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                        الدورة السابعة والستون
ــود       ١١٨    و   ٦٩    و   ٣٣    و   ٢٨  و   )  أ (    ٢٥    و   ١٥         البن

                من جدول األعمال
             ثقافة السالم

           االسـتعراض    :                                   األنشطة التنفيذية من أجل التنمية   
                                                   الشامل الذي جيري كـل أربـع سـنوات لـسياسة             

                                الـــيت تـــضطلع هبـــا منظومـــة                التنفيذيـــة             األنـــشطة 
                       املتحدة من أجل التنمية      األمم

       املرأة        النهوض ب
                           منع نشوب النـزاعات املسلحة
                           تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
                               تعزيز منظومة األمم املتحدة

             موجهــة إىل     ٢٠١٢        ديــسمرب  /              كــانون األول  ١٨                        مــذكرة شــفوية مؤرخــة     
                                                     األمني العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
                                 اهتــا إىل مكتــب األمــني العــام،                                                              هتــدي البعثــة الدائمــة للمغــرب لــدى األمــم املتحــدة حتي    
                إىل اجلمعيـة         حتيـل                                                              رئـيس جملـس إدارة االحتـاد الربملـاين الـدويل، بـأن                             بوصف املغرب   ،      وتتشرف

ــص  ــة ن ــرارات  وص              العام ــيت اعتمــد     و            الق ــة ال ــات التالي ــة ا هت                                   اإلعالن ــا            االحتــاد يف         مجعي      ١٢٧         دورهت
   :    ٢٠١٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦        كيبيك يف       مدينة     يف  ة      املعقود
                                                                                              البعثــة امليدانيــة الربملانيــة إىل ألبانيــا واجلبــل األســود وتقريــر جلنــة االحتــاد الربملــاين        تقريــر   •  

ــدويل  ـــ           الــ ــة بـ ــدة                   املعنيــ ــم املتحــ ــدان  (                          شؤون األمــ ــرفقني    ٢٥    و    ١١٨            البنــ ــر املــ                        ؛ انظــ
   )       والثالث     األول
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   )                  ؛ انظر املرفق الثاين  ٣٣      البند  (                    قرار عن احلالة يف مايل    •  
ــ   الب (                                       طنـــة واهلويـــة والتنـــوع الثقـــايف                                         إعـــالن مدينـــة كيبيـــك بـــشأن املوا    •             ؛ انظـــر   ١٥  د     نـ

   )      الرابع      املرفق
ــة عمــــل الربملانــــات    •   ــسانية         الــــيت                                خطــ ــارات اجلنــ ــد    (                                     تراعــــي االعتبــ ــر   ٢٨          البنــ            ؛ انظــ

   )     اخلامس      املرفق
          التفـضل                           مكتـب األمـني العـام          مـن                                                    البعثة الدائمة للمغرب لدى األمـم املتحـدة              لتمس  وت  

   .                               ها وثيقة من وثائق اجلمعية العامة                  ومرفقاهتا باعتبار      املذكرة           بتعميم هذه 
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ــق األول لل     ــشفوية املؤرخــة                 املرف ــسمرب  /              كــانون األول  ١٨                            مــذكرة ال       ٢٠١٢        دي
                                                               املوجهة إىل األمني العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  ] والفرنسيةإلنكليزيةبا: األصل[

  
                     تركــز علــى إصــالح      ود                                                           البعثــة امليدانيــة الربملانيــة إىل ألبانيــا واجلبــل األســ      

        املتحدة     األمم
      ٢٠١٢      سبتمرب  /       أيلول  ١٤-   ١٠    

  
                معلومات أساسية    

      ٢٠٠٨                                شؤون األمم املتحدة يف مطلـع عـام    ب          املعنية                                أنشئت جلنة االحتاد الربملاين الدويل      
                         وجتتمـع اللجنـة بكامـل       .                                                                          يف سياق الشراكة املتنامية بني األمم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل            

        وتعقـد    .                                                                          مرة واحدة يف السنة، مبشاركة ممـثلني عـن مجيـع الربملانـات األعـضاء يف االحتـاد              هيئتها  
                                                                                              اللجنة جلسات استماع مع كبار املسؤولني يف األمم املتحدة، وتدرس حالة تنفيـذ االلتزامـات               

                                األمـــم املتحـــدة الرئيـــسية            يف عمليـــات                                توضـــيح أي مـــسامهة برملانيـــة          فــــي                      الدوليـــة، وتـــساعد
                                                                             والتنمية املستدامة، وحقوق الشعوب األصلية، ومتكني املـرأة، وسـيادة القـانون يف              املناخ،      تغري (

    ).                          الشؤون الدولية، وما إىل ذلك
                                                                                                  وتسترشد اللجنـة يف عملـها بتوجيهـات فريـق استـشاري، يتـألف مـن عـدد خمتـار مـن                        

     يف                                                                                    ولـدى الفريـق االستـشاري واليـة واسـعة، تتـضمن تقيـيم التقـدم احملـرز                    .    ِّ              املشرِّعني البـارزين  
                           وحـدة العمـل يف األمـم        ”        مببادرة                                                          تنفيذ اإلصالح املعين بتوحيد كيانات األمم املتحدة املعروف         

                                                                   علـى املـستوى القطـري، بغيـة حتقيـق قـدر أكـرب مـن االتـساق يف            )  “              توحيـد األداء   ” (  “       املتحدة
                                                      وحتقيقـا هلـذه الغايـة، أوفـدت بعثـات ميدانيـة يف        .                                                  عمليات األمم املتحدة وتعزيـز فعاليـة املعونـة       

ــسنوات األخــرية   ــد،           إىل عــدة                   ال ــهج اجلدي ــذا الن ــذ ه ــدان تنف ــا املتحــدة                                            بل ــة ترتاني ــل مجهوري                                       مث
   . )١  ( )    ٢٠١١ (           ، وسرياليون  )    ٢٠١١ (        ، وغانا  )    ٢٠٠٩ (            ، وفييت نام  )    ٢٠٠٨ (

                                                                                               وقد جـرى إطـالع الربملانـات األعـضاء يف االحتـاد وجمتمـع األمـم املتحـدة علـى نطـاق                        
       مــن  ا     عــدد                  األمــم املتحــدة         تناولــت      وقــد   .            البعثــات                                      النتــائج الــيت انتــهت إليهــا هــذه              واســع علــى 

                                                                              هـذه البعثـات وأوردهتـا يف وثـائق الـسياسات، مبـا يف ذلـك تقريـر                                اليت خلصت إليها            التوصيات  
                                                                   عـن التفاعـل بـني األمـم املتحـدة والربملانـات الوطنيـة                   ٢٠١٢                                         األمني العـام لألمـم املتحـدة لعـام          

_________________ 
ــروين       )١ (   ــع اإللكتـــــ ــسابقة يف املوقـــــ ــة الـــــ ــذه البعثـــــــات امليدانيـــــ ــارير هـــــ   ميكـــــــن االطـــــــالع علـــــــى تقـــــ

http://www.ipu.org/un-e/un-cmt.htm. 
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                         الــذي اعتمــد بتوافــق       ٢٦١ /  ٦٦                 معيــة العامــة          وقــرار اجل   )A/66/770   (                          واالحتــاد الربملــاين الــدويل 
   .                                        دولة رمسيا باعتبارها مقدمي مشروع القرار  ٩٠           ، مع توقيع     ٢٠١٢     مايو  /            اآلراء يف أيار

                                                                                              واستنادا إىل هذه التجربة اإلجيابية، ونظرا لوجود إمكانية إلحراز مزيـد مـن التقـدم يف                  
                                     عثة ميدانية إىل منطقـة جغرافيـة        ب            بالذهاب يف         عمله                                           هذا اجملال، قرر الفريق االستشاري مواصلة       

                 َ                                                     وبـدعم قـوي مـن برملـاَني البلـدين املـضيفني، أوفـدت بعثـة                   .                                   خمتلفة، هي جنـوب شـرق أوروبـا       
 (                                  إىل ألبانيـا واجلبـل األسـود           ٢٠١٢       سبتمرب   /        أيلول   ١٤       إىل     ١٠                      جديدة يف الفترة من     

 

        وتـرأس     . )٢
           الــسيدة       وضـمت   ،                             ، رئـيس الفريــق االستـشاري   )                بوركينـا فاسـو   (                                   البعثـة الـسيد ميليغـي تــراوري    

                                        ، والـسيد خوسـيه كـارلوس ماهيـا          )        اجلزائـر  (                             ، والـسيد صـالح دراجـي         )        فنلنـدا  (               كاتري كـومي    
ــواي ( ــفهم   )            أوروغـ ــشاري، و           بوصـ ــق االستـ ــضاء يف الفريـ ــي                                    أعـ ــدويل         ممثلـ ــاين الـ ــاد الربملـ                                االحتـ

   .                                                              فيليب وميغيل بريميو، والسيدة كارينا غالفاليسي من برملان أوروغواي     أندا
                                                                    ستــشاري خــالل بعثتــه مــع طائفــة واســعة مــن أصــحاب املــصلحة                       واجتمــع الفريــق اال  

                              رؤسـاء الربملانـات ورؤسـاء       (                        مـسؤولني برملـانيني       تـ        ضمـ   “            توحيد األداء  ”                   املشاركني يف عملية    
                            وزارات املاليــة، والتنميــة  (                   ، وممثلــي حكومــات  )                                                  وأعــضاء جمموعــة خمتــارة مــن اللجــان الربملانيــة 

                         ألمـم املتحـدة، وشـركاء     ل                   قطريـة تابعـة          ، وأفرقة ) ك                                         االقتصادية، والشؤون اخلارجية، وما إىل ذل    
                                                عــن االحتــاد األورويب ومنظمــات اجملتمــع املــدين   ني                              جهــات ماحنــة ثنائيــة وممــثل      مــن  (            يف التنميــة 

                                                               ويف كــل مــن ألبانيــا واجلبــل األســود، أتيحــت للفريــق          ).          دوليــة        إمنائيــة                     املــشاركة يف بــرامج  
   .                 م املتحدة يف امليدان                                             االستشاري أيضا الفرصة لزيارة مشاريع مشتركة لألم

                                                                                           البعثـات الـسابقة، ملـس الفريـق االستـشاري واقعـا سياسـيا واقتـصاديا خمتلفـا                   ب         ومقارنة    
       األمـم          أنـشطة                  شـكل طبيعـة               وهـو مـا                                                        للغاية يف هذين البلدين الواقعني يف جنوب شرق أوروبـا،     

           للتحــول                                                       فكــل مــن البلــدين يــشهد عمليــة متــسارعة الــوترية   .                                    املتحــدة يف ألبانيــا واجلبــل األســود
            ذات الـدخل                 إىل البلـدان                كـال البلـدين         وينتمي    .       عاما   ٢٠                                     الدميقراطي منذ سقوط الشيوعية قبل      

                                    تقــدمت ألبانيــا بطلــب رمســي        ، إذ                                        ويتطلعــان إىل عــضوية االحتــاد األورويب                   املتوســط األعلــى 
ــسان   ــضوية االحتــاد يف ني ــل  /                            لع ــد مرشــح         ٢٠٠٩        أبري ــل األســود مركــز بل ــنح اجلب                                                       ، يف حــني م

   .    ٢٠١٠      ديسمرب  /                حتاد يف كانون األول          لالنضمام لال
_________________ 

                       على أساس جترييب، وهذه      “                             وحدة العمل يف األمم املتحدة     ”           مبادرة            بتنفيذ     ٢٠٠٧                              تقوم مثانية بلدان منذ عام         )٢ (  
                                                                                                              ألبانيا وأوروغـواي وباكـستان ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة والـرأس األخـضر وروانـدا وفييـت نـام                       :           البلدان هي 
  :                                               ، كبلدان بادئة مـن تلقـاء نفـسها، وهـي                         النهج املذكور           طواعية           دان األخرى                      واعتمد عدد من البل     .         وموزامبيق

ــان وبوتــسوانا واجلبــل األســود وجــزر القمــر      ــدة وبــنن وبوت ــا اجلدي ــابوا غيني ــدا وب ــا وإندونيــسيا وأوغن                                                                                                                             إثيوبي
ــا                         الدميقراطيــة الــشعبية             ومجهوريــة الو ــا وســاموا وســرياليون وسيــشيل وقريغيزســتان وكرييبــاس وكيني                                                                            وزامبي

 .                                        ليربيا وليسوتو ومايل ومالوي وملديف وناميبيا و
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                                                                                                ألبانيا، الـيت كانـت ذات يـوم مـن أفقـر بلـدان الكتلـة االشـتراكية الـسابقة                        خطت     وقد    
ــة   ــة، خطــوات هائل ــسياسي             علــى طريــق                                   وأكثرهــا عزل            وأدت تلــك   .                                 اإلصــالح االقتــصادي وال

                      ية التحتية للطاقـة                  تطوير البن        جمال                                                              اخلطوات إىل انفتاح البلد أمام االستثمار األجنيب، ال سيما يف         
                     حالـــة التفـــاوت         تفـــاقم                                                                    إال أنـــه ال تـــزال هنـــاك مـــشكالت اجتماعيـــة مهمـــة، منـــها     .          والنقـــل

    .                                           اجلرمية املنظمة، وارتفاع مستوى العنف ضد املرأة       انتشار            االقتصادي، و
                                           بلد شهد يف أقل مـن عقـد تغـيريات             هو                  رئيس الربملان،       ذكر                           أما اجلبل األسود، فمثلما       

                                                                              لــة، بـدءا مـن كونــه جـزءا ال يتجـزأ مــن مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديــة                          كـبرية يف وضـعه كدو  
ــرورا     ١٩٩٢                     االشــتراكية يف عــام   ــد           ، م ــدالع احلــربني البوســنية                          بتفكيــك ذلــك البل ــا وان                                        الحق

ــام          ــل األســود يف ع ــة صــربيا واجلب ــاد دول ــام احت ــك، وقي ــب ذل ــة عق ــابع     ٢٠٠٣                                                                                        والكرواتي           بط
  .     ٢٠٠٦        مـايو    /                                       االستقالل للجبـل األسـود يف أيـار                                                  المركزي أكرب وانتهاء باالستفتاء الذي منح     

                   نـسمة، دولـة        ٦٠٠    ٠٠٠                 قلـيال عـن             سـكاهنا        عـدد                اليت يزيـد                                تزال مجهورية اجلبل األسود،        وال
     .                                                 املشهد السياسي فيها تعدد األحزاب السياسية العرقية    يسود                متعددة القوميات 

