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  الدورة السادسة والستون
   من جدول األعمال١٣٠البند 

التفاعل بني األمم املتحدة والربملانـات      
  الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل

      
  الدويل  التفاعل بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين    

    
  تقرير األمني العام     

  

  موجز  
ــة العامــة القــرار   ٢٠١٠ديــسمرب /يف كــانون األول   ــشأن ٦٥/١٢٣، اختــذت اجلمعي  ب

ويــستند القــرار إىل . التعــاون بــني األمــم املتحــدة والربملانــات الوطنيــة واالحتــاد الربملــاين الــدويل 
العالقة املؤسسية بني األمم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل الـيت تطـورت عـرب العقـد املاضـي                      

  .هيكلية يف عمل األمم املتحدةويوصي بإجياد عنصر برملاين أكثر 
ويف هذا القرار، قررت اجلمعية العامة أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا                    

بــني األمــم املتحــدة والربملانــات الوطنيــة التفاعــل ”الــسادسة والــستني بنــدا قائمــا بذاتــه معنونــا 
ات الوطنيــة والتــشديد علــى عنــوان البنــد وإضــافة الربملانــوبتعــديل . “واالحتــاد الربملــاين الــدويل

التفاعل وليس التعاون، أعربت الدول األعضاء عن رغبتها يف استكشاف السبل الـيت تـستطيع               
وتؤكد الـصياغة أن االحتـاد      . هبا الربملانات الوطنية أن تسهم بعمق أكرب يف عمل األمم املتحدة          

يواصــل االضــطالع بــدور الوطنيــة، ســوف  الربملــاين الــدويل، وهــو املنظمــة العامليــة للربملانــات 
  .حموري يف تعزيز هذه العالقة
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ويــصنف هــذا التقريــر بعــض طرائــق وأمثلــة التفاعــل بــني األمــم املتحــدة والربملانــات       
. ٢٠١٠الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل مغطيا الفترة املمتدة منذ اختاذ القـرار الـصادر يف عـام                 

م منظومة األمم املتحدة بالتعامـل علـى حنـو أكثـر            ويقدم التقرير أيضا توصيات بشأن كيفية قيا      
وتــرد يف مرفــق هــذا التقريــر قائمــة شــاملة  . انتظامــا مــع الربملانــات الوطنيــة يف جمــاالت حمــددة 

  .باألنشطة اليت جرى االضطالع هبا خالل هذه الفترة
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  مقدمة  -أوال   
فيمـا بينـهما   تعـاون  الواصـر  أعلـى توثيـق   األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل   عملت    - ١

هذه العالقة، اليت عززهـا إعـالن        ما فتئت و. ١٩٩٦منذ أبرمت املنظمتان اتفاق تعاون يف عام        
متزايـد، حيـث    تـصطبغ بطـابع مؤسـس       األلفية الداعي إىل تقوية أواصر التعـاون، تتخـذ شـكال            

  .املراقب الدائم  مركزمنحت اجلمعية العامة االحتاد الربملاين الدويل
 برملانـا  ١٥٩وحيظـى  . واالحتاد الربملـاين الـدويل هـو املنظمـة العامليـة للربملانـات الوطنيـة                - ٢

ويـــسهم االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل يف تقويـــة  .املنظمـــة واملـــشاركة يف أنـــشطتهاهـــذه بعـــضوية 
  . التصويت ومساءلة احلكوماتقدراهتا يف جمال الربملانات وبناء 

 االحتـاد  يعمـل و. لـدويل املزيـد مـن املـشاركة الدوليـة للربملانـات        ويعزز االحتاد الربملاين ا     - ٣
، علـى الـصعيد العـاملي     لتعاون الدويل، ويدعم الـشفافية واملـساءلة        على ا  بعد برملاين على إضفاء   

شـك أنـه يف ظـل         وال .التحـديات العامليـة الكـربى     جهود الربملانات مـن أجـل مواجهـة         وحيشد  
ــى      القــانون واحلوكمــة الدميقراطيــة، ُتعــد    ســيادة مبــادئ نظــام دويل قــائم بــشكل متزايــد عل

 فيه من أجل حتديد احللـول       ا مرغوب اأصلب على الصعيد الدويل أمر    مشاركة  املشاركة الربملانية   
   .املمكنة للقضايا العاملية الكربى والعمل على تنفيذها

يف حـشد تأييـد     ة  زيـاد وخيدم التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل غرض            - ٤
هـذا التعـاون   يـضفي   كـذلك . برملاين أكرب لألمم املتحدة ولتنفيـذ االتفاقـات املتعـددة األطـراف     

جتريه األمم املتحدة من مشاورات وما تتخذه مـن قـرارات بـشأن               ما على منظورا برملانيا فريدا  
 بــني التفاعــل زويف هنايــة املطــاف، يــساعد تعزيــ.  الــيت يــشهدها العــصرالقــضايا العامليــة الكــربى

الدميقراطيـة يف العالقـات     سد هوة   األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل يف         
  .الدولية

  
ــدة يف     -ثانيا    ــم املتحـ ــات واألمـ ــني الربملانـ ــسياسي بـ ــل الـ ــارالتفاعـ ــاد  إطـ  االحتـ

  الدويل  الربملاين
 الــدويل يف إتاحــة فــرص لكبــار ، اســتمرت مجعيــات االحتــاد الربملــاين٢٠١٠منــذ عــام   - ٥

مــسؤويل األمــم املتحــدة للتعامــل مــع نطــاق واســع مــن املــشرعني بــشأن القــضايا العامليــة ذات   
وقـد حـضر األمـني العـام ورئـيس اجلمعيـة العامـة         . الصدارة على جدول أعمـال األمـم املتحـدة        

ملمثلـــون ألمـــم املتحـــدة ورؤســـاء الوكـــاالت املتخصـــصة والعامـــة لمانـــة ااألوكبـــار مـــسؤويل 
كـربى اجلاريـة يف      ال جتماعـات االبالوعي  إلذكاء  مجعيات االحتاد الربملاين الدويل،     يف   ،السامون

  . التأييد السياسي هلاحشد األمم املتحدة و
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  التفاعل مع كبار مسؤويل األمم املتحدة    
الـدويل   جلمعية االحتاد الربملـاين      ١٢٥ألقى األمني العام كلمة رئيسية يف افتتاح الدورة           - ٦

ويف مالحظاته، لفت األمني العام االنتباه إىل احلاجـة         . ٢٠١١أكتوبر  /يف برن يف تشرين األول    
إىل مزيد من املساءلة السياسية وشجَّع على مشاركة برملانية قوية يف العملية املفضية إىل انعقـاد              

  .٢٠١٢ يف عام )٢٠+ريومؤمتر (لتنمية املستدامة لمؤمتر األمم املتحدة 
 جلمعيـة االحتـاد الربملـاين الـدويل يف مدينـة            ١٢٤حضر رئيس اجلمعيـة العامـة الـدورة         و  - ٧

، وشـارك خالهلـا يف نقـاش مـع رؤسـاء برملانـات وقـادة برملـانيني                  ٢٠١١أبريـل   /بنما يف نيـسان   
ويف الـدورة نفـسها، طرحـت املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم        . بشأن احلوكمة االقتـصادية العامليـة    

ــة ) هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة (اواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  املتحــدة للمــس أولويــات اهليئ
التعاون مع الربملانات والربملانيني بغرض النـهوض       سبل  وناقشت  . اجلديدة التابعة لألمم املتحدة   

نظمــة األمــم وحــضر املــديران التنفيــذيان مل. باملــساواة بــني اجلنــسني والــتمكني الــسياسي للمــرأة
 جلمعيـة االحتـاد     ١٢٦ وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان الـدورة           )ليونيسيفا(للطفولة  املتحدة  

 وناقـــشا القـــضايا املتعلقـــة بـــصحة األم ٢٠١١أبريـــل /الربملـــاين الـــدويل يف كمبـــاال يف نيـــسان
   .اإليدز والقانون/والطفل، والتنمية املستدامة، وفريوس نقص املناعة البشرية

عتمــدت الربملانــات األعــضاء يف االحتــاد الربملــاين الــدويل   اجلمعيــات، اانعقــاد وخــالل   - ٨
عــن آراء هـذه القــرارات  وإذ تعبِّــر . قـرارات بــشأن القــضايا العامليـة الــيت تواجــه اجملتمـع الــدويل   

توفر إسـهاما سياسـيا فريـد الثـراء يف          فهي  أعضاء األغلبية واملعارضة من أغلب برملانات العامل،        
قرارات أيضا التدابري الـيت ميكـن للربملانـات اختاذهـا دعمـا جلهـود               وحتدد ال . عمل األمم املتحدة  

عممـت  وقـد   . األمم املتحدة وهـي تؤخـذ مـرة أخـرى إىل الربملانـات ملزيـد مـن النظـر واملتابعـة                    
  .جدول األعمالإطار البنود ذات الصلة من القرارات يف اجلمعية العامة وأجهزهتا الفرعية يف 

ــرارات املعتمـــد   - ٩ ــة يف   وعاجلـــت القـ ــوارث الطبيعيـ ــسانية للكـ ــتجابة اإلنـ ة مـــؤخرا االسـ
ــشفافية      ــز االنتقــال الــسلس للــسلطة، وال باكــستان والــصومال، ومنــع العنــف االنتخــايب وتعزي
واملساءلة يف متويل األحزاب السياسية واحلمـالت االنتخابيـة، وتقويـة اإلصـالح الـدميقراطي يف          

يقيــا والــشرق األوســط، والتنميــة املــستدامة     الــدميقراطيات الناشــئة مبــا يف ذلــك يف مشــال أفر    
  . الثروة، وصحة األم والطفلوالتغيري الدميغرايف، وإعادة توزيع السلطة  مواجهةو

ــاملي           - ١٠ ــصعيد الع ــى ال ــم املتحــدة عل ــشؤون األم ــدويل ل ــاين ال ــة االحتــاد الربمل وتكــرر جلن
بإنـشاء جلنـة مكرسـة ملعاجلـة         بعـض الربملانـات، مثـل الربملـان األملـاين،             وضـعتها  املمارسات اليت 

لجنة يف عقد جلسات استماع مع مسؤويل األمـم         الواستمرت  . املسائل املتعلقة باألمم املتحدة   
وقام املـشرعون ممـن     .  وصياغتها  األمم املتحدة  اجتماعات يف   ة الربملاني املسامهةاملتحدة ومناقشة   
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. ات لتنفيــذ االلتزامــات الدوليــةحــضروا دورات اللجنــة باســتعراض التــدابري املتخــذة يف الربملانــ
ــة لعــام   ــوع الثقــايف    ٢٠١١وتــضمنت دورة اللجن ــووي، والتن ــسالح الن ــزع ال  نقاشــات عــن ن

وحتالف احلضارات، والتنمية املستدامة وتعزيز االقتصاد األخضر، ومتابعة أعمـال مـؤمتر األمـم              
متر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم        املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً، والدورة السابعة عشرة ملؤ         

  .املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ
  

   الكربى لألمم املتحدةجتماعاتإدماج شواغل الربملانات يف اال  -ثالثا   
ربملـاين للمـؤمترات العامليـة      ال  اجلانـب  أدى االحتاد الربملاين الدويل دورا رئيسيا يف تنظـيم          - ١١

مكـن مـن   وأعمـال تلـك املـؤمترات     أثـرى ، حيـث     جليلـة  قيمـة  كان هلـذا اجلانـب    وقد  . الكربى
الـالزم  الـدعم الـسياسي   تعبئة وأسهم يف  . ها ونتائج  أعماهلا اآلراء والشواغل الربملانية يف   مراعاة  

، أن  ٦٥/١٢٣واعترافا بذلك، قررت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا           .  املؤمترات لتنفيذ نتائج تلك  
ــدويل بــ    ــشترك مــع االحتــاد الربملــاين ال ــة يف تنظــيم اال ت ــر منهجي ــة جتماعــاتصورة أكث  التداولي

الرئيسية لألمم املتحدة واستعراض االلتزامـات الدوليـة وإدمـاج عنـصر برملـاين فيهـا واملـشاركة                  
  . فيها
 األمـم  اجتماعـات وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أسـهمت الربملانـات يف عـدد مـن                - ١٢

ــع املـــستوى    ــاع الرفيـ ــل االجتمـ ــدة، مثـ ــة   املتحـ ــشأن فـــريوس نقـــص املناعـ ــة بـ ــة العامـ للجمعيـ
، ومـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا                 )نيويورك (٢٠١١اإليدز لعام   /البشرية

 ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة           السابعة عشرة والثامنة عشرة    ، والدورتني )اسطنبول(
، واحلـدث الربملـاين     )ربان، جنـوب أفريقيـا    ييك، ود كانكون، املكس (اإلطارية بشأن تغّير املناخ     

  ). نيويورك( للجنة وضع املرأة ٥٦السنوي مبناسبة الدورة 
ُشـجِّع الربملـانيون    فقد  : من السمات املشتركة  اصطبغت كل هذه االجتماعات بعدد      و  - ١٣

مــع ة مبــوازا؛ وُنظِّــم اجتمــاع برملــاين االجتماعــاتعلــى االنــضمام لوفــودهم الوطنيــة إىل تلــك  
ــدِّم    ــم املتحــدة؛ وقُ ــسي لألم ــؤمتر الرئي ــة  امل ــة رمسي ــسامهة برملاني ــم املتحــدة،   ت م ــة األم  يف عملي

  .بدرجات متفاوتة يف الوثائق اخلتامية ذات الصلة روعيتو
  

  املسار الربملاين ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا    
األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا بوصـفها         تربز املسامهة الربملانية يف مؤمتر       - ١٤

