضاء      إعالمية تليب ت  تاج منتجا إن

وسـيقوم بتبـسيط بعـض املنـشورات وبـالتخلي عـن بعـضها              . الربملانيـة جمال املنتجات اإلعالميـة     
، هامــاوسيــضع تقريــرا ســنويا . عنــد االقتــضاء، وبــإطالق منــشورات أخــرى يف الوقــت نفــسه 

ساسـية  األرجعيـة   املداة  واألاملنـشور الرئيـسي لالحتـاد بامتيـاز         ي، يكون   التقرير الربملاين العامل   هو
وسـيقوم  ). أعـاله  ١-١فرع  انظر ال (التحديات اليت يواجهوهنا    عن  الربملانات وأعضائها، و  عن  

 اهتمــام خــاص لتعزيــز ســهولة اســتخدام االحتــاد بإنتــاج مــواد بــصرية تعــّرف بــه، وســيتم إيــالء 
  .سبانية والعربية باللغتني اإلوإنتاج إصداراتالدعاية واملتابعة  أكرب من وضمان قدر املنتجات

  
ــي   وسائط اإلعالم: جمال العمل ــدف الفرعـ ــاد: اهلـ ــة االحتـ ــه سياسـ ــادة توجيـ إعـ

  الربملاين الدويل اإلعالمية حنو التواصل
  

العالقـات مـع الـصحفيني واملراسـلني وسيـسعى          إقامـة   سيواصل االحتاد الربملاين الـدويل        
 نفـسه إىل زيـادة التخـصص لـدى أوسـاط املهـتمني بالـسياسات الربملانيـة أو جبوانـب                     يف الوقت 

أما السياسة يف جمال وسائط اإلعالم فسيكون هدفها نشر مقـاالت يف            . معينة من عمل املنظمة   
. الصحف الكربى تعكس عمل االحتاد ووجهـات نظـره، وتـأمني تغطيـات تلفزيونيـة ألنـشطته                

اخليـارات بــشأن تقاسـم حمتويـات القنــوات التلفزيونيـة الربملانيــة     وسيواصـل االحتـاد استكــشاف   
  .لالحتادحتمل العالمة املسجلة مواد إعالمية وضع بغية 

    
  حتسني إدارة العمليات واحلوكمة والرقابة الداخلية    ٣-٣اهلدف 

  
ســوف يقتــضي حتــسني اخلــدمات املقدمــة إىل األعــضاء مــن االحتــاد أن يطــّور طريقــة      

من شأنه أن يفـضي إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين علـى نطـاق املنظمـة ويف                     وهذا  . عمله
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سياساهتا وبراجمها وأنشطتها، وأن يضمن الـتأكد من توخي هنج قـائم علـى احلقـوق يف أعمـال              
 الـيت   لكن التحديث يقتضي أيضا مراجعة املمارسات الرئيسية يف جمال تـسيري األعمـال            . االحتاد

وسـيقوم االحتـاد بتحـديث نظمـه وإجراءاتـه      . الكفـاءة واملـساءلة  على تكلفة وتؤثر على فعالية ال 
الــيت التحــديات و. ، وال ســيما يف جمــال املــوارد البــشرية والــنظم املاليــة واالتــصاالت يف اإلدارة

ــة،          ــي باملرون ــرّد والتحل ــب ســرعة ال ــضل تتطل ــضائه خبــدمات أف ــد أع ــا يف تزوي ــا حالي يواجهه
بعــض الوظــائف  ســيتعني عليــه إلغــاء   ومــن مث، . ت والتمويــل االتــصاالجمــايلوبــاألخص يف 

  .واستحداث وظائف جديدة
  

تعميم مراعاة املنظور   : جمال العمل 
  اجلنساين

التأكد مـن تعمـيم مراعـاة املنظـور: اهلدف الفرعي 
ــاد اجلنـــساين بـــشكل منـــهجي وعلـــى نطـــاق االحتـ

  الربملاين الدويل
  

املنظـــور اجلنـــساين مراعـــاة تعمـــيم  جمـــال يفاالحتـــاد الربملـــاين الـــدويل سياســـة سيـــضع   
 تعزيــز  ألنّ ذلـك يـشكل اسـتراتيجية مقبـول هبـا عامليـا يف جمـال        املنظمـة وسـيطبقها علـى نطـاق   

فتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يضفي علـى اخلطـط الـسياسية واإلمنائيـة             . املساواة بني اجلنسني  
اواة بــني اجلنــسني والتــصدي هلــا مــن   عــدم املــسأمهيــة وُيكــسبها فعاليــة ألنّ االعتــراف بأوجــه 

وهـو ينطـوي علـى مـسألة الــتأكّد مـن            . أو سياسة أو إجراء    فعالية أي برنامج     ا أن يعزز  ماشأهن
 مجيـع   أنّ املنظور اجلنساين واالهتمام بتحقيق هدف املساواة بـني اجلنـسني ينـدرجان يف صـميم               

ختـصيص  وسـّن التـشريعات و   البحوث والدعوة واحلوار  إجراء  و  السياسات األنشطة، أي تقرير  
  .دها ورصهاوتنفيذالربامج واملشاريع املوارد وختطيط 

  
النــهج القــائم علــى  : جمــال العمــل

  احلقوق
األخذ بنهج قائم علـى احلقـوق يف: اهلدف الفرعي 

  تنفيذ مجيع أنشطة االحتاد الربملاين الدويل
  

ومثـل هـذا    . از أعمالـه  إجنـ نـهج قـائم علـى احلقـوق يف          باالحتاد الربملاين الـدويل     سيأخذ    
ــة      ــائل الكفيل ــو مــن الوس ــهج ه ــة الن ــشر ومتكينــهم  حبماي ــز بوالب ــساءلة لــدى  تعزي  القــدرة وامل

هلـا،   وإعماهـا وتعزيزحقـوقهم  ضـمان احتـرام    الـيت يقـع علـى عاتقهـا واجـب       املؤسسات العامة 
يف  وسُيسهم االحتاد، بفضل توخي هـذا النـهج يف مجيـع جمـاالت عملـه،              . ويشمل ذلك الربملان  

  . ومحايتهاقدرة الربملانات على تعزيز حقوق اإلنسانحتسني 
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خطة العمـل يف جمـال      : جمال العمل 

  اإلدارة
االرتقــاء مبــستوى نظــم االحتــاد: اهلــدف الفرعــي 

وإجراءاته اإلدارية وتنفيذ نظام لـإلدارة قـائم علـى
  النتائج

  
ــدويل  سيــضع    ــا مــن أجــل   االحتــاد الربملــاين ال ــا آني ــانظــام مالي ــشغيلية  زي دة الكفــاءة الت

 واإلدارة  التخطـيط وامليزنـة    وسيتلقى املديرون واملوظفون تـدريبا علـى      . للمسؤولني عن امليزانية  
أكثـر  وسيتم إجـراء تقييمـات      .  على الوجه األفضل    املالية وذلك بغية االستفادة من النظم    املالية  

سـيتم  دارة قائم على النتائج، و    يف اإل نظام  وسيأخذ االحتاد ب  . شاريع والربامج جلدوى امل منهجية  
يف تـــوخي تكنولوجيـــات املعلومـــات االحتـــاد  وسيـــشرع . نظـــام تقيـــيم أداء املـــوظفنيحتـــسني

ات نظـم دعـم مل تكـن موجـودة     تكنولوجيـ واالتصاالت احلديثـة يف عملياتـه، وستوضـع هلـذه ال         
 وستصبح قواعـد بيانـات جهـات االتـصال تـشكل أكثـر فـأكثر مكّونـا مـن مكونـات                   . من قبل 

وسيــصبح االحتــاد منتظمــا أكثــر يف االســتفادة مــن  . الــدعم احليــوي جلهــود االتــصال والتوعيــة 
حتــسني مرافــق  االفتراضــية، ممــا ســيتطلب حتمــا    تيــسري االجتماعــات  يف الفيــديو وب التــداول

 وسيــستثمر االحتــاد يف.  أمــرا ممكنــا“االفتراضــي”املــؤمترات يف االحتــاد جلعــل التعــاون الربملــاين 
  .وظفني وحتسني عمليات املوارد البشريةتدريب امل

  
ــي  احلوكمة والرقابة: جمال العمل ــة: اهلـــــدف الفرعـــ ــة والرقابـــ ــز احلوكمـــ تعزيـــ

  الداخليتني
  

ــن        ــساعدة م ــدويل، مب ــاين ال ــة  ســيكفل االحتــاد الربمل ــة فرعي ــة   جلن ــشؤون املالي ــة بال معني
. كمـة والرقابـة الـداخليتني      احلو حتـسنيَ نني من داخـل اللجنـة التنفيذيـة،         تكون من أعضاء معيَّ   وت

 مــشورة اخلــرباء وسيــسعى إىل تــوفرياملمارســات يف املنظمــات الدوليــة  وســيعتمد علــى أفــضل  
 علـى  وإىل اإلشـراف ، االحتـاد علـى  وبعوامـل اخلطـر الـيت تـؤثر         ميع املـسائل املاليـة      يتعلق جب  فيما

بــشأن ت جملــس اإلدارة  ومــساعدة اللجنــة التنفيذيــة يف تطبيــق وتنفيــذ قــرارا،امليزانيــة وتنفيــذها
تـضمن لـه أن يعـّول يف         اسـتراتيجية لتعبئـة املـوارد        وسيـضع االحتـاد أيـضا     .  املالية لالحتاد  اإلدارة

  .وباالستقرار هبا إجنازه ألعماله على موارد تتسم بالقدرة على التنبؤ
  

  خامتــة    
يجية الـواردة يف    االسـترات و. تضّم يف عضويتها الربملانـات    االحتاد الربملاين الدويل منظمة       

علـــى تأســـيس احتـــاد يتـــسم بالطـــابع العـــاملي   األعـــضاء مـــن شـــأهنا أن تـــساعدهـــذه الوثيقـــة 
ــة  ــة   وبالديناميكيـ ــهوض بثقافـ ــى النـ ــدرة علـ ــة والقـ ــساهتا    والفعاليـ ــا ومؤسـ ــة وقيمهـ الدميقراطيـ

 .التعاون بني الربملانات عرب
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البلـدان  فـرادى    وداخـل    ميف برملانـاهت  الحتـاد   لالـسياسي   الثقل  ولألعضاء رغبة يف تعزيز       
ذلـك أنّ   . لدميقراطيـة للربملانـات و  أعمالـه دعًمـا ل     تعزيـز    وهم يسعون إىل  . العامليف مجيع أحناء    و

ومــن مث، ســيعمل االحتــاد علــى . وجــود برملانــات أفــضل يــساعد علــى قيــام دميقراطيــات أقــوى
 ومحايـة حقـوق   ،نياملـساواة بـني اجلنـس   وعلـى النـهوض ب  ، بواسـطة الربملانـات    الدميقراطية   تعزيز

  .وتعزيزها اإلنسان
ــستطيعون إجنــاز األمــور الــيت ســبق ذكرهــا عــرب     ســتراتيجية وتفيــد اال   ــأنّ األعــضاء ي ب