  
           يف ألبانيا   “                        وحدة العمل يف األمم املتحدة ”       مباردة     

                                                                             مــشهود يف البعثــات الــسابقة الــيت اضــطلع هبــا الفريــق االستــشاري، يهــدف               مثلمــا هــو  
   “                                    وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة           ”  أو   “              توحيـد األداء   ”              حتـت شـعار     -                    إصالح األمم املتحدة    

                                    أولويــات التنميــة الــيت حتــددها                                                       عمليــات األمــم املتحــدة علــى الــصعيد القطــري مــع          مواءمــة    إىل 
          النـسبية                                 األمـم املتحـدة ملزياهـا             حـشد               إىل حتـسني         الحات        جناح اإلص        ويؤدي    .                 السلطات الوطنية 

      شـأن        ومـن   .                                                                مـن النـوع الـذي يتـيح هلـا وضـعها الفريـد تقدميـه                                            تقدميها للخربات االستراتيجية     و
         العـرض،                    يكـون الطلـب، ال                                     زمـام األمـور، مبـا يكفـل أن            ة                      السلطات الوطنيـ      تويل             أن يعزز     ذلك

   .       الوطنية               ولويات التنمية       داعمة أل        املشاريع         الربامج و                                   هو القوة الدافعة للمعونة، وأن تكون 
        توحيــد  ”          مبــادرة            يف تطبيــق          املــشاركة                       البلــدان الثمانيــة      أحــد                              وقــد وقعــت ألبانيــا، وهــي   
   /              يف تـشرين األول    “                             لوحدة العمل يف األمـم املتحـدة   ”               ، أول برنامج                     على أساس جترييب    “     األداء

                           يـستند إىل االسـتراتيجية                                   وكان هـذا الربنـامج األول          ).     ٢٠١١-    ٢٠٠٧        للفترة     (    ٢٠٠٧        أكتوبر  
                                                                                                            الوطنية للتنمية والتكامل وكان موجها باألسـاس حنـو دعـم جهـود ألبانيـا الراميـة إىل التحـضري                     

                      مـن دوالرات الواليــات                 مليــون دوالر   ٩٨               ص مـا جمموعـه    ِّ صِّ  ُ وُخــ  .                         لالنـضمام لالحتـاد األورويب  
     يف    ٣١ (          احلوكمـة     :                               لربنامج، على النحـو التـايل         يف ا                       مخسة جماالت رئيسية             أنشطة       لتنفيذ        املتحدة  

     يف    ١٧ (                           ، والتنميـة اإلقليميـة       )           يف املائة    ١٧ (            ، والبيئة    )           يف املائة    ٢٧ (                     ، واخلدمات األساسية     )     املائة
                                                              وقام الصندوق املوحد ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحـدة،             ).      املائة  يف  ٨ (             ، واملشاركة    )     املائة

                                 يف املائـة مـن امليزانيـة         ٢٥             مج، بتمويل                                                           الذي أنشئ لتيسري الدعم املقدم من اجلهات املاحنة للربنا        
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                                                                                            ، مـع مــسامهات مـن إســبانيا والـسويد وسويــسرا وفنلنـدا والنــرويج والنمـسا وهولنــدا       ة      مجاليـ   اإل
    ١٤                      يلقـى دعمـا مـن          “                                    وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة         ”                  وكـان برنـامج     .                   واملفوضية األوروبية 

ــا     ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ــا مــن وكــاالت األم ــا             وكانــت رؤ   .                                                              كيان ــة وقيادهت ــة احلكوم                           ي
   .       ألبانيا  بـ  “                         وحدة العمل يف األمم املتحدة ”                     عنصرين حامسني لنجاح هنج 

      علــى    “                                 لوحــدة العمــل يف األمــم املتحــدة ”                                                وقــد ســاعد الــدعم املقــدم مــن أول برنــامج  
   :   ، مت                          الربنامج؛ فعلى سبيل املثال     ركائز     من      ركيزة                             النهوض بأولويات ألبانيا يف كل 

                                                                        استراتيجية املـساواة بـني اجلنـسني ومكافحـة العنـف العـائلي؛                 رار  إق  :       احلوكمة        يف جمال      •  
                    ؛ ووضـع الـصيغة         ٢٠١٣-    ٢٠١٠                                                    والشروع يف خطة العمل الوطنية لتشغيل الـشباب،         

   ؛                              خلطة العمل الوطنية من أجل الطفل         النهائية 
                                                                            وتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة لعقـد إدمـاج الرومـا؛ واألخـذ                       حتـوير   :                  يف جمال املـشاركة      •  

       نتخــب  ُ ُت                 ، رغــم أنــه مل      ٢٠١١                                 يف االنتخابــات احملليــة لعــام          اجلنــسني               بنظــام حــصص  
ــن        ١٢,٤   إال ــر مــ ــوائم علــــى أكثــ ــتملت القــ ــة، يف حــــني اشــ ــة   ٣٠                                                                          يف املائــ               يف املائــ
   ؛       املرشحات   من

                                                              قـانون التعلـيم قبـل اجلـامعي للحـد مـن حـواجز                       مراجعـة   :                          يف جمال اخلدمات األساسـية       •  
   ؛     ملعلمني        اخلاصة با     عايري                  شروط التأهل وامل            وزيادة تنظيم  ؛            عدم التكافؤ

                                                                          قـوانني جديـدة يف جمـال محايـة البيئـة وتقيـيم األثـر البيئـي وإدارة                إقـرار   :                 يف جمـال البيئـة     •  
                                                                          جمموعـة مـن أربعـة قـوانني جديـدة بـشأن ختفيـف أثـر تغـري                        إعداد           إضافة إىل      ،        النفايات

  :        هـي                                                                                   املناخ، متشيا مع توجيهات االحتاد األورويب، أصـبحت جـاهزة للموافقـة عليهـا،             
         قـــانون                      توليـــد الطاقـــة، و         قـــانون                      كفـــاءة الطاقـــة، و         قـــانون                        الطاقـــة املتجـــددة، و         قـــانون 

                    خمتــربات ومراكــز          وإنــشاء                                      تقــدم يف نظــام للرصــد الــوطين،              ومت إحــراز   .           االمتيــازات
                                                                                                  مرجعية للوقوف على حالـة اهلـواء والتربـة والنفايـات الـصلبة وميـاه الـصرف الـصحي                   

   ؛      واملياه                                   والتنوع البيولوجي والرصد البيولوجي 
                  قيـام احلكومـة،     و  .                               إصـالح أبطـأ إىل حـد مـا                   وتـرية           تـسجيل                                 يف جمال التنميـة اإلقليميـة،          •  

                                                   تقــدمي املــساعدة يف مرحلــة مــا قبــل االنــضمام،           ضــمن صــك                  مقتــرح للتمويــل        إطــار   يف
ــامج                االحتــاد األورويب      مبــد ــ         بربن ــامج  ”   ي م ُ ُس ــة           التنفيــذي          الربن ــة اإلقليمي ــستند  “                       للتنمي           ي
ــشاركية تــش    إىل ــة ت ــة                        عملي ــ   معن                    مل وزارات تنفيذي ــك،    .                     ومــشاورات عامــة  ة   ي               ومــع ذل
   .                  إىل تنمية القدرات      كبرية          تزال احلاجة  ال
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                                            ، قامــت حكومــة ألبانيــا ومنظومــة األمــم     ٢٠١١                                          ومــع هنايــة املرحلــة التجريبيــة يف عــام   
          املكتــسبة                     بنــاء علــى اخلــربة    “                                 لوحــدة العمــل يف األمــم املتحــدة ”                                 املتحــدة بــصياغة ثــاين برنــامج 

                    وسـينفذ الربنـامج      .             للربنـامج                                                 واإلجنـازات الـيت حتققـت يف الـدورة األوىل                  ستخلـصة      امل        والدروس
   ،    ٢٠١٦     إىل     ٢٠١٢                    ، يف الفتـــرة مـــن     ٢٠١١          أكتـــوبر  /                                        اجلديـــد، الـــذي وقـــع يف تـــشرين األول

                                                  وكالــة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــة    ١٩                                          بوصــفه خطــة عمــل مــشتركة للحكومــة و 
                                                        يف احلوكمـة، وسـيادة القـانون، واالقتـصاد والبيئــة،                              وتتمثـل جمـاالت التركيــز    .                   الدوليـة للـهجرة  

                                       وتبلــغ االحتياجــات املاليــة املتوقعــة   .                                                                 والتنميــة اإلقليميــة واحملليــة، والــسياسة االجتماعيــة الــشاملة
ــرة  ــو     ٢٠١٦-    ٢٠١٢           للفتــ ــغ     ١٢٦         حنــ ــل مبلــ ــون دوالر، يظــ ــها     ٧٥                                    مليــ ــون دوالر منــ                          مليــ

   .    متويل    دون
              جلنـة حتـديث       “                               العمـل يف األمـم املتحـدة             وحـدة  ”                                     وتأيت على رأس هيكل إدارة مبادرة         

ــوزراء  (         احلكومــة  ــة                                 ، الــيت تعمــل بوصــفها أعلــى    )                         برئاســة أحــد ال ــسياسات        هيئ ــصنع ال ــة ب                              معني
                                                                             وبتوجيه من هذه اللجنة، تتوىل إدارة االستراتيجية والتنسيق بـني املـاحنني              .                    والقرارات والتنسيق 

                ويـشترك مـدير     .                     م املتحـدة واحلكومـة                                                          مسؤولية تنسيق ومتابعة تنفيذ األنشطة املشتركة بني األم       
                                                                                                         اإلدارة، مــع املنــسق املقــيم لألمــم املتحــدة، يف رئاســة اللجنــة التنفيذيــة املــشتركة، الــيت تتخــذ     

      صندوق     الـ                                                                                          قرارات تنفيذية بشأن مهام سـري العمـل الـسنوية للـربامج واملخصـصات املقدمـة مـن               
                                 ألمم املتحدة القطري، حتـت قيـادة                  ويتوىل فريق ا    .                                            املوحد ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة      

                                                                                                         املنـسق املقــيم، إدارة التنفيــذ الـشامل مــن جانــب األمـم املتحــدة مــن خـالل أفرقــة عاملــة معنيــة     
          األطـراف                                                                                                            بالنواتج تقـوم بتجميـع العناصـر التقنيـة الفاعلـة مـن الـوزارات التنفيذيـة وغريهـا مـن                      

          صـندوقا                              لعمـل يف األمـم املتحـدة                                                 وميثل الصندوق املوحد ملبـادرة وحـدة ا         .                      التنفيذية ذات الصلة  
                               ويـتم تـشجيع اجلهـات املاحنـة       .                                                             تقوم من خالله اجلهات املاحنة بتجميـع مواردهـا لـدعم الـربامج     

   .                                                                                                     على تقدمي التزامات غري خمصصة والتزامات متعددة الـسنوات لزيـادة إمكانيـة التنبـؤ بالتمويـل               
   .                     م املتحــدة املــشاركة                                                                           ويكمــل الــصندوق املــوارد األساســية وغــري األساســية لوكــاالت األمــ       

   .                                                                       يشارك برملان ألبانيا بأي حال من األحوال يف هياكل السياسات والتنسيق املذكورة   وال
                        وحـدة العمـل يف األمـم     ”                                                                      ومن حيـث النتـائج، تـرى الـسلطات األلبانيـة أن جتربـة هنـج                 
  ت                                                                                   األمهية، وتـستجيب لالحتياجـات واألولويـات الوطنيـة، وتتـواءم مـع متطلبـا                      بالغـة     “      املتحدة

          التركيـز           تعزيـز                     زمـام األمـور و              احلكومـة      تويل                                             االنضمام لالحتاد األورويب، وساعدت على زيادة       
        احلامسـة                           لسد الفجوات الصغرية          وفعال             برنامج مرن               تنطوي على           أهنا             وثبت أيضا   .           االستراتيجي

                                        التنسيق والتآزر والـوعي والـشفافية         “                            وحدة العمل يف األمم املتحدة     ”                  وقد زاد برنامج      .   ية   األمه
              ن والـشركاء    و                                     وكاالت األمم املتحدة واحلكومة واملـاحن       :                                     جلميع اجلهات الفاعلة الرئيسية، وهي    

                                                                               وأتاح وجود صوت ودعوة أقـوى وأكثـر توحـدا بـشأن حقـوق اإلنـسان واإلدمـاج             . ن و    اآلخر
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                                                         فيمـا يتعلـق مبنظومـة األمـم املتحـدة، فقـد عـزز                   أمـا     .                                 وقضايا املـساواة بـني اجلنـسني                االجتماعي  
                                                                                                  ي للمنـسق املقـيم ويـسر حـدوث تغـيري يف العقليـة باجتـاه روح فريـق أكثـر إجيابيـة                                     الدور القيـاد  

                وخطـط العمـل       “                  ميزانيـة واحـدة    ”        مثل              املستخدمة                        وقد ثبتت جدوى األدوات     .             لألمم املتحدة 
                                                                                                        الـسنوية املوحـدة مـن حيـث التخطـيط وقابليـة التنبـؤ والرقابـة االسـتراتيجية والرصـد لكـل مـن             

                                                                      وتؤدى اخلدمات املـشتركة بتكـاليف إداريـة أقـل وتـستجيب بـسرعة             .                      األمم املتحدة واحلكومة  
ــاجم  ل      أكــرب  ــاح هنــج     . ي                لــدعم الربن ــة     “                                  وحــدة العمــل يف األمــم املتحــدة   ”              وأت                         أيــضا حتقيــق فعالي

                                                                 لـــدعم الوكـــاالت غـــري املقيمـــة، ممـــا زاد احتمـــال حتقيـــق    ة     َّ    املعـــدَّ                                التكـــاليف لنقـــاط الـــدخول
   .    أفضل      نتائج

                              يف كــل مــن وزارة اخلارجيــة          ألبــان                 ، أكــد مــسؤولون                                   وفيمــا يتعلــق بتحــديات املــستقبل  
                                                                                                        وإدارة االستراتيجية والتنسيق بني املاحنني أن التغـيريات اإلجيابيـة يف عمـل فريـق األمـم املتحـدة                   

                           إال أن اهلياكـل يف مقـر         .                                                                    القطري اعتمدت إىل حد كبري على حسن نية أعضاء الفريق أنفـسهم           
                                                           حـىت اآلن مـن حيـث إجـراءات إعـداد امليزانيـات                                          متوائمـة بالقـدر الكـايف           ليست                األمم املتحدة   

             وحــىت يتــسىن   .                                                                                   والتقــارير، والــدورات الربناجميــة، ومــستويات تفــويض الــسلطة للمنــسق املقــيم  
                          يـتعني إحـداث تغـيريات         “                                    وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة         ”          مبـادرة                               إحراز مزيد من التقدم يف      

       وذلـك    .                          علـى الـصعيد القطـري                                                                      على مستوى املقر، نظرا ألنه قد جرى إحراز كل تقـدم ممكـن              
                                                                                                        يف الواقع أحد االستنتاجات الرئيسية اليت انتهى إليها املـؤمتر احلكـومي الـدويل الرفيـع املـستوى                  

        يونيــه  /        حزيــران   ٢٩     إىل   ٢٧                                                                       اخلــامس املعــين بتوحيــد األداء الــذي عقــد يف تريانــا يف الفتــرة مــن   
٢٠١٢    .   