وجـرت هـذه املـسامهة علـى        . ممارسة جيـدة جـديرة بـالتكرار واملزيـد مـن التطـوير يف املـستقبل               
، ومجعـت بـني عناصـر سياسـية         يف وقـت واحـد    مدار فتـرة زمنيـة ممتـدة، وتـضمنت عـدة أبعـاد              
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وقـت مبكـر للغايـة ومت تنظيمهـا كمـسار           وبدأت هذه املـسامهة يف      . يعزز بعضها بعضا  وعملية  
  .برملاين واضح املعامل ضمن العملية احلكومية الدولية األوسع

عدة االحتاد الربملـاين الـدويل، شـاركت الربملانـات مباشـرة وقـدمت إسـهاماهتا يف           اومبس  - ١٥
 برنـامج عمـل بروكـسل لـصاحل         يف تنفيـذ   عمليات استعراض التقدم احملرز على الـصعيد الـوطين        

ــة الوطنيــة، أجــرى االحتــاد الربملــاين   . ٢٠١٠-٢٠٠١قــل البلــدان منــوا للعقــد  أ ومبــوازاة العملي
آرائهــم بــشأن االتفــاق اجلديــد املتعلــق  للحــصول علــى الــدويل مــشاورات مــع أعــضاء الربملــان 

بـني  األفرقـة املـشتركة      وشارك االحتاد الربملـاين الـدويل يف اجتماعـات        . ٢٠٢٠-٢٠١١بالعقد  
البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة غــري  املعــين بأقــل  نظمهــا مكتــب املمثــل الــسامي  الوكــاالت الــيت

الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميـة بغـرض تنـسيق أنـشطة منظومـة األمـم املتحـدة دعمـا                    
للعمليــة التحــضريية للمــؤمتر، كمــا تــابع االحتــاد املفاوضــات احلكوميــة الدوليــة، حيــث طــرح     

  .املشاوراتاليت متخضت عنها ية وجهات النظر الربملان
ومــع تقــدم التحــضريات ملــؤمتر اســطنبول، شــجع املمثــل الــسامي واحلكومــة املــضيفة       - ١٦

مشاركة املشرعني من أقل البلدان منوا من أحزاب األغلبيـة واملعارضـة علـى الـسواء، بوصـفهم                  
 كــلٌ مــن وعقــد. أعــضاء يف وفــودهم الوطنيــة للحــدث الرئيــسي لألمــم املتحــدة يف اســطنبول  

ــا خــالل مــؤمتر       االحتــاد الربملــاين الــدويل واألمــم املتحــدة وبرملــان البلــد املــضيف منتــدى برملاني
 برملـاين علمـا بالعناصـر الرئيـسية لالتفـاق الـدويل             ٢٠٠وأتاح املنتدى إحاطـة زهـاء       . اسطنبول
  . اجلديد
ــة      - ١٧ ــا قوي ــة، وللمــرة األوىل، أحكام ــة اخلتامي ــضمنت الوثيق ــذلك، ت  ترمــي إىل ونتيجــة ل

ومت . مـن ِقبـل الربملانـات الوطنيـة       تنفيـذه   كفالة امللكية الوطنية لربنامج عمل اسطنبول ومتابعتـه         
إعداد مقترح مشروع مشترك بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الـدويل لفتـرة مخـس سـنوات                 

 يـتم احلـصول     دعما لتعميم برنامج العمل عن طريق الربملانـات، وهـو ينتظـر اآلن تنفيـذه ريثمـا                
  .على التمويل الالزم

ويوفر منتدى التعاون اإلمنائي ألصحاب املصلحة املتعـددين، والـذي ميكـن أن يـشارك         - ١٨
أخــصائيي فيــه الربملــانيون مــع ممثلــي احلكومــات واجملتمــع املــدين والــسلطات احملليــة وعــدد مــن   

.  يف األمـــم املتحـــدة، إطـــارا آخـــر لإلنـــصات لـــشواغل الربملانـــات اآلخـــرينالتعـــاون اإلمنـــائي
ومبساعدة االحتاد الربملاين الدويل، أتاحت اجتماعات منتـدى التعـاون اإلمنـائي املنعقـدة يف عـام                 

فرصـا للربملـانيني ملناقـشة     ) مايل، لكسمربغ، أسـتراليا    (٢٠١٢ ويف الربع الثاين من عام       ٢٠١١
ان منوا، وكيفيـة االسـتفادة      إىل أقل البلد  املقدمة   ة املعون  حتديد أهداف  مسائل مثل كيفية حتسني   

وقــد .  مــع جــدول أعمــال التنميــة املــستدامةها تتــسق لتعزيــز فعاليــة التنميــة، وكيفيــة جعلــهامنــ
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املــداوالت الـيت يغلــب عليهــا  سـاعدت مــسامهة الربملــانيني الـسياسية مــن عــدة أوجـه يف تكملــة    
الـوعي بـدور    ذكـاء   إواألهـم هـو أن مـشاركة الربملانـات يف املنتـدى سـاعدت يف                . فينالطابع  ال

 ومـا يتـصل بـذلك مـن عمليـات املـساءلة علـى         ةااللتزامـات املتعلقـة باملعونـ     مراقبة  الربملانات يف   
  .الصعيدين الوطين والعاملي

مـع مكتـب رئـيس اجلمعيـة العامـة          يـشترك   االحتاد الربملاين الـدويل     وعدة سنوات   منذ  و  - ١٩
وترمـي جلـسات االسـتماع إىل       . مم املتحدة يف عقد جلسات االستماع الربملانية السنوية يف األ       

ــشأن         ــم املتحــدة واألكــادمييني ب ــسؤويل األم ــانيني والدبلوماســيني وم ــني الربمل ــز التفاعــل ب تعزي
التقــارير املــوجزة عــن  تعمــيم وجيــري . القــضايا ذات الــصدارة علــى جــدول األعمــال الــدويل  

وقد ركـزت أحـدث     . ى السواء الربملانات الوطنية عل  يف  جلسات االستماع يف اجلمعية العامة و     
، علـى املـساءلة     ٢٠١١نـوفمرب   /جلسات االستماع الربملانية، واملنعقدة يف أواخـر تـشرين الثـاين          

وتناولــت جلــسة االســتماع طرائــق حتقيــق   . الــسياسية مــن أجــل عــامل أكثــر ســالما وازدهــارا   
يف تعزيـز   العامـة   عيـة   مشاركة أكثر فعالية للشباب واجملتمع املدين، وشفافية امليزانية، ودور اجلم         

  .املساءلة السياسية العاملية
  

  اإلشراف الربملاين على االلتزامات الدولية  - رابعا  
علــى مــدى العقــد املاضــي، ارتكــزت اجلهــود املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد       - ٢٠

بالـدور  شترك  املـ الـوعي   عمل األمـم املتحـدة علـى        ل ُبعٍد برملاين    إعطاءالربملاين الدويل الرامية إىل     
. ام التعهـدات الدوليـة وتنفيـذها      كفالـة احتـر   يف   أعـضاؤها لربملانـات و  ا احليوي الذي تضطلع به   

جتـسيد  لـضمان   املوجـودة يف متناوهلـا      طائفـة واسـعة مـن األدوات        االسـتعانة ب  لربملانـات   ميكن ل و
اإلجـراءات  القـوانني والـسياسات و  يف املبادئ وااللتزامات الواردة يف خمتلف الـصكوك الدوليـة    

  .والربامج وامليزانيات الوطنية
وعلى مر السنوات، عملت عدة وكاالت وهيئات تابعة لألمم املتحدة عن كثـب مـع                 - ٢١

وأدوات أخــرى لفائــدة الربملــانيني، تركــز علــى  أدلــة االحتــاد الربملــاين الــدويل لوضــع كتيبــات و 
 القـانون اإلنـساين الـدويل، ومحايـة      ومشلت املواضيع املتطـرق إليهـا     . االلتزامات الدولية الرئيسية  

ــى     ــة عل ــة الدميقراطي ــل، والرقاب ــصغرية  قطــاع األمــين الالالجــئني، وحقــوق الطف ، واألســلحة ال
ــة للمنظــور اجلنــساين،      ــة املراعي ــز ضــد املــرأة، وامليزن  واألســلحة اخلفيفــة، والقــضاء علــى التميي

اإليــدز، /ناعــة البــشريةوحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واالجتــار بالبــشر، وفــريوس نقــص امل
ا سـاعد علـى تبّنـي ممارسـات         مموقد ُترجم كثري من هذه املنشورات إىل عدة لغات،          . والقانون
لتعهـدات  الـذي يعـزز ا  إصالحات تشريعية وأشكال أخـرى مـن العمـل الربملـاين         اعتماد  جيدة و 
  . الدولية
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ات حقـوق اإلنـسان، سـاعد        املنشأة مبوجـب معاهـد       املتحدة     األمم  وبالعمل مع هيئات      - ٢٢
يتعلـق باسـتعراض التعهـدات الدوليـة علـى        مـا  االحتاد الربملاين الدويل علـى متكـني الربملانـات يف         

ــا و. الــصعيد الــوطين ــة العامــة يف قرارهــا  اعتراف  االحتــاد ٦٥/١٢٣ هبــذا العمــل، تــشجع اجلمعي
نـشأة مبوجـب معاهـدات    الربملاين الدويل علـى تعزيـز إسـهامه يف نظـام هيئـات األمـم املتحـدة امل            

وجملس حقـوق اإلنـسان، وخاصـة فيمـا يتـصل باالسـتعراض الـدوري الـشامل                 حقوق اإلنسان   
وتقـدم التجربـة    . ملدى وفاء الدول األعضاء بااللتزامـات والتعهـدات يف جمـال حقـوق اإلنـسان              

وص املكتسبة فيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة رؤى قيمـة خبـص                  
  . وآليات االستعراض األخرى  املتحدة     األمم  دما هبيئات معاهدات  قُسبل املضّي

  
  القضاء على التمييز ضد املرأة ب  عمل اللجنة املعنية يفة الربملانياملشاركة    

يف سـياق اتفاقيـة   حىت اآلن الدولية االلتزامات  على ةالربملانيالرقابة   أجنح أشكال    جتلت  - ٢٣
ويعمــل االحتــاد الربملــاين الــدويل مــع برملانــات  .  مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة القــضاء علــى

ماهتا يف اهإسـ البلدان قيد االستعراض بغية متكينها من املشاركة يف عمليـة االسـتعراض، وتقـدمي          
اسـتنتاجاهتا لينظـر فيهـا الربملـان ويتخـذ إجـراءات            تلقي  التقرير الوطين، وحضور دورة اللجنة و     

  .بشأهنا
وتقوم اللجنة حاليا برصد ممنهج ملستوى املشاركة الربملانيـة يف عمليـة إعـداد التقـارير،        - ٢٤

بانتظـام  تعتمـد   غـدت   كما أهنا   . وتتلقى تقارير االحتاد الربملاين الدويل يف كل دورة من دوراهتا         
اعتمــدت بيانــا يوصــي بــأن تكفــل قــد تتلقــى الربملانــات نــسخة مــن اســتنتاجاهتا، وبــأن توصــية 

دول األطـراف املـشاركة التامـة للربملـان وأعـضائه يف عمليـة اإلبـالغ والتنفيـذ التـام لالتفاقيـة                      ال
  . وبروتوكوهلا

  
  الربملانات واألمم املتحدة على الصعيد الوطين  - خامسا 

شؤون األمــم لــ واصــل الفريــق االستــشاري الــذي أنــشأته جلنــة االحتــاد الربملــاين الــدويل  - ٢٥
اتـساق  مـا حتقـق مـن     و،“توحيد األداء” املبادرة اإلصالحية املعنونةفيذ   مدى تن  دراسةاملتحدة  

إىل الـيت توجـه الفريـق االستـشاري         يدانيـة   البعثات امل ويف أعقاب   . املنظومة على الصعيد الوطين   
ــة  ــامجهوريـ ــدةترتانيـ ــام  ) ٢٠٠٨ ( املتحـ ــة  ، )٢٠٠٩(وفييـــت نـ ــه يف بعثـ ــا  توجـ ــة إىل غانـ ثالثـ

، وأصدر تقريـرا يتـضمن توصـيات موجهـة إىل الربملانـات وإىل              ٢٠١١مايو  /وسرياليون يف أيار  
  .األمم املتحدة حول كيفية تيسري مشاركة برملانية أكرب يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية

توصل إليه االستقصاء الربملاين العاملي لعـام         ما امليدانيةاستنتاجات البعثات   وقد أكدت     - ٢٦
بيانــه يف  جتلــت و،ؤمتر العــاملي الثالــث لرؤســاء الربملانــات املــُعرضــت علــى   مــن نتــائج٢٠١٠
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  التواصل الربملاين مع األمم املتحـدة تزايـدا مطـردا علـى مـر الـسنوات،                 شهد ويف حني . اخلتامي
  . تزال هناك إمكانية للمزيد من التفاعل بني الربملانات واألمم املتحدة على الصعيد الوطين ال
ت الوطنيــة يف وضــع االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة بأمهيــة وتتــسم مــشاركة الربملانــا  - ٢٧

وقد كثفت بعض أفرقة األمم املتحـدة القطريـة اتـصاالهتا بالقيـادات الربملانيـة واللجـان                 . خاصة
ــة إلشــراك الربملــان يف اآلليــات الوطنيــة للتــشاور والتقيــيم و    ، وهــي التــصديقاملختــارة يف حماول

  .مشجعا ينبغي االقتداء به يف أماكن أخرىممارسة جيدة ناشئة تقدم مثاال 
وقد عمل االحتاد الربملاين الدويل مع العديد من املكاتـب القطريـة لألمـم املتحـدة أثنـاء                    - ٢٨
 الراميــة إىل تعزيــز قــدرات وهياكــل الربملانــات ، برناجمــا للمــساعدة التقنيــة٢٠يفــوق   مــاتنفيــذ

