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  الدورة الثامنة والستون
         من جدول األعمال ١٢٦البند 

      التعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل     
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 املتعلـق بالتعـاون بـني       ٦٦/٢٦١، اختـذت اجلمعيـة العامـة القـرار          ٢٠١٠مـايو   /يف أيار    

 دولـة مـن   ٨٦وقد وقع مـا جمموعـه   . األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل   
الدول األعضاء، بوصفها مقدمـة رمسيـة هلـذا القـرار املتخـذ بتوافـق اآلراء، الـذي تنـاول للمـرة                      

تبـاره بنـدا قائمـا بذاتـه، مؤذنـة بـذلك ببدايـة              األوىل دور الربملانات يف إطار األمم املتحـدة، باع        
  .جديدة هلذه الشراكة املتطورة

وقد ظل بناء العالقـة بـني األمـم املتحـدة، وهـي املنظمـة املتعـددة األطـراف الرئيـسية،                         
واالحتــاد الربملــاين الــدويل، وهــو املنظمــة العامليــة للربملانــات، يتعــزز بــصورة مطــردة منــذ أواخــر 

وقد تنامت هذه العالقة من خالل بيانات سياسـية رئيـسية، مـن             . رن املاضي التسعينات من الق  
قبيل إعالن األلفية والـوثيقتني اخلتـاميتني ملـؤمتري القمـة اللـذين عقـدهتما األمـم املتحـدة عـامي                     

، واإلعــالن اخلتــامي لكــل مــن املــؤمترات العامليــة الثالثــة لرؤســاء الربملانــات، ٢٠١٠ و ٢٠٠٥
ــرار   ــة فــضال عــن خمتلــف ق ــة العام ــن     . ات اجلمعي ــد م ــدويل يواجــه العدي وحيــث أن اجملتمــع ال

، ٢٠١٥التحديات املعقدة يف الوقت ذاته، وبينما تلوح يف األفـق مواعيـد هنائيـة هامـة يف عـام                    
فمن املهم اآلن أكثر من أي وقت مضى أن يشارك االحتاد الربملاين الدويل والربملانات الوطنيـة                

  .دةكافة يف أعمال األمم املتح
  

http://undocs.org/ar/A/RES/66/261�


A/68/827
 

2/32 14-28858 
 

ويوثق هذا التقريـر التعـاون خـالل العـامني املاضـيني بـني املنظمـتني وجمتمـع الربملانـات               
وحيدد التقريـر أيـضا الطـرق الـيت ميكـن هبـا للمنظمـتني العمـل معـا علـى حنـو أفـضل يف                         . ككل

ويـسلط اجلـزء    . سياق اإلصالحات املؤسسية واملشهد املتغري يف مجيـع جمـاالت الـسياسة العامـة             
ول مــن التقريــر الــضوء علــى طرائــق التعــاون الرئيــسية مــن خــالل تــوفري أمثلــة حمــددة علــى   األ

ويقـدم مرفـق التقريـر قائمـة أكثـر تفـصيال            . النتائج احملققة على الصعيدين الـسياسي والتنفيـذي       
باألنــشطة الــيت جــرى االضــطالع هبــا خــالل هــذه الفتــرة كــي تــبني علــى حنــو أكثــر وضــوحا    

  .ملنظمتنيالتعاون اليومي بني ا
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  مقدمة  -أوال   
متثــل األمــم املتحــدة حجــر الزاويــة يف هيكــل تعدديــة األطــراف حيــث أهنــا جتمــع بــني     - ١

الدول األعضاء للعمل مـن أجـل تعزيـز الـسالم وحقـوق اإلنـسان والتنميـة، علـى أسـاس احلـق                       
زايـد التـرابط   ومع ظهور العوملـة وت . الطبيعي لكل فرد يف العيش حياة خالية من اخلوف والعوز    

بني الدول وازديـاد التهديـدات يف اآلونـة األخـرية، مـن قبيـل تغـري املنـاخ، فقـد أصـبحت هـذه                         
ــعوبة مـــن أي وقـــت مـــضى   ــر صـ ــة أكثـ ــه ال ميكـــن أن تأمـــل   . املهمـ ــوم أنـ ومـــن الواضـــح اليـ

املتحــدة يف حتقيــق أهــدافها إال عــن طريــق إشــراك جهــات فاعلــة أخــرى، باإلضــافة إىل     األمــم
  .ااحلكومات ذاهت

وهــي متثــل حلقــة الوصــل . وتــشكل الربملانــات الوطنيــة إحــدى هــذه اجلهــات الفاعلــة   - ٢
األساســية بــني احلكومــات اجملتمعــة يف األمــم املتحــدة والنــاس الــذين انُتخبــت هــذه الربملانــات    
لتمثيلهم يوميا، فيمـا يتعلـق جبميـع مـسائل الـسالم واألمـن، والتنميـة املـستدامة، والدميقراطيـة،                    

ومهمــة الربملانــات هــي ســن التــشريعات الكفيلــة  . واة بــني اجلنــسني، وحقــوق اإلنــسان واملــسا
بتفعيل االلتزامات الدولية يف كل بلد، أو اعتماد امليزانية الوطنية اليت تسمح بتنفيـذ االلتزامـات                

وواجب الربملانات أيضا مـساءلة احلكومـات عـن الوفـاء بالتعهـدات الـيت قطعتـها علـى                   . نفسها
  . ء اجملتمع الدويل وإزاء مواطنيهانفسها إزا

 برملانـا وطنيـا ولديـه روابـط مؤسـسية           ١٦٤ويضم االحتاد الربملاين الـدويل يف عـضويته           - ٣
مع مجيع اجلمعيـات الربملانيـة الرئيـسية اإلقليميـة واجليوسياسـية يف العـامل، وبـذلك فهـو املنظمـة                    

فــإن االحتــاد الربملــاين الــدويل، باعتبــاره وهبــذه الــصفة، . الربملانيــة الوحيــدة ذات النطــاق العــاملي
مراقبا دائما لدى اجلمعية العامة، هو يف وضع جيد ميكنه من توجيـه آراء الربملانـات وأعـضائها            

واالحتاد الربملاين الـدويل هـو   . بشكل مباشر إىل مجيع العمليات التداولية الرئيسية لألمم املتحدة    
 العاملية على الـصعيد القطـري سـواء عـن طريـق تعزيـز               أيضا أداة رئيسية لدعم تنفيذ االلتزامات     

قدرات الربملانات على االضطالع بدورها التـشريعي والرقـايب والتمثيلـي وعـن طريـق تزويـدها               
  .باملعلومات ذات الصلة بعمليات األمم املتحدة وعمليات صنع القرار فيها

 الـدويل بتعبئـة الربملانـات علـى         وعلى النحو املبني يف هذا التقرير، يقوم االحتاد الربملـاين           - ٤
. الصعيد الوطين من أجل الترويج ملزيد من الشفافية واملساءلة واملـشاركة علـى الـصعيد العـاملي              

  .وهذا األمر له تأثري كبري يف إنشاء نظام دويل أكثر دميقراطية
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التعــاون الــسياسي علــى مــستوى االحتــاد الربملــاين الــدويل بــني الربملــانيني     -ثانيا   
  واألمم املتحدة

على غرار ما حدث يف املاضي، فقد استمرت مجعيات االحتاد الربملـاين الـدويل نـصف                  - ٥
السنوية يف إتاحة الفرص خالل هذه الفترة  لتحقيق التعاون بني كبـار مـسؤويل األمـم املتحـدة              

قريبـا، مـن   والربملانيني وتبادل اآلراء بشأن مجيـع املـسائل املدرجـة يف جـدول األعمـال العـاملي ت        
التنمية املستدامة إىل نزع السالح، ومن تسوية الرتاعات إىل احلكـم الـدميقراطي، ومـن حقـوق                 

وقـد تواصـل األمـني العـام، ورئـيس اجلمعيـة العامـة،              . اإلنسان إىل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني       
 مــع ورؤســاء وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، وممثلــو األمــم املتحــدة الــسامون    

الربملانيني من خالل االحتاد الربملاين الدويل، مما أدى إىل زيادة الـوعي وحـشد الـدعم الـسياسي                  
وهـذا التعـاون املنـتظم بـني كبـار مـسؤويل األمـم           . للعمليات الرئيسية اجلارية يف األمـم املتحـدة       

ويل يـساعد    برملاين يف كل مجعية من مجعيـات االحتـاد الربملـاين الـد             ٦٠٠املتحدة وما يزيد على     
وتشمل األمثلة على املـشاركة     . األمم املتحدة أيضا يف الترويج للمواقف واملبادرات اخلاصة هبا        

  :الرفيعة املستوى لألمم املتحدة يف مجعيات  االحتاد الربملاين الدويل ما يلي
مناقــشة مفتوحــة مــع ): ٢٠١٢أبريــل /نيــسان( لالحتــاد الربملــاين الــدويل ١٢٦اجلمعيــة   •  

  ن التنفيذيني لكل من اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان املديري
التعــاون مــع ): ٢٠١٢أكتــوبر /تــشرين األول( لالحتــاد الربملــاين الــدويل ١٢٧اجلمعيــة   •  

رئيس منتدى األمم املتحدة الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية واألمـني التنفيـذي                 
  ة ومدير محلة األمم املتحدة لأللفية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووي

كلمــتني رئيــسيتني مــن ): ٢٠١٣مــارس /آذار( لالحتــاد الربملــاين الــدويل ١٢٨اجلمعيــة   •  
كل من املدير املعاون لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واملستـشار اخلـاص لألمـني العـام                  

  املعين  بالتمويل املبتكر من أجل التنمية 
ــة ا  •   ــدويل   لالحتــا١٢٩جلمعي ــاين ال ــشرين األول(د الربمل ــوبر /ت ــشات ): ٢٠١٣أكت مناق

مواضــيعية مــع ممثــل األمــم املتحــدة الــسامي املعــين بأقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة    
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، ورئيس جلنة جملس األمن املنـشأة عمـال              غري

، ورئــيس مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بوضــع معاهــدة جتــارة )٢٠٠٤ (١٥٤٠بــالقرار 
وأجريــت أيــضا . األســلحة، ونائــب األمــني العــام ملــؤمتر األمــم املتحــدة لــرتع الــسالح 

مناقشات مفتوحة يف إطار اجللسات العامة مع كل من مفوض األمم املتحـدة الـسامي          
  . مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانلشؤون الالجئني ومفوضة األ
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، يف هتيئـة  )١(واستمرت مجعيات االحتاد الربملاين الدويل، من خالل اختاذ قرارات رمسيـة         •  
األوضاع للربملـانيني كـي يتمكنـوا مـن بلـورة موقـف مـشترك بـشأن املـسائل الرئيـسية                     

عامليـة مـن   وهـذه املـسائل تـشمل مـسائل     . املطروحة على جدول أعمال األمم املتحدة    
قبيل نزع السالح النـووي والقـضاء علـى األسـلحة الكيميائيـة  واملـسؤولية عـن تـوفري                    
احلماية، فضال عن حاالت نزاع معينة من قبيل احلالة يف مـايل ويف اجلمهوريـة العربيـة                 

وعاجلـت القـرارات املتـصلة      ). وال سـيما مـا يترتـب عليهـا مـن آثـار إنـسانية              (السورية  
كـوارث الطبيعيــة، والتجـارة، والتمويـل مــن أجـل التنميـة، وحقــوق      بالتنميـة مـسائل ال  

وقـدمت جمموعـة أخـرى مـن القـرارات املزيـد مـن التوجيهـات بـشأن املـسائل             . الطفل
الناشئة فيما يتعلق بالدميقراطية، مـن قبيـل دور وسـائط التواصـل االجتمـاعي يف تعزيـز         

ومتثـل  .  املتنوعـة عرقيـا أو لغويـا       مشاركة املواطنني وكيفية تعزيز املواطنة يف اجملتمعـات       
القاسم املشترك فيما بني هذه النصوص يف أهنا اسـتندت إىل اإلطـار املتفـق عليـه دوليـا                   

وقــد . لتحديــد اإلصــالحات التــشريعية املعينــة  الــيت ينبغــي للربملانــات االضــطالع هبــا   
معيـة  ُعممت قرارات كل مجعية من مجعيـات االحتـاد الربملـاين الـدويل علـى أعـضاء اجل                 

وقـد يكـون    . العامة وأجهزهتا الفرعية يف إطار البنود ذات الصلة مـن جـدول األعمـال             
األثر السياسي الفعلي هلذه املمارسـة الراسـخة، الـذي ال يـزال االحتـاد الربملـاين الـدويل                   
ينفـرد بـه فيمـا بــني تـشكيالت الكيانـات الــيت هلـا مركـز املراقــب، أمـرا يـستلزم املزيــد          

  .التقييم من
وتشكل جلنة االحتاد الربملاين الدويل الدائمة املعنية بشؤون األمـم املتحـدة هـيكال هامـا                  - ٧

ــدويل،           ــاين ال ــم املتحــدة واالحتــاد الربمل ــني األم ــشراكة ب ــز ال ــن أجــل تعزي ــصا م ــصمما خصي م
واستعراض العمل الربملاين يف جمال تنفيذ االلتزامات الدولية، واملـساعدة علـى تـشكيل املـسامهة              

 بـشكل منـتظم يف إطـار جلـسات     وجتتمـع اللجنـة  . نية يف عمليات األمم املتحـدة الرئيـسية       الربملا
وهـي تعمـل كمنـرب للتعـاون بـني          . وتضم ممثلني عـن مجيـع الربملانـات األعـضاء يف االحتـاد            عامة  

أعــضاء الربملانــات وكبــار مــسؤويل األمــم املتحــدة وتنظــر يف تنفيــذ االلتزامــات الرئيــسية لألمــم 
كيـف تتعامـل األمـم    : د كرست الدورات السنوية للجنـة لعـدد مـن قـضايا الـساعة          وق. املتحدة

املتحدة مع الدميقراطية، ودور الدبلوماسـية الربملانيـة يف إطـار تعدديـة األطـراف، ومـؤمتر األمـم                   
املتحدة للتنمية املستدامة ومؤمتر األمم املتحدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا، وحالـة التعـاون                     

ومـن  . فرقة األمم املتحدة القطرية والربملانات فيما يتعلق بوضع استراتيجيات إمنائية وطنية          بني أ 
__________ 

ــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت    )١(   -http://www.ipu.org/strct:  علـــى املوقـــعقـــرارات االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل متاحـ

e/stcnfres.htm.  
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ــسنة خــالل مجعيــات االحتــاد       ــا مــرتني يف ال ــة حالي بــاب حتــسني أســاليب عملــها، جتتمــع اللجن
 عضوا يقوم بتوجيـه أعماهلـا وحيـدد خطـة عملـها      ١٨الربملاين الدويل وهي مزودة مبكتب يضم       

وأالحظ مع االرتيـاح إعـادة تـشكيل        . عثات امليدانية وغريها من األنشطة التنفيذية     ويضطلع بالب 
  . اللجنة وإعادة جتهيزها لتمكينها من االضطالع بواليتها على حنو أفضل

وقد بدأ العمل على التحضري للمؤمتر العاملي الرابع لرؤساء الربملانات الـذي سـيعقد يف                 - ٨
التعــاون الوثيــق مــع األمــم املتحــدة، كمــا كــان احلــال يف  ، والــذي ســيتم تنظيمــه ب٢٠١٥عــام 

ومــن املتوقــع أن خيتــتم هــذا املــؤمتر الرابــع   ). ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠(املناســبات الــسابقة 
 مـع  ٢٠١٥بإعالن رئيسي حيدد الرؤيـة بالنـسبة للتعـاون الربملـاين الـدويل يف فتـرة مـا بعـد عـام                 

ن مـستقبل العالقـة بـني األمـم املتحـدة والربملانـات             توفري املزيد من التوجيه يف الوقت نفسه بشأ       
  .واالحتاد الربملاين الدويل

    
  إدماج شواغل الربملانات يف عمليات األمم املتحدة الرئيسية  - ثالثا  

ــة األمــم املتحــدة علــى أن تــ   ٦٥/١٢٣يف قرارهــا   - ٩ ــة العام شترك مــع ، شــجعت اجلمعي
ــة الرئيــسية لألمــم       ــة يف تنظــيم العمليــات التداولي ــر منهجي االحتــاد الربملــاين الــدويل بــصورة أكث

ــا       ــشاركة فيهـ ــا واملـ ــاين فيهـ ــصر برملـ ــاج عنـ ــة وإدمـ ــات الدوليـ ــتعراض االلتزامـ ــدة واسـ . املتحـ
وكاستجابة لذلك إىل حد ما، وضع االحتـاد الربملـاين الـدويل اسـتراتيجية مـدهتا مخـس سـنوات                    

تتضمن حتديدا هدف إدماج بعـد برملـاين يف أعمـال األمـم املتحـدة وغريهـا                 ) ٢٠١٧-٢٠١٢(
ومثـة هـدف آخـر مـن أهـداف اسـتراتيجية االحتـاد الربملـاين                . من املؤسـسات املتعـددة األطـراف      

املسامهة الربملانيـة يف خطـة      وتشمل  . الدويل يتمثل يف بناء دعم برملاين لألهداف اإلمنائية الدولية        
  : ما يلي٢٠١٥ملا بعد عام التنمية 

 ٢٠١٥كانت املشاورة العاملية من أجل خطـة التنميـة املـستدامة ملـا بعـد عـام                    )أ(   
إحدى عمليات األمم املتحدة احملورية اليت شـارك فيهـا االحتـاد الربملـاين الـدويل بنـشاط حثيـث                    

يف ضــمان أن تفيــد  ومل يــدخر االحتــاد الربملــاين الــدويل وســعا . خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير
أهداف التنمية املستدامة يف املستقبل، خالفا لألهداف اإلمنائية لأللفية، من املسامهات الربملانيـة             

. وتعكس هذه املسامهات، فتمسك بالتايل اجلهات الوطنية بزمام تلك األهـداف بـشكل أقـوى           
 مـستديرة برملـاين يف إطـار    وحتقيقا هلذه الغاية، يسر االحتاد الربملاين الدويل عقـد اجتمـاع مائـدة           

اجتماع الفريق الرفيـع املـستوى الـسابق مـن الشخـصيات البـارزة الـذي انعقـد يف مونروفيـا يف                      
، وسـاهم يف مـشاورة برملانيـة ثانيـة أجريـت خـالل اجتمـاع الفريـق           ٢٠١٣ينـاير   /كانون الثاين 

  . الرفيع املستوى الذي انعقد يف بايل يف وقت الحق من نفس العام
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ــ  )ب(     لالحتــاد الربملــاين الــدويل يف  ١٢٨دمت مــسامهة شــاملة أخــرى يف اجلمعيــة  قُ
، حيث كرست املناقشة العامة مكرسة لرؤية التنمية ملـا بعـد عـام          ٢٠١٣مارس  /كيتو، يف آذار  

هنـج جديـدة    )العـيش الكـرمي  (من النمو املـستمر إىل التنميـة اهلادفـة       ” يف إطار موضوع     ٢٠١٥
ثيقـة اخلتاميـة الرمسيـة هلـذه املناقـشة، املعروفـة ببيـان كيتـو،                وقـد ركـزت الو    . “وحلول جديـدة  

احلاجـة إىل منـوذج اقتـصادي جديـد للتنميـة املـستدامة يركـز        : االهتمام على مسألتني رئيـسيتني   
بشكل مباشر على رفاه البشر، واحلاجة إىل تعزيـز احلكـم الـدميقراطي باعتبـاره وسـيلة لتحقيـق         

  . ن غاياهتاالتنمية املستدامة وأيضا غاية م
، تناول االجتماع الربملاين املـشترك بـني األمـم      ٢٠١٣يف وقت الحق من عام        )ج(   

املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الــدويل، الــذي انعقــد يف األمــم املتحــدة، هــذه املواضــيع مــرة أخــرى  
ومشـل  . لتقريبها من انتباه الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهـداف التنميـة املـستدامة              

االجتماع أيضا مناقشة بشأن املسائل اجلنسانية يف إطار أهـداف التنميـة املـستدامة وخلـص إىل                 
ضرورة وضع هـدف قـائم بذاتـه بـشأن املـسائل اجلنـسانية باإلضـافة إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور             

يـه  ويف حـني أنـه مـن الـسابق ألوانـه تقيـيم مـدى جنـاح هـذا املنظـور الربملـاين يف توج                 . اجلنساين
النتائج النهائية للفريق العامل املفتوح بـاب العـضوية، فقـد انعكـست بالفعـل الرسـائل الرئيـسية          
ــع الطبيعــة             يف تقــارير األمــم املتحــدة األخــرى، مــن قبيــل تقريــر احلــوار بــشأن االنــسجام م

ــام ــصف       ٢٠١٣ لع ــام دويل دميقراطــي ومن ــة نظ ــين بإقام ــستقل املع ــر اخلــبري امل ــدورة ( وتقري ال
  ).٢٠١٣يوليه /حقوق اإلنسان، متوزجمللس  ٢٤
ــه        - ١٠ ــزال منتــدى التعــاون اإلمنــائي ألصــحاب املــصلحة املتعــددين، الــذي يــشارك في ال ي

الربملانيون إىل جانب ممثلي احلكومات واجملتمـع املـدين والـسلطات احملليـة وعـدد مـن أخـصائيي         
ر الربملانــات يف األمــم التعــاون اإلمنــائي اآلخــرين، يــوفر إطــارا هامــا لالســتماع إىل وجهــة نظــ   

وألن الربنامج الدويل للتعاون اإلمنائي يـشتمل اآلن علـى جمموعـة واسـعة مـن املـسائل                  . املتحدة
، مبــا يف ذلــك املــوارد احملليــة، وتــدفقات رأس املــال اخلــاص  “خــارج نطــاق املعونــة”الــيت تقــع 

ذلك عـدة مـصادر أخـرى    وكـ ) فيها التحويالت املالية، واالستثمار املباشر األجنيب وغريهـا    مبا(
لتمويــل التنميــة، يتوقــع أن يــؤدي الربملــانيون دورا أكثــر أمهيــة يف دعــم اإلصــالحات القانونيــة   

وهـذه املـسائل نفـسها تقـع يف صـميم الـشراكة العامليـة مـن                 . وتعزيز املساءلة يف مجيـع اجملـاالت      
امليــدان االقتــصادي أجــل التعــاون اإلمنــائي الفعــال، الــيت تــدعمها منظمــة التعــاون والتنميــة يف    

وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، والــيت يــشارك فيهــا االحتــاد الربملــاين الــدويل أيــضا كعــضو يف 
عمـل اخلـاص ملنتـدى التعـاون اإلمنـائي، الـذي تـشارك فيـه         الوقد أثر أسـلوب   . هيئتها التوجيهية 

فكــار بــشأن جمموعـات أصــحاب املـصلحة علــى قـدم املــساواة وتقـدم مــسامهاهتا بـاخلربات واأل     
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هذه املسائل، تأثريا ملحوظا يف املساعدة على تشكيل خطاب جديد يف جمـال التعـاون اإلمنـائي                 
وميكــن النظــر يف هــذه املمارســة الناجحــة يف  . ضــمن إطــار منتــدى التعــاون اإلمنــائي وخارجــه 

 املعـين  منتديات األمم املتحدة املفتوحة األخرى، بدءا باملنتدى السياسي اجلديد الرفيع املـستوى     
ــذ ورصــد األهــداف       ــسيق لتنفي ــة أمــور، كجهــة تن بالتنميــة املــستدامة، الــذي ســيعمل، يف مجل

  . اجلديدة للتنمية املستدامة
، تنظيم اجتمـاعني إضـافيني مـن        ٦٥/١٢٣وجرى كذلك، عمالً بقرار اجلمعية العامة         - ١١

ملانية السنوية املشتركة بني االحتاد الربملاين الدويل واألمـم املتحـدة خـالل هـذه               االجتماعات الرب 
 للمـرة األوىل كـل مـن رئـيس اجلمعيـة العامـة       ٢٠١٣وشارك يف رعاية اجتماع عـام        .)٢(الفترة

ووفـد إىل نيويـورك حلـضور كـل اجتمـاع مـا يقـرب               . ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي    
. تبـادل اآلراء مـع املمـثلني الـدائمني وكبـار مـوظفي األمـم املتحـدة                 برملاين مـن أجـل       ٢٠٠من  

. ٢٠١٥ ارتباطـا وثيقـا بعمليـة مـا بعـد عـام           ٢٠١٣ومثلما ذكر أعـاله، ارتبطـت مناسـبة عـام           
ُنهـج برملانيـة    : درب غـري مطـروق    ” حتـت عنـوان      ٢٠١٢وساعد االجتماع الذي عقد يف عام       

، على إبـراز الـدور الـذي ميكـن أن تقـوم        “ء السالم ملنع نشوب النـزاعات وحتقيق املصاحلة وبنا     
ــى اســتعادة االســتقرار         ــساعدة عل ــات، يف شــراكة مــع األمــم املتحــدة، مــن أجــل امل ــه الربملان ب

فعلـى سـبيل املثـال، يف حـاالت بنـاء           . السياسي يف البلدان املعرضـة للرتاعـات أو اخلارجـة منـها           
كومــات بالـضرورة هـي الـــُمحاور األول   الـسالم واملـصاحلة الوطنيـة، بينمــا جيـب أن تكـون احل     

ويف احلـاالت  . لألمم املتحدة، فإن عمل املنظمـة ميكـن أن يـستفيد أيـضا مـن إشـراك الربملانـات          
الــيت يكــون فيهــا الربملــانيون قــد كونــوا عالقــات وثيقــة مــع نــاخبيهم، تكــون الربملانــات مؤهلــة 

. مع حىت قبل أن تندلع أعمـال العنـف        تأهيال جيدا لرصد التوترات املستمرة واملتصاعدة يف اجملت       
وعالوة على ذلك، ميكن منع انـدالع أعمـال العنـف بتـوفري إمكانيـة حتـول التـوترات اجملتمعيـة                     

وكان عـدد مـن التوصـيات الـيت انبثقـت عـن هـذا االجتمـاع ذا صـلة                     .)٣(إىل مناقشات برملانية  
عمليــات حفــظ الــسالم،   مباشــرة باألعمــال الــيت تقــوم هبــا إدارة الــشؤون الــسياسية وإدارة       

وجـرى تعمـيم التقـارير املـوجزة        . وبالطبع جلنة بناء السالم، وغريها من هيئـات األمـم املتحـدة           
  .لالجتماعني يف اجلمعية العامة وبني الربملانات الوطنية

__________ 
: ميكن االطالع على اسـتعراض كامـل لالجتمـاعني الربملـانيني املـشتركني علـى شـبكة اإلنترنـت علـى املوقـع                        )٢(  

www.ipu.org/un-e/un-hearings.htm. 