ــن خــالل ا      ــة م ــاين املبذول ــاون الربمل ــود التع ــيفهم جله ــدويل  تكث ــاين ال ــاد الربمل ــات . الحت فالربملان
  .تراتيجية الثالثةاالسالتوجهات ضمن كل هذه األطراف الفاعلة الرئيسية وأعضاؤها هم 

ــتراتيجية    ــُتنفَّذ االس ــارة  ب وس ــشطة خمت ــردأن ــسنوي   ت ــل ال ــامج العم ــة  يف برن ويف امليزاني
بيـد أنّ   . امليزانيـة األساسـية    وسُيموَّل قسط كبري مـن هـذه األنـشطة مـن             .املوّحدة هلذا الربنامج  

ــشمول        ــرة املـ ــسبة للفتـ ــادة بالنـ ــشهد زيـ ــن يـ ــضاء لـ ــسامهات األعـ ــرب مـ ــل عـ ــستوى التمويـ ة مـ
ــتراتيجية ــة تكــاليف تنفيــذ األنــشطة اإلضــافية        . باالس وبــذلك، ســيتعّين إجيــاد تربعــات لتغطي

  . من امليزانية األساسيةاملمولة غري
الربملانات األعضاء يف عمـل     وتسعى االستراتيجية، يف جوهرها، إىل إكساب مشاركة          
  .وملكيتهم للمنظمة مزيدا من الفعاليةاالحتاد 
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	وأكد السيد سامبايو الخطر الذي يحمله الخطاب الشعبوي في مجتمعات عديدة. ففي أوروبا على سبيل المثال، بدأت الحركات الشعبوية تفوز بعدد متزايد من المقاعد في البرلمان، وهو ما يعكس انعدام الثقة في المؤسسة السياسية ويوجه ضربة إلى النموذج الديمقراطي في أوروبا تصيبه في الصميم. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة في الخطاب الافتتاحي الذي وجهه إلى جمعية الاتحاد الـ 125 من أن ”التحدي الأكبر لا يكمن في قلة الموارد، بل في انعدام الثقة. فقد بدأ الناس يفقدون ثقتهم في قدرة الحكومات والمؤسسات على إنجاز العمل الصواب“. وينبغي أن ينكب اهتمام جميع المشرعين على إيجاد السبل الكفيلة باستعادة الثقة بين المواطنين والمشتغلين بالسياسة.
	وشددت اللجنة على ضرورة أن تنظر البرلمانات والبرلمانيون في عدة مبادرات لتحسين الحوار والتعاون بين الثقافات بعدة سبل، من بينها ما يلي:
	• تنظيم مناقشات منتظمة في البرلمان بشأن المسائل المتصلة بالتعددية الثقافية والتنوع الثقافي والحوار بين الثقافات؛
	• إقامة آليات خاصة للمساعدة على الاحتفاظ بهذه المسائل في جداول أعمال البرلمانات، ومواصلة اتخاذ إجراءات المتابعة بغية تنفيذ التوصيات الواردة في قرار الاتحاد المشار إليه أعلاه؛
	• القيام بدور نشط في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحوار بين الثقافات؛
	• الانضمام إلى الوفود الوطنية المشاركة في المنتديات السنوية لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، كالمنتدى العالمي القادم المزمع عقده في الدوحة (11-13 كانون الأول/ديسمبر) الذي سيركز على ”الحوار بين الأديان من أجل تعزيز التنمية“.
	وكانت الجلسة الثانية عبارة عن حلقة نقاش عقدت تحت شعار الأسلحة النووية: الطريق نحو إزالتها كليا. وترأس هاري جنكنس، رئيس البرلمان الأسترالي، فعاليات هذا الحدث الذي نظم لمتابعة قرار الاتحاد المعنون ”تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وضمان بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: دور البرلمانات“. ويتضمن هذا القرار توصيات عملية عديدة بشأن ما ينبغي أن تقوم به البرلمانات لتأمين عالمية التصديق على المعاهدة، والترويج لخطة الأمين العام للأمم المتحدة ذات النقاط الخمس لنزع الأسلحة النووية، وتقديم الدعم لعدد من الخطوات كالحد من مخزونات الأسلحة النووية وإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية والبدء في إجراء مفاوضات لوضع معاهدة بشأن المواد الانشطارية واتفاقية شاملة بشأن الأسلحة النووية.
	واستمعت اللجنة إلى عروض قدمتها شخصيات عامة مرموقة وخبراء مشهود لهم وقادة برلمانيون، وأجرت مناقشة للرؤى والسياسات والمقترحات الجديدة التي عرضت للتصدي للتهديدات والتحديات التي تشكلها الأسلحة النووية. ونظرت اللجنة أيضا فيما يمكن للبرلمانات والبرلمانيين الاضطلاع به من أدوار ومسؤوليات وأنشطة، بما في ذلك ما هو مبين منها في المنظورات والمبادرات الإقليمية المقدمة من أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
	وأعرب المشاركون عن أسفهم لقلة اهتمام البرلمانيين بهذه المسألة الحاسمة. فالآثار الإنسانية الكارثية التي قد تترتب على أي استخدام للأسلحة النووية تبزّ أي حجج للإبقاء عليها في عالم اليوم. وليس من المسؤولية في شئ وليس من المقبول العمل من أجل إزالتها بعد أن تكون قد استُخدمت، سيان إن كان ذلك عن طريق الخطأ أو عمدا أو نتيجة سوء تقدير. فالتقاعس عن التصدي على النحو السليم وعلى وجه السرعة لهذه المسألة كفيل بأن يسحق آمال وتطلعات مواطني العالم أجمع وأن ينتهك حقوقهم. ثم إن الموارد المالية الضخمة المنفقة على إنتاج الأسلحة النووية تحرم الملايين من الناس من الوصول إلى خدمات أفضل في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتنمية.
	وأعادت اللجنة تأكيد أن مسؤولية التصدي السريع لهذه المسألة تقع على عاتق جميع الأمم. فالدول الحائزة للأسلحة النووية يقع عليها واجب تنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها من خلال معاهدة عدم الانتشار التي دعت ضمن جملة أمور إلى البدء في إجراء مفاوضات بشأن إزالة الأسلحة النووية. والدول غير الحائزة للأسلحة النووية يمكنها أن تساعد في إنشاء الإطار اللازم لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية بأن تحظر في تشريعاتها الوطنية هذه الأسلحة وتجرّمها، وأن تنشأ مناطق إقليمية خالية من الأسلحة النووية، وبأن تقيم نماذج أمنية مشتركة لتكون بدائل للردع النووي.
	وناشدت اللجنة البرلمانيين في جميع أنحاء العالم أن يتخذوا إجراءات تهدف إلى تحقيق نزع السلاح النووي ويعززوا التدابير الملموسة في هذا الصدد. وفي معرض دعم هذه العملية، وجد الاتحاد تشجيعا على أن يستحدث للبرلمانيين أدوات من بينها دليل للتشريعات النموذجية والممارسات الجيدة يكون مصدر إلهام للبرلمانات الأخرى. وأوصت اللجنة بأن يبقى الاتحاد مسألة نزع السلاح النووي مدرجة في جدول أعماله، وبأن يواصل عمله بالتعاون مع شركاء مثل الأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى مجاميع التفكير والمنظمات غير الحكومية والهيئات البرلمانية كشبكة ”برلمانيون من أجل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي“.
	وخصصت اللجنة جلستها الثالثة لبرنامج عمل اسطنبول ومتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في اسطنبول في أيار/مايو 2011. وقام بعمل ميسر الجلسة السيد ت. مليغ، وهو عضو في الجمعية الوطنية لبوركينا فاسو، وتضمنت الجلسة كلمة رئيسية ألقاها السيد شيخ سيدي ديارا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتناولت العروض التي قُدمت النتائج الرئيسية المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً وخطط المتابعة، والدور الكبير الذي قامت به البرلمانات في إنجاز الالتزامات الإنمائية الوطنية، بما فيها إعلان وبرنامج عمل اسطنبول. وقدمت للمشاركين إحاطات بشأن المشروع المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب ممثل الأمم المتحدة السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية دعما لبرلمانات أقل البلدان نموا، وجرى إطلاعهم على مذكرة إرشادية وضعها الاتحاد.
	وقد سعى هذا المشروع المشترك إلى تحسين مساهمة البرلمانات في تنفيذ قرارات المؤتمر الرابع لأقل البلدان نموا، وبخاصة في مجالات الحكم الرشيد وبناء القدرات. وكان الهدف الأساسي من المشروع تعزيز قدرة برلمانات تلك البلدان على إرساء ورصد ومتابعة برنامج عمل لصالح أقل البلدان نمواً. وكان الغرض من المذكرة الإرشادية التي أعدها الاتحاد تزويد برلمانات أقل البلدان نموا بمبادئ توجيهية بشأن الآليات المؤسسية الكفيلة بتعميم ما يهمها من التزامات برنامج العمل المذكور في أعمالها. وقُصد بتلك المذكرة أيضا تشجيع زيادة مشاركة البرلمانات في مجال التعاون الإنمائي، وسلطت الضوء على المزايا وأوجه القصور المتصلة بإنشاء لجان برلمانية مخصصة لبرنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا.
	وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، أكد المشاركون ومقدمو العروض ما للبرلمانات من دور حيوي في تنفيد برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا. واتفقوا على أن البرنامج يزود تلك البلدان بالأساس اللازم للمشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة. فكثيرا ما لا تتوافر للجان أو الأفرقة العاملة غير الرسمية المعنية بالتنمية الموارد اللازمة للقيام بعملها على النحو السليم، ولكن المشاركين أقروا بأنه لا بد أن تهتم أقل البلدان نموا بتمكين البرلمان وأن تأخذ بنفسها بأسباب تنميتها. وأقروا بالحاجة إلى زيادة نشر المعلومات على المستوى الوطني، وشددوا على زيادة التعاون فيما بين أقل البلدان نموا على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي.
