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 )١١٧مجعية االحتاد  (٣٤ رقم االحتاد الربملاين الدويلوثيقة 

 ،A/57/47عممت يف الدورة الثانية والستني للجمعية العامة، وفقا للقرار 
        من جدول األعمال١٢٣ و ١١٧ و ١١٦يف إطار البنود 
 االحتاد الربملاين الدويل

    
  العاملوبرملانات حول طبيعة العالقة بني األمم املتحدة

 
وعضو  )بلجيكا( مقدمة من السيد غريك فريسنيك، عضو الربملان )١(ورقة بشأن السياسة

 الفريق االستشاري للجنة االحتاد الربملاين الدويل لشؤون األمم املتحدة
 

 ١١٧أيدهتا مجعية االحتاد 
 )٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٠جنيف، (

 
 مقدمــة  

الـذي كـان جيـرى بـاألمس بـني          الواضـح   الشى فيه التمييـز     إننا نعيش يف عامل مترابط ت      - ١
الشؤون الوطنية والشؤون الدولية، وبني األمور اليت تدخل يف باب السياسة احملليـة وتلـك الـيت                 

وكـثريا مـا غـدت األحـداث الـيت تقـع يف بلـد مـن البلـدان                   . تدخل يف بـاب الـسياسة اخلارجيـة       
 العالقــات الدوليــة عمومــا، األمــر الــذي   تنــسحب بآثارهــا العميقــة علــى ســائر الــدول وعلــى  

يساعد، بدوره، على تشكيل اخلطة احمللية للبلـدان يف مجيـع أحنـاء العـامل يف إطـار دائـرة مدّومـة            
 .بال انقطاع

ومنذ مائـة   . وكما أن هذا العامل يتطور فإن ذلك هو أيضا شأن عامل املنظمات الدولية             - ٢
حتديــدا إلدارة التعــاون الــدويل أو التعــاون  عــام مل يكــن هنــاك ســوى بــضعة كيانــات أنــشئت   

__________ 
اء علــى طلــب الفريــق االستــشاري للجنــة االحتــاد الربملــاين الــدويل لــشؤون األمــم   وضــعت الورقــة احلاليــة بنــ  )١( 

املتحــــدة، وتعــــرب عــــن جــــوهر املناقــــشة الــــيت دارت يف االجتمــــاع األول للفريــــق املعقــــود يف يــــومي          
كما أهنا استعانت كثريا بعدد من الوثائق والتقـارير والورقـات الـيت أصـدرهتا               . ٢٠٠٧يوليه  /متوز ١٣ و ١٢
انات واالحتـاد الربملـاين الـدويل علـى مـدى سـنوات عديـدة، مبـا يف ذلـك تقـارير ووثـائق نتـائج املـؤمترين                الربمل

العــامليني األولــني لرؤســاء الربملانــات اللــذين نظمهمــا االحتــاد يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك يف عــامي      
 ).A/60/398 ووثيقة األمم املتحدة ٣٩تقارير ووثائق االحتاد رقم  (٢٠٠٥ و ٢٠٠٠
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أما اليوم فإن تلك الكيانات أصبحت ُتَعد باآلالف، كمـا أهنـا متـارس العمـل            . املتعدد األطراف 
. على املستويات العامليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة، وتغطـى معظـم جوانـب الـسعي اإلنـساين                  

 .ومنظومة وكاالهتا املتخصصةوتأيت يف مقدمة املنظمات العاملية األمم املتحدة 
ويف األمـم املتحـدة تتفـاوض    . واألمم املتحدة منتدى دائم للتعاون فيما بني احلكومات    - ٣

احلكومات وتتفق على اتفاقيـات ومبـادئ توجيهيـة دوليـة، وبـشأن عمليـات رئيـسية مثـل بنـاء                     
 اخلـدمات، مثلـها     على أن األمم املتحدة مصدر أيـضا لتقـدمي        . السالم واألمن يف حاالت الرتاع    
وهي تقوم بتنفيذ الربامج، وخصوصا دعما للتنميـة، يف كـل           . مثل أي وكالة أو إدارة حكومية     

بلد من بلدان العامل تقريبا، حيـث يـتم ذلـك علـى الـدوام بالتعـاون مـع احلكومـات ومنظمـات                 
 .اجملتمع الدويل وغريها