نـاء الـسالم    ميكن االطالع على مزيد من األمثلة التوضيحية عن الدور الذي ميكن أن تقوم بـه الربملانـات يف ب                    )٣(  
 .www.ipu.org/splz-e/unga12/summary.pdf :واملصاحلة الوطنية جنبا إىل جنب مع األمم املتحدة على املوقع
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وأدرج يف صـميم الوثـائق اخلتاميـة الرئيـسية مباشـرة تأييـد سياسـي كـبري للـدور الـذي             - ١٢
ــا   ــه الربملانـ ــضطلع بـ ــدة     تـ ــم املتحـ ــسية لألمـ ــات الرئيـ ــذ االلتزامـ ــسريع تنفيـ ــح . ت يف تـ وتوضـ

 مـــن الوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة املـــستدامة املعنونـــة  ٤٣ و ٤٢ الفقرتـــان
هلــا دور رئيــسي يف تــشجيع ) اهليئــات التــشريعية( أن الربملانــات “املــستقبل الــذي نــصبو إليــه”

أقـروا بالـدور األساسـي للربملانـات         ”ن رؤساء الدول واحلكومات   وباملثل، فإ . التنمية املستدامة 
يف إرساء سيادة القانون على الصعيد الوطين ورحبوا بالتحـاور بـني األمـم املتحـدة والربملانـات                  

ــدويل   ــاين ال ــة واالحتــاد الربمل ــرة  “الوطني ــك يف الفق ــول  ٣٤، وذل ــصادر يف أيل ــن اإلعــالن ال  / م
 املـستوى املعـين بـسيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطين                عن االجتمـاع الرفيـع     ٢٠١٢سبتمرب  
وترحب الوثيقة اخلتامية للمناسـبة اخلاصـة للجمعيـة العامـة املعنيـة باألهـداف اإلمنائيـة            . والدويل

، ترحيبـا صـرحيا بإسـهام       ٢٠١٣سـبتمرب   /، الصادرة يف أيلول   ٢٠١٥لأللفية وخطة ما بعد عام      
  . الربملانات يف تلك العملية اهلامة

، الــذي ســيجري فيــه ٢٠١٤ويف ضــوء املــؤمتر العــاملي املعــين بالــشعوب األصــلية لعــام   - ١٣
ــلية،       ــشعوب األصـ ــوق الـ ــال حقـ ــة بإعمـ ــات املتعلقـ ــضل املمارسـ ــر وأفـ ــات النظـ ــادل وجهـ تبـ

ذلك السعي إىل حتقيـق أهـداف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية،                   يف مبا
يل علـى نقـل آراء الربملـانيني وجمتمعـات الـشعوب األصـلية إىل هـذه                 َعِمل االحتـاد الربملـاين الـدو      

ويشكل هذا العمل جزءا من جدول األعمال األوسع لالحتاد الربملاين الـدويل يف جمـال            . العملية
ويشمل إجراء مشاورات مـع الربملـانيني       . دعم التمثيل العادل لألقليات يف عمليات صنع القرار       

حتاد الربملاين الدويل ويف اجتمـاع برملـاين عـاملي يعقـد يف بوليفيـا يف                جلمعية اال  ا ١٢٨يف الدورة   
وشــارك االحتــاد الربملــاين الــدويل أيــضا يف دورة منتــدى األمــم    . أبريــل مــن هــذا العــام /نيــسان

وعمـــالً بقـــرار اجلمعيـــة . ٢٠١٣املتحـــدة الـــدائم املعـــين بقـــضايا الـــشعوب األصـــلية يف عـــام  
، سوف جيري إشراك الربملـانيني يف جلـسة أصـحاب           )بالطرائقالقرار املتعلق    (٦٦/٢٩٦ العامة

. مـايو مـن هـذا العـام       /املصلحة املتعددين املقـرر عقـدها خـالل الـدورة املقبلـة للمنتـدى يف أيـار                
وأخــريا، وضــع دليــل للربملــانيني عــن اإلعــالن املتعلــق حبقــوق الــشعوب األصــلية أعــده بــشكل    

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبرنامج األمـم املتحـدة         مشترك االحتاد الربملاين الدويل ومفوضية      
ــشعوب       ــدائم املعــين بقــضايا ال ــة املنتــدى ال ــة وأمان ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــصندوق ال اإلمنــائي وال

  . ومن املتوقع نشر الدليل هذا العام. األصلية
تعـدد  وللمساعدة يف تعبئة اإلرادة السياسية من أجل التوصـل إىل اتفـاق جتـاري جديـد م        - ١٤

األطــراف يف إطــار جولــة الدوحــة، ســعى االحتــاد الربملــاين الــدويل والربملــان األورويب إىل حتقيــق    
اســتراتيجيتهما لتقريــب الربملــانيني مــن عمليــة التفــاوض عــن طريــق املــؤمتر الربملــاين املعــين مبنظمــة  
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ع رئيـسي يف  ومشل ذلك عقد عدد من االجتماعات الربملانيـة يف جنيـف واجتمـا           . التجارة العاملية 
ــايل يف كــانون األول       ــد يف ب ــذي انعق ــة ال ــوزاري التاســع ملنظمــة التجــارة العاملي ــؤمتر ال  /إطــار امل

وعقد أيضا اجتماع برملاين كبري يف منظمة التجارة العاملية يف جنيف يف تشرين             . ٢٠١٣ ديسمرب
، وعقـدت   “ربـط الـسياسة بالتجـارة     : العودة إىل األساسيات  ” حتت عنوان    ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

  . العاملية يف إطار االجتماع جلسة للربملانيني مع املدير العام ملنظمة التجارة
  

  الرقابة الربملانية على االلتزامات الدولية   -رابعاً   
تكون االلتزامات الدولية ضئيلة القيمة مـا مل تنفـذ بالكامـل علـى الـصعيد الـوطين عـن                      - ١٥

وبالتأكيــد، لــدى الربملانــات طائفــة  . لرقابــة الربملانيــةطريــق التــشريعات وخمصــصات امليزانيــة وا 
واســعة مــن األدوات حتــت تــصرفها لكفالــة تــضمني القــوانني والــسياسات واألنظمــة والــربامج  

  . وامليزانيات الوطنية املبادئ وااللتزامات الواردة يف مجيع االتفاقات الدولية
  

  املشاركة الربملانية يف عمليات اإلبالغ الوطنية    
وفقا للممارسة املتبعة، يواصل االحتاد الربملاين الـدويل ربـط الربملانـات بعمليـة اإلبـالغ                  - ١٦

الوطنيــة عــن تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف الــدورات العاديــة 
 التقريـر الـذي     ويقوم االحتاد الربملاين الـدويل بتنبيـه الربملانـات املعنيـة إىل           . للجنة املعنية باالتفاقية  

ستقدمه حكوماهتا إىل اللجنة، ويدعو أعضاء الربملان لالنضمام إىل وفد حكومتـهم إىل الـدورة               
الصلة من دورات اللجنة، وحييل بعد ذلك إىل الربملان، للعلـم واملزيـد مـن املتابعـة، نتـائج                    ذات

 وأهلمــــت هـــذه املمارســــة الـــيت اخُتــــربت جيـــدا قــــرار جملـــس حقــــوق    . مـــداوالت اللجنـــة  
، الذي دعا اجمللس فيه إىل عقد حلقة نقاش أكثر تعمقا عن إسـهام الربملانـات       ٢٢/١٥ اإلنسان

: وتشمل توصـيات حلقـة النقـاش تلـك مـا يلـي            . يف أعمال اجمللس واستعراضه الدوري الشامل     
إشــراك الربملانــات يف عمليــة تــشاور وطنيــة شــاملة مــن أجــل إعــداد التقريــر الــوطين املقــدم إىل   

، )بـصفة أخـرى   بصفة مراقـب أو (شراك أعضاء الربملان يف الوفود الرمسية إىل اجمللس   اجمللس؛ وإ 
إىل كــل برملــان مــن الربملانــات   عــرض رمســي لتوصــيات االســتعراض الــدوري الــشامل   وتــوفري
وتدعو التوصيات األخرى الصادرة عـن حلقـة النقـاش إىل تعزيـز قـدرة الربملانـات علـى               . املعنية

لـس حقــوق اإلنـسان، وتعزيــز التعـاون بــني الربملانـات واجلهــات الوطنيــة     املـسامهة يف أعمــال جم 
ويف سـياق متابعـة     . املعنية حبقوق اإلنسان، وتعزيز التعاون بني اجمللس واالحتـاد الربملـاين الـدويل            

ــا يف بوخارســـت يف      ــة وســـط وشـــرق أوروبـ ــيات، عقـــد اجتمـــاع برملـــاين ملنطقـ هـــذه التوصـ
 تعقــد اجتماعــات إقليميــة أخــرى هــذا العــام يف املغــرب ومــن املقــرر أن. ٢٠١٤فربايــر /شــباط

  ).أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(وأوروغواي ) املنطقة العربية(
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ــدويل أحــد         - ١٧ ــاين ال ــة، كــان االحتــاد الربمل ــة لأللفي ــذ األهــداف اإلمنائي ــق بتنفي وفيمــا يتعل
حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، الــشركاء يف تنظــيم االجتماعــات اإلقليميــة املتعلقــة بتــسريع  

ويف إطـــار زمـــين مدتـــه . وذلـــك إىل جانـــب برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي ومحلـــة األلفيـــة 
، سـاعد االحتـاد     ٢٠١٥قبـل عـام      )اعتبارا من بداية الفترة املشمولة هبذا التقرير      (سنوات   ثالث

سياســات تــستهدف بــصورة الربملــاين الــدويل علــى إقنــاع الربملانــات بالــضرورة امللحــة لوضــع   
وعقـد اجتمـاع    . مباشرة أكثر األهداف اإلمنائية لأللفية اليت تسجل بلـداهنا فيهـا التـأخر األكـرب              
وعقـدت جلـسة   . واحد يف املنطقة األفريقية واجتماعان آخران يف منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ        

ــد     ــة يف ال ــة لأللفي ـــ إحاطــة للربملــانيني عــن تــسريع حتقيــق األهــداف اإلمنائي  لالحتــاد ١٢٧ورة ال
  . ٢٠١٢أكتوبر /الربملاين الدويل املنعقدة يف تشرين األول

ويف الوقــت نفــسه، واصــل االحتــاد الربملــاين الــدويل تركيــز االهتمــام علــى ضــرورة أن     - ١٨
تــستعرض الربملانــات هياكــل جلاهنــا مــن أجــل تقيــيم فائــدة تــشكيل جلنــة متخصــصة أو جتمــع     

لفية من أجل حتسني الرقابة علـى الـسياسات احلكوميـة وتيـسري     متخصص لألهداف اإلمنائية لأل   
وتـبني دراسـة أجراهـا االحتـاد الربملـاين الـدويل يف       . التنسيق الداخلي بني جلان احلقائب الربملانيـة    

 عن جلنة األهداف اإلمنائية لأللفية التابعة للربملان النـيجريي،          ٢٠١٢يونيه  /حزيران - مايو/أيار
ــال،   ــل هــذا اهليكــل، وال    علــى ســبيل املث ــيت ينطــوي عليهــا مث ــات ال ســيما  املخــاطر واإلمكاني

ويف العديـد  . يدمج بالكامل يف عملية إعداد امليزانية أو يف عمليـة ختطـيط التنميـة الوطنيـة       مل إذا
وتنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة الدوليـة         من البلـدان الـيت يفتقـر فيهـا الربملـان إىل القـدرة علـى رصـد                 

ن يساعد فريق األمم املتحدة القطري على تيسري مـشاركة الربملـان يف عمليـات               بفعالية، ميكن أ  
  . االستعراض الوطين وأن يسهل عموما تبادل املعلومات وتوفري املساعدة التقنية احملددة اهلدف

وباإلضافة إىل تعزيز تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مبجملـها، عمـل االحتـاد الربملـاين                     - ١٩
ا بالتعاون مع كيانـات األمـم املتحـدة علـى التركيـز بدقـة علـى أهـداف حمـددة مـن                       الدويل أيض 

، واحلــد مــن وفيــات )٣اهلــدف (األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مثــل تلــك املتعلقــة بــتمكني املــرأة  
وعلـى  ). ٦اهلـدف   (اإليـدز   /، ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     )٥ و   ٤اهلدفان  (األطفال  

رفق هذا التقرير، جرى خالل هذه الفترة عقـد عـدد مـن حلقـات العمـل              حنو ما هو موثق يف م     
واملناسبات األخرى للربملـانيني، باإلضـافة إىل إنتـاج منـشورات مـشتركة، وذلـك بالتعـاون مـع                   
هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                

ــة وصــندوق األمــم املتحــدة   /كتــسبومتالزمــة نقــص املناعــة امل  اإليــدز ومنظمــة الــصحة العاملي
 بــشأن فــريوس ٢٠١١ومتــشيا مــع اإلعــالن الــسياسي لعــام  .)٤(للــسكان، وغريهــا مــن اهليئــات

__________ 
 .www.ipu.org/english/handbks.htm: ميكن االطالع على قائمة كاملة باملنشورات املشتركة على املوقع  )٤(  
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اإليــدز، ركــز العمــل املــشترك دعمــا  /نقــص املناعــة البــشرية ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب 
اص على القضاء على األحكـام التمييزيـة الـيت           من األهداف اإلمنائية لأللفية بوجه خ      ٦للهدف  

تتــسم باإلجحــاف يف حــق الــسكان األكثــر تــضررا، والــيت يعتــرف منــذ أمــد طويــل بأهنــا مــن    
  .العقبات الرئيسية اليت تعيق التصدي الفعال هلذا الوباء

ــة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني، وهــي التزامــات        - ٢٠ ويف ســياق دعــم االلتزامــات الدولي
، واصـل   ١٩٩٥ل الكثري منها غري حمقق منذ انعقاد املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة لعـام                   يزا ال

االحتاد الربملاين الدويل عقد اجتماع برملاين ليوم واحد خالل الدورة السنوية للجنة وضـع املـرأة،                
صـدارة جـدول   بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، كوسيلة لإلبقاء على تلك االلتزامـات يف              

وال يزال االحتاد الربملاين الدويل أيضا يزود األمـم املتحـدة بالبيانـات عـن املـرأة                 . أعمال الربملانات 
يف جمال السياسة، وهو ما يلـزم مـن أجـل تتبـع التقـدم احملـرز يف حتقيـق أحـد املؤشـرات الرئيـسية                          

وتــشكل هــذه ). الربملانــاتالنــسبة املئويــة للنــساء يف ( مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ٣للهــدف 
االحتاد الربملـاين الـدويل      البيانات نفسها األساس الذي يستند إليه منشور يصدره بصورة مشتركة         

وهيئة األمم املتحدة للمـرأة علـى شـكل خريطـة عامليـة للنـساء يف جمـال الـسياسة، تـوفر حملـة عـن                          
ن اخلريطـة يف الـدورة   وجـرى تقـدمي أحـدث طبعـة مـ     . النساء العـامالت يف الـسياسة يف كـل بلـد     
  .)٥(٢٠١٤مارس /الثامنة واخلمسني للجنة وضع املرأة يف آذار

ومن خالل مجعيات االحتاد الربملاين الدويل وعمل جلنـة االحتـاد الربملـاين الـدويل املعنيـة                   - ٢١
بشؤون األمم املتحدة، اطلع الربملانيون بشكل أفضل علـى صـكوك األمـم املتحـدة الرئيـسية يف                  

ع السالح وعدم االنتشار، وال سيما املعاهدة اجلديدة لتجارة األسـلحة، وقـرار جملـس               جمايل نز 
ومت االتفاق علـى أن يعمـل       .  بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل      )٢٠٠٤ (١٥٤٠األمن  

ديـد طرائـق ملواصـلة هـذا العمـل، بوسـائل منـها          االحتاد الربملاين الدويل واألمـم املتحـدة علـى حت         
وترجم إىل عـدة لغـات      . عقد حلقات عمل وتنظيم دورات أكثر تركيزا على الصعيد اإلقليمي         

دليــل الربملــانيني بــشأن دعــم عــدم االنتــشار النــووي ونــزع الــسالح النــووي الــذي صــدر عــن   
نتشار النووي ونزع السالح يف عـام       االحتاد الربملاين الدويل ومنتدى الربملانيني من أجل عدم اال        

  .، وهو ميثل أداة مفيدة جدا يف تعبئة العمل الربملاين يف هذا اجملال البالغ األمهية٢٠١٢
  

  الربملانات واألمم املتحدة على الصعيد الوطين   -خامسا  
ــة العامــة  ١١أوردت الفقــرة   - ٢٢ ــرار اجلمعي ــة  ٦٦/٢٦١ مــن ق ــدا أن اجلمعي ــدعو ” حتدي ت

أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة إىل اســتحداث طريقــة أكثــر تنظيمــا وتكــامال يف العمــل مــع           
__________ 

 .www.ipu.org/english/surveys.htm#MAP2014: ابطخريطة املرأة يف جمال السياسة متاحة على الر  )٥(  

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/261�


A/68/827 
 

14-28858 13/32 
 

الربملانات الوطنية، بـسبل منـها إشـراك الربملانـات يف املـشاورات املتعلقـة باسـتراتيجيات التنميـة          
لتوصـية مـن النتـائج الـسابقة الـيت خلـص إليهـا              واسـتوحيت ا  . “الوطنية وفعالية املعونـة اإلمنائيـة     

الفريــق االستــشاري للجنــة االحتــاد الربملــاين الــدويل املعنيــة بــشؤون األمــم املتحــدة، اســتنادا إىل  
بعثته امليدانية الرامية إىل دراسة مدى التنفيذ على الصعيد الوطين ملبادرة إصـالح وحـدة العمـل                 

ــساق علــى ن   ــق االت ــشاملة هــي أن   . طــاق املنظومــة يف األمــم املتحــدة وحتقي وكانــت الفكــرة ال
الربملانــات ميكنــها أن تفعــل الكــثري للمــسامهة يف عمليــات األمــم املتحــدة بــشكل مباشــر علــى    
الصعيد القطري ويف جمـاالت يتـسع نطاقهـا حبيـث يتجـاوز إىل حـد كـبري التنميـة يف حـد ذاهتـا                         

ويف املضي حنـو فتـرة مـا بعـد     . خابيةليشمل بناء السالم واألزمات اإلنسانية واإلصالحات االنت      
ــام  ــدة         ٢٠١٥عـ ــم املتحـ ــداين لألمـ ــود امليـ ــني الوجـ ــة بـ ــصالت القائمـ ــز الـ ــأن تعزيـ ــن شـ ، مـ

الوطنية أن ييسر بدرجة كبرية تنفيذ األهداف اجلديدة للتنمية املستدامة وغري ذلـك              والربملانات
  .من االلتزامات

، وفييـت نـام   )٢٠٠٨(هورية ترتانيا املتحـدة  وبناء على البعثات امليدانية السابقة إىل مج      - ٢٣
ــا وســرياليون )٢٠٠٩( ــار(، وغان ، قــام الفريــق االستــشاري لالحتــاد الربملــاين   )٢٠١١مــايو /أي

عــن كثــب يف ألبانيــا “ توحيــد األداء” بفحــص عمليــة ٢٠١٢ســبتمرب /الــدويل أيــضا يف أيلــول
بـشكل وثيـق مـع مـوظفي األمـم          واستنادا إىل هذه الزيـارات، الـيت مت تنـسيقها           . واجلبل األسود 

املتحدة يف امليدان ومع الربملان الوطين، تبني أن عدة أجزاء من منظومـة األمـم املتحـدة يف البلـد      
تشارك يف تيسري الدعم املقـدم إىل الربملـان لكـي يـتمكن مـن العمـل بـشكل أفـضل علـى تنفيـذ                         

ون بــني برنــامج األمــم املتحــدة ففــي ألبانيــا، علــى ســبيل املثــال، وفــر التعــا . االلتزامــات العامليــة
اإلمنائي والربملان الـدعم إلنـشاء جلنـة برملانيـة للـسكان والتنميـة وجتمـع برملـاين حلقـوق الطفـل،                     
باإلضافة إىل تقدمي الدعم إىل اللجنة الصحية وجلنة الـشؤون االجتماعيـة يف مـا يتعلـق باملـسائل                

رات تنميـة قـدرات نائبـات الربملـان مـن      اإليـدز وإىل مبـاد   /املتصلة بفريوس نقص املناعة البـشرية     
خــالل اهلياكــل الربملانيــة اإلداريــة، واإلعــداد للتــصديق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي    
اإلعاقة، والعمـل يف جمـال الـدعوة مـع رئـيس الربملـان مـن أجـل متكـني املـرأة ومكافحـة العنـف                          

ــة املقدمــة إىل الربملــ  . اجلنــساين ــأن  وباإلضــافة إىل املــساعدة التقني ــدين، أوصــي ب ان يف كــال البل
ــات يف وضــع        ــر تنظيمــا إلشــراك الربملان ــة ممارســة أكث ــة األمــم املتحــدة القطري ــستحدث أفرق ت

  . االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية االستراتيجيات ورصدها
 يف ٢٠١٣يونيــــه /ونظمــــت بعثــــة ميدانيــــة ثانيــــة للفريــــق االستــــشاري يف حزيــــران  - ٢٤

تبار بعض التوصيات الصادرة عن االجتماع الربملـاين املـشترك بـني            ويف إطار اخ  . ديفوار كوت
، سـعت البعثـة إىل تعزيـز التعـاون     ٢٠١٢االحتاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة املعقود يف عـام      
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بني عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار وفريـق األمـم املتحـدة القطـري والربملـان الـوطين يف                      
ومع االعتراف بالدور احليوي الذي يطلـب مـن الربملانـات القيـام             .  السالم اجلهود املبذولة لبناء  