	وفي جلسة منفصلة عقدت بعد ظهر يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر، تناولت اللجنة التطورات المستجدة في مجال التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي. واستمعت اللجنة إلى عرض قدمته السيدة ك. كومي (فنلندا)، عضو الفريق الاستشاري للجنة الاتحاد المعنية بشؤون الأمم المتحدة، وتحدثت فيه عن النتائج والتوصيات الرئيسية المستخلصة من آخر بعثة ميدانية أوفدها الفريق الاستشاري إلى غانا وسيراليون.
	ومثلما كان الحال خلال البعثتين السابقتين إلى جمهورية تنزانيا المتحدة (2008) وفييت نام (2009)، تمثل الهدف من الزيارة التي قام بها الاتحاد في جمع معلومات مباشرة عن التقدم المحرز في عملية الإصلاح المتمثلة في وحدة العمل في الأمم المتحدة، وتمثل بصفة أعم في اكتساب فهم أفضل لسبل تعاون أفرقة الأمم المتحدة القطرية مع البرلمانات الوطنية. وسعت البعثة إلى تقييم مشاركة البرلمان في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وفي مراقبة المعونة وتحديد طرائق معالجة أي قصور. وتمثل الهدف الطويل المدى للبعثة، بناء على ذلك، في المساعدة على إرساء الأسس لزيادة مشاركة البرلمان في تحسين التخطيط واستخدام التمويل الإنمائي.
	وأجرت اللجنة تبادلا للآراء بشأن التوصيات المختلفة الواردة في تقرير البعثة، وهي توصيات قابلة للتطبيق في بلدان شتى. ولكي تضطلع البرلمانات بشكل واف بوظائفها ودورها الرقابي، لا بد من بذل الجهود من أجل بناء القدرات البرلمانية وتوفير المساعدة التقنية. ودُعيت المنظمات البرلمانية الإقليمية إلى القيام بدور أكثر إيجابية بسبل منها أن تكون وديعا للمعلومات والخبرات ذات الأهمية. 
	ورأت اللجنة أن المجال يتسع لمزيد من التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات بوصفها شريكا جدياً لا مستفيدا فحسب من المساعدة الدولية، بل والتعاون معها على صعيد أهم بوصفها أطرافاً فاعلة رئيسية في تصميم الاستراتيجيات والخطط الوطنية وتنفيذها. وتشجع الأمم المتحدة مبادرة توحيد الأداء إلا أنها كمنظومة ينبغي أن تكون على استعداد لتوفير مبادئ توجيهية أكثر وضوحا بشأن أفضل السبل التي يمكن أن تتبعها أفرقتها القطرية للتعاون مع البرلمانات الوطنية بشأن مختلف المسائل المتعلقة بالسياسات. 
	وكما لاحظت البعثة الميدانية للاتحاد البرلماني الدولي وأبرزت الردودُ على الدراسة الاستقصائية التي أجراها الاتحاد بشأن كيفية تنظيم البرلمانات أعمالها فيما يتعلق بمنظومة الأمم المتحدة (تموز/يوليه 2010)، تتباين هذه العلاقة من بلد لآخر اعتمادا على طائفة عريضة من المتغيرات. ويدعو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 65/123 تحديدا إلى ”إجراء تبادل آراء سنوي منتظم بين مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق والإدارة العليا للاتحاد البرلماني الدولي من أجل زيادة الاتساق بين عمل المنظمتين والحصول على أقصى قدر ممكن من الدعم البرلماني للأمم المتحدة والمساعدة على إقامة شراكة استراتيجية بين المنظمتين“. وقد دعت اللجنة إلى تفعيل هذا النص دون إبطاء.
	وأحاطت اللجنةُ علما بالاستعدادات السابقة للمناقشة التي تعقدها الجمعية العامة بشأن ”التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي“، وهو بند قائم بذاته مدرج في جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين المعقودة حاليا. وشُدد على أهمية قرار الجمعية العامة السابق (65/123) وعلى ضرورة مواصلة توطيد المكاسب المحققة، إلا أن اللجنة اتفقت أيضا على أن المجال لا يزال يتسع لإحراز المزيد من التقدم. وشجعت اللجنة البرلمانات الوطنية على التشاور بشأن هذه المسألة فيما بينها ومع وزارات الخارجية على الصعيد الوطني، وذلك لتحديد العناصر الرئيسية الكفيلة بإثراء المناقشة في نطاق الأمم المتحدة والتي يمكن إدراجها في قرار قوي جديد تصدره الجمعية العامة. واتُفق على أن يقوم الفريق الاستشاري التابع للجنة بمواصلة دراسة هذه المسألة في اجتماعه القادم المزمع إقامته في نيويورك في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بمناسبة انعقاد الجلسة البرلمانية السنوية لعام 2011 بالأمم المتحدة. 
	وفي صباح 19 تشرين الأول/أكتوبر، عقدت اللجنة حلقة نقاش عن موضوع ”الاقتصاد الأخضر: أهو فتحٌ على طريق التنمية المستدامة؟“ وقد عُقدت المناقشة في سياق التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود في عام 2012، والمعروف أيضا باسم مؤتمر ريو+20. وهذا المؤتمر المعقود لتقييم التقدم المحرز على طريق تحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول منذ 20 عاما يُنتظر أن يركز على موضوعين رئيسيين هما: الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والحد من الفقر؛ والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.
	وأدار عضوُ البرلمان البرازيلي، هوغو نابولياو، حلقة النقاش التي ضمت مجموعة بارزة من البرلمانيين ومسؤولي الأمم المتحدة والخبراء الدوليين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتناول المشاركون المعاني المختلفة لمفهوم ”الاقتصاد الأخضر“ وتطبيقاته المتنوعة وما يصاحبه من تكنولوجيات خضراء، وناقشوا أيضا المسائل المتعلقة بالشروط التي ينبغي توافرها لكي يشمل هذا المفهوم بشكل تام الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة. وعرضوا كذلك منظورا بالغ الأهمية للاقتصاد الأخضر، لا سيما انطلاقا من الأهداف الثلاثة التالية المرتبطة ببرنامج عمل التنمية المستدامة الأعم: تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك؛ وفض التلازم بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي؛ وتحقيق الإنصاف والحد من الفقر وزيادة الرفاه للجميع.
	ومن المعتاد الخلط في كثير من الأحيان بين مفهومي التنمية المستدامة والاستدامة البيئية، غير أن التنمية المستدامة هي في الواقع تركيبة مفاهيمية أعم وأشد تعقيدا تستند إلى امتزاج الأبعاد البيئية (النوعية) والاجتماعية (الإنصاف) والاقتصادية (الرخاء) في نهج سياساتي واحد. ويرتبط برنامج عمل التنمية المستدامة بالبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء، وهو برنامج لم يتم حتى اليوم، قياسا على أغلب المعايير، تنفيذ الحصة الأكبر منه. فالاقتصاد لا يزال يستنفذ قدرا من الموارد أكبر بكثير مما يمكن تعويضه أو الحفاظ عليه، وكل الموارد الطبيعية تقريبا، مثل الغابات والمحيطات وموارد التنوع البيولوجي، مهددة خشية حدوث انخفاض في نوعية الحياة، والفقر وغياب العدالة مستشريان رغم حدوث زيادة عامة في الثروة الإجمالية. وبالنظر إلى ما لهذه الحقائق من أثر مباشر على حياة السكان في جميع أنحاء العالم، يستلزم الأمر أن يضطلع كل من البرلمانات والبرلمانيين بدور استباقي على صعيد وضع السياسات الوطنية وفي العملية الدولية السابقة لانعقاد مؤتمر ريو+20. 
	وناقشت اللجنة في جلستها الأخيرة الاستعدادات لدورة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2011 (COP 17/CMP 7)، المزمع عقدها في شهر كانون الأول/ديسمبر 2011 في ديربان بجنوب أفريقيا. ورأس الجلسة السيد سيدريك فروليك، منسق الاستعدادات لمؤتمر ديربان في برلمان جنوب أفريقيا. واستمعت اللجنة إلى إحاطة بشأن المفاوضات والتحديات والمتطلبات الراهنة المتعلقة بإبرام اتفاق عالمي بشأن سياسات المناخ يشمل التكيف معه والتخفيف من وطأته والتمويل والتكنولوجيات والغابات وبناء القدرات. وتبادلت اللجنة الآراء بشأن مشروع رسالة برلمانية توَّجه إلى مؤتمر الأمم المتحدة وتشكل إعلانا سياسيا من جانب الحكومات والبرلمانات يتسم على اقتضابه بالقوة.
	المرفق الثاني للمذكرة الشفوية المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2012 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة
	الاتحاد البرلماني الدولي
	برلمانات أفضل من أجل ديمقراطيات أقوى
	استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للفترة 2012-2017 التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد في جلسته الـ 189
	(برن، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011)
	مقدمة