ــة    - ٤ ــة تقليدي ــد . واألمــم املتحــدة منظمــة دولي ــها الفــرع  وأعــضاؤها هــم ال ــيت ميثل ول، ال
ويف إطـار ميثـاق األمـم املتحـدة         . تخـذ القـرارات بامسهـا     يتفـاوض و  يي  الذالتنفيذي للحكومة،   

ممثلـــون “ حنـــن شـــعوب األمـــم املتحـــدة” و. وجـــود للربملانـــات يف هيكـــل األمـــم املتحـــدة ال
 .باحلكومات وليس باملمثلني املنتخبني للشعب

وختـضع اهلياكـل    . ة متحجرة بل يطرأ عليها التغـيري      على أن األمم املتحدة ليست منظم      - ٥
وأساليب العمـل والـسياسات والـربامج للتـدقيق، وجيـري عمـل الكـثري مـن أجـل حتويـل األمـم                       

 .املتحدة إىل منظمة أكثر فعالية أقدر على الوفاء باملطالب الراهنة
 يف جمـال التعـاون      وإزاء هذه اخللفية، ما هي املسؤوليات اليت تقع على عاتق الربملانـات            - ٦

 الـدور   والدويل؟ وكيف تتفاهم مع منظمات متعددة األطراف من قبيل األمم املتحدة؟ ومـا هـ              
الذي تضطلع به الربملانات يف األمم املتحدة؟ وما هي اآلليات املتاحة هلـا؟ هـذه بعـض األسـئلة                   

 .اليت ستحاول هذه الورقة تناوهلا
 

 الربملانات والتعاون الدويل  
انت النظم الدستورية ختتلف من بلـد آلخـر، فـإن الربملانـات يف كـل مكـان متثـل                    إذا ك  - ٧

وهي جتسد إرادة الشعب وتوقعاته بأن تلـيب الدميقراطيـة حاجاتـه            . مؤسسة مركزية للدميقراطية  
 .وحتل معظم املشاكل امللحة اليت تواجهه

أطيافـه، تقـع عليـه مـسؤولية      والربملان، باعتباره اهليئـة املنتخبـة الـيت متثـل اجملتمـع جبميـع                - ٨
فريــدة يف التوفيــق بــني املــصاحل والتوقعــات املتــضاربة ملختلــف الفئــات واجلماعــات مــن خــالل  

ومهمــة الربملــان، بــصفته اجلهــاز التــشريعي     . اجلهــاز الــدميقراطي للحــوار واحللــول التوفيقيــة    
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 مـسؤول، بـصفته     والربملـان . الرئيسي، هي تكييف القوانني مع احلاجات املتغرية دومـا للـشعب          
 .اهليئة املوكل إليها مراقبة احلكومة، عن كفالة املسؤولية التامة للحكومات أمام الشعب

وفيمـــا عـــدا اســـتثناءات قليلـــة، فـــإن مـــشاركة الربملانـــات يف الـــشؤون الدوليـــة تكـــاد  - ٩
ومل يكن يف ذلك مدعاة للدهشة يف زمن كان جيري فيه تنـاول الـشؤون الدوليـة إىل            . تذكر ال
أمـا صـورة العـامل اليـوم فهـي خمتلفـة، حيـث              . د كبري من خالل العالقات الثنائية بـني الـدول         ح

أصبحت الربملانات يف كل مكان تدخل يف خضم الشؤون الدولية، وجريا علـى ذلـك، خـضم             
 .)٢(األمم املتحدة، بعدد من الطرق

فأعـضاء  .  املتحـدة  يف أن الربملانات ميكن أن تسهم بالكثري يف أعمال األممال خالف و - ١٠
الربملان لديهم فهم فريد للشعب مبختلف أطيافه، وهم أقدر من الكافـة علـى التعـبري عـن أمـاين              

كما أن لديهم قـدرة قويـة علـى تـشكيل الـرأي العـام وميكنـهم،              . الشعب وشرح ما يهمه حقا    
، شـحذ  من خالل عملهم يف الربملان واألحزاب واحلركات السياسية، ويف دوائـرهم االنتخابيـة   

ولـذلك فمـن املنطقـي للغايـة     . الرأي العام وإجيـاد دعـم شـعيب للعمـل الـدويل يف األمـم املتحـدة               
 .دعوهتم إىل املسامهة يف أعمال األمم املتحدة