                 قاومـة لقبـول                وجـود م               اسـتمرار         هـي      األوىل  :                         املاحنني، ذكرت صعوبتان             على مستوى  و  
  ،  ا                                   احلفاظ على األولويات اخلاصة هبـ                           اجلهات املاحنة بدال من          جهـود         تنسيق                       فكرة قيام احلكومة ب   

   ، ا                                              احلفــاظ علــى ختــصيص االعتمــادات يف مــسامهاهت  ا                                          و مــا يــرتبط بــصورة مباشــرة بتفــضيله     وهــ
  يف               املـسألتني     ا     كلتـ          وتـؤثر      .                                     واجهها يف توفري متويل متعدد السنوات      ت                             والثانية هي الصعوبات اليت     

              وعـالوة علـى     .                                                       صندوق املوحد ملبادرة وحدة العمـل يف األمـم املتحـدة          ال          إدارة                     إمكانية التنبؤ يف  
                                                                                                              ذلك، ففي حالة ألبانيـا، بـدأت عـدة جهـات ماحنـة اإللغـاء التـدرجيي لـدعمها يف ضـوء التقـدم                        

                         الكـبرية املتبقيـة يف                                   ومن مث فإن سد فجوة التمويل       .                                            احملرز يف انضمام ألبانيا إىل االحتاد األورويب      
        مليــون     ١٢٦                           مليــون دوالر مـن إمجــايل    ٧٥ (                                          احلـايل لوحــدة العمــل يف األمـم املتحــدة         نــامج      الـرب 

   .                                         يتطلب اتباع هنج خمتلفة حىت يتسىن إجناح الربنامج  )     دوالر
                                                                                        وغالبا ما كانت االجتماعات اليت تعقدها البعثة مع ممثلي اجلهات املاحنة واجملتمـع املـدين تؤكـد       

          وقـد ردد    .             يف ألبانيـا     “                                  وحدة العمـل يف األمـم املتحـدة        ”         لنهج          اإلمجالية                     العام والتوقعات           التقييم
   .                                      ذلك أيضا أعضاء فريق األمم املتحدة القطري
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               ، مبـا يف ذلـك                     الفـاعلني املعنـيني                                                              وفيما يتعلق مبشاركة الربملـان احملـددة، فقـد ذكـر مجيـع             
                                      شتركة، وجـود حـاالت عديـدة مـن                          يف جهـود مـ            بنـشاط              شـاركوا     ن                         أعضاء اجملتمع املدين، الذي   

        وتــشمل   .  “                                 وحــدة العمــل يف األمــم املتحــدة  ”                                                        التفاعــل الوثيــق بــني اللجــان الربملانيــة وبرنــامج   
                                  إنشاء جلنـة برملانيـة للـسكان         :                                                                  األمثلة اليت ذكرها مدير إدارة االستراتيجية والتنسيق بني املاحنني        

                                           ع اللجـان املعنيـة بالـصحة والـشؤون                               قوق الطفل؛ والعمل م    حل                                   والتنمية؛ وإنشاء جمموعة برملانية     
                                                                                                        االجتماعية بشأن املسائل املتصلة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز؛ والعمـل مـع نائبـات                   
                                                                                                       الربملــان؛ ومبــادرات تنميــة القــدرات مــع اهلياكــل الربملانيــة اإلداريــة؛ واإلعــداد للتــصديق علــى   

             مـن أجـل                               وة مـع رئـيس الربملـان                                                                     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والعمل يف جمـال الـدع          
ــرأة ومكافحــة العنــف اجلنــساين   ــشأن          عــدة              والعمــل مــع    ؛                                          متكــني امل ــشاور ب ــة للت                                        هياكــل برملاني

   .                                  التغيريات التشريعية والدعوة إلحداثها
ــاعالت بــني هنــج        ــرة التف ــة كث ــم   ”                                                              ويف حــني تظهــر هــذه األمثل                          وحــدة العمــل يف األم
                 سـاعد علـى                وهـو مـا     -                                 هياكـل برملانيـة متنوعـة                                             وشركاء اجملتمع املدين الـذين لـديهم         “      املتحدة
                                                                              فقـد تولـد لـدى البعثـة انطبـاع متمـايز بأنـه ال توجـد حـاالت                     -                             ثقة كبرية بني الـشركاء           إجياد

       وحــدة  ”       لنــهج       مـــة                املــسامهة العا                   نظــرة عامــة علــى                                             واضــحة ميكــن فيهــا للربملــان أن حيــصل علــى 
                                        يـــشري ذلـــك إىل أن برملـــان ألبانيـــا  و  .                                  يف جهـــود التنميـــة يف ألبانيـــا   “       تحـــدة  امل      مـــم              العمـــل يف األ

   .                  أو يف اإلشراف عليه “                        وحدة العمل يف األمم املتحدة ”         لربنامج      العام               يشارك يف التوجه   ال
  

                يف اجلبل األسود “    تحدة  امل   مم                وحدة العمل يف األ ”       مبادرة     
              وحدة العمـل    ”                                                                          يعد اجلبل األسود من البلدان اليت بدأت من تلقاء نفسها يف اتباع هنج              
ــ ــي حزيــران   .  “          م املتحــدة       يف األم ــه  /               فف ــم املتحــدة         ٢٠٠٩        يوني ــق األم ــت احلكومــة وفري                                                ، اتفق

        لفتــرة  ل                                                                                              القطــري علــى وضــع برنــامج متكامــل لألمــم املتحــدة، ونتــائج متوخــاة وإطــار للميزنــة   
                                   ، الـــيت مت التوقيـــع عليهـــا يف    )    ٢٠١١-    ٢٠١٠ (                              مثلـــت مرحلـــة االنتقـــال    و  .     ٢٠١٦-    ٢٠١٠
                                           والربجمــة والتنفيــذ بــني احلكومــة وفريــق           لتخطــيط                      بدايــة االشــتراك يف ا  ،     ٢٠١٠        يونيــه  /        حزيــران

                    لربنـامج، وأقامـت             دعمـا ل           املـاحنني           بيــن            عالقـات     ال            ، وعـززت     ء    شركا    الـ                            األمم املتحـدة القطـري و     
                                                                                               شــراكات قويــة مــع املؤســسات الوطنيــة ذات الــصلة والــشركاء اإلمنــائيني، واســتهدفت إثبــات  

  :                                   ســتراتيجية الــثالث للربنــامج هــى                    وكانــت الركــائز اال  .                                           قيمــة برنــامج األمــم املتحــدة املتكامــل 
        ووفـرت    .                                                                                         اإلدماج االجتماعي واحلكم الدميقراطي والتنمية االقتـصادية املـستدامة ومحايـة البيئـة            

                                                       التابعة لألمم املتحدة املوارد لكل عام من هـذين           “            توحيد األداء  ”                               اآللية املوسعة لتمويل مبادرة     
                        وهــي أيــضا جــزء مــن   .             الق الربنــامج      إطــ يف                          مليــون دوالر للمــساعدة    ١,٦                      العــامني مبــا جمموعــه 

   .                                 االستراتيجية املشتركة لتعبئة املوارد
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                                                                                                      وقد دخـل برنـامج األمـم املتحـدة املتكامـل اآلن مرحلتـه الثانيـة، وهـى مرحلـة الـدمج                        
ــيم  ــن     ، )    ٢٠١٦-    ٢٠١٢ (           والتقي ــدا م ــيت تعكــس مزي ــل و  ال                               ال ــآزر   ال         تكام ــى صــعيد         ت ــدعم               عل         ال

   .                                   سامهة يف حتقيق أولويات التنمية الوطنية مل        من أجل ا                      بني منظمات األمم املتحدة      فيما
                                                                                                 وتقــوم بــإدارة برنــامج األمــم املتحــدة املتكامــل اللجنــة التوجيهيــة القطريــة املــشتركة،      

                                                                                                              املؤلفة من عدد يـصل إىل سـبعة مـن ممثلـي الـوزارات املعنيـة الرفيعـي املـستوى، ومجيـع أعـضاء                        
                             هتم مــــن قبــــل اللجنــــة                                                                                      فريــــق األمــــم املتحــــدة القطــــري، وممــــثلني عــــن املــــاحنني تــــتم دعــــو  

  .                                                                       وزير اخلارجية والتكامـل األورويب واملنـسق املقـيم لألمـم املتحـدة                          رأسه كل من      وي  .         التوجيهية
ــد      ــذ ورصـ ــراف علـــى تـــصميم وتنفيـ ــشتركة باإلشـ ــة املـ ــة القطريـ ــة التوجيهيـ                                                                                                         وتـــضطلع اللجنـ

  م                                                                                               األمــم املتحــدة املتكامــل، بطــرق مــن بينــها املوافقــة علــى خطــة العمــل الــسنوية لألمــ           برنــامج
                                                                                                         وعلى الـصعيد الـتقين، تـشارك أفرقـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالركـائز واألفرقـة العاملـة                       .       املتحدة

                                                                                         احلكومية املعنية بالقطاعات ذات الصلة يف عمليات ختطيط مـشتركة، وأنـشطة تنـسيق منتظمـة         
   .           رصد النتائج  يف  و

             دف واتـساق                                      متناغمـة تتـسم بوحـدة اهلـ              هيئـة                                           وقد أنشأ برنامج األمم املتحدة املتكامل         
                         تعزيـز التنميـة يف       :                                                   اليت تتجه مجيعها حنو هدف واحـد مـشترك هـو           -                          اإلدارة وكفاءة العمليات    

   .          اجلبل األسود
                                                                                               وقد حدد مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة التحديات التالية بعـد الفتـرة األوليـة مـن                   

   :              يف اجلبل األسود “           توحيد األداء ”           تطبيق جتربة 
   “             توحيـد األداء  ”         ملبـادرة              يف البدايـة                       ألمم املتحدة التقنـيني                         عدم وضوح تصور موظفي ا     •  

   ؛                             ، وبرنامج األمم املتحدة املتكامل  الت                              وللعالقة بني عملهم وبرنامج الوكا
                                      بــني املكاتــب اإلقليميــة واملكاتــب   “             توحيــد األداء ”         مبــادرة                 اخــتالف يف فهــم        وجــود    •  

   ؛                    القطرية لبعض الوكاالت
    أدى                                               مـن األمـم املتحـدة واحلكومـة، األمـر الـذي                             تغـيري يف ثقافـة كـل                   ضرورة إحـداث      •  

ــأخر    إىل ــل                 وقـــوع تـ ــاالت العمـ ــرورة  -                            يف بعـــض جمـ ــسيق          ضـ ــة للتنـ ــة فنيـ ــشاء آليـ                                        إنـ
   ؛        الوزارات   بني

                                                                                                 عدم وجود رؤيـة مـشتركة مـن البدايـة بـني أعـضاء فريـق األمـم املتحـدة القطـري إزاء                     •  
                         املبـادرات القائمـة                        فجوات التمويـل يف       سد                                               استخدام أموال آلية التمويل املوسعة لدعم       

                                 يف املبـادرات اجلديـدة، املـشتركة          ، أو )                                                   يف إطار روح برنـامج األمـم املتحـدة املتكامـل           (
                         ذات جدوى إلحراز النواتج؛                    يف معظمها، واليت تكون 
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                        من جانب وكاالت األمـم              تنفيذية                                                 االختالف يف تفسري وتطبيق القواعد واإلجراءات ال         •  
   ؛     وكاالت               النظم املالية لل      اختالف         املتحدة و

   ؛                                                         زيادة األعباء التنفيذية الواقعة على عاتق موظفي األمم املتحدة   •  
   ؛                                زيادة قصرية األجل يف تكاليف املعامالت   •  

   :        ما يلي     إبراز                         ومن بني املزايا العديدة، مت   
                                                                                                  قيام وكاالت األمـم املتحـدة، جنبـا إىل جنـب مـع الـشركاء الـوطنيني، بوضـع وتنفيـذ                         •  

                                                                    تم متويل معظمها مـن أمـوال اآلليـة املوسـعة لتمويـل مبـادرة                                     برامج وأنشطة مشتركة، ي   
      هـذه   و  .                        من األمـوال احلكوميـة                                         ، وكذلك من أموال وكاالت بعينها و       “            توحيد األداء  ”

                                                             بـشكل مباشـر بعـضا مـن أكثـر األولويـات الوطنيـة                     تلـيب                                   الربامج واملبـادرات املـشتركة      
ــا     ــزال قائم ــا ال ي ــا، ومعظمه ــها (                                       إحلاح ــال          من ــبيل املث ــى س ــوف                        عل ــائق شخــصية       ت                    ري وث

ــا و  ــصحة،     ل                      للمــشردين داخلي ــز احلوكمــة الرشــيدة يف قطــاع ال                                                                   لغجــر املقــيمني، وتعزي
   ؛ )               يف منطقة كونيك                                   والصحة العقلية، وتوفري فرص عمل خضراء

   ؛                                ، بالتعاون الوثيق مع األمم املتحدة “           توحيد األداء ”         مبادرة     زمام         احلكومة    تويل   •  
        عـدد              من مث ارتفاع                              دة ذات املقرات اإلقليمية؛ و                                          تعزيز التعاون مع منظمات األمم املتح        •  

     إىل     ٢٠١٠                   منظمـات يف عـام    ٩                                                       املنظمات املشاركة يف املرحلة الثانية من الربنامج مـن        
   ؛    ٢٠١٢              منظمة يف عام   ١٢

                                             االتـساق يف التخطـيط املـشترك والربجمـة جلعـل             بفـضل                              النتائج األولية اليت حتققت       أمهية   •  
   ؛                                     أكثر متاسكا واتساقا وقائما على النتائج                           أداء األمم املتحدة يف املستقبل 

                 عاجلـة القـضايا    مل                                                                     م األمم املتحدة بـشكل مجـاعي بـدعم فـرادى الوكـاالت احلكوميـة               يا ق   •  
   ؛                                        املعقدة، مثل قضايا املشردين داخليا والالجئني