	تتضمن هذه الوثيقة استراتيجيةً اعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي للسنوات الخمس المقبلة. وترسم الاستراتيجية مسارا لتطوير المنظمة في ثلاثة توجهات استراتيجية وتحدد الأهداف المرتبطة بها وتبين ما ينشد الاتحاد إنجازه بحلول نهاية السنوات الخمس.
	وتُستهل الوثيقة ببيانٍ جديد لمهمة الاتحاد البرلماني الدولي. وهو بيان يوضح بكلمات موجزة مهمة الاتحاد، ويصاحبه إيضاح وشعار جديد.
	وتلي بيانَ المهمة رؤيةٌ تبين المركز الذي يود الاتحاد أن يبلغه على المدى البعيد، وتعكس آفاقا طموحة عموما لمستقبل الاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف هذه الرؤية إلى حشد جميع الجهات صاحبة المصلحة لكي تلتف حول تطلعات عامة مشتركة. 
	وترد بعد ذلك ثلاثة توجهات استراتيجية تشق مسارا للسنوات الخمس المقبلة يسلكه الاتحاد سعيا إلى تحقيق رؤيته. وتُستمد هذه التوجهات الاستراتيجية من بيان المهمة. وهي تعطي الأولوية لمجالات ثلاثة للعمل هي: الديمقراطية والبرلمانات، والنشاط البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي بوصفه أداة للتعاون بين البرلمانات.
	وترتبط هذه التوجهات الاستراتيجية ببعضها البعض وتتعاضد، ويتبوأ مكان الصدارة فيها التعاون البرلماني الذي تستند إليه جميع أعمال الاتحاد البرلماني الدولي. وينطوي كل توجه استراتيجي على ثلاثة أهداف رئيسية وعدة أهداف فرعية. 
	وسيسترشد الاتحاد البرلماني الدولي في السنوات الخمس المقبلة بهذه الاستراتيجية التي سيجري استعراضها بعد عامين عند بلوغها منتصف مدتها.
	وتُنفذ الاستراتيجية على أساس الأولويات حيث إنه من المتعذر تنفيذ جميع الإجراءات الواردة في الخطة على الفور وبالتزامن مع بعضها البعض وطوال فترة السنوات الخمس بأكملها. فبعض هذه الإجراءات محددٌ إطاره الزمني وبعضها الآخر سيتوقف على الطلب أو سيحتاج إلى التريث في تنفيذه في انتظار تخصيص الموارد.
	والاستراتيجية ليست بخطة لأنشطة تجارية ولا هي وثيقة ميزانية. ولكن صياغتها جاءت مراعية للواقع الاقتصادي الراهن، وستتعين ترجمتها إلى مجموعتين منفصلتين إحداهما سنوية والأخرى نصف سنوية تحوي كل منهما خطة عمل وميزانية. وستوضع الميزانية حسب مستوى الإيرادات المتأتية من المساهمات التي يمكن للأعضاء تقديمها وإيرادات أخرى يمكن للاتحاد أن يأمل بشكل معقول في الحصول عليها.
	وتستند الاستراتيجية إلى تحليل متأنٍ للاتحاد البرلماني الدولي في الوقت الراهن، وللبيئة التي يعمل في ظلها والتحديات التي يواجهها، ولمزاياه النسبية الكبيرة على صعيد أهم. وقد أثريت الاستراتيجية بملاحظات ومقترحات وردت من العديد من البرلمانات الأعضاء والجماعات الجغرافية السياسية واللجان التابعة للاتحاد، وصاغتها بدقة اللجنة التنفيذية.
	وستوفر الاستراتيجية الوضوح والتركيز والتفهم اللازم في نطاق الاتحاد وخارجه فيما يتعلق بالتوجه الذي سيسلكه في المستقبل، وسيتسنى من خلالها التخطيط للموارد والإجراءات.
	موجز تنفيذي