وبطبيعة احلال فـإن دور الربملـان ال يقتـصر علـى تنفيـذ اتفاقـات دوليـة سـبق التفـاوض                       - ١١
 دور الفرع التنفيذي للحكومـة يف التفـاوض علـى           ودون أن تسعى الربملانات إىل انتزاع     . عليها

لرقابـة  اتفاقات دولية يف األمـم املتحـدة، فـإن إصـرارها يتزايـد علـى إخـضاع تلـك املفاوضـات                
 :ومعىن ذلك عمليا هو أن الربملانات ينبغي.  تشددابرملانية دميقراطية أكثر

 ملتحدة؛أن حتاط علما مسبقا بوقت كاف باملفاوضات اليت ستجري يف األمم ا 

أن توضع حتت تصرفها معلومات دقيقـة عـن املـسائل حمـل التفـاوض وعـن الـسياسات                
 ومواقف التفاوض اليت ستكون حمل نظر؛

أن يكون يف مقدورها طرح أسئلة على الـوزراء واملفاوضـني، واإلعـراب للحكومـات                
 عن وجهات نظرها السياسية؛

ة للتفــاوض، أو التمتــع هــي تزويــد احلكومــات، إذا مســح النظــام بــذلك، بواليــة صــرحي  
 نفسها بسلطة ممارسة التأثري على التفاوض؛

__________ 
الربملـان   (Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A Guide to Good Practiceانظـر أيـضا    )٢( 

، الـذي   )٢٠٠٦االحتـاد الربملـاين الـدويل،       ) (دليل للممارسة اجليدة  : والدميقراطية يف القرن احلادي والعشرين    
 .ملان يف الشؤون الدوليةيلقي نظرة عامة واسعة النطاق على مشاركة الرب
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أن تكون جمهزة مبا يلزمها من هياكل وإجراءات وموارد من أجـل الـتمكن مـن رصـد                   
 سري املفاوضات، وحتقيقا هلذه الغاية،

 .أن تكون ممثلة على سبيل العادة يف الوفود اليت حتضر هذه املفاوضات 

خاص مـن زاويـة أن االتفاقـات الـيت يـتم التوصـل إليهـا يف األمـم                   ويصدق ذلك بوجه     - ١٢
وحتقيقـا هلـذه   . املتحدة ستكون ضئيلة األثر عمليـا إذا مل يتخـذ الربملـان إجـراء لتنفيـذ أحكامهـا           

 :الغاية، يتزايد اضطالع الربملانات ببعض أو كل اإلجراءات التالية
مــن التــصديق عليــه تــتمكن كفالــة اطالعهــا التــام علــى حمتــوى كــل اتفــاق دويل لكــي  

 املوافقة على انضمام البلد املعين إليه؛ أو

 استعراض واعتماد القوانني القائمة، أو اختاذ اجلديد منها، لتنفيذ أحكام االتفاق؛ 

التــصويت علــى املــوارد املاليــة لإلنفــاق علــى تنفيــذ الــربامج، وذلــك عمومــا يف إطــار      
 مـن خـالل حـسابات مراجعـي احلـسابات      امليزانية السنوية، ورصـد النفقـات والتنفيـذ      

 السنوية؛

 مطالبة احلكومة بأن تقدم تقارير دورية عن تنفيذ اتفاق دويل بعينه؛ 

ــات، إجــراء مناقــشة وتقــدمي        ــذ هــذه االتفاق ــة لرصــد تنفي ــشاء آليــات دولي ــة إن يف حال
مــسامهات يف التقــارير الدوريــة لتلــك اآلليــات، والقيــام، كجــزء مــن وفــد احلكومــة،   

ــن        حبــضور ا ــك م ــد ذل ــدم بع ــا يق ــارير واســتعراض م ــا التق ــاقش فيه ــيت تن ــدورات ال ل
 .توصيات من أجل املتابعة

أيـضا لتقـدمي اخلـدمات، وإدارة       مـستقل   وكما سلف ذكره، فإن األمم املتحدة مصدر         - ١٣
وقد وضعت األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،   . الربامج يف طائفة واسعة من اجملاالت، وخباصة التنمية     

ــدعم      وتــساعد  ــة أخــرى، وذلــك بتقــدمي ال ــاء هبــا، إىل جانــب أهــداف إمنائي ــدان علــى الوف البل
وهنا أيضا يتزايد اضطالع الربملانات بـدور       . للحكومات يف تنفيذ خطط التنمية الوطنية املقابلة      

