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 من جدول األعمال 124البند 

املتحدة والربملانات التفاعل بني األمم 
    الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل

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

 

 موجز 
ــة        ــة العام ــرار اجلمعي ــر عمــا بق ــلا التقري ــد    68/272ُأعــد ا ــد  قد تق ــو يف . وا

عامــة مــامدة اــدر اعم ــان عــن الســبل الــ  تنتــفيففا األمــم املتحــدة   تفاعدــفا مــ             حملــة
واالحتاد الربملـاين الـدويل بوهـفن من مـة عامليـة لدربملانـات الوطنيـة أنيالـة بـن واليـة            الربملانات

لتقريـر أياـا اعتعرا ـا    هرحية تنص عدى قعالـا  بعـد برملـاين ألعمـال األمـم املتحـدة. ويقـدم ا       
لألعمال ال  تاالد  هبا األمم املتحدة م  املن مات الربملانيـة اعاديميـة والكـب ات املوا ـيعية     
لدربملانيني، حيث يتعاون العديد من اله املن مات والكب ات أياا رمسيا مـ  االحتـاد الربملـاين    

(، ويعـر   A/68/827ألخـ    الدويل. واو يغالي فتـرة السـنتني املنقاـية منـل هـدور التقريـر ا      
جمموعــة مــن األنكــالة املنفــلة عدــى يــل مــن القــعيد الــوط  واعاديمــي والعــاملي خــال فتــرة  

 .2016-2014السنتني 
 
 

  

http://undocs.org/ar/A/RES/68/272
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 مقدمة -أوال  
والربملانــات الوطنيــة مثــة تــاريي طويــل ااخــر بالتفاعــل والكــراية بــني األمــم املتحــدة    - 1

واالحتاد الربملاين الدويل. واو تـاريي منبعـن االعتـرا  باملفـام األعاعـية الـ  تاديفـا الربملانـات         
واملن مات الربملانية والقيمة املاـافة واملنـاف  املتبادلـة الـ  تتيحفـا تدـا الكـرايات عـرب طا فـة          

دة. و  مــا ر امــة األلفيــة   واعــعة مــن الواليــات واألنكــالة الــ  تاــالد  هبــا األمــم املتحــ        
، عقـد رسعـا  الـدول وام ومـات العـىم عدـى تعىيـى التعـاون بـني األمـم املتحـدة            2000 لعام

والربملانـات الوطنيــة مــن خــال االحتــاد الربملــاين الـدويل. واــد مفــد اللــا الالريــ  ملــن  االحتــاد   
اـة أي ـر تن يمـا بينـن وبـني      الربملاين الدويل مريى املرااب الدا م لدى اجلمعية العامة وقاامـة عا 

 الربملانات واألمم املتحدة.
ويناط بالربملانات الوطنية والربملانيني عادة ما ال يقل عن أرب  مفام ر يسية تتم ـل      - 2

التكـــري  وامليىانيـــة والراابـــة والتم يـــل. وهلـــول قد اـــله اإيدـــات واجلفـــات عـــدالة قهـــدار    
خال امليىانيات الوطنيـة؛ واعمـرا  عدـى تعبدـة املـوارد      التكريعات؛ واعالن بتعبدة املوارد من 

وهلقيقــفا مــن خــال امليىانيــات الوطنيــة. فالربملانــات، مــف يانــة مــامدة وفعالــة وخا ــعة   
لدمسـا لة،   ـل الكــعويت الـ  هلـدمفا. والعمــل مـ  الربملانـات ع ــن أن يسـاعد عدـى تقريــب         

املقابــل، قمســات هــوت اــله الكــرا       عمــل األمــم املتحــدة قد ايــ  مــرا   ا تمــ ، و  
 عمدية هن  القرار عدى يل من القعيد الوط  واعاديمي والعاملي.  

ــو         - ٣ لقــد عمــل االحتــاد الربملــاين الــدويل مــ  من ومــة األمــم املتحــدة ألدا  دور حي
ات الــدعوة قد اجتمــات الربملانــات الوطنيــة واملن مــات الربملانيــة األخــرى ملنااكــة اععــفام        

الربملانية   عمديات األمم املتحدة الر يسـية واملسـاعدة عدـى هـيا.تفا. وقد جانـب املن مـات       
والكب ات الربملانية األخرى، يتعاون االحتاد أياا م  األمم املتحـدة بكـ ن عـدد مـن األنكـالة      

مـن حقــو    - الـ  تغالـي طا فـة واعــعة مـن األعمـال يتدــا الـ  تاـالد  هبـا األمــم املتحـدة         
اعنســان قد القــحة البكــرية، واملســاواة بــني اجلنســني، والتنميــة املســتدامة، وامــد مــن  ــاطر  
ــالتقرير، عــاعد االحتــاد       ــرة املكــمولة ب ال ــوار ، والســام واألمــن و.ــ  اللــا. وخــال الفت
الربملاين الدويل واملن مات الربملانية األخرى، من خال الربملانيني العـامدني لـديفا، عدـى قمسـات     
أهــوات الكــعويت   األمــم املتحــدة،   عــيا  املكــاورات الــ  عاقــدت بكــ ن خالــة التنميــة   

ــا ــام   ملـ ــد عـ ــاد       2015بعـ ــن االاتقـ ــان، وا دـ ــو  اعنسـ ــن حقـ ــل جمدـ ــات م ـ ، و  ايدـ
 واالجتماعي، وجلنة و   املرأة واجلمعية القحة العاملية.  

ربملانيـة مـن مفـام ر يسـية، فقـد      ونتييفة لإلدراك املتىايد ملـا تاـالد  بـن اـله اإيدـات ال      - 4
مشدـــة االتفااـــات التاريتيـــة الـــ  أبرمتـــفا األمـــم املتحـــدة مـــاخرا قمـــارات هـــرحية قد دور   
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ــتدامة        ــة املسـ ــة التنميـ ــة   خالـ ــات الوطنيـ ــى الربملانـ ــو  عدـ ــديل الاـ ــر  تسـ ــات. و ـ الربملانـ
ــام ــرار   20٣0 لعـ ــة   القـ ــة العامـ ــدعا اجلمعيـ ــ  اعتمـ ــار   70/1، الـ ــبتمرب  25املـ أيدول/عـ

الل  تاـالد  بـن اـله اإيدـات. وتكـيف  خالـة        “الدور األعاعي”، وال  تايد عدى 2015
قجــرا  اعتعرا ـات منت مـة ومـامدة لدتقـدم احملــرا     ”أياـا الـدول األعاـا  عدـى      20٣0عـام  

 “تح م   مســاراا البدــدان الاعــاعدــى القــعيدين الــوط  ودون الــوط ، عدــى أن تقوداــا وتــ
وهلدص قد أن الربملانات الوطنية ع ن أن تدعم اله العمديات. ويربا قطار عندا  لدحـد مـن   

ــرة   ، دور 2015آالار/مـــار   18، الـــل  اعتامـــد   20٣0-2015 ـــاطر ال ـــوار  لدفتـ
د مــن  ــاطر  الربملــانيني واالحتــاد الربملــاين الــدويل   تقــد  الــدعم وجفــود الــدعوة قد امــ        

ــة           ــات الربملاني ــانيون واملن م ــد عــاام الربمل ــة. وا ــة الوطني ــر القانوني ــى األط ال ــوار  وتعىي
 األعمال التحا ية لاتفااني يديفما والتىموا بدعم تنفيلمها.

ويقـدم اـلا التقريــر وهـفا لألعمـال الــ  تاـالد  هبـا األمــم املتحـدة دعمـا لدربملانــات          - 5
(، ومــــ  االحتــــاد الربملــــاين الــــدويل واملن مــــات الربملانيــــة األخــــرى الوطنيــــة  الفــــرت ال ــــاين

ــرت ــتنتا         الفـ ــمل االعـ ــ (. ويكـ ــرت الرابـ ــرايات  الفـ ــله الكـ ــى اـ ــادة تعىيـ ــث(، ولىيـ ال الـ
 اخلامن( التوهيات.  الفرت

  
 األمم املتحدة والربملانات الوطنية  تقد  الدعم املبامر لدربملانات والربملانيني   -ثانيا  

اـدم عــدد مــن ال يانـات التابعــة ملن ومــة األمـم املتحــدة الــدعم لدعديـد مــن الربملانــات      - 6
الوطنية خال الفترة املكمولة بالتقرير. ويعـر  اـلا الفـرت بعـا ا ـاالت الر يسـية لدتفاعـل        
ــن أن يكــ ل اا مــة        ــوخى من ــة حســب املوا ــي . وال يت ــات، مبين ــني األمــم املتحــدة والربملان ب

 االت، وقمنا أن يعالي ف رة عن مدى اتسات وثرا  التعاون القا م بينفما.  حقرية بتدا ا 
 

 وتغ  املنا  20٣0خالة عام   
. قال عــيتعني عدــيفم 20٣0عــي ون لدربملــانيني دور بــالة األمهيــة   تنفيــل خالــة عــام   - 7

الة اعتماد أو تعديل التكريعات، وهلقيص ميىانيـة دـددة لدتنفيـل، وسارعـة الراابـة عدـى السـد       
 التنفيلية ل فالة االمت ال وتعىيى التعاون اعاديمي والدويل لدعم التنفيل.  

ول ي تقوم الربملانات بـدوراا، عـينبغي لدح ومـات ت ييـي .ايـات أاـدا  التنميـة         - 8
املســـتدامة لتتمامـــى مـــ  وروففـــا الوطنيـــة. وعـــيتعني أياـــا قدمـــا  األاـــدا  والغايـــات     

ــة قد الربملا ــريعات املقدمـ ــال     التكـ ــل   جمـ ــد  بالفعـ ــا حيـ ــلا مـ ــفا. واـ ــادرة عنـ ــات أو القـ نـ
املنــا   حيــث عاــيفدة ايــادة اا دــة   عــدد القــوانني والسياعــات الوطنيــة املعتمــدة قد    تغــ 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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جانــب االتفااــات الدوليــة املتعدقــة بــتغ  املنــا . واــد أوفــرت دراعــة حدي ــة مشدــة مــاخرا     
والسياعات املتعدقـة بـتغ  املنـا    ةايـة      من القوانني 804بددا واالحتاد األورويب وجود  98
 .  (1 2014عام 
ــيا          - 9 ــة املســتدامة قد اخلــربة امل تســبة   ع ــدا  التنمي ــل أا ــتناد   تنفي وع ــن االع

األادا  اعمنا ية لأللفيـة. واـد حتقـ  اللـا بالفعـل   بعـا اجلوانـب  ف مـا حـد  بالنسـبة           
ــة، أنكــ ت بعــا    ــة لأللفي ــة    لألاــدا  اعمنا ي ــة ب اــدا  التنمي ــات جلــان  ققــة معني الربملان

املستدامة، والتوعية، واالخنراط م  ا تمـ  املـدين وتعىيـى اعـتمرارية العمـل بكـ ةا مـن خـال         
الـدورات االنتاابيـة. و  بايسـتان، عدـى عـبيل امل ـال، أنكـ ت اجلمعيـة الوطنيـة أمانـة معنيــة           

املتحدة اعمنـا ي. وع ـن لدربملانـات أن تن ـر     ، يدعمفا برنامج األمم 2016باألادا    عام 
أياا   عقد جدسات اعـتمات بكـ ن األاـدا  اعمنا يـة لأللفيـة  فعدـى عـبيل امل ـال، عقـدت          
جلنة التنمية الدولية التابعة لربملان املمد ة املتحدة لربيالانيا الع مى وأيرلنـدا الكـمالية جدسـات    

 ا ي.بك ن قدما  األادا    جمال التعاون اعمن
وحتتل الربملانات مواعا ع نفا من النفو  بالرسية الكامدة ألاـدا  التنميـة املسـتدامة     - 10

مـن جانـب ام ومـة    ”  العامل. والواا  أنـن عـيتعني عديفـا املسـاعدة عدـى يفالـة اعـتيفابات        
االاتقـادية احملـددة، عدـى القـعيدين الـوط  والـدويل،        - تتيفاوا ا االت االجتماعية “ي ل

ــة. ومالدــويت مــن من ومــة األمــم املتحــدة أياــا العمــل      ــرامج املســاعدة الدولي   ميىانيــات وب
 بالريقة أي ر ت اما فيما بني ريا ىاا دعما لتدا اخلالة الكامدة.  