	بيان المهمة
	• الاتحاد البرلماني الدولي، وهو المنظمة التي تجمع برلمانات العالم، محفلٌ عالمي للحوار والتعاون والنشاط البرلماني. ويهدف الاتحاد إلى إعلاء لواء الديمقراطية، ويقدم المساعدة إلى البرلمانات والبرلمانيين في شتى أنحاء المعمورة من أجل تنفيذ الولايات المنوطة بهم.
	الرؤية
	• أن يكون الاتحاد البرلماني الدولي عالميا وديناميكيا وفعالا في مسعاه إلى النهوض بثقافة الديمقراطية وقيمها ومؤسساتها وإلى تعزيز سيادة القانون، وذلك من خلال التعاون فيما بين البرلمانات.
	• أن يقدم الاتحاد البرلماني الدولي المساعدة إلى البرلمانات والبرلمانيين في جميع أنحاء العالم للتعبير عن احتياجات الشعوب وتطلعاتها في مجالات السلام وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية، والاستجابة لها بفعالية. 
	• أن يُعترف بالاتحاد البرلماني الدولي وأن يتلقى الدعم من البرلمانات الأعضاء لإضافته بُعداً برلمانياً إلى المحافل الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف.
	التوجه الاستراتيجي 1 
	الأهداف
	• برلمانات أفضل من أجل ديمقراطيات أقوى
	• تعزيز الديمقراطية من خلال البرلمانات
	• النهوض بالمساواة بين الجنسين
	• حماية حقوق الإنسان وتعزيزها
	التوجه الاستراتيجي 2 
	الأهداف
	• تكثيف النشاط البرلماني الدولي
	• إضفاء بُعدٍ برلماني على عمل الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف
	• حشد الدعم البرلماني لصالح الأهداف الإنمائية الدولية
	• المساهمة في بناء السلام ومنع نشوب النزاعات
	التوجه الاستراتيجي 3 
	الأهداف
	• الاتحاد البرلماني الدولي بوصفه أداة أكثر فعالية للتعاون بين البرلمانات
	• تحقيق عالمية العضوية وتعزيز التعاون مع الأعضاء
	• إبراز دور الاتحاد البرلماني الدولي من خلال استراتيجية متطورة للاتصالات
	• تحسين إدارة العمليات والحوكمة والرقابة الداخلية
	لماذا يحتاج الاتحاد البرلماني الدولي إلى استراتيجية؟

	للاتحاد البرلماني الدولي تاريخٌ شديد الثراء. فقد قدم مساهمات كبرى في مجالي السلام والتعاون، ويسر الحوار والتفاهم رغم الانقسامات السياسية. وكان للاتحاد دوره في طليعة التطورات البرلمانية، كما قدم المساعدة إلى البرلمانات في شتى أنحاء العالم للتعامل مع العولمة وتزايد الاعتماد المتبادل بين بلدان العالم.
	ويعد الاتحاد اليوم المحفلَ العالمي الوحيد للحوار والتعاون بين البرلمانات. وقد جمع معارف وخبرات لا نظير لها عن دور البرلمانات الوطنية وهياكلها وأساليب عملها إضافة إلى دوره الفعال كناطق باسم البرلمانات على الصعيد الدولي. 
	والاتحاد البرلماني الدولي، كغيره من المنظمات المكرسة للتعاون الدولي، يواجه عددا من التحديات تكتنف تكيفه مع واقع القرن الحادي والعشرين. 
	وتحتاج البرلمانات في العديد من البلدان إلى تعزيز دورها لكي تتمكن من التعامل بشكل فعال مع برنامج العمل المعاصر. ويشمل ذلك التكيف مع واقع العولمة وخلق القدرات في البرلمانات لكي تضطلع بدور أكثر إيجابية فيما يتصل بالتعاون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف.
	ومع توجيه الحكومات والمنظمات الدولية اهتماما متزايدا إلى تعزيز البرلمانات الوطنية، تتبين الحاجة إلى قدر أكبر من الوضوح وإلى المزيد من الدعم من جانب الحكومات والمنظمات للعمل الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي لفائدة البرلمانات الديمقراطية.
	وينبغي أن يكون للاتحاد كمؤسسة حضور أكثر وضوحا. فهو يحتاج بشكل عاجل إلى تنفيذ استراتيجية للاتصالات تبين ثقته بذاته وبما يمثله وما يريد إنجازه. وإن امتلك الاتحاد استراتيجية شاملة ترسم مسار تطوره في السنوات الخمس المقبلة، فستعكس الاستراتيجية تلك الثقة وتساعد على حشد الموارد والدعم لتحقيق أهداف الاتحاد. 
	وستساعد الاستراتيجيةُ الأعضاء، في نهاية المطاف، على بناء اتحاد برلماني دولي يتسم بالعالمية والديناميكية والفعالية قادر على رفع لواء ثقافة الديمقراطية وقيمها ومؤسساتها من خلال التعاون فيما بين البرلمانات. 
	بيان المهمة

	• الاتحاد البرلماني الدولي، وهو المنظمة التي تجمع برلمانات العالم، محفلٌ عالمي للحوار والتعاون والنشاط البرلماني. ويهدف الاتحاد إلى إعلاء لواء الديمقراطية، ويقدم المساعدة إلى البرلمانات والبرلمانيين في شتى أنحاء المعمورة من أجل تنفيذ الولايات المنوطة بهم.
	ييسر الاتحاد البرلماني الدولي النقاش والحوار والتعاون البرلماني السياسي. وهو يعزز الديمقراطية وسيادة القانون ويذود عنهما. ويضع الاتحاد المعايير وينشر المعلومات بشأن الممارسات الجيدة، ويساعد في بناء القدرة والكفاءة البرلمانية. وهو يدافع عن حقوق الإنسان الواجبة لأعضاء البرلمانات ويعزز احترام القيم والقواعد والمبادئ العالمية. ويعمل على دعم المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة والأقليات والشعوب الأصلية في الحياة السياسية والعامة. ويساعد البرلماناتِ على التعامل مع برنامج عمل دولي آخذٍ في النمو وعلى المساهمة ببعدٍ برلماني في عمل الأمم المتحدة وما شابهها من مؤسسات متعددة الأطراف. 
	وموجز القول أن الاتحاد البرلماني الدولي يرفع لواء: برلماناتٌ أفضل من أجل ديمقراطياتٍ أقوى.
	الرؤية

	• أن يكون الاتحاد البرلماني الدولي عالميا وديناميكيا وفعالا في مسعاه إلى النهوض بثقافة الديمقراطية وقيمها ومؤسساتها وإلى تعزيز سيادة القانون، وذلك من خلال التعاون فيما بين البرلمانات.
	• أن يقدم الاتحاد البرلماني الدولي المساعدة إلى البرلمانات والبرلمانيين في جميع أنحاء العالم للتعبير عن احتياجات الشعوب وتطلعاتها في مجالات السلام وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية، والاستجابة لها بفعالية. 
	• أن يُعترف بالاتحاد البرلماني الدولي وأن يتلقى الدعم من البرلمانات الأعضاء لإضافته بُعداً برلمانياً إلى المحافل الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف. 
	التوجهات الاستراتيجية
	1 - برلماناتٌ أفضل من أجل ديمقراطياتٍ أقوى