ــة املتحــ    ــارات العربي ــستان، واإلم ــة يف أفغان ــور    الوطني ــو، وتيم ــد، وتوغ دة، وباكــستان، وتايلن
ليشيت، واجلزائر، ومجهورية أفريقيا الوسـطى، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ومجهوريـة الو               
الدميقراطيـة الــشعبية، وجنـوب الــسودان، وروانـدا، والــسودان، وسـرياليون، وسيــشيل، وغينيــا     

. ديا، والكونغو، وليربيا، وملـديف    بيساو، وفلسطني، وفييت نام، وكمبو     - االستوائية، وغينيا 
واستفاد االحتاد الربملاين الدويل مـن خـربة أعـضائه وحنكتـهم اجلماعيـة، ومهـا مقومـان فريـدان                    

  .يساعدانه على بناء قدرات الربملانات وتشجيع املمارسات الدميقراطية السليمة
  

   الربملانات وأفرقة األمم املتحدة القطرية    
زيــادة االتــساق والفعاليــة  ل فرصــة “داءاألتوحيــد ” ية املعنونــةصــالحاإلاملبــادرة  تتــيح  - ٢٩
تقــوم بــرامج   مــافكــثريا. يتعلــق ببنــاء قــدرات الربملانــات الوطنيــة ومــدها باملعونــة اإلمنائيــة فيمــا

عــدم وجتزئهــا لطلــب، ممــا أدى إىل لاملــساعدة الربملانيــة علــى مبــدأ العــرض بــدل أن تــستجيب  
لـذلك ينبغـي إشـراك الربملانـات        . وضـعف االلتـزام هبـا وقلـة نتائجهـا          امتالك زمام املبـادرة فيهـا     

هــود الراميــة إىل املواءمــة بــني الــربامج اإلمنائيــة واألولويــات الــيت حتــددها         اجليف بقــدر أكــرب  
  . السلطات الوطنية

برملــان يعمــل مــع وتــشكل حالــة غانــا مثــاال إجيابيــا لفريــق قطــري تــابع لألمــم املتحــدة   - ٣٠
شراكة الربملان واألمم املتحـدة مـن أجـل بلـوغ األهـداف       ”إن  يقتدى هبا، حيث    وطين بطريقة   
 مــن وكــاالت ١٤ بــني الربملــان ورؤســاء ٢٠١٠أغــسطس /، املوقعــة يف آب“اإلمنائيــة لأللفيــة

ــد، أســهمت يف    ــم املتحــدة يف البل ــادة تنظــيم  األم ــم املتحــدة و  زي ــني األم ــاون ب ــالتع وزارات ال
التـشريعية وحتقيـق تكامـل الـسياسات        التـدابري   املختارة، بغيـة تعزيـز      ة واللجان الربملانية    ياحلكوم

  .خمتلف امليادين ذات الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفيةيف واستعراضها 
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  التوصـيات  - سادسا 
هـو    مـا يتراوح تفاعل األمم املتحدة والربملانـات الوطنيـة واالحتـاد الربملـاين الـدويل بـني              - ٣١

وقـد تطـورت طرائـق      .  وميس كافة جمـاالت الـسياسات العامـة تقريبـا          ،سياسي وما هو تشغيلي   
تطـوير هـذا التفاعـل،      مواصـلة   إىل  األمـني العـام     وإذ يتطلـع    . التفاعل لتشمل عدة ُنهج ابتكارية    

  .يود أن يقدم التوصيات التالية
علـى تيـسري    تعمل مبزيد مـن االنتظـام        والدول األعضاء أن       املتحدة     األمم  ميكن ملنظومة     - ٣٢

الــيت اتبعــت ملمارســة اجليــدة بعــد االدوليــة، االجتماعــات وجــود عنــصر برملــاين قــوي يف أهــم  
  .مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوامؤخراً يف 

ــني       و  - ٣٣ ــاط ب ــق االرتب ــسعيا إىل توثي ــدويل أن ي ــاين ال ــم املتحــدة واالحتــاد الربمل ميكــن لألم
 جتـري يف  الـيت    ية والتفاوض يةالتداولاالجتماعات  أهم  بني  انية السنوية و   الربمل  االستماع جلسات

 وهكـذا، ميكـن أن تكـون لنتـائج جلـسات          .  العاملية ااألمم املتحدة، مبا يف ذلك اإلعداد ملؤمتراهت      
الوثــائق يف  الربملانيــة فائــدة أكــرب يف تقــدمي إسـهام برملــاين إىل مثــل هــذه املــشاورات و االسـتماع 
  .اخلتامية
ينبغــي للــدول األعــضاء أن تــشجع برملاناهتــا علــى اإلســهام يف صــياغة تقــارير الــدول       - ٣٤

 وإىل جملس حقوق اإلنسان، وأن تشركها أيـضا          األمم املتحدة،  هيئات معاهدات  األطراف إىل 
 أن تــضع طرائــق  األمــم املتحــدةينبغــي هليئــات معاهــداتو. يف متابعــة توصــيات هــذه اهليئــات 

 على شاكلة التعاون القائم يف الـسنوات        ،لربملاين الدويل والربملانات الوطنية   للتعاون مع االحتاد ا   
األخرية بني االحتاد الربملاين الدويل واللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة والربملانـات                   

  .الوطنية اليت توجد بلداهنا قيد االستعراض
ــسعى األمــ      - ٣٥ ــيت ت ــدة الناشــئة ال ــا املمارســة اجلي ــا  أم ــستوى  م املتحــدة إىل اتباعه ــى امل عل

ــها املوضــوعي   القطــري ــصاالت يف جانب ــز االت ــارة يف    بتعزي ــة واللجــان املخت ــادات الربملاني بالقي
هي تقدم مثـاال مـشجعا      فحماولة إلشراك الربملان يف اآلليات الوطنية للتشاور والتقييم والتحقق،          

  .ينبغي االقتداء به يف أماكن أخرى
مـن اخلـربة الفريـدة      اسـتفادهتا   ى القطـري، ميكـن لألمـم املتحـدة أن تعـزز             على املستو و  - ٣٦

لالحتاد الربملاين الدويل وأعضائه من الربملانات يف تقوية املؤسسات الربملانية، خاصـة يف البلـدان               
  .رساء الدميقراطيةإلأو اليت تشهد عمليات / و الرتاعاتاخلارجة من

سـنوي منـتظم بـني جملـس        عقد اجتمـاع    ، ينبغي   ٦٥/١٢٣ اجلمعية العامة    وفقا لقرار و  - ٣٧
الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق واإلدارة العليــا لالحتــاد الربملــاين  
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ساق بني عمل املنظمتني واحلـصول      زيادة االت ب  تبادل الرأي يف املسائل املتعلقة     الدويل، من أجل  
  على أقصى قدر ممكن من الدعم الربملاين لألمم املتحدة؛

ميكن ملنظومة األمم املتحدة ذاهتا أن تعمل على حنو وثيق واسـتباقي مـع جلنـة االحتـاد                  و  - ٣٨
شؤون األمم املتحدة وفريقها االستشاري من أجل فحص الدروس املـستفادة،           لالربملاين الدويل   

د املمارسات اجليدة، والزيادة يف تعزيز الشراكة االستراتيجية بني األمم املتحدة واالحتـاد             وحتدي
  .الربملاين الدويل

يـستعاض  ميكن عقد اتفاق جديد للتعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملـاين الـدويل      و  - ٣٩
ا الـسنوات اخلمـس     الـيت شـهدهت   تطـورات   المتشيا مع   ،  ١٩٩٦عن االتفاق املتقادم املربم سنة      به  

  .عشرة املاضية
بـني األمـم املتحـدة والربملانـات الوطنيـة واالحتـاد الربملـاين             املتنامية  على ضوء الشراكة    و  - ٤٠

ــافع هــذا       ــة العامــة لألمــم املتحــدة أن تواصــل استكــشاف طرائــق ومن الــدويل، قــد تــود اجلمعي
   .ماهلاهذا املوضوع كبند مستقل يف جدول أعتواصل إدراج التفاعل، وأن 
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  املرفق
قائمــة األنــشطة املــشتركة الــيت اضــطلعت هبــا األمــم املتحــدة والربملانــات      

  ٢٠١٠سبتمرب /الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل منذ أيلول
  

  الدميقراطية وحقوق اإلنسان  - أوال  
ويل مت إصــدار التقريــر الربملــاين العــاملي، وهــو منــشور مــشترك بــني االحتــاد الربملــاين الــد  - ١

ويركز التقرير، وهو مثرة عـامني مـن        . ٢٠١٢أبريل  /وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف نيسان     
البحث املكثف مبشاركة عدد كبري من الربملانات األعضاء يف االحتاد، علـى تطـور العالقـة بـني                  

ويــسعى إىل االســتفادة مــن خــربات املؤســسات وفــرادى الــسياسيني       . املــواطنني والربملانــات 
ــة       لتح ــسليمة لتلبي ــة عــن املمارســة ال ــد التحــديات القائمــة وضــغوط اجلمهــور، وتقــدمي أمثل دي

  .توقعات املواطنني على حنو أفضل
وانعقــدت جلــسة االســتماع الربملانيــة املــشتركة الــسنوية بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد     - ٢

ــز املــساءلة الــسياسية مــن أجــل عــامل يــسوده الــسالم واالزدهــ    ”بــشأن موضــوع  ، يف “ارتعزي
 مـــن أعـــضاء ١٨٠وحـــضر اجللـــسة أكثـــر مـــن . ٢٠١١نـــوفمرب /نيويـــورك يف تـــشرين الثـــاين

الربملانات واملوظفني الفنيني، ومت التركيز فيها على مسائل تتعلق بدور األمـم املتحـدة يف تعزيـز               
املساءلة العاملية، ومـشاركة الـشباب يف العمليـة الدميقراطيـة، وتعزيـز الـصالت بـني املؤسـسات                   

  .وطنية واجملتمع املدين، فضالً عن املمارسات اجليدة من أجل شفافية امليزانيةال
 ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٥ومت الترويج على نطاق واسع لليوم الدويل للدميقراطيـة يف             - ٣

وأفـاد  . لدى الربملانات عن طريق سلسلة من املناسـبات واملنـشورات، بنـاًء علـى طلـب االحتـاد                 
وطنيـاً ومنظمـة برملانيـة إقليميـة عـن أنـشطتها ومبادراهتـا لالحتفـال بـاليوم                   برملانـاً    ٣٥أكثر من   

  .الدويل للدميقراطية
وعقدت إدارة الشؤون السياسية التابعة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة واملعهـد الـدويل                   - ٤

يـز  للدميقراطية واملساعدة االنتخابية سلسلة من اجتماعات املائدة املستديرة بشأن موضـوع تعز           
ــاهم يف الـــدورات املكرســـة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني     ــا االحتـــاد وسـ الدميقراطيـــة، شـــارك فيهـ

  ). ٢٠١١يوليه /متوز(، وحقوق اإلنسان والدميقراطية )٢٠١١مايو /أيار(والدميقراطية 
ونظمت األمم املتحدة واالحتاد عرب املركز العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت              - ٥

ــان املــ  ــام    يف الربمل ــة للع ــات اإللكتروني ــاملي للربملان ــوب  ٢٠١٠ؤمتر الع ــسبورغ، جن ، يف جوهان
ومن بني املواضـيع الـيت تناوهلـا املـؤمتر العالقـات بـني       . ٢٠١٠أكتوبر /أفريقيا، يف تشرين األول   

وتلــت . الربملانــات ووســائط اإلعــالم يف إطــار تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت احلديثــة  
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حتقيـق املزيـد مـن الـشفافية يف التـشريعات           ”سة مـشتركة دوليـة بـشأن        مؤمتر جوهانسبورغ جل  
 عقـــدت يف كـــونغرس الواليـــات املتحـــدة يف واشـــنطن  “باســـتخدام معـــايري املـــستند املفتـــوح 

  .٢٠١٢ فرباير/العاصمة، يف شباط
املعلومـات  : التحـدي الثالثـي ألمـن الفـضاء اإللكتـروين         ”وُعقد منتـدى برملـاين بـشأن          - ٦

ــون و ــار “اهلياكــل األساســية واملواطن ــف، يف أي ــايو / يف جني ، وُنظــم يف إطــار املركــز   ٢٠١١م
وكان املنتدى جزًءا مـن احلـوار اجلـاري         . العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الربملان     

. ٢٠١٥يف سياق التحضري ملؤمتر متابعة القمة العامليـة جملتمـع املعلومـات، املزمـع عقـده يف عـام                
  . يات النامجة عن إساءة استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتوتناول التحد

: الربملانـات واألقليـات والـشعوب األصـلية       ”وُعقد مؤمتر برملاين دويل حـول موضـوع           - ٧
أكتـوبر  /، يف والية تشياباس، باملكسيك، يف تشرين األول       “املشاركة الفّعالة يف قضايا السياسة    

عــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وبرملــان املكــسيك،    ومت تنظــيم املــؤمتر بالت. ٢٠١٠
وحكومــة واليــة تــشياباس، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، واخلــبري املــستقل املعــين 

واختتم املؤمتر باعتماد بيان والية تـشياباس       . بقضايا األقليات، والفريق الدويل حلقوق األقليات     
األقليـات والـشعوب األصـلية مـن املـشاركة الفعليـة يف        كـني الذي يهدف إىل وقـف التمييـز ومت       

  . صنع القرار
ــامج اإلمنــائي عــدداً مــن الدراســات املتعلقــة حبقــوق        - ٨ ونــشر االحتــاد بالتعــاون مــع الربن

نظـرة  : متثيـل األقليـات والـشعوب األصـلية يف الربملـان          ”: األقليات والشعوب األصلية من بينها    
ــاملة ــوع يف الرب” ، و“شـ ــانالتنـ ــلية  : ملـ ــشعوب األصـ ــات والـ ــوات األقليـ ــغاء إىل أصـ ، “اإلصـ