وعي ون لاعتعرا ات الوطنية الالوعية ال   ريفا املنتدى السياعي الرفي  املسـتوى   - 11
عــم   املاــي اــدما بتنفيــل األاــدا . وملــا يانــة تدــا        املعــ  بالتنميــة املســتدامة دور حا  

االعتعرا ات تتم بقيادة الـدول، وعـتيفر    قطـار الترتيبـات املاعسـية والقانونيـة الوطنيـة،        
فإن ام ومات ع ن أن تسـتفيد بإمـراك الربملانـات   االعتعرا ـات الوطنيـة لدمنتـدى، الـ         

 ينبغي أن ت ون عمديات وطنية مامدة.  
ــ - 12 ــد أدر      وب ــة املســتدامة، فق ــات مــن الكــريا  الر يســيني   التنمي الن ر قد أن الربملان

البنا الـدويل بكـ ل منـفيفي املكـاورات مـ  الربملـانيني   أعمالـن التحاـ ية العـتراتييفيات          
املكــارية عدــى القــعيد القالــر  أو أطــر الكــراية القالريــة. وفيمــا يتعدــ  بالكــفافية واملســا لة  

ا أعاعــيا لتحقيــ  اإــدفني املــتاامني املتمــ دني   القاــا  عدــى الفقــر املــدا    باعتبارمهــا عنقــر
__________ 

ــر  (1    Michael Nachmany and others, The 2015 Global Climate Legislation Study: a Review of Climateان ــــــ

Change Legislation in 99 countries (Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, 

the Global Legislators Organisation and IPU, 2015). 
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وتعىيى الرخا  املكترك، عمل البنا عدـى تىويـد الربملـانيني بإم انيـة الوهـول ا ـاين واملفتـو         
قد جمموعة مـامدة مـن البيانـات املتعدقـة بالتنميـة   البدـدان   ايـ  أاـا  العـامل. واـد  دـة            

راية أياــا مــن خــال املــا رات وحدقــات العمــل الربملانيــة الــ  تــن م عدــى اــام    تدــا الكــ
االجتماعات الربيعية والسنوية ال  يعقداا البنا وهندو  النقد الـدويل، حيـث يسـتدعي فدـة     
 تارة من الربملانيني قد مقر البنا لدعمل م  اعدارة العديا من يدتـا املاعسـتني بكـ ن القاـايا     

 ملدّحة.اعمنا ية ا
 

 تعىيى القدرات اعدارية والربملانية   
تاالد  الربملانات بدور دور    يفالة ام م الرميد، واو مـرط أعاعـي لتحقيـ      - 1٣

ــامج        ــات برن ــة مــن أولوي ــة أولوي ــات الوطني ــدرات الربملان ــى ا ــايل، فقــد وــل تعىي ــة. وبالت التنمي
أيرب مسـاعدة تقنيـة قد الربملانـات   ايـ      املتحدة اعمنا ي، باعتباره ال يان الل  يقدم  األمم

برناجمـا   70أاا  العامل، حيث يـدعم برملانـا مـن يـل ثاثـة برملانـات عـن طريـ  تنفيـل حـوايل           
جاريا. وتك ل برامج تعىيى الربملانات ال  ياالد  هبا برنامج األمم املتحدة اعمنا ي جى ا مـن  

ل اجلميـ ، اـا   اللـا دعـم االنتاابـات،      املساعدة ال  يقدمفا لو ـ  عمديـات عياعـية تكـم    
وعمديات هيا.ة الدعـات ، واملكـارية املدنيـة واملكـارية السياعـية لدمـرأة ودوراـا القيـاد .         
وتريـى الربجمـة عدـى بنـا  اـدرات الربملـانيني والديفـان الربملانيـة بكـ ن القاـايا امامسـة   جمـال             

ســاواة بــني اجلنســني، وفــ و  نقــص املناعــة   التنميــة املســتدامة، اــا   اللــا تغــ  املنــا ، وامل  
البكرية واعيـدا، وم افحـة الفسـاد. ففـي بـنغادي  واإنـد وتـونن، عدـى عـبيل امل ـال، اـام            
برنــامج األمــم املتحــدة اعمنــا ي، بالتعــاون مــ  برملــان املنــا ، واــو مــب ة برملانيــة، بــدعم            

و  مـيدي، اـدم الربنـامج اعمنـا ي     التكريعات والسياعات   جمال ابت ارات الالااة املتيفددة. 
الدعم قد ال ونغر  الوط    النفو  خبالة الزنااة وم افحـة الفسـاد وقد الديفنـة املكـترية     
بني ا دسني التكريعيني فيما تقوم بـن مـن أعمـال بكـ ن مـفافية ال ـونغر . وعمـل أياـا مـ           

  خالــل اعــتراتييفية الربملانــات الوطنيــة مــن أجــل تعىيــى اعهــا  املاعســي مــن خــال و ــ 
برملانية وتنفيلاا وتقييمفا. و  بوتان، ادم الربنامج دعمن قد يل من املـا ر الـوط  وا دـن    
الـوط    و ـ  خالـل التالـوير االعـتراتييفي، يمــا عـاند اجلفـود الراميـة قد تقريـب العمــل          

ــام       ــديو  ن ـ ــداول بالفيـ ــ  التـ ــن طريـ ــيما عـ ــا ، وال عـ ــاين قد النـ ــدو  ”الربملـ ( Zumduاومـ
(. ويعمل االحتاد الربملاين الدويل عن ي ب م  امل اتب القالرية لدربنامج اعمنـا ي،  “االفترا ي

، حيث يقدم برامج املساعدة التقنية وبرامج بنا  القـدرات قد الربملانـات الوطنيـة   أفغانسـتان    
 .بيساو، وميامنار - وتوبا.و، وتونن، و.ينيا وبايستان، وبنغادي ، وترينيداد
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وعمل الربنامج اعمنا ي مـ  الربملانـات عدـى تعىيـى مكـارية املـرأة والكـبايت والفدـات          - 14
املفمكة، وحتسني أنكالة التواهل والتوعية الربملانية حف تتا  لدنا  املىيد مـن فـرا التفاعـل    
ــل           ــى الكــفافية والكــمول والتم ي ــامج   تعىي ــال، أعــفم الربن ــى عــبيل امل  ــا. فعد ــ  س ديف م

ملانات بتدريب من مات ا تم  املـدين عدـى أفاـل املمارعـات   جمـال املكـارية الكـعبية        الرب
  العمديـــات الربملانيـــة، يمـــا اـــو امـــال   فييفـــي ومد.كـــقر. و  دولـــة بوليفيـــا املتعـــددة  
القوميات وميدي، يعمل الربنامج اعمنا ي مـ  الربملانـات الوطنيـة بغـر  تعىيـى   يـل األاديـات        

ألهدية والنـفو  اكـاريتفا. ومـن خـال عمدـن مـ  برملـاين جورجيـا وأويرانيـا،          والكعويت ا
دعم الربنامج اعمنا ي اعتماد خالـل عمـل لانفتـا  الربملـاين بغـر  تعىيـى املسـا لة والكـفافية         

 وامقول عدى املعدومات واملكارية الكعبية   العمديات التكريعية.  
ــون   - 15 ــانيون املنتاب ــد اعــتفاد الربمل ــدورات      وا ــن ال ــامل م ــن الع حــدي ا   أاــا  يــ  ة م

التدريبية ال  ن مفا برنامج األمم املتحدة اعمنا ي عن موا ي   تدفة تكـمل األوامـر الدا مـة،    
وحقو  اعنسان، ومراابة امليىانية، واعتعرا  اـوانني املاليـة، والامريىيـة وحتاـ  لدربملـانيني      

   العديد من البددان، منفا تونن وميامنار والنييفر.  ألول جدسة إم. وجرى بنا  القدرات 
ويعّد تعىيى ادرة الربملانات   البددان النامية أياا ادفا من األادا  الر يسـية لدبنـا    - 16

الدويل. واد عمل فرت القيادة والتعدم واالبت ار، واو الفرت املع  بتبادل املعـار    البنـا،   
 البدـدان الناميـة مـن خـال تن ـيم مناعـبات الـتعدم املفي دـة،         عدى تعىيـر اـدرات الربملانـات     

وتبادل املعار  ودعم الكب ات الربملانية. وعدى مدى السـنوات العكـر املا ـية،   ـن البنـا      
من الربملانيني بالكراية م  من مات برملانية. وريـىت   10 000الدويل من تدريب أي ر من 

الربملانية ودور الربملانات   يـب  الفسـاد وامـد مـن الفقـر       الربامج عدى دورة امليىانية واعدارة
 ودوراا   البددان املتاررة من الزناعات.

 
 السام واألمن الدوليان   

يعترب الربملان مري ا مفمـا لألمـم املتحـدة، اـا   اللـا عنـدما يسـقل البدـد   دوامـة           - 17
العنــي أو يزنلــ  قد العنــي جمــددا أو ي ــون   خاــم أامــة عنيفــة. و  البدــدان الــ  ت ــون     
األولويــة فيفــا لتفــاد  نكــويت الزناعــات، ي ــون الربملــان طرفــا ر يســيا   امــوار مــ  مبعــوثي  

 ديــن وبع ــات األمــم املتحــدة السياعــية اخلاهــة وقدارة الكــاون السياعــية عنــد األمــني العــام وس
ايـامفم بـدعم دور األمـني العـام   املســاعي امميـدة وعنـد اخنـراطفم   الدبدوماعـية الواا يــة         
وحفــا الســام، اــا   اللــا مــن خــال دعــم تعىيــى املاعســات الوطنيــة. وع ــن أن يــاد      

نــ  نكــويت الزناعــات مــف يانــة تــربالفم عااــات اويــة بــدوا رام الربملــانيون دورا اّيمــا   م
االنتاابية ويانوا ماادني لتحديد امل امل املىمنة واملسـتيفدة وقمسـات هـوت األمـااا الـلين      
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ع ــن أن يســتدرجوا قد العنــي قالا مــعروا بــ ن هــوعم .ــ  مســموت. وبامل ــل، فــإن الراابــة    
ــاد  دورا ال   ــ  ت ــة عدــى ام ومــة، ال ــى ام ــم الرمــيد، تســاعد     الربملاني ــن   تعىي  .ــن عن

 ــمان معاجلــة ام ومــات ملســببات الــزنات ال امنــة   ا تمعــات، م ــل أوجــن عــدم املســاواة   
ــا ومنالقــة       ــدور، فقــد عمــل م تــب األمــم املتحــدة لغــريت أفريقي ــللا ال ــا ب والتمييــى. واعتراف

الواا يـة الـ  ياـالد  هبـا وأجـرى      الساحل م  الربملانات الوطنية   قطـار اجلفـود الدبدوماعـية    
املم ل اخلاا لألمني العام لغـريت أفريقيـا اتقـاالت مـ  رسعـا  ا ـالن الوطنيـة خـال تيسـ           

 عمدية السام والعمدية االنتقالية وخال األامات السياعية.  
ــن خـــال عمدياعـــا         - 18 ــم املتحـــدة، مـ ــدا رة، تســـتالي  األمـ ــيااات الزناعـــات الـ و  عـ

ــا ــد          مف ــرا لاــمان تىوي ــا مبام ــا مادي ــدم دعم ــا، أن تق ــة إ ــة التابع ــة القالري الســام واألفرا
الربملانات باألدوات األعاعية الـ  حتتاجفـا لا ـالات افامفـا. و  القـومال، دعـم برنـامج        
ــان هــومالياند         ــات وبرمل ــات الوالي ــوط  وبرملان ــان االحتــاد  ال ــا ي الربمل ــم املتحــدة اعمن األم

ــ   ــل ت ــاليي     قنكــا  ال ــى لدم اتــب( و وي ــة حي ــة  تكــييد عــيا  أمــ  ما ــم وعيد بن التحتي
ــب        ــة(. وقد جان ــتراتييفية  االتقــاالت واعنترن ــة االع ــالبنود الات األمهي التكــغيل اخلاهــة ب
الــدعم املــاد ، اــدمة األمــم املتحــدة مســاعدات تقنيــة، م ــل املكــورة والتــدريب، خبقــوا    

ة   ي   مـن األحيـان. ووفـرت بع ـة األمـم املتحـدة       مو وعات اامة أو الات حساعية خاه
لتقــد  املســاعدة   القــومال، بــدعم مــن املقــر، مكــورة اخلــربا  بكــ ن مســا ل م ــل تقســيم      
الســدالة فيمــا بــني املناهــب العديــا وبكــ ن أدوار املاعســات االحتاديــة الر يســية ومســاولياعا.   