	يؤمن الاتحاد البرلماني الدولي بأن تحسين أداء البرلمانات يعضد الديمقراطيات. وتمتلك المنظمة مزية نسبية واضحة تتمثل في عضوية البرلمانات فيها، وفي العمل الذي أنجزته على مر الأعوام لتعزيز البرلمانات والنهوض بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتركز أعمال الاتحاد على البرلمانات التي هي مقدمٌ للمساعدة ومتلق لها في آنٍ واحد والتي تعمل أيضا كطرف محفز للتغيير. وفي السنوات الخمس المقبلة - من 2012 إلى 2017 - سيعمل الاتحاد بدعم من البرلمانات الأعضاء فيه على النهوض بأهداف ثلاثة ذات أولوية هي: تعزيز الديمقراطية من خلال البرلمانات، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
	الهدف 1-1  تعزيز الديمقراطية من خلال البرلمانات
	البرلمانات هي حجر الزاوية للديمقراطية. ومن الضروري تمكين البرلمانات وتزويدها بالوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها الدستورية. ولا بد أن تجسد في عملها القيم الديمقراطية الجوهرية. وتنطوي استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي على تعزيز البرلمانات لتمكينها من المساهمة في الديمقراطية ومن المساعدة على تحقيق طموحات الشعوب. ويعتمد الاتحاد نهجا متكاملا؛ وهو يستحدث أدوات تتعدد أنواعها ويطبقها على مجالات عمل مواضيعية تحظى بالأولوية. وتلعب البرلمانات دورا جوهريا في تصميم جميع الأنشطة وتنفيذها.
	مجال العمل: المعلومات والبحوث
	الهدف الفرعي: توطيد مركز الاتحاد البرلماني الدولي كمرجعية عالمية عن البرلمانات والديمقراطية
	سيقوم الاتحاد البرلماني الدولي بتحديث وتطوير قاعدة بيانات PARLINE التي تحتوي على بيانات عن البرلمانات الوطنية. وسيَنشرُ بانتظام إصداراً بعنوان التقرير البرلماني العالمي يتناول حالة برلمانات العالم. وسيضع الاتحاد برنامجا جديدا للنشر يركز على الممارسات الجيدة فيما يتصل بالبرلمانات والمواضيع الجديدة والناشئة في مجال تطوير البرلمانات. وستشمل الأنشطة المواضيعية كفالة إشراك الأقليات والشعوب الأصلية وغيرهم من قطاعات المجتمع المهمشة في البرلمانات؛ وتشجيع مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية؛ وتعزيز الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البرلمانات؛ وتوطيد أهمية اليوم الدولي للديمقراطية بوصفه مناسبة تهيئ للبرلمانات فرصة الاتصال بالمواطنين. وسيدعم الاتحاد إنشاء وتعزيز شبكات المهنيين بحيث يسهل تبادل المعلومات فيما بين البرلمانات. وسيستفيد الاتحاد من المعلومات المتوافرة والبحوث في عمله المتعلق بوضع المعايير وتقديم المساعدة التقنية. 
	مجال العمل: المعايير والمبادئ التوجيهية
	الهدف الفرعي: تشجيع إقرار وتنفيذ المعايير ذات الصلة بالبرلمانات الديمقراطية
	سيعمل الاتحاد البرلماني الدولي على الترويج للمعايير التي وضعها للبرلمانات الديمقراطية على نحو ما وردت في الإصدار المعنون البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين: دليلٌ للممارسات الجيدة. وسيشجع الاتحاد البرلماناتِ على تقييم أدائها بناء على تلك المعايير، وسينشئ آلية لاستعراض الأداء البرلماني على نحو طوعي بسبل منها استعراضات الأقران. وسيواصل إضافة بُعدٍ برلماني إلى المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، وسيعمل على تقريبه إلى آلية مشابهة في مجتمع الديمقراطيات. وسيضع الاتحاد، حسب الحاجة وعند اللزوم، معايير ومبادئ توجيهية جديدة للممارسات البرلمانية الجيدة.
	مجال العمل: المساعدة التقنية
	الهدف الفرعي: تعزيز البرلمانات بتقديم المشورة وبرامج المساعدة المصممة خصيصا لكل حالة
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية بغية تعزيز البرلمانات. وسيسعى بشكل منهجي إلى تحسين أداء المساعدة التقنية وأثرها من خلال تزويد البرلمانات بخدمات أكثر تنسيقا وفعالية. وسيركز اهتمامه على البرلمانات في البلدان الخارجة من نزاعات أو التي هي بصدد الانتقال إلى نظم ديمقراطية. وسيواصل بناء القدرات البرلمانية لمواجهة شواغل رئيسية تتعلق بحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية ومسائل أخرى تتعلق ببرنامج العمل العالمي. وسيوفر الاتحاد الدعم لقدرة البرلمانات على مساءلة الحكومات، وعلى تعزيز وظائفها في مجالي الميزانيات ومراجعة الحسابات، وزيادة الشفافية ومكافحة الفساد. وسيعمل على توطيد الشراكات بين المنظمات ذات الأهداف المتشابهة العاملة على تعزيز التطوير البرلماني. وتستند المساعدة التقنية إلى عمل الاتحاد البرلماني الدولي في مجال البحوث ووضع المعايير الذي يستفيد فيه الاتحاد من الدروس المستخلصة من برامج المساعدة التقنية.
	الهدف 1-2  النهوض بالمساواة بين الجنسين
	المساواة بين الجنسين عنصرٌ أساسي في تحسين أداء البرلمانات. ويسعى الاتحاد البرلماني الدولي إلى وضع استراتيجية تركز على رصد مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتقديم الدعم لتلك المشاركة، وعلى بناء قدرات البرلمانات الأعضاء في الاتحاد ومساعدة البرلمانات فيما تقوم به من مهام تتعلق بالشؤون الجنسانية. وستستند الأنشطة في هذا المجال إلى العمل البرلماني الذي تقوم به البرلمانات الأعضاء في الاتحاد، ومساهمة البرلمانيين رجالا ونساءً، وخبرات الأعضاء السابقين في البرلمانات، ومساهمات الكيانات الدولية الشريكة بما فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	مجال العمل: المعلومات والبحوث
	الهدف الفرعي: الحفاظ على مركز الاتحاد البرلماني الدولي كجهة ذات مرجعية عالمية في شؤون مشاركة المرأة في الحياة السياسية
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي جمع معلوماتٍ محدثة عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وسيجري الاتحادُ البحوث ويعد الإحصاءات والدراسات الاستقصائية والتقارير بالاستعانة بقواعد البيانات المتاحة على شبكة الإنترنت (فيما يتعلق بالحصص والإحصاءات المتصلة بمشاركة المرأة)، والمواقع الشبكية وشبكة المعارف الدولية للنساء العاملات في ميدان السياسة (iKNOWPolitics). وسيضع مؤشراتٍ جديدة لمشاركة المرأة في السياسة، ويقدم تحليلا للمسائل أو الاتجاهات الناشئة ولشواغل محددة تتعلق بالمسائل الجنسانية. وسيقدم معلومات ومواد تدريبية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات البرلمانيات المنتخبات حديثا.
	مجال العمل: إمكانية الوصول إلى البرلمانات والمشاركة فيها
	الهدف الفرعي: وضع استراتيجيات وطنية تسهل وصول المرأة إلى البرلمان وتقدم الدعم لمشاركة البرلمانيات في إرساء السياسات
	سيقدم الاتحاد البرلماني الدولي المساعدة من أجل تعزيز الأطر الوطنية الميسرة لوصول المرأة إلى البرلمان بأن يجري استعراضا للأطر القانونية التي تؤثر على النساء العاملات بالسياسة. وسيواصل توفير المساعدة التقنية والتدريب التقني للبرلمانيات. وسيشمل البرنامج بناء قدرات النساء من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووضع برامج التوجيه للبرلمانيات المنتخبات حديثا.
	مجال العمل: تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	الهدف الفرعي: تشجيع التغير نحو مراعاة المنظور الجنساني في البرلمانات
	قدم الاتحادُ البرلماني الدولي تحليلا عالميا هو الأول من نوعه فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرلمانات والبرلمانات المراعية للمنظور الجنساني. وقد أجرى الاتحاد مسحاً للحالة الراهنة وحدَّد الممارسات الجيدة. وسيعمل على وضع المعايير وإصدار المبادئ التوجيهية بشأن السياسات والإجراءات المراعية للمنظور الجنساني. وسيوفر الدعم في مجال بناء القدرات للهيئات البرلمانية التي تتصدى لمسائل المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة. وسيقدم المساعدة أيضا إلى أعضاء البرلمانات وموظفيها من أجل بناء قدراتهم في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وسيقوم كذلك بتسهيل تبادل الممارسات الجيدة.
	مجال العمل: احترام حقوق المرأة
	الهدف الفرعي: مساعدة البرلمانات على تعديل القوانين التمييزية وتعزيز قدرتها على التصدي للعنف الموجه ضد المرأة
	سيواصل الاتحادُ البرلماني الدولي توفير الدعم للبرلمانات من أجل تحسين رقابتها على الحكومة بغية ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة وهما اثنان من الشواغل الجنسانية والاجتماعية الأساسية. وسيواصل الاتحاد أنشطة بناء القدرات مع البرلمانات الأعضاء لتعزيز إشرافها على عملية الإبلاغ عن تنفيذ الاتفاقية التي تقوم بها الحكومات بموجب أحكامها، وسيوجه تركيزه إلى التشريعات التمييزية. وفيما يتصل بالعنف الموجه ضد المرأة، سيولي الاتحاد قدرا أكبر من العناية للإصلاح التشريعي وتعزيز الرقابة البرلمانية لضمان إنفاذ القوانين. وستوجه الأنشطةُ إلى بناء القدرات البرلمانية. وسيقدم الاتحاد الاستشارات التشريعية وخدمات المشورة في مجال السياسات. وسيكفل في جميع الأنشطة إشراك أعضاء البرلمانات وموظفيها الذكور، وعمل الرجال والنساء جنبا إلى جنب فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية. وستهدف تلك الأنشطة أيضا إلى توثيق الأواصر وتعزيز التعاون بين أعضاء البرلمانات، والوكالات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال الشؤون الجنسانية، ومنظمات المجتمع المدني، والناخبين، ووسائط الإعلام، ومراكز البحوث.
	الهدف 1-3  حماية حقوق الإنسان وتعزيزها
	البرلمانات وأعضاؤها ”حماة“ حقوق الإنسان بمقتضى مسؤولياتهم الأساسية التشريعية والرقابية لضمان احترام حقوق الإنسان. ويساعد الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات على تحمل هذه المسؤوليات بحماية حقوق أعضائها وتزويدهم بالمعلومات والمعرفة والتدريب لتمكينهم من القيام بدور نشط في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سيوطد الاتحاد هذه الجهود بالتركيز على الأولويات الأربع التالية:
	مجال العمل: لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان الواجبة للبرلمانيين
	الهدف الفرعي: تعزيز قدرة لجنة الاتحاد البرلماني الدولي على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان
	سيعزز الاتحاد البرلماني الدولي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الواجبة للبرلمانيين، وسيستكشف سبُلاً جديدة لتشجيع البرلمانات الأعضاء على القيام بدور نشط في المساعدة على حل القضايا المرفوعة إلى عناية مجلس إدارة الاتحاد. وسيجري، حسب الاقتضاء، الاضطلاع بمزيد من العمل لإثراء إجراءات متضافرة والحث عليها بالاشتراك مع آليات الأمم المتحدة ومجتمع حقوق الإنسان بأسره دعماً لأعمال اللجنة. وستدرس اللجنة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدرء المخاوف المتكررة والمتشعبة في عملها المتصل بالقضايا، بهدف المساعدة في منع حدوث انتهاكات جديدة. وستولي اللجنة اهتماماً خاصاً لكيفية تأثر النساء البرلمانيات بانتهاكات حقوق الإنسان.
	مجال العمل: بناء القدرات
	الهدف الفرعي: توطيد مساهمة البرلمانات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي زيادة التوعية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيركز على دور البرلمانات في تنفيذهما. وسيساعد الاتحاد، حسب الاقتضاء، على ضمان أن تشارك في إعداد التقارير برلماناتُ البلدان التي من المقرر أن تفحص تقاريرَها الوطنية لجانُ الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وأن تكون ممثلة في الوفود التي تقوم بعرضها، وأن تساعد لاحقاً على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الهيئات. وسيعمل الاتحاد بشكل وثيق أكثر مع نظام الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان، وسيقدم المساعدة للبرلمانات التي تريد الاضطلاع بدور أكبر في ذلك. وسيساعد العمل في هذا المجال على تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى توفير منشورات للاتحاد في ميدان حقوق الإنسان والمجالات التي تشتد فيها تلك الحاجة.
	مجال العمل: حقوق الطفل
	الهدف الفرعي: مساعدة البرلمانات على ضمان احترام حقوق الطفل
	سيسعى الاتحاد البرلماني الدولي إلى رفع مستوى وعي البرلمانات بالمسائل المتعلقة بالحقوق والمساعدة على بناء قدراتها للنهوض بحقوق الطفل. ورغم أن الأطفال هم فعلاً أصحاب حقوق، فغالباً ما تعوزهم الوسائل التي تضمن احترام حقوقهم، ولهذا السبب بالذات من الأهمية بمكان أن تساعد البرلمانات على كفالة هذا الاحترام. وسينصب اهتمام الاتحاد على تعزيز مشاركة البرلمانات في أعمال لجنة الأمم المتحدة بحقوق الطفل، وبناء القدرة الرقابية للبرلمانات على ضمان تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل ودعم مشاركة الأطفال في البرلمانات.
	مجال العمل: القانون الإنساني الدولي
	الهدف الفرعي: الحث على التصديق على اتفاقيات مختارة في مجال القانون الإنساني وتنفيذها
	سيركز الاتحاد البرلماني الدولي، من خلال عمل لجنته الرامي إلى تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، على زيادة التصديق على عدد من الاتفاقيات المختارة في مجال القانون الإنساني الدولي وتنفيذها. وسيتم إيلاء المزيد من الاهتمام باتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية واتفاقية الذخائر العنقودية.
	2 - تكثيف النشاط البرلماني الدولي