أكثر جرأة يف كفالة أن تكون الربامج مـصممة وجيـري تنفيـذها بطريقـة قائمـة علـى املـشاركة                     
 :واإلجراءات اليت تتخذها الربملانات تشمل. يب احتياجات الشعبوشفافة، وأهنا تل

ســتراتيجية احلــد مــن الفقــر وذلــك مــثال عــن طريــق عقــد   الاملــسامهة يف وضــع بــرامج  
جلــسات اســتماع عامــة، وتكليــف اخلــرباء بوضــع تقــارير وتقــدمي حبــوث، ومــساءلة    

 الوزراء واملسؤولني املعنيني، ووضع مقترحات بشأن السياسة؛
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امج اإلمنائيــة والــربامج  اد تــشريعات وميزانيــات للــتمكني مــن تنفيــذ هــذه الــرب      اعتمــ 
 هبا؛ املتصلة

اســتعراض، وحــسب االقتــضاء، املوافقــة علــى بــرامج املعونــة اخلارجيــة الــيت يتفــاوض     
عليهــا الفــرع التنفيــذي للحكومــة مــع األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك املؤســسات املاليــة  

 ندوق النقد الدويل، ومع املاحنني الثنائيني؛الدولية مثل البنك الدويل وص

رصد تنفيذ هذه الربامج لـيس مـن حيـث سـالمتها املاليـة فحـسب وإمنـا أيـضا وبوجـه                       
 .خاص من حيث فعاليتها يف حتقيق التنمية للشعب

وينبغـي مثاليـا    . إن األمم املتحدة كثريا مـا تنفـذ بـرامج متـس مباشـرة سياسـات الدولـة                  - ١٤
ملان إىل كـل برنـامج مـن تلـك الـربامج إلمكانيـة قيامـه باستعراضـه كجـزء مـن                     توجيه انتباه الرب  

 كما أن األمم املتحدة متثل قاعدة معارف شاسعة للبلـدان يف كـل              .)٣(مراقبته لسياسة احلكومة  
وميكــن للربملانــات أن جتــين الكــثري وأن حتــدث فرقــا ملحوظــا يف الرعايــة العامــة باتبــاع  . مكــان

 .)٤(لع هبا األمم املتحدةبعض البحوث اليت تضط
ومنظومة األمم املتحدة متوهلا الدول وذلـك إىل حـد كـبري مـن خـالل امليزانيـة الوطنيـة                     - ١٥

وكما أن الربملان يقوم مبراقبـة أداء الكيانـات الوطنيـة املمولـة مـن ميزانيـة                 . اليت يعتمدها الربملان  
وحتقيقـا هلـذه    . ة الـيت تتلقـى متـويال      الدولة، فإنه ينبغي أن يستعرض أيـضا أداء املنظمـات الدوليـ           

 :الغاية، يتزايد إبداء الربملانات لالهتمام مبا يلي
االضطالع بشكل من أشكال االستعراض الدوري لسري أعمال هذه املنظمـات وسـري              

 السياسات اليت تتبعها احلكومات يف شأهنا؛

التعــاون اســتعراض الــسياسات العامــة الــيت تطبقهــا هــذه املنظمــات بــشأن أمــور مثــل     
 . اإلمنائي

__________ 
كبضعة أمثلة من أمثلة كثرية، متس برامج منظمة الصحة العامليـة الـسياسات الـصحية الوطنيـة، وتـؤثر بـرامج                       )٣( 

احلماية واملساعدة ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني تأثريا مباشـرا علـى التزامـات البلـد املتعلقـة                   
ته للهجرة؛ وتتصل برامج اليونيسيف اتـصاال مباشـرا بإطـار البلـد حلمايـة               حبقوق اإلنسان وعلى شعبه وسياس    
 .األطفال وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

ومثال ذلك، أن دراسة أجرهتا األمم املتحدة يف اآلونة األخرية تثبت أن العنف ضد األطفال يقع على نطـاق                    )٤( 
ذلـك قلـيال، وأنـه ميكـن أن ينـسحب بـأثر مـدمر               واسع ويف طائفة من البيئات، وغالبا ما يكون اإلبالغ عـن            