 الربملانات   عيااات الزناعات عدـى الـدعم   تقتقر املساعدة ال  تقدمفا األمم املتحدة قد وال
املــاد  أو الققــ  األجــل. ففــي أفغانســتان، دعــم الربنــامج اعمنــا ي الربملــان   قجــرا  تالــوير    
ماعسي طويل األجل من خال مساعدة  تدـي األمانـات   قعـداد جمموعـة مـن التوهـيات       

  ن.الكامدة الرامية قد حتسني ايايل الربملان وعمدياتن وأدا
وطيدة مراحل اللا العمل يدن، اي  التعاون م  الربملانـات فرهـا ستـااة عحـراا تقـدم       - 19

  خالة املرأة والسام واألمن. وعدى عبيل امل ال، اامة بع ة األمـم املتحـدة لتقـد  املسـاعدة     
  أفغانســتان اســاعدة جلنــة املــرأة   جمدــن النــوايت    ريــر اــانون لدقاــا  عدــى العنــي          

بيسـاو وايدـة    - املرأة، وادم يل من م تب األمم املتحدة املت امل لبنا  السـام   .ينيـا    د
األمــم املتحــدة لدمســاواة بــني اجلنســني و  ــني املــرأة  ايدــة األمــم املتحــدة لدمــرأة( الــدعم     

مــب ة وطنيــة نســا ية   الربملــان الــوط  وقاــرار الربملــان ععــان يانكــونغو القــادر     قنكــا 
، الــل  يفــد  قد توعيــة الســدالات الوطنيــة باــرورة اعتمــاد   2014كــرين األول/أيتــوبر ت

 اعتراتييفيات لىيادة مكارية املرأة   امياة السياعية وعمديات هن  القرار.  
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و  مــا يتعدــ  او ــوت م افحــة الفســاد ومنــ  اجلرعــة وحتقيــ  العدالــة اجلنا يــة، اــدم   - 20
ملادرات واجلرعة الدعم التق    العمديات التكريعية من خـال  م تب األمم املتحدة املع  با

تقد  تعديقات وماح ات عدى مكاري  القوانني املتعدقـة هبـلا املو ـوت. فعدـى عـبيل امل ـال،       
دعــا الربملــان النــييف   امل تــب قد تقــد  ماح ــات خاليــة ومــفوية أثنــا  جدســة االعــتمات   

 ملنااكة مكروت اانون جلنة الك اوى العامة.   2014 العامة ال  عاقدت   أيدول/عبتمرب
و ار  الربملانات أياـا دورا ر يسـيا   منـ  اعراـايت. و  اـلا القـدد، عمـل يـل          - 21

من امل تب واملديرية التنفيلية لديفنة م افحة اعراايت عدى التوعية بالدور البـارا الـل  ياديـن    
يـي. ودعـم امل تـب أياـا الديفـان الربملانيــة        الربملـانيون   م افحـة اعراـايت والتالـر  العن    

التقدي  عدى االتفاايـات والربوتويـوالت الدوليـة وقدماجفـا   التكـريعات الوطنيـة، ويعمـل        
م  الربملانيني عدى حتديد ال غرات ال  تعتر  األطر القانونيـة الوطنيـة وتقـد  توهـيات لتنقـي       

 تدا القوانني.
 

 حقو  اعنسان   
يفالـة حقـو  اعنسـان تـوف  اممايـة القانونيـة وتتحمـل الربملانـات املسـاولية          تستدىم  - 22

عن ت رين اـله امقـو    القـوانني الوطنيـة و ـمان توافـ  القـوانني الـ  تقراـا مـ  معـاي             
حقو  اعنسان. واـد عمدـة مفو ـية األمـم املتحـدة مقـو  اعنسـان مـ  الربملانـات الوطنيـة           

قــد  املســاعدة التقنيــة، وبنـا  القــدرات، واال ــالات ابــادرات  بـ ا  طــر  ر يســية واـي  ت  
الدعوة. وأدت املفو ية أياـا دورا اعـتراتييفيا   تيسـ  التعـاون مـ  من مـات ا تمـ  املـدين         
وبااي الكريا  الر يسيني. ومن الناحية املوا يعية، فقـد تاـمن عمـل املفو ـية مـ  الربملانـات       

ة، والقاــايا اجلنســانية، والتمييــى، وحقــو  الكــعويت األهــدية،  الوطنيــة   املعتــاد حقــو  املــرأ
واملوارد الالبيعية، وقدارة األرا ي، والعدالة العس رية، والعدالـة االنتقاليـة وحقـو  الاـحايا.     
ويـــان مـــن أنكـــالة التعـــاون اإامـــة قعـــدا  املكـــورة لدربملانـــات بكـــ ن دوراـــا   التحاـــ    

 سان ومتابعة تنفيل التوهيات القادرة عنن.  لاعتعرا  الل   رين آليات حقو  اعن
واد امتد نالا  العمل ال  ا الدعة بن املفو ـية مـ  الربملانـات الوطنيـة ليكـمل مـف        - 2٣

، عمدــة املفو ــية مــ  اجلمعيــة الوطنيــة   مد.كــقر عدــى 2014أاــا  املعمــورة. ومنــل عــام 
ــفايات والتفد     ــال االعــتيفابة لانت ــل لتنســي  أعم ــ  عام ــو    قنكــا  فري ــ   ــن حق ــدات ال ي

اعنسان. وأعفر اللا عـن تعفـد ر ـين اجلمعيـة بإنكـا  جلنـة مقـو  اعنسـان داخـل اجلمعيـة           
. و  جورجيـــا، 2014وايامـــن أياـــا بتعـــيني مستكـــار مقـــو  اعنســـان   م تبـــن   عـــام 

ــام        ــان   ع ــة لدربمل ــة القانوني ــين الديفن ــن ر  ــل  ورد م ــب ال ــة 2015اعــتيفابة لدالد ، دعم
البحـو  املتعدقـة بنمـاال  األاديـة القانونيـة لـلو  اععااـة وعاونـة   عمديـة و ـ            املفو ية 
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القـيغة النفا يـة مىمـة التعــديات املالدـويت قدخاإـا عدـى التكــريعات اماليـة املتعدقـة باألاديــة         
 .  2015القانونية للو  اععااة النفسية. ومت قارار اله التعديات   عام 

ــدن يانــة طرا ــ  عمــل    - 24 ــدور  الكــامل مل تتواــ  أن ي ــون       ول آليــة االعــتعرا  ال
  املا ــة مــن  70قد  60لدربملــانيني دور رمســي، فــالواا  أةــم عارعــون اــلا الــدور. فحــوايل   

التوهيات النابعة من االعـتعرا  يالالـب الربملانـات بـإارار اـوانني أو التقـدي  عدـى هـ وك         
عدـى قجـرا ات ام ومـة. و  قطـار االحتفـال      دولية تتعد  حبقـو  اعنسـان أو سارعـة الراابـة     

، ٣0/14بالليرى السنوية العامرة عنكا  جمدن حقو  اعنسان، ارر ا دن، عمـا بقـراره   
لتقيـــيم قعـــفام الربملانـــات   عمـــل ا دـــن  2016أن يعقـــد حدقـــة نقـــان   حىيران/يونيـــن 

ــتعرا  ــ       واالعـ ــات مـ ــل الربملانـ ــى تفاعـ ــة بتعىيـ ــبل ال فيدـ ــد السـ ــامل، ولتحديـ ــدور  الكـ الـ
 وآلياتن.   ا دن
واد عمل الربنامج اعمنا ي أياا م  الربملانات الوطنية بكـ ن ااـايا حقـو  اعنسـان.      - 25

ففي مد.كقر وفيية نام، عاعد الربنامج الربملانات   تعىيى اـدراعا عدـى اعـتعرا  القـوانني     
اا، وفقا لتوهيات االعتعرا  الدور  الكامل. و  العـرا ، عـاعد الربنـامج   قنكـا      وقارار

أول جمدـن اعتكــار  لدربملــان مــن من مــات ا تمــ  املــدين العامدــة   جمــال حقــو  اعنســان،  
عاـوا مـن من مـات ا تمـ  املـدين، منـفا من مـات األاديـات، وع ـل           19ويـام اـلا ا دـن   

ــامج   تنفيــل ورهــد عمديــة  فيــى مــبن    ايــ  أجــىا  العــرا .   و  ا .يىعــتان، عــاعد الربن
احمل مـة بتسـفيات لـلو  اععااـة، امت ـاال لدقـانون املتعدـ  حبقـو  الو  اععااـة والاــمانات          

 امل فولة إم.  
 

 املساواة بني اجلنسني و  ني املرأة  
ــدخوإن قد       - 26 ــرا عادلــة ل ــوف  ف ــا   اللــا ت ــا ، ا ــي  قن   ــني النس ــدان السياع  املي

ــات اجلنســانية         ــىا األولوي ــ  تع ــات ال ــوانني وامليىاني ــرار الق ــات وقا ــات منتاب ــات برملاني ينا ب
قعــفاما حامســا. واــد عاونــة ايدــة األمــم املتحــدة    20٣0وتاعاجلفــا، عيســفم   خالــة عــام  

األاـدا   برملانا   ايادة مراعاة االعتبارات اجلنسانية من خال تقـد  دعـم دـدد     ٣0لدمرأة 
قد التيفمعات النسا ية والديفان املعنية باملساواة بـني اجلنسـني. و  ليربيـا، أطدقـة اإيدـة  دـة       

، الـ  حت ـى حاليـا بت ييـد ايـادة اإيدـة التكـريعية الوطنيـة ب يمدـفا، مـن           “الرجل نق  املـرأة ”
أجل التكيفي  عدى عيدة بيدة مواتية ملكارية املـرأة   الربملـان. و  قيـوادور، مت تقـد  الـدعم      
التق  لدميفموعة الربملانية املعنية حبقـو  املـرأة لاـمان موا مـة التكـريعات الوطنيـة مـ  اتفاايـة         

دـى ايـ  أمـ ال التمييـى  ـد املـرأة. واامـة اإيدـة ببنـا  اـدرات القيـادات النسـا ية             القاا  ع
بدــدا. و  مــاو ، دعمــة اإيدــة   ٣4املنتابــة مــن خــال تقــد  تــدريب دــدد األاــدا     

http://undocs.org/ar/A/RES/30/14
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تك يل  ّم  نسا ي برملاين، ووفـرت التـدريب عدـى املفـارات التفاو ـية الاامـة   عمديـات        
أفغانستان، تولة اإيدـة بنـا  اـدرات الربملانيـات عدـى التـ ث    عمديـة         اعها  القانوين. و 

قهــا  القــوانني، اــا فيفــا اــوانني ام ــم احملدــي والقــحة العامــة واألعــرة. و  اجلىا ــر،  ــ  
التيفّمــ  النســا ي   التكــيفي  عدــى قدرا  أح ــام ت فــل املســاواة بــني اجلنســني   الدعــتور     

 افا عدى اي  املستويات   ميادين العمل العام.  املعدل، اا   اللا الت 
وي مــن البعــد اجلنســاين   هــميم عمــل برنــامج االمــم املتحــدة اعمنــا ي مــ  الربملانــات  - 27

ويكــمل بنــا  اــدرات النســا  الالادــات   الترمــ  واملرمــحات والربملانيــات املنتابــات حــدي ا   
م مكـارية ا موعـات النسـا ية   العمديـات     والتيفّمعات النسا ية املكترية بني األحـىايت، ودعـ  

الربملانية، اا فيفا عن القوانني وامليىنة. و  افوريـة تزنانيـا املتحـدة، عـاام تـدريب الربملانيـات       
امرأة    1٣وقنكا   ّم  برملاين نسا ي   ايادة عدد النسا  املكاريات   منااكة امليىانية من 

. 2014/2015امـرأة   جدسـة امليىانيـة لدفتـرة      2٣قد  201٣/2014جدسة امليىانيـة لدفتـرة   
و  يولومبيا، دعم الربنامج اعمنا ي اجلفود ال  ترمي قد أن تا ر    الدعـتور مبـادت ت ـافا    
الفرا والتناويت ويفالة املكارية السياعية جلمي  النسا . و  افورية مولدوفا، دعم الربنامج 

جلنسني   الربملان، وقعداد خالة عمل برملانيـة لدكـاون اجلنسـانية،    اعتعرا  حالة املساواة بني ا
 وتك يل  ّم  نسا ي برملاين مكترك بني األحىايت. 