   ؛                                                حتسني التعاون بني الوزارات وداخل منظومة األمم املتحدة   •  
   ؛                                       فردية والعمل بشكل متسق على الصعيد الوطين              صون الواليات ال                استمرار إمكانية    •  
                                                                                               عمل فريق األمـم املتحـدة القطـري، مـن خـالل فريقـه املـشترك بـني الوكـاالت إلدارة                        •  

            واخلـدمات       عمـل                                                              العمليات، على زيادة الكفاءة والفعالية من خالل حتسني ممارسـات ال  
ـــ      ة يف                                          لعمليـــات يف أمـــاكن العمـــل املـــشترك       سيـر ا                                         املـــشتركة، فـــضال عـــن التخطـــيط ل

   ؛       املستقبل
   .                                 ختفيض تكاليف املعامالت يف املدى البعيد   •  
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                 خـالل املرحلـة          النفقات                                                         ووفقا ملصفوفة نتائج فريق األمم املتحدة القطري، بلغ جمموع       
                                              مليــون دوالر، متــول مــن املــوارد األساســية     ٢٤,٣                                             األوىل مــن برنــامج األمــم املتحــدة املتكامــل 

ــغ  و  .                 وغــري األساســية  ــة            الربجمــة         تكــاليف       تبل ــة الثاني ــون     ٥١,٧  )     ٢٠١٦-    ٢٠١٢ (                      يف املرحل           ملي
                  تكــون املــوارد  ن                مــن املــرجح أ  إذ                 هــذا املبلــغ،          ســيمول                               مل يكــن واضــحا للبعثــة كيــف  (     دوالر 

                                        ، يتم توزيعهـا علـى تـسعة نـواتج،        )     كافية    غري                                               األساسية وغري األساسية لوكاالت األمم املتحدة       
   :                                                ثالثة لكل ركيزة من ركائز الربنامج، على النحو التايل

                                                    جملتمـع يف اجلبـل األسـود يتحـرر تـدرجييا مـن              ”                     مـن خـالل رؤيـة         :                 اإلدماج االجتماعي    •  
                                                                                     االستبعاد االجتماعي ويتمتع بنوعية حياة تتيح جلميـع األفـراد واجلماعـات بلـوغ                    قيود  

   ؛ “ م          كامل قدراهت
                                                                            جمتمع دميقراطي يف اجلبل األسود حيترم حقوق اإلنسان وميتثل هلـا علـى حنـو                ”   :    احلكم   •  

                 ويكـون قـادرا      .                                                     سيادة القـانون والـشفافية واملـساءلة احلكوميـة               إرساء           من خالل         كامل  
ــى  ــتيفاء       علـ ــاء              اسـ ــستعدا للوفـ ــاد األورويب ومـ ــضمام إىل االحتـ ــسياسية لالنـ ــايري الـ                                                                               املعـ

   ؛ “                            بالتزامات عضوية االحتاد األورويب
              ن التزامـه                                        جمتمـع يف اجلبـل األسـود يعـرب عـ           ”  :                                            التنمية االقتصادية املستدامة ومحاية البيئة       •  

                                            موضع التنفيذ مـن خـالل حتقيـق منـو            “                  الدولة اإليكولوجية  ”                       الدستوري بوضع مفهوم    
   ني                                                                                        اقتــصادي إقليمــي متــوازن وعــادل علــى أســاس التخطــيط واالســتخدام املــستدام        

                      اقتــصادية طويلــة   ا               احليــاة وفرصــ         نوعيــة                            وفر مــستوى عاليــا مــن      يــ                      للمــوارد الطبيعيــة  
   . “      لسكانه   مد  األ

                                                      إسهام األمـم املتحـدة يف اإلصـالحات األخـرية دعـم                 على          بالذكر                  األمثلة اجلديرة       من   و  
              علــى وثــائق    )                                   املعرضــني ملخــاطر انعــدام اجلنــسية  (                                             حــصول املــشردين داخليــا والغجــر املقــيمني  

                                                                                                    شخصية؛ واإلدماج املنتظم للمعـاقني مـن الكبـار واألطفـال، وحتـسني الرعايـة الـصحية املقدمـة                 
                                                   ل األطفـال خـارج املؤسـسات اإلصـالحية؛ وحتـسني                                                        هلم وتعليمهم ومحايتـهم اجتماعيـا؛ وتأهيـ       

ــة ــاء               فــرص عمــل                                 األعمــال عــن طريــق إجيــاد         بيئ ــة؛ وبن                                                    خــضراء وجمموعــات لألعمــال التجاري
                                                                        خاطر اهلجـرة غـري القانونيـة عـرب احلـدود، فـضال عـن مـساعدة                          التعرض مل                    املؤسسات واحلد من    

   .           ، ومواءمتها      األحداث              الوساطة وقضاء                               نظم فعالة للمساعدة القانونية و       إجياد    على      البلد 
                                                                                                 تتلقــى البعثــة بانتظــام آيــات التقــدير للــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة مــن خــالل     و  
                                                                           ، من جهات شىت من بينها أعضاء اللجان الربملانية الذين يتعاملون مـع              “            توحيد األداء  ”        مبادرة  

                 ليت تتعامل مـع                                                                                      برامج األمم املتحدة؛ ونواب الوزراء الذين يشاركون يف رئاسة األفرقة العاملة ا           
                                       الــذي شــارك شخــصيا يف بعــض جوانــب   (                                                       برنــامج األمــم املتحــدة املتكامــل؛ ووزيــر اخلارجيــة  
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                ؛ ووكيــل وزارة  ) “             توحيــد األداء ”                                                               اإلصــالح الــذي قامــت بــه األمــم املتحــدة واملتعلــق مببــادرة  
                         جنبـا إىل جنـب مـع                                       الـذين عمـل الكـثري منـهم                                                                املالية؛ ووزير االقتـصاد؛ وممثلـي اجملتمـع املـدين،           

                   املـسائل الـيت         مـن  و  .  ة  احن       هات امل                                                             وكاالت األمم املتحدة يف دعم التغيريات التشريعية؛ وممثلي اجل        
ــق        ــة حتقي ــتظم لكفال ــة؛ واحلــوار املن ــة االســتجابة وكــذلك املرون ــا قابلي ــضوء عليه ــسليط ال                                                                                                         مت ت

                 سـاعد التخطـيط    و  .                                                                             األهداف؛ وجعل فريق األمم املتحدة أكثر جتانسا واتباع هنج أكثـر اتـساقا            
ــة علــى حتــسني        ا ــشطة املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واحلكوم ــدقيق واملتابعــة واســتعراض األن                                                                                                   ل

   .                                       التنسيق الداخلي فيما بني الوحدات احلكومية
ــا، ف    ــة ألباني                                                         التفاعــل املثمــر مــع الربملــان مناخــا مــن الثقــة                 لــئن أوجــد                                   وعلــى غــرار حال

ــن ســبيل ألن حيــيط الربملــ       ــاك م ــيس هن ــم املتحــدة، ل ــرام لألم ــذي                                                                             واالحت                            ان مبجمــل العمــل ال
                                                          وقد أثارت البعثة هذا املوضوع مـع كـل مـن فريـق               .                                 به األمم املتحدة يف اجلبل األسود           تضطلع

ــة، حيــث اقتــ     ــر اخلارجي ــة،    ر                                                           األمــم املتحــدة القطــري ووزي ــل هــذه العالق ــة مث                                             ح النظــر ىف إقام
  .         مـشتركة      يـة           توجيه قطر                                األمر الذي ميكن أن حيدث يف إطار جلنة   .                       بصفة مراقب يف البداية      رمبا

   .                                                          وقد وردت مؤشرات للبعثة على إيالء االعتبار الواجب هلذا االقتراح
  

   “           توحيد األداء ”                              املشاريع املشتركة يف إطار مبادرة     
ــل           ــا واجلب ــم املتحــدة يف كــل مــن ألباني ــشتركة لألم ــشاريع امل ــارة امل ــة لزي                                                                                                   دعيــت البعث
         ملــشاريع                          قــوف عــن كثــب علــى ا    للو                                                        وقــد أتاحــت الزيــارات امليدانيــة الفرصــة للبعثــة     .        األســود

   .        يف امليدان                    ضطلع به األمم املتحدة  ت                          املشتركة ومالحظة العمل الذي 
              يف مدينـة     “                             اليـوم يف خدمـة املـستقبل       ”                                                     ويف ألبانيا، قامت البعثة بزيارة املركز اجملتمعـي           

                                                            وتعد دوريس إحدى البلديات األربع الـيت تطبـق احلكومـة             .                                    دوريس الساحلية القريبة من تريانا    
                          وجيمـع املـشروع، الـذي        .                                                                              ها اسـتراتيجية متكاملـة متعـددة اجلوانـب ملكافحـة العنـف العـائلي                في

                                                                                               أمكن تنفيذه بفضل متويل مقدم من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بـني خـدمات مقدمـة مـن             
                                                                                                       خمتلف السلطات الوطنية واحملليـة حتـت سـقف واحـد مـن أجـل تقـدمي دعـم متكامـل للـضحايا                       

       تـوفري      ، و  م                                                                   املـأوى هلـم، وكـذلك الغـذاء، والتعلـيم، وتنميـة مهـاراهت                        ك تـوفري                      وأبنائهم، مبا يف ذل   
                         ويـوفر فريـق متعـدد        .                                       النقل واالتـصال والتوعيـة العامـة           سبل      ، و      هلم                           املشورة واخلدمات القانونية  

                                                                                                          التخصصات الـدعم الـالزم، يف حـني يكفـل التنـسيق العـام مـدير اخلـدمات االجتماعيـة ببلديـة                      
                                                                    ختــصاصيني يف جمــايل العدالــة وإنفــاذ القــانون مــن خــالل برنــامج                   وجيــري تــدريب اال  .        دوريــس

                                                                                           األمم املتحدة اإلمنائي، والعاملني يف قطاع الصحة من خالل صندوق األمم املتحـدة للـسكان،               
   ).            اليونيـسيف  (                                                                                واالختصاصيني يف جمال محاية الطفل من خالل منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                
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                       هيئــة األمــم املتحــدة  (                                      املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة                                          وتقــدم هيئــة األمــم املتحــدة املعنيــة ب
   .                                      اجملتمعات احمللية يف عمليات امليزنة اجلنسانية      سلطات                       الدعم للسلطات العامة و  )       للمرأة

                        الرعايـــة االجتماعيـــة  ”         عنـــون                                                              ويف اجلبـــل األســـود، قامـــت البعثـــة بزيـــارة املـــشروع امل   
  ،  )                            الــذي ميولــه االحتــاد األورويب   ( “      مــاعي                     تعزيــز اإلدمــاج االجت  :                               وإصــالح نظــام رعايــة الطفــل

ــه        والــذي  ــامج                تــشارك في ــة، ووزارة التعلــيم والرياضــة، وبرن ــة االجتماعي                                                                                  وزارة العمــل والرعاي
     شامل     الـ          تعلـيم     ال  :        هـي                                           ويتـألف املـشروع مـن ثالثـة عناصـر           .                                 األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف   

                   يهـدف إىل تيـسري                      الطفـل؛ وهـو                                                                    للجميع، وإصالح الرعاية االجتماعيـة، وإصـالح نظـام رعايـة            
ــشاملة        ــة ال ــى اخلــدمات األســرية واجملتمعي ــا عل ــستبعدة اجتماعي ــضعيفة وامل ــات ال                                                                                                     حــصول الفئ

ــة واملــستدامة  ــضال عــن         .                       واجلامع ــايري ذات الــصلة، ف ــاد القــوانني واملع ــدعم املــشروع اعتم                                                                             وي
       وحتــسني                                                                                         اســتراتيجية تعزيزيــة؛ ووضــع خطــط حمليــة يف تــسع بلــديات؛ وتطــوير مجــع البيانــات؛ 

                                                                                                    قدرات مراكز الرعاية االجتماعية؛ وإصالح املراكز مـن حيـث هياكلـها؛ وتقـدمي الـدعم املـايل                  
   .                                             خدمة من خدمات الرعاية االجتماعية ومحاية الطفل  ٢٠                   ودعم اخلرباء ألكثر من 

                                          والتكامــل واضــحة فيمــا بــني وكــاالت      داؤب                                       ويف كــال املــشروعني، كانــت أوجــه التــ   
ــصميم مــشروع واحــد، وهيكــل إداري واحــد                                 األمــم املتحــدة املــشاركة، ا  ــيت اســتجابت لت    ،                                                                ل

ــة واحــدة  ــق             وهــذا   .                    وميزاني ــة وحتقي ــات احلكومي ــسق لألولوي ــسمح بتقــدمي دعــم موحــد ومت                                                                       ي
                                          وتسهم األمم املتحـدة أيـضا، مـن خـالل          .                                                     وفورات يف تكاليف البنية التحتية للمشروع وإدارته      

ــة، يف حتــسني       ــة الفاعل ــات احلكومي ــف اجله ــني خمتل ــع ب ــة                                                                 اجلم ــات احلكومي ــني اآللي ــسيق ب                                      التن
                                                                                                        الداخليــة وإلقــاء مزيــد مــن الــضوء علــى األولويــات الــيت تــشارك يف معاجلتــها وإيالئهــا مزيــدا    

   .       االهتمام   من
  

                              فعالية املعونة وشركاء التنمية    
                                              يف كــل مــن ألبانيــا واجلبــل األســود متيــز  “             توحيــد األداء ”      هنــج                           اتــضح للبعثــة أن تنفيــذ   
                  أن تكـون بـرامج                وهـذا كفـل     .                                             حلكومة الوطنيـة وبتوليهـا زمـام األمـر                          رصينة من جانب ا           بقيادة  

                                                                                      معربة حبق عن األولويات الوطنية الرئيسية؛ ونتيجة لـذلك كـان مـن الطبيعـي                 “            توحيد األداء  ”
   .                           طراف اإلمنائية الفاعلة املعنية                                          أن تتمتع تلك الربامج باملصداقية وبدعم مجيع األ

                                                          دف منها يف البدايـة هـو توجيـه مـا تقـوم بـه                         كان اهل   “            توحيد األداء  ”                 ورغم أن برامج      
                                                                                              األمم املتحدة من عمل لدعم اجلهود اإلمنائية الوطنية، فبإمكاهنا أيضا توجيـه الـدعم املقـدم مـن         