وميكن أن تقوم الربملانات بدور فعـال يف احلـد مـن العنـف ضـد األطفـال بإثـارة الدراسـة الـيت                        . على األطفال 
أجرهتا األمم املتحدة يف الربملان، وقياس سياسات وبرامج الدولة على نتائج الدراسة، وسن تدابري تـصحيحية   

 .إذا لزم األمر
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 الربملانات يف الداخل واخلارج  
ــة العمــل       - ١٦ ــد حتــوال إىل الطــابع العــاملي ولكــن عملي ــسياسات يتزاي ــوحظ أن جــوهر ال ل

وال تــزال املؤســسات الــسياسية األساســية ــــ االنتخابــات، واألحــزاب . الــسياسي ذاتــه ال تــتغري
.  وهـذا أمـر متوقـع      .)٥(ن الـوطين واحمللـي     شديدة الترسخ علـى الـصعيدي      -السياسية والربملانات   

األساس الذي يقوم عليه هيكل العالقـات الدوليـة، والربملانـات           تزال الدولة القومية تشكل      وال
 .هي مؤسسات وطنية جتسد سيادة تلك الدول

ولذلك فمن املنطقي أن تتصدى الربملانـات يف أوطاهنـا للمـسائل الدوليـة، مبـا يف ذلـك                    - ١٧
وإذا جنحت الربملانات الوطنية يف إدخال شؤون األمم املتحـدة يف نطـاق             . ملتحدةأعمال األمم ا  

جداول أعماهلـا وإجراءاهتـا، فإهنـا تـستطيع أن تـضفي بعـدا برملانيـا علـى أعمـال األمـم املتحـدة                 
 .ومن مث املساعدة على سد فجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية

بـل علـى العكـس فـإن        . ة من أعمال األمم املتحـدة     وليس معىن ذلك أن الربملانات غائب      - ١٨
ــر تنوعــا، وذلــك   الوجــود الربملــاين يف األمــم املتحــدة آخــذ يف التحــول إىل و    جــود أكــرب وأكث

 :منها بسبل
ــة إىل خمتلــف         ــود الربملاني ــة وســائر الوف ــات الــيت يقــوم هبــا أعــضاء اللجــان الربملاني البعث

راء حول أعماهلا وحـول االتفاقيـات       مكاتب منظومة األمم املتحدة من أجل تبادل اآل       
 الدولية اليت جيري، أو سيجري، تنفيذها؛

البعثات الربملانية اليت توفد لدراسة األعمال امليدانية لألمـم املتحـدة، يف جمـال عمليـات                 
 بناء السالم مثال؛

ر املشاركة الربملانية يف الوفود الوطنيـة الرمسيـة إىل اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة وسـائ              
 االجتماعات الرئيسية ألجهزة األمم املتحدة؛

ذلـــك، مـــثال، املـــشاركة يف مـــن الـــدعم الربملـــاين لعمليـــات عديـــدة لألمـــم املتحـــدة و 
الدبلوماســـية الربملانيـــة، واملـــشاركة يف بعثـــات مراقبـــة االنتخابـــات، وتقـــدمي اخلـــرباء  

 للمشاريع اإلدارية؛

ات النقــاش واملــؤمترات الــيت املــشاركة يف عــدد متزايــد مــن جلــسات االســتماع وحلقــ  
 .تنظم بالتواكب مع االجتماعات الرئيسية لألمم املتحدة

__________ 
تقرير الشخصيات البارزة بـشأن العالقـات بـني األمـم املتحـدة واجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك الربملـانيون                        نظر  ا )٥( 

 ).A/58/817تقرير كاردوزو، وثيقة لألمم املتحدة  (والقطاع اخلاص
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ويف إطار هذه املساعي املختلفة، جيـري أيـضا بـذل جهـود واعيـة لتعبئـة الدرايـة الفنيـة                   - ١٩
املتوفرة يف اللجان الربملانية الدائمة واخلاصة بغية التواصل مع خمتلف هيئات األمم املتحـدة الـيت                

وهبــذه الطريقــة تــصبح الربملانــات أقــدر علــى . تنــاول مــسائل حمــددة داخــل نطــاق اختــصاصهات
التفاعل مع األمم املتحدة ليس باملـسامهة موضـوعيا يف املناقـشات الـيت تـدور يف األمـم املتحـدة             