ويويل هندو  األمم املتحدة لدس ان أولوية لدعمل م  الربملانات الوطنيـة بكـ ن مسـ لة     - 28
ر مكـروت اـانون ملنـ     ، دعم القندو  برملان بنغادي    قارا2014اوا  األطفال. و  عام 

عــنة لدمــرأة. و  العــام   18 عــنة لدرجــل و 21اوا  األطفــال حيــدد الســن األدا لدــىوا     
نفسن، عمل القندو  م  برملانيني من يوعتاري ا   عيا  ايامفم بتقد  مكروت اـانون لرفـ    

فحـة اوا   ، أار الربملان التكاد  اانونـا مل ا 2015عاما. و  عام  18قد  16عن الر ى من 
األطفال، وعدّلة اجلمعية الوطنية   قيوادور القـانون املـدين لترفـ  السـن األدا لدـىوا  املـدين       

ــادة   18قد  ــا اوجــب امل ــ  اوا     2016. و  عــام 8٣عام ــفا ملن ــابو ، عــعيا من ــرت امب ، أا
 عاما لديفمي .  18األطفال، اانونا تاريتيا حيدد السن القانونية لدىوا    

 
 القحة  

يق  عدى عات  الربملانات دور أعاعي فيمـا يتعدـ  بسـن السياعـات والقـوانني و ويـل        - 29
قجرا ات ام ومة   جمال القحة. وادمة من مـة القـحة العامليـة قد الربملانـات دعمـا تقنيـا       
لو   وتالبي  اتفااات متعددة األطرا  وقعانات وأدوات تكريعية أخرى   جمـال القـحة.   

مة من مـة القـحة العامليـة دعمـا تقنيـا لدعمـل الـل  تقـوم بـن جمموعـة عـاموا            و  عاموا، اـد 
ــري تني        ــب املن مــة اعاديمــي لألم ــاة القــحية، وعــاعد م ت ــدعوة قد امي ــة بال ــة املعني الربملاني
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، بعـد أن اعـتم  الربملـان الـوط  قد     “قدما  القحة   يل السياعات”عورينام   تب  ةج 
ــة وــرو   ــة أفاــل لدقــحة، خباهــةط   أوعــاط الفدــات الســ انية     قحاطــة بكــ ن عيد اجتماعي

  عفا.   األمد
وعمل هـندو  األمـم املتحـدة لدسـ ان مـ  العديـد مـن الربملانـات الوطنيـة مـن أجـل             - ٣0

قارار أو عن أو مراجعـة القـوانني املتعدقـة باملمارعـات الاـارة م ـل تكـوين األعاـا  التناعـدية          
اعـتفادة اجلميـ  مـن خـدمات القـحة اجلنسـية واع ابيـة. ويعـود         لإلنا ، والدعوة قد يفالة 

عدــى  2015الفاــل جى يــا قد الــدعم الــل  ادمــن القــندو    قاــدام ر ــين .امبيــا   عــام  
قعان ح ر تكوين األعاا  التناعدية لإلنا ، بعد أن أار الربملان اانونـا حي ـر اـله املمارعـة.     

  مكــروت اــانون يقاــي انــ   ــل املرااقــات واهلــاال  ، أاــر الربملــان التايدنــد2016و  عــام 
تداب  تقحيحية   الا القدد، ويادىم بإتاحة معدومـات وخـدمات القـحة اع ابيـة لدكـبايت      

 عاما، اا   اللا الت قيي اجلنسي الكامل. 19قد  10  الفدة العمرية من 
ربملـانيني ملعاجلـة األبعـاد    وعمدة ايدة األمم املتحدة لدمـرأة عدـى قاامـة حتالفـات مـ  ال      - ٣1

اجلنسانية لف و  نقص املناعـة البكـرية واعيـدا. ففـي يـوت ديفـوار، دعمـة اإيدـة ت عـين          
مـــب ة لدربملـــانيني املعنـــيني ا افحـــة فـــ و  نقـــص املناعـــة البكـــرية واعيـــدا وبنـــا  اـــدرات  

من برملانيا، حيث عاعدت   و   خالة لدكـب ة تنفـل عدـى مـدار ثـا  عـنوات وتتاـ        50
قجـرا ات دــددة ملعاجلـة أوجــن التقـاط  بــني العنــي اجلنسـاين وفــ و  نقـص املناعــة البكــرية.      

عاـوة، والـل  اـام     ٣2ماو ، عمدة اإيدـة مـ  التيفمـ  النسـا ي الربملـاين الـل  ياـم         و 
بالدعوة قد اعتماد مكروت اانون ين م الىوا  والالا  والعااـات األعـرية. ويرفـ  القـانون     

 عاما. 18قد  16ن الىوا  من اجلديد ع
  

ــة األخــرى      - ثال ا  األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الــدويل واملن مــات الربملاني
 تعىيى املعاي  العاملية

اا أن االحتاد الربملاين الدويل او املن مة العامليـة لدربملانـات، ففـو يـاد  دورا را ـدا         - ٣2
ــن        ــى توجي ــم املتحــدة وأنكــالتفا. ولدمســاعدة عد ــات األم ــات   عمدي ــى مكــارية الربملان تعىي
الكراية بـني املن مـتني، أنكـ  االحتـاد الربملـاين الـدويل جلنـة داخديـة اـي الديفنـة الدا مـة املعنيـة             
بكــاون األمــم املتحــدة، واــي ا ابــة منتــدى أاــيم لاــمان التفاعــل املنــت م بــني األمــم املتحــدة  
وا تم  الربملـاين، واعـتعرا  الوفـا  بااللتىامـات الدوليـة الر يسـية، وحتديـد مـ ل مسـامهات          
ــا ي بانت ــام          ــم املتحــدة اعمن ــامج األم ــم املتحــدة. ويكــارك برن ــات األم ــات   عمدي الربملان

جلمعيـة االحتـاد الربملـاين الـدويل      1٣4اعات اله الديفنة ويقدم إا الـدعم. وأثنـا  الـدورة    اجتم
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ــا   عــام   ــ    2016الــ  عاقــدت   اامبي ــة أن تســتعر  التقــدم احملــرا   حتقي ، اــررت الديفن
أادا  التنمية املستدامة يل عنة، واللـا اعـتعدادا ل ـل دورة مـن دورات املنتـدى السياعـي       

. وباع افة قد االحتـاد الربملـاين الـدويل، تعمـل األمـم املتحـدة مـ  جمموعـة مـن          الرفي  املستوى
املن مــات والكــب ات الربملانيــة العامدــة عدــى القــعيد اعاديمــي  م ــل برملــان أمري ــا الاتينيــة     
والربملان األورويب(، أو تدا املعنيـة او ـوت معـني  م ـل املن مـة العامليـة لدربملـانيني املناااـني         

ــات        الفســ ــل رابالــة برملان ــة  م  ــى أعــن ثقافية/لغوي ــا املنكــ ة عد ــا (، أو تد ــان املن اد أو برمل
 ال ومنولث واجلمعية الدولية لدبددان الناطقة بالفرنسية(.

ويقدم الا اجلى  حملة عامة عن ا ـاالت املوا ـيعية الر يسـية الـ   حـور حوإـا عمـل         - ٣٣
ـــ    ــة، ا ــات الربملانيـ ــ  املن مـ ــدة مـ ــم املتحـ ــرة    األمـ ــال فتـ ــدويل، خـ ــاين الـ ــاد الربملـ ــا االحتـ ا فيفـ

 .2016-2014 السنتني
 

 وتغ  املنا  20٣0خالة عام   
أدى االحتاد الربملاين الدويل و. ه مـن املن مـات الربملانيـة دورا اامـا   رفـ  مسـتوى        - ٣4

 لة الوعي وحكد الدعم السياعـي   أوعـاط الربملـانيني بكـ ن أاـدا  التنميـة املسـتدامة ومسـ        
تغ  املنا  الوثيقة القدة هبا. و  اععان القـادر   املـا ر العـاملي الرابـ  لرسعـا  الربملانـات،       

، مت التعفـد بقـوة بتحقيـ  تدـا األاـدا . وبغيـة تعىيـى        2015الل  عاقد   نيويورك   عام 
  اتفاايـة   الىخم السياعي   أفـ  انعقـاد الـدورة اماديـة والعكـرين التاريتيـة ملـا ر األطـرا         

ــانون األول/       ــارين   يـ ــدت   بـ ــ  عاقـ ــا ، الـ ــ  املنـ ــ ن تغـ ــة بكـ ــدة اعطاريـ ــم املتحـ  األمـ
ــني       2015 ديســمرب ــن األم ــى دعــوة م ــا  عد ــدويل، بن ــاين ال ــام لاحتــاد الربمل ــني الع ، وجــن األم

برملانـا وطنيـا م فـا عدـى اععـرات بالتقـدي  عدـى         14التنفيل  ألمانـة االتفاايـة، رعـا ل قد    
ديل الدوحة لربوتويول ييوتو. وامترك االحتاد الربملاين الدويل والربملان الفرنسـي   تن ـيم   تع

اجتمات برملاين أثنا  املا ر، سا عاعد عدى حفى اعرادة السياعية الهلـاال قجـرا ات اويـة بكـ ن     
 تغ  املنا    قطار متابعة تنفيل االتفا .  

واتفـا  بـارين بكـ ن     20٣0ا أمـام خالـة عـام    ويتم ل أحد التحديات األي ر قماحـ  - ٣5
تغ  املنا  املعتمـدين مـاخرا   بـد  تنفيـلمها بنيفـا  عدـى القـعيدين الـوط  واعاديمـي، مـ            
ــة الــــدعم          ــات الربملانيــ ــدم املن مــ ــات. وتقــ ــا  امــــام العمديــ ــدول األعاــ ــويل الــ ــة تــ يفالــ

ستدامة واتفـا  بـارين. و    الاامة ملساعدة الربملانات عدى تنفيل أادا  التنمية امل واألدوات
جلمعيـة االحتـاد الربملـاين الـدويل      1٣2الا السـيا ، وافـ  أعاـا  الوفـود املكـارية   الـدورة       

عدى قعان اانو ، الل  يادىم الربملانات بتراـة أاـدا     2015املعقودة   فيية نام   عام 
. واعتمـد االحتـاد الربملـاين الـدويل     التنمية املستدامة قد اوانني اابدة لإلنفاال عدى القعيد الـوط  
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جلمعيتن خالة عمل لتوجين الربملانات   تالبي  مقتاـيات اتفـا  بـارين، قد     1٣4  الدورة 
جانب أادا  التنمية املستدامة وقطار عـيندا . ووفقـا خلالـة العمـل املـليورة، الـ  وا ـعة        

ــرت   اعــتعرا  مــامل لإل      ــم املتحــدة، ما ــات األم ــي ييان جــرا ات التكــريعية  اســامهة  تد
الوطنية املتاـلة مـن أجـل  ـمان االتسـا  مـ  االتفااـات الدوليـة. ومـن النتـا ج املتواعـة إـلا             

ــة عـــام   ــااترا  أ    2017االعـــتعرا  أن تقـــوم الربملانـــات، حبدـــول ةايـ وعنـــد االاتاـــا ، بـ
  تعديات لدتكريعات القا مة وو   تكريعات جديـدة ل فالـة اتسـا  اواعـداا التكـريعية مـ      

 اتفا  بارين.
واتفـا  بـارين ومنـل اللـا امـني،       20٣0و  الفترة ال  عـبقة اعتمـاد خالـة عـام      - ٣6

ُأ ىت أعمال ي  ة مارية فيفا جمموعة واععة من ايدات األمم املتحـدة واجلفـات الفاعدـة    
رملانيـا  الربملانية. فقد عقد برنامج األمم املتحـدة اعمنـا ي ورابالـة برملانـات ال ومنولـث مـا را ب      

  لنـدن. وأاـام برنـامج األمـم      2016دوليا بك ن االعتدامة والالااـة والتنميـة   آالار/مـار     
املتحدة لدبيدة مراية م  من مات برملانية متنوعة منفا برملان أمري ـا الاتينيـة واملن مـة العامليـة     

التنميــة  لدمكــرعني، واــي جمموعــة ت ــر  جفوداــا ملعاجلــة التحــديات التكــريعية الــ  تواجــن 
املستدامة. وعمدة من مة األمم املتحدة لدتنمية القناعية بك ل م  ـي مـ  الربملـان األورويب    
واجلمعية الربملانية لدبحر األبيا املتوعل   جماالت الالااة املستدامة والتنميـة واألمـن الغـلا ي    

رايات بـني  ودور القالات اخلاا   التنمية. و  املستقبل، عي ون مـن الاـرور  تعىيـى الكـ    
األمم املتحـدة واملن مـات الربملانيـة لدماـي اـدما   تنفيـل تدـا االتفااـات املتعـددة األطـرا            

 الالموحة واألعاعية.
 