                   وحـدة العمـل يف      ”          مبـادرة                                     ويف هذا السياق، تقوم صـناديق         .                                األطراف الفاعلة اإلمنائية األخرى   
                                           ، علـى فكـرة أهنـا ميكـن أن تيـسر             “     األداء       حيـد     تو ”                              ، اليت أنشئت لتمويل برامج       “            األمم املتحدة 

       يكـون                                           بيـد أن الواقـع يـبني أن احلـال ال           .                                                            توجيه الدعم املقـدم مـن املـاحنني إىل تلـك األولويـات            
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                                                                                             دائما كذلك، وأن املاحنني يستمرون يف توجيه أمواهلم مباشرة إىل وكاالت األمم املتحدة الـيت                
ــات  ”                                             يفــضلوهنا أو يف أحــسن األحــوال مــن خــالل     ـــرن       ختــصيص         طلب ــا إىل     ( “      م ــشريون فيه                    ي

    ).                           تفضيلهم لعنصر معني يف الربنامج
                         مـن املتوقـع أن ميتـد                  الـسنوات،                 املتعـددة     “              توحيـد األداء   ”                                  باملثل، ونظرا لطبيعـة بـرامج         

                             يكـون كـذلك، ألن املـاحنني                                                          وتثبـت التجربـة مـرة أخـرى، أن األمـر ال             .        سـنوات                التمويل لعدة   
       حتقيـق        عــن                 ، مـع األسـف،    “              توحيـد األداء   ”      هنـج         سفـر        مل يـ      ، و  ا                                مييلون إىل تقدمي تعهداهتم سـنوي     

   .                                                      تغيري يذكر يف الكيفية اليت ميارس هبا املاحنون الثنائيون عملهم   أي
                              ق األمـم املتحـدة القطـري          يـ                                                      وقد أعرب كل من كبار املسؤولني احلكوميني وأعضاء فر          

          ويف هـذا     .         الـربامج                   وتقلل من كفاءة          صعبا                                                     عن قلقهم إزاء هذه املمارسات ألهنا جتعل التخطيط         
ــإن زيــ  ــصدد، ف ــاريس ســيحقق       ة  د ا                    ال ــواردة يف إعــالن ب ــصلة ال ــادئ ذات ال ــاحنني باملب ــزام امل                                                                               الت

                                                                                   مــساعدة احلكومــات واألمــم املتحــدة علــى حتقيــق االســتفادة الكاملــة مــن هنــج   يف       كــبرية        قفــزة
   . “     األداء      توحيد ”

  
           استنتاجات    

ــور       ــام األم ــد زم ــويل البل ــرض ت ــان مــ                                          يفت ــشارك الربمل ــف                            أن ي ــى خمتل ــة عل                              شاركة فعلي
      ومـع    .                                                                                                 املستويات، مبا يف ذلك يف صياغة االستراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة والرقابـة علـى املعونـة                

         مبـادرة                                يف آليـات التـشاور ضـمن                تـذكر                                                              ذلك ال تـشارك الربملانـات يف أحيـان كـثرية مـشاركة              
      الــيت              تمــع املــدين                                            بــني احلكومــة والــشركاء يف التنميــة واجمل  “                                 وحــدة العمــل يف األمــم املتحــدة  ”

ـــناول  ــسية             تـت ــة الرئي ــسائل ذات األمهي ــة،       .                                  امل ــة وطني ــتراتيجيات إمنائي ــك وضــع اس ــشمل ذل                                                         وي
             ويف العــادة،   .                                                                                      وقــرارات بــشأن مــضمون وصــرف املــساعدة الدوليــة، ورصــد فعاليــة املعونــة        

   .ُ                                                      ُتدعى الربملانات إىل هذه املشاورات، وهي ال تطلب املشاركة فيها  ال
      فمــن   .                                                                     ربملانــات يف املعونــة والتنميــة الدوليــة هــو نتــاج عوامــل خمتلفــة                   والــدور احملــدود لل  

                                                                                                  جهــة، مثــة عوامــل خاصــة بالربملانــات، مثــل القــدرات الربملانيــة احملــدودة، أو ضــعف اســتقالل    
                                                                                         الربملانات يف مواجهة السلطة التنفيذية، أو االستقالل املايل احملـدود، وهـي ختلـق كلـها حـواجز       

                                                                 ومن جهة أخرى، عجزت األمـم املتحـدة نفـسها يف كـثري مـن                 .           الفعالة                        تعيق املشاركة الربملانية  
                    ويف معظـم األحيـان،     .                                                                             األحيان عن إشراك الربملانـات يف العمليـات الرئيـسية علـى حنـو منـهجي             

 ُ                                                                                                   ُينظـر إىل الربملانـات بوصــفها جهـات خاملـة تتلقــى املعونـة واملـساعدة التقنيــة، ولـيس بوصــفها        
ــة         جهــات  ــة بوالي ــة مكلف ــساءلة يف جمــال                                       شــريكة حقيقي ــة امل ــة وكفال                                                             واضــحة ملمارســة الرقاب
   .      اإلمنائي        التعاون
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                                                                                             بيـد أن هـذا الوضـع ميكـن أن يـتغري يف كـل مـن ألبانيـا واجلبـل األسـود، وميكـن تنميــة              
                        ويتــسم برملانــا هــذين   .                                             كــون منوذجــا تتبعــه بلــدان أخــرى عديــدة ت                            ممارســة املــشاركة وميكــن أن 

                                                         إىل حــد كــبري يف حتــول دولتيهمــا، وال ســيما مــن خــالل                                           البلــدين بالديناميــة واملهنيــة، وشــاركا
   .                         االنضمام إىل االحتاد األورويب                              إعداد إطار تشريعي شامل يفضي إىل

                                                                                             وبدورها، تتمتع األمم املتحدة بقدر كبري من االحتـرام وتعتـرب وسـيطا نزيهـا وشـريكا                   
ــة كــبرية  ــم املتحــدة يف تن     .                  ذا أمهي ــدمها األم ــيت تق ــسامهة الكــربى ال ــة هــذ                                                            وإن امل ــد  ين           مي   ن  ي         البل

                                                                                                        تكمن يف عدد املشاريع اليت تنفذها بقدر مـا تكمـن يف قوهتـا التنظيميـة وقـدرهتا علـى تـوفري                        ال
                                  وتــدعم مجيــع األحــزاب الــسياسية   .               ددها البلــدان   حيــ                                              خــربة اســتراتيجية لتلبيــة االحتياجــات الــيت 

ــة       ــني احلكوم ــوي ب ــاون ق ــة تع ــضمام إىل االحتــاد األورويب، ومث ــسية هــدف االن ــسلطة                                                                                      الرئي             وال
    ّ                                                 ويتبّين من منظور مجيع األطراف املعنيـة أهنـا منفتحـة        .                                       التشريعية على حتقيق هذا اهلدف الوطين     

                                                                                                            على العمل معا هبـدف حتديـد الطرائـق املالئمـة للـربط بـني احلكومـة والربملـان واألمـم املتحـدة                        
ــة   ــذ هنــج           يف إطــار                                 وغريهــا مــن شــركاء التنمي      مــم                     وحــدة العمــل يف األ  ”                                مواصــلة تطــوير وتنفي

   . “      املتحدة
                                                                                               وقدم الفريق االستشاري للجنة االحتـاد الربملـاين الـدويل املعنيـة بـشؤون األمـم املتحـدة                    

   :                                   التوصيات التالية بعد عودته من بعثته
          ُ                                                                            ينبغي أن ُينشأ ضمن مؤسسة الربملان مركز اتصال لشؤون األمم املتحـدة ميكـن لـه أن                 •  

                                      عمليات األمـم املتحـدة علـى الـصعيد                                                   يساعد على تعزيز توفري نظرة عامة للربملان على     
                                                               ومع تقدم عملية االندماج يف االحتـاد األورويب، ميكـن للجنـة              .                      الوطين ومشاركته فيها  

                                                                                             الـــشؤون اخلارجيـــة أن تـــضطلع أيـــضا بـــدور أكثـــر نـــشاطا يف املـــسائل ذات الـــصلة   
   ؛      املتحدة      باألمم

              تحــدة، ميكــن                                                                         وعنــد اســتعراض اآلليــات املوجــودة املــستخدمة للمــشاركة مــع األمــم امل   •  
                                                                                                   إنشاء روابط ذات طابع وظيفـي أشـد بـني اللجـان الربملانيـة املختـارة، وجلنـة الـشؤون                     

   ؛                          اخلارجية، ومكتب رئيس الربملان
                         بوصـفه أحـد الـشركاء       )              عن طريق ممثل   (                                                وينبغي النظر جبدية يف إمكانية إشراك الربملان           •  

          ُ                       ليـات الـيت أُنـشئت لكفالـة                                                                        يف اللجنة التوجيهية القطرية املشتركة، أو يف غريهـا مـن اآل           
   ؛                                                                  التنسيق والعمل والرصد لربنامج األمم املتحدة املتكامل على الصعيد القطري

                                                                                             وباإلضافة إىل األعمال املتخصصة اجلارية علـى مـستوى اللجـان الربملانيـة الدوليـة مـن                    •  
                             وال ســـيما معـــايري االحتـــاد  (                                                                   أجـــل تكييـــف التـــشريعات الوطنيـــة مـــع املعـــايري الدوليـــة 

                                                                                ، ينبغي للجان ذات الـصلة أن تـضطلع بـدور اسـتباقي أكثـر يف رصـد تنفيـذ            ) يب     األورو
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                                                                       وميكن، على سبيل املثـال، أن تطلـب اللجـان الربملانيـة املعنيـة                .                        هذه االلتزامات الدولية  
                                                                ُ                      حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني االطالع على التقارير الوطنية قبل أن ُتقـدم إىل              

                                        مثــل اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى  (                       هــدات األمــم املتحــدة                             اهليئــات املنــشأة مبوجــب معا
ــسان      ــوق اإلنـ ــشامل جمللـــس حقـ ــدوري الـ ــتعراض الـ ــرأة، أو االسـ ــد املـ ــز ضـ   ،  )                                                                                           التمييـ

                                                                                          ومناقشتها يف إطار جلنة، وإرسال مالحظاهتا إىل الوزارات ذات الـصلة، وتتبـع التقـدم               
   ؛          حدة املعنية                                                      احملرز يف تنفيذ التوصيات اجلديدة الصادرة عن هيئات األمم املت

                                                                                                    وحتتاج مقترحات الربامج أو املشاريع اليت تترتـب عليهـا آثـار ماليـة يف ميزانيـة الدولـة                      •  
                                           بيـــد أن األمـــر نفـــسه ال يـــسري علـــى   .                                                إىل موافقـــة مـــن الربملـــان يف معظـــم احلـــاالت

                                                                                               االستراتيجيات الوطنية اليت تتوىل احلكومـة صـياغتها واملوافقـة عليهـا يف أحيـان كـثرية                 
                                                               ومن أجل تعزيـز امللكيـة الوطنيـة وحـشد دعـم سياسـي                .                   يف معظم األحيان             إن مل تكن  

                                                                                     واسع هلذه االستراتيجيات، ينبغي أن يطلب الربملان أن تعمـم تلـك االسـتراتيجيات يف            
   ؛                                                                وقت مبكر وأن تعرض عليها إلجراء مناقشة مفتوحة بشأهنا واملوافقة عليها

ــة أن تنمــي وتوســع نطــاق تطبيــق املم      •   ــة يف ضــم                                                             وينبغــي للحكوم ــدة املتمثل                                   ارســة اجلي
ــشاركة يف       ــود الوطنيــة امل ــن الربملــان يف الوف ــضاء م ــؤمترات الدوليــة            املناســبات                                                            أع                         وامل

                                                                                       مثــل مــؤمترات القمــة العامليــة أو افتتــاح الــدورات الــسنوية للجمعيــة العامــة     (           الرئيــسية 
ــدة  ــم املتحـ ــضايا       )                  لألمـ ــن القـ ــريه مـ ــائي وغـ ــاون اإلمنـ ــق بالتعـ ــا تتعلـ ــة حينمـ                                                                                  ، وخباصـ

   ؛        الرئيسية    ملية    العا
                                                                                          وميكــن للربملــان نفــسه أن يبــادر إىل إجــراء مزيــد مــن االتــصاالت واملناقــشات بــشأن        •  

                                                                                          املــسائل ذات االهتمــام املــشترك، وأن يــدعو هلــذه الغايــة اجلهــات املعنيــة ذات الــصلة،  
                                                                                         فيهم مـسؤولو األمـم املتحـدة وممثلـو اجملتمـع املـدين، إىل اجللـسات واملـداوالت يف                      مبن

                                                                                          وميكن هلذه املمارسة أن تساعد على زيـادة عـدد املبـادرات التـشريعية املنبثقـة                  .      الربملان
   ؛                                                       من خارج اإلطار احلكومي البحت، هبدف االستجابة الحتياجات اجملتمع

                                                                                          وإن التفاعل بني الربملان واجملتمع املدين بصورة منتظمة وقوية شرط رئيسي لبنـاء هيئـة                  •  
ــشفافية،    ــاح، وال                                                ومتثــل املــواطنني، وختــضع للمــساءلة، وتعمــل                                               تــشريعية تتــسم باالنفت

ــذين انُتخــب الربملــان      ــة، وحتــسن اإلنــصات الحتياجــات وتطلعــات املــواطنني ال                                                       ُ                                 بفعالي
ّ                          وينبغــي للربملــان، حــني تكــون هــذه اآلليــات غــري موجــودة أو غــري مطــّورة     .           لتمثيلــهم                                                     

                                                                                               بصورة كاملة، أن تضع قواعـد وإجـراءات واضـحة وشـاملة هبـدف تعزيـز تعاونـه مـع                    
                                                                          وهذه املمارسة ذات أمهية خاصة يف عمليـة املـداوالت الـيت تـضطلع هبـا                .          تمع املدين   اجمل

   ؛                                                        جلان برملانية خمتارة عند وضع الصيغة النهائية ملشاريع القوانني
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                                                                                             وميكــن لألفرقــة القطريــة التابعــة لألمــم املتحــدة أن تــسعى إىل التواصــل بــصورة أكثــر       •  
ــارزين وخمتلــف    ــانيني الب ــا مــع الربمل ــشات                                                  انتظام ــة وإشــراكهم يف املناق                                                 اللجــان الربملاني

                   ومثلما ذكر أحـد      .                                                                 املتعلقة بالسياسات بشأن املسائل ذات األمهية على الصعيد الوطين        
                                                                                             أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية، فإن احلاالت الـيت يتلقـى فيهـا أعـضاء الربملـان دعـوات                  