بــه يف بنــاء الــسالم واملــصاحلة الوطنيــة، أبــرزت البعثــة أيــضا احلاجــة احلقيقيــة امللحــة إىل تعزيــز   
ومن شأن ذلك أن يسمح للربملان بتنفيـذ مـا يلـزم مـن اإلصـالحات الـسياسية                  . قدرات الربملان 

. ة أثناء انتقال البلد من مرحلة الرتاع إىل السالم الدائم والتنميـة املـستدامة       والتشريعية واملؤسسي 
ويقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالفعل بتنفيـذ برنـامج موضـوعي لـدعم الربملـان يف كـوت                   

وقد أجرى االحتاد الربملاين الدويل أيـضا مراجعـة تنظيميـة للربملـان وسيـسعى إىل إقامـة                  . ديفوار
وبـدورها، قامـت   . ة عنـه ر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تنفيـذ التوصـيات الـصاد           شراكة مع 

، بعـد أن أعربـت عـن شـديد     ٢٠١٣أكتـوبر  /اجلمعية الوطنية لكـوت ديفـوار يف تـشرين األول        
رغبتها يف القيام بدور نشط ملنع نشوب الرتاعات، باستضافة مـؤمتر برملـاين إقليمـي تنـاول دور                  

ــان يف منــع نــ   ــات وإدارهتــا يف غــرب أفريقيــا   الربمل ــتم املــؤمتر بسلــسلة مــن    . شوب الرتاع واخت
ــشريعات حلقــوق       ــز ســيادة القــانون، ووضــع ت التوصــيات احملــددة للعمــل الربملــاين هبــدف تعزي

ــسان تتماشــى  ــشكل دميقراطــي       اإلن ــسلطة ب ــداول ال ــة ت ــصلة، وكفال ــة ذات ال مــع املعــايري الدولي
   .للقيام باإلصالحات الالزمة لعملية املصاحلة الوطنيةوسلمي، وتشجيع احلوار وإشراك اجلميع 

ــة للفريــق االستــشاري املعــين بــشؤون األمــم املتحــدة إىل هــاييت يف       - ٢٥ ــة ثالث ونظمــت بعث
 للنظــر يف الفعاليــة العامــة للجهــود الــيت تبــذهلا منظومــة األمــم املتحــدة يف  ٢٠١٤فربايــر /شــباط

، وكذلك يف الطريقة الـيت ميكـن        ٢٠١٠ب زلزال عام    اجملال اإلنساين ويف جمال التعمري يف أعقا      
هبا لشركاء األمم املتحدة يف امليدان، كل حسب دوره، إشراك الربملان يف وضـع خطـط إمنائيـة                  

وقـدمت النتـائج الـيت توصـلت إليهـا البعثـة إىل الربملانـات األعـضاء يف                  . وطنية رئيسية وتنفيذها  
  . معية العامةاالحتاد الربملاين الدويل وسوف تعمم يف اجل

وعلى الرغم من أن مجيع هذه البعثات تبني ازدياد التعاون باسـتمرار بـني أفرقـة األمـم                    - ٢٦
ــيالً علــى الثغــرات        ــضا دل ــصعيد القطــري، فهــي تقــدم أي ــات علــى ال ــة والربملان املتحــدة القطري

هــة املؤســسية الــيت يلــزم ســدها، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالعمــل مــع الربملانــات، لــيس فقــط كج 
مستفيدة من املساعدة الدوليـة بـل أيـضا كـشريكة رئيـسية يف تـصميم االسـتراتيجيات الوطنيـة                    

  .الرئيسية ورصدها
ــة        - ٢٧  لالحتــاد الربملــاين الــدويل   ١٢٩وخــالل إجــراء اســتعراض هلــذه املــسائل يف اجلمعي

يـة بـشؤون    ، وضعت جلنة االحتاد الربملـاين الـدويل املعن        ٢٠١٣أكتوبر  /املعقودة يف تشرين األول   
األمم املتحدة قائمـة بتوصـيات حمـددة هتـدف إىل تعزيـز التعـاون املتـسق بـني الربملانـات وأفرقـة                       

تـأمني التـدفق املنـتظم للمعلومـات وإجـراء          : وتشمل التوصيات مـا يلـي     . األمم املتحدة القطرية  
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بـشأن  املشاورات على مستوى ختطيط االستراتيجية ورسم السياسات، وتيسري التعاون املنتظم           
ويعتــرب كــذلك . اخلطـط اإلمنائيــة الوطنيـة واالستعراضــات الوطنيــة لاللتزامـات العامليــة الرئيـسية    

وضع مبادئ توجيهيـة تـستند إىل املمارسـات اجليـدة املـستفادة مـن امليـدان أحـد اجملـاالت الـيت                       
  .جيدر استكشافها

درات الربملانـات للعمـل     وتكمن وراء مجيع هذه املسائل املسألة األوسع املتعلقة ببناء قـ            - ٢٨
مع األمم املتحدة على الصعيدين الوطين والعاملي وبناء قدراهتا أيضا من أجل القيام باألهم مـن                

وينفـذ  . ذلك كله، أال وهو أداء الدور الذي تنفرد به يف جمايل التشريع والرقابة على حنو فعـال                
ويعمـل االحتـاد    .  بلـدا  ٧٠يـة يف حنـو      برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بـرامج بنـاء القـدرات الربملان          

بالتعاون مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بوجـه خـاص، مـع مـا ال يقـل عـن                      الربملاين الدويل، 
ستة من مكاتب األمم املتحدة القطرية، حيث يـساعد يف تنفيـذ بـرامج املـساعدة التقنيـة الربملانيـة             

  .بيساو وميامنار ودولة فلسطني - ة وغينيايف باكستان وبنغالديش ومجهورية الكونغو الدميقراطي
وال يزال يلزم القيام بالكثري وتعبئة املزيد مـن املـوارد لتحقيـق ذلـك مـن خـالل العمـل                       - ٢٩

أما يف ما يتعلق بالتعاون بني االحتـاد   . مع مجيع الشركاء اإلمنائيني وبالتعاون مع الربملانات الوطنية       
  .حدة اإلمنائي يف ميامنار، فريد أدناه وصف النهج اجلديدالربملاين الدويل وبرنامج األمم املت

ــسنوات األخــرية بــذل جهــود أقــوى مــن جانــب االحتــاد الربملــاين        )أ(    شــهدت ال
الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجـل تقـدمي املـساعدة إىل الربملانـات علـى حنـو أكثـر                     

وقامـت املنظمتـان ببعثـات مـشتركة        . ميامنـار ولقي هذا النهج اجلديد جناحـاً يف        . كفاءة وفعالية 
 لوضـع برنـامج طويـل األجـل مـن أجــل      ٢٠١٢يوليــه /، منـها بعثـة يف متـوز   ٢٠١٢خـالل عـام   

  . ٢٠١٥-٢٠١٣تقدمي دعم واسع النطاق جلمعية االحتاد خالل الفترة 
 وتعـــديل واليـــة ٢٠١٥-٢٠١٣يف انتظـــار وضـــع واعتمـــاد برنـــامج الفتـــرة    )ب(   

ــم املت  ــامج األم ــدمي الــدعم        برن ــة االحتــاد بتق ــب مجعي ــار، واســتجابة لطل ــائي يف ميامن حــدة اإلمن
الفــوري، بــدأ االحتــاد الربملــاين الــدويل تقــدمي الــدعم األويل إلنــشاء دائــرة لإلعــالم والبحــوث     

ــة يف كــانون األول وقــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف ميامنــار   . ٢٠١٢ديــسمرب /واملكتب
  . شروع االحتاد الربملاين الدويل يف ظل ظروف صعبة للغايةدعماً إدارياً هاماً مل

 ٢٠١٣أبريــل / يف نيــسان٢٠١٥-٢٠١٣وافــق الربملــان علــى برنــامج الفتــرة    )ج(   
ــرة       وأدرج الربنـــامج يف خطـــة عمـــل الـــربامج القطريـــة لربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للفتـ

األمـم املتحـدة اإلمنـائي اآلن علـى         وقد وقع االحتاد الربملـاين الـدويل وبرنـامج          . ٢٠١٥-٢٠١٣
وعلـى وجـه التحديـد، سـتعمل املنظمتـان مـن أجـل             . كتاب موافقة يف ما يتعلق بتنفيذ الربنامج      
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ــة            ــاد واللجــان التابع ــة االحت ــة مجعي ــن خدم ــتمكن م ــاد لكــي ت ــة االحت ــة مجعي ــدرة أمان ــز ق تعزي
  . واألعضاء الربملانيني على حنو فعال ومراع للمنظور اجلنساين هلا

ُصـمم مـشروع االحتـاد الربملـاين الــدويل منـذ البدايـة يف اإلطـار األوسـع نطاقــا           )د(   
ــرة   ــامج الفت ــاين   ٢٠١٥-٢٠١٣لربن ــذ كــانون الث ــاً يف هــذا اإلطــار من ــاير /، ومت إدماجــه كلي ين

ويــسر هــذا النــهج اجلديــد تقــدمي دعــم ملمــوس وهــام إىل الربملانــات الناشــئة منــذ          . ٢٠١٤
  . األوىل املراحل

، شارك االحتاد الربملاين الدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة          ٢٠١٢منذ أوائل عام      )هـ(   
اإلمنــائي يف مبــادرات تنــسيق خمتلفــة مشلــت جمتمــع املــاحنني، وتواصــلت املنظمتــان بانتظــام مــع    

وســاعد هــذا يف تــضييق نطــاق  . املنظمــات األخــرى مــن أجــل التخطــيط لــدعم مجعيــة االحتــاد  
 حنو مماثل، جيري تشجيع خمتلف املنظمات علـى العمـل مـع دائـرة          وعلى. االزدواجية والتداخل 

اإلعالم والبحوث واملكتبة، بوصفها جهة إيداع جلميع املوارد واملواد الـيت تـستخدم يف أنـشطة            
  . بناء القدرات الربملانية وأنشطة التدريب يف هذا اجملال

املمتـازة الـيت توضــح    مثــال آخـر مـن األمثلـة    ٢٠١٣وقـدم يف النـصف الثـاين مـن عـام        - ٣٠
الطريقــة الــيت ميكــن هبــا لالحتــاد الربملــاين الــدويل واألمــم املتحــدة العمــل معــا مــن أجــل إشــراك   
الربملانات على الصعيد الوطين يف العمليات العامليـة، عنـدما نظمـت أفرقـة مناقـشة مـع برملـانيني            

مثـل الـسامي ألقـل      من بنغالديش وبوركينا فاسو وسـاموا وسـرياليون، بالتنـسيق مـع مكتـب امل              
البلدان منوا والبلدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة وبـدعم نـشط مـن                 

. فريق احلكم الدميقراطي يف مكتـب الـسياسات اإلمنائيـة التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                   
ا برملانــاهتم مــن تعمــيم والتمــست أفرقــة املناقــشة آراء الربملــانيني بــشأن الطريقــة الــيت متكنــت هبــ 

 لصاحل أقل البلدان منوا، والـصعوبات الـيت واجهتـها           ٢٠١١مراعاة برنامج عمل اسطنبول لعام      
ومتثل حمـط التركيـز     . يف هذا الصدد، ونوعية الدعم املتوقع من منظومة األمم املتحدة يف امليدان           

لتنفيذ على الـصعيد الـوطين      الرئيسي يف ضرورة أن تساعد األمم املتحدة يف إنشاء آليات قوية ل           
إنـشاء  : ومشلت التوصيات احملددة مـا يلـي      . تنطوي على املشاركة النشطة من جانب الربملانات      

أفرقة عاملة تتعاون مـع الربملـان يف تنفيـذ برنـامج اسـطنبول؛ وإنـشاء جهـة تنـسيق تابعـة لألمـم                        
انيــة املعنيــة؛ وتقــدمي املتحــدة مــن أجــل تنفيــذ الربنــامج، حبيــث تــرتبط مــع جهــات التنــسيق الربمل

ــات       ــة للنفقـ ــات نوعيـ ــراء تقييمـ ــدرهتا علـــى إجـ ــز قـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــات مـ ــساعدة إىل الربملانـ املـ
والسياسات؛ وتنظيم مناقشات بني أصحاب املـصلحة املتعـددين يـشارك فيهـا أعـضاء الربملـان؛             

ومـن  . رقـايب وتقدمي ما يلزم من التمويل واملعلومات إىل الربملانـات لتمكينـها مـن أداء دورهـا ال                
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ــى اإلســهام يف         ــات إمجــاال عل ــدرة الربملان ــذه التوصــيات يف ق ــذ ه ــدى تنفي ــؤثر م ــرجح أن ي امل
  .٢٠١٦استعراضات منتصف املدة املقرر إجراؤها على الصعيد الوطين يف عام 

  
  التوصيات   -سادسا  

االحتاد الربملاين الـدويل بـني      يتراوح التعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية و         - ٣١
وقد تطـورت  . هو سياسي وما هو تنفيذي، ويتصل جبميع جماالت السياسة العامة تقريبا  ما

ويقـوم االحتـاد الربملــاين   . طرائـق التعـاون لتـشمل عـدة ُنهـج ابتكاريـة ميكـن توسـيع نطاقهـا         
 أعـضائه، مـع     إعادة جتهيز نفسه من أجل حتسني خدمـة       بالدويل، على غرار األمم املتحدة،      

  .تعزيز قدراته على العمل بوصفه مهزة الوصل الربملانية مع األمم املتحدة
ونظــرا الزديــاد عــدد املــسائل املدرجــة يف جــدول األعمــال الــدويل وتعقيــدها،           - ٣٢
يواجهه كل من االحتاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة مـن قيـود تتعلـق بـاملوارد، جيـب                وما

 التكامــل والتــآزر بــني املنظمــتني مــن أجــل تعظــيم األثــر العــام علــى  إقامــة مزيــد مــن أوجــه
  :ويوصى بالعناصر السبعة التالية. الصعيدين السياسي والتنفيذي

ميكن نقل اخلربة املكتسبة يف االجتماع الربملاين الـسنوي املعقـود يف األمـم                )أ(   
ملـاين الـدويل يرمـي إىل       املتحدة، بوصـفه اجتماعـا مـشتركا بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الرب               

ــة       ــاين، إىل االجتماعــات الربملاني ــسية مــن منظــور برمل ــات األمــم املتحــدة الرئي إرشــاد عملي
األخــرى املعقــودة بــاالقتران مــع مــؤمترات األمــم املتحــدة وعملياهتــا األخــرى، وميكــن أن   

تحــدة تكــون نتــائج هــذه االجتماعــات مبثابــة مــسامهة برملانيــة رمسيــة يف مــداوالت األمــم امل
وقد يكون هذا هو احلال مثال بالنسبة لالجتماع الربملاين الذي يـنظم مبناسـبة      . الصلة ذات

الدورة السنوية للجنة وضع املرأة وغريه من االجتماعات اليت يـشارك يف تنظيمهـا االحتـاد         
الربملــاين الــدويل واألمــم املتحــدة، والــيت ميكــن إدراجهــا يف إطــار جــدول األعمــال الرمســي  

  .املتحدةلألمم 
نظرا إىل أن املسائل الرئيسية اليت تتناوهلا األمـم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين                 )ب(   

الدويل تتداخل يف كـثري مـن األحيـان، ميكـن وضـع آليـات لتحـسني التنـسيق بـني جـداول                       
وكخطــوة أوىل يف هــذا االجتــاه، ميكــن إقامــة تعــاون أكثــر  . األعمــال الــسياسية للمنظمــتني

با بني جلنة االحتاد الربملاين الدويل املعنية بشؤون األمم املتحدة وهيئـات األمـم              انتظاما وترتي 
ومن شـأن مزيـد مـن التـشاور الوثيـق بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين                     . املتحدة املعنية 

الدويل أن يساعد أيضا علـى وضـع جـدول أعمـال اللجنـة حبيـث يتنـاول املـسائل العمليـة                      
  .تركموضع االهتمام املش
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. تعد الربملانات عنصرا أساسيا لـضمان تنفيـذ االتفاقـات الدوليـة الرئيـسية         )ج(   
ومن مث ينبغي أن تعمـل األمـم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل بـشكل وثيـق علـى إدراج             
دور واضح تـضطلع بـه الربملانـات علـى الـصعيد العـاملي واالشـتراك يف دعـم اجلهـود الـيت                       

 جيـــب أن ترافـــق أهـــداف التنميـــة املـــستدامة يف مرحلـــة مـــا بعـــد  تقودهـــا البلـــدان والـــيت
  .٢٠١٥ عام

باملثل، ومع إقـرار النتـائج اإلجيابيـة املنبثقـة عـن املـؤمترات العامليـة الـسابقة                    )د(   
لرؤساء الربملانات، اليت عقدت يف األمم املتحدة قبـل مـؤمتر قمـة األلفيـة ومـؤمترات القمـة                   

، يقتـرح عقـد املـؤمتر العـاملي الرابـع      ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ عامي اليت عقدهتا األمم املتحدة يف 
لرؤساء الربملانات يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف إطـار سلـسلة االجتماعـات الرفيعـة      

  .٢٠١٥سبتمرب /املستوى املكرسة للسالم والتنمية يف العامل اليت ستعقد يف أيلول
يف جتــسيد االلتزامــات العامليــة يف ملــا كــان دور الربملانــات الوطنيــة أساســيا   )هـ(   

السياسات واألطر الوطنية، ينبغي لألمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل تكثيف جهودمهـا            
املشتركة الرامية إىل زيادة تعزيز قدرات الربملانـات علـى أداء مهامهـا التـشريعية والرقابيـة                 

شاط أكرب يف عمليات التخطيط     وسيمكن ذلك الربملانات أيضا من املشاركة بن      . والتمثيلية
وينبغــي ألفرقــة األمــم املتحــدة . اإلمنــائي الوطنيــة وعمليــات اســتعراض االلتزامــات العامليــة

القطرية، بصفة خاصة، االستعانة على حنـو أكثـر منهجيـة بـاخلربة الفريـدة لالحتـاد الربملـاين                   
ة، وخباصـة يف البلـدان   الدويل والربملانـات األعـضاء فيـه يف جمـال تعزيـز املؤسـسات الربملانيـ              

  .أو البلدان اليت متر مبرحلة انتقال إىل الدميقراطية/اخلارجة من الرتاع و
بناء على اخلربة املكتـسبة مـن املـشاركة الربملانيـة يف أعمـال اللجنـة املعنيـة                    )و(   

بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ميكن تقدمي مسامهة برملانية أقوى إىل االستعراض الدوري      
ــ ــه فريـــق     الـ ــه جملـــس حقـــوق اإلنـــسان، علـــى النحـــو الـــذي أوصـــى بـ شامل الـــذي جيريـ
ويف الواقع، ميكن تطبيق هذه املمارسة بشكل مفيد أيضا على التقـارير            . ٢٠١٣ مايو/أيار

الوطنيــة الــيت ســتقدم إىل هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى، مثــل املنتــدى الــسياسي الرفيــع   
  .املستوى املعين بالتنمية املستدامة

يف ضوء الشراكة املتزايدة بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل، اليت             )ز(   
دراج البعد الربملاين يف عمل األمم املتحدة، قد تود اجلمعية العامة االستمرار يف إتسعى إىل 

حبث طرائق هذا التفاعل وفوائده ومواصلة إدراج هذا املوضوع كبند منفـصل يف جـدول               
  . السبعنيأعمال دورهتا
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  املرفق
قائمــة األنــشطة املــشتركة الــيت اضــطلعت هبــا األمــم املتحــدة والربملانــات      

   ٢٠١٢ أبريل/الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل منذ نيسان
  

  الدميقراطية وحقوق اإلنسان  -أوال   
 يف لقد عمل االحتـاد الربملـاين الـدويل بنـشاط علـى التـرويج لليـوم الـدويل للدميقراطيـة،                •  

ــول١٥ ــات       / أيل ــق الطلــب إىل الربملان ــم املتحــدة، عــن طري ــه األم ــذي أقرت ســبتمرب، ال
ــان سياســي خــاص        ــشاط أو بي ــن خــالل ن ــوم م ــذا الي ــال هب ــضاء االحتف ــان . األع وك

، املتفــق عليــه بالتعــاون مــع االحتــاد الربملــاين  ٢٠١٣املوضــوع الرئيــسي لليــوم يف عــام  
 برملانـا خطـوات يف كـل    ٣٠واختـذ حنـو   . راطيـة الدويل، تعزيز األصوات املنادية بالدميق 
وشـارك مـدير شـعبة أوروبـا يف جلـسة للجنـة             . عام للمساعدة يف االحتفال هبـذا اليـوم       

 لالحتــاد ١٢٧ االحتــاد الربملــاين الــدويل املعنيــة بــشؤون األمــم املتحــدة خــالل اجلمعيــة   
ــوان    ــدا، بعن ــة بالقــدر  هــل تأخــذ األمــم املتحــدة الدميقراط  ”املعقــودة يف كيبيــك، كن ي

 وتناولــت هــذه اجللــسة عــددا مــن جمــاالت التعــاون بــني األمــم   “الكــايف مــن اجلديــة؟
املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل، ال سيما سيادة القانون ونزاهة االنتخابـات والتـرويج             

  .لزيادة الشفافية يف عمل الربملانات
الجتمــاع الرفيــع املــستوى واقترانــا با. ال وجــود للدميقراطيــة مــن دون ســيادة القــانون   •  

، عقـد اجتمـاع برملـاين يف األمـم     ٢٠١٢سبتمرب /بشأن سيادة القانون املعقود يف أيلول 
املتحدة برعاية كـل مـن البعثـة الدائمـة إليطاليـا لـدى األمـم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين                      

ن وكــان االجتمــاع فرصــة للــتفكري يف إعــال. الــدويل واملنظمــة الدوليــة لقــانون التنميــة
االجتماع الرفيع املستوى، خاصة ألنـه تـضمن اعترافـا قويـا بالـدور الـذي تـضطلع بـه                    

  .الربملانات يف تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطين
، شــارك االحتــاد ٢٠١٣ املتخــذ يف عــام ٢٢/١٥عمــال بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان   •  

ت يف أعمـال جملـس حقـوق        الربملاين الدويل يف تنظيم حلقة نقاش بشأن إسهام الربملانـا         
وبالتعـاون مـع    . مـايو /اإلنسان واستعراضه الدوري الشامل خالل دورة اجمللس يف أيار        

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يقوم االحتاد أيـضا باسـتكمال دليـل الربملـانيني               
ويف السياق نفسه، يقوم االحتـاد بوضـع الـصيغة النهائيـة لـدليل              . بشأن حقوق اإلنسان  

  .اهلجرة من منظور حقوق اإلنسانعن 
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شارك االحتاد أيـضا يف حلقـة نقـاش نظمتـها مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                       •  
 املقبلـة مـن منظـور حقـوق         ٢٠١٥بشأن املساءلة عن تنفيذ خطة التنميـة ملـا بعـد عـام              

ونـاقش الفريـق يف   . ٢٠١٣مارس / آذار٢٢وانعقدت احللقة يف نيويورك يف      . اإلنسان
ة أمور الكيفية اليت ميكن هبا ترمجة االلتزامات الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان إىل             مجل

وقــدم االحتــاد أيــضا مــسامهة أخــرى يف  . قــوانني ميكــن إنفاذهــا علــى الــصعيد الــوطين  
ن حقوق اإلنـسان خـالل الـدورة العاشـرة للفريـق العامـل              أمناقشات األمم املتحدة بش   

ذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، الـيت انعقـدت يف         احلكومي الدويل املعين بالتنفي   
  .٢٠١٢أكتوبر /جنيف يف تشرين األول

إىل جانب فريـق احلكـم الـدميقراطي التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف مكتـب                       •  
 علـى إجـراء دراسـة    ٢٠١٣السياسات اإلمنائية، عمل االحتاد يف الربـع األول مـن عـام      

. نيني بشأن املسائل الرئيسية ذات الصلة باحلوكمة والتنميـة املـستدامة          استقصائية للربملا 
وساعد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف األعمال التحـضريية لعقـد حلقـة عمـل بـشأن       