 .فحسب، وإمنا أيضا بكفالة متابعة املسائل يف الربملان ذاته
انات مع األمـم املتحـدة هـو األعمـال الـيت تـضطلع هبـا            وبإجياز، فإن أساس تفاعل الربمل     - ٢٠

الربملانات على الصعيد احمللي، مستكمال مبـشاركة أكـرب وأكثـر منهجيـة مـن جانـب الربملانـات                   
ولدفع هذه العملية إىل األمام، تلتزم الربملانات باالسـتفادة بـصورة أفـضل             . على الصعيد الدويل  

متــهم الدوليــة بــدال مــن إقامــة هياكــل أو مجعيــات   مــن اجلمعيــات اإلقليميــة القائمــة ومــن منظ 
 .)٦(برملانية دولية جديدة

 
 دور االحتاد الربملاين الدويل  

على ذلك يقع على عاتق االحتاد الربملاين الـدويل القيـام بـدور حمـوري مـن أجـل تنفيـذ             - ٢١
ار الـسياسي بـني     وهو يعمل على تيسري احلـو     . فهو املنظمة العاملية للربملانات   . ستراتيجيةالهذه ا 

أعضاء الربملانات وحشد التعاون الربملاين واإلجـراءات بـشأن طائفـة واسـعة مـن املواضـيع الـيت                    
 ويــوفر االحتــاد جــسرا أساســيا بــني الربملانــات  .)٧(حتتــل مكانــا بــارزا يف جــدول املهــام الدوليــة 

، وحيـشد الربملانـات   الوطنية واألمم املتحدة؛ ويقـوم بتوعيـة الربملانـات بـاألمم املتحـدة وأعماهلـا       
ــة، ويــشجع       ــارزا يف جــدول املهــام الدولي ــا ب الختــاذ إجــراءات بــشأن املــسائل الــيت حتتــل مكان

 .ويسهل تفاعلها مع الكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة
ــة أقــ  - ٢٢ ــدة إصــالحات مــع ت   ويف آون ــكيرب، اضــطلع االحتــاد بع ــه  ي ف سياســاته وهياكل

 :ومشل ذلك ما يلي. ن احلادي والعشرينوأساليب عمله مع مطالب القر
__________ 

مــم املتحــدة وثيقتــا األ(انظــر، مــثال، اإلعالنــني اخلتــاميني الــصادرين عــن املــؤمترين العــامليني لرؤســاء الربملــان     )٦( 
A/55/409 (و A/60/398 (        االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة           وبيان االحتاد الربملاين الـدويل أمـام 

)http://www.ipu.org/Un-e/sp-unga160905.pdf.( 
من القيـام   فالة متكن الربملانات وأعضائها     يستهدف ك ”ينص بيان أمشل ملهمة االحتاد الربملاين الدويل على أنه           )٧( 

ــوا مــن أجلــها، وهــي     ــأداء املهمــة الــيت انتخب ــة ب ــة وســالمة وفعالي التعــبري عــن إرادة الــشعب، واعتمــاد  : حبري
ويقوم االحتاد بتنفيذ برامج لتقوية الربملانات باعتبارها مؤسسات        . القوانني،ومساءلة احلكومات عن تصرفاهتا   

دة واملشورة التقنيـتني، ويـضطلع بـالبحوث، ويـضع          وهو يتفحص أعمال الربملانات، ويقدم املساع     . دميقراطية
كما يويل االهتمام بصورة خاصة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وتـسهيل مـشاركة          . معايري ومبادئ توجيهية  
، )Handbook for Parliamentarians(ملــاين الــدويل، دليــل الربملــانيني االحتــاد الرب(“ املــرأة يف العمــل الــسياسي

 .)٢٠٠٧، ١٤الرقم 
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االهتمام بصورة أكرب بالتشجيع يف سياسة االحتاد وبراجمه علـى قيـام تعـاون أوثـق بـني                   
 الربملانات واألمم املتحدة؛

ــاون           ــا، وحــشد تع ــهام فيه ــم املتحــدة واإلس ــة يف األم ــة اإلصــالح اجلاري رصــد عملي
  املتحدة؛الربملانات مع اهليئات اجلديدة املنشأة يف األمم

القيام على حنو أعم حبشد الدراية الفنية املتوفرة يف الربملانات بشأن الكثري مـن املـسائل                 
الرئيسية املعروضة على اجملتمع الدويل اليوم، واسـتثمارها يف املـداوالت الـيت تـدور يف         