                 لـضروري تنميــة         ومــن ا  .                                                                  مـن األمـم املتحــدة للمـشاركة يف هـذه األنــشطة نـادرة للغايـة      
ــام          ــن االنتظ ــدر أكــرب م ــسم بق ــل يت ــن التفاع ــى منــط م ــة عل ــة ذات اجتــاهني مبني                                                                                                 عالق

   ؛                                               واالتساق بني األمم املتحدة والربملان على الصعيد الوطين
                                                                                       ولوحظ أن العديد من أعضاء فريق األمم املتحدة القطري هم من مواطين البلـد الـذي                 •  

ــشاهد يف البع   ــة مل ُت ــه، وهــذه حال ــون في ــدان                           ُ                        يعمل ــيت أوفــدت إىل البل                                            ثــات األخــرى ال
                             وإىل البلـدان الـيت بـدأت     “                            وحدة العمل يف األمـم املتحـدة   ”                          املشاركة يف جتربة برنامج     

 ُ                                                                                     وُتعتـرب هـذه املمارسـة قيمـة للغايـة وينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة أن                     .                 تطبيقه بنفـسها  
                          الـذي تعمـل فيـه،                                                                             توسع نطاقها وتعززها، ألهنا تعزز الروابط بني األمم املتحدة والبلـد          

   ؛                                                     وتتيح التوصل إىل فهم أفضل الحتياجات البلد املعين وتطلعاته
                                                                                 وال تزال املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني حتتاج إىل اهتمام خـاص، وال سـيما يف            •  

                ورغــم أن بعــض   .                                                       ً                      مــا يتعلــق مبكافحــة العنــف ضــد املــرأة وتعزيــز متكــني املــرأة سياســياً 
ــد اختــذت عــن طر   ــوائم األحــزاب                                   اخلطــوات ق ــشاء نظــام حــصص للمــرأة يف ق ــق إن                                                           ي

ــة    ــزال غــري كافي ــإن تلــك اخلطــوات ال ت ــسياسية، ف ــدابري     .                                                          ال                                     وينبغــي النظــر يف اختــاذ ت
                                                                                             أخرى، مبا يف ذلك حتديـد حـصص للمـرأة يف مقاعـد اجمللـس التـشريعي وإنـشاء كتلـة                     

            ، فـسيكون                                وإذا كان مثة اهتمام بـذلك       .                                              برملانية للمرأة جتمع النساء من مجيع األحزاب      
                                                                                          مــن دواعــي ســرور االحتــاد الربملــاين الــدويل أن يقــدم خرباتــه املكتــسبة يف هــذا اجملــال،  

   ؛                                           فضال عن املمارسات اجليدة اليت تتبعها بلدان أخرى
ــني            •   ــى نطــاق واســع ســواء ب ــر عل ــذا التقري ــيم ه ــدويل تعم ــاين ال ــي لالحتــاد الربمل                                                                                                   وينبغ

ــم امل     ــه أو ضــمن جمتمــع األم ــات األعــضاء في ــن أجــل                                                           الربملان ــا، م                                       تحــدة األوســع نطاق
                                                                                          املــساعدة علــى حــشد الــدعم وتــوفري زخــم سياســي للمــضي قــدما يف تنفيــذ برنــامج     

   ؛ “             يف األمم املتحدة      العمل      وحدة  ”
                                                                                              وينبغي للربملانيني االستفسار عـن املـشاريع الـيت تنفـذ يف بلـداهنم بـصورة مـشتركة مـع                    •  

                                      امليدانية إىل املـشاريع املـشتركة                         ّ                    وعلى النحو الذي تبّين خالل الزيارات       .             األمم املتحدة 
                                                                                                املنفــذة يف ألبانيــا واجلبــل األســود، فــإن مجــع اخلــربات الفنيــة واملزايــا النــسبية ملختلــف   
                                                                                         وكاالت األمم املتحدة وبراجمها ميكن أن يـساهم بقـدر كـبري يف حتقيـق احلـد األقـصى                   
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             ه املمارسـات                               وينبغـي تكـرار تطبيـق هـذ      .           يف امليـدان           األنـشطة                                   من التأثري والفعاليـة هلـذه       
                                                                                                   السليمة على نطاق أوسـع يف مجيـع أحنـاء العـامل، وميكـن للربملـانيني تأديـة دور هـام يف                      

   ؛                                                              بناء اجلسور بني اجملتمعات احمللية وعملية صنع القرار على الصعيد الوطين
                                                                                   وينبغي للربملانات أن تشجع ممثليها الوطنيني يف خمتلف جمالس إدارات وكـاالت األمـم                •  

         ، وطلــب  “             توحيــد األداء ”                                                  تبــاع هنــج أكثــر اتــساقا يتمــشى مــع مبــادئ                  املتحــدة علــى ا
                                                                                               املزيــد مــن التركيــز والــدعم، ســواء يف مقــر األمــم املتحــدة أو يف العمليــات امليدانيــة،    

   .                             أجل حتقيق إصالح جدي لألمم املتحدة   من
  ا            ألبانيـ        ْ     برملـاينْ      ْ ئيسْي                                                                    ويف اخلتام، يود الفريق االستشاري أن يعرب عن امتنانه العميق لر            

                                                                                                  واجلبل األسود، ورؤساء اللجان، وأعـضاء الربملـانني وموظفيهمـا املتفـانني، واملنـسقني املقـيمني                
                                                                                                    التابعني لألمم املتحدة، واألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة، على مـا قـدموه مـن دعـم لـواله             

   .                    أمكن إجناز هذه البعثة   ملا
  

                             االجتماعات املعقودة يف ألبانيا    
                                          وزيفينا توبايل تشوبا، رئيسة الربملان األلباين             معايل السيدة ج  

  
                      جلنة السياسات اخلارجية    

                ا، رئيس اللجنة ي             السيد فاتوس ب
          الربملان ة                            السيد ناميك دوكلي، نائب رئيس

                                دادي، عضو، وزيرة اخلارجية سابقا            السيدة آرتا 
                          السيدة ليلى برناسكا، عضو
                        السيدة أويتا جاكا، عضو

    ضو ع                      السيد كاستريوت إسالمي، 
                     ّ      السيد فاتبارد كاديلّي، عضو
                         السيد فلوريون ميما، عضو

  
                                       اللجنة املعنية باالندماج يف االحتاد األورويب    

                                السيد ديتمري بوشايت، رئيس اللجنة
                           السيدة آرينكا تراشاين، عضو
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                            السيدة راميوندا بولكو، عضو 
                            السيد شرف الدين شيهو، عضو 

                      السيد تاوالن باال، عضو
       ، عضو                السيد ماركو بيلو

  
                               اللجان الربملانية املختارة األخرى    

                   دارة وحقوق اإلنسان إل                                          السيد فيكتور غومى، جلنة املسائل القانونية وا
                                                              السيدة آرينكا تراشاين، اللجنة املعنية باالنضمام إىل االحتاد األورويب

                                                                     السيد أدهم روكا، رئيس اللجنة املعنية بالعمل واملسائل االجتماعية والصحة
                                         يب هيدا، اللجنة املعنية باالقتصاد واملالية         السيد سي

  
                   املسؤولون احلكوميون    

                                                                                                الــسيدة فالبونــا كوكــو، مــديرة إدارة االســتراتيجية والتنــسيق بــني اجلهــات املاحنــة،         
         الوزراء    جملس

                                                السيد غازمند تورديو، األمني العام، وزارة اخلارجية
                                 السيد ألفريد روشاج، وزير املالية

ــا ديرمي  ــسيدة أرجان ــضريبية،                             ال ــسياسات ال ــي وال ــصاد الكل ــة لالقت ــديرة العام ــشي، امل                                                                         ي
        املالية      وزارة

  
                         فريق األمم املتحدة القطري    

                                                                                                           الـــسيدة ســـيميا تابيـــا، منـــسقة األمـــم املتحـــدة املقيمـــة بالنيابـــة، وممثلـــة هيئـــة األمـــم    
        للمرأة       املتحدة

     ائي                                                            السيدة يسيم أوروك، مديرة املكتب القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمن
                                 السيد ديتليف بامل، ممثل اليونيسيف

                                                                      السيد فريدي أوستلي، نائب مدير املكتب القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
                                                               السيدة نورا كوشيت، مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة، مديرة االتصاالت
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   عي                                                                                             السيدة بوجانا هويت، مكتب املنـسق املقـيم لألمـم املتحـدة، منـسقة الفريـق املواضـي                 
       اإليدز /                             املعين بفريوس نقص املناعة البشرية

                                                                                      الـسيدة نينكــي كـوبريوس، مكتــب املنـسق املقــيم لألمـم املتحــدة، أخــصائية يف اإلدارة     
                                    القائمة على النتائج وإدارة املعارف 

                                                                  السيدة مايليس دي فريموي، موظفة برامج، قسم شؤون متطوعي األمم املتحدة
                         ألمم املتحدة لشؤون الالجئني                               السيد هورتينك باال، ممثل مفوضية ا

                                                           السيدة أمرية شكوريت، مديرة برامج، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
                                                السيدة فلورا إمساعيلي، صندوق األمم املتحدة للسكان

                                             السيدة تيوتا غراجداين، املنظمة الدولية للهجرة
  

                   الشركاء يف التنمية    
                                 ى والبنية التحتية، وفـد االحتـاد              صالح االقتصاد                                  السيد فرانسوا بيجوت، رئيس قسم اإل  

                  األورويب يف ألبانيا
                                                                               السيدة أستريد واين، رئيسة مكتب التنسيق لشؤون التعاون التقين، السفارة النمساوية

  
            اجملتمع املدين    

ــة    ــوري، منظمـــــ ــين كـــــ ــسيدة زيـــــ ــال   ”                                                     الـــــ ــضل لألطفـــــ ــة أفـــــ ــوفري رعايـــــ    “                                                    تـــــ
) Better Care for Children (BKTF)(   

                                                                    ييت، املديرة التنفيذية ملركـز حتـالف اجلنـسني ألغـراض التنميـة                                    السيدة مرييال أركيماندر  
) (Gender Alliance for Development  

   )Refleksione Association (                                        السيدة مونيكا كوتشاكي، رابطة ريفليكسيون 
                                                                                                            الـــسيدة أوريليـــا أناســـتازي، املـــديرة التنفيذيـــة ملركـــز املبـــادرات القانونيـــة املدنيـــة       

) Centre for Legal Civic Initiatives(   
ــة       ــا الفاعلـــ ــات الرومـــ ــة مجاعـــ ــنتاري، منظمـــ ــك هاســـ ــسيد أدرياتيـــ ــا-                                                                                            الـــ                 ألبانيـــ

) Roma Active Albania(   
ــاقني        ــوق املعــ ــة حلقــ ــسة األلبانيــ ــة، املؤســ ــديرة التنفيذيــ ــاين، املــ ــا كــ ــسيدة بلريتــ                                                                                                             الــ

) Albania Disability Rights Foundation(   
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    ) EDEN Centre (                                     السيدة إرميليندا مهموتاج، مركز إيدين 
   )Amaro Drom (                                     السيد اسكندر فيليو، منظمة آمارو دروم 

                                                  السيدة آرغريينا جوباين، رئيسة جملس الشباب األلبانيني 
                                                                           السيدة مرييال موكا، املديرة التنفيذية للمركز الوطين األلباين للدراسات االجتماعية

                                                            السيدة إيلريا زاكا، املديرة التنفيذية ملركز الدراسات الربملانية
ــة       ــري النظاميـــــ ــاطق غـــــ ــاج املنـــــ ــة إدمـــــ ــايت، رابطـــــ ــدا فريهـــــ ــسيدة كلوتيلـــــ                                                                                                                      الـــــ

) Association for Integration of Informal Areas (    
    ) Equity in Decision-Making (                                               السيدة إدلريا سيباين، منظمة املساواة يف صنع القرار 

  
                                االجتماعات املعقودة يف اجلبل األسود    

               ، رئيس الربملان                            معايل السيد رانكو كريفوكابتيش
  

                                             جلنة العالقات الدولية واالندماج يف االحتاد األورويب    
                                     السيد ميودراغ فوكوفيتش، رئيس اللجنة
                                      السيد فاسيليي اللوشيفيتش، نائب الرئيس

                                  السيد أوبراد ميشوستانيشيتش، عضو 
                 شيبانوفيتش، عضو  -                            السيدة فالنتينا رادولوفيتش

                              السيد غينتشي نيمانبيغو، عضو 
                          د زيليكو أفراموفيتش، عضو    السي

                           السيدة ندى دروبنياك، عضو 
                          السيد سوليو مصطفيتش، عضو

  
                               اللجان الربملانية املختارة األخرى    

                                                            السيد خليل دوكوفيتش، عضو اللجنة املعنية حبقوق وحريات اإلنسان 
                                                            السيدة ندى دروبنياك، رئيسة اللجنة املعنية باملساواة بني اجلنسني

                                                               يتش، نائب رئيس اللجنة املعنية بالصحة والعمل والرعاية االجتماعية                السيد نيفني غوشوف
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                                                                          السيد زوران سرزينتيش، عضو اللجنة املعنية بالصحة والعمل والرعاية االجتماعية
                                                                           السيد ألكسندر دامايانوفيتش، رئيس اللجنة املعنية باالقتصاد واملالية وامليزانية

                                     ة املعنية باالقتصاد واملالية وامليزانية                                       السيد زوران فوكتشيفيتش، نائب رئيس اللجن
  

                   املسؤولون احلكوميون    
                                                                  السيد نيبويسا كالوديروفيتش، وزير اخلارجية واالندماج يف االحتاد األورويب

                                    السيد فالدميري كافاريتش، وزير االقتصاد
                                         السيد دامري راسكيتيتش، أمني وزارة املالية 
                                             ن التنسيق املركزي ملـسائل اإلدارة والرقابـة                                                السيدة آنا كرمسانوفيتش، نائبة وزير لشؤو     

   )            وزارة املالية (                                                  املالية العامة الداخلية واملراجعة الداخلية للحسابات 
                                                                                              الــسيدة بويانــا بوســكوفيتش، نائبــة وزيــر لــشؤون الــنظم املاليــة وحتــسني بيئــة األعمــال 

   )            وزارة املالية (         التجارية 
                                الدوليــة وتغــري املنــاخ، وزارة                                                            الــسيد آنــدرو دريكــون، نائــب وزيــر لــشؤون العالقــات  

                           التنمية املستدامة والسياحة
ــل،         ــة الطف ــة ومحاي ــة االجتماعي ــوزير الرعاي ــة ل ــة مؤقت ــوفيتش، نائب ــة آدمي ــسيدة رمزي                                                                                                    ال