 ٢٠١٣مـارس   / لالحتـاد يف كيتـو يف آذار       ١٢٨احلكم الـدميقراطي عقـدت يف اجلمعيـة         
إىل االحتــاد إســهامات يف مناســبة ومشــل الــدعم الــذي قدمــه فريــق احلكــم الــدميقراطي  

 ٢٠١٤فربايــر /، عقــدت يف شــباط“فــن املمكــن: قيــاس احلكــم الــدميقراطي ”معنونــة
ــساعدة         ــة وامل ــدويل للدميقراطي ــد ال ــع املعه ــبة م ــذه املناس ــيم ه ــاد يف تنظ وشــارك االحت

 وقدم مـسامهة مباشـرة إىل  . االنتخابية، برعاية البعثة الدائمة ملنغوليا لدى األمم املتحدة   
ــودة يف األســـبوع نفـــسه، عنـــدما وردت مـــسألة    دورة الفريـــق العامـــل املفتـــوح املعقـ

  .احلوكمة يف جدول األعمال
، نـشر التقريـر الربملـاين العـاملي األول بوصـفه مـسعى مـشتركا               ٢٠١٢أبريل  /يف نيسان   •  

ال ويتـضمن التقريـر حتلـي   . بني االحتـاد الربملـاين العـاملي وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           
متعمقا حلالة الربملانات يف العـامل والكيفيـة الـيت ميكـن هبـا مواصـلة تعزيزهـا لكـي تـوفر                     

يونيـه  /ويف حزيـران  . أساسا أمـنت للممارسـات واملبـادئ الدميقراطيـة يف البلـدان املعنيـة             
، نظم االحتاد والربنامج اإلمنائي يف الرباط، بالتعاون مع برملـان املغـرب، حلقـة               ٢٠١٣

شأن كيفيـة تعزيـز العالقـة بـني الربملـان واملـواطنني عقـب االضـطرابات                 عمل إقليميـة بـ    
 اواختذت إجراءات متابعة بـشأن هـذ  . السياسية واملؤسسية اليت وقعت يف الربيع العريب 

  . برملانا وهو متاح حاليا بثماين لغات١٤التقرير يف 
املتحدة اإلمنـائي،   واصل االحتاد العمل بشكل وثيق مع املكاتب القطرية لربنامج األمم             •  

ويف العامني املاضـيني،    . بتوفري برامج املساعدة التقنية وبناء القدرات للربملانات الوطنية       
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أو متديد اتفاقات مربمة مع أربعـة مـن املكاتـب القطريـة للربنـامج               /قام االحتاد بتوقيع و   
ثــر مــن اإلمنــائي لتقــدمي الــدعم إىل مــشاريع راميــة إىل تعزيــز الربملانــات وأســهم يف أك   

ــة     ٤٠ ــة الكونغــو الدميقراطي نــشاطا جــرت يف باكــستان وبــاالو وبــنغالديش ومجهوري
ومشل ذلك إيفاد بعثة مشتركة بني االحتاد والربنـامج         .  وميامنار ودولة فلسطني   اوسامو

، ممـا أدى إىل قيـام مـشروع         ٢٠١٢يوليـه   /اإلمنائي لصياغة املشاريع إىل ميامنار يف متوز      
وعمــل املنــسقون املقيمــون التــابعون لألمــم  . دعم إىل الربملــانكامــل النطــاق لتقــدمي الــ

املتحدة عن كثب مع االحتاد لتيسري البعثات امليدانية الربملانية املوفدة إىل ألبانيـا واجلبـل        
وبدأ الربنامج اإلمنائي واالحتـاد العمـل، يف إطـار فريـق            . األسود وكوت ديفوار وهاييت   

على وضع جمموعة من املبادئ املـشتركة للعـاملني يف          عامل من األخصائيني الربملانيني،     
وسـتكون املبـادئ، بعـد وضـع اللمـسات األخـرية عليهـا،              . جمال تنمية النشاط الربملاين   

مبثابة مرجع لتنميـة النـشاط الربملـاين وتـساعد علـى ضـمان اسـتمرار الـدعم املقـدم إىل                     
  .ت نفسها لتنمية نشاطهاالربملانات واستناده إىل االحتياجات اليت حتددها الربملانا

 ٢٠١٢سـبتمرب   /ُعقد املؤمتر العاملي اخلـامس للربملانـات اإللكترونيـة يف رومـا يف أيلـول                •  
ــصاالت يف        ــات واالت ــا املعلوم ــاملي لتكنولوجي ــم املتحــدة الع ــع مركــز األم ــاون م بالتع

 فهـوم وركـز املـؤمتر علـى م      . الربملان واالحتاد الربملاين الـدويل وجملـس النـواب اإليطـايل          
، أي الطريقة اليت ميكن هبا للتكنولوجيات تعزيز الشفافية واملـساءلة           “الربملان املفتوح ”

وصـدر يف املـؤمتر أيـضا التقريـر العـاملي املـشترك للربملانـات اإللكترونيـة                 . إزاء املواطنني 
  .٢٠١٢لعام 

ــة جلــدول األعمــال املتعلــق        •   ــسمات اهلام ــشعوب األصــلية إحــدى ال ــشكل حقــوق ال ت
ــسان  بالد ــوق اإلن ــة وحق ــسان     . ميقراطي ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق وأعــدت مفوضــية األم

وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة وأمانــة املنتــدى   
الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية واالحتـاد الربملـاين الـدويل دلـيال للربملـانيني بـشأن                 

 وقـدم  .٢٠١٤سـبتمرب  /قرر إصدار الـدليل يف أيلـول   ومن امل . حقوق الشعوب األصلية  
االحتاد إسهاما إىل دورة منتدى األمم املتحدة الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية                 

ــار  ــودة يف أي ــايو /املعق ــسية خلطــط إســهام      ٢٠١٣م ــاط الرئي ــا النق ــيت وضــعت فيه ، ال
  .ذا العامالربملانات يف املؤمتر العاملي املعين بقضايا الشعوب األصلية هل
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  املساواة بني اجلنسني  -ثانيا   
عقد األمني العام لالحتـاد الربملـاين الـدويل اجتماعـا مـع املـديرة التنفيذيـة اجلديـدة هليئـة                       •  

نغوكــا، لتبــادل اآلراء بــشأن اآلفــاق املــستقبلية  - مالمبــو. األمــم املتحــدة للمــرأة، ب
ــه    ــور منـ ــدة أمـ ــشا عـ ــتني، وناقـ ــاون بـــني املنظمـ ــز التعـ ــع علـــى  لتعزيـ ــة التوقيـ ا إمكانيـ

  .تفاهم مذكرة
وقّــع االحتــاد الربملــاين الــدويل واملكتــب دون اإلقليمــي لوســط وجنــوب شــرق أوروبــا     •  

 مـذكرة تفـاهم ترمـي إىل تعزيـز          ٢٠١٢يوليـه   /التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة يف متوز      
متـان علـى تنفيـذ    ويف إطار هذا االتفاق، تعاونـت املنظ      . املساواة بني اجلنسني يف تركيا    

ــون     ــشترك املعن ــم املتحــدة امل ــامج األم ــني     ”برن ــساواة ب ــق امل ــة لتحقي ــة مواتي ــز بيئ تعزي
 يف تركيــا، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتقــدمي الــدعم الــتقين إىل اجلمعيــة الوطنيــة “اجلنـسني 

ويف هذا اإلطـار، أُجـري   . العليا لتركيا وجلنتها املعنية بتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل 
وسـاعد هـذا التقيـيم    . ٢٠١٢ديـسمرب  /ييم ذايت للمسائل اجلنسانية يف كـانون األول       تق

اللجنة على الوقوف على مدى تأثريها يف التشريعات ذات الصلة باملـسائل اجلنـسانية،              
وتقيـــيم الـــدور الـــذي تـــضطلع بـــه داخـــل الربملـــان، وحتديـــد االحتياجـــات يف جمـــال    

  .القدرات بناء
يئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف االجتمـاع الثـامن لرئيـسات        شارك موظفـون كبـار مـن ه         •  

ــاين       ــشرين الث ــدويل يف ت ــاين ال ــه االحتــاد الربمل ــذي نظم ــات، ال ــوفمرب /الربملان ، ٢٠١٣ن
مباشــرة قبــل انعقــاد االجتمــاع الربملــاين املــشترك بــني االحتــاد الربملــاين الــدويل واألمــم    

ــسانية مــن  ونظــر االجتمــاع عــن كثــب   . املتحــدة يف األمــم املتحــدة  يف اجلوانــب اجلن
جـــدول أعمـــال االجتمـــاع، فيمـــا يتعلـــق باألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، وكـــذلك يف   

  .كان يتعني وضع هدف جنساين قائم بذاته إذا ما
عقد االحتاد الربملاين الدويل، بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، اجتماعـه الربملـاين                •  

ــة    ــاد دورة جلن ــسنوي خــالل انعق ــام   ال ــرأة لع ــشأن االســتراتيجيات  ٢٠١٣وضــع امل  ب
 بــشأن تنفيــذ ٢٠١٤الربملانيــة للتــصدي للعنــف ضــد النــساء والفتيــات، ودورهتــا لعــام  

والتـزم االجتماعـان اللـذان اسـتمر        . األهداف اإلمنائية لأللفيـة لـصاحل النـساء والفتيـات         
ة، وذلـك حـىت   كل منهما يوما واحدا جبدول أعمال الدورة الرئيسية للجنة وضع املـرأ        

  . يتسىن تقدمي مسامهة مباشرة من األوساط الربملانية
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واصلت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة واالحتـاد الربملـاين الـدويل التعـاون يف جمـال القـضاء                      •  
وقــدمت املكاتــب القطريــة هليئــة األمــم املتحــدة   . علــى العنــف ضــد النــساء والفتيــات 

لقـة الدراسـية اإلقليميـة لالحتـاد الربملـاين          للمرأة إسهامات وخربات من أجـل تنظـيم احل        
الدويل لفائدة برملانات شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي بشأن كيفيـة منـع العنـف ضـد                
النساء والفتيات والتصدي له من خالل إنفـاذ التـشريعات إنفـاذا فعـاال، الـيت انعقـدت               

الحتــاد ، عــالوة علــى حلقــات عمــل ا)٢٠١٢ديــسمرب /كــانون األول(يف دار الــسالم 
الربملاين الدويل لبناء القدرات الربملانية الوطنية يف جمال العنف ضد املـرأة، الـيت عقـدت                

وســـرياليون ) ٢٠١٣يونيـــه /حزيـــران(ومـــايل ) ٢٠١٢يوليـــه /متـــوز(يف بورونـــدي 
  ).٢٠١٤مارس /آذار(

 بوصفها منـشورا مـشتركا   ٢٠١٤صدرت يف عام    : خارطة مشاركة املرأة يف السياسة      •  
وأُطلقت مبناسبة الدورة الثامنـة     . اد الربملاين الدويل وهيئة األمم املتحدة للمرأة      بني االحت 

ومـا زالـت البيانـات      . ٢٠١٤واخلمسني للجنة وضع املـرأة املعقـودة يف نيويـورك عـام             
الــيت جيمعهــا االحتــاد الربملــاين الــدويل عــن عــدد مقاعــد النــساء يف الربملانــات تــصب يف 

الـيت تعـدها األمـم املتحـدة بـشأن هـذه املـسألة، مبـا يف ذلـك                   كافة التقـارير اإلحـصائية      
 مـن األهـداف اإلمنائيـة       ٣تلك اليت جتمع من أجل تتبع التقدم احملـرز يف حتقيـق اهلـدف               

  .لأللفية
مـايو  /سلّط تقرير أصدرته هيئة األمم املتحدة للمرأة ومؤسسة ماري روبنسون يف أيار             •  

 الضوء على منوذج االحتاد الربملاين الدويل املتعلق بكيفية تعزيـز مـشاركة املـرأة               ٢٠١٣
ة يف هياكــل إدارة االحتــاد وسياســاته بوصــفه مثــاال تقتــدي بــه أســرة األمــم املتحــد         

وأوصــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أيــضا بــضرورة دراســة منــوذج االحتــاد . )أ(برمتــها
الربملاين الدويل وبإمكانيـة تطبيقـه يف سـياق تغـري املنـاخ وعمليـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة                     

  .اإلطارية بشأن تغري املناخ
القـضاء علـى التمييـز    يقدم االحتاد الربملاين الدويل بانتظام معلومـات إىل اللجنـة املعنيـة ب       •  

ضــد املــرأة بــشأن مــستوى املــشاركة الربملانيــة يف عمليــة تقــدمي التقــارير وبــشأن متثيــل   
ومثّــل رئــيس الربملــان األوغنــدي  . النــساء يف الربملــان يف الــدول األطــراف يف االتفاقيــة 

. ةاالحتاد الربملاين الدويل يف مناسبة لالحتفال بالذكرى السنوية الـثالثني إلنـشاء اللجنـ             
 اجتماع بني أعـضاء االحتـاد الربملـاين         ٢٠١٣أكتوبر  /وُعقد يف جنيف يف تشرين األول     

 
  

ــشترك      )أ(   ــر املـــ ــى التقريـــ ــالع علـــ ــن االطـــ ــط ( ميكـــ ــة فقـــ ــايل   ) باإلنكليزيـــ ــشبكي التـــ ــع الـــ ــى املوقـــ  :علـــ
http://www.mrfcj.org/pdf/2013-06-07_The-Full-View.pdf. 



A/68/827
 

24/32 14-28858 
 

وشــارك عــضوان مــن تلــك اللجنــة . الــدويل واللجنــة مــن أجــل رفــع مــستوى التعــاون 
بوصفهما خبريين خمتصني يف دورة تدريبية للربملانيني نظمها االحتاد الربملاين الـدويل يف             

  .  وتولت اللجنة تنفيذها٢٠١٣ أكتوبر/جنيف يف تشرين األول
ــسياسة، الــيت       •   ــة للنــساء العــامالت يف ال تواَصــل التعــاون بــشأن شــبكة املعــارف الدولي

 بالشراكة مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وهيئـة األمـم املتحـدة       ٢٠٠٧أنشئت عام   
نتخابيــة للمــرأة واملعهــد الــدميقراطي الــوطين واملعهــد الــدويل للدميقراطيــة واملــساعدة اال

ويعــرَّف تكــرارا بــاملوقع الــشبكي لــشبكة املعــارف الدوليــة  . واالحتــاد الربملــاين الــدويل
يف املناسـبات الـسنوية الـيت يعقـدها كـل         ) iknow( للنساء العامالت يف ميدان الـسياسة     

من األمم املتحدة واالحتاد الربملـاين الـدويل، مبـا يف ذلـك اجتماعـات جلنـة وضـع املـرأة                     
ف السنوية لالحتـاد الربملـاين الـدويل، وذلـك مـن أجـل توعيـة اجلمهـور                 واجلمعيات نص 

بتلـك الـشبكة    ) املنتخبات، واملرشحات، ومنظمات اجملتمع املدين النسائية     (املستهدف  
  .وإطالعه عليها

  
  التنمية املستدامة  -ثالثا   

ؤمتر ، الذكرى الـسنوية التارخييـة العـشرون ملـ         ٢٠١٢يونيه  /ُعقدت، يف ريو يف حزيران      •  
وُدعـي  . األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، أي مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة            
ونظـم  . أعضاء من االحتاد الربملاين الدويل للمشاركة يف املؤمتر ضمن وفـودهم الوطنيـة            

 االحتاد الربملاين الدويل أيضا جلسة إحاطة للربملانيني يف اليوم األول من املـؤمتر لتـدارس         
  .وثيقته اخلتامية

يف أعقاب مؤمتر التنمية املستدامة، بدأ االحتـاد الربملـاين الـدويل يـشارك يف العمليـة الـيت            •  
ــائي احلــايل يف ضــوء       ــد اإلطــار اإلمن تقودهــا األمــم املتحــدة للمــساعدة يف إعــادة حتدي

 الـيت   التحديات اجلديدة واستنادا إىل اخلـربات املكتـسبة مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               
وكخطــوة أوىل، شــكل االحتــاد الربملــاين الــدويل  . أوشــك حيــل املوعــد احملــدد لتنفيــذها 

ــق الشخــصيات       ــستديرة الربملــاين لفري ــدة امل ــسي يف تنظــيم اجتمــاع املائ ــشارَك الرئي امل
ــام         ــة ملــا بعــد ع ــستوى املعــين خبطــة التنمي ــارزة الرفيــع امل ، الــذي ُعقــد يف  ٢٠١٥الب

، والذي جرى التركيز فيـه علـى مـسألة احلكـم       ٢٠١٣يناير  /مونروفيا يف كانون الثاين   
وقُــدمت مــسامهة برملانيــة ثانيــة يف املــشاورات النهائيــة للفريــق الرفيــع        . الــدميقراطي

  . املستوى اليت جرت يف إندونيسيا
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شارك االحتاد الربملاين الدويل مشاركة نشطة يف اجللـسات الـيت عقـدها الفريـق العامـل                   •  
وية التــابع للجمعيــة العامــة واملعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف   املفتــوح بــاب العــض 
ــول  ــن أيلـ ــرة مـ ــبتمرب /الفتـ ــباط٢٠١٣سـ ــر / إىل شـ ــشاركة  . ٢٠١٤فربايـ ــت املـ ومشلـ

مــسامهتني رئيــسيتني يف اجللــسة الــيت عقــدها الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العــضوية يف 
وتلــك الــيت عقــدها يف  بــشأن مــسائل االقتــصاد الكلــي  ٢٠١٣نــوفمرب /تــشرين الثــاين

وقــدم االحتــاد الربملــاين الــدويل أيــضا مــسامهة   .  بــشأن احلوكمــة٢٠١٤فربايــر /شــباط
، تناولـت احلاجـة   ٢٠١٣مفاهيمية مهمة يف احلوار بـشأن االنـسجام مـع الطبيعـة لعـام        

وُسـلِّط الـضوء أيـضا علـى تلـك          . ةإىل وضع منـوذج اقتـصادي جديـد للتنميـة املـستدام           
  .ير النهائي للحواراملسامهة يف التقر

 تــشرين ١٥  و١٤ يف نيويــورك يــومي ٢٠١٣ُعقــد االجتمــاع الربملــاين املــشترك لعــام   •  
البحث عـن   : إعادة النظر يف التنمية املستدامة    ”وُنظمت املناسبة املعنونة    . نوفمرب/الثاين

 ألول مـرة باالشـتراك مـع رئـيس اجمللـس االقتـصادي         “٢٠١٥ل دوليـة لعـام      خطة حتوَّ 
ــت تلــك مــسامهة رئيــسية يف    . مــاعي إضــافة إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة    واالجت وكان

 اليت سـاعدت علـى صـياغة رسـائل رئيـسية بـشأن              ٢٠١٥املشاورة العاملية ملا بعد عام      
  . النموذج االقتصادي للتنمية واحلكم الدميقراطي واملسائل اجلنسانية

للتعـاون مـع اجمللـس االقتـصادي        واصل االحتاد الربملاين الـدويل مناقـشة الـسبل املمكنـة              •  
واالجتماعي يف سـياق العمليـة اجلاريـة إلعـادة هيكلـة هـذه اهليئـة مبـشاركة أقـوى مـن               

وُعقد اجتماعان يف نيويورك وجنيف بـني األمـني         . جانب أصحاب املصلحة املتعددين   
وتـابع االحتـاد    . العام لالحتاد الربملـاين الـدويل ورئـيس اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             

ــاعي         ــصادي واالجتم ــس االقت ــدورة املوضــوعية للمجل ــب ال ــن كث ــدويل ع ــاين ال الربمل
، حيـث أدىل أيـضا بكلمــة حـول مـسائل املــساواة بـني اجلنـسني وحقــوق       ٢٠١٣ لعـام 

إىل الفريــق املعــين ) عــضو برملــاين بلجيكــي(دي دونيــا . كــس إ.وانــضم ف. اإلنــسان
  .يدةمبناقشة مواضيعية بشأن املساءلة وخطة التنمية اجلد

يف أعقاب إصالح اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي البعيـد املـدى، دعـا رئـيس اجمللـس                    •  
األمــني العــام لالحتــاد الربملــاين الــدويل إىل معتكــف علــى مــستوى الــسفراء ُعقــد يــومي 

وأدىل األمـني العـام لالحتـاد الربملـاين الـدويل           . ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٧و   ١٦
ملناســبة ركــز فيهــا علــى دور الربملانــات يف املــساءلة يف دعــم  بكلمــة رئيــسية يف تلــك ا

  .٢٠١٥تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 
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قدم االحتاد الربملاين الدويل، بوصفه الـشريك الربملـاين الوحيـد ملنتـدى التعـاون اإلمنـائي              •  
وعضوا يف الفريق االستشاري للمنتدى، مـسامهات يف كـل االجتماعـات الـيت عقـدهتا           

يئــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير احلــايل، مبــا يف ذلــك نــدوة ْبــرِزبن بــشأن    تلــك اهل
ــتراليا      ــودة يف أس ــستدامة املعق ــة امل ــائي والتنمي ــاون اإلمن ــران(التع ــه /حزي ، )٢٠١٢يوني

، )٢٠١٢يوليـه   /متـوز (والدورة الرئيسية ملنتدى التعاون اإلمنـائي املعقـودة يف نيويـورك            
ــسائل اجل  ــين باملــ ــوار املعــ ــا    واحلــ ــري يف فيينــ ــذي أجــ ــائي الــ ــاون اإلمنــ ــسانية والتعــ نــ

، وندوة أديس أبابـا بـشأن الـشراكة العامليـة مـن أجـل               )٢٠١٢ديسمرب  /األول كانون(
، وندوة مونترو بـشأن الـدور احلفـاز للمعونـة           )٢٠١٣يونيه  /حزيران(التعاون اإلمنائي   

التعـاون اإلمنـائي   ، وندوة برلني بشأن املساءلة يف جمـال        )٢٠١٣أكتوبر  /األول تشرين(
وساعد االحتاد الربملاين الدويل، الذي مثله حنو عـشرة برملـانيني           ). ٢٠١٤ مارس/آذار(

يف كل اجتماع، يف إدماج منظور برملـاين بـالغ األمهيـة يف االسـتنتاجات الـيت خلـصت                   
  . إليها كل مناسبة من تلك املناسبات

ــدويل   كمــسامهة أخــرى يف أعمــال منتــدى التعــاون اإلمنــائي، أ     •   عــد االحتــاد الربملــاين ال
مذكرة توجيهية عن الكيفية اليت ميكن هبا لشركاء التنمية أن يعملوا سويا علـى وضـع                

وُعرضـت تلـك    . سياسة عامة وطنية للمعونة كعامل متكـني رئيـسي للمـساءلة املتبادلـة            
ــن        ــد مـ ــراء املزيـ ــائي إلجـ ــاون اإلمنـ ــدى التعـ ــشاري ملنتـ ــق االستـ ــى الفريـ ــذكرة علـ املـ

ويرجـى أن تـوفر املـذكرة التوجيهيـة أداة حامسـة جديـدة ألعـضاء منتـدى                  . اتاملشاور
التعــاون اإلمنــائي وألصــحاب املــصلحة علــى الــصعيد الــوطين إمــا لبــدء عمليــة جديــدة  

وقـدم  . تتعلق بالـسياسة العامـة يف جمـال املعونـة أو السـتعراض الـسياسة العامـة القائمـة                  
فيـذ الدراسـة االستقـصائية العامليـة الثالثـة ملنتـدى       االحتاد الربملاين الدويل أيضا الـدعم لتن      

التعاون اإلمنائي املتعلقة باملساءلة املتبادلـة مـن خـالل توعيـة عـدد مـن الربملانـات بتلـك                    
  .العملية وإعالمها بكيفية املشاركة فيها

ل ميثـل االحتـاد الربملــاين الـدويل الربملانـات يف اللجنــة التوجيهيـة للـشراكة العامليــة مـن أجــ         •  
تعــاون إمنــائي فعــال، الــيت يــدعمها جزئيــا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، حيــث يقــوم   

ــها املــساعدة يف رصــد تنفيــذ مجيــع     ــة  االاالحتــاد جبملــة أمــور من لتزامــات املتعلقــة باملعون
واضطلع االحتاد الربملاين الدويل بدور قيادي يف تنظـيم اجتمـاع           . وبفعالية املعونة اإلمنائية  