 األمم املتحدة؛

ة الـيت  التوسع بقدر كبري يف عـدد وحمتـوى جلـسات االسـتماع واالجتماعـات واألفرقـ            
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة واالجتماعــات  انعقــاد تنظمهــا كــل عــام بــالترافق مــع  

 الرئيسية لألمم املتحدة؛

توعيـة الربملانــات مــن خـالل أنــشطة التــدريب واحللقـات الدراســية واحلمــالت العامليــة     
ــاجال مــن جانــب الربملانــات           ــيت تتطلــب إجــراء سياســيا ع ــشأن كــربى املــسائل ال ب

 وأعضائها؛

وضع كتب دليل برملانية وأدوات عمليـة أخـرى لتـسهيل اختـاذ اإلجـراءات يف الربملـان                   
من أجل التصديق على االتفاقيات الدولية املتفاوض عليها يف األمم املتحدة وتنفيـذها             

 ورصدها؛

العمــل عــن كثــب مــع األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا يف تــصميم وتنفيــذ بــرامج      
 مـن   الرشـيد وصا من أجل تشجيع الدميقراطية واحلكـم        وأنشطة مشتركة، وذلك خص   

 .منظور واسع

وبالرغم من هذه النواحي من التقدم، فإن الربملانات األعضاء يف االحتاد تطالـب بقيـام                - ٢٣
وقـد أنـشأت جلنـة شـؤون        . عالقة عمل أكثر موضوعية وإنصافا مـع األمـم املتحـدة ومنظماهتـا            

التوصيات اليت وضعت يف اآلونة األخرية مـن أجـل تقويـة    األمم املتحدة لرصد التقيد مبجموعة  
التعاون بني األمم املتحدة والربملانات، ودراسة كيفية تطبيقها عمليا، وتقـدمي مقترحـات تـدعو               

 .إىل زيادة التنفيذ الفعال
علــى أن احلكومــات أيــضا . واالحتــاد يقــوم بكــل مــا تقــدم بنــاء علــى طلــب الربملانــات - ٢٤

ــن االحتــاد    ــت م ــم املتحــدة        طلب ــني األم ــاون ب ــن التع ــد م ــام مزي ــشجيع قي ــة األخــرية ت يف اآلون
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 كمـــا منحـــت االحتـــاد مركـــز املراقـــب اخلـــاص لـــدى اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم .)٨(والربملانـــات
 وتــستخدم االســتعراض الــذي جتريــه مــرة كــل ســنتني للتعــاون بــني األمــم املتحــدة    )٩(املتحــدة

 توصـيات لتقويـة التفاعـل بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد               واالحتاد الربملاين الدويل من أجـل تقـدمي       
ــات ــد مــن جانــب الفــرع       .)١٠(والربملان ــى هــذا الطلــب املتزاي ــل عل ــى دلي  وميكــن االطــالع عل

التنفيــذي للحكومــة بقيــام عالقــة أقــوى بــني األطــراف املعنيــة وذلــك يف أقــرب قــرار للجمعيــة   
 :العامة، الذي يركز على مخسة جماالت حمددة مترابطة

تعزيــز مــسامهة االحتــاد يف أعمــال اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك عمليــة    
 ، ويف أعمال اهليئات اجلديدة مثل جملس حقوق اإلنسان وجلنة بناء السالم؛تنشيطها

حتديد دور نشط يضطلع به االحتاد دعما للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، وخباصـة             
 ستوى واملنتدى اجلديد للتعاون اإلمنائي؛بالنسبة الجتماعه السنوي رفيع امل

زيادة التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الـدويل يف جمـال الدميقراطيـة واحلكـم                 
الرشــيد، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اتفــاق الــشراكة املــربم بــني صــندوق األمــم املتحــدة   

 للدميقراطية واالحتاد؛

الـسنوية يف األمـم املتحـدة وسـائر االجتماعـات      زيادة تطوير جلسة االستماع الربملانية      
الربملانية املتخصصة يف سياق االجتماعات الرئيسية لألمم املتحدة باعتبارها مناسـبات           

 االحتاد؛/مشتركة بني األمم املتحدة

كفالة املشاركة الوثيقة لالحتاد يف وضع استراتيجيات على نطاق املنظومـة للنظـر فيهـا               
املتحـدة وجملـسه التنفيـذي الرئيـسي املعـين بالتنـسيق، بغيـة        مـن جانـب منظومـة األمـم     