	إن تكثيف النشاط البرلماني الدولي أمر ضروري للمساعدة على سد الفجوة الديمقراطية في العلاقات الدولية. وفي عالم اليوم المعولم والمترابط، يُستحسن أن تشارك البرلمانات بشكل أقوى دولياً بغية تحديد الحلول الممكنة للقضايا العالمية الرئيسية، والعمل على تنفيذها. وسيواصل الاتحاد إضفاء بعد برلماني على التعاون الدولي، وسيسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات العالمية وحشد العمل البرلماني لمواجهة التحديات العالمية الكبرى.
	الهدف 2-1 إضفاء بعد برلماني على عمل الأمم المتحدة وغيرها من المؤسساتالمتعددة الأطراف
	يتوخى الاتحاد البرلماني الدولي استراتيجية لحشد البرلمانات حول القضايا العالمية الكبرى اليوم، وتقديم المساعدة إليها إذ هي ترشد الحكومات وتسائلها عن تنفيذ الاتفاقات المتعددة الأطراف ذات الصلة. ويعمل الاتحاد بشكل وثيق مع الأمم المتحدة التي تمد يد العون إلى البرلمانات الوطنية عن طريق. ويقدم إسهامات برلمانية إلى عمل الأمم المتحدة، فضلاً عن الخطوات الأولى للرقابة البرلمانية والمساءلة. ويقيم الاتحاد شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة ويسعى إلى تطوير علاقات مماثلة مع منظمة التجارة العالمية ومؤسسات بريتون وودز.
	مجال العمل: التعاون مع الأمم المتحدة
	الهدف الفرعي: تعزيز البعد البرلماني في عمل الأمم المتحدة
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي تقديم مساهمات برلمانية إلى عمل الأمم المتحدة وسيسعى إلى أن يكون له منظور برلماني ينعكس فيما تتخذه المنظمة من قرارات. وسيجمع الاتحاد المشرعين حول القضايا العالمية الرئيسية قيد نظر الأمم المتحدة. وسيشجع على مساهمة أكثر انتظاماً للمشرعين في الوفود الوطنية المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة وفعالياتها الرئيسية، وسيحث على اتباع منظومة الأمم المتحدة لنهج أكثر اتساقاً في علاقتها بالبرلمانات الوطنية. وسيعمل الاتحاد مع الأمم المتحدة من أجل حشد مزيد من الدعم من جانب المجتمع الدولي لبناء قدرات البرلمانات في العالم بأسره. وسيعمل الاتحاد مع الأمم المتحدة في البحث عن إطار أكثر تماسكاً للتعاون والتنسيق بين المؤسستين المستقلتين. وسيسعى إلى حشد الدعم من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد للتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد يحل محل اتفاق عام 1996 الذي عفا عليه الزمن.
	مجال العمل: هيئات الأمم المتحدة الجديدة وعمليات المنظمة الرئيسية
	الهدف الفرعي: وضع عنصر برلماني قوي في عمل هيئات الأمم المتحدة الجديدة وعمليات المنظمة الرئيسية
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي تقديم مساهمة برلمانية في عمل الهيئات الثلاث للأمم المتحدة التي أنشئت في عام 2005، وهي لجنة بناء السلام، ومنتدى التعاون الإنمائي ومجلس حقوق الإنسان، على نحو ما اقترحته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيواصل الاتحاد أيضاً تنظيم الاجتماعات البرلمانية على هامش مؤتمرات الأمم المتحدة وعملياتها الرئيسية. وفي عام 2010، قررت الجمعية العامة رسمياً المشاركة على نحو أكثر انتظاماً مع الاتحاد في إدماج عنصر برلماني في العمليات التداولية الرئيسية للأمم المتحدة والمساهمة فيها وفي استعراض الالتزامات الدولية. وستساعد لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة في صياغة استجابة الاتحاد لهذا القرار.
	مجال العمل: منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية
	الهدف الفرعي: تعزيز البعد البرلماني في عمل منظمة التجارة العالمية، وبشكل أعم، في مسائل التجارة الدولية
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي أعماله مع البرلمان الأوروبي، وذلك بالتعاون مع البرلمانات الوطنية والمجالس النيابية الإقليمية، بهدف إضفاء بعد برلماني على عمل منظمة التجارة العالمية. وسيعمل الاتحاد على بناء القدرات في البرلمانات لرصد أنشطة منظمة التجارة العالمية، والحفاظ على الحوار مع المفاوضين الحكوميين، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات، وممارسة نفوذ برلماني متزايد على اتجاه المناقشات والمفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية. وسيواصل الاتحاد أيضاً تعاونه مع المؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى العاملة في ميدان التجارة والتنمية، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
	مجال العمل: الحوكمة الاقتصادية العالمية
	الهدف الفرعي: تعزيز العمل البرلماني بشأن المسائل الاقتصادية والمالية
	أبرزت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تفجرت في عام 2008 الحاجة إلى مراجعة وإصلاح جوهريين للأطر التنظيمية والسياسات الاقتصادية. وسيواصل الاتحاد البرلماني الدولي تعزيز الحوار والعمل البرلمانيين لمواجهة هذه المسائل. وسيبدأ في توطيد قدر أكبر من المساءلة البرلمانية لمؤسسات بريتون وودز بانتهاج ثلاثة أهداف عامة هي: تعزيز السلطة القانونية للبرلمانات للموافقة على القروض التي يمنحها البنك الدولي/صندوق النقد الدولي؛ وتعزيز دور البرلمانات في اعتماد ورقات استراتيجية الحد من الفقر والخطط ذات الصلة؛ وزيادة مساهمة البرلمانات في السياسات العالمية الجديدة التي يصممها البنك الدولي/صندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين.
	الهدف 2-2   حشد الدعم البرلماني لصالح الأهداف الإنمائية الدولية
	للبرلمانات دور أساسي تؤديه في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية. ويمكن لأعضاء البرلمانات أن يكفلوا أن تُصاغ الخطط الإنمائية وفقاً لأولويات الشعب، وأن يدافعوا عن حقوق الفقراء والفئات الأخرى المهمشة والضعيفة، وأن يضمنوا الملكية الوطنية للسياسات الإنمائية وبرامج التنمية. وتهدف استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي إلى مساعدة البرلمانات على تحقيق ذلك في عدد قليل من المجالات المستهدفة المرتبطة بالالتزامات الإنمائية المتفق عليها دولياً، وبالخصوص الأهداف الإنمائية للألفية. وسينصب تركيز الاستراتيجية على مساعدة البرلمانات على تطوير أدوات رقابة أنجع لرصد جميع الأهداف الإنمائية للألفية، واستعراض عملياتها المؤسسية الخاصة بها، وتحديد الهيكل المؤسسي الأمثل لإدراج الأهداف الإنمائية للألفية في عملها.
	مجال العمل: صحة الأم والمولود والطفل
	الهدف الفرعي: مساعدة البرلمانات على التأثير في السياسات والبرامج المعنية بصحة الأم والوليد والطفل
	يهدف الاتحاد البرلماني الدولي إلى زيادة تأثير البرلمانات الوطنية في صحة الأم والمولود والطفل. ودعماً لهذا الهدف الواسع النطاق، سيعمل الاتحاد على رفع مستوى الوعي في البرلمانات وعلى دعم وضع خطط للعمل البرلمانية ذات الصلة بهذه المسألة وتنفيذها. وسيتضمن دعم العمل البرلماني تزويد البرلمانات بالمهارات اللازمة لوضع التشريعات المناسبة، وتحديد مستويات الميزانية الملائمة لتحسين الصحة، وكفالة توفر خدمات كافية ومنصفة وسهولة الحصول عليها، ومساءلة الحكومة المركزية عن إتاحة هذه العناصر. وستشمل نهج أخرى توليد المعرفة وزيادة الوعي فيما يتعلق بعمل البرلمانات في هذه المجالات، فضلاً عن تعزيز الروابط بين العمليات أو المحافل الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة لصحة الأم والمولود والطفل.
	مجال العمل: فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	الهدف الفرعي: القيادة العالمية للعمل البرلماني فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	سيعزز الاتحاد البرلماني الدولي العمل البرلماني لدعم الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للجمعية العامة الصادر في حزيران/يونيه 2011 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وفي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1983. وسيشمل ذلك تعزيز القيادة والرقابة البرلمانية فيما يتعلق بالاستجابة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومخصصات الميزانية وعمليات سنّ القوانين التي تدعم وصول الجميع إلى الخدمات المتصلة بالإصابة بالفيروس وتمنع التمييز ضد الأشخاص المصابين أو المتأثرين به. وسيواصل الاتحاد قيادة الحوار البرلماني العالمي بشأن هذا الوباء، على أن يكون فريقه الاستشاري المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز جهة تنسيق برلمانية على الصعيد العالمي. وسيواصل الاتحاد العمل عن كثب مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، للمساعدة في بناء القدرات البرلمانية وتوجيه المساهمة البرلمانية في العمليات الدولية الرامية إلى مكافحة الإيدز على الصعيد العالمي.
	مجال العمل: المعونة الإنمائية
	الهدف الفرعي: مساعدة البرلمانات على ضمان زيادة فعالية المعونة
	أجرى الاتحاد البرلماني الدولي عدة دراسات لحالات إفرادية دعما للالتزامات الدولية بتحقيق فعالية المعونة (إعلان باريس، وبرنامج عمل أكرا، والوثيقة الختامية لاجتماع بوسان). وسيمضي الاتحاد قُدُماً بهذا العمل بإقامة حوار فيما بين البرلمانيين، ومساعدة البرلمانات على تحقيق الأهداف الرئيسية التالية: إشراك البرلمانات في هياكل صنع القرار التي تصل الجهات المانحة بالسلطة التنفيذية في البلدان المتلقية للمعونة؛ وتحسين وصول البرلمانات إلى المعلومات المتعلقة بتدفقات المعونة وطرائق تقديمها، وبناء قدرات البرلمانيين والموظفين المعنيين على تحليل الميزانيات السنوية وغيرها من الوثائق ذات الصلة؛ وتعزيز قدرة البرلمانات على التأثير في سياسات المعونة ورصدها.
	مجال العمل: أقل البلدان نمواً
	الهدف الفرعي: حشد الدعم لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول
	سيقوم الاتحاد البرلماني الدولي بمتابعة المنتدى البرلماني الذي عُقده أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً. وسيدعم الاتحاد البرلمانات في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً والذي اعتمده المؤتمر للعقد 2011-2020. وسيسعى الاتحاد إلى رفع مستوى الوعي في البرلمانات وتعزيز مشاركتها في عملية دعم أقل البلدان نمواً. وسيعمل على تعزيز آلية جهات التنسيق البرلمانية ودعم إنشاء خطة عمل برلمانية من أجل المشاركة البرلمانية. ولتيسير مشاركة برلمانات أقل البلدان نمواً في قضايا التنمية، سيسلط الاتحاد الضوء على الروابط بين برنامج عمل اسطنبول وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	مجال العمل: تغير المناخ
	الهدف الفرعي: تعزيز العمل البرلماني بشأن تغير المناخ
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي إقامة عملية برلمانية لمواكبة المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ العالمي. وسيكمل الاتحاد هذا العمل بتعزيز الإجراءات التي تتخذها البرلمانات بغية إدماج تغير المناخ وآثاره في جداول أعمالها وبرامج عملها عن طريق وضع الميزانيات الوطنية ذات الصلة بالمناخ واعتمادها إضافة إلى تنفيذ التشريعات. وسيعزز الاتحاد أيضاً الإجراءات التي تتخذها البرلمانات للحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطتها.
	الهدف 2-3  المساهمة في بناء السلام ومنع نشوب النزاعات
	البرلمان الذي يمثّل جميع قطاعات المجتمع وله السلطات والوسائل اللازمة لإصدار التشريعات ومساءلة الحكومة يُسهم إسهاما كبيرا في تحقيق السلام والاستقرار. ولذلك فإنّ ما يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي من أجل إيجاد برلمانات أفضل وديمقراطيات أقوى هو من الأعمال التي تشكل في حد ذاتها مساهمة في بناء السلام ومنع نشوب النزاعات. ويقدّم الاتحاد أيضا الدعم إلى البرلمانات في البلدان التي تعصف بها النزاعات أو الخارجة من النزاعات أو الواقعة تحت نير الاحتلال الأجنبي. وغالبا ما تشكّل هذه الأنشطة جزءا من العمل الذي يقوم به الاتحاد بالتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة بناء السلام. وهي تشمل اتخاذ إجراءات محددة الأهداف لتيسير المصالحة السياسية عبر برلمانات حالات ما بعد انتهاء النزاع ومن خلال الدبلوماسية البرلمانية. ولكنها في جميع الأحوال أنشطة مكمّلة لجهود الجهات الفاعلة الأخرى، تركّز على البرلمانات، وتلبي طلباتها في الحصول على الدعم وتعوّل على السند السياسي من البرلمانات الأعضاء في الاتحاد.
	مجال العمل: المصالحة السياسية في حالات ما بعد انتهاء النزاع
	الهدف الفرعي: مساعدة البرلمانات على أن تنفتح أكثر على الحوار وعلى أن تكون شاملة للجميع لكي تقدر على تيسير المصالحة وإدارة قطاع الأمن
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي تزويد برلمانات حالات ما بعد انتهاء النزاع بالدعم ذي الأهداف المحدَّدة وذلك بتشجيع الحوار داخل البرلمان ومساعدته على الإسهام في المصالحة الوطنية وفي إدارة قطاع الأمن. وسينطوي تنفيذ هذه الأنشطة على بناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية، وسيعتمد على خبرة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد وعلى معارف المنظمات الشريكة التي تسهم مباشرة في بناء السلام. وستكون هذه الأنشطة موجهة نحو تحقيق النتائج وقائمة على خطط عمل برلمانية تلتزم البرلمانات ضمنها بالتنفيذ التدريجي. وستعمل الخدمات الاستشارية التي يقدمها الاتحاد على تلبية احتياجات كل برلمان من البرلمانات، ولكنها ستركّز مع ذلك على ضمان إقامة علاقات سلسة مع السلطة التنفيذية، وعلى تقنين دور المعارضة وحقوقها باعتبار ذلك من وسائل التخفيف من حدة التوترات داخل البرلمان وخارجه.
	مجال العمل: الدبلوماسية البرلمانية
	الهدف الفرعي: تيسير تسوية النزاعات بالدبلوماسية البرلمانية
	يوفر الاتحاد البرلماني الدولي مجالا متميزا للدبلوماسية البرلمانية. فهو المكان الطبيعي والمحايد لكي يتبادل أعضاء البرلمان من مختلف البلدان والفصائل السياسية الآراء والخبرات ويناقشوا النزاعات داخل البلدان وفيما بينها. ويعتزم الاتحاد أن يحسن استغلال هذا المورد بمزيد من الانتظام. وسيكون مستعدا، عندما تؤثر الأزمات الداخلية بشكل خطير على الأعمال البرلمانية أو تتسبب في توقفها، لعرض مساعيه الحميدة من أجل المساعدة على نزع فتيل التوتر وتشجيع الحوار. ولعلّ اللجوء بسرعة إلى الدبلوماسية البرلمانية من شأنه أن يساعد لاحقا في تبيّن الاحتياجات طويلة الأجل بالنسبة لبناء القدرات والخدمات الاستشارية. وستُبذل جهود مماثلة في التصدي للنزاعات الإقليمية حيث قد تكون للاتحاد ميزة من خلال أعضائه. وستنسج هذه المشاركة إلى حد كبير على منوال عمل اللجنة المعنية بمسائل الشرق الأوسط، التي ينبغي تعزيزها. ولكن هذه المشاركة ينبغي أن تكون محدودة زمنيا ومرنة أكثر وذات طابع غير رسمي. فالفكرة ليست العمل بشكل منتظم على إرساء هياكل رسمية كاللجان المخصصة، لأنّ ذلك سيتطلب موارد إضافية كبيرة.
	3 - الاتحاد البرلماني الدولي بوصفه أداة أكثر فعالية للتعاون بين البرلمانات