ــاين يف ــود يف مكــسيكو يف     برمل ــة املعق ــشراكة العاملي ــع املــستوى لل  إطــار االجتمــاع الرفي
  .وُنظم االجتماع بدعم من الكونغرس املكسيكي. أبريل من هذا العام/نيسان
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 اســتعراض ملــذكرة التفــاهم احلاليــة بــني االحتــاد الربملــاين ٢٠١٢أُجــري يف أواخــر عــام   •  
عقــد ممثلــو مكاتــب رئيــسية تابعــة لربنــامج و. الــدويل وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي

األمم املتحدة اإلمنـائي اجتماعـا مـع كبـار مـديري االحتـاد الربملـاين الـدويل السـتعراض                   
وكانـت النتـائج إجيابيـة للغايـة لكنـها أكـدت أيـضا احلاجـة إىل          . كافة جماالت التعـاون   

. ةتنقــيح بعــض طرائــق العمــل وتوســيع نطــاق التعــاون حبيــث يــشمل قطاعــات جديــد 
  .وجتري حاليا مناقشات بشأن وضع مذكرة تفاهم منقحة

للمساعدة يف تعبئة الدعم الربملاين لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف سـنواهتا األخـرية، مـع                     •  
القيام يف الوقـت ذاتـه بتوجيـه املـسامهة الربملانيـة الـشعبية يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                         

ــة الــيت شــاركت يف  ، ســاهم االحتــاد الربملــاين الــدويل  ٢٠١٥ يف االجتماعــات اإلقليمي
تنظيمها محلة األلفية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف أديـس أبابـا للمنطقـة األفريقيـة               

). ٢٠١٢النصف الثـاين مـن عـام        (، ويف داكا ومانيال ملنطقة آسيا       )٢٠١٢مايو  /أيار(
ة اجلاريـة إلعـادة صـياغة       وأدجمت اإلعالنات اخلتامية هلـذه املناسـبات يف العمليـة العامليـ           

ويقدم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي سـواء يف املقـر            . ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام      
أو يف امليدان الدعم لالحتاد الربملاين الدويل يف تنظيم اجتماع ألمريكا الالتينية ومنطقـة              

  .٢٠١٤مايو /البحر الكارييب سُيعقد يف جملس الشيوخ املكسيكي يف أيار
علــى ســبيل املــسامهة يف املــشاورات اجلاريــة بــشأن إطــار احلــد مــن خمــاطر الكــوارث       •  

، اشـترك مكتـب األمـم املتحـدة         ٢٠١٥ وخطة التنمية ملا بعد عـام        ٢٠١٥بعد عام    ملا
للحد من الكوارث واالحتاد الربملاين الـدويل يف تنظـيم اجتمـاع برملـاين خـالل املنتـدى                  

. ٢٠١٣مـايو   /وارث الذي انعقد يف جنيف يف أيـار       العاملي الرابع للحد من أخطار الك     
واعتمـد  .  مجعيات برملانية إقليمية   ٤ بلدا و    ٢٦وحضر االجتماع أعضاء برملانيون من      

االجتماع عددا من التوصيات بشأن إدارة احلد من أخطـار الكـوارث، وضـمن التـزام                
  .٢٠١٥لربملانيني باملسامهة يف إطار ما بعد عام ا

ني القطــريني لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وبالتعــاون مــع مكتــب  بــدعم مــن املمــثل  •  
املمثل السامي املعين بأقل البلدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة          
الصغرية النامية، عمل االحتـاد الربملـاين الـدويل علـى تنظـيم عـدد مـن أفرقـة املناقـشة يف                      

مي التعليقات املتاحـة علـى الـصعيد العـاملي بـشأن الطريقـة          عدد خمتار من الربملانات لتقد    
ومتـت االسـتفادة مـن      . اليت تعمل هبـا الربملانـات لتعمـيم تنفيـذ برنـامج عمـل اسـطنبول               

النتائج اليت خلصت إليها أفرقة املناقشة يف إحدى دورات جلنة االحتاد الربملـاين الـدويل               
مج عمــل اســطنبول الــيت عقــدت يف  املعنيــة بــشؤون األمــم املتحــدة بــشأن متابعــة برنــا  
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وكان املمثـل الـسامي املعـين بأقـل البلـدان           . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٧جنيف يف   
منــوا والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، غيــان شــاندرا    

 ومببـادرة مـن مكتـب املمثـل       . أشاريا، من بني املـشاركني الرفيعـي املـستوى يف الـدورة           
السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة الـصغرية               
النامية، وبالتشاور مـع االحتـاد الربملـاين الـدويل، أُعـدت يف مـستهل هـذا العـام مـذكرة                     
توجيهية موجَّهة إىل املمـثلني القطـريني لألمـم املتحـدة والربملـانيني بـشأن الطريقـة الـيت                   

  .تعميمه هبا العمل سويا للمساعدة يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول وزيادةميكنهم 
اشترك االحتاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف إصدار منشور معنـون               •  

اخلطـوات املقبلـة   : قوانني فعالـة للقـضاء علـى فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز                ”
شور أمثلـة علـى تـشريعات مـن مجيـع أحنـاء العـامل أثبتـت                 وحيوي هذا املنـ   . “للربملانات

فعاليتها يف احلد من انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية، ويـستخلص بعـض الـدروس               
ــأثري   . املــستفادة مــن جتــارب الربملــانيني املعنــيني   واهلــدف مــن الدراســة هــو توضــيح الت

ص املناعــة البــشرية اإلجيــايب الــذي ميكــن أن حتدثــه الربملانــات يف التــصدي لفــريوس نقــ 
ــة يف جمــال        ــادرات الفعال ــيت تعــوق املب ــد مــن الفحــص الربملــاين للقــوانني ال وحفــز املزي
مكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية، وال ســـيما تلـــك الـــيت ُتجـــرِّم الفئـــات          

  .الرئيسية السكانية
ز اإليــد/واصــل برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية     •  

اإليـدز،  /واالحتاد الربملاين الدويل تعاوهنما الوثيق يف جمال فريوس نقـص املناعـة البـشرية             
اإليــدز /ســيما يف إطــار الفريــق االستــشاري املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   وال

واتُّفـق علـى خريطـة طريـق     . وصحة األم والوليد والطفل التابع لالحتاد الربملاين الـدويل    
تعــاون يف املــستقبل ُتحــّدد االحتــاد الربملــاين الــدويل شــريكا أساســيا    مــشتركة بــشأن ال

لربنامج األمم املتحدة املشترك يف تعبئة القيادة الربملانيـة لـدعم زيـادة إمكانيـة احلـصول                 
وســيوفر برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك  . علــى عــالج فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

وُنظـم  . دمي املزيد من املساعدة يف بذل هذه اجلهـود        التمويلَ لالحتاد الربملاين الدويل لتق    
 ٢٠١٢يوليـه   /اجتماع برملاين خالل املؤمتر الدويل التاسع عشر املعـين باإليـدز يف متـوز             
وشـــارك يف . يف واشـــنطن العاصـــمة، بالتعـــاون مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة املـــشترك

  “اءمـــــا املطلـــــوب لوقـــــف الوبـــــ: ٢٠١٢اإليـــــدز يف عـــــام ”االجتمـــــاع املعنـــــون 
ويف جنـوب أفريقيــا  .  عـضوا برملانيـا حـضروا للمـشاركة يف احلـدث الرئيـسي      ٦٠حنـو  

، شارك االحتاد الربملاين الـدويل يف حـوار ثانـدا بـشأن تعزيـز إدارة          ٢٠١٣مايو  /يف أيار 
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مكافحة اإليدز، وكان احلوار مبثابـة اجتمـاع غـري رمسـي السـتثارة األفكـار اشـترك يف                  
ــامج األمــم املتحــدة   ــا   عقــده برن ــة أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي ــشراكة اجلدي .  املــشترك وال

ــدز، وإعــالء       ــدابري مكافحــة اإلي ــة يف إدارة ت ــد توجهــات مقبل ــسة لتحدي وســعت اجلل
  .الصوت، وتعزيز معايري اإلدماج وعدم التمييز، وحتديد أشكال جديدة للمساءلة

 األمـم املتحـدة   قدم املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي التـابع لـصندوق            •  
ــع          ــشاور م ــاع ختطيطــي للت ــيم اجتم ــتقين واللوجــسيت لتنظ ــايل وال ــدعَم امل ــسكان ال لل
الربملــانيني وغريهــم مــن األطــراف الفاعلــة بــشأن دليــل للربملــانيني بــشأن صــحة املــرأة     

وأُجـري االجتمـاع يف أوغنـدا     . ٢٠١٣والطفل أصدره االحتاد الربملاين الدويل يف عـام         
ملانيا قدموا إسهامات كانت مثـة حاجـة ماسـة إليهـا يف املرحلـة                بر ٢٥وشهد مشاركة   

وواصـل صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة الـصحة              . النهائية من إعداد الـدليل    
العاملية املشاركةَ يف الفريق املرجعي التقين ملشروع االحتاد الربملاين الدويل بشأن صـحة             

 الدويل بـدوره تقريـرا إىل األمـني العـام عـن             وقدم االحتاد الربملاين  . األم والوليد والطفل  
التقدم الذي أحرزته املنظمة يف الوفاء بالتزاماهتا إزاء االستراتيجية العاملية لـصحة املـرأة              

وأوفد االحتاد الربملاين الدويل، بـدعم مـن اليونيـسيف، بعثـات ميدانيـة لتقيـيم                . والطفل
  . ف مجعيات االحتادكيفية محاية حقوق األطفال يف البلدان اليت تستضي

شكلت مسألة صحة األم والوليد والطفل أيضا جماال للتعاون فيما بني االحتـاد الربملـاين             •  
ونظــم االحتــاد الربملــاين الــدويل، بتمويــل مــن منظمــة . الــدويل ومنظمــة الــصحة العامليــة

 الصحة العاملية، حلقة دراسية شاركت فيها بلدان متعددة استضافها برملـان بـنغالديش            
ــل      ــرأة والطف ــساءلة يف جمــال صــحة امل ــوز٣١-٣٠داكــا، (وتناولــت موضــوع امل  / مت

ــه ــيت       ). ٢٠١٣ يولي ــة ال ــضا يف املنتجــات املعرفي ــة أي ــصحة العاملي ــة ال وأســهمت منظم
أصــدرها االحتــاد الربملــاين الــدويل مثــل دليــل الربملــانيني يف مواصــلة العمــل الربملــاين          

سـة عـن نطـاق حـاالت زواج األطفـال يف            لتحسني صـحة األم والوليـد والطفـل، ودرا        
وقدمت أيضا املـساعدة إىل برملـان كينيـا يف إجـراء تقيـيم              . أفريقيا واآلثار املترتبة عليها   

سريع للبيئة التشريعية يف جمال صحة املرأة والطفل، وقدمت الدعم للربملـان األوغنـدي           
د الربملـاين الـدويل     وقـدم االحتـا   . يف وضع استراتيجية للدعوة بشأن صحة املرأة والطفل       

بدوره الدعَم لعدة فعاليات ملنظمة الصحة العاملية ترمي إىل تنفيـذ التوصـيات الـصادرة               
ومشـل الـدعم املقـدم    . عن اللجنة املعنية باإلعالم واملساءلة يف جمال صحة املرأة والطفل     

 لتيـسري  مشاركة املوظفني التقنيني لالحتاد الربملاين الدويل وإدارتـه العليـا، وبـذل جهـود         



A/68/827
 

30/32 14-28858 
 

وأسـهم االحتـاد يف أول تقريـر أعـّده فريـق اخلـرباء         . مشاركة الربملانيني يف االجتماعات   
  . املستقل املعين باستعراض شؤون املساءلة يف جمال صحة املرأة والطفل

 للمؤمتر الربملاين بشأن منظمة التجارة العامليـة، وهـي مبـادرة            ٢٠١٢ُعقدت دورة عام      •  
ربملاين الدويل والربملان األورويب، يف مقر منظمة التجـارة العامليـة           مشتركة بني االحتاد ال   

الــربط بــني الــسياسة : العــودة إىل األساســيات”وحبــث االجتمــاع املعنــون . يف جنيــف
.  النظام التجاري احلايل من منظـور إجيـاد فـرص العمـل والنمـو االقتـصادي              “والتجارة

. العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة       وانطوى االجتماع كذلك على عقد جلـسة مـع املـدير            
ــوزاري التاســع    ٢٠١٣أمــا دورة املــؤمتر لعــام   ، فقــد ُعقــدت مبناســبة انعقــاد املــؤمتر ال

وأكــد . ملنظمــة التجــارة العامليــة يف بــايل، وقــدم الــدعم هلــا جملــس النــواب اإلندونيــسي
ــسائل         ــع م ــدماً يف أرب ــوزاري تق ــايل ال ــاع ب ــى ضــرورة أن حيــرز اجتم ــشاركون عل امل

سية، وهي تيسري التجارة، والزراعـة، واألمـن الغـذائي، ومـسائل هتـم بوجـه خـاص                  رئي
  . البلدان األقل منوا

    
  السالم واألمن الدوليان  -رابعا   

بناء علـى دعـوة مـن رئـيس فريـق األمـم املتحـدة العامـل املفتـوح بـاب العـضوية املعـين                        •  
راف، ويف إطــار دورة باملــضي قــدماً مبفاوضــات نــزع الــسالح النــووي املتعــددة األطــ  

، نظــم االحتــاد الربملــاين الــدويل حلقــة نقــاش   ٢٠١٣مــايو /الفريــق العامــل لــشهر أيــار 
برملانيــة يف مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف للمــساعدة يف تعبئــة اجلهــود علــى صــعيد  

ــشامل    ــووي الـ ــشأن نـــزع الـــسالح النـ ــراء مفاوضـــات بـ ــتمع . احلكومـــات إلجـ واسـ
ملانيــة إىل العديــد مــن العــروض، ومنــها عــرض قدمــه  املــشاركون يف حلقــة النقــاش الرب

وحـضر  . رئيس اللجنة الدائمة لالحتـاد الربملـاين الـدويل املعنيـة بالـسالم واألمـن الـدويل               
احللقة عدد كـبري مـن ممثلـي الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة، واخلـرباء، واملنظمـات                     

  . غري احلكومية، وغريهم من أصحاب املصلحة
 التنفيذي ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف حلقـة عمـل             شارك األمني   •  

عــــن األدوات اجلديــــدة الكفيلــــة بتعزيــــز نــــزع الــــسالح النــــووي ُعقــــدت خــــالل  
. ٢٠١٢أكتــــوبر / تــــشرين األول٢٤ لالحتــــاد يف كيبيــــك ســــييت يف ١٢٧ اجلمعيــــة

شأن دعـم منـع     وتناولت حلقة العمـل بإسـهاب دليـل الربملـانيني الـصادر عـن االحتـاد بـ                 
وأجريت مناقشة خاصة بشأن الدليل مبناسـبة       . االنتشار النووي ونزع السالح النووي    

، حــضرها ممثــل عــن  ٢٠١٣أكتــوبر /االحتفــال بيــوم األمــم املتحــدة يف تــشرين األول 
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املدير التنفيذي ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، إىل جانب أحـد كبـار            
وقــدمت منظمــة معاهــدة احلظــر . امي لــشؤون نــزع الــسالحاملستــشارين للممثــل الــس

الشامل للتجارب النووية أيضا املشورة التقنيـة إىل االحتـاد مـن خـالل عمليـة تـشاورية                  
مـسامهة  : حنـو إقامـة عـامل خـال مـن األسـلحة النوويـة           ”بشأن مـشروع القـرار املعنـون        

  . ٢٠١٤مارس / يف آذار١٣٠  الذي اعتمده االحتاد يف مجعيته الـ“الربملانات
عمل االحتاد على حنو وثيق مـع مكتـب األمـم املتحـدة لـشؤون نـزع الـسالح وجملـس                       •  

ــستقبلية يف جمــال نــزع        ــسياسات امل ــى التحــضري إلصــدار جــائزة ال ــامل عل ــستقبل الع م
واجتمعت هيئة احلكام اليت تـضم االحتـاد بـني أعـضائها ملناقـشة              . ٢٠١٣السالح لعام   
وُعقــد حفــل .  سياســة٢٥قيــد النظــر البــالغ عــددها  ) ميــةالوطنيــة واإلقلي(الــسياسات 

 يف مقـــر األمـــم املتحـــدة يف   ٢٠١٣أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٣توزيـــع اجلـــوائز يف  
وساعد على تسليط الضوء على الـسياسات اجليـدة واملبتكـرة يف جمـال نـزع                . نيويورك

  . لالسالح اليت ميكن أن حتفز بلدانا أخرى على اختاذ إجراءات يف هذا اجملا
شرع االحتاد يف إجراء مناقـشات مـع جلنـة جملـس األمـن لألمـم املتحـدة املنـشأة عمـال                        •  

والغايـة  .  اليت تسعى إىل منـع انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل           )٢٠٠٤ (١٥٤٠بالقرار  
واالحتاد الربملـاين الـدويل لتيـسري تنفيـذ     املتوخاة هي العمل على حنو أوثق مع الربملانات         

. ما يشري إليه عنوان القرار عن طريق تشريعات وطنية استباقية وتعزيز الرقابـة الربملانيـة       
 )٢٠٠٤ (١٥٤٠وأُجريــت مناقــشة بــشأن أعمــال اللجنــة واحلاجــة إىل تنفيــذ القــرار   

ل دورة جلنــة االحتــاد الربملــاين الــدويل املعنيــة بــشؤون األمــم املتحــدة الــيت   عمومــا خــال
  . ٢٠١٣أكتوبر / لالحتاد يف تشرين األول١٢٩ عقدت خالل اجلمعية الـ

 املعقـود يف األمـم املتحـدة حتـت عنـوان            ٢٠١٢ساعد االجتماع الربملاين املشترك لعـام         •  
ــع نــشوب ال  : درب غــري مطــروق ” ــة ملن ــاء   ُنهــج برملاني ــق املــصاحلة وبن ـــزاعات وحتقي ن

، يف تــسليط الــضوء علــى الطــرق الــيت ميكــن للربملانــات أن تــدعم هبــا إرســاء  “الــسالم
وشـارك يف   . السالم يف مجيع أحناء العامل سواء مبفردهـا أو بالتعـاون مـع األمـم املتحـدة                
و  عـض ٢٠٠االجتماع العديد من كبـار املـسؤولني واملمـثلني الـدائمني إضـافة إىل حنـو              

وتطرقـت املناقـشة إىل سـيناريوهات حمـددة اسـتطاع فيهـا الربملـان منـع أعمـال                . برملاين
وحبثـت جلـسة    . العنف السياسي أو ساعد علـى هتيئـة بيئـة تفـضي إىل حتقيـق املـصاحلة                

  . منفصلة مسألة إصالح جملس األمن
اري بالتنـسيق الوثيـق مـع إدارة عمليـات حفـظ الـسالم، أُوفـدت بعثـة للفريـق االستـش            •  

ــوار يف        ــم املتحــدة إىل كــوت ديف ــشؤون األم ــة ب ــدويل املعني ــاين ال ــة االحتــاد الربمل للجن

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�
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واسترشدت البعثة بنتـائج االجتمـاع الربملـاين املعقـود يف األمـم             . ٢٠١٣يونيه  /حزيران
 ملواصلة حبث طرائق التعاون فيما بني العمليات امليدانيـة لألمـم            ٢٠١٢املتحدة يف عام    

ــسياسي    املتحــدة والربملــان  ــار أن كليهمــا يعمــالن علــى دعــم االســتقرار ال .  علــى اعتب
فرباير من هذا العام الستقصاء اجلهـود اإلنـسانية وجهـود    /وأوفدت بعثة ثالثة يف شباط  

  . التعمري اليت تبذهلا األمم املتحدة يف هاييت ودور الربملان
تحـدة لـشؤون الالجـئني يف      أعّد االحتاد دليال للربملانيني باالشتراك مع مفوضية األمم امل          •  

ــام  ــون   . ٢٠١٣ع ــدليل املعن ــداخلي ”ويهــدف ال ــشرد ال ــسؤولية والعمــل : الت  إىل “امل
مساعدة الربملانيني يف سّن التشريعات املناسـبة للتـصدي بفعاليـة هلـذه اآلفـة الـيت يعـاين                    

ــها حنــو   ــن       ٢٨من ــة م ــسلحة وطائف ــا نتيجــة للرتاعــات امل ــشردين داخلي ــن امل ــا م  مليون
وبــدعم مــن مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون  .  األخــرى حلقــوق اإلنــساناالنتــهاكات

الالجئني، أوفدت جلنة االحتاد الربملـاين الـدويل املعنيـة بتعزيـز احتـرام القـانون اإلنـساين            
ــة       ــة الالجــئني وتوعي ــسورية للوقــوف علــى أزم ــة ال ــة العربي ــة إىل اجلمهوري ــدويل بعث ال