 السام واألمن الدوليان   
قن املكارية العاملية والتنفيل القـارم مهـا الالريقـة األي ـر فعاليـة لدنـفو  باملعااـدات         - ٣7

املية األعاعية املتعدقة بالسدم واألمن الدوليني، م ل مـا يتقـل ايفـال    ال  تقوم عديفا املعاي  الع
تن يم األعدحة التقديدية وأعدحة الدمار الكـامل. ولدربملـانيني واملن مـات الربملانيـة أمهيـة بالغـة       
عدى القعيدين يديفما. ومن خال تبادل املعدومات وأنكـالة التوعيـة وفـرا بنـا  القـدرات،      

ت السا  م  جمموعات برملانية منفا ماعسة برملانيون من أجـل عـدم   تعاون م تب ماون نى
االنتكار النوو  ونىت السا ، واملنتدى الربملاين املع  باألعدحة القغ ة واألعدحة اخلفيفـة،  

ــانيون مــن أجــل العمــل العــاملي. و  مــباط/فرباير     ، وياالــوة أود اــو  2016ومن مــة برمل
ملاين الدويل، ادم امل تب دعمن قد االحتاد الربملاين الـدويل وبرملـان   توثي  التعاون م  االحتاد الرب

يــوت ديفــوار   تن ــيم حدقــة دراعــية برملانيــة عــد  قد تكــيفي  الربملانــات األفريقيــة عدــى    
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  أن َتيفر  متابعة اله امدقـة  . ومن املتوا(2004  1540النفو  بتنفيل ارار جمدن األمن 
 جلمعية االحتاد الربملاين الدويل وفيما بعد اللا. 1٣5الدراعية أثنا  انعقاد الدورة 

، الل  أدان فين ا دـن التالـر    (2014  2178وبامل ل،   قطار ارار جمدن األمن  - ٣8
ى  ـرورة التقـد  ل ـاارة املقـاتدني اعراـابيني األجانـب، أاامـة املديريـة         العنيي ومدد عدـ 

ــيا املتوعــل.        ــة لدبحــر األب ــة الربملاني ــ  اجلمعي ــة م افحــة اعراــايت مــراية م ــة لديفن التنفيلي
ــب،          وال ــابيني األجان ــاتدني اعرا ــر املق ــ ثر خبال ــيا املتوعــل تت ــة البحــر األب ــىال دول منالق ت
منكـ ام أو عبـورام أو مققـدام، أو تقـ  اـريت منـاط  الـزنات        العديد منفا اـي بدـدان    أن قال

  العــرا  واجلمفوريــة العربيــة الســورية. واــد ُأجــر  امــوار بــني املديريــة التنفيليــة واجلمعيــة  
بتعاون وثي  م  م تب ماون نـىت السـا . وعدـى نالـا  أوعـ ، عمدـة املديريـة التنفيليـة         

جلمعيـة ودـاورين برملـانيني آخـرين مـن أجـل رفـ         بك ل وثيـ  مـ  االحتـاد الربملـاين الـدويل وا     
ــرارات األمــم املتحــدة       ــات ا ــد اعراــايب واتالدب ــانيني بالتفدي ــوعي   أوعــاط الربمل مســتوى ال

القدة.   السيا  الاتن، عمدة من مة األمم املتحدة لدتربية والعدـم وال قافـة  اليونسـ و(     الات
بكــ ن منــ  نكــر الف ــر املتالــر      2015مــ  الربملــان األورويب عدــى عقــد جدســة   عــام  

 االحتاد األورويب.  
وتنحو الكرايات القا مة م  املن مات الربملانيـة قد الترييـى عدـى املسـا ل املوا ـيعية       - ٣9

ــد          ــى حــاالت أو نىاعــات دــددة. و  قطــار تق ــفا أياــا أن تريــى عد الكــامدة، ول ــن ع ن
الفدسالي  مقوان .  القابدـة لدتقـر ، تواهـدة    اخلدمات قد الديفنة املعنية امارعة الكعب 

ــات وطنيــة وقاديميــة          ــية مــ  برملان ــعبة حقــو  الفدســالينيني التابعــة عدارة الكــاون السياع م
ومن مات برملانية   اي  أاا  العامل، وال عيما   عـيا  دعـوة ح وماعـا لاعتـرا  بدولـة      

ة بـدور نكـل   املـا رات الدوليـة وامدقـات      فدسالني. واد اام الربملانيون واملن مـات الربملانيـ  
ـــرات اععــرا يدي        ـــاد حـــل لدقـ ــة دعمــا ع ـ ــة الديفن ــ  تعقــد حتــة رعاي الدراعــية الفقــدية ال
ــة   األر        ــوعي بامال ــ  مســتوى ال ــتني ومــن أجــل رف ـــا  وجــود دول الفدســالي  عدــى أعـ

، 2014ب الفدسـالي    عـام   الفدسالينية احملتدة. واحتفاال بالسـنة الدوليـة لدتاـامن مـ  الكـع     
ن مة اعدارة اجتمات األمـم املتحـدة الـدويل لدربملـانيني لـدعم السـام اععـرا يدي الفدسـالي          

 حول مو وت دور الربملانيني    مان احترام القانون الدويل.
 

 نسان حقو  اع  
لـدور   يان تعىيى مسامهة الربملانـات   أعمـال جمدـن حقـو  اعنسـان واعتعرا ـن ا       - 40

الكامل من أولويات مفو ية األمـم املتحـدة مقـو  اعنسـان واالحتـاد الربملـاين الـدويل خـال         
ــام          ــا   ع ــا رمسي ــراية اهلــلت طابع ــى م ــا  عد ــا بن ــالتقرير، والل ــرة املكــمولة ب . 2014الفت

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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دعـم مفو ـية حقـو  اعنسـان وتعاوةـا، عقـد االحتـاد الربملـاين الـدويل أربـ  حدقـات             وبفال
 2014ملانيـة قاديميـة   يـل مــن املغـريت والفدـبني ورومانيـا وأورو.ـوا    عــامي        دراعـية بر 

لتعريي الربملـانيني بـا دن وباالعـتعرا  الـدور  الكـامل. ومت عـر  املمارعـات         2015 و
اجليدة ال  نواكة أثنا  تدا امدقات الدراعية اعاديمية   حد  جانيب نا ـم خـال الـدورة    

وثيقـة تاـم    2016، وعتقـدر   عـام   2015يفدن   حىيران/يونيـن  التاععة والعكرين لدم
 املمارعات اجليدة ال  مت اعفا   عيا  تدا امدقات الدراعية اعاديمية.

وفيمــا يتعدــ  اســا ل  ايــة الاجــدني والقاــا  عدــى وــاارة انعــدام اجلنســية، أاامــة    - 41
د الربملـاين الـدويل هبـد  تعىيـى وعـي      مفو ية األمم املتحدة لكاون الاجدني مراية م  االحتا

، اام االحتاد واملفو ـية  2015الربملانيني وعمدفم. وعدى عبيل امل ال،   تكرين ال اين/نوفمرب 
بتن يم ما ر عـاملي لدربملـانيني حـول مو ـوت اجلنسـية وانعـدام اجلنسـية، واللـا بالتعـاون مـ            

ربملانيني دعمـا ممدـة املفو ـية الراميـة     برملان جنويت أفريقيا. واعتمد اللا املا ر خالة عمل لد
. يما اـام االحتـاد واملفو ـية بإعـداد     2024قد القاا  عدى واارة انعدام اجلنسية حبدول عام 

 نساة جديدة من دليل  قص لدربملانيني حول مسا ل اجلنسية وانعدام اجلنسية.  
بكـ ن التىاماعـا     وعاوة عدى يفالة التقدي  عدى املعاادات ومسـا لة ام ومـات    - 42

جمال حقو  اعنسـان، تسـتالي  الربملانـات أياـا أن تنـلر ام ومـات بـالتوترات النامـدة أو أن         
تستيفيب ملامـرات التقـعيد مـن أجـل منـ  واـوت األامـات الـ  اـد تـاد  قد العنـي. واـد             

اا عمل يـل مـن املستكـار اخلـاا لألمـني العـام املعـ  انـ  اعبـادة اجلماعيـة واملستكـار اخلـ            
ــة.         ــا الوويف ــى تد ــات مــن أجــل تعىي ــ  الربملان ــة م ــام املعــ  باملســاولية عــن امماي لألمــني الع

ــامي  و  ــ        2016و  2015ع ــة م ــن امماي ــ  باملســاولية ع ــ  املستكــار اخلــاا املع ، اجتم
ــة حبقــو        ــة املعني ــفا الفرعي ــان األورويب وجلنت ــة   الربمل ــة الكــاون اخلارجي ــود جلن رسعــا  ووف

ــان األورويب       اعنســان ملن ــدمفا الربمل ــ  ا ــة التوهــية ال  201٣نيســان/أبريل  18ااكــة متابع
ــاين/نوفمرب      ــرين ال ـ ــة. و  تكـ ــن اممايـ ــاولية عـ ــ ن املسـ ــن بكـ ــول موافـ ــترك 2015حـ ، امـ

املستكاران اخلاهان ومنتدى برملانات الدول األعاا    املا ر الدويل املع  انالقة الـبح ات  
  تن ــيم حدقــة دراعــية لدربملــانيني حــول مو ــوت تنفيــل الربوتويــول  ال ــربى وبرملــان يينيــا 

املتعدـ  انــ  ومعاابــة جرعـة اعبــادة اجلماعيــة وجـرا م امــريت واجلــرا م  ـد اعنســانية وايــ      
أم ال التمييى، الل  اعتمده املا ر. وادم امل تب املع  ان  اعبـادة اجلماعيـة أياـا دعمـن       

كية قد مب ة من الربملانيني ينتمون قد رابالة أمم جنـويت مـر  آعـيا،    جمال من  اجلرا م الوح
 ويتولون مساوليات تتعد  اسا ل حقو  اعنسان.
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 املساواة بني اجلنسني و  ني املرأة  
من األادا  اعمنا ية املستدامة املتعدقة باملساواة بني اجلنسـني و  ـني    5ينص اإد   - 4٣

تعىيـى عياعـات عـديدة وتكـريعات اابدـة لإلنفـاال مـن أجـل تعىيـى          املرأة والفتـاة عدـى و ـ  و   
املساواة بني اجلنسـني و  ـني يـل النسـا  والفتيـات باعتبـار اللـا وعـيدة ر يسـية مـن وعـا ل            
تنفيل اإد ، م  ما يترتب عدى اللا من تكعبات وا ـحة فيمـا يتعدـ  بالربملانـات. و  اـلا      

مــرأة واالحتــاد الربملــاين الــدويل عدــى مواهــدة الســيا ، حــرا يــل مــن ايدــة األمــم املتحــدة لد 
تعاوةما وتعىيىه. واد عقدا اجتماعا برملانيا عنويا اناعبة الدورة التاععة واخلمسـني والـدورة   

عدــى التــوايل. وُيــر     2016و  2015الســتني لديفنــة و ــ  املــرأة، املعقــودتني   عــامي      
تعرا  تنفيــل قعـان ومنــفا  عمــل  االجتمـات املعقــود خـال الــدورة التاعـعة واخلمســني العـ    

بــييفني بعــد مــرور عكــرين عامــا،   حــني ريــى االجتمــات املعقــود   الــدورة الســتني عدــى      
 أم ال التمييى الر يسية   القوانني ال  تعرال خالة التنمية املستدامة.