  .“دراسات حاالت إفرادية عن متثيل الشعوب األصلية واألقليات يف الربملان” و
األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، عقــد االحتــاد يف تــشرين        وبالتعــاون مــع مفوضــية    - ٩

قوق املدنيـة والـسياسية   تنفيـذ العهـد اخلـاص بـاحل    ” حلقة دراسية بعنـوان  ٢٠١٠أكتوبر  /األول
ــة    ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــا:والعهــد اخلــاص ب  “دور الربملانــات يف ذلــك؟   م

ــدين         ــا يف العه ــصوص عليه ــوق املن ــى احلق ــانيني عل ــة الدراســية إىل إطــالع الربمل وســعت احللق
كـن أن تقـدمها     الدوليني، وأسلوب عمل جلان الرصد التابعـة لألمـم املتحـدة، واملـسامهة الـيت مي               

وتطرقــت احللقــة الدراســية أيــضاً إىل نطــاق احلــق يف حريــة  . الربملانــات يف عمــل تلــك اللجــان 
  .التعبري واحلق يف العمل يف عامل معومل واآلثار العملية املترتبة عليهما

ونظــم االحتــاد واليونيــسيف حلقــة دراســية إقليميــة شــارك فيهــا أعــضاء برملانــات دول    - ١٠
. “جعـل حقـوق األطفـال األكثـر ضـعفاً حقيقـة ماثلـة             ”قها بشأن موضـوع     وسط أوروبا وشر  

، ٢٠١١يونيــه /واستــضافت احللقــة الدراســية اجلمعيــة الوطنيــة ألرمينيــا يف يريفــان، يف حزيــران
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ووقـع التركيـز    . تطبيقـه يف املنطقـة     وأسهمت مبقدمة عن النظام الدويل حلقـوق الطفـل وطرائـق          
  .بشكل خاص على تعنيف األطفال

جلـان هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان           وشارك االحتاد يف االجتماع الثاين عشر بني        - ١١
وكـان الغـرض مـن االجتمـاع أن تقـوم اللجـان             . ٢٠١١يونيـه   /املنعقد يف جنيـف، يف حزيـران      

وعــرض االحتــاد حملــة عامــة عــن  . باعتمــاد هنــج منــسق هبــدف تعزيــز فعاليــة هيئــات املعاهــدات  
ائه بتعزيز قـدراهتم يف جمـال النـهوض حبقـوق اإلنـسان باملـشاركة               املساعدات اليت يقدمها ألعض   

  . املباشرة يف أعمال خمتلف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
واخنرطــت رئيــسة جملــس حقــوق اإلنــسان، وجمموعــة خمتــارة مــن الــدول األعــضاء يف      - ١٢

سـيما يف جمـال       وال مناقشات غري رمسية حول أنسب الطرق لتعزيـز دور الربملانـات يف اجمللـس،             
والتأم اجتماع مـشترك    . االستعراض الدوري الشامل لتنفيذ االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان       

 مبناســبة انعقــاد الــدورة التاســعة عــشرة  ٢٠١٢مــارس / آذار٩يف هــذا الــشأن، يف جنيــف، يف  
  . للمجلس

  
  املساواة بني اجلنسني  -ثانيا   

ــة     - ١٣ ــة هليئ ــة    ألقــت املــديرة التنفيذي األمــم املتحــدة للمــرأة كلمــة يف االجتماعــات الربملاني
وألقــت كــذلك .  للجنــة وضــع املــرأة ٢٠١٢  و٢٠١١الــسنوية مبناســبة انعقــاد دوريت عــامي  

وعقـب االجتمـاع،   .  لالحتـاد الربملـاين الـدويل يف مدينـة بنمـا          ١٢٤الكلمة الرئيسية يف اجلمعيـة      
هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة لتحديـد فـرص            أنشئت آلية لعقد مـشاورات منتظمـة بـني االحتـاد و           

  .العمل املشترك واملضي هبا قدماً
 للخارطـة العامليـة ملـشاركة       ٢٠١٢طبعـة عـام      ٢٠١٢وُنشرت يف الربع الثاين من عام         - ١٤

املرأة يف السياسة اليت تصدر عن االحتاد واألمم املتحدة وتقدم بيانات قطريـة عـن متثيـل النـساء                   
وتربز اخلارطة التقدم الـذي أحرزتـه املـرأة يف املـشاركة يف     . ملكاتب التنفيذية يف الربملانات ويف ا   
 مبـادرة تنميـة     -وأصدر االحتاد، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي          . الربملانات الوطنية 

ول الربملانات يف املنطقة العربية، تقريراً عن الربملانـات الـيت تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية يف الـد           
  . العربية
ونظم االحتاد، بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، اجتماعـاً ليـوم واحـد للربملـانيني                  - ١٥

وكـان  . ٢٠١٢فربايـر  /املشاركني يف الدورة السادسة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة يف شـباط      
لـى وضـع   ، مـع التركيـز ع  “هـو دور الربملانـات؟      مـا  :متكني املـرأة الريفيـة    ”موضوع االجتماع   

وُعرضـت  . استراتيجيات لـتمكني املـرأة الريفيـة، مبـا يف ذلـك مـن منظـور مـشاركتها الـسياسية          
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ويف أثنـاء األسـبوع نفـسه، صـدر مبقـر األمـم             . نتائج االجتماع الربملـاين يف جلـسة عامـة للجنـة          
ــسياسية     ــرأة يف ال ــشور امل ــورك من ــام : املتحــدة يف نيوي ــم املتحــدة    ٢٠١٢ع ــني األم ــشترك ب  امل

  . حتادواال
االجتمـاع الربملـاين الـسنوي املعقـود مبناسـبة الـدورة اخلامـسة واخلمـسني للجنـة                   والتأم  - ١٦

دور الربملانـات يف    ”عكفوا على دراسة     مبشاركة برملانيني  ،٢٠١١فرباير  /وضع املرأة يف شباط   
ــا        ــوم والتكنولوجيـ ــدريب والعلـ ــيم والتـ ــى التعلـ ــات علـ ــساء والفتيـ ــصول النـ ــرص حـ ــز فـ تعزيـ

مــشتركاً مــع برنــامج  اجتماعــا وأثنــاء األســبوع نفــسه، نظــم االحتــاد. “هن يف ذلــكومــشاركت
األمــم املتحــدة اإلمنــائي بــشأن العنــف الــسياسي ضــد النــساء واجتماعــا ثانيــاً مــستقالً عــن دور  

 مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املــتعلقني بتخفــيض معــدل  ٥  و٤الربملانــات يف حتقيــق اهلــدفني 
  . سني صحة األمهاتوفيات األطفال، وحت

وقــدم االحتــاد يف الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد    - ١٧
 تقريــرا عــن أنــشطته ومــشاركته الربملانيــة يف عمليــة اإلبــالغ عــن  ٢٠١١يوليــه /املــرأة، يف متــوز

ة احلديثــة الــيت وتــشمل املــساعدة التقنيــ. اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
قدمها االحتاد للربملانات بشأن املساواة بني اجلنسني، مواصلة املشاورات مـع برملانـات بوركينـا        
فاسو وتوغو ورواندا والكامريون ومايل لدعم اإلصالح الربملاين، مبا يف ذلك يف جمال مكافحـة              

اض اللجنـة يف دورهتـا      وأبلغت أربعة من البلدان الثمانية الـيت كانـت قيـد اسـتعر            . تعنيف النساء 
  . التاسعة واألربعني عن نوع من املشاركة الربملانية يف عملية االستعراض الوطنية

نـسان، حلقـة دراسـية حـول موضـوع          حقـوق اإل  قد االحتاد، بالتعاون مـع مفوضـية        وع  - ١٨
ــشرين األول    ــرأة، يف ت ــوق امل ــشريع حلق ــوبر /الت ــى    . ٢٠١٠أكت ــية عل ــة الدراس وركــزت احللق

. مييز، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف العملية التـشريعية، ومراقبـة إنفـاذ القـوانني        تعريف الت 
سـيما سـبل ووسـائل تعزيـز التعـاون بـني         وال وتناولت أيضاً دور الربملانات يف تنفيـذ االتفاقيـة،        

  . اللجنة والربملانات الوطنية واالحتاد
مم املتحدة للمرأة واحلكومة املـصرية      ، نظم االحتاد وهيئة األ    ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   - ١٩

وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملعهــد الــدويل للدميقراطيــة وشــبكة املعــارف الدوليــة للنــساء 
ــاهرة       ــدة مــستديرة يف الق ــسويدي باإلســكندرية، مائ ــسياسة واملعهــد ال ــدان ال العــامالت يف مي

. “اخلربات والدروس املستفادة دوليـاً    تبادل  : مسارات املرأة يف التحوالت الدميقراطية    ”بعنوان  
وحبثــت املائــدة املــستديرة املــسارات حنــو التحــول الــدميقراطي، واحلكــم الرشــيد واملــساواة بــني  

  .ودارت مناقشات بشأن قانون االنتخابات ومتثيل املرأة. اجلنسني والعدالة االجتماعية
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ملتحـدة اإلمنـائي يف األردن   ، عقد االحتاد ومكتب برنامج األمـم ا     ٢٠١١مايو  /ويف أيار   - ٢٠
. وجملس النواب األردين دورة للربملانيني األردنيني بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة             

وركــز احلــدث علــى اإلجنــازات املتحققــة يف األردن يف جمــال تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع 
   .الصددزالت قائمة يف هذا   ماأشكال التمييز ضد املرأة والتحديات اليت

  
  التنمية املستدامة  -ثالثا   

ثيق مع مكتب املمثل الـسامي ألقـل البلـدان منـوا، والبلـدان              ، بالتعاون الو   االحتاد شارك  - ٢١
ؤمتر األمــم يف األعمــال التحــضريية ملــ ،الــساحلية، والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــةغــري الناميــة 

ــدان منــوا    ــل البل ــع املعــين بأق ــواملتحــدة الراب ــار ، املعق ــايو /د يف إســطنبول يف أي ــدم . ٢٠١١م وق
االحتاد، بوصفه منسق املسار الربملاين من املؤمتر، معلومات أُدجمت يف الوثيقة اخلتاميـة للمـؤمتر،               
وشــارك يف تنظــيم املنتــدى الربملــاين عــشية انعقــاد املــؤمتر، إىل جانــب اجلمعيــة الوطنيــة الكــربى  

  .لتركيا
، التزامـات   سطنبولإبرنامج عمل   خلتامية للمؤمتر، وهي    ونتيجة لذلك، مشلت الوثيقة ا      - ٢٢

وبــدأ االحتــاد واملكتــب مــشروعاً  . جديــدة ومهمــة بــشأن الــدور الــذي تــضطلع بــه الربملانــات   
ويـتم إعـداد مقتـرح    . مشتركاً للمتابعة، كما انطلقـت عمليـة مجـع التربعـات لتمويـل املـشروع           

امـات اجلديـدة ألقـل البلـدان منـوا يف        مشروع مشترك مـع املكتـب للمـساعدة علـى تنفيـذ االلتز            
وكخطــوة أوىل حنــو تنفيــذ برنــامج عمــل إســطنبول مــن خــالل الربملانــات، عقــد . العقــد املقبــل

  .٢٠١١ديسمرب /االحتاد واملكتب حلقة دراسية وطنية أوىل يف كمبوديا يف كانون األول
 يف ٢٠١٢اإلمنـائي لعـام   وُعقدت الندوة الرفيعة املستوى األوىل إعداداً ملنتدى التعاون      - ٢٣

وساهم االحتاد مسامهة مهمة يف جدول أعمال االجتماع وسـاعد يف تيـسري           . مايو/مايل يف أيار  
وُعقـــدت النـــدوة الثانيـــة يف . مــشاركة الربملـــانيني بوصـــفهم مـــن اجملموعـــات الرئيـــسية املعنيـــة 

ضطلع أكتوبر، وركزت على الـدور التحفيـزي الـذي تـ          /لكسمبورغ يف منتصف تشرين األول    
الرفيـع  الرابـع   املنتـدى   وساعد كـال االجتمـاعني أيـضا علـى تعزيـز البعـد الربملـاين يف                 . به املعونة 

 املعقود يف بوسان، يف مجهورية كوريا، حيـث ُنظـم أيـضا منتـدًى               املستوى املعين بفعالية املعونة   
  .٢٠١١نوفمرب /دام يوماً واحداً يف تشرين الثاين برملاين
حنـو  ’’  حتـت عنـوان      ٢٠١٠ستماع الربملانية يف األمم املتحدة لعـام        وُعقدت جلسة اال    - ٢٤

ــصادي  ــة وإعــادة تنظــيم احلوكمــة   : االنتعــاش االقت ــادة النظــر يف التنمي ــة إع يف كــانون ‘‘ العاملي
 عضوا برملانيا، فضال عـن مـسؤولني مـن    ١٦٠وحضر هذ احلدث حنو . ٢٠١٠ديسمرب  /األول

تمع املدين، وحبثوا أوجه االختالل اهليكلي يف االقتـصاد         األمم املتحدة، وسفراء، وخرباء من اجمل     
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العاملي، وإصالح النظام املايل الدويل، وإعادة التفكري يف التنمية املستدامة ضمن اإلطـار العـاملي         
  .احلايل، والعالقة بني األمم املتحدة وجمموعة العشرين يف جمال احلوكمة االقتصادية العاملية

، قرر املشاركون يف الدورة التنفيذية الثالثـة واخلمـسني          ٢٠١١نيه  يو/ حزيران ٢٨ويف    - ٢٥
، مواءمـة طرائـق     مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة       جمللس التجارة والتنمية، وهو هيئة إدارة       

  .التعاون بني املؤمتر واالحتاد مع ممارسات اجلمعية العامة، وبالتايل منح االحتاد مركز املراقب
اد اجتمـاعني للربملـانيني بـاالقتران مـع الـدورتني الـسادسة عـشرة والـسابعة           وعقد االحتـ    - ٢٦