ه رئـيس االحتـاد الربملـاين الـدويل نـداء إىل            وتبعـا لـذلك، وجّـ     . األوساط الربملانية ككـل   
 الـيت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة           ٥األوساط الربملانية لدعم خطـة االسـتجابة اإلقليميـة          
  .دعما لالجئني السوريني واجملتمعات احمللية املضيفة
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	2 - وتشكل البرلمانات الوطنية إحدى هذه الجهات الفاعلة. وهي تمثل حلقة الوصل الأساسية بين الحكومات المجتمعة في الأمم المتحدة والناس الذين انتُخبت هذه البرلمانات لتمثيلهم يوميا، فيما يتعلق بجميع مسائل السلام والأمن، والتنمية المستدامة، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان. ومهمة البرلمانات هي سن التشريعات الكفيلة بتفعيل الالتزامات الدولية في كل بلد، أو اعتماد الميزانية الوطنية التي تسمح بتنفيذ الالتزامات نفسها. وواجب البرلمانات أيضا مساءلة الحكومات عن الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها إزاء المجتمع الدولي وإزاء مواطنيها. 
	3 - ويضم الاتحاد البرلماني الدولي في عضويته 164 برلمانا وطنيا ولديه روابط مؤسسية مع جميع الجمعيات البرلمانية الرئيسية الإقليمية والجيوسياسية في العالم، وبذلك فهو المنظمة البرلمانية الوحيدة ذات النطاق العالمي. وبهذه الصفة، فإن الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره مراقبا دائما لدى الجمعية العامة، هو في وضع جيد يمكنه من توجيه آراء البرلمانات وأعضائها بشكل مباشر إلى جميع العمليات التداولية الرئيسية للأمم المتحدة. والاتحاد البرلماني الدولي هو أيضا أداة رئيسية لدعم تنفيذ الالتزامات العالمية على الصعيد القطري سواء عن طريق تعزيز قدرات البرلمانات على الاضطلاع بدورها التشريعي والرقابي والتمثيلي وعن طريق تزويدها بالمعلومات ذات الصلة بعمليات الأمم المتحدة وعمليات صنع القرار فيها.
	4 - وعلى النحو المبين في هذا التقرير، يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بتعبئة البرلمانات على الصعيد الوطني من أجل الترويج لمزيد من الشفافية والمساءلة والمشاركة على الصعيد العالمي. وهذا الأمر له تأثير كبير في إنشاء نظام دولي أكثر ديمقراطية.
	ثانيا - التعاون السياسي على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي بين البرلمانيين والأمم المتحدة
	5 - على غرار ما حدث في الماضي، فقد استمرت جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي نصف السنوية في إتاحة الفرص خلال هذه الفترة  لتحقيق التعاون بين كبار مسؤولي الأمم المتحدة والبرلمانيين وتبادل الآراء بشأن جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال العالمي تقريبا، من التنمية المستدامة إلى نزع السلاح، ومن تسوية النزاعات إلى الحكم الديمقراطي، ومن حقوق الإنسان إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد تواصل الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وممثلو الأمم المتحدة السامون مع البرلمانيين من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، مما أدى إلى زيادة الوعي وحشد الدعم السياسي للعمليات الرئيسية الجارية في الأمم المتحدة. وهذا التعاون المنتظم بين كبار مسؤولي الأمم المتحدة وما يزيد على 600 برلماني في كل جمعية من جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي يساعد الأمم المتحدة أيضا في الترويج للمواقف والمبادرات الخاصة بها. وتشمل الأمثلة على المشاركة الرفيعة المستوى للأمم المتحدة في جمعيات  الاتحاد البرلماني الدولي ما يلي:
	• الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي (نيسان/أبريل 2012): مناقشة مفتوحة مع المديرين التنفيذيين لكل من اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان 
	• الجمعية 127 للاتحاد البرلماني الدولي (تشرين الأول/أكتوبر 2012): التعاون مع رئيس منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية والأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومدير حملة الأمم المتحدة للألفية 
	• الجمعية 128 للاتحاد البرلماني الدولي (آذار/مارس 2013): كلمتين رئيسيتين من كل من المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمستشار الخاص للأمين العام المعني  بالتمويل المبتكر من أجل التنمية 
	• الجمعية 129 للاتحاد البرلماني الدولي (تشرين الأول/أكتوبر 2013): مناقشات مواضيعية مع ممثل الأمم المتحدة السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ورئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع معاهدة تجارة الأسلحة، ونائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح. وأجريت أيضا مناقشات مفتوحة في إطار الجلسات العامة مع كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 
	• واستمرت جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي، من خلال اتخاذ قرارات رسمية()، في تهيئة الأوضاع للبرلمانيين كي يتمكنوا من بلورة موقف مشترك بشأن المسائل الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة. وهذه المسائل تشمل مسائل عالمية من قبيل نزع السلاح النووي والقضاء على الأسلحة الكيميائية  والمسؤولية عن توفير الحماية، فضلا عن حالات نزاع معينة من قبيل الحالة في مالي وفي الجمهورية العربية السورية (ولا سيما ما يترتب عليها من آثار إنسانية). وعالجت القرارات المتصلة بالتنمية مسائل الكوارث الطبيعية، والتجارة، والتمويل من أجل التنمية، وحقوق الطفل. وقدمت مجموعة أخرى من القرارات المزيد من التوجيهات بشأن المسائل الناشئة فيما يتعلق بالديمقراطية، من قبيل دور وسائط التواصل الاجتماعي في تعزيز مشاركة المواطنين وكيفية تعزيز المواطنة في المجتمعات المتنوعة عرقيا أو لغويا. وتمثل القاسم المشترك فيما بين هذه النصوص في أنها استندت إلى الإطار المتفق عليه دوليا لتحديد الإصلاحات التشريعية المعينة  التي ينبغي للبرلمانات الاضطلاع بها. وقد عُممت قرارات كل جمعية من جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي على أعضاء الجمعية العامة وأجهزتها الفرعية في إطار البنود ذات الصلة من جدول الأعمال. وقد يكون الأثر السياسي الفعلي لهذه الممارسة الراسخة، الذي لا يزال الاتحاد البرلماني الدولي ينفرد به فيما بين تشكيلات الكيانات التي لها مركز المراقب، أمرا يستلزم المزيد من التقييم.
	7 - وتشكل لجنة الاتحاد البرلماني الدولي الدائمة المعنية بشؤون الأمم المتحدة هيكلا هاما مصمما خصيصا من أجل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، واستعراض العمل البرلماني في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية، والمساعدة على تشكيل المساهمة البرلمانية في عمليات الأمم المتحدة الرئيسية. وتجتمع اللجنة بشكل منتظم في إطار جلسات عامة وتضم ممثلين عن جميع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد. وهي تعمل كمنبر للتعاون بين أعضاء البرلمانات وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وتنظر في تنفيذ الالتزامات الرئيسية للأمم المتحدة. وقد كرست الدورات السنوية للجنة لعدد من قضايا الساعة: كيف تتعامل الأمم المتحدة مع الديمقراطية، ودور الدبلوماسية البرلمانية في إطار تعددية الأطراف، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، وحالة التعاون بين أفرقة الأمم المتحدة القطرية والبرلمانات فيما يتعلق بوضع استراتيجيات إنمائية وطنية. ومن باب تحسين أساليب عملها، تجتمع اللجنة حاليا مرتين في السنة خلال جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي وهي مزودة بمكتب يضم 18 عضوا يقوم بتوجيه أعمالها ويحدد خطة عملها ويضطلع بالبعثات الميدانية وغيرها من الأنشطة التنفيذية. وألاحظ مع الارتياح إعادة تشكيل اللجنة وإعادة تجهيزها لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو أفضل. 
	8 - وقد بدأ العمل على التحضير للمؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات الذي سيعقد في عام 2015، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، كما كان الحال في المناسبات السابقة (2000 و 2005 و 2010). ومن المتوقع أن يختتم هذا المؤتمر الرابع بإعلان رئيسي يحدد الرؤية بالنسبة للتعاون البرلماني الدولي في فترة ما بعد عام 2015 مع توفير المزيد من التوجيه في الوقت نفسه بشأن مستقبل العلاقة بين الأمم المتحدة والبرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي.
	ثالثا - إدماج شواغل البرلمانات في عمليات الأمم المتحدة الرئيسية
	9 - في قرارها 65/123، شجعت الجمعية العامة الأمم المتحدة على أن تشترك مع الاتحاد البرلماني الدولي بصورة أكثر منهجية في تنظيم العمليات التداولية الرئيسية للأمم المتحدة واستعراض الالتزامات الدولية وإدماج عنصر برلماني فيها والمشاركة فيها. وكاستجابة لذلك إلى حد ما، وضع الاتحاد البرلماني الدولي استراتيجية مدتها خمس سنوات (2012-2017) تتضمن تحديدا هدف إدماج بعد برلماني في أعمال الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف. وثمة هدف آخر من أهداف استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي يتمثل في بناء دعم برلماني للأهداف الإنمائية الدولية. وتشمل المساهمة البرلمانية في خطة التنمية لما بعد عام 2015 ما يلي:
	(أ) كانت المشاورة العالمية من أجل خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 إحدى عمليات الأمم المتحدة المحورية التي شارك فيها الاتحاد البرلماني الدولي بنشاط حثيث خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولم يدخر الاتحاد البرلماني الدولي وسعا في ضمان أن تفيد  أهداف التنمية المستدامة في المستقبل، خلافا للأهداف الإنمائية للألفية، من المساهمات البرلمانية وتعكس هذه المساهمات، فتمسك بالتالي الجهات الوطنية بزمام تلك الأهداف بشكل أقوى. وتحقيقا لهذه الغاية، يسر الاتحاد البرلماني الدولي عقد اجتماع مائدة مستديرة برلماني في إطار اجتماع الفريق الرفيع المستوى السابق من الشخصيات البارزة الذي انعقد في مونروفيا في كانون الثاني/يناير 2013، وساهم في مشاورة برلمانية ثانية أجريت خلال اجتماع الفريق الرفيع المستوى الذي انعقد في بالي في وقت لاحق من نفس العام. 
	(ب) قُدمت مساهمة شاملة أخرى في الجمعية 128 للاتحاد البرلماني الدولي في كيتو، في آذار/مارس 2013، حيث كرست المناقشة العامة مكرسة لرؤية التنمية لما بعد عام 2015 في إطار موضوع ”من النمو المستمر إلى التنمية الهادفة (العيش الكريم) نهج جديدة وحلول جديدة“. وقد ركزت الوثيقة الختامية الرسمية لهذه المناقشة، المعروفة ببيان كيتو، الاهتمام على مسألتين رئيسيتين: الحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد للتنمية المستدامة يركز بشكل مباشر على رفاه البشر، والحاجة إلى تعزيز الحكم الديمقراطي باعتباره وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وأيضا غاية من غاياتها. 
	(ج) في وقت لاحق من عام 2013، تناول الاجتماع البرلماني المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، الذي انعقد في الأمم المتحدة، هذه المواضيع مرة أخرى لتقريبها من انتباه الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة. وشمل الاجتماع أيضا مناقشة بشأن المسائل الجنسانية في إطار أهداف التنمية المستدامة وخلص إلى ضرورة وضع هدف قائم بذاته بشأن المسائل الجنسانية بالإضافة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وفي حين أنه من السابق لأوانه تقييم مدى نجاح هذا المنظور البرلماني في توجيه النتائج النهائية للفريق العامل المفتوح باب العضوية، فقد انعكست بالفعل الرسائل الرئيسية في تقارير الأمم المتحدة الأخرى، من قبيل تقرير الحوار بشأن الانسجام مع الطبيعة لعام 2013 وتقرير الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف (الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان، تموز/يوليه 2013).
	10 - لا يزال منتدى التعاون الإنمائي لأصحاب المصلحة المتعددين، الذي يشارك فيه البرلمانيون إلى جانب ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والسلطات المحلية وعدد من أخصائيي التعاون الإنمائي الآخرين، يوفر إطارا هاما للاستماع إلى وجهة نظر البرلمانات في الأمم المتحدة. ولأن البرنامج الدولي للتعاون الإنمائي يشتمل الآن على مجموعة واسعة من المسائل التي تقع ”خارج نطاق المعونة“، بما في ذلك الموارد المحلية، وتدفقات رأس المال الخاص (بما فيها التحويلات المالية، والاستثمار المباشر الأجنبي وغيرها) وكذلك عدة مصادر أخرى لتمويل التنمية، يتوقع أن يؤدي البرلمانيون دورا أكثر أهمية في دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز المساءلة في جميع المجالات. وهذه المسائل نفسها تقع في صميم الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، التي تدعمها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي يشارك فيها الاتحاد البرلماني الدولي أيضا كعضو في هيئتها التوجيهية. وقد أثر أسلوب العمل الخاص لمنتدى التعاون الإنمائي، الذي تشارك فيه مجموعات أصحاب المصلحة على قدم المساواة وتقدم مساهماتها بالخبرات والأفكار بشأن هذه المسائل، تأثيرا ملحوظا في المساعدة على تشكيل خطاب جديد في مجال التعاون الإنمائي ضمن إطار منتدى التعاون الإنمائي وخارجه. ويمكن النظر في هذه الممارسة الناجحة في منتديات الأمم المتحدة المفتوحة الأخرى، بدءا بالمنتدى السياسي الجديد الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي سيعمل، في جملة أمور، كجهة تنسيق لتنفيذ ورصد الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة. 
	11 - وجرى كذلك، عملاً بقرار الجمعية العامة 65/123، تنظيم اجتماعين إضافيين من الاجتماعات البرلمانية السنوية المشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة خلال هذه الفترة(). وشارك في رعاية اجتماع عام 2013 للمرة الأولى كل من رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ووفد إلى نيويورك لحضور كل اجتماع ما يقرب من 200 برلماني من أجل تبادل الآراء مع الممثلين الدائمين وكبار موظفي الأمم المتحدة. ومثلما ذكر أعلاه، ارتبطت مناسبة عام 2013 ارتباطا وثيقا بعملية ما بعد عام 2015. وساعد الاجتماع الذي عقد في عام 2012 تحت عنوان ”درب غير مطروق: نُهج برلمانية لمنع نشوب النـزاعات وتحقيق المصالحة وبناء السلام“، على إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به البرلمانات، في شراكة مع الأمم المتحدة، من أجل المساعدة على استعادة الاستقرار السياسي في البلدان المعرضة للنزاعات أو الخارجة منها. فعلى سبيل المثال، في حالات بناء السلام والمصالحة الوطنية، بينما يجب أن تكون الحكومات بالضرورة هي الـمُحاور الأول للأمم المتحدة، فإن عمل المنظمة يمكن أن يستفيد أيضا من إشراك البرلمانات. وفي الحالات التي يكون فيها البرلمانيون قد كونوا علاقات وثيقة مع ناخبيهم، تكون البرلمانات مؤهلة تأهيلا جيدا لرصد التوترات المستمرة والمتصاعدة في المجتمع حتى قبل أن تندلع أعمال العنف. وعلاوة على ذلك، يمكن منع اندلاع أعمال العنف بتوفير إمكانية تحول التوترات المجتمعية إلى مناقشات برلمانية(). وكان عدد من التوصيات التي انبثقت عن هذا الاجتماع ذا صلة مباشرة بالأعمال التي تقوم بها إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام، وبالطبع لجنة بناء السلام، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة. وجرى تعميم التقارير الموجزة للاجتماعين في الجمعية العامة وبين البرلمانات الوطنية.
	12 - وأدرج في صميم الوثائق الختامية الرئيسية مباشرة تأييد سياسي كبير للدور الذي تضطلع به البرلمانات في تسريع تنفيذ الالتزامات الرئيسية للأمم المتحدة. وتوضح الفقرتان 42 و 43 من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ أن البرلمانات (الهيئات التشريعية) لها دور رئيسي في تشجيع التنمية المستدامة. وبالمثل، فإن رؤساء الدول والحكومات ”أقروا بالدور الأساسي للبرلمانات في إرساء سيادة القانون على الصعيد الوطني ورحبوا بالتحاور بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي“، وذلك في الفقرة 34 من الإعلان الصادر في أيلول/ سبتمبر 2012 عن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وترحب الوثيقة الختامية للمناسبة الخاصة للجمعية العامة المعنية بالأهداف الإنمائية للألفية وخطة ما بعد عام 2015، الصادرة في أيلول/سبتمبر 2013، ترحيبا صريحا بإسهام البرلمانات في تلك العملية الهامة. 
	13 - وفي ضوء المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية لعام 2014، الذي سيجري فيه تبادل وجهات النظر وأفضل الممارسات المتعلقة بإعمال حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك السعي إلى تحقيق أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، عَمِل الاتحاد البرلماني الدولي على نقل آراء البرلمانيين ومجتمعات الشعوب الأصلية إلى هذه العملية. ويشكل هذا العمل جزءا من جدول الأعمال الأوسع للاتحاد البرلماني الدولي في مجال دعم التمثيل العادل للأقليات في عمليات صنع القرار. ويشمل إجراء مشاورات مع البرلمانيين في الدورة 128 الجمعية الاتحاد البرلماني الدولي وفي اجتماع برلماني عالمي يعقد في بوليفيا في نيسان/أبريل من هذا العام. وشارك الاتحاد البرلماني الدولي أيضا في دورة منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في عام 2013. وعملاً بقرار الجمعية العامة 66/296 (القرار المتعلق بالطرائق)، سوف يجري إشراك البرلمانيين في جلسة أصحاب المصلحة المتعددين المقرر عقدها خلال الدورة المقبلة للمنتدى في أيار/مايو من هذا العام. وأخيرا، وضع دليل للبرلمانيين عن الإعلان المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية أعده بشكل مشترك الاتحاد البرلماني الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وأمانة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية. ومن المتوقع نشر الدليل هذا العام. 
	14 - وللمساعدة في تعبئة الإرادة السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري جديد متعدد الأطراف في إطار جولة الدوحة، سعى الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي إلى تحقيق استراتيجيتهما لتقريب البرلمانيين من عملية التفاوض عن طريق المؤتمر البرلماني المعني بمنظمة التجارة العالمية. وشمل ذلك عقد عدد من الاجتماعات البرلمانية في جنيف واجتماع رئيسي في إطار المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في بالي في كانون الأول/ ديسمبر 2013. وعقد أيضا اجتماع برلماني كبير في منظمة التجارة العالمية في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تحت عنوان ”العودة إلى الأساسيات: ربط السياسة بالتجارة“، وعقدت في إطار الاجتماع جلسة للبرلمانيين مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. 
	رابعاً - الرقابة البرلمانية على الالتزامات الدولية 
	15 - تكون الالتزامات الدولية ضئيلة القيمة ما لم تنفذ بالكامل على الصعيد الوطني عن طريق التشريعات ومخصصات الميزانية والرقابة البرلمانية. وبالتأكيد، لدى البرلمانات طائفة واسعة من الأدوات تحت تصرفها لكفالة تضمين القوانين والسياسات والأنظمة والبرامج والميزانيات الوطنية المبادئ والالتزامات الواردة في جميع الاتفاقات الدولية. 
	المشاركة البرلمانية في عمليات الإبلاغ الوطنية