واناعبة االحتفال باعتعرا  تنفيـل قعـان ومنـفا  عمـل بـييفني بعـد مـرور عكـرين          - 44
تولة ايدة األمم املتحدة لدمرأة ايادة  دة مـدعا عـنة واحـدة مـن أجـل  ديـد االلتـىام        عاما، 

  عــانتيا.و، ن مــة ايدــة األمــم املتحــدة  2015بتنفيــل املنــفا  وأادافــن. و  مــباط/فرباير 
لدمــرأة، باملكــارية مــ  ح ومــة مــيدي، اجتماعــا رفيــ  املســتوى لقــادة العــامل   قطــار تدــا      

ألمــني العــام قد رسعــا  الــدول والــوارا  والربملــانيني و. اــم مــن يبــار         اممدــة. واناــم ا 
املساولني   األمم املتحدة، واألمني العـام لاحتـاد الربملـاين الـدويل واعمـا  آخـرين   التوايـ         
عدــى دعــوة قد العمــل مــن أجــل عــد ال غــرات املتبقيــة وتنفيــل ا ــاالت امامســة االثــ  عكــر     

 منفا  العمل. من
، نــاا  2015جلمعيــة االحتــاد الربملــاين الــدويل   عــام  1٣2وخــال انعقــاد الــدورة  - 45

يبار املساولني من ايدـة األمـم املتحـدة لدمـرأة القـات القا مـة بـني اعـتعرا  تنفيـل قعـان           
، ودور الربملانـات   قحـدا    20٣0عـنة، وخالـة عـام     20ومنفا  عمل بـييفني بعـد مـرور    

فيـله. ونا مـة مناعـبة جانبيـة مكـترية بـني االحتـاد الربملـاين الـدويل          التغي  واعمرا  عدى تن
وايدــة األمــم املتحــدة لدمــرأة بكــ ن دور الربملــانيني الــليور   تعىيــى و ــمان احتــرام حقــو   
املــرأة يانــة ا ابــة منتــدى أتــا  لدربملــانيني الــليور االناــمام قد اممدــة الــ  أطدقتــفا ايدــة     

 .  “الرجل نق  املرأة”معار  املتحدة لدمرأة حتة األمم
ــالتقرير، تعاونــة عــدة ييانــات تابعــة لألمــم املتحــدة مــ       - 46 ــرة املكــمولة ب وخــال الفت

املنتدى العاملي لدمرأة   الربملان. ون مة ايدـة األمـم املتحـدة لدمـرأة وبرنـامج األمـم املتحـدة        
 ـيعية، اـا   اللـا الـدرو      اعمنا ي مناعبات جانبية مكترية م  املنتدى بكـ ن املسـا ل املوا  
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املستفادة من اعتعرا  قعان ومنفا  عمل بييفني بعد مرور عكرين عاما. وقدرايا منـن بـ ن   
حقو  املرأة .البا ما  ـر   اادـفا   عـيا  ال ـوار ، وبـ ن املـرأة عـادة مـا تقـني  ـمن           

ــل أن تكــارك   االعــ         ــ  حيتم ــات ال ــن تقــنيففا  ــمن الفد ــدال م ــات الاــعيفة، ب تيفابة الفد
وقحدا  التغي  لدحد من املااطر، اام م تب األمم املتحدة لدحد من  اطر ال ـوار  بإاامـة   
مــراية مــ  املنتــدى، حيــث مت تكــ يل أول  مــ  لدمــرأة   الربملــان ياعــن بامــد مــن  ــاطر     
ــر          ــن الفق ــيم، والقــحة، وامــد م ــب التعد ــار عــيندا ، قد جان ــل قط ــىم بتنفي ال ــوار ، ويدت

. وباع ـافة قد اللـا، مـارك يبـار مـووفي األمـم       20٣0األخـرى   خالـة عـام    واألادا  
 املتحدة   ما رات القمة السنوية لدمنتدى.  

 
 القحة   

ــىال القــحة تكــ ل جمــاال مــن ا ــاالت الر يســية لدتعــاون بــني األمــم املتحــدة           - 47 ال ت
الربملـاين الـدويل معـا بكـ ن     واملن مات الربملانيـة. واـد عمدـة من مـة القـحة العامليـة واالحتـاد        

مسـ لة فــ و  نقــص املناعـة البكــرية واعيــدا وهــحة األم والر ـي  والالفــل وتفكــي فــ و     
ــا  عدــى اــرار االحتــاد الربملــاين الــدويل لعــام     ــة   2012قيبــوال. وبن بكــ ن امقــول عدــى الرعاي

  تنفيـل  القحية يح  أعاعي، دعمة من مة القحة العاملية دراعة تستعر  التقـدم احملـرا   
 1٣4جلمعيـة االحتــاد الربملـاين الـدويل. و  الــدورة     1٣2اللـا القـرار، عار ـة عدــى الـدورة     

ــادر   2016لديفمعيـــة املعقـــودة   عـــام   ــة اـــراره القـ ــاين الـــدويل اوا مـ ــىم االحتـــاد الربملـ ، التـ
اـ ،  م  أادا  التنمية املستدامة واالعتراتييفية العاملية لقحة املرأة والالفـل واملرا  2012 عام

. واـد  2015ال  ُأعدن عنفا خال ما ر امة األمم املتحدة العتماد خالة التنمية ملا بعـد عـام   
تعاونة م اتـب من مـة القـحة العامليـة بكـ ل م  ـي مـ  املن مـات الربملانيـة عدـى القـعيد            
اعاديمــي؛ فعدــى عــبيل امل ــال، بــدأ م تــب من مــة القــحة العامليــة اعاديمــي   .ــريت احملــيل    

العمل م  املنتدى الربملاين آلعيا واحمليل اإادت املع  بالقحة العامليـة، الـل  ت عـن       اإادت
بوهــفن رابالــة لّديفـان القــحية الربملانيــة الوطنيــة. ويتم ـل العنقــر األعاعــي إــلا    2015عـام  

 التعاون   قنفاال عيادة القانون وتوعي  نالاافا   جمال قدارة القحة.
دورا حيويـا   يفالـة التنفيـل ال امـل لربنـامج عمـل املـا ر الـدويل          وياد  الربملانيون - 48

لدســ ان والتنميــة و  قدمــا  اــلا الربنــامج بنيفــا    تنفيــل أاــدا  التنميــة املســتدامة. و     
ما ر الربملانيني الدويل الساد  املع  بتنفيل برنامج العمل، الل  ن من م تب هندو  األمـم  

، احتفـل الربملـانيون مـن ايـ  أاـا  العـامل       2014د   نيسـان/أبريل  املتحدة لدس ان   السوي
بالليرى السنوية العكرين لدما ر وجددوا التىامفم جبدول أعمالن. وعـياعقد مـا ر الربملـانيني    
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ــام    ــادم   ع ــدويل الق ــة     2017ال ــل أاــدا  التنمي ــانيني فرهــة اعــتعرا  تنفي ، وعــيتي  لدربمل
 املستدامة حف اآلن.

برم القـندو  أياـا مـراية مـ  املن مـات الربملانيـة   ايـ  أاـا  العـامل مـن أجـل            وأ - 49
تعىيى التكريعات املتعدقة بالقحة اجلنسية واع ابيـة وامقـو  اع ابيـة. وعمـل مـ  الربملـانيني       
من بددان اجلماعة اعمنا ية لديفنويت األفريقي، وااعة مر  أفريقيا، واإيدـة ام وميـة الدوليـة    

عنية بالتنمية، من أجل اعتعرا  القوانني والسياعات املتعدقـة بـاملرااقني وهـحتفم اجلنسـية     امل
ــات. و       ــوانني والسياعـ ــة القـ ــانوين ملوا مـ ــار اـ ــ  قطـ ــة، وو ـ ــوافم اع ابيـ ــة وحقـ واع ابيـ

، تعاون القندو  م  اجلمعية الربملانية املكترية لدـدول األعاـا    رابالـة الـدول     2014 عام
   و   اانون منوالجي بك ن القحة اع ابية   تدا البددان.  املستقدة 

، اام االحتـاد الربملـاين الـدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة اعمنـا ي،        2014و   وا/يولين  - 50
بالتعاون م  برنامج األمم املتحدة املكترك املعـ  بفـ و  نقـص املناعـة البكـرية/اعيدا، بعقـد       

املا ر الدويل العكرين املع  باعيدا، يتي  لدربملانيني منربا لتبـادل اآلرا   اجتمات برملاين اناعبة 
بك ن القاايا الر يسية ال  تاثر   جفود التقد  لإليدا واععان عن قهـدار دليـل مكـترك    

 لدربملانيني بك ن ف و  نقص املناعة البكرية واعيدا.
 

 جماالت التعاون األخرى  
بني األمـم املتحـدة واملن مـات الربملانيـة طا فـة واعـعة مـن ا ـاالت قد         يغالي التعاون  - 51

جانب تدا الوارد وهففا أعاه. فما فتئ حتالي األمم املتحدة لدحاارات يعمل مـ  اإيدـات   
الربملانية   تنفيل واليتفا من أجل حتسني التفاعل ال قا  بني  تدي الدول وا تمعـات احملديـة.   

لربملــاين الــدويل قعــفامات منت مــة   اجتماعــات جمموعــة أهــداا  التحــالي،    واــدم االحتــاد ا
عيما عدى املستوى الواار ، وحاـرت اجلمعيـة الربملانيـة لدبحـر األبـيا املتوعـل بانت ـام         ال

 اجتماعات املنتديات العاملية و. اا من املناعبات ال ربى ال  ين مفا التحالي.  
ملعـ  بالكـبايت ومـب ة النـفو  بالكـبايت املكـترية بـني        وعمل مبعو  األمني العام ا - 52

ويــاالت األمــم املتحــدة عدــى توثيــ  التعــاون مــ  االحتــاد الربملــاين الــدويل عــن طريــ  منتــدى    
الربملانيني الكبان التاب  لن وحارا ما رات االحتاد الربملاين الـدويل السـنوية لدربملـانيني الكـبايت     

اد ا الد  الربملـانيون الكـبان بـدور نكـل   املناعـبات الـ        خال الفترة املكمولة بالتقرير. و
تعقــداا األمــم املتحــدة لدكــبايت، اــا   اللــا منتــديات الكــبايت التابعــة لدميفدــن االاتقــاد   

، واملنتـدى العـاملي املعـ  بالكـبايت والسـام واألمـن.       2016و  2015واالجتماعي   عـامي  
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نــات واملعدومـــات املتعدقــة اكـــارية الكـــبايت     ويقــوم االحتـــاد الربملــاين الـــدويل برهـــد البيا  
 الربملانات وتقدعفا قد الوياالت الدولية املعنية بتعىيى مكارية الكبايت.

وعمدة اليونس و عن ي ب م  العديد من املن مـات الربملانيـة، اـا   اللـا اجلمعيـة       - 5٣
والربملـان األورويب، واللـا بكـ ن    الدولية لدبددان الناطقة بالفرنسية، وبرملان البددان األفريقيـة،  

طا فة من املسا ل، منفا  اية وتعىيى تنوت أم ال التعـب  ال قـا ، وحريـة التعـب  والقـحافة،      
و اية الترا  ال قا ، اا   اللا   مناط  الزنات. و  جمال العدـم والت نولوجيـا واالبت ـار،    

دى العـاملي السـاب  لدعدـوم، الـل  ن متـن      دعمة اليونس و مكارية عدد من الربملانيني   املنت
 .2015اليونس و ومرياساا   بودابسة   تكرين ال اين/نوفمرب 

وواهدة من مـة التيفـارة العامليـة حـوارا مفتوحـا مـ  الربملـانيني واملن مـات الربملانيـة.           - 54
مـترك   تن يمـن   ومن األم دة عدى اللا املا ر الربملـاين املعـ  ان مـة التيفـارة العامليـة، الـل  ا      

االحتــاد الربملــاين الــدويل والربملــان األورويب. وتــن ملم دورات املــا ر يــل عــنة واناعــبة انعقــاد    
، أعـريت املـا ر الربملـاين عـن ت ييـده      2015املا رات الواارية ملن مة التيفارة العاملية. و  عـام  

خلتاميـــة لدمـــا ر،  القـــو  لدن ـــام التيفـــار  املتعـــدد األطـــرا . و  وثيقـــة مـــن الوثـــا   ا       
ــا  تيســ  التيفــارة،         دعــا ــى اتف ــل بالتقــدي  عد ــامل قد التعيفي ــ  أاــا  الع ــانيون مــن اي الربمل

ومااعفة اجلفود من أجل اختتام جولة الدوحة وق اد حل دا م ملسـ لة االحتفـامب ااىونـات    
مليــة ح وميــة مــن الغــلا  أل.ــرا  األمــن الغــلا ي. وتــود مووفــو أمانــة من مــة التيفــارة العا    

الترتيب جلدسات قحاطة لدربملانيني، واللا بالتعاون مـ  من مـات م ـل برملـان أمري ـا الاتينيـة       
 ورابالة برملانات ال ومنولث، واجلمعية الدولية لدبددان الناطقة بالفرنسية.