	تنطوي استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للفترة 2012-2017 على بعد داخلي يتمثل في تحويل الاتحاد إلى أداة أكثر فعالية للتعاون البرلماني. وهي تحدد توجها استراتيجيا لمسار تطور الاتحاد في السنوات الخمس المقبلة لأنّها تعزز جزءا كبيرا مما يأمل الاتحاد في تحقيقه. والاتحاد مدعوٌّ إلى أن يحسّن نفسه لكي يكون قادرا على تزويد البرلمانات بالدعم الحاسم وبالمساعدة على تطوير مشاركتها الدولية. وقد تم تحديد الأهداف الثلاثة التالية بهذا الشأن:
	الهدف 3-1  تحقيق عالمية العضوية وتعزيز التعاون مع الأعضاء
	الاتحاد البرلماني الدولي هو بمثابة منبر عالمي فريد للحوار والتعاون البرلمانيين. وهو ما فتئ، على مدى السنوات العشر الماضية، يقوم بتحديث هياكله مكيّفا إياها أكثر فأكثر مع الهياكل التي تأخذ بها البرلمانات. وبالنسبة للسنوات الخمس المقبلة، لا بد للمنظمة أن تمضي قدما بهذه العملية ضمن أربعة مجالات مترابطة هي: تحقيق المزيد من العالمية للمنظمة، وتحسين مشاركة البرلمانات في اجتماعات الاتحاد بما في ذلك من منظور سياسي وجنساني، وجعل الجمعيات السنوية أكثر فعالية وأكثر قدرة على تلبية مطالب أعضائها، وتيسير إحلال المزيد من الاتساق في التعاون البرلماني.
	مجال العمل: العضوية
	الهدف الفرعي: التقدم باتجاه تحقيق عالمية العضوية
	سيبذل الاتحاد البرلماني الدولي كل ما في وسعه لتحقيق عالمية العضوية فيه. وهو سيركز على برلمانات الدول الجزرية الصغيرة الواقعة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وسيبذل الجهود من أجل تشجيع البرلمانات الأخرى، ومنها البرلمانات في البلدان الخارجة لتوها من النزاعات، على الانضمام إن لم تكن قد انضمّت بالفعل.
	مجال العمل: المشاركة في الأنشطة
	الهدف الفرعي: تعزيز مشاركة البرلمانات في عمل الاتحاد البرلماني الدولي
	سيشجع الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات على أن تدرج ضمن تشكيلة وفودها إلى اجتماعات الاتحاد أعضاءَ من اللجان البرلمانية التي تُعنى بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاتحاد. فمعارف هؤلاء النواب وخبراتهم قد تساعد على إثراء النقاش لصالح جميع المشاركين؛ ويمكنهم أيضا الاستفادة من نتائج تلك المناقشات واستغلالها مباشرة في لجانهم داخل البرلمان وكفالة متابعة توصيات الاتحاد وتنفيذها. 
	مجال العمل: التمثيل البرلماني
	الهدف الفرعي: وضع مبادئ توجيهية بشأن تحقيق التوازن الجنساني والسياسي في الوفود البرلمانية
	سيضع الاتحاد البرلماني الدولي تقييما للتوجيهات السائدة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين في الوفود البرلمانية وذلك بغية زيادة تعزيز مشاركة البرلمانيات. وسيضع مبادئ توجيهية لضمان تحقيق التوازن السياسي في تشكيلة الوفود التي تحضر اجتماعات الاتحاد. وسيكون القصد من هذه المبادئ تشجيع تمثيل الفصائل السياسية الرئيسية في البرلمان تمثيلا أفضل، مع احترام المبدأ الأساسي في أنّ جميع البرلمانات ذات سيادة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتشكيل وفودها. وسينظر الاتحاد في السبل الممكنة الكفيلة بتشجيع مشاركة الشباب مشاركة أفضل.
	مجال العمل: الهياكل وطرائق العمل
	الهدف الفرعي: تحسين هياكل الاتحاد البرلماني الدولي وطرائق عمله
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي تعزيز الجمعية ولجانها الدائمة. فهو سيقدّم مواد تعريفية للمشاركين الجدد في أنشطته. وسيسعى إلى تأمين المزيد من دعم البرلمانات الأعضاء ومشاركتها في أعمال اللجان الدائمة، وذلك بتحسين الإعداد والمشاركة في المناقشات ومتابعة النتائج. وسيضع تقييما لإسهام كل من اجتماع البرلمانيات ولجنة البرلمانيات للتنسيق ومجموعة الشراكة الجنسانية في النهوض بقضايا المساواة بين الجنسين، وذلك بغية ضمان عقد المزيد من جلسات التبادل، وتحقيق مشاركة أكبر للرجل، وإجراء مناقشات تركز أكثر على المسائل الجنسانية. وسيدرج الاتحاد لجنةَ حقوق الإنسان الواجبة للبرلمانيين ضمن نظامه الأساسي، ليجعل منها بذلك هيئة قانونية. وسيصدر مبادئ توجيهية لضمان انتخاب أعضاء اللجنة وفق قدرتهم على المشاركة بفعالية في أعمالها.
	مجال العمل: رصد التنفيذ
	الهدف الفرعي: ضمان تحسين متابعة وتنفيذ ما يعتمده الاتحاد البرلماني الدولي من قرارات وتوصيات
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي تحسين العملية المتبعة حاليا في مجال تقديم التقارير. فهو سينظر بانتظام في كيفية إدراج محتويات قراراته ضمن برنامج العمل العادي. وسيبحث ما يستطيع اتخاذه من الإجراءات التي تساعد البرلمانات الأعضاء على متابعة تنفيذ هذه القرارات. وبما أنّ الكثير من هذه القرارات يتضمن توصيات إلى البرلمانات بشأن ضمان تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والقرارات الدولية الكبرى، فإنّ الاتحاد سيولي اهتماما خاصا للعمل على تشجيع تنفيذ البرلمانات لتلك التوصيات.
	مجال العمل: التعاون البرلماني
	الهدف الفرعي: السعي إلى تحقيق المزيد من الاتساق في التعاون البرلماني العالمي
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي رصد تطور التعاون البرلماني من خلال مختلف الهياكل الرسمية وغير الرسمية. وسيقوم باستطلاع السبل الكفيلة بتحقيق المزيد من التعاون وتبادل جداول الأعمال والخبرات مع المجالس والمنظمات النيابية العالمية والإقليمية.
	الهدف 3-2
	إبراز دور الاتحاد البرلماني الدولي من خلال استراتيجية متطورة للاتصالات
	الاتحاد البرلماني الدولي في حاجة إلى سياسة في مجال الاتصالات تدعم التوجهات الاستراتيجية الثلاثة. إذْ يجب عليه أن يهيئ الفرص ويستغلها للإعلان عن عمل البرلمانات والبرلمانيين والاتحاد ولترسيخ صورته لدى الجمهور باعتباره منظمة فريدة من نوعها تنتمي إلى البرلمانات وتسعى جاهدة لتعزيز الديمقراطية. وسيتطلب إعمال هذه السياسة إعادة التفكير في الكيفية التي يمارس بها الاتحاد التواصل مع بقية العالم. فهي سياسة تسعى بقوة إلى الاتصال بالبرلمانات، ومن شأنها أن تفضي إلى مزيد من الاتصال المباشر بأعضاء البرلمانات وإلى الدعاية إلى ما يقومون به سواء داخل البرلمانات أو في الاتحاد. وهي ستتطلب تركيزا كبيرا على موقع المنظمة الشبكي وعلى تبسيط منشوراتها وإعادة توجيه علاقاتها بوسائل الإعلام.
	مجال العمل: الموقع الشبكي
	الهدف الفرعي: تحديث الموقع الشبكي للاتحاد البرلماني الدولي وجعله موردا حيويا للتفاعل مع الدوائر البرلمانية العالمية
	سيتم تجديد ملامح الموقع الشبكي للاتحاد البرلماني الدولي. فسيُعنى هذا الموقع أساسا بالبرلمانات الوطنية وبفرادى البرلمانيين، لكنّه يجب أن يصبح أيضا أداة لدعم قاعدة للمعارف ومصدرا فريدا للمعلومات. وهو سيعتمد على (ويجسد) الكم الهائل من الأعمال التي يضطلع بها الاتحاد وأعضاؤه، ولا سيما العمل المنجز في مجال تعزيز الديمقراطية عبر البرلمانات، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وينبغي أن يكون الموقع بمثابة المرجع لكل من يريد معرفة البرلمانات، أي من المعلومات الأساسية عن كيفية عملها وما تقوم به من أعمال وحتى الشروح الأكاديمية المتقدمة للسياسات؛ وأن يصبح مصدرا للبيانات الجذابة والمبسطة عن المجالس التشريعية عامة، وعن الاتجاهات، والتغييرات والابتكارات، والأنماط الأعم للمواقف حيال الديمقراطية ودواليب سير عملها. وبذلك سيحقق هذا الموقع الاعتراف الذي ينقص الاتحاد حاليا، وسيكون أداة للتواصل مع البرلمانات وأعضائها وفيما بينهم، وكذلك مع الجمهور الأوسع نطاقا. وسيتم استكماله بمزيد من استخدام وسائط الإعلام.
	مجال العمل: المتنجات الإعلامية
	الهدف الفرعي: وضع منتجات إعلامية تلبي احتياجات البرلمانات الأعضاء
	سيضع الاتحاد البرلماني الدولي سياسة عامة في مجال المنشورات. فهو سيركز على إنتاج منتجات إعلامية تلبي احتياجات البرلمانات الأعضاء، وسيسعى إلى أن يكون رائدا في مجال المنتجات الإعلامية البرلمانية. وسيقوم بتبسيط بعض المنشورات وبالتخلي عن بعضها عند الاقتضاء، وبإطلاق منشورات أخرى في الوقت نفسه. وسيضع تقريرا سنويا هاما، هو التقرير البرلماني العالمي، يكون المنشور الرئيسي للاتحاد بامتياز والأداة المرجعية الأساسية عن البرلمانات وأعضائها، وعن التحديات التي يواجهونها (انظر الفرع 1-1 أعلاه). وسيقوم الاتحاد بإنتاج مواد بصرية تعرّف به، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز سهولة استخدام المنتجات وضمان قدر أكبر من الدعاية والمتابعة وإنتاج إصدارات باللغتين الإسبانية والعربية.
	مجال العمل: وسائط الإعلام
	الهدف الفرعي: إعادة توجيه سياسة الاتحاد البرلماني الدولي الإعلامية نحو التواصل
	سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي إقامة العلاقات مع الصحفيين والمراسلين وسيسعى في الوقت نفسه إلى زيادة التخصص لدى أوساط المهتمين بالسياسات البرلمانية أو بجوانب معينة من عمل المنظمة. أما السياسة في مجال وسائط الإعلام فسيكون هدفها نشر مقالات في الصحف الكبرى تعكس عمل الاتحاد ووجهات نظره، وتأمين تغطيات تلفزيونية لأنشطته. وسيواصل الاتحاد استكشاف الخيارات بشأن تقاسم محتويات القنوات التلفزيونية البرلمانية بغية وضع مواد إعلامية تحمل العلامة المسجلة للاتحاد.
	الهدف 3-3  تحسين إدارة العمليات والحوكمة والرقابة الداخلية
	سوف يقتضي تحسين الخدمات المقدمة إلى الأعضاء من الاتحاد أن يطوّر طريقة عمله. وهذا من شأنه أن يفضي إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نطاق المنظمة وفي سياساتها وبرامجها وأنشطتها، وأن يضمن الـتأكد من توخي نهج قائم على الحقوق في أعمال الاتحاد. لكن التحديث يقتضي أيضا مراجعة الممارسات الرئيسية في مجال تسيير الأعمال التي تؤثر على فعالية التكلفة وعلى الكفاءة والمساءلة. وسيقوم الاتحاد بتحديث نظمه وإجراءاته في الإدارة، ولا سيما في مجال الموارد البشرية والنظم المالية والاتصالات. والتحديات التي يواجهها حاليا في تزويد أعضائه بخدمات أفضل تتطلب سرعة الردّ والتحلي بالمرونة، وبالأخص في مجالي الاتصالات والتمويل. ومن ثم، سيتعين عليه إلغاء بعض الوظائف واستحداث وظائف جديدة.
	مجال العمل: تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	الهدف الفرعي: التأكد من تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل منهجي وعلى نطاق الاتحاد البرلماني الدولي
	سيضع الاتحاد البرلماني الدولي سياسة في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني وسيطبقها على نطاق المنظمة لأنّ ذلك يشكل استراتيجية مقبول بها عالميا في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. فتعميم مراعاة المنظور الجنساني يضفي على الخطط السياسية والإنمائية أهمية ويُكسبها فعالية لأنّ الاعتراف بأوجه عدم المساواة بين الجنسين والتصدي لها من شأنهما أن يعززا فعالية أي برنامج أو سياسة أو إجراء. وهو ينطوي على مسألة الـتأكّد من أنّ المنظور الجنساني والاهتمام بتحقيق هدف المساواة بين الجنسين يندرجان في صميم جميع الأنشطة، أي تقرير السياسات وإجراء البحوث والدعوة والحوار وسنّ التشريعات وتخصيص الموارد وتخطيط البرامج والمشاريع وتنفيذها ورصدها.
	مجال العمل: النهج القائم على الحقوق
	الهدف الفرعي: الأخذ بنهج قائم على الحقوق في تنفيذ جميع أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي
	سيأخذ الاتحاد البرلماني الدولي بنهج قائم على الحقوق في إنجاز أعماله. ومثل هذا النهج هو من الوسائل الكفيلة بحماية البشر وتمكينهم وبتعزيز القدرة والمساءلة لدى المؤسسات العامة التي يقع على عاتقها واجب ضمان احترام حقوقهم وتعزيزها وإعمالها، ويشمل ذلك البرلمان. وسيُسهم الاتحاد، بفضل توخي هذا النهج في جميع مجالات عمله، في تحسين قدرة البرلمانات على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
	مجال العمل: خطة العمل في مجال الإدارة
	الهدف الفرعي: الارتقاء بمستوى نظم الاتحاد وإجراءاته الإدارية وتنفيذ نظام للإدارة قائم على النتائج
	سيضع الاتحاد البرلماني الدولي نظام ماليا آنيا من أجل زيادة الكفاءة التشغيلية للمسؤولين عن الميزانية. وسيتلقى المديرون والموظفون تدريبا على التخطيط والميزنة والإدارة المالية وذلك بغية الاستفادة من النظم المالية على الوجه الأفضل. وسيتم إجراء تقييمات أكثر منهجية لجدوى المشاريع والبرامج. وسيأخذ الاتحاد بنظام في الإدارة قائم على النتائج، وسيتم تحسين نظام تقييم أداء الموظفين. وسيشرع الاتحاد في توخي تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة في عملياته، وستوضع لهذه التكنولوجيات نظم دعم لم تكن موجودة من قبل. وستصبح قواعد بيانات جهات الاتصال تشكل أكثر فأكثر مكوّنا من مكونات الدعم الحيوي لجهود الاتصال والتوعية. وسيصبح الاتحاد منتظما أكثر في الاستفادة من التداول بالفيديو وفي تيسير الاجتماعات الافتراضية، مما سيتطلب حتما تحسين مرافق المؤتمرات في الاتحاد لجعل التعاون البرلماني ”الافتراضي“ أمرا ممكنا. وسيستثمر الاتحاد في تدريب الموظفين وتحسين عمليات الموارد البشرية.
	مجال العمل: الحوكمة والرقابة
	الهدف الفرعي: تعزيز الحوكمة والرقابة الداخليتين
	سيكفل الاتحاد البرلماني الدولي، بمساعدة من لجنة فرعية معنية بالشؤون المالية وتتكون من أعضاء معيَّنين من داخل اللجنة التنفيذية، تحسينَ الحوكمة والرقابة الداخليتين. وسيعتمد على أفضل الممارسات في المنظمات الدولية وسيسعى إلى توفير مشورة الخبراء فيما يتعلق بجميع المسائل المالية وبعوامل الخطر التي تؤثر على الاتحاد، وإلى الإشراف على الميزانية وتنفيذها، ومساعدة اللجنة التنفيذية في تطبيق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة بشأن الإدارة المالية للاتحاد. وسيضع الاتحاد أيضا استراتيجية لتعبئة الموارد تضمن له أن يعوّل في إنجازه لأعماله على موارد تتسم بالقدرة على التنبؤ بها وبالاستقرار.
	خاتمــة
	الاتحاد البرلماني الدولي منظمة تضمّ في عضويتها البرلمانات. والاستراتيجية الواردة في هذه الوثيقة من شأنها أن تساعد الأعضاء على تأسيس اتحاد يتسم بالطابع العالمي وبالديناميكية والفعالية والقدرة على النهوض بثقافة الديمقراطية وقيمها ومؤسساتها عبر التعاون بين البرلمانات. وللأعضاء رغبة في تعزيز الثقل السياسي للاتحاد في برلماناتهم وداخل فرادى البلدان وفي جميع أنحاء العالم. وهم يسعون إلى تعزيز أعماله دعمًا للبرلمانات وللديمقراطية. ذلك أنّ وجود برلمانات أفضل يساعد على قيام ديمقراطيات أقوى. ومن ثم، سيعمل الاتحاد على تعزيز الديمقراطية بواسطة البرلمانات، وعلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
	وتفيد الاستراتيجية بأنّ الأعضاء يستطيعون إنجاز الأمور التي سبق ذكرها عبر تكثيفهم لجهود التعاون البرلماني المبذولة من خلال الاتحاد البرلماني الدولي. فالبرلمانات وأعضاؤها هم الأطراف الفاعلة الرئيسية ضمن كل هذه التوجهات الاستراتيجية الثلاثة.
	وستُنفَّذ الاستراتيجية بأنشطة مختارة ترد في برنامج العمل السنوي وفي الميزانية الموحّدة لهذا البرنامج. وسيُموَّل قسط كبير من هذه الأنشطة من الميزانية الأساسية. بيد أنّ مستوى التمويل عبر مساهمات الأعضاء لن يشهد زيادة بالنسبة للفترة المشمولة بالاستراتيجية. وبذلك، سيتعيّن إيجاد تبرعات لتغطية تكاليف تنفيذ الأنشطة الإضافية غير الممولة من الميزانية الأساسية.
	وتسعى الاستراتيجية، في جوهرها، إلى إكساب مشاركة البرلمانات الأعضاء في عمل الاتحاد وملكيتهم للمنظمة مزيدا من الفعالية.