                                 ووزارة العمل والرعاية االجتماعية
  

                         فريق األمم املتحدة القطري    
               قــيم لربنــامج           املمثــل امل /                                                                الــسيد راستيــسالف فربينــسكي، املنــسق املقــيم لألمــم املتحــدة  

                                 األمم املتحدة اإلمنائي يف اجلبل األسود
                                                 السيد بنجامني بريكس، ممثل اليونيسيف لدى اجلبل األسود

       األسود                                                                    السيدة بريتا هيليالند، ممثلة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لدى اجلبل
                                                                                          الــسيدة مينــا براجــوفيتش، رئيــسة املكتــب القطــري، املكتــب القطــري ملنظمــة الــصحة 

                       العاملية يف اجلبل األسود 
ــهجرة يف      ــة للـ ــة الدوليـ ــري للمنظمـ ــسة املكتـــب القطـ ــساكريي، رئيـ ــزا تـ ــسيدة إليـ                                                                                                 الـ

       األسود     اجلبل
                                                                   السيدة لوفيتا رامغويت، نائبة املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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                                                                                                الــسيدة آنــا كــاتنيش، موظفــة وطنيــة مــن الفئــة الفنيــة، مكتــب مــشاريع منظمــة األمــم  
              يف بودغوريتشا  )         اليونسكو (                             تحدة للتربية والعلم والثقافة   امل

  
                   الشركاء يف التنمية    

                                                                                             السيدة كاثرين نايت ساندز، السفرية فوق العـادة واملفوضـة، سـفارة اململكـة املتحـدة                
                                    لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

                                                         السيد بيوس فيشر، السفري فوق العادة واملفوض، سفارة أملانيا 
                                                        بايرد، مديرة العمليات، وفد االحتاد األورويب يف اجلبل األسود-         داون آدي        السيدة 

  
            اجملتمع املدين    

                                         السيدة مايا رايتشيفيتش، مركز حقوق املرأة
  Institute Alternative                          السيد ماركو سوشيتش، منظمة 

                                 السيدة مارينا بوك، التحالف املدين
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ــاين      ــق الث ــشفوية                 املرف ــسمرب  /              كــانون األول  ١٨         املؤرخــة                         للمــذكرة ال       ٢٠١٢        دي
                                                               املوجهة إىل األمني العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[

  
                             احلالة املؤسسية واألمنية يف مايل    
     ١٢٧                                                  قرار اختذته باإلمجاع مجعية االحتاد الربملاين الدويل يف دورهتا     
   )    ٢٠١٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦             مدينة كيبيك،  (    

  
   ،   ١٢٧    هتا     دور   يف                          إن مجعية االحتاد الربملاين الدويل  
            املنطقـة    ت         احتلـ           بعـد أن                     يف مشـال البلـد                                 حالة انعـدام األمـن            تفاقم                      إذ تضع يف اعتبارها     

                               ومجاعـــات انفـــصالية مـــسلحة           أصـــولية                        مجاعـــات إرهابيـــة و    ٢٠١٢         ينـــاير  /                        منـــذ كـــانون الثـــاين
                             صالت بعصابات االجتار باملخدرات،   هلا

                                                                        اســتمرار تــدهور احلالــة اإلنــسانية النامجــة عنــها، والعديــد مــن                        وإذ تــضع يف اعتبارهــا  
  ،        هــذه                                                                  إلنــسان الــيت ترتكبــها مجاعــات اإلرهــابيني واملتطــرفني واالنفــصاليني                   انتــهاكات حقــوق ا

                                                                                               وخباصــة بتــر األطــراف، والــرجم، والقتــل، واالغتــصاب وغريهــا مــن أعمــال العنــف اجلنــسي،   
   ،      العاملي     ً                                                  فضالً عن السرقة والنهب وتدمري مواقع التراث الثقايف والديين

ّ                             متــّسك شــعب مــايل بالطــابع ا                      وإذ تــضع يف اعتبارهــا             وبعــدم                         لعلمــاين جلمهوريــة مــايل  
   ،                قابليتها للتجزئة

                                                                    إمجــاع اجملتمــع الــدويل علــى إدانــة االعتــداء علــى ســالمة مــايل                       وإذ تــضع يف اعتبارهــا  
           اإلقليمية،
                                           اعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا                            اجلهــود الــيت تبــذهلا اجلم                     إذ تــضع يف اعتبارهــا و  

                                               حدة حلل األزمة املؤسسية واألمنية الـيت قوضـت                                                   واالحتاد األفريقي واالحتاد األورويب واألمم املت     
   ،               يف جمال التنمية      ّ           اليت حقّقها شعب مايل      كاسب  امل    مجيع 

   :                  وإذ تضع يف اعتبارها  
  مت                       بشأن مايل الـذي         ١٢٦                                         مجعية االحتاد الربملاين الدويل يف دورهتا         ة س ي        بيان رئ    ) أ ( 
   ،    ٢٠١٢      أبريل  /       نيسان ٥    يف        اعتماده
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ــان األورويب     ) ب (  ــرار الربملـ ــؤرخ   (RSP)      ٢٦٠٣ /  ١٢  ٢٠                          قـ ــسان  ٢٠         املـ ــل  /          نيـ          أبريـ
                     بشأن احلالة يف مايل،    ٢٠١٢

                                                                                      قــرار اجلمعيــة الربملانيــة املــشتركة بــني دول أفريقيــا والبحــر الكــارييب واحملــيط       ) ج ( 
   ،    ٢٠١٢     مايو  /      أيار  ٣٠        ، املؤرخ ACP-EU/101-157/A                    اهلادئ واالحتاد األورويب 

   /              تـشرين األول  ٨                ريقيـا املـؤرخ                                                 قرار برملان اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أف         ) د ( 
                                                                    بشأن التطورات يف عملية إدارة األزمة السياسية واألمنية يف مجهورية مايل،    ٢٠١٢       أكتوبر 

                                                                       الطلبـــات املقدمـــة مـــن الـــسلطات االنتقاليـــة إىل اجلماعـــة                               وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا   
                   سلحة املاليـة مـن                                                                            االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجملتمع الدويل لتقدمي املساعدة إىل القـوات املـ     
               ألمـني العـام         إىل ا                                                                                  أجل حترير مشال البلد، وال سيما الطلب الذي قدمه رئيس اجلمهورية بالنيابـة              

                                                 جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة بنـشر                                       مبوجب قـرار يـصدر عـن              اإلذن       هبدف                لألمم املتحدة   
                                    الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، ب                          ً قوة عسكرية دولية يف مايل عمالً 

                                           إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة اجلماعـة               قدمتـها                     طلبـات مماثلـة                    إذ تضع يف اعتبارها  و  
ــسي          ــرئيس الفرن ــي وال ــن االحتــاد األفريق ــدعم م ــت ب ــا وحظي ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل                                                                                                      االقت

        وغريمها،
                            جملس األمن التـابع لألمـم                  الذي اختذه   )     ٢٠١٢   (    ٢٠٧١      قرار    ال                       وإذ تضع يف اعتبارها     
                                                  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمـم املتحـدة،           ٢٠١٢        أكتوبر   /       األول         تشرين   ١٥   يف          املتحدة  

                           ستعادة سالمة مايل اإلقليمية، ال                     نشر قوات مسلحة دولية      بغية 
      ١٨٢٠  و  )     ٢٠٠٠ (      ١٣٢٥                            التـابع لألمـم املتحـدة                                 إىل قرارات جملس األمن              وإذ تشري   

          يطلـب    يت                                   بشأن املرأة والسالم واألمـن، الـ        )     ٢٠٠٩ (      ١٨٨٩   و  )     ٢٠٠٩ (      ١٨٨٨   و  )     ٢٠٠٨ (
                                                                                         لس أن تشارك املرأة مشاركة كاملة يف مجيع عمليات صنع القرار املتعلقة مبنـع نـشوب                  اجمل   ا   فيه

                                                           الرتاعات والوساطة وحفظ السالم وبناء السالم بعد انتهاء الرتاع،
                                                                       االلتـــزام الـــذي تعهـــد بـــه االحتـــاد األورويب بإيفـــاد مـــدربني                          وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  

                   ت املسلحة الوطنية،                        عسكريني إلعادة تنظيم القوا
                      يف مـايل، املعقـود يف                  املعين باحلالـة                              اجتماع فريق الدعم واملتابعة                      وإذ تضع يف اعتبارها     

             يف باماكو،    ٢٠١٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٩
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         الطــابع  ب   ، و          ة أراضــيه                                          التزامهــا الكامــل بــسالمة مــايل ووحــد                  تؤكــد مــن جديــد  -   ١  
               شعب مايل وحده؛      إرادة                ي أمور ترجع إىل                                              العلماين للجمهورية، والسيادة الوطنية للبلد، وه

                                                                           االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان وانتــهاكات القــانون الــدويل             تــدين  -   ٢  
           األصوليـــني                                                                                  اإلنــساين الــيت ارتكبــها يف مشــال البلــد متمــردون مــسلحون ومجاعــات اإلرهــابيني و

             ال، والقتــل                   النــساء واألطفــ         وباخلــصوص                                      ســيما أعمــال العنــف ضــد املــدنيني،                 واالنفــصاليني، ال
   ؛   املي   الع                         ً                                          وبتر األطراف والرجم، فضالً عن النهب وتدمري مواقع التراث الثقايف والديين

                                           جلمهوريــة بالنيابــة اللتمــاس الــدعم مــن  ا                                  باملبــادرة الــيت اختــذها رئــيس       ترحــب  -   ٣  
                 حترير مشال البلد؛     بغية                                                اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجملتمع الدويل 

                                                                             ة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي علـى تقـدمي                         اجلماع    هتنئ  -   ٤  
                                                                                                  الدعم لشعب مايل يف كفاحـه ضـد اإلرهـاب وجمموعـات املتمـردين واملتطـرفني الـذين حيتلـون                    

            مشال البلد؛
                                                                             بااللتزام الـذي قطعـه االحتـاد األورويب واألمـم املتحـدة ملـساعدة مـايل                 ترحب  -   ٥  

                 ً              اليت تعيث فساداً يف مشال البلد؛                              على التخلص من اجلماعات اإلرهابية
                           أعـــرب عنـــهما الـــرئيس           اللـــذين                                   بـــااللتزام واإلرادة الـــسياسية          ً       ترحـــب أيـــضاً  -   ٦  

                  ً                                           ً                             الفرنسي بوضوح دعماً لكفاح شعب مايل من أجل حترير مشال البلـد، وسـعياً إىل حـل األزمـة             
                                               املؤسسية واألمنية غري املسبوقة اليت يواجهها البلد؛

                                                                        قـة دون اإلقليميـة بـذل كـل مـا يف وسـعها للمحافظـة علـى                                بلدان املنط       تناشد  -   ٧  
                  الساحل والصحراء؛      حـزام               اهلدوء واألمن يف 

                                                                             الــسلطات االنتقاليــة يف مــايل علــى ضــمان متكــني املــرأة مــن املــشاركة        حتــث  -   ٨  
   ؛     واحلكم      السالم               املتعلقة ببناء    ات       القرار            عمليات اختاذ              ّ          الكاملة والفّعالة يف مجيع 

        ختاذهـا   ال                                                           بلدان فريـق الـدعم واملتابعـة املعـين باحلالـة يف مـايل           ل   ا              عرب عن امتناهن   ت  -   ٩  
                                                                        مبادرات ملساعدة القوات املسلحة املالية على استعادة السيطرة على مشال البلد؛

                                                                            بــالقرار الــذي اختــذه جملــس األمــن هبــدف إيفــاد قــوة عــسكرية دوليــة       ترحــب  -    ١٠  
                                 ة على املناطق احملتلة يف مشال البلد؛                                               ملساعدة القوات املسلحة الوطنية على استعادة السيطر

        الـيت              الدوليـة                                                                  القوات املسلحة ملايل على التعاون التام مع القوة العسكرية           حتث  -    ١١  
             سيتم نشرها؛



A/67/686
 

28 13-20163 
 

     طـة   ي                                                 ً                   احلكومة االنتقالية على أن تبذل كل ما يف وسـعها، وفقـاً خلر                    ً  حتث أيضاً   -    ١٢  
                                     ، وإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة                                                                  الطريــق الــيت وضــعتها، الســتعادة الــسيطرة علــى مشــال البلــد 

   ؛    وضاع  األ   دأ        عندما هت
                                                                         عن دعمها الكامل لالستراتيجية اليت قدمها األمني العام لألمم املتحدة               تعرب  -    ١٣  

                                                                                                 هبدف تعبئة مجيع الوكاالت والصناديق والربامج وكـذلك املؤسـسات املاليـة الدوليـة مـن أجـل                
               منطقة الساحل؛

        الــتقين           يف اجملــالني           الــشركاء         وتــدعو             اجلــزاءات                           اجملتمــع الــدويل إىل رفــع      تــدعو  -    ١٤  
          لطريــق يف  ل                                                                      التعــاون مــع مــايل إثــر موافقــة االحتــاد األفريقــي علــى خريطــة                إىل اســتئناف         واملــايل 

   ؛    ٢٠١٢       أكتوبر  /          تشرين األول   ٢٤
                              البلــدان والوكــاالت املاحنــة   إىل         وكــذلك          املعنيــة                          إىل املنظمــات الدوليــة       تطلــب  -    ١٥  

      علـى                                                                التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف املنطقـة،           ، ب                           تعمل علـى وجـه الـسرعة        أن
         اإلفـراج                  وعلـى تيـسري                                 جئني والنـازحني املـاليني،                                           ّ      املعونة الغذائية ومياه الشرب واملأوى لالّ           توفري  

             عن الرهائن؛
                      لــى مجيــع األعــضاء،   ع                 هــذا القــرار      عــرض                                إىل االحتــاد الربملــاين الــدويل ب       تعهــد  -    ١٦  

   .                       وسائر املنظمات الدولية ،     راقبني                   واألعضاء املنتسبني وامل
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      ٢٠١٢        ديــسمرب  /              كــانون األول  ١٨         املؤرخــة                        للمــذكرة الــشفوية                املرفــق الثالــث    
                                                               املوجهة إىل األمني العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  ] والفرنسيةإلنكليزيةبا: األصل[

  
           مم املتحدة       شؤون األ        املعنية ب                             تقرير جلنة االحتاد الربملاين الدويل     
     ١٢٧          د يف دورهتا                  ً           كما أحاطت به علماً مجعية االحتا    
   )    ٢٠١٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦   ك،           مدينة كيبي (    