	16 - وفقا للممارسة المتبعة، يواصل الاتحاد البرلماني الدولي ربط البرلمانات بعملية الإبلاغ الوطنية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الدورات العادية للجنة المعنية بالاتفاقية. ويقوم الاتحاد البرلماني الدولي بتنبيه البرلمانات المعنية إلى التقرير الذي ستقدمه حكوماتها إلى اللجنة، ويدعو أعضاء البرلمان للانضمام إلى وفد حكومتهم إلى الدورة ذات الصلة من دورات اللجنة، ويحيل بعد ذلك إلى البرلمان، للعلم والمزيد من المتابعة، نتائج مداولات اللجنة. وألهمت هذه الممارسة التي اختُبرت جيدا قرار مجلس حقوق الإنسان 22/15، الذي دعا المجلس فيه إلى عقد حلقة نقاش أكثر تعمقا عن إسهام البرلمانات في أعمال المجلس واستعراضه الدوري الشامل. وتشمل توصيات حلقة النقاش تلك ما يلي: إشراك البرلمانات في عملية تشاور وطنية شاملة من أجل إعداد التقرير الوطني المقدم إلى المجلس؛ وإشراك أعضاء البرلمان في الوفود الرسمية إلى المجلس (بصفة مراقب أو بصفة أخرى)، وتوفير عرض رسمي لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل إلى كل برلمان من البرلمانات المعنية. وتدعو التوصيات الأخرى الصادرة عن حلقة النقاش إلى تعزيز قدرة البرلمانات على المساهمة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين البرلمانات والجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي. وفي سياق متابعة هذه التوصيات، عقد اجتماع برلماني لمنطقة وسط وشرق أوروبا في بوخارست في شباط/فبراير 2014. ومن المقرر أن تعقد اجتماعات إقليمية أخرى هذا العام في المغرب (المنطقة العربية) وأوروغواي (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).
	17 - وفيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، كان الاتحاد البرلماني الدولي أحد الشركاء في تنظيم الاجتماعات الإقليمية المتعلقة بتسريع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحملة الألفية. وفي إطار زمني مدته ثلاث سنوات (اعتبارا من بداية الفترة المشمولة بهذا التقرير) قبل عام 2015، ساعد الاتحاد البرلماني الدولي على إقناع البرلمانات بالضرورة الملحة لوضع سياسات تستهدف بصورة مباشرة أكثر الأهداف الإنمائية للألفية التي تسجل بلدانها فيها التأخر الأكبر. وعقد اجتماع واحد في المنطقة الأفريقية واجتماعان آخران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعقدت جلسة إحاطة للبرلمانيين عن تسريع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الدورة الـ 127 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في تشرين الأول/أكتوبر 2012. 
	18 - وفي الوقت نفسه، واصل الاتحاد البرلماني الدولي تركيز الاهتمام على ضرورة أن تستعرض البرلمانات هياكل لجانها من أجل تقييم فائدة تشكيل لجنة متخصصة أو تجمع متخصص للأهداف الإنمائية للألفية من أجل تحسين الرقابة على السياسات الحكومية وتيسير التنسيق الداخلي بين لجان الحقائب البرلمانية. وتبين دراسة أجراها الاتحاد البرلماني الدولي في أيار/مايو - حزيران/يونيه 2012 عن لجنة الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للبرلمان النيجيري، على سبيل المثال، المخاطر والإمكانيات التي ينطوي عليها مثل هذا الهيكل، ولا سيما إذا لم يدمج بالكامل في عملية إعداد الميزانية أو في عملية تخطيط التنمية الوطنية. وفي العديد من البلدان التي يفتقر فيها البرلمان إلى القدرة على رصد وتنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية بفعالية، يمكن أن يساعد فريق الأمم المتحدة القطري على تيسير مشاركة البرلمان في عمليات الاستعراض الوطني وأن يسهل عموما تبادل المعلومات وتوفير المساعدة التقنية المحددة الهدف. 
	19 - وبالإضافة إلى تعزيز تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بمجملها، عمل الاتحاد البرلماني الدولي أيضا بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة على التركيز بدقة على أهداف محددة من الأهداف الإنمائية للألفية، مثل تلك المتعلقة بتمكين المرأة (الهدف 3)، والحد من وفيات الأطفال (الهدفان 4 و 5)، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الهدف 6). وعلى نحو ما هو موثق في مرفق هذا التقرير، جرى خلال هذه الفترة عقد عدد من حلقات العمل والمناسبات الأخرى للبرلمانيين، بالإضافة إلى إنتاج منشورات مشتركة، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وغيرها من الهيئات(). وتمشيا مع الإعلان السياسي لعام 2011 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز، ركز العمل المشترك دعما للهدف 6 من الأهداف الإنمائية للألفية بوجه خاص على القضاء على الأحكام التمييزية التي تتسم بالإجحاف في حق السكان الأكثر تضررا، والتي يعترف منذ أمد طويل بأنها من العقبات الرئيسية التي تعيق التصدي الفعال لهذا الوباء.
	20 - وفي سياق دعم الالتزامات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين، وهي التزامات لا يزال الكثير منها غير محقق منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام 1995، واصل الاتحاد البرلماني الدولي عقد اجتماع برلماني ليوم واحد خلال الدورة السنوية للجنة وضع المرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كوسيلة للإبقاء على تلك الالتزامات في صدارة جدول أعمال البرلمانات. ولا يزال الاتحاد البرلماني الدولي أيضا يزود الأمم المتحدة بالبيانات عن المرأة في مجال السياسة، وهو ما يلزم من أجل تتبع التقدم المحرز في تحقيق أحد المؤشرات الرئيسية للهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية (النسبة المئوية للنساء في البرلمانات). وتشكل هذه البيانات نفسها الأساس الذي يستند إليه منشور يصدره بصورة مشتركة الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على شكل خريطة عالمية للنساء في مجال السياسة، توفر لمحة عن النساء العاملات في السياسة في كل بلد. وجرى تقديم أحدث طبعة من الخريطة في الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة في آذار/مارس 2014().
	21 - ومن خلال جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي وعمل لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة، اطلع البرلمانيون بشكل أفضل على صكوك الأمم المتحدة الرئيسية في مجالي نزع السلاح وعدم الانتشار، ولا سيما المعاهدة الجديدة لتجارة الأسلحة، وقرار مجلس الأمن 1540 (2004) بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتم الاتفاق على أن يعمل الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة على تحديد طرائق لمواصلة هذا العمل، بوسائل منها عقد حلقات عمل وتنظيم دورات أكثر تركيزا على الصعيد الإقليمي. وترجم إلى عدة لغات دليل البرلمانيين بشأن دعم عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي الذي صدر عن الاتحاد البرلماني الدولي ومنتدى البرلمانيين من أجل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح في عام 2012، وهو يمثل أداة مفيدة جدا في تعبئة العمل البرلماني في هذا المجال البالغ الأهمية.
	خامسا - البرلمانات والأمم المتحدة على الصعيد الوطني 
	22 - أوردت الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 66/261 تحديدا أن الجمعية ”تدعو أفرقة الأمم المتحدة القطرية إلى استحداث طريقة أكثر تنظيما وتكاملا في العمل مع البرلمانات الوطنية، بسبل منها إشراك البرلمانات في المشاورات المتعلقة باستراتيجيات التنمية الوطنية وفعالية المعونة الإنمائية“. واستوحيت التوصية من النتائج السابقة التي خلص إليها الفريق الاستشاري للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة، استنادا إلى بعثته الميدانية الرامية إلى دراسة مدى التنفيذ على الصعيد الوطني لمبادرة إصلاح وحدة العمل في الأمم المتحدة وتحقيق الاتساق على نطاق المنظومة. وكانت الفكرة الشاملة هي أن البرلمانات يمكنها أن تفعل الكثير للمساهمة في عمليات الأمم المتحدة بشكل مباشر على الصعيد القطري وفي مجالات يتسع نطاقها بحيث يتجاوز إلى حد كبير التنمية في حد ذاتها ليشمل بناء السلام والأزمات الإنسانية والإصلاحات الانتخابية. وفي المضي نحو فترة ما بعد عام 2015، من شأن تعزيز الصلات القائمة بين الوجود الميداني للأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية أن ييسر بدرجة كبيرة تنفيذ الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة وغير ذلك من الالتزامات.
	23 - وبناء على البعثات الميدانية السابقة إلى جمهورية تنزانيا المتحدة (2008)، وفييت نام (2009)، وغانا وسيراليون (أيار/مايو 2011)، قام الفريق الاستشاري للاتحاد البرلماني الدولي أيضا في أيلول/سبتمبر 2012 بفحص عملية ”توحيد الأداء“ عن كثب في ألبانيا والجبل الأسود. واستنادا إلى هذه الزيارات، التي تم تنسيقها بشكل وثيق مع موظفي الأمم المتحدة في الميدان ومع البرلمان الوطني، تبين أن عدة أجزاء من منظومة الأمم المتحدة في البلد تشارك في تيسير الدعم المقدم إلى البرلمان لكي يتمكن من العمل بشكل أفضل على تنفيذ الالتزامات العالمية. ففي ألبانيا، على سبيل المثال، وفر التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبرلمان الدعم لإنشاء لجنة برلمانية للسكان والتنمية وتجمع برلماني لحقوق الطفل، بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى اللجنة الصحية ولجنة الشؤون الاجتماعية في ما يتعلق بالمسائل المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإلى مبادرات تنمية قدرات نائبات البرلمان من خلال الهياكل البرلمانية الإدارية، والإعداد للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل في مجال الدعوة مع رئيس البرلمان من أجل تمكين المرأة ومكافحة العنف الجنساني. وبالإضافة إلى المساعدة التقنية المقدمة إلى البرلمان في كلا البلدين، أوصي بأن تستحدث أفرقة الأمم المتحدة القطرية ممارسة أكثر تنظيما لإشراك البرلمانات في وضع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الاستراتيجيات ورصدها. 
	24 - ونظمت بعثة ميدانية ثانية للفريق الاستشاري في حزيران/يونيه 2013 في كوت ديفوار. وفي إطار اختبار بعض التوصيات الصادرة عن الاجتماع البرلماني المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة المعقود في عام 2012، سعت البعثة إلى تعزيز التعاون بين عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري والبرلمان الوطني في الجهود المبذولة لبناء السلام. ومع الاعتراف بالدور الحيوي الذي يطلب من البرلمانات القيام به في بناء السلام والمصالحة الوطنية، أبرزت البعثة أيضا الحاجة الحقيقية الملحة إلى تعزيز قدرات البرلمان. ومن شأن ذلك أن يسمح للبرلمان بتنفيذ ما يلزم من الإصلاحات السياسية والتشريعية والمؤسسية أثناء انتقال البلد من مرحلة النزاع إلى السلام الدائم والتنمية المستدامة. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل بتنفيذ برنامج موضوعي لدعم البرلمان في كوت ديفوار. وقد أجرى الاتحاد البرلماني الدولي أيضا مراجعة تنظيمية للبرلمان وسيسعى إلى إقامة شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ التوصيات الصادرة عنه. وبدورها، قامت الجمعية الوطنية لكوت ديفوار في تشرين الأول/أكتوبر 2013، بعد أن أعربت عن شديد رغبتها في القيام بدور نشط لمنع نشوب النزاعات، باستضافة مؤتمر برلماني إقليمي تناول دور البرلمان في منع نشوب النزاعات وإدارتها في غرب أفريقيا. واختتم المؤتمر بسلسلة من التوصيات المحددة للعمل البرلماني بهدف تعزيز سيادة القانون، ووضع تشريعات لحقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، وكفالة تداول السلطة بشكل ديمقراطي وسلمي، وتشجيع الحوار وإشراك الجميع للقيام بالإصلاحات اللازمة لعملية المصالحة الوطنية. 
	25 - ونظمت بعثة ثالثة للفريق الاستشاري المعني بشؤون الأمم المتحدة إلى هايتي في شباط/فبراير 2014 للنظر في الفعالية العامة للجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في المجال الإنساني وفي مجال التعمير في أعقاب زلزال عام 2010، وكذلك في الطريقة التي يمكن بها لشركاء الأمم المتحدة في الميدان، كل حسب دوره، إشراك البرلمان في وضع خطط إنمائية وطنية رئيسية وتنفيذها. وقدمت النتائج التي توصلت إليها البعثة إلى البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وسوف تعمم في الجمعية العامة. 
	26 - وعلى الرغم من أن جميع هذه البعثات تبين ازدياد التعاون باستمرار بين أفرقة الأمم المتحدة القطرية والبرلمانات على الصعيد القطري، فهي تقدم أيضا دليلاً على الثغرات المؤسسية التي يلزم سدها، ولا سيما فيما يتعلق بالعمل مع البرلمانات، ليس فقط كجهة مستفيدة من المساعدة الدولية بل أيضا كشريكة رئيسية في تصميم الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية ورصدها.
	27 - وخلال إجراء استعراض لهذه المسائل في الجمعية 129 للاتحاد البرلماني الدولي المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وضعت لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة قائمة بتوصيات محددة تهدف إلى تعزيز التعاون المتسق بين البرلمانات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية. وتشمل التوصيات ما يلي: تأمين التدفق المنتظم للمعلومات وإجراء المشاورات على مستوى تخطيط الاستراتيجية ورسم السياسات، وتيسير التعاون المنتظم بشأن الخطط الإنمائية الوطنية والاستعراضات الوطنية للالتزامات العالمية الرئيسية. ويعتبر كذلك وضع مبادئ توجيهية تستند إلى الممارسات الجيدة المستفادة من الميدان أحد المجالات التي يجدر استكشافها.
	28 - وتكمن وراء جميع هذه المسائل المسألة الأوسع المتعلقة ببناء قدرات البرلمانات للعمل مع الأمم المتحدة على الصعيدين الوطني والعالمي وبناء قدراتها أيضا من أجل القيام بالأهم من ذلك كله، ألا وهو أداء الدور الذي تنفرد به في مجالي التشريع والرقابة على نحو فعال. وينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برامج بناء القدرات البرلمانية في نحو 70 بلدا. ويعمل الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوجه خاص، مع ما لا يقل عن ستة من مكاتب الأمم المتحدة القطرية، حيث يساعد في تنفيذ برامج المساعدة التقنية البرلمانية في باكستان وبنغلاديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا - بيساو وميانمار ودولة فلسطين.
	29 - ولا يزال يلزم القيام بالكثير وتعبئة المزيد من الموارد لتحقيق ذلك من خلال العمل مع جميع الشركاء الإنمائيين وبالتعاون مع البرلمانات الوطنية. أما في ما يتعلق بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ميانمار، فيرد أدناه وصف النهج الجديد.
	(أ) شهدت السنوات الأخيرة بذل جهود أقوى من جانب الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تقديم المساعدة إلى البرلمانات على نحو أكثر كفاءة وفعالية. ولقي هذا النهج الجديد نجاحاً في ميانمار. وقامت المنظمتان ببعثات مشتركة خلال عام 2012، منها بعثة في تموز/يوليه 2012 لوضع برنامج طويل الأجل من أجل تقديم دعم واسع النطاق لجمعية الاتحاد خلال الفترة 2013-2015. 
	(ب) في انتظار وضع واعتماد برنامج الفترة 2013-2015 وتعديل ولاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ميانمار، واستجابة لطلب جمعية الاتحاد بتقديم الدعم الفوري، بدأ الاتحاد البرلماني الدولي تقديم الدعم الأولي لإنشاء دائرة للإعلام والبحوث والمكتبة في كانون الأول/ديسمبر 2012. وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ميانمار دعماً إدارياً هاماً لمشروع الاتحاد البرلماني الدولي في ظل ظروف صعبة للغاية. 
	(ج) وافق البرلمان على برنامج الفترة 2013-2015 في نيسان/أبريل 2013 وأدرج البرنامج في خطة عمل البرامج القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2013-2015. وقد وقع الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الآن على كتاب موافقة في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج. وعلى وجه التحديد، ستعمل المنظمتان من أجل تعزيز قدرة أمانة جمعية الاتحاد لكي تتمكن من خدمة جمعية الاتحاد واللجان التابعة لها والأعضاء البرلمانيين على نحو فعال ومراع للمنظور الجنساني. 
	(د) صُمم مشروع الاتحاد البرلماني الدولي منذ البداية في الإطار الأوسع نطاقا لبرنامج الفترة 2013-2015، وتم إدماجه كلياً في هذا الإطار منذ كانون الثاني/يناير 2014. ويسر هذا النهج الجديد تقديم دعم ملموس وهام إلى البرلمانات الناشئة منذ المراحل الأولى. 
	(هـ) منذ أوائل عام 2012، شارك الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مبادرات تنسيق مختلفة شملت مجتمع المانحين، وتواصلت المنظمتان بانتظام مع المنظمات الأخرى من أجل التخطيط لدعم جمعية الاتحاد. وساعد هذا في تضييق نطاق الازدواجية والتداخل. وعلى نحو مماثل، يجري تشجيع مختلف المنظمات على العمل مع دائرة الإعلام والبحوث والمكتبة، بوصفها جهة إيداع لجميع الموارد والمواد التي تستخدم في أنشطة بناء القدرات البرلمانية وأنشطة التدريب في هذا المجال. 
	30 - وقدم في النصف الثاني من عام 2013 مثال آخر من الأمثلة الممتازة التي توضح الطريقة التي يمكن بها للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة العمل معا من أجل إشراك البرلمانات على الصعيد الوطني في العمليات العالمية، عندما نظمت أفرقة مناقشة مع برلمانيين من بنغلاديش وبوركينا فاسو وساموا وسيراليون، بالتنسيق مع مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وبدعم نشط من فريق الحكم الديمقراطي في مكتب السياسات الإنمائية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والتمست أفرقة المناقشة آراء البرلمانيين بشأن الطريقة التي تمكنت بها برلماناتهم من تعميم مراعاة برنامج عمل اسطنبول لعام 2011 لصالح أقل البلدان نموا، والصعوبات التي واجهتها في هذا الصدد، ونوعية الدعم المتوقع من منظومة الأمم المتحدة في الميدان. وتمثل محط التركيز الرئيسي في ضرورة أن تساعد الأمم المتحدة في إنشاء آليات قوية للتنفيذ على الصعيد الوطني تنطوي على المشاركة النشطة من جانب البرلمانات. وشملت التوصيات المحددة ما يلي: إنشاء أفرقة عاملة تتعاون مع البرلمان في تنفيذ برنامج اسطنبول؛ وإنشاء جهة تنسيق تابعة للأمم المتحدة من أجل تنفيذ البرنامج، بحيث ترتبط مع جهات التنسيق البرلمانية المعنية؛ وتقديم المساعدة إلى البرلمانات من أجل تعزيز قدرتها على إجراء تقييمات نوعية للنفقات والسياسات؛ وتنظيم مناقشات بين أصحاب المصلحة المتعددين يشارك فيها أعضاء البرلمان؛ وتقديم ما يلزم من التمويل والمعلومات إلى البرلمانات لتمكينها من أداء دورها الرقابي. ومن المرجح أن يؤثر مدى تنفيذ هذه التوصيات في قدرة البرلمانات إجمالا على الإسهام في استعراضات منتصف المدة المقرر إجراؤها على الصعيد الوطني في عام 2016.
	سادسا - التوصيات 
	31 - يتراوح التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي بين ما هو سياسي وما هو تنفيذي، ويتصل بجميع مجالات السياسة العامة تقريبا. وقد تطورت طرائق التعاون لتشمل عدة نُهج ابتكارية يمكن توسيع نطاقها. ويقوم الاتحاد البرلماني الدولي، على غرار الأمم المتحدة، بإعادة تجهيز نفسه من أجل تحسين خدمة أعضائه، مع تعزيز قدراته على العمل بوصفه همزة الوصل البرلمانية مع الأمم المتحدة.
	32 - ونظرا لازدياد عدد المسائل المدرجة في جدول الأعمال الدولي وتعقيدها، وما يواجهه كل من الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة من قيود تتعلق بالموارد، يجب إقامة مزيد من أوجه التكامل والتآزر بين المنظمتين من أجل تعظيم الأثر العام على الصعيدين السياسي والتنفيذي. ويوصى بالعناصر السبعة التالية:
	(أ) يمكن نقل الخبرة المكتسبة في الاجتماع البرلماني السنوي المعقود في الأمم المتحدة، بوصفه اجتماعا مشتركا بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي يرمي إلى إرشاد عمليات الأمم المتحدة الرئيسية من منظور برلماني، إلى الاجتماعات البرلمانية الأخرى المعقودة بالاقتران مع مؤتمرات الأمم المتحدة وعملياتها الأخرى، ويمكن أن تكون نتائج هذه الاجتماعات بمثابة مساهمة برلمانية رسمية في مداولات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد يكون هذا هو الحال مثلا بالنسبة للاجتماع البرلماني الذي ينظم بمناسبة الدورة السنوية للجنة وضع المرأة وغيره من الاجتماعات التي يشارك في تنظيمها الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، والتي يمكن إدراجها في إطار جدول الأعمال الرسمي للأمم المتحدة.
	(ب) نظرا إلى أن المسائل الرئيسية التي تتناولها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي تتداخل في كثير من الأحيان، يمكن وضع آليات لتحسين التنسيق بين جداول الأعمال السياسية للمنظمتين. وكخطوة أولى في هذا الاتجاه، يمكن إقامة تعاون أكثر انتظاما وترتيبا بين لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة المعنية. ومن شأن مزيد من التشاور الوثيق بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي أن يساعد أيضا على وضع جدول أعمال اللجنة بحيث يتناول المسائل العملية موضع الاهتمام المشترك.
	(ج) تعد البرلمانات عنصرا أساسيا لضمان تنفيذ الاتفاقات الدولية الرئيسية. ومن ثم ينبغي أن تعمل الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشكل وثيق على إدراج دور واضح تضطلع به البرلمانات على الصعيد العالمي والاشتراك في دعم الجهود التي تقودها البلدان والتي يجب أن ترافق أهداف التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد عام 2015.
	(د) بالمثل، ومع إقرار النتائج الإيجابية المنبثقة عن المؤتمرات العالمية السابقة لرؤساء البرلمانات، التي عقدت في الأمم المتحدة قبل مؤتمر قمة الألفية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في عامي 2005 و 2010، يقترح عقد المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في إطار سلسلة الاجتماعات الرفيعة المستوى المكرسة للسلام والتنمية في العالم التي ستعقد في أيلول/سبتمبر 2015.
	(هـ) لما كان دور البرلمانات الوطنية أساسيا في تجسيد الالتزامات العالمية في السياسات والأطر الوطنية، ينبغي للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي تكثيف جهودهما المشتركة الرامية إلى زيادة تعزيز قدرات البرلمانات على أداء مهامها التشريعية والرقابية والتمثيلية. وسيمكن ذلك البرلمانات أيضا من المشاركة بنشاط أكبر في عمليات التخطيط الإنمائي الوطنية وعمليات استعراض الالتزامات العالمية. وينبغي لأفرقة الأمم المتحدة القطرية، بصفة خاصة، الاستعانة على نحو أكثر منهجية بالخبرة الفريدة للاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الأعضاء فيه في مجال تعزيز المؤسسات البرلمانية، وبخاصة في البلدان الخارجة من النزاع و/أو البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى الديمقراطية.
	(و) بناء على الخبرة المكتسبة من المشاركة البرلمانية في أعمال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، يمكن تقديم مساهمة برلمانية أقوى إلى الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، على النحو الذي أوصى به فريق أيار/مايو 2013. وفي الواقع، يمكن تطبيق هذه الممارسة بشكل مفيد أيضا على التقارير الوطنية التي ستقدم إلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى، مثل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
	(ز) في ضوء الشراكة المتزايدة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي تسعى إلى إدراج البعد البرلماني في عمل الأمم المتحدة، قد تود الجمعية العامة الاستمرار في بحث طرائق هذا التفاعل وفوائده ومواصلة إدراج هذا الموضوع كبند منفصل في جدول أعمال دورتها السبعين.
	المرفق
	قائمة الأنشطة المشتركة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي منذ نيسان/أبريل 2012 
	أولا - الديمقراطية وحقوق الإنسان
	• لقد عمل الاتحاد البرلماني الدولي بنشاط على الترويج لليوم الدولي للديمقراطية، في 15 أيلول/سبتمبر، الذي أقرته الأمم المتحدة، عن طريق الطلب إلى البرلمانات الأعضاء الاحتفال بهذا اليوم من خلال نشاط أو بيان سياسي خاص. وكان الموضوع الرئيسي لليوم في عام 2013، المتفق عليه بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، تعزيز الأصوات المنادية بالديمقراطية. واتخذ نحو 30 برلمانا خطوات في كل عام للمساعدة في الاحتفال بهذا اليوم. وشارك مدير شعبة أوروبا في جلسة للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة خلال الجمعية 127 للاتحاد المعقودة في كيبيك، كندا، بعنوان ”هل تأخذ الأمم المتحدة الديمقراطية بالقدر الكافي من الجدية؟“ وتناولت هذه الجلسة عددا من مجالات التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، لا سيما سيادة القانون ونزاهة الانتخابات والترويج لزيادة الشفافية في عمل البرلمانات.
	• لا وجود للديمقراطية من دون سيادة القانون. واقترانا بالاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون المعقود في أيلول/سبتمبر 2012، عقد اجتماع برلماني في الأمم المتحدة برعاية كل من البعثة الدائمة لإيطاليا لدى الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمة الدولية لقانون التنمية. وكان الاجتماع فرصة للتفكير في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى، خاصة لأنه تضمن اعترافا قويا بالدور الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني.
	• عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 22/15 المتخذ في عام 2013، شارك الاتحاد البرلماني الدولي في تنظيم حلقة نقاش بشأن إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل خلال دورة المجلس في أيار/مايو. وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يقوم الاتحاد أيضا باستكمال دليل البرلمانيين بشأن حقوق الإنسان. وفي السياق نفسه، يقوم الاتحاد بوضع الصيغة النهائية لدليل عن الهجرة من منظور حقوق الإنسان.
	• شارك الاتحاد أيضا في حلقة نقاش نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن المساءلة عن تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015 المقبلة من منظور حقوق الإنسان. وانعقدت الحلقة في نيويورك في 22 آذار/مارس 2013. وناقش الفريق في جملة أمور الكيفية التي يمكن بها ترجمة الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى قوانين يمكن إنفاذها على الصعيد الوطني. وقدم الاتحاد أيضا مساهمة أخرى في مناقشات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان خلال الدورة العاشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، التي انعقدت في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2012.
	• إلى جانب فريق الحكم الديمقراطي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مكتب السياسات الإنمائية، عمل الاتحاد في الربع الأول من عام 2013 على إجراء دراسة استقصائية للبرلمانيين بشأن المسائل الرئيسية ذات الصلة بالحوكمة والتنمية المستدامة. وساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأعمال التحضيرية لعقد حلقة عمل بشأن الحكم الديمقراطي عقدت في الجمعية 128 للاتحاد في كيتو في آذار/مارس 2013 وشمل الدعم الذي قدمه فريق الحكم الديمقراطي إلى الاتحاد إسهامات في مناسبة معنونة ”قياس الحكم الديمقراطي: فن الممكن“، عقدت في شباط/فبراير 2014 وشارك الاتحاد في تنظيم هذه المناسبة مع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، برعاية البعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة. وقدم مساهمة مباشرة إلى دورة الفريق العامل المفتوح المعقودة في الأسبوع نفسه، عندما وردت مسألة الحوكمة في جدول الأعمال.
	• في نيسان/أبريل 2012، نشر التقرير البرلماني العالمي الأول بوصفه مسعى مشتركا بين الاتحاد البرلماني العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتضمن التقرير تحليلا متعمقا لحالة البرلمانات في العالم والكيفية التي يمكن بها مواصلة تعزيزها لكي توفر أساسا أمتن للممارسات والمبادئ الديمقراطية في البلدان المعنية. وفي حزيران/يونيه 2013، نظم الاتحاد والبرنامج الإنمائي في الرباط، بالتعاون مع برلمان المغرب، حلقة عمل إقليمية بشأن كيفية تعزيز العلاقة بين البرلمان والمواطنين عقب الاضطرابات السياسية والمؤسسية التي وقعت في الربيع العربي. واتخذت إجراءات متابعة بشأن هذا التقرير في 14 برلمانا وهو متاح حاليا بثماني لغات.