واد عمدة الكب ة العاملية ملرايى األمم املتحدة لإلعام التابعة عدارة مـاون اععـام    - 55
نت مة م  املن مات الربملانية والربملانيني من أجـل قبـراا مـا تاـالد  بـن األمـم املتحـدة        بقورة م

من أعمال تكمل طا فة من املوا ي ، منفا التنميـة املسـتدامة، واملسـاواة بـني اجلنسـني و  ـني       
املرأة، وحقـو  اعنسـان، والسـام واألمـن الـدوليان. و  الفتـرة املفاـية قد الـدورة السـبعني          

معية العامة، عمل االحتاد الربملاين الدويل واعدارة معا عنتـا  عـر  لديفمفـور بكـ ن دور     لديف
 .20٣0الربملانات   ما يتعد  بنتا ج تنفيل خالة عام 

  
 الكرايات - رابعا 

يقــدم اــلا الفــرت وهــفا لد يفيــة الــ   ــر  هبــا منفيفــة التفاعــل بــني األمــم املتحــدة    - 56
ن مات الربملانية، اا   اللا من خال تن ـيم تفـاعات منت مـة رفيعـة     والربملانات الوطنية وامل
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املستوى وعقد اجتماعـات متاققـة. ويتنـاول أياـا اعـتعرا  األدوات واملنتيفـات املعرفيـة        
 ال  اعتاحدثة لفا دة الكريا  الربملانيني وبالتعاون معفم.

 
 التفاعات الرفيعة املستوى واالجتماعات املتاققة  

هدة املن مات الربملانية مكاريتفا    تدي اجتماعـات األمـم املتحـدة، عـوا        وا - 57
اجلمعية العامة أو ا دن االاتقاد  واالجتماعي مرورا ايفدن حقو  اعنسان و.ـ ه. فعدـى   
عبيل امل ال، مارك األمني العام لاحتاد الربملاين الدويل وس دون آخـرون عـن االحتـاد    تدـي     

ة ا دـــن االاتقـــاد  واالجتمـــاعي واجتماعاتـــن ومنااكـــاتن املعقـــودة طيدـــة فتـــرة  أجـــىا  دور
بكـ ن   2016السنتني. و  اجلى  املتعد  بالت امل من دورة ا دـن، الـل  عقـد   أيار/مـايو     

مــن خــال االبت ــار والت امــل   جمــال السياعــات، اــام    20٣0مو ــوت تنفيــل خالــة عــام  
ــدويل بتعب  ــاين ال ــانيني لدمكــارية   حدقــات املنااكــة. ودعمــة    االحتــاد الربمل ــة املمــ دني الربمل د

املن مات الربملانية أياا مكارية الربملانيني   حدقات النقان واملنااكات الـ  عقـداا املنتـدى    
، 2014السياعــي الرفيــ  املســتوى املعــ  بالتنميــة املســتدامة واالحتــاد الربملــاين الــدويل   عــام  

. واامة من مة القحة العاملية، قدرايـا منـفا   2015رأة   الربملان   عام واملنتدى العاملي لدم
ألمهيــة التعــاون مــ  الربملــانيني، بتن ــيم حــد  مــ  االحتــاد الربملــاين الــدويل أثنــا  انعقــاد اعيــة   

، ملنااكة دور الربملانيني   تنفيـل أاـدا  التنميـة املسـتدامة     2016القحة العاملية   أيار/مايو 
 بالقحة واالعتراتييفية العاملية لقحة املرأة والالفل واملراا .   املتقدة
ومن ناحية أخرى، ما فتئ مسـاولو األمـم املتحـدة يكـاريون بانت ـام   اجتماعـات        - 58

املن مــات الربملانيــة. واــد أدد األمــني العــام ااح ــات خــال املــا ر العــاملي الرابــ  لرسعــا      
مـم املتحـدة   اجلدسـات الربملانيـة السـنوية املكـترية بـني        الربملانات ومارك يبـار مسـاويل األ  

االحتــاد الربملــاين الــدويل واألمــم املتحــدة. ومــارك عــدة مســاولني يبــار   األمــم املتحــدة      
 .1٣4و  1٣٣و  1٣2اعيات االحتاد الربملاين الدويل 

مــ  من مــات ووــل منــل التعــاون املتىايــد   عــيا  االجتماعــات الرمسيــة اا مــا أياــا   - 59
ــادية     ــام لدكـــاون االاتقـ ــل األمـــني العـ ــاد الربملـــاين الـــدويل. ومـــارك وييـ برملانيـــة .ـــ  االحتـ
واالجتماعية   اجلدسة العامة العامرة لديفمعية الربملانية لدبحر األبـيا املتوعـل، الـ  عاقـدت     

والـدور   ،20٣0  ألبانيا، ملنااكة اماجـة املدّحـة قد تنفيـل خالـة عـام       2016  آالار/مار  
، مـارك املـدير العـام    2015املريى  الل  تادين الربملانات   حتقي  اللا. و  أيدول/عبتمرب 

ــان          ــة لدربمل ــيم التابع ــة والتعد ــة بال قاف ــة املعني ــام الديفن ــة املســتوى أم لديونســ و   منااكــة رفيع
كــروت األورويب بكـ ن مو ــوت التنـوت ال قــا  وتعىيــى التعـاون عدــى م افحــة اال ـار .ــ  امل    

بالسد  ال قافية. وودـة ايدـة األمـم املتحـدة لدمـرأة وييانـات األمـم املتحـدة األخـرى تتعـاون           



A/70/917 
 

 

16-09174 21/25 

 

بانت ـام مــ  املنتــدى العــاملي لدمـرأة   الربملــان، مــ  املكــارية   مـا رات القمــة الســنوية الــ     
ة اعمنـا ي،  يعقداا املنتدى، عدى النحو املبني أعاه. وألقى يل من مديرة برنامج األمم املتحـد 

واملم ل اخلاا لألمـني العـام لدحـد مـن  ـاطر ال ـوار ، ونا بـة املـديرة التنفيليـة إيدـة األمـم            
املتحدة لدمرأة، وعدد آخر من يبار املسـاولني بـاألمم املتحـدة يدمـات ر يسـية خـال مـا ر        

عدـى اـام    امة املكرعني الل  عقدتن املن مة لدمكرعني،   قطار اجلمعية الوطنيـة الفرنسـية   
 الدورة امادية والعكرين ملا ر األطرا    اتفااية األمم املتحدة اعطارية بك ن تغ  املنا .

وتعـد الكـب ة الربملانيـة املعنيـة بالبنـا الـدويل وهـندو  النقـد الـدويل احملـاوَر الربملــاين            - 60
اـي   2000عـام   الر يسي لدبنا الدويل وهندو  النقد الدويل. واله الكب ة ال  أنكـدة   

برملانيـا مـن البدـدان األعاـا         1 500من مة .ـ  ح وميـة مسـتقدة تتـي  منـربا ألي ـر مـن        
البنا والقـندو  مـن أجـل الـدعوة قد ايـادة املسـا لة والكـفافية   التعـاون اعمنـا ي. ويتـي            
ــادل        ــربا لدحــوار وتب ــل الكــب ة، من البنــا مــن خــال أنكــالة مكــترية مــ  من مــات مــن ابي

دومــات والــدعوة   جمــال التنميــة. وتفاعــل البنــا أياــا مــ  عــدد مــن املن مــات الربملانيــة    املع
 األخرى، ويللا اإيدات الربملانية اعاديمية، م ل الربملان األورويب وبرملان البددان األفريقية.

 
 األدوات واملنتيفات املعرفية  

فا ايفموعــة طموحــة مــن  تســتعني األمــم املتحــدة بالعديــد مــن األدوات   ا ــالاع   - 61
األعمال بالتعاون م  الربملانات والربملانيني. ويدير برنامج األمـم املتحـدة اعمنـا ي اا مـة خبـربا       
برملانيني لامان التعيفيل بإيفاد خربا  رفيعي املستوى بنـا  عدـى طدـب الربملـان. وفريـ  خـربا        

ة اا مـة خبـربا  ع ـن قيفـادام       الوعاطة االحتياطي التـاب  عدارة الكـاون السياعـية اـو ا ابـ     
ىاعات   ايـ  أاـا    ـ.اون مفدة اق ة جدا لدعم جفود الوعاطة واملساعي امميدة   النـ 

العامل. وي  ا ما  ة االعتعانة هبـلا الفريـ  ععـدا  املكـورة قد القـادة الربملـانيني مـن  تدـي         
لسـدالة، وهـيا.ة الدعـات ، واملـوارد     االنتما ات السياعية بكـ ن القاـايا اإامـة، م ـل تقاعـم ا     
 الالبيعية وتقاعم ال روة، واملسا ل اجلنسانية واعدما .  

و  نة األمم املتحدة، بالتعاون م  الكريا    ي   من األحيان، من قنكـا  العديـد    - 62
من املنابر الكـب ية املتاققـة. وتعاونـة ايدـة األمـم املتحـدة لدمـرأة وبرنـامج األمـم املتحـدة           

عمنا ي واالحتاد الربملاين الـدويل واملعفـد الـدويل لددعقراطيـة واملسـاعدة االنتاابيـة فيمـا يتعدـ          ا
. (2 2007بكب ة املعار  الدولية لدنسا  العـامات   ميـدان السياعـة، الـ  أنكـدة   عـام       

وتعاون برنامج األمم املتحدة اعمنا ي والبنا الـدويل ومـريا  آخـرون مـن أجـل قنكـا  بوابـة        
__________ 
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. وتقـدم البوابـة   (٣ ( املتعدقة بتالور الن ام الربملاين وهفحتن املاققـة لدمنـا   AGORAأ.ورا  
 أياال دورات عدى مب ة اعنترنة، م ل دورة توجيفية لدربملانيني اجلدد.  

أياـا عـدة منتيفـات معرفيـة وجـرى حتـدي فا بانت ـام. ويـوفر االحتـاد           واد اعـتاحدثة  - 6٣
الربملاين الدويل مقدرا عامليا ر يسيا لدبيانات املتعدقة اكـارية املـرأة   الربملـان، واـي بيانـات      
تســتادمفا ويــاالت األمــم املتحــدة مــن أجــل تكــ يل السياعــات العامــة لتوجيــن املاعســات  

ا لدمن ــور اجلنســاين. وتقــوم ايدــة األمــم املتحــدة لدمــرأة واالحتــاد  الربملانيــة ل ــي تعــىا مراعاعــ
الربملاين الدويل بنكر خريالة نقي السنوية بكـ ن املـرأة   اميـاة السياعـية، عـد  قد ايـادة       

ــام        ــل . و  ع ــاا التنفي ــة و  اجلف ــات الوطني ــرأة   الربملان ــاملي بو ــ  امل ــوعي الع ، 2015ال
اعمنا ي واالحتاد الربملاين الـدويل العمـل عدـى هـيا.ة التقريـر الربملـاين       برنامج األمم املتحدة  بدأ

. واــام برنــامج األمــم “اــدرة الربملــان عدــى مســا لة ام ومــة ”العــاملي ال ــاين بكــ ن مو ــوت  
املتحدة اعمنـا ي واالحتـاد الربملـاين الـدويل ومـريا  آخـرون أياـا بو ـ  جمموعـة مـن املبـادت            

ــا  ــدعم الربملان ــدورة  املكــترية ل ــدويل،    1٣2ت، هــدرت خــال ال ــاين ال ــة االحتــاد الربمل جلمعي
ــام   ــودة   ع ــل        2015املعق ــا  بنكــر دلي ــان املن ــا ي وبرمل ــم املتحــدة اعمن ــامج األم ــام برن ، وا

ــة املتيفــددة   عــام    . وو ــعة مفو ــية األمــم املتحــدة الســامية   2014لدربملــانيني عــن الالاا
، بالكراية م  من مـة العمـل الدوليـة، القـيغة النفا يـة      مقو  اعنسان واالحتاد الربملاين الدويل

، 2014. و  عــام 2015ل تيـب مكـترك عـن اإيفـرة وحقــو  اعنسـان وامويمـة   عـام        
هدر دليل لدربملانيني عن تنفيل قعان األمم املتحدة بك ن حقو  الكعويت األهـدية مـارك     

ــداده يــل مــن قدارة الكــاون االاتقــادية واالجتماعيــة       وبرنــامج األمــم املتحــدة اعمنــا ي    قع
واملفو ية السامية مقـو  اعنسـان والقـندو  الـدويل لدتنميـة الىراعيـة، بالتعـاون مـ  االحتـاد          
الربملاين الـدويل، واللـا   االجتمـات العـام الرفيـ  املسـتوى لديفمعيـة العامـة املعـرو  بـاملا ر           

. 2014أيدول/عـــبتمرب  2٣و  22العـــاملي املعـــ  بالكـــعويت األهـــدية، والـــل  عاقـــد يـــومي  
، أعدـن األمـني العـام    2015جلمعية االحتاد الربملاين الدويل، املعقـودة   عـام    1٣٣الدورة  و 

لاحتاد الربملاين الدويل واملدير التنفيـل  لربنـامج األمـم املتحـدة املكـترك املعـ  بفـ و  نقـص         
ــة نقــص املناعــة امل تســب/اعيدا قهــ    ــني االحتــاد   املناعــة البكــرية ومتاام ــل مكــترك ب دار دلي

الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة املكترك عـن السياعـات الربملانيـة املتعدقـة بتسـري  وتـ ة       
 عا  ف و  نقص املناعة البكرية.