ــة بــشأن تغــري املنــاخ   عــشرة ملــؤمتر األطــراف يف   ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ، املعقــودتني يف اتفاقي
وُنظــم االجتماعـان باالشـتراك مــع   . كـانكون، يف املكـسيك، مث يف ديربــان، يف جنـوب أفريقيـا    

 يف املكـسيك    برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      وتعاون مكتب   . وب أفريقيا برملاَني املكسيك وجن  
ويف كـال االجتمـاعني، ُوجـه       . تعاوناً وثيقاً مـع االحتـاد إلعـداد االجتمـاع املعقـود يف كـانكون              
   .إعالن برملاين لالجتماعات الرئيسية اليت تنظمها األمم املتحدة

 بشأن منظمة التجـارة العامليـة يف        ٢٠١١ لعام   الدورة السنوية للمؤمتر الربملاين    وعقدت  - ٢٧
وألول مرة على اإلطالق، ُعقدت الدورة يف مقر هذه املنظمـة           . ٢٠١١مارس  /جنيف يف آذار  

املـؤمتر أداةً فريـدةً إلجـراء التمحـيص الربملـاين لـسياسات التجـارة                وميثـل . وُنظمت بـدعم منـها    
ويشكل املـؤمتر، حبكـم الواقـع، البعـد     . ريبوهو جهد مشترك بني االحتاد والربملان األو    الدولية،

  . الربملاين ملنظمة التجارة العاملية
: االجتار بـاملوارد الطبيعيـة    ’’ ونظم االحتاد والربملان األوريب حلقة نقاش برملانية معنونة           - ٢٨

يـة  ، باعتبارها جزءاً مـن املنتـدى العـام ملنظمـة التجـارة العامل             ‘‘أنقمة هو أم نعمة؟ منظور برملاين     
وقـد لفـت هـذا احلـدث        . ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢١ إىل   ١٩املعقود يف جنيـف يف الفتـرة مـن          

االنتبــاه إىل اجلوانــب الــسياسية واالقتــصادية والبيئيــة الســتغالل املــوارد الطبيعيــة واالجتــار هبــا،    
وقد سامهت استنتاجات هـذه احللقـة يف بلـورة برنـامج            . بوصفها إحدى ركائز التجارة العاملية    

مــل األوســع نطاقــاً لتعزيــز املــشاركة الربملانيــة يف مفاوضــات التجــارة الدوليــة الــيت تقودهــا     الع
  . منظمة التجارة العاملية

 جلسة إحاطـة برملانيـة نظمهـا        ٢٠١١يونيه  /وعقدت يف مقر األمم املتحدة يف حزيران        - ٢٩
، مبناسـبة االجتمـاع     اإليـدز /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            

الرفيع املستوى املعين باالستعراض الشامل للتقدم احملرز يف تنفيذ إعـالن االلتـزام بـشأن فـريوس                 
. اإليـدز /اإلعـالن الـسياسي بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية             اإليـدز و  /نقص املناعة البشرية  

  التمييزيـة الـيت تعـوق       عضواً برملانياً يف املناقشات اليت ركزت على القـوانني         ٨٠وشارك حوايل   
وأقـرت الوثيقـة    . استفادة األشخاص األكثر عرضة للخطـر اسـتفادة تامـة مـن الوقايـة والعـالج               
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اخلتامية لالجتماع الرفيع املـستوى بأمهيـة دور الربملانـات يف وضـع اإلطـار التـشريعي للتـصدي                   
  .) أ(الفعال هلذا الداء وفريوسه

ي الـدويل املعـين باسـتفادة اجلميـع مـن اخلـدمات،          وانضم االحتاد إىل الفريـق االستـشار        - ٣٠
ــشرية    الــذي يقــوده   ــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة الب ــدز/برن . اإلي

وسيوجه الفريق االستشاري رؤية عاملية تتعلق باالستنتاجات القطرية واإلقليمية الـيت متخـضت              
وسـيقدم الفريـق    . ٢٠١٠/٢٠١١للفتـرة   عنها عملية استعراض استفادة اجلميـع مـن اخلـدمات           

يعكس األولويات العاملية اليت مت حتديدها، ويرسم معامل الطريق إىل األمام لرفـع             ‘‘ بياناً قيادياً ’’
ــق عــام      ــدز يف أف ــشاملة يف جمــال اإلي ــة ال ــق  ٢٠١٥مــستوى االســتجابة الوطني ، ســعيا إىل حتقي

س نقص املناعـة البـشرية، وقايـةً وعالجـا          استفادة اجلميع من اخلدمات املقدمة فيما يتعلق بفريو       
  .ورعاية ودعما

 الـدعم  اإليـدز /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية   وقدم    - ٣١
ألنشطة موازية خالل دورات مجعية االحتاد لزيادة وعي األعضاء الربملانيني بدور الربملانـات يف              

ج وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي أيـضا إسـهامات يف عمـل          وقدم الربنام . مكافحة هذا الداء  
. اإليـدز /الفريق االستشاري التابع لالحتاد الربملاين الـدويل املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       

برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                وأُبرم اتفـاق لتمويـل الـربامج مـع          
باألنــشطة املتــصلة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، يــشمل نــشر   يتعلــق   مــا يفاإليــدز/البــشرية

  .‘‘اإلحاطات للربملانيني بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز’’سلسلة من 
اللجنــة العامليــة املعنيــة بفــريوس نقــص املناعــة وواصــل االحتــاد تقــدمي الــدعم ملــشاورات   - ٣٢

ــانون  ــشرية والق ــة إشــراك  الب ــاطق  أعــضاء ال  مــن خــالل كفال ــتمني إىل خمتلــف املن ــات املن . ربملان
  .ويعكس تقرير اللجنة العديد من إسهاماهتم

ــشأن       - ٣٣ ــة ب ــة عمــل إقليمي ــسيف حلق ــد االحتــاد واليوني ــدز ’’وعق ــال واإلي ــدابري : األطف ت
أكتـــوبر /يف وينـــدهوك، يف ناميبيـــا، يف تـــشرين األول‘‘ احلمايـــة االجتماعيـــة، دور الربملانـــات

ن يف حلقـة العمـل احلاجـة إىل وضـع آليـات برملانيـة واالسـتفادة مـن                   وحبث املـشاركو  . ٢٠١٠
املمارسات اجليدة لبلورة استجابة شاملة الحتياجـات األطفـال املتـأثرين بفـريوس نقـص املناعـة          

  .اإليدز/البشرية
ويف إطــار احلملــة العامليــة لتحقيــق األهــداف املتــصلة بالــصحة مــن األهــداف اإلمنائيــة      - ٣٤

 لالستراتيجة العاملية لصحة املرأة والطفل اليت أعلنها األمني العام، أعلـن االحتـاد              لأللفية، ودعماً 
ويــشمل هــذا االلتــزام حــشد الــدعم  . ٢٠١١يوليــه /عــن التزامــه باالســتراتيجة العامليــة يف متــوز 

لالستراتيجة العاملية يف األوساط الربملانيـة العامليـة، فـضال عـن تقـدمي مـساعدة حمـددة األهـداف                    
__________ 
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 وهــذا. انــات، ســعياً إىل تعزيــز وظائفهــا التــشريعية والرقابيــة يف جمــال صــحة األم والطفــل للربمل
  .٢٠١١ديسمرب /مت يف كينيا وأوغندا، حيث ُنظمت معتكفات برملانية يف كانون األول ما
 جلمعية االحتاد املعقـودة يف      ١٢٤ويف فترة سابقة من ذلك العام، وعلى هامش الدورة            - ٣٥

صحة  املعنيـة بـ   شراكةوالـ ‘‘ كل امرأة، كـل طفـل     ’’م االحتاد، بالتعاون مع محلة      مدينة بنما، نظ  
الربملـانيون يأخـذون زمـام املبـادرة يف     ’’، اجتمـاع مائـدة مـستديرة معنونـاً     األم والوليد والطفـل   

وشــدد املــشاركون علــى األمــور املــتعني علــى الربملانــات  . ‘‘جمــال صــحة األم والوليــد والطفــل
االت اإلصــالح التــشريعي، وإعــداد امليزانيــات ومراقبتــها، والــدعوة والرقابــة،   القيــام هبــا يف جمــ

وتـسليط الـضوء علـى القـضايا والتحـديات الـيت ينبغـي مواجهتـها إلجنـاح جهـود تعزيـز صــحة            
  .املرأة والطفل

  
   السالم واألمن الدوليان  -رابعا   

 مـع رئـيس اجلمعيـة        بالتعـاون  ٢٠١١سـبتمرب   /ُعقدت جلـسة إحاطـة برملانيـة يف أيلـول           - ٣٦
الوسـاطة يف    دور”: العامة بشأن املوضوع الرئيسي للمناقشة االفتتاحية للجمعية العامة بعنـوان         

 وُوجهــت اإلحاطــة ألعــضاء الربملانــات املــشاركني يف  .“تــسوية املنازعــات بالوســائل الــسلمية
مواضـيعية بـشأن   اجلزء االفتتاحي من اجلمعية العامة، الذي كان أيضا مناسبة إلجراء مناقشات        

  .األمراض غري املعدية، وسالمة الطاقة النووية، والتصحر، والعنصرية
وواصلت جلنة بناء السالم العمـل مـع االحتـاد ومـع برملانـات البلـدان الـواردة حاليـا يف               - ٣٧

. جــدول أعمــال اللجنــة، وخباصــة برملانــات مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وبورونــدي وســرياليون 
يـات لتقيـيم االحتياجـات أجريـت يف هـذه الربملانـات، مت تنفيـذ سلـسلة مـن           وارتكازا على عمل  

زالت مشاريع أخرى تنتظر توفري التمويـل         ما مشاريع املساعدة التقنية وبناء القدرات، يف حني      
  .الالزم هلا

دور الربملانــات يف تعزيــز نــزع ’’ بــشأن ٢٠٠٩وبنــاء علــى قــرار االحتــاد الــصادر عــام   - ٣٨
، واصل االحتاد جهوده لـدعم خطـة األمـني العـام املكونـة مـن          ‘‘وعدم انتشاره السالح النووي   

وقـد مشلـت تلـك اجلهـود تنظـيم سلـسلة            . مخس نقاط من أجل عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية        
من اجتماعات املائدة املـستديرة وحلقـات النقـاش يف سـياق دورات اجلمعيـة الـسنوية لالحتـاد،         

ــشر   ــا ’’فــضال عــن ن ــل الربمل ــشاره   دلي ــع انت ــووي ومن ــسالح الن ــزع ال يف عــام  ‘‘نيني يف جمــال ن
٢٠١٢.  

املديريـة التنفيذيـة للجنـة       بـني االحتـاد و     ٢٠١٢وقد بـدأت مـشاورات يف مـستهل عـام             - ٣٩
، من أجل اختاذ مبادرات مشتركة لتعزيز القدرة القانونية واملؤسـسية للـدول             مكافحة اإلرهاب 

   .رهابيةاألعضاء يف جمال مكافحة األنشطة اإل
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	أولا - مقدمة
	1 - عملت الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي على توثيق أواصر التعاون فيما بينهما منذ أبرمت المنظمتان اتفاق تعاون في عام 1996. وما فتئت هذه العلاقة، التي عززها إعلان الألفية الداعي إلى تقوية أواصر التعاون، تتخذ شكلا تصطبغ بطابع مؤسس متزايد، حيث منحت الجمعية العامة الاتحاد البرلماني الدولي مركز المراقب الدائم.
	2 - والاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويحظى 159 برلمانا بعضوية هذه المنظمة والمشاركة في أنشطتها. ويسهم الاتحاد البرلماني الدولي في تقوية البرلمانات وبناء قدراتها في مجال التصويت ومساءلة الحكومات. 
	3 - ويعزز الاتحاد البرلماني الدولي المزيد من المشاركة الدولية للبرلمانات. ويعمل الاتحاد على إضفاء بعد برلماني على التعاون الدولي، ويدعم الشفافية والمساءلة على الصعيد العالمي، ويحشد جهود البرلمانات من أجل مواجهة التحديات العالمية الكبرى. ولا شك أنه في ظل نظام دولي قائم بشكل متزايد على مبادئ سيادة القانون والحوكمة الديمقراطية، تُعد المشاركة البرلمانية مشاركة أصلب على الصعيد الدولي أمرا مرغوبا فيه من أجل تحديد الحلول الممكنة للقضايا العالمية الكبرى والعمل على تنفيذها. 
	4 - ويخدم التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي غرض زيادة في حشد تأييد برلماني أكبر للأمم المتحدة ولتنفيذ الاتفاقات المتعددة الأطراف. كذلك يضفي هذا التعاون منظورا برلمانيا فريدا على ما تجريه الأمم المتحدة من مشاورات وما تتخذه من قرارات بشأن القضايا العالمية الكبرى التي يشهدها العصر. وفي نهاية المطاف، يساعد تعزيز التفاعل بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي في سد هوة الديمقراطية في العلاقات الدولية.
	ثانيا - التفاعل السياسي بين البرلمانات والأمم المتحدة في إطار الاتحاد البرلماني الدولي 
	5 - منذ عام 2010، استمرت جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي في إتاحة فرص لكبار مسؤولي الأمم المتحدة للتعامل مع نطاق واسع من المشرعين بشأن القضايا العالمية ذات الصدارة على جدول أعمال الأمم المتحدة. وقد حضر الأمين العام ورئيس الجمعية العامة وكبار مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة ورؤساء الوكالات المتخصصة والممثلون السامون، في جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي، لإذكاء الوعي بالاجتماعات الكبرى الجارية في الأمم المتحدة وحشد التأييد السياسي لها. 
	التفاعل مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة

	6 - ألقى الأمين العام كلمة رئيسية في افتتاح الدورة 125 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في برن في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وفي ملاحظاته، لفت الأمين العام الانتباه إلى الحاجة إلى مزيد من المساءلة السياسية وشجَّع على مشاركة برلمانية قوية في العملية المفضية إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (مؤتمر ريو+20) في عام 2012.
	7 - وحضر رئيس الجمعية العامة الدورة 124 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة بنما في نيسان/أبريل 2011، وشارك خلالها في نقاش مع رؤساء برلمانات وقادة برلمانيين بشأن الحوكمة الاقتصادية العالمية. وفي الدورة نفسها، طرحت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) أولويات الهيئة الجديدة التابعة للأمم المتحدة. وناقشت سبل التعاون مع البرلمانات والبرلمانيين بغرض النهوض بالمساواة بين الجنسين والتمكين السياسي للمرأة. وحضر المديران التنفيذيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان الدورة 126 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في كمبالا في نيسان/أبريل 2011 وناقشا القضايا المتعلقة بصحة الأم والطفل، والتنمية المستدامة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقانون. 
	8 - وخلال انعقاد الجمعيات، اعتمدت البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي قرارات بشأن القضايا العالمية التي تواجه المجتمع الدولي. وإذ تعبِّر هذه القرارات عن آراء أعضاء الأغلبية والمعارضة من أغلب برلمانات العالم، فهي توفر إسهاما سياسيا فريد الثراء في عمل الأمم المتحدة. وتحدد القرارات أيضا التدابير التي يمكن للبرلمانات اتخاذها دعما لجهود الأمم المتحدة وهي تؤخذ مرة أخرى إلى البرلمانات لمزيد من النظر والمتابعة. وقد عممت القرارات في الجمعية العامة وأجهزتها الفرعية في إطار البنود ذات الصلة من جدول الأعمال.
	9 - وعالجت القرارات المعتمدة مؤخرا الاستجابة الإنسانية للكوارث الطبيعية في باكستان والصومال، ومنع العنف الانتخابي وتعزيز الانتقال السلس للسلطة، والشفافية والمساءلة في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وتقوية الإصلاح الديمقراطي في الديمقراطيات الناشئة بما في ذلك في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتنمية المستدامة ومواجهة التغيير الديمغرافي، وإعادة توزيع السلطة والثروة، وصحة الأم والطفل. 
	10 - وتكرر لجنة الاتحاد البرلماني الدولي لشؤون الأمم المتحدة على الصعيد العالمي الممارسات التي وضعتها بعض البرلمانات، مثل البرلمان الألماني، بإنشاء لجنة مكرسة لمعالجة المسائل المتعلقة بالأمم المتحدة. واستمرت اللجنة في عقد جلسات استماع مع مسؤولي الأمم المتحدة ومناقشة المساهمة البرلمانية في اجتماعات الأمم المتحدة وصياغتها. وقام المشرعون ممن حضروا دورات اللجنة باستعراض التدابير المتخذة في البرلمانات لتنفيذ الالتزامات الدولية. وتضمنت دورة اللجنة لعام 2011 نقاشات عن نزع السلاح النووي، والتنوع الثقافي وتحالف الحضارات، والتنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ومتابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً، والدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
	ثالثا - إدماج شواغل البرلمانات في الاجتماعات الكبرى للأمم المتحدة
	11 - أدى الاتحاد البرلماني الدولي دورا رئيسيا في تنظيم الجانب البرلماني للمؤتمرات العالمية الكبرى. وقد كان لهذا الجانب قيمة جليلة، حيث أثرى أعمال تلك المؤتمرات ومكن من مراعاة الآراء والشواغل البرلمانية في أعمالها ونتائجها. وأسهم في تعبئة الدعم السياسي اللازم لتنفيذ نتائج تلك المؤتمرات. واعترافا بذلك، قررت الجمعية العامة، في قرارها 65/123، أن تشترك مع الاتحاد البرلماني الدولي بصورة أكثر منهجية في تنظيم الاجتماعات التداولية الرئيسية للأمم المتحدة واستعراض الالتزامات الدولية وإدماج عنصر برلماني فيها والمشاركة فيها. 
	12 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أسهمت البرلمانات في عدد من اجتماعات الأمم المتحدة، مثل الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2011 (نيويورك)، ومؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا (اسطنبول)، والدورتين السابعة عشرة والثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كانكون، المكسيك، وديربان، جنوب أفريقيا)، والحدث البرلماني السنوي بمناسبة الدورة 56 للجنة وضع المرأة (نيويورك). 
	13 - واصطبغت كل هذه الاجتماعات بعدد من السمات المشتركة: فقد شُجِّع البرلمانيون على الانضمام لوفودهم الوطنية إلى تلك الاجتماعات؛ ونُظِّم اجتماع برلماني بموازاة مع المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة؛ وقُدِّمت مساهمة برلمانية رسمية في عملية الأمم المتحدة، وروعيت بدرجات متفاوتة في الوثائق الختامية ذات الصلة.
	المسار البرلماني لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا

	14 - تبرز المساهمة البرلمانية في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا بوصفها ممارسة جيدة جديرة بالتكرار والمزيد من التطوير في المستقبل. وجرت هذه المساهمة على مدار فترة زمنية ممتدة، وتضمنت عدة أبعاد في وقت واحد، وجمعت بين عناصر سياسية وعملية يعزز بعضها بعضا. وبدأت هذه المساهمة في وقت مبكر للغاية وتم تنظيمها كمسار برلماني واضح المعالم ضمن العملية الحكومية الدولية الأوسع.
	15 - وبمساعدة الاتحاد البرلماني الدولي، شاركت البرلمانات مباشرة وقدمت إسهاماتها في عمليات استعراض التقدم المحرز على الصعيد الوطني في تنفيذ برنامج عمل بروكسل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2001-2010. وبموازاة العملية الوطنية، أجرى الاتحاد البرلماني الدولي مشاورات مع أعضاء البرلمان للحصول على آرائهم بشأن الاتفاق الجديد المتعلق بالعقد 2011-2020. وشارك الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعات الأفرقة المشتركة بين الوكالات التي نظمها مكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية بغرض تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة دعما للعملية التحضيرية للمؤتمر، كما تابع الاتحاد المفاوضات الحكومية الدولية، حيث طرح وجهات النظر البرلمانية التي تمخضت عنها المشاورات.
	16 - ومع تقدم التحضيرات لمؤتمر اسطنبول، شجع الممثل السامي والحكومة المضيفة مشاركة المشرعين من أقل البلدان نموا من أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، بوصفهم أعضاء في وفودهم الوطنية للحدث الرئيسي للأمم المتحدة في اسطنبول. وعقد كلٌ من الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وبرلمان البلد المضيف منتدى برلمانيا خلال مؤتمر اسطنبول. وأتاح المنتدى إحاطة زهاء 200 برلماني علما بالعناصر الرئيسية للاتفاق الدولي الجديد. 
	17 - ونتيجة لذلك، تضمنت الوثيقة الختامية، وللمرة الأولى، أحكاما قوية ترمي إلى كفالة الملكية الوطنية لبرنامج عمل اسطنبول ومتابعته تنفيذه من قِبل البرلمانات الوطنية. وتم إعداد مقترح مشروع مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لفترة خمس سنوات دعما لتعميم برنامج العمل عن طريق البرلمانات، وهو ينتظر الآن تنفيذه ريثما يتم الحصول على التمويل اللازم.
	18 - ويوفر منتدى التعاون الإنمائي لأصحاب المصلحة المتعددين، والذي يمكن أن يشارك فيه البرلمانيون مع ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والسلطات المحلية وعدد من أخصائيي التعاون الإنمائي الآخرين، إطارا آخر للإنصات لشواغل البرلمانات في الأمم المتحدة. وبمساعدة الاتحاد البرلماني الدولي، أتاحت اجتماعات منتدى التعاون الإنمائي المنعقدة في عام 2011 وفي الربع الثاني من عام 2012 (مالي، لكسمبرغ، أستراليا) فرصا للبرلمانيين لمناقشة مسائل مثل كيفية تحسين تحديد أهداف المعونة المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز فعالية التنمية، وكيفية جعلها تتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة. وقد ساعدت مساهمة البرلمانيين السياسية من عدة أوجه في تكملة المداولات التي يغلب عليها الطابع الفني. والأهم هو أن مشاركة البرلمانات في المنتدى ساعدت في إذكاء الوعي بدور البرلمانات في مراقبة الالتزامات المتعلقة بالمعونة وما يتصل بذلك من عمليات المساءلة على الصعيدين الوطني والعالمي.
	19 - ومنذ عدة سنوات والاتحاد البرلماني الدولي يشترك مع مكتب رئيس الجمعية العامة في عقد جلسات الاستماع البرلمانية السنوية في الأمم المتحدة. وترمي جلسات الاستماع إلى تعزيز التفاعل بين البرلمانيين والدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة والأكاديميين بشأن القضايا ذات الصدارة على جدول الأعمال الدولي. ويجري تعميم التقارير الموجزة عن جلسات الاستماع في الجمعية العامة وفي البرلمانات الوطنية على السواء. وقد ركزت أحدث جلسات الاستماع البرلمانية، والمنعقدة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على المساءلة السياسية من أجل عالم أكثر سلاما وازدهارا. وتناولت جلسة الاستماع طرائق تحقيق مشاركة أكثر فعالية للشباب والمجتمع المدني، وشفافية الميزانية، ودور الجمعية العامة في تعزيز المساءلة السياسية العالمية.
	رابعا - الإشراف البرلماني على الالتزامات الدولية
	20 - على مدى العقد الماضي، ارتكزت الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي الرامية إلى إعطاء بُعدٍ برلماني لعمل الأمم المتحدة على الوعي المشترك بالدور الحيوي الذي تضطلع به البرلمانات وأعضاؤها في كفالة احترام التعهدات الدولية وتنفيذها. ويمكن للبرلمانات الاستعانة بطائفة واسعة من الأدوات الموجودة في متناولها لضمان تجسيد المبادئ والالتزامات الواردة في مختلف الصكوك الدولية في القوانين والسياسات والإجراءات والبرامج والميزانيات الوطنية.
	21 - وعلى مر السنوات، عملت عدة وكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة عن كثب مع الاتحاد البرلماني الدولي لوضع كتيبات وأدلة وأدوات أخرى لفائدة البرلمانيين، تركز على الالتزامات الدولية الرئيسية. وشملت المواضيع المتطرق إليها القانون الإنساني الدولي، وحماية اللاجئين، وحقوق الطفل، والرقابة الديمقراطية على القطاع الأمني، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والقضاء على التمييز ضد المرأة، والميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتجار بالبشر، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والقانون. وقد تُرجم كثير من هذه المنشورات إلى عدة لغات، مما ساعد على تبنّي ممارسات جيدة واعتماد إصلاحات تشريعية وأشكال أخرى من العمل البرلماني الذي يعزز التعهدات الدولية. 
	22 - وبالعمل مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ساعد الاتحاد البرلماني الدولي على تمكين البرلمانات في ما يتعلق باستعراض التعهدات الدولية على الصعيد الوطني. واعترافا بهذا العمل، تشجع الجمعية العامة في قرارها 65/123 الاتحاد البرلماني الدولي على تعزيز إسهامه في نظام هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتصل بالاستعراض الدوري الشامل لمدى وفاء الدول الأعضاء بالالتزامات والتعهدات في مجال حقوق الإنسان. وتقدم التجربة المكتسبة فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة رؤى قيمة بخصوص سبل المضيّ قُدما بهيئات معاهدات الأمم المتحدة وآليات الاستعراض الأخرى.
	المشاركة البرلمانية في عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

	23 - تجلت أنجح أشكال الرقابة البرلمانية على الالتزامات الدولية حتى الآن في سياق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويعمل الاتحاد البرلماني الدولي مع برلمانات البلدان قيد الاستعراض بغية تمكينها من المشاركة في عملية الاستعراض، وتقديم إسهاماتها في التقرير الوطني، وحضور دورة اللجنة وتلقي استنتاجاتها لينظر فيها البرلمان ويتخذ إجراءات بشأنها.
	24 - وتقوم اللجنة حاليا برصد ممنهج لمستوى المشاركة البرلمانية في عملية إعداد التقارير، وتتلقى تقارير الاتحاد البرلماني الدولي في كل دورة من دوراتها. كما أنها غدت تعتمد بانتظام توصية بأن تتلقى البرلمانات نسخة من استنتاجاتها، وقد اعتمدت بيانا يوصي بأن تكفل الدول الأطراف المشاركة التامة للبرلمان وأعضائه في عملية الإبلاغ والتنفيذ التام للاتفاقية وبروتوكولها. 
	خامسا - البرلمانات والأمم المتحدة على الصعيد الوطني
	25 - واصل الفريق الاستشاري الذي أنشأته لجنة الاتحاد البرلماني الدولي لشؤون الأمم المتحدة دراسة مدى تنفيذ المبادرة الإصلاحية المعنونة ”توحيد الأداء“، وما تحقق من اتساق المنظومة على الصعيد الوطني. وفي أعقاب البعثات الميدانية التي توجه الفريق الاستشاري إلى جمهورية تنزانيا المتحدة (2008) وفييت نام (2009)، توجه في بعثة ثالثة إلى غانا وسيراليون في أيار/مايو 2011، وأصدر تقريرا يتضمن توصيات موجهة إلى البرلمانات وإلى الأمم المتحدة حول كيفية تيسير مشاركة برلمانية أكبر في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
	26 - وقد أكدت استنتاجات البعثات الميدانية ما توصل إليه الاستقصاء البرلماني العالمي لعام 2010 من نتائج عُرضت على المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات، وتجلت في بيانه الختامي. وفي حين شهد التواصل البرلماني مع الأمم المتحدة تزايدا مطردا على مر السنوات، لا تزال هناك إمكانية للمزيد من التفاعل بين البرلمانات والأمم المتحدة على الصعيد الوطني. 
	27 - وتتسم مشاركة البرلمانات الوطنية في وضع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية بأهمية خاصة. وقد كثفت بعض أفرقة الأمم المتحدة القطرية اتصالاتها بالقيادات البرلمانية واللجان المختارة في محاولة لإشراك البرلمان في الآليات الوطنية للتشاور والتقييم والتصديق، وهي ممارسة جيدة ناشئة تقدم مثالا مشجعا ينبغي الاقتداء به في أماكن أخرى.
	28 - وقد عمل الاتحاد البرلماني الدولي مع العديد من المكاتب القطرية للأمم المتحدة أثناء تنفيذ ما يفوق 20 برنامجا للمساعدة التقنية، الرامية إلى تعزيز قدرات وهياكل البرلمانات الوطنية في أفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وتايلند، وتوغو، وتيمور ليشتي، والجزائر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب السودان، ورواندا، والسودان، وسيراليون، وسيشيل، وغينيا الاستوائية، وغينيا - بيساو، وفلسطين، وفييت نام، وكمبوديا، والكونغو، وليبريا، وملديف. واستفاد الاتحاد البرلماني الدولي من خبرة أعضائه وحنكتهم الجماعية، وهما مقومان فريدان يساعدانه على بناء قدرات البرلمانات وتشجيع الممارسات الديمقراطية السليمة.
	البرلمانات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية

	29 - تتيح المبادرة الإصلاحية المعنونة ”توحيد الأداء“ فرصة لزيادة الاتساق والفعالية فيما يتعلق ببناء قدرات البرلمانات الوطنية ومدها بالمعونة الإنمائية. فكثيرا ما تقوم برامج المساعدة البرلمانية على مبدأ العرض بدل أن تستجيب للطلب، مما أدى إلى تجزئها وعدم امتلاك زمام المبادرة فيها وضعف الالتزام بها وقلة نتائجها. لذلك ينبغي إشراك البرلمانات بقدر أكبر في الجهود الرامية إلى المواءمة بين البرامج الإنمائية والأولويات التي تحددها السلطات الوطنية. 
	30 - وتشكل حالة غانا مثالا إيجابيا لفريق قطري تابع للأمم المتحدة يعمل مع برلمان وطني بطريقة يقتدى بها، حيث إن ”شراكة البرلمان والأمم المتحدة من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية“، الموقعة في آب/أغسطس 2010 بين البرلمان ورؤساء 14 من وكالات الأمم المتحدة في البلد، أسهمت في زيادة تنظيم التعاون بين الأمم المتحدة والوزارات الحكومية واللجان البرلمانية المختارة، بغية تعزيز التدابير التشريعية وتحقيق تكامل السياسات واستعراضها في مختلف الميادين ذات الصلة بالأهداف الإنمائية للألفية.
	سادسا - التوصـيات
	31 - يتراوح تفاعل الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي بين ما هو سياسي وما هو تشغيلي، ويمس كافة مجالات السياسات العامة تقريبا. وقد تطورت طرائق التفاعل لتشمل عدة نُهج ابتكارية. وإذ يتطلع الأمين العام إلى مواصلة تطوير هذا التفاعل، يود أن يقدم التوصيات التالية.
	32 - يمكن لمنظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء أن تعمل بمزيد من الانتظام على تيسير وجود عنصر برلماني قوي في أهم الاجتماعات الدولية، بعد الممارسة الجيدة التي اتبعت مؤخراً في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا.
	33 - ويمكن للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي أن يسعيا إلى توثيق الارتباط بين جلسات الاستماع البرلمانية السنوية وبين أهم الاجتماعات التداولية والتفاوضية التي تجري في الأمم المتحدة، بما في ذلك الإعداد لمؤتمراتها العالمية. وهكذا، يمكن أن تكون لنتائج جلسات الاستماع البرلمانية فائدة أكبر في تقديم إسهام برلماني إلى مثل هذه المشاورات وفي الوثائق الختامية.
	34 - ينبغي للدول الأعضاء أن تشجع برلماناتها على الإسهام في صياغة تقارير الدول الأطراف إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة، وإلى مجلس حقوق الإنسان، وأن تشركها أيضا في متابعة توصيات هذه الهيئات. وينبغي لهيئات معاهدات الأمم المتحدة أن تضع طرائق للتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية، على شاكلة التعاون القائم في السنوات الأخيرة بين الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والبرلمانات الوطنية التي توجد بلدانها قيد الاستعراض.
	35 - أما الممارسة الجيدة الناشئة التي تسعى الأمم المتحدة إلى اتباعها على المستوى القطري بتعزيز الاتصالات في جانبها الموضوعي بالقيادات البرلمانية واللجان المختارة في محاولة لإشراك البرلمان في الآليات الوطنية للتشاور والتقييم والتحقق، فهي تقدم مثالا مشجعا ينبغي الاقتداء به في أماكن أخرى.
	36 - وعلى المستوى القطري، يمكن للأمم المتحدة أن تعزز استفادتها من الخبرة الفريدة للاتحاد البرلماني الدولي وأعضائه من البرلمانات في تقوية المؤسسات البرلمانية، خاصة في البلدان الخارجة من النزاعات و/أو التي تشهد عمليات لإرساء الديمقراطية.
	37 - ووفقا لقرار الجمعية العامة 65/123، ينبغي عقد اجتماع سنوي منتظم بين مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق والإدارة العليا للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل تبادل الرأي في المسائل المتعلقة بزيادة الاتساق بين عمل المنظمتين والحصول على أقصى قدر ممكن من الدعم البرلماني للأمم المتحدة؛
	38 - ويمكن لمنظومة الأمم المتحدة ذاتها أن تعمل على نحو وثيق واستباقي مع لجنة الاتحاد البرلماني الدولي لشؤون الأمم المتحدة وفريقها الاستشاري من أجل فحص الدروس المستفادة، وتحديد الممارسات الجيدة، والزيادة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.
	39 - ويمكن عقد اتفاق جديد للتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي يستعاض به عن الاتفاق المتقادم المبرم سنة 1996، تمشيا مع التطورات التي شهدتها السنوات الخمس عشرة الماضية.
	40 - وعلى ضوء الشراكة المتنامية بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي، قد تود الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تواصل استكشاف طرائق ومنافع هذا التفاعل، وأن تواصل إدراج هذا الموضوع كبند مستقل في جدول أعمالها. 
	المرفق
	قائمة الأنشطة المشتركة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي منذ أيلول/سبتمبر 2010
	أولا - الديمقراطية وحقوق الإنسان
	1 - تم إصدار التقرير البرلماني العالمي، وهو منشور مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في نيسان/أبريل 2012. ويركز التقرير، وهو ثمرة عامين من البحث المكثف بمشاركة عدد كبير من البرلمانات الأعضاء في الاتحاد، على تطور العلاقة بين المواطنين والبرلمانات. ويسعى إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات وفرادى السياسيين لتحديد التحديات القائمة وضغوط الجمهور، وتقديم أمثلة عن الممارسة السليمة لتلبية توقعات المواطنين على نحو أفضل.
	2 - وانعقدت جلسة الاستماع البرلمانية المشتركة السنوية بين الأمم المتحدة والاتحاد بشأن موضوع ”تعزيز المساءلة السياسية من أجل عالم يسوده السلام والازدهار“، في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وحضر الجلسة أكثر من 180 من أعضاء البرلمانات والموظفين الفنيين، وتم التركيز فيها على مسائل تتعلق بدور الأمم المتحدة في تعزيز المساءلة العالمية، ومشاركة الشباب في العملية الديمقراطية، وتعزيز الصلات بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، فضلاً عن الممارسات الجيدة من أجل شفافية الميزانية.
	3 - وتم الترويج على نطاق واسع لليوم الدولي للديمقراطية في 15 أيلول/سبتمبر 2011 لدى البرلمانات عن طريق سلسلة من المناسبات والمنشورات، بناءً على طلب الاتحاد. وأفاد أكثر من 35 برلماناً وطنياً ومنظمة برلمانية إقليمية عن أنشطتها ومبادراتها للاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية.
	4 - وعقدت إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة بشأن موضوع تعزيز الديمقراطية، شارك فيها الاتحاد وساهم في الدورات المكرسة للمساواة بين الجنسين والديمقراطية (أيار/مايو 2011)، وحقوق الإنسان والديمقراطية (تموز/يوليه 2011). 
	5 - ونظمت الأمم المتحدة والاتحاد عبر المركز العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البرلمان المؤتمر العالمي للبرلمانات الإلكترونية للعام 2010، في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا، في تشرين الأول/أكتوبر 2010. ومن بين المواضيع التي تناولها المؤتمر العلاقات بين البرلمانات ووسائط الإعلام في إطار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة. وتلت مؤتمر جوهانسبورغ جلسة مشتركة دولية بشأن ”تحقيق المزيد من الشفافية في التشريعات باستخدام معايير المستند المفتوح“ عقدت في كونغرس الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، في شباط/فبراير 2012.
	6 - وعُقد منتدى برلماني بشأن ”التحدي الثلاثي لأمن الفضاء الإلكتروني: المعلومات والمواطنون والهياكل الأساسية“ في جنيف، في أيار/مايو 2011، ونُظم في إطار المركز العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البرلمان. وكان المنتدى جزءًا من الحوار الجاري في سياق التحضير لمؤتمر متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المزمع عقده في عام 2015. وتناول التحديات الناجمة عن إساءة استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 
	7 - وعُقد مؤتمر برلماني دولي حول موضوع ”البرلمانات والأقليات والشعوب الأصلية: المشاركة الفعّالة في قضايا السياسة“، في ولاية تشياباس، بالمكسيك، في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرلمان المكسيك، وحكومة ولاية تشياباس، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات، والفريق الدولي لحقوق الأقليات. واختتم المؤتمر باعتماد بيان ولاية تشياباس الذي يهدف إلى وقف التمييز وتمكين الأقليات والشعوب الأصلية من المشاركة الفعلية في صنع القرار. 
	8 - ونشر الاتحاد بالتعاون مع البرنامج الإنمائي عدداً من الدراسات المتعلقة بحقوق الأقليات والشعوب الأصلية من بينها: ”تمثيل الأقليات والشعوب الأصلية في البرلمان: نظرة شاملة“، و ”التنوع في البرلمان: الإصغاء إلى أصوات الأقليات والشعوب الأصلية“، و ”دراسات حالات إفرادية عن تمثيل الشعوب الأصلية والأقليات في البرلمان“.
	9 - وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عقد الاتحاد في تشرين الأول/أكتوبر 2010 حلقة دراسية بعنوان ”تنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ما دور البرلمانات في ذلك؟“ وسعت الحلقة الدراسية إلى إطلاع البرلمانيين على الحقوق المنصوص عليها في العهدين الدوليين، وأسلوب عمل لجان الرصد التابعة للأمم المتحدة، والمساهمة التي يمكن أن تقدمها البرلمانات في عمل تلك اللجان. وتطرقت الحلقة الدراسية أيضاً إلى نطاق الحق في حرية التعبير والحق في العمل في عالم معولم والآثار العملية المترتبة عليهما.
	10 - ونظم الاتحاد واليونيسيف حلقة دراسية إقليمية شارك فيها أعضاء برلمانات دول وسط أوروبا وشرقها بشأن موضوع ”جعل حقوق الأطفال الأكثر ضعفاً حقيقة ماثلة“. واستضافت الحلقة الدراسية الجمعية الوطنية لأرمينيا في يريفان، في حزيران/يونيه 2011، وأسهمت بمقدمة عن النظام الدولي لحقوق الطفل وطرائق تطبيقه في المنطقة. ووقع التركيز بشكل خاص على تعنيف الأطفال.
	11 - وشارك الاتحاد في الاجتماع الثاني عشر بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، في حزيران/يونيه 2011. وكان الغرض من الاجتماع أن تقوم اللجان باعتماد نهج منسق بهدف تعزيز فعالية هيئات المعاهدات. وعرض الاتحاد لمحة عامة عن المساعدات التي يقدمها لأعضائه بتعزيز قدراتهم في مجال النهوض بحقوق الإنسان بالمشاركة المباشرة في أعمال مختلف آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
	12 - وانخرطت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، ومجموعة مختارة من الدول الأعضاء في مناقشات غير رسمية حول أنسب الطرق لتعزيز دور البرلمانات في المجلس، ولا سيما في مجال الاستعراض الدوري الشامل لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. والتأم اجتماع مشترك في هذا الشأن، في جنيف، في 9 آذار/مارس 2012 بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة عشرة للمجلس. 
	ثانيا - المساواة بين الجنسين
	13 - ألقت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كلمة في الاجتماعات البرلمانية السنوية بمناسبة انعقاد دورتي عامي 2011 و 2012 للجنة وضع المرأة. وألقت كذلك الكلمة الرئيسية في الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة بنما. وعقب الاجتماع، أنشئت آلية لعقد مشاورات منتظمة بين الاتحاد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحديد فرص العمل المشترك والمضي بها قدماً.
	14 - ونُشرت في الربع الثاني من عام 2012 طبعة عام 2012 للخارطة العالمية لمشاركة المرأة في السياسة التي تصدر عن الاتحاد والأمم المتحدة وتقدم بيانات قطرية عن تمثيل النساء في البرلمانات وفي المكاتب التنفيذية. وتبرز الخارطة التقدم الذي أحرزته المرأة في المشاركة في البرلمانات الوطنية. وأصدر الاتحاد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مبادرة تنمية البرلمانات في المنطقة العربية، تقريراً عن البرلمانات التي تراعي الاعتبارات الجنسانية في الدول العربية. 
	15 - ونظم الاتحاد، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعاً ليوم واحد للبرلمانيين المشاركين في الدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة في شباط/فبراير 2012. وكان موضوع الاجتماع ”تمكين المرأة الريفية: ما هو دور البرلمانات؟“، مع التركيز على وضع استراتيجيات لتمكين المرأة الريفية، بما في ذلك من منظور مشاركتها السياسية. وعُرضت نتائج الاجتماع البرلماني في جلسة عامة للجنة. وفي أثناء الأسبوع نفسه، صدر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك منشور المرأة في السياسية: عام 2012 المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد. 
	16 - والتأم الاجتماع البرلماني السنوي المعقود بمناسبة الدورة الخامسة والخمسين للجنة وضع المرأة في شباط/فبراير 2011، بمشاركة برلمانيين عكفوا على دراسة ”دور البرلمانات في تعزيز فرص حصول النساء والفتيات على التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا ومشاركتهن في ذلك“. وأثناء الأسبوع نفسه، نظم الاتحاد اجتماعا مشتركاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن العنف السياسي ضد النساء واجتماعا ثانياً مستقلاً عن دور البرلمانات في تحقيق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقين بتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات. 