	• واصل الاتحاد العمل بشكل وثيق مع المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتوفير برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات للبرلمانات الوطنية. وفي العامين الماضيين، قام الاتحاد بتوقيع و/أو تمديد اتفاقات مبرمة مع أربعة من المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي لتقديم الدعم إلى مشاريع رامية إلى تعزيز البرلمانات وأسهم في أكثر من 40 نشاطا جرت في باكستان وبالاو وبنغلاديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساموا وميانمار ودولة فلسطين. وشمل ذلك إيفاد بعثة مشتركة بين الاتحاد والبرنامج الإنمائي لصياغة المشاريع إلى ميانمار في تموز/يوليه 2012، مما أدى إلى قيام مشروع كامل النطاق لتقديم الدعم إلى البرلمان. وعمل المنسقون المقيمون التابعون للأمم المتحدة عن كثب مع الاتحاد لتيسير البعثات الميدانية البرلمانية الموفدة إلى ألبانيا والجبل الأسود وكوت ديفوار وهايتي. وبدأ البرنامج الإنمائي والاتحاد العمل، في إطار فريق عامل من الأخصائيين البرلمانيين، على وضع مجموعة من المبادئ المشتركة للعاملين في مجال تنمية النشاط البرلماني. وستكون المبادئ، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها، بمثابة مرجع لتنمية النشاط البرلماني وتساعد على ضمان استمرار الدعم المقدم إلى البرلمانات واستناده إلى الاحتياجات التي تحددها البرلمانات نفسها لتنمية نشاطها.
	• عُقد المؤتمر العالمي الخامس للبرلمانات الإلكترونية في روما في أيلول/سبتمبر 2012 بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البرلمان والاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب الإيطالي. وركز المؤتمر على مفهوم ”البرلمان المفتوح“، أي الطريقة التي يمكن بها للتكنولوجيات تعزيز الشفافية والمساءلة إزاء المواطنين. وصدر في المؤتمر أيضا التقرير العالمي المشترك للبرلمانات الإلكترونية لعام 2012.
	• تشكل حقوق الشعوب الأصلية إحدى السمات الهامة لجدول الأعمال المتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأعدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وأمانة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية والاتحاد البرلماني الدولي دليلا للبرلمانيين بشأن حقوق الشعوب الأصلية. ومن المقرر إصدار الدليل في أيلول/سبتمبر 2014. وقدم الاتحاد إسهاما إلى دورة منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية المعقودة في أيار/مايو 2013، التي وضعت فيها النقاط الرئيسية لخطط إسهام البرلمانات في المؤتمر العالمي المعني بقضايا الشعوب الأصلية لهذا العام.
	ثانيا - المساواة بين الجنسين
	• عقد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعا مع المديرة التنفيذية الجديدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ب. ملامبو - نغوكا، لتبادل الآراء بشأن الآفاق المستقبلية لتعزيز التعاون بين المنظمتين، وناقشا عدة أمور منها إمكانية التوقيع على مذكرة تفاهم.
	• وقّع الاتحاد البرلماني الدولي والمكتب دون الإقليمي لوسط وجنوب شرق أوروبا التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تموز/يوليه 2012 مذكرة تفاهم ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في تركيا. وفي إطار هذا الاتفاق، تعاونت المنظمتان على تنفيذ برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنون ”تعزيز بيئة مواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين“ في تركيا، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم الدعم التقني إلى الجمعية الوطنية العليا لتركيا ولجنتها المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وفي هذا الإطار، أُجري تقييم ذاتي للمسائل الجنسانية في كانون الأول/ديسمبر 2012. وساعد هذا التقييم اللجنة على الوقوف على مدى تأثيرها في التشريعات ذات الصلة بالمسائل الجنسانية، وتقييم الدور الذي تضطلع به داخل البرلمان، وتحديد الاحتياجات في مجال بناء القدرات.
	• شارك موظفون كبار من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الاجتماع الثامن لرئيسات البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، مباشرة قبل انعقاد الاجتماع البرلماني المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في الأمم المتحدة. ونظر الاجتماع عن كثب في الجوانب الجنسانية من جدول أعمال الاجتماع، فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك في ما إذا كان يتعين وضع هدف جنساني قائم بذاته.
	• عقد الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعه البرلماني السنوي خلال انعقاد دورة لجنة وضع المرأة لعام 2013 بشأن الاستراتيجيات البرلمانية للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، ودورتها لعام 2014 بشأن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات. والتزم الاجتماعان اللذان استمر كل منهما يوما واحدا بجدول أعمال الدورة الرئيسية للجنة وضع المرأة، وذلك حتى يتسنى تقديم مساهمة مباشرة من الأوساط البرلمانية. 
	• واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي التعاون في مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات. وقدمت المكاتب القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إسهامات وخبرات من أجل تنظيم الحلقة الدراسية الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي لفائدة برلمانات شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بشأن كيفية منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له من خلال إنفاذ التشريعات إنفاذا فعالا، التي انعقدت في دار السلام (كانون الأول/ديسمبر 2012)، علاوة على حلقات عمل الاتحاد البرلماني الدولي لبناء القدرات البرلمانية الوطنية في مجال العنف ضد المرأة، التي عقدت في بوروندي (تموز/يوليه 2012) ومالي (حزيران/يونيه 2013) وسيراليون (آذار/مارس 2014).
	• خارطة مشاركة المرأة في السياسة: صدرت في عام 2014 بوصفها منشورا مشتركا بين الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأُطلقت بمناسبة الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة المعقودة في نيويورك عام 2014. وما زالت البيانات التي يجمعها الاتحاد البرلماني الدولي عن عدد مقاعد النساء في البرلمانات تصب في كافة التقارير الإحصائية التي تعدها الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، بما في ذلك تلك التي تجمع من أجل تتبع التقدم المحرز في تحقيق الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية.
	(أ) يمكن الاطلاع على التقرير المشترك (بالإنكليزية فقط) على الموقع الشبكي التالي: http://www.mrfcj.org/pdf/2013-06-07_The-Full-View.pdf.
	• سلّط تقرير أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة ماري روبنسون في أيار/مايو 2013 الضوء على نموذج الاتحاد البرلماني الدولي المتعلق بكيفية تعزيز مشاركة المرأة في هياكل إدارة الاتحاد وسياساته بوصفه مثالا تقتدي به أسرة الأمم المتحدة برمتها(أ). وأوصت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا بضرورة دراسة نموذج الاتحاد البرلماني الدولي وبإمكانية تطبيقه في سياق تغير المناخ وعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
	• يقدم الاتحاد البرلماني الدولي بانتظام معلومات إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن مستوى المشاركة البرلمانية في عملية تقديم التقارير وبشأن تمثيل النساء في البرلمان في الدول الأطراف في الاتفاقية. ومثّل رئيس البرلمان الأوغندي الاتحاد البرلماني الدولي في مناسبة للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لإنشاء اللجنة. وعُقد في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2013 اجتماع بين أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة من أجل رفع مستوى التعاون. وشارك عضوان من تلك اللجنة بوصفهما خبيرين مختصين في دورة تدريبية للبرلمانيين نظمها الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2013 وتولت اللجنة تنفيذها. 
	• تواصَل التعاون بشأن شبكة المعارف الدولية للنساء العاملات في السياسة، التي أنشئت عام 2007 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية والاتحاد البرلماني الدولي. ويعرَّف تكرارا بالموقع الشبكي لشبكة المعارف الدولية للنساء العاملات في ميدان السياسة (iknow) في المناسبات السنوية التي يعقدها كل من الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك اجتماعات لجنة وضع المرأة والجمعيات نصف السنوية للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك من أجل توعية الجمهور المستهدف (المنتخبات، والمرشحات، ومنظمات المجتمع المدني النسائية) بتلك الشبكة وإطلاعه عليها.
	ثالثا - التنمية المستدامة
	• عُقدت، في ريو في حزيران/يونيه 2012، الذكرى السنوية التاريخية العشرون لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، أي مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ودُعي أعضاء من الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في المؤتمر ضمن وفودهم الوطنية. ونظم الاتحاد البرلماني الدولي أيضا جلسة إحاطة للبرلمانيين في اليوم الأول من المؤتمر لتدارس وثيقته الختامية.
	• في أعقاب مؤتمر التنمية المستدامة، بدأ الاتحاد البرلماني الدولي يشارك في العملية التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في إعادة تحديد الإطار الإنمائي الحالي في ضوء التحديات الجديدة واستنادا إلى الخبرات المكتسبة من الأهداف الإنمائية للألفية التي أوشك يحل الموعد المحدد لتنفيذها. وكخطوة أولى، شكل الاتحاد البرلماني الدولي المشاركَ الرئيسي في تنظيم اجتماع المائدة المستديرة البرلماني لفريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، الذي عُقد في مونروفيا في كانون الثاني/يناير 2013، والذي جرى التركيز فيه على مسألة الحكم الديمقراطي. وقُدمت مساهمة برلمانية ثانية في المشاورات النهائية للفريق الرفيع المستوى التي جرت في إندونيسيا. 
	• شارك الاتحاد البرلماني الدولي مشاركة نشطة في الجلسات التي عقدها الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة والمعني بالأهداف الإنمائية للألفية في الفترة من أيلول/سبتمبر 2013 إلى شباط/فبراير 2014. وشملت المشاركة مساهمتين رئيسيتين في الجلسة التي عقدها الفريق العامل المفتوح باب العضوية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بشأن مسائل الاقتصاد الكلي وتلك التي عقدها في شباط/فبراير 2014 بشأن الحوكمة. وقدم الاتحاد البرلماني الدولي أيضا مساهمة مفاهيمية مهمة في الحوار بشأن الانسجام مع الطبيعة لعام 2013، تناولت الحاجة إلى وضع نموذج اقتصادي جديد للتنمية المستدامة. وسُلِّط الضوء أيضا على تلك المساهمة في التقرير النهائي للحوار.
	• عُقد الاجتماع البرلماني المشترك لعام 2013 في نيويورك يومي 14 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر. ونُظمت المناسبة المعنونة ”إعادة النظر في التنمية المستدامة: البحث عن خطة تحوَّل دولية لعام 2015“ لأول مرة بالاشتراك مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى رئيس الجمعية العامة. وكانت تلك مساهمة رئيسية في المشاورة العالمية لما بعد عام 2015 التي ساعدت على صياغة رسائل رئيسية بشأن النموذج الاقتصادي للتنمية والحكم الديمقراطي والمسائل الجنسانية. 
	• واصل الاتحاد البرلماني الدولي مناقشة السبل الممكنة للتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سياق العملية الجارية لإعادة هيكلة هذه الهيئة بمشاركة أقوى من جانب أصحاب المصلحة المتعددين. وعُقد اجتماعان في نيويورك وجنيف بين الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتابع الاتحاد البرلماني الدولي عن كثب الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2013، حيث أدلى أيضا بكلمة حول مسائل المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. وانضم ف. إكس. دي دونيا (عضو برلماني بلجيكي) إلى الفريق المعني بمناقشة مواضيعية بشأن المساءلة وخطة التنمية الجديدة.
	• في أعقاب إصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي البعيد المدى، دعا رئيس المجلس الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي إلى معتكف على مستوى السفراء عُقد يومي 16 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وأدلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بكلمة رئيسية في تلك المناسبة ركز فيها على دور البرلمانات في المساءلة في دعم تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	• قدم الاتحاد البرلماني الدولي، بوصفه الشريك البرلماني الوحيد لمنتدى التعاون الإنمائي وعضوا في الفريق الاستشاري للمنتدى، مساهمات في كل الاجتماعات التي عقدتها تلك الهيئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، بما في ذلك ندوة بْرِزبن بشأن التعاون الإنمائي والتنمية المستدامة المعقودة في أستراليا (حزيران/يونيه 2012)، والدورة الرئيسية لمنتدى التعاون الإنمائي المعقودة في نيويورك (تموز/يوليه 2012)، والحوار المعني بالمسائل الجنسانية والتعاون الإنمائي الذي أجري في فيينا (كانون الأول/ديسمبر 2012)، وندوة أديس أبابا بشأن الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي (حزيران/يونيه 2013)، وندوة مونترو بشأن الدور الحفاز للمعونة (تشرين الأول/أكتوبر 2013)، وندوة برلين بشأن المساءلة في مجال التعاون الإنمائي (آذار/مارس 2014). وساعد الاتحاد البرلماني الدولي، الذي مثله نحو عشرة برلمانيين في كل اجتماع، في إدماج منظور برلماني بالغ الأهمية في الاستنتاجات التي خلصت إليها كل مناسبة من تلك المناسبات. 
	• كمساهمة أخرى في أعمال منتدى التعاون الإنمائي، أعد الاتحاد البرلماني الدولي مذكرة توجيهية عن الكيفية التي يمكن بها لشركاء التنمية أن يعملوا سويا على وضع سياسة عامة وطنية للمعونة كعامل تمكين رئيسي للمساءلة المتبادلة. وعُرضت تلك المذكرة على الفريق الاستشاري لمنتدى التعاون الإنمائي لإجراء المزيد من المشاورات. ويرجى أن توفر المذكرة التوجيهية أداة حاسمة جديدة لأعضاء منتدى التعاون الإنمائي ولأصحاب المصلحة على الصعيد الوطني إما لبدء عملية جديدة تتعلق بالسياسة العامة في مجال المعونة أو لاستعراض السياسة العامة القائمة. وقدم الاتحاد البرلماني الدولي أيضا الدعم لتنفيذ الدراسة الاستقصائية العالمية الثالثة لمنتدى التعاون الإنمائي المتعلقة بالمساءلة المتبادلة من خلال توعية عدد من البرلمانات بتلك العملية وإعلامها بكيفية المشاركة فيها.
	• يمثل الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات في اللجنة التوجيهية للشراكة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعال، التي يدعمها جزئيا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يقوم الاتحاد بجملة أمور منها المساعدة في رصد تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بالمعونة وبفعالية المعونة الإنمائية. واضطلع الاتحاد البرلماني الدولي بدور قيادي في تنظيم اجتماع برلماني في إطار الاجتماع الرفيع المستوى للشراكة العالمية المعقود في مكسيكو في نيسان/أبريل من هذا العام. ونُظم الاجتماع بدعم من الكونغرس المكسيكي.
	• أُجري في أواخر عام 2012 استعراض لمذكرة التفاهم الحالية بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعقد ممثلو مكاتب رئيسية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجتماعا مع كبار مديري الاتحاد البرلماني الدولي لاستعراض كافة مجالات التعاون. وكانت النتائج إيجابية للغاية لكنها أكدت أيضا الحاجة إلى تنقيح بعض طرائق العمل وتوسيع نطاق التعاون بحيث يشمل قطاعات جديدة. وتجري حاليا مناقشات بشأن وضع مذكرة تفاهم منقحة.
	• للمساعدة في تعبئة الدعم البرلماني للأهداف الإنمائية للألفية في سنواتها الأخيرة، مع القيام في الوقت ذاته بتوجيه المساهمة البرلمانية الشعبية في خطة التنمية لما بعد عام 2015، ساهم الاتحاد البرلماني الدولي في الاجتماعات الإقليمية التي شاركت في تنظيمها حملة الألفية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أديس أبابا للمنطقة الأفريقية (أيار/مايو 2012)، وفي داكا ومانيلا لمنطقة آسيا (النصف الثاني من عام 2012). وأدمجت الإعلانات الختامية لهذه المناسبات في العملية العالمية الجارية لإعادة صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015. ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سواء في المقر أو في الميدان الدعم للاتحاد البرلماني الدولي في تنظيم اجتماع لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سيُعقد في مجلس الشيوخ المكسيكي في أيار/مايو 2014.
	• على سبيل المساهمة في المشاورات الجارية بشأن إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 وخطة التنمية لما بعد عام 2015، اشترك مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث والاتحاد البرلماني الدولي في تنظيم اجتماع برلماني خلال المنتدى العالمي الرابع للحد من أخطار الكوارث الذي انعقد في جنيف في أيار/مايو 2013. وحضر الاجتماع أعضاء برلمانيون من 26 بلدا و 4 جمعيات برلمانية إقليمية. واعتمد الاجتماع عددا من التوصيات بشأن إدارة الحد من أخطار الكوارث، وضمن التزام البرلمانيين بالمساهمة في إطار ما بعد عام 2015.
	• بدعم من الممثلين القطريين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع مكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، عمل الاتحاد البرلماني الدولي على تنظيم عدد من أفرقة المناقشة في عدد مختار من البرلمانات لتقديم التعليقات المتاحة على الصعيد العالمي بشأن الطريقة التي تعمل بها البرلمانات لتعميم تنفيذ برنامج عمل اسطنبول. وتمت الاستفادة من النتائج التي خلصت إليها أفرقة المناقشة في إحدى دورات لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة بشأن متابعة برنامج عمل اسطنبول التي عقدت في جنيف في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وكان الممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، غيان شاندرا أشاريا، من بين المشاركين الرفيعي المستوى في الدورة. وبمبادرة من مكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبالتشاور مع الاتحاد البرلماني الدولي، أُعدت في مستهل هذا العام مذكرة توجيهية موجَّهة إلى الممثلين القطريين للأمم المتحدة والبرلمانيين بشأن الطريقة التي يمكنهم بها العمل سويا للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول وزيادة تعميمه.
	• اشترك الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إصدار منشور معنون ”قوانين فعالة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز: الخطوات المقبلة للبرلمانات“. ويحوي هذا المنشور أمثلة على تشريعات من جميع أنحاء العالم أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، ويستخلص بعض الدروس المستفادة من تجارب البرلمانيين المعنيين. والهدف من الدراسة هو توضيح التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه البرلمانات في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية وحفز المزيد من الفحص البرلماني للقوانين التي تعوق المبادرات الفعالة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما تلك التي تُجرِّم الفئات السكانية الرئيسية.
	• واصل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والاتحاد البرلماني الدولي تعاونهما الوثيق في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما في إطار الفريق الاستشاري المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وصحة الأم والوليد والطفل التابع للاتحاد البرلماني الدولي. واتُّفق على خريطة طريق مشتركة بشأن التعاون في المستقبل تُحدّد الاتحاد البرلماني الدولي شريكا أساسيا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك في تعبئة القيادة البرلمانية لدعم زيادة إمكانية الحصول على علاج فيروس نقص المناعة البشرية. وسيوفر برنامج الأمم المتحدة المشترك التمويلَ للاتحاد البرلماني الدولي لتقديم المزيد من المساعدة في بذل هذه الجهود. ونُظم اجتماع برلماني خلال المؤتمر الدولي التاسع عشر المعني بالإيدز في تموز/يوليه 2012 في واشنطن العاصمة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك. وشارك في الاجتماع المعنون ”الإيدز في عام 2012: ما المطلوب لوقف الوباء“نحو 60 عضوا برلمانيا حضروا للمشاركة في الحدث الرئيسي. وفي جنوب أفريقيا في أيار/مايو 2013، شارك الاتحاد البرلماني الدولي في حوار ثاندا بشأن تعزيز إدارة مكافحة الإيدز، وكان الحوار بمثابة اجتماع غير رسمي لاستثارة الأفكار اشترك في عقده برنامج الأمم المتحدة المشترك والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. وسعت الجلسة لتحديد توجهات مقبلة في إدارة تدابير مكافحة الإيدز، وإعلاء الصوت، وتعزيز معايير الإدماج وعدم التمييز، وتحديد أشكال جديدة للمساءلة.
	• قدم المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدعمَ المالي والتقني واللوجستي لتنظيم اجتماع تخطيطي للتشاور مع البرلمانيين وغيرهم من الأطراف الفاعلة بشأن دليل للبرلمانيين بشأن صحة المرأة والطفل أصدره الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2013. وأُجري الاجتماع في أوغندا وشهد مشاركة 25 برلمانيا قدموا إسهامات كانت ثمة حاجة ماسة إليها في المرحلة النهائية من إعداد الدليل. وواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية المشاركةَ في الفريق المرجعي التقني لمشروع الاتحاد البرلماني الدولي بشأن صحة الأم والوليد والطفل. وقدم الاتحاد البرلماني الدولي بدوره تقريرا إلى الأمين العام عن التقدم الذي أحرزته المنظمة في الوفاء بالتزاماتها إزاء الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل. وأوفد الاتحاد البرلماني الدولي، بدعم من اليونيسيف، بعثات ميدانية لتقييم كيفية حماية حقوق الأطفال في البلدان التي تستضيف جمعيات الاتحاد. 
	• شكلت مسألة صحة الأم والوليد والطفل أيضا مجالا للتعاون فيما بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية. ونظم الاتحاد البرلماني الدولي، بتمويل من منظمة الصحة العالمية، حلقة دراسية شاركت فيها بلدان متعددة استضافها برلمان بنغلاديش وتناولت موضوع المساءلة في مجال صحة المرأة والطفل (داكا، 30-31 تموز/ يوليه 2013). وأسهمت منظمة الصحة العالمية أيضا في المنتجات المعرفية التي أصدرها الاتحاد البرلماني الدولي مثل دليل البرلمانيين في مواصلة العمل البرلماني لتحسين صحة الأم والوليد والطفل، ودراسة عن نطاق حالات زواج الأطفال في أفريقيا والآثار المترتبة عليها. وقدمت أيضا المساعدة إلى برلمان كينيا في إجراء تقييم سريع للبيئة التشريعية في مجال صحة المرأة والطفل، وقدمت الدعم للبرلمان الأوغندي في وضع استراتيجية للدعوة بشأن صحة المرأة والطفل. وقدم الاتحاد البرلماني الدولي بدوره الدعمَ لعدة فعاليات لمنظمة الصحة العالمية ترمي إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالإعلام والمساءلة في مجال صحة المرأة والطفل. وشمل الدعم المقدم مشاركة الموظفين التقنيين للاتحاد البرلماني الدولي وإدارته العليا، وبذل جهود لتيسير مشاركة البرلمانيين في الاجتماعات. وأسهم الاتحاد في أول تقرير أعدّه فريق الخبراء المستقل المعني باستعراض شؤون المساءلة في مجال صحة المرأة والطفل. 
	• عُقدت دورة عام 2012 للمؤتمر البرلماني بشأن منظمة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف. وبحث الاجتماع المعنون ”العودة إلى الأساسيات: الربط بين السياسة والتجارة“ النظام التجاري الحالي من منظور إيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي. وانطوى الاجتماع كذلك على عقد جلسة مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. أما دورة المؤتمر لعام 2013، فقد عُقدت بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي، وقدم الدعم لها مجلس النواب الإندونيسي. وأكد المشاركون على ضرورة أن يحرز اجتماع بالي الوزاري تقدماً في أربع مسائل رئيسية، وهي تيسير التجارة، والزراعة، والأمن الغذائي، ومسائل تهم بوجه خاص البلدان الأقل نموا. 
	رابعا - السلام والأمن الدوليان
	• بناء على دعوة من رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المفتوح باب العضوية المعني بالمضي قدماً بمفاوضات نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف، وفي إطار دورة الفريق العامل لشهر أيار/مايو 2013، نظم الاتحاد البرلماني الدولي حلقة نقاش برلمانية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف للمساعدة في تعبئة الجهود على صعيد الحكومات لإجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي الشامل. واستمع المشاركون في حلقة النقاش البرلمانية إلى العديد من العروض، ومنها عرض قدمه رئيس اللجنة الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي المعنية بالسلام والأمن الدولي. وحضر الحلقة عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والخبراء، والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم من أصحاب المصلحة. 
	• شارك الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في حلقة عمل عن الأدوات الجديدة الكفيلة بتعزيز نزع السلاح النووي عُقدت خلال الجمعية 127 للاتحاد في كيبيك سيتي في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وتناولت حلقة العمل بإسهاب دليل البرلمانيين الصادر عن الاتحاد بشأن دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي. وأجريت مناقشة خاصة بشأن الدليل بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، حضرها ممثل عن المدير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى جانب أحد كبار المستشارين للممثل السامي لشؤون نزع السلاح. وقدمت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أيضا المشورة التقنية إلى الاتحاد من خلال عملية تشاورية بشأن مشروع القرار المعنون ”نحو إقامة عالم خال من الأسلحة النووية: مساهمة البرلمانات“ الذي اعتمده الاتحاد في جمعيته الـ 130 في آذار/مارس 2014. 
	• عمل الاتحاد على نحو وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومجلس مستقبل العالم على التحضير لإصدار جائزة السياسات المستقبلية في مجال نزع السلاح لعام 2013. واجتمعت هيئة الحكام التي تضم الاتحاد بين أعضائها لمناقشة السياسات (الوطنية والإقليمية) قيد النظر البالغ عددها 25 سياسة. وعُقد حفل توزيع الجوائز في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وساعد على تسليط الضوء على السياسات الجيدة والمبتكرة في مجال نزع السلاح التي يمكن أن تحفز بلدانا أخرى على اتخاذ إجراءات في هذا المجال. 
	• شرع الاتحاد في إجراء مناقشات مع لجنة مجلس الأمن للأمم المتحدة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) التي تسعى إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. والغاية المتوخاة هي العمل على نحو أوثق مع البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي لتيسير تنفيذ ما يشير إليه عنوان القرار عن طريق تشريعات وطنية استباقية وتعزيز الرقابة البرلمانية. وأُجريت مناقشة بشأن أعمال اللجنة والحاجة إلى تنفيذ القرار 1540 (2004) عموما خلال دورة لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة التي عقدت خلال الجمعية الـ 129 للاتحاد في تشرين الأول/أكتوبر 2013. 
	• ساعد الاجتماع البرلماني المشترك لعام 2012 المعقود في الأمم المتحدة تحت عنوان ”درب غير مطروق: نُهج برلمانية لمنع نشوب النـزاعات وتحقيق المصالحة وبناء السلام“، في تسليط الضوء على الطرق التي يمكن للبرلمانات أن تدعم بها إرساء السلام في جميع أنحاء العالم سواء بمفردها أو بالتعاون مع الأمم المتحدة. وشارك في الاجتماع العديد من كبار المسؤولين والممثلين الدائمين إضافة إلى نحو 200 عضو برلماني. وتطرقت المناقشة إلى سيناريوهات محددة استطاع فيها البرلمان منع أعمال العنف السياسي أو ساعد على تهيئة بيئة تفضي إلى تحقيق المصالحة. وبحثت جلسة منفصلة مسألة إصلاح مجلس الأمن. 
	• بالتنسيق الوثيق مع إدارة عمليات حفظ السلام، أُوفدت بعثة للفريق الاستشاري للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة إلى كوت ديفوار في حزيران/يونيه 2013. واسترشدت البعثة بنتائج الاجتماع البرلماني المعقود في الأمم المتحدة في عام 2012 لمواصلة بحث طرائق التعاون فيما بين العمليات الميدانية للأمم المتحدة والبرلمان على اعتبار أن كليهما يعملان على دعم الاستقرار السياسي. وأوفدت بعثة ثالثة في شباط/فبراير من هذا العام لاستقصاء الجهود الإنسانية وجهود التعمير التي تبذلها الأمم المتحدة في هايتي ودور البرلمان. 
	• أعدّ الاتحاد دليلا للبرلمانيين بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2013. ويهدف الدليل المعنون ”التشرد الداخلي: المسؤولية والعمل“ إلى مساعدة البرلمانيين في سنّ التشريعات المناسبة للتصدي بفعالية لهذه الآفة التي يعاني منها نحو 28 مليونا من المشردين داخليا نتيجة للنزاعات المسلحة وطائفة من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان. وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أوفدت لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي بعثة إلى الجمهورية العربية السورية للوقوف على أزمة اللاجئين وتوعية الأوساط البرلمانية ككل. وتبعا لذلك، وجّه رئيس الاتحاد البرلماني الدولي نداء إلى الأوساط البرلمانية لدعم خطة الاستجابة الإقليمية 5 التي تضطلع بها الأمم المتحدة دعما للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة.