  

__________ 

 .www.agora-parl.org and www.agora.parl.org/climateمتا  عدى الرابل التايل   (٣  
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 االعتنتا  والتوهيات -خامسا  
ال يتســ  اــلا التقريــر عــوى لنبــلة بســيالة عــن مــدى اتســات وعمــ  التفــاعات بــني    - 64
ــة     ألمــما ــة واعاديمي ــة واملن مــات الربملانيــة عدــى املســتويات القالري املتحــدة والربملانــات الوطني

بوهـفن أولويـة مكـترية     20٣0والعاملية خال فترة السنتني األخ تني. وبرا تنفيل خالة عـام  
وا حة وطويدة األجل لدكراية املستمرة بني األمم املتحدة وا تم  الربملـاين. وعـو  تفـر     

ــ ــام خالـ ــ       20٣0ة عـ ــة جلميـ ــات العامـ ــدرات وامليىانيـ ــى القـ ــب ة عدـ ــغوطا يـ ــة  ـ الالموحـ
املاعســات، اــا   اللــا األمــم املتحــدة والربملانــات واملن مــات الربملانيــة. واــو مــا عــيتالدب   

 توعي  نالا  التعاون وايادة فعاليتن، ويللا توف  املوارد الاامة لبنا  القدرات.
، مثة جماالت أخرى عـتتالدب تاـافر االاتمـام وجفـود     20٣0وقد جانب خالة عام  - 65

التنفيل   املستقبل. وتكمل اله ا االت قطار عيندا  واتفا  بارين، ويامهـا يعتمـد عدـى    
اــوانني وتكــريعات د مــة القــيا.ة، قد جانــب الرهــد واملســا لة. وتعــد اــدرات الربملــانيني     

 وتنفيلاا ورهداا.وقرادعم مرطا أعاعيا لففم االلتىامات ام ومية 
وعيستمر تالور مراية األمم املتحدة م  األوعاط الربملانية وعتنالو  اـله الكـراية    - 66

عدى حتديات  ب التقد  إا م  االعتفادة   الواة نفسـن مـن الفـرا الـ  تتيحفـا. ويـرد       
 أدناه وهي ل ا  حاالت   الا القدد.  

ليـة هـعبة. ولدربملانـات عـدالة مراابـة املسـاعدة       أوال، يعمل العامل حاليا   ول بيدـة ما  - 67
اعمنا ية الرمسية و. اا من االلتىامات املالية الدولية. وينبغي لألمم املتحدة أن تعمـل عدـى اـو    
أي ـر فعاليـة وتاــافرا مـ  الربملـانيني مــن أجـل  ــمان اعـتادام تدـا التــدفقات مـن املســاعدة         

انية و. اـا مـن الالـوارت املدّحـة، وقمنـا أياـا         حـاالت الالـوارت اعنسـ    “فقـل ”املالية لين 
ملعاجلـــة األعـــبايت ال امنـــة ورا  الفقـــر، وانعـــدام املســـاواة بـــني اجلنســـني، والتـــداور البيدـــي،  

. وع ن لدربملانات أن تساعد أياـا  20٣0ىاعات، وفقا لدتوجيفات الواردة   خالة عام ـوالن
ل فعـال، اـا ي فـل طم نـة الـدوا ر      عدى  مان قنفا  األموال املاققة أل.را  دـددة بكـ   

 الوطنية ب ن أمواإا تاست مر اعت مارا جيدا.  
ــى       - 68 ــتعني عد ــات، ي ــانيني   أعقــايت االنتااب ــدوران الالبيعــي لدربمل ــا، و   ــو  ال وثاني
املتحدة أن تواهـل أنكـالتفا   جمـال الـدعوة واملكـارية بقـورة منت مـة مـ  الربملـانيني           األمم

. 20٣0دة دعـم االتفااـات واملبـادت الر يسـية، اـا   اللـا خالـة عـام         لدمساعدة عدـى مواهـ  
فالربملانـــات أاـــريت مـــن . اـــا قد فدـــات ا تمـــ  املـــدين، اـــا   اللـــا ا موعـــات النســـا ية  
واملن مات الكبابية والكب ات وامريات والناخبني والنا  مـن ايـ  مـرا   ا تمـ . واـلا      



 A/70/917 

 

24/25 16-09174 

 

م انيــة النــفو  بففــم عمــل األمــم املتحــدة   دوا ــرام   القــريت اــو الــل  يتــي  لدربملــانيني ق  
االنتاابية. وبوععفم أن ي ونـوا دعـاة أاويـا  مـن أجـل التنميـة املسـتدامة، وحقـو  اعنسـان،          

 ىاعات، وبنا  السام، و. اا من املبادت األعاعية لعمل األمم املتحدة.ـوامل السدمي لدن
فيفـا وجفـات ن ـر الربملـانيني وفـروعفم       وثال ا، عت ون انـاك حتمـا حـاالت هلتدـي     - 69

التنفيليــة عــن وجفــات ن ــر األمــم املتحــدة بكــ ن اــيم دــددة مــن القــيم امل رعــة   املي ــا       
القانون الـدويل. و  جمـال حقـو  اعنسـان وحقـو  املـرأة، عـت ل اآلرا  املتباينـة حتـديا             أو

د الـ  تبـلإا األمـم املتحـدة،     مستمرا   بعا اماالت. و  حاالت أخرى وبالر.م من اجلفو
اد ت ون األولوية لدمقاحل السياعية، من ابيل عدم اخلـرو  عـن خـل امـىيت بقـر  الن ـر       
عن تعار  مكـاري  التكـريعات مـ  املعـاي  الدوليـة. و  اـله امالـة، تتـي  ايـادة االخنـراط،           

ل بــني األمــم بــدال مــن الن ــوا، فرهــا لدماــي اــدما. وينبغــي تســري  وتــ ة النقــان املتواهــ 
املتحدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل بكـ ن و ـ  مبـادت ملسـاعدة الربملانـات عدـى أدا  دوراـا             
جمال  اية حقو  اعنسان وقعماإا. وينبغي أن تكـ ل اـله املبـادت، عنـد اعتماداـا، أعاعـا       

قد الربملانـات     متينا لتوجين الدعم املكترك املقدم من األمم املتحدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل   
 جمال حقو  اعنسان.

ون را التسات نالا  األعمال ال  تاالد  هبا األمـم املتحـدة بالكـراية مـ  الربملانـات       - 70
الوطنيــة واالحتــاد الربملــاين الــدويل واملن مــات الربملانيــة األخــرى، فــإن مثــة حاجــة قد عــدد مــن  

 التوهيات لتعىيى الا التعاون.  
ــدو - 71 ــا دا مــا أن األمــم املتحــدة هلاــ      أوال، قن ال ل األعاــا ، قال تاــ    اعتبارا

لدفروت التنفيلية م ومات العامل، تكيف  من خـال عدسـدة مـن اـرارات اجلمعيـة العامـة،       
املكارية املتىايدة من جانب الربملانيني واملن مـات الربملانيـة   أعمـال األمـم املتحـدة. وقن      

ملـاين الـدويل مـ  من ومـة األمـم املتحـدة لتيسـ  قدمـا          العمل الل  ياالد  بـن االحتـاد الرب  
عنقــر برملــاين   العمديــات الر يســية لألمــم املتحــدة، وال عــيما مــن خــال عقــد جدســات 
االعــتمات الربملانيــة الســنوية املكــترية، عمــلت جــدير بالترحيــب. وع ــن تــوخي مىيــد مــن   

ة   الوفـود الوطنيـة املوفـدة قد    االنت ام   ترعيي سارعة قمراك أعاا  اإيدـات التكـريعي  
 اجتماعات األمم املتحدة ومناعباعا الر يسية، حسب االاتاا .

وثانيا، و   و  حيفم العمل املاـالد  بـن عدـى القـعيد القالـر ، ينبغـي لألفراـة         - 72
ــات        ــ  الربملان ــر تن يمــا وت ــاما لدعمــل م ــة أي  ــم املتحــدة اعــتحدا  طريق ــة لألم القالري
ــة      الوطنيــة، اــا   اللــا عــن طريــ  قمــرايفا   املكــاورات املتعدقــة باعــتراتييفيات التنمي
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ن تعالي األولوية لتالوير الا النـفج، بالتكـاور الوثيـ  مـ      الوطنية. وينبغي لألمم املتحدة أ
  االحتاد الربملاين الدويل و. ه من الكريا  الربملانيني.

وثال ا، ينبغي ملن ومة األمم املتحـدة تسـفيل ايـادة التعـاون فيمـا بـني بدـدان اجلنـويت          - 7٣
مـ  االحتـاد الربملـاين الـدويل      والتعاون ال اثي بني الربملانات والربملـانيني، اـا   اللـا التعـاون    

تدـا   ىات و/أوـو. ه من املن مات والكب ات الربملانية، وخباهة   البددان اخلارجة من النـ 
ال   ر ارحدة انتقال قد الدعقراطية. واعتنادا قد املبادت املكترية لدعم الربملانات، ينبغـي  

، واملن مـات والكـب ات الربملانيـة،    لألمم املتحدة أن تعمل م  الكـريا  املتعـدد  األطـرا    
وأن حترا بوجن خاا عدى االعتفادة من اخلربة الفريدة ال  عد فا االحتاد الربملاين الـدويل  
والربملانات األعاا  فين من أجل تيس  تعىيى التعاون م  من مات ا تم  املدين، اا   اللا 

ايادة تعىيـى اـدرات الربملانـات عدـى أدا      ا موعات النسا ية، والنفو  باجلفود الرامية قد 
مفامفا التكريعية والراابية والتم يدية. ويتم ل أحد األادا  اإامـة لـللا التعـاون     ـني     
ــا ي الوطنيـــة واعتعرا ـــات    ــادة مكـــاريتفا   عمديـــات التاالـــيل اعمنـ الربملانـــات مـــن ايـ

  .20٣0 االلتىامات العاملية، اا   اللا خالة عام
ــالن ر قد نالــا  وعمــ  التفاعــل بــني من ومــة األمــم املتحــدة واالحتــاد     وراب - 74 عــا، وب

الربملاين الدويل، ينبغي أن ي ون اناك تبادل منت م بني القيـادة العديـا لدمن مـتني مـن أجـل      
   بنا  املىيد من االتسا    أعماإما.

دة والـدوا ر  وعي تسي اعتمرار التعاون وايادة التفاعـل بـني ييانـات األمـم املتحـ      - 75
الربملانية العاملية أمهية حيوية بقورة متىايدة مـن أجـل تنفيـل اخلالـة العامليـة املكـترية. واـد        
تر.ب اجلمعية العامة   مواهدة حبث طرا ـ  اـلا التعـاون وقدرا  مو ـوت التفاعـل بـني       

 جـدول  األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الـدويل بوهـفن بنـدا منفقـا      
 أعمال دورعا ال انية والسبعني.

 