	17 - وقدم الاتحاد في الدورة التاسعة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في تموز/يوليه 2011 تقريرا عن أنشطته ومشاركته البرلمانية في عملية الإبلاغ عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشمل المساعدة التقنية الحديثة التي قدمها الاتحاد للبرلمانات بشأن المساواة بين الجنسين، مواصلة المشاورات مع برلمانات بوركينا فاسو وتوغو ورواندا والكاميرون ومالي لدعم الإصلاح البرلماني، بما في ذلك في مجال مكافحة تعنيف النساء. وأبلغت أربعة من البلدان الثمانية التي كانت قيد استعراض اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين عن نوع من المشاركة البرلمانية في عملية الاستعراض الوطنية. 
	18 - وعقد الاتحاد، بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، حلقة دراسية حول موضوع التشريع لحقوق المرأة، في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وركزت الحلقة الدراسية على تعريف التمييز، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في العملية التشريعية، ومراقبة إنفاذ القوانين. وتناولت أيضاً دور البرلمانات في تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما سبل ووسائل تعزيز التعاون بين اللجنة والبرلمانات الوطنية والاتحاد. 
	19 - وفي حزيران/يونيه 2011، نظم الاتحاد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي للديمقراطية وشبكة المعارف الدولية للنساء العاملات في ميدان السياسة والمعهد السويدي بالإسكندرية، مائدة مستديرة في القاهرة بعنوان ”مسارات المرأة في التحولات الديمقراطية: تبادل الخبرات والدروس المستفادة دولياً“. وبحثت المائدة المستديرة المسارات نحو التحول الديمقراطي، والحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية. ودارت مناقشات بشأن قانون الانتخابات وتمثيل المرأة.
	20 - وفي أيار/مايو 2011، عقد الاتحاد ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ومجلس النواب الأردني دورة للبرلمانيين الأردنيين بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وركز الحدث على الإنجازات المتحققة في الأردن في مجال تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحديات التي ما زالت قائمة في هذا الصدد. 
	ثالثا - التنمية المستدامة
	21 - شارك الاتحاد، بالتعاون الوثيق مع مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في إسطنبول في أيار/مايو 2011. وقدم الاتحاد، بوصفه منسق المسار البرلماني من المؤتمر، معلومات أُدمجت في الوثيقة الختامية للمؤتمر، وشارك في تنظيم المنتدى البرلماني عشية انعقاد المؤتمر، إلى جانب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.
	22 - ونتيجة لذلك، شملت الوثيقة الختامية للمؤتمر، وهي برنامج عمل إسطنبول، التزامات جديدة ومهمة بشأن الدور الذي تضطلع به البرلمانات. وبدأ الاتحاد والمكتب مشروعاً مشتركاً للمتابعة، كما انطلقت عملية جمع التبرعات لتمويل المشروع. ويتم إعداد مقترح مشروع مشترك مع المكتب للمساعدة على تنفيذ الالتزامات الجديدة لأقل البلدان نموا في العقد المقبل. وكخطوة أولى نحو تنفيذ برنامج عمل إسطنبول من خلال البرلمانات، عقد الاتحاد والمكتب حلقة دراسية وطنية أولى في كمبوديا في كانون الأول/ديسمبر 2011.
	23 - وعُقدت الندوة الرفيعة المستوى الأولى إعداداً لمنتدى التعاون الإنمائي لعام 2012 في مالي في أيار/مايو. وساهم الاتحاد مساهمة مهمة في جدول أعمال الاجتماع وساعد في تيسير مشاركة البرلمانيين بوصفهم من المجموعات الرئيسية المعنية. وعُقدت الندوة الثانية في لكسمبورغ في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وركزت على الدور التحفيزي الذي تضطلع به المعونة. وساعد كلا الاجتماعين أيضا على تعزيز البعد البرلماني في المنتدى الرابع الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة المعقود في بوسان، في جمهورية كوريا، حيث نُظم أيضا منتدىً برلماني دام يوماً واحداً في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	24 - وعُقدت جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة لعام 2010 تحت عنوان ’’ نحو الانتعاش الاقتصادي: إعادة النظر في التنمية وإعادة تنظيم الحوكمة العالمية‘‘ في كانون الأول/ديسمبر 2010. وحضر هذ الحدث نحو 160 عضوا برلمانيا، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة، وسفراء، وخبراء من المجتمع المدني، وبحثوا أوجه الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العالمي، وإصلاح النظام المالي الدولي، وإعادة التفكير في التنمية المستدامة ضمن الإطار العالمي الحالي، والعلاقة بين الأمم المتحدة ومجموعة العشرين في مجال الحوكمة الاقتصادية العالمية.
	25 - وفي 28 حزيران/يونيه 2011، قرر المشاركون في الدورة التنفيذية الثالثة والخمسين لمجلس التجارة والتنمية، وهو هيئة إدارة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مواءمة طرائق التعاون بين المؤتمر والاتحاد مع ممارسات الجمعية العامة، وبالتالي منح الاتحاد مركز المراقب.
	26 - وعقد الاتحاد اجتماعين للبرلمانيين بالاقتران مع الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقودتين في كانكون، في المكسيك، ثم في ديربان، في جنوب أفريقيا. ونُظم الاجتماعان بالاشتراك مع برلمانَي المكسيك وجنوب أفريقيا. وتعاون مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المكسيك تعاوناً وثيقاً مع الاتحاد لإعداد الاجتماع المعقود في كانكون. وفي كلا الاجتماعين، وُجه إعلان برلماني للاجتماعات الرئيسية التي تنظمها الأمم المتحدة. 
	27 - وعقدت الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني لعام 2011 بشأن منظمة التجارة العالمية في جنيف في آذار/مارس 2011. ولأول مرة على الإطلاق، عُقدت الدورة في مقر هذه المنظمة ونُظمت بدعم منها. ويمثل المؤتمر أداةً فريدةً لإجراء التمحيص البرلماني لسياسات التجارة الدولية، وهو جهد مشترك بين الاتحاد والبرلمان الأوربي. ويشكل المؤتمر، بحكم الواقع، البعد البرلماني لمنظمة التجارة العالمية. 
	28 - ونظم الاتحاد والبرلمان الأوربي حلقة نقاش برلمانية معنونة ’’ الاتجار بالموارد الطبيعية: أنقمة هو أم نعمة؟ منظور برلماني‘‘، باعتبارها جزءاً من المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المعقود في جنيف في الفترة من 19 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2011. وقد لفت هذا الحدث الانتباه إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والبيئية لاستغلال الموارد الطبيعية والاتجار بها، بوصفها إحدى ركائز التجارة العالمية. وقد ساهمت استنتاجات هذه الحلقة في بلورة برنامج العمل الأوسع نطاقاً لتعزيز المشاركة البرلمانية في مفاوضات التجارة الدولية التي تقودها منظمة التجارة العالمية. 
	29 - وعقدت في مقر الأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2011 جلسة إحاطة برلمانية نظمها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمناسبة الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالاستعراض الشامل للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وشارك حوالي 80 عضواً برلمانياً في المناقشات التي ركزت على القوانين التمييزية التي تعوق استفادة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر استفادة تامة من الوقاية والعلاج. وأقرت الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى بأهمية دور البرلمانات في وضع الإطار التشريعي للتصدي الفعال لهذا الداء وفيروسه().
	30 - وانضم الاتحاد إلى الفريق الاستشاري الدولي المعني باستفادة الجميع من الخدمات، الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وسيوجه الفريق الاستشاري رؤية عالمية تتعلق بالاستنتاجات القطرية والإقليمية التي تمخضت عنها عملية استعراض استفادة الجميع من الخدمات للفترة 2010/2011. وسيقدم الفريق ’’بياناً قيادياً‘‘ يعكس الأولويات العالمية التي تم تحديدها، ويرسم معالم الطريق إلى الأمام لرفع مستوى الاستجابة الوطنية الشاملة في مجال الإيدز في أفق عام 2015، سعيا إلى تحقيق استفادة الجميع من الخدمات المقدمة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، وقايةً وعلاجا ورعاية ودعما.
	31 - وقدم برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الدعم لأنشطة موازية خلال دورات جمعية الاتحاد لزيادة وعي الأعضاء البرلمانيين بدور البرلمانات في مكافحة هذا الداء. وقدم البرنامج وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي أيضا إسهامات في عمل الفريق الاستشاري التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأُبرم اتفاق لتمويل البرامج مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ما يتعلق بالأنشطة المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية، يشمل نشر سلسلة من ’’الإحاطات للبرلمانيين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز‘‘.
	32 - وواصل الاتحاد تقديم الدعم لمشاورات اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والقانون من خلال كفالة إشراك أعضاء البرلمانات المنتمين إلى مختلف المناطق. ويعكس تقرير اللجنة العديد من إسهاماتهم.
	33 - وعقد الاتحاد واليونيسيف حلقة عمل إقليمية بشأن ’’الأطفال والإيدز: تدابير الحماية الاجتماعية، دور البرلمانات‘‘ في ويندهوك، في ناميبيا، في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وبحث المشاركون في حلقة العمل الحاجة إلى وضع آليات برلمانية والاستفادة من الممارسات الجيدة لبلورة استجابة شاملة لاحتياجات الأطفال المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	34 - وفي إطار الحملة العالمية لتحقيق الأهداف المتصلة بالصحة من الأهداف الإنمائية للألفية، ودعماً للاستراتيجة العالمية لصحة المرأة والطفل التي أعلنها الأمين العام، أعلن الاتحاد عن التزامه بالاستراتيجة العالمية في تموز/يوليه 2011. ويشمل هذا الالتزام حشد الدعم للاستراتيجة العالمية في الأوساط البرلمانية العالمية، فضلا عن تقديم مساعدة محددة الأهداف للبرلمانات، سعياً إلى تعزيز وظائفها التشريعية والرقابية في مجال صحة الأم والطفل. وهذا ما تم في كينيا وأوغندا، حيث نُظمت معتكفات برلمانية في كانون الأول/ديسمبر 2011.
	35 - وفي فترة سابقة من ذلك العام، وعلى هامش الدورة 124 لجمعية الاتحاد المعقودة في مدينة بنما، نظم الاتحاد، بالتعاون مع حملة ’’كل امرأة، كل طفل‘‘ والشراكة المعنية بصحة الأم والوليد والطفل، اجتماع مائدة مستديرة معنوناً ’’البرلمانيون يأخذون زمام المبادرة في مجال صحة الأم والوليد والطفل‘‘. وشدد المشاركون على الأمور المتعين على البرلمانات القيام بها في مجالات الإصلاح التشريعي، وإعداد الميزانيات ومراقبتها، والدعوة والرقابة، وتسليط الضوء على القضايا والتحديات التي ينبغي مواجهتها لإنجاح جهود تعزيز صحة المرأة والطفل.
	رابعا - السلام والأمن الدوليان 
	36 - عُقدت جلسة إحاطة برلمانية في أيلول/سبتمبر 2011 بالتعاون مع رئيس الجمعية العامة بشأن الموضوع الرئيسي للمناقشة الافتتاحية للجمعية العامة بعنوان: ”دور الوساطة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية“. ووُجهت الإحاطة لأعضاء البرلمانات المشاركين في الجزء الافتتاحي من الجمعية العامة، الذي كان أيضا مناسبة لإجراء مناقشات مواضيعية بشأن الأمراض غير المعدية، وسلامة الطاقة النووية، والتصحر، والعنصرية.
	37 - وواصلت لجنة بناء السلام العمل مع الاتحاد ومع برلمانات البلدان الواردة حاليا في جدول أعمال اللجنة، وبخاصة برلمانات جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي وسيراليون. وارتكازا على عمليات لتقييم الاحتياجات أجريت في هذه البرلمانات، تم تنفيذ سلسلة من مشاريع المساعدة التقنية وبناء القدرات، في حين ما زالت مشاريع أخرى تنتظر توفير التمويل اللازم لها.
	38 - وبناء على قرار الاتحاد الصادر عام 2009 بشأن ’’دور البرلمانات في تعزيز نزع السلاح النووي وعدم انتشاره‘‘، واصل الاتحاد جهوده لدعم خطة الأمين العام المكونة من خمس نقاط من أجل عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية. وقد شملت تلك الجهود تنظيم سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة وحلقات النقاش في سياق دورات الجمعية السنوية للاتحاد، فضلا عن نشر ’’دليل البرلمانيين في مجال نزع السلاح النووي ومنع انتشاره‘‘ في عام 2012.
	39 - وقد بدأت مشاورات في مستهل عام 2012 بين الاتحاد والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، من أجل اتخاذ مبادرات مشتركة لتعزيز القدرة القانونية والمؤسسية للدول الأعضاء في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية. 