 .كفالة تقدمي دعم أكرب وأكثر جتانسا من الربملانات ألعمال األمم املتحدة
 

 االستنتاجات  
أي قيمــة ألكثــر مؤســسة يف الدولــة اتــساما بالــصفة الدميقراطيــة إذا كانــت كثــرة مــن    - ٢٥

ا يف ذلك أمنهم، تتخذ فيمـا وراء احلـدود الوطنيـة مـن              القرارات اليت هتم حياة مواطين البلد، مب      
جانب مؤسسات دولية ال ختضع للرقابة الدميقراطية أو املساءلة؟ إن هذه الفجوة بـني املـستوى           

__________ 
، وثيقـة األمـم     ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلـول  ٨اإلعالن بشأن األلفية الـذي اعتمـده رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف                )٨( 

 .A/RES/55/2املتحدة 
 .A/RES/57/32قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )٩( 
جلمعيـة العامـة    وقـرار ا   A/61/256انظر أقـرب تقريـر لألمـني العـام لألمـم املتحـدة بـشأن املوضـوع، الـوارد يف                      )١٠( 

 .A/RES/61/6لألمم املتحدة املقابل 
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الوطين، الذي تقع فيه مؤسسات دميقراطية مثل الربملانات، واملستوى العاملي، الـذي تتخـذ فيـه                
 .الدويل“ النقص الدميقراطي”ملا يطلق عليه كثرة من القرارات، تشكل مصدرا رئيسيا 

. إن الربملانــات ميكــن أن تتخــذ إجــراء ملعاجلــة هــذه املــشكلة، بــل يتزايــد قيامهــا بــذلك - ٢٦
وكما تومئ هذه الورقة، فإن اإلجراءات اليت تتخـذها تتوقـف بالـضرورة علـى النظـام الربملـاين                   

لربملــان مبوجــب الدســتور أو القــانون  الــسائد يف أي بلــد بعينــه والــسلطات املمنوحــة جمللــسي ا  
علــى أن ذلــك يتطلــب يف مجيــع البلــدان اســتخدام هياكــل برملانيــة وأســاليب عمــل  . األساســي

وعادات وجداول مهام، وإذا اقتضى األمر تكييفها وحتديثها، تسمح لكل مؤسسة بأن تتنـاول              
 .أعمال األمم املتحدة واملؤسسات املتصلة هبا

اره يف مقاربـة هـذا العمـل، متـشيا مـع العـدد الـوفري مـن الثقافـات              وكل برملان سـيد قـر      - ٢٧
علــى أنــه جيمــع بينــها كلــها جهــد يرمــي إىل دمــج أعمــال األمــم  . الربملانيــة املوجــودة يف العــامل

وفيما تتزايد هذه اجلهود قوة وتتـسع       . املتحدة يف األعمال التشريعية واإلشرافية اليومية للربملان      
 تـسعى دومـا إىل زيـادة الوصـول إىل عمليـات األمـم املتحـدة واملـشاركة                   نطاقا، فإن الربملانـات   

 .بطرق تزداد تنوعا يف أنشطتها
فهـو يــشجع  . واالحتـاد الربملـاين الــدويل يـشكل عنـصرا حاســم األمهيـة يف هـذا املعادلــة       - ٢٨

اختاذ الربملانات لإلجراءات، حيث يقوم يف ذلـك بـدور العامـل املـساعد، بتـسهيل التفاعـل مـع                    
عامل األمم املتحدة، وبصورة أعم، املساعدة على كفالة مساع آراء األوساط الربملانيـة يف األمـم               

وكلمــا قويــت الــصلة بــني الربملانــات واالحتــاد، حتــسنت فرصــة بلــوغ النقطــة احلامســة  . املتحــدة
 الالزمة ملمارسة اثر دائم على األمم املتحدة

هـو وضـع     للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة،     على حد تعبري آخر قـرار    ،والتحدي املاثل  - ٢٩
تقـدمي دعـم أكـرب وأكثـر جتانـسا مـن الربملانـات ألعمـال                ” استراتيجية مشتركة من أجل كفالة    

شؤون األمم املتحـدة بتقـدمي العناصـر األساسـية      لويتطلع االحتاد إىل قيام جلنته      . “األمم املتحدة 
 .ملثل هذه السياسة

 