                                            شؤون األمـم املتحـدة يف مدينـة كيبيـك،                      املعنيـة بـ                                      اجتمعت جلنة االحتاد الربملاين الدويل        
ــدا، يف الفتــرة مــن   ــاء انعقــاد   /              تــشرين األول  ٢٦     إىل   ٢٢                         كن ــة    جل   ١٢٧         الــدورة                             أكتــوبر، أثن        معي

ــاد ــم املتحــدة            .        االحت ــاون بــني األم ــة لألمــم املتحــدة املتعلــق بالتع ــرار اجلمعيــة العام                                                                                                   وشــكل ق
                                 الــذي اختذتــه اجلمعيــة العامــة      ٢٦١ /  ٦٦          القــرار (                                                 والربملانــات الوطنيــة واالحتــاد الربملــاين الــدويل  

           عــدد مــن                                                اخللفيــة األساســية هلــذا االجتمــاع، إىل جانــب    )     ٢٠١٢       مــايو  /                       بتوافــق اآلراء يف أيــار
   .                        عمليات األمم املتحدة األخرية

                                                                                   واختذت اجللسة األوىل اليت عقدهتا اللجنة شكل مناقشة مائدة مستديرة عـن موضـوع                
                                                   وشارك يف هذه املائـدة املـستديرة ممثلـون عـن             .  “                                           تعددية األطراف ودور الدبلوماسية الربملانية     ”

                                        لدوليـة املبذولـة لتعزيـز املـصاحلة                                      ِ                                         هيئات برملانية إقليميـة منخرطـة بِأشـكال متنوعـة يف املـساعي ا             
                                                 وأتاحـت هـذه اجللـسة للمـشاركني فرصـة فريـدة         .                                           الوطنية وبناء السالم ومنع نشوب الرتاعات     

   .                                                                       املعلومات واخلربات، ولتحديد سبل زيادة اتساق الدبلوماسية الربملانية وفعاليتها       لتبادل 
                        دبلوماسـية الربملانيـة                                                                     وخالل جلسة املائدة املستديرة، ناقش املشاركون خمتلـف أوجـه ال            

                                                                            ومن هـذه القيـود أن الـسياسة اخلارجيـة تعتـرب يف بلـدان عديـدة                   .                            وقيودها على صعيد املمارسة   
      ومــن   .               يف هــذا اجملــال       قــدرة   ال                                 ً                                        مــن صــالحية الــسلطة التنفيذيــة، وغالبــاً مــا تفتقــر الربملانــات إىل   

                       العتـراف إال إذا قـدمت                                              ً                       الواضح أن الدبلوماسية الربملانية لن حتقق تقدماً علـى األرض وتنتـزع ا   
                            وعلـى حنـو مماثـل، جيـب          .                          ِّ                                         طروحات مبتكرة أو جاءت مكمِّلة لإلجراءات الدبلوماسـية الرمسيـة         

                                                              لـضرائب مـن مـساءلة الدبلوماسـية الربملانيـة بقـدر أكـرب،              أداء ا                               أن يتمكن املواطنون واملكلفون ب   
   .                                                       وأن تركز هذه الدبلوماسية الربملانية أكثر على حتقيق النتائج

             املنازعـــات             بتـــسوية                                                                   للمـــشاركني أن الدبلوماســـية الربملانيـــة ال تتعلـــق فقـــط              وتـــبني   
                                              الـيت يكـون الربملـانيون مهيـئني علـى            “         الناعمـة  ”                      وبوسع الدبلوماسـية      .  ا               كذلك مبنع نشوهب      إمنا و

                                                                                                          أفضل وجه ملمارستها أن تساعد يف بناء الثقة بني البلـدان، وإبـراز خمتلـف املنظـورات الثقافيـة،                   
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                        ومـن الفوائـد األخـرى      .                                                     ومات اليت ال تتوافر عادة من خـالل القنـوات الرمسيـة                       أو جمرد نقل املعل   
                                                                                                         للدبلوماسية الربملانيـة أن بوسـعها املـساعدة يف ضـمان اسـتمرارية العالقـات املتعـددة األطـراف                   

                                                                     ومــن ممارســاهتا الــشائعة املتبعــة علــى أرض الواقــع مراقبــة         .                   تعاقــب احلكومــات        كثــرة       رغــم 
ــات حيــث ميكــن أن يــ   ــدان أخــرى يف ختفيــف                                     االنتخاب ــانيني مــن بل ــراقبني برمل                                                                 ساهم وجــود م

   .        التوترات    حدة
ــات          ــشار احلــايل للجمعي ــدد مــن املــشاركني أن االنت ــبني يف الوقــت نفــسه لع ــه ت                                                                                            إال أن

                                                                                                    الرابطات الربملانيـة ال خيلـو مـن املـشاكل، ال سـيما بـسبب تـداخل الواليـات والـصالحيات                        أو
                                                                  ما تكون اهليئات الربملانية اإلقليمية املتجـذرة يف الثقافـات                 ً وغالباً  .                             السياسية الذي يتعني معاجلته   

           الربملانيـة                                                   وال بد من تعزيز العالقة املباشرة بني املـساعي           .                                       احمللية أفضل من يعاجل املنازعات احمللية     
ــة  ــة واإلقليمي ــن         .                       العاملي ــد م ــضروري إجــراء املزي ــن ال ــسة إىل أن م ــذه اجلل ــصت ه ــذلك خل                                                                              ول

                                   ً      ً                                   حتاد الربملاين الدويل ينبغي أن يؤدي دوراً رائداً من خالل إجـراء دراسـة                                    املناقشات، وإىل أن اال   
                                 الربملانيـة اإلقليميـة، واألمـم                اهليئـات                                   واملزيد مـن املـشاورات مـع                احلالية                         عن املمارسات السليمة    

   .                       املتحدة، والشركاء اآلخرين
    تها                        ، عقــدت اللجنــة جلــس )        أكتــوبر /              تــشرين األول  ٢٤ (       ً                          واحتفــاالً بيــوم األمــم املتحــدة   

                                           هل تأخـذ األمـم املتحـدة الدميقراطيـة          ”  :              السؤال التايل                                          الثانية اليت اختذت شكل مناقشة تناولت       
                                       من جمـاالت التعـاون بـني األمـم           ا               هذه اجللسة عدد          تناولت   و  .  “ ؟                               على حممل اجلد مبا فيه الكفاية     

       زيـــز                                                                                                   املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الــدويل، ال ســـيما ســيادة القــانون، ونزاهــة االنتخابــات، وتع        
   .                                              احلوكمة الرشيدة، وزيادة الشفافية يف عمل الربملانات

ْ                                                            ونظرت اللجنة إىل هذه املسألة من منظـوَرْي عمليـة األمـم املتحـدة احلكوميـة الدوليـة                       َ                                   
                                                             ويف ما يتعلق جبدول األعمال السياسي لألمم املتحدة، يفتقـر            .                                وعمليات األمم املتحدة امليدانية   

            ً      ً                     ال حيتــل موقعــاً بــارزاً علــى جــدول   لك           ً            عليــه عامليــاً، وبــذ                                      مفهــوم الدميقراطيــة إىل تعريــف متفــق
                                                            ً                     وال تزال عملية صنع القرار يف األمـم املتحـدة مـشوبة بـالعيوب، وغالبـاً                  .                      أعمال اجلمعية العامة  

                                   ويتــضح ذلــك بــشكل خــاص يف جملــس   .                                                        مــا يطغــى فيهــا صــوت األقليــة علــى صــوت األكثريــة
                                   الـنقض ضـرورة ملحـة أكثـر مـن                                                                األمن، حيث يشكل إدخال إصالحات علـى العـضوية وحـق            

                                                                                   وحــني يتعلــق األمــر باملــساعدة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة إىل األنظمــة           .                أي وقــت مــضى 
                               هنـا متفاوتـة، تتـراوح بـني       إ                                                                                 الدميقراطية الناشئة أو الدول اهلشة، تربز صـورة أقـل مـا يقـال عنـها                 

   .                        ليشيت وخيبة األمل يف هاييت-                            النجاح الباهر يف حالة تيمور
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                 إعـالن األلفيـة              اعتمـاد                                                           ب أن الدول األعضاء يف األمم املتحدة قد تعهدت، منذ             ري  ال و   
                                                                                             ، بدعم بعض مبادئ الدميقراطية الرئيسية، إمنا يـتعني القيـام باملزيـد لبلـورة تلـك                     ٢٠٠٠     عام     يف  

                                                                        ويتناقض ذلك، على سبيل املثال، مع االستثمار القوي الذي تقـوم بـه األمـم       .                 املبادئ وتنفيذها 
                              ومــن ناحيــة أخــرى، أحــرزت   .                                                     ال التنميــة منــذ وضــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة              املتحــدة يف جمــ

                 ً     ً                                                                                 األمم املتحدة تقدماً كبرياً يف اجملـاالت املتـصلة بالدميقراطيـة مـن قبيـل حقـوق اإلنـسان ومتكـني                     
   .                                              إنشاء جملس حقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة للمرأة        على ذلك                املرأة، كما يدل 

       بـشأن                                            االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة                    اعتماد إعالن                         ومن التطورات األخرية      
                                               الــذي يــنص للمــرة األوىل علــى مبــادئ هــذه                                    علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل                   ســيادة القــانون 

    ِّ                ً     ً                                         ويــسلِّم هــذا اإلعــالن أيــضاً رمسيــاً بــدور الربملانــات وباالحتــاد     .                                 الركيــزة األساســية للدميقراطيــة
                                                             قانون، مما ميهد السبيل ملزيد من التعاون بـني املنظمـتني يف هـذا                      يف دعم سيادة ال        دويل            الربملاين ال 
ــال ــدار       .         اجملــ ــاً بإصــ ــشاركون علمــ ــاط املــ ــصدد، أحــ ــذا الــ ــسياسيني إىل   ”                                ً                                    ويف هــ ــل الــ                           دليــ
   . “       القانون      سيادة

                                                                                         وأعقبت املناقشة عن سيادة القانون مناظرة مستفيضة عن أمهية إجراء انتخابـات حـرة                
                                 ويتـبني مـن التقريـر الـذي          .                           اف، إلرسـاء الدميقراطيـة                                                ونزيهة كشرط ضروري، مـع أنـه غـري كـ          

                                                                                                        أصدره املعهد الـدويل للدميقراطيـة واملـساعدة االنتخابيـة عـن العنـف االنتخـايب أن االنتخابـات                   
                                                                                                        الشفافة والرتيهة تعزز املساءلة السياسية بقدر أكـرب، وتـدعم حتقيـق التنميـة، وتـسهم يف إرسـاء                 

   .                االستقرار السياسي
                                                                    ك، اســتمعت اللجنــة إىل عــرض قدمــه كــل مــن املعهــد الــدميقراطي                    وباإلضــافة إىل ذلــ  

                                                                                                 الــوطين، ومؤســسة ســان اليــت، وشــبكة الــشفافية التــشريعية يف أمريكــا الالتينيــة عــن اإلعــالن 
                     ألعمال اليت اضـطلعت                يستند إىل ا               وهذا اإلعالن     .                                        ً      املتعلق باالنفتاح الربملاين الذي اعتمد مؤخراً     

                                                                              أن السبل الكفيلـة بزيـادة شـفافية الربملانـات وإطـالع النـاس علـى                                                هبا هيئات الرقابة الربملانية بش    
                          املعلومـات الـيت تـصدر                           أكد هذا اإلعالن أن      و  .                                                عملها كوسيلة ملواصلة إرساء ثقافة الدميقراطية     

   .                                              عن الربملان هي ملك للمواطنني الذين يسعى إىل متثيلهم
           ً          الــدول عمليــاً، وأن                                                                    وأكــدت اللجنــة أن الدميقراطيــة ال تــزال عمليــة مــستمرة يف مجيــع   

       بيئـة                                         ويف هناية املطاف، تتطلب الدميقراطيـة         .                 ً                                 تثمريها يتطلب عمالً يفوق ما تبذله األمم املتحدة       
                    ً      ً                    ويـؤدي الربملـانيون دوراً حموريـاً يف هـذا            .                                        باسـتمرار علـى الـصعيد الـوطين                غذيتـها      جيب ت        داعمة  

                       ربملـانيني أن يبـذلوا                      كمـا بوسـع ال      .                                                            الصدد، بوصفهم ممثلني للمـواطنني وللمجتمـع املـدين ككـل          
   .                                               موقف احلكومات وإعالء شأن الدميقراطية يف األمم املتحدة  يف     ً            جهداً أكرب للتأثري 
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                 نسخة مـن دليـل        أحدث              ً ت اللجنة أيضاً    صدر                                         ويف إطار االحتفال بيوم األمم املتحدة، أ         
  .   وي              الـسالح النـو        نـزع                                                                                  االحتاد الربملـاين الـدويل للربملـانيني بـشأن دعـم عـدم االنتـشار النـووي و               

                                                                                                     ويــستند هــذا الــدليل إىل األعمــال املــضطلع هبــا يف الــسنوات الــيت أعقبــت اعتمــاد قــرار االحتــاد  
                                                النهوض بعدم االنتشار النـووي ونـزع الـسالح         ”            واملعنون       ٢٠٠٩              التارخيي عام          الدويل          الربملاين  

ــاذ        ــز النفـ ــة حيـ ــارب النوويـ ــشامل للتجـ ــر الـ ــدة احلظـ ــول معاهـ ــة دخـ ــووي، وكفالـ     دور   :                                                                                                       النـ
                                                                                    وحيــدد هــذا الــدليل املمارســات الــسليمة والتــشريعات النموذجيــة يف هــذا اجملــال،   .  “          الربملانــات

                                       وهذا الـدليل مثـرة التعـاون مـع           .                        الختاذ إجراءات بشأهنا       صيات                                ويقدم للربملانيني جمموعة من التو    
                                                                                                  شــبكة الربملــانيني مــن أجــل عــدم االنتــشار النــووي ونــزع الــسالح النــووي، وجملــس مــستقبل    

   .                                                                        العامل، وقد تسىن إصداره بفضل مسامهة سخية من وزارة اخلارجية االحتادية السويسرية
                                     احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة،                                                      وانــضم كــل مــن األمــني التنفيــذي ملنظمــة معاهــدة   

                                                                                                     واملستشار األقدم للممثل السامي لألمـم املتحـدة لـشؤون نـزع الـسالح، ورئـيس جلنـة االحتـاد                    
     مـن                                                                                                        الربملاين العاملي الدائمة للـسالم واألمـن الـدويل، والـرئيس املـشارك لفـرع شـبكة الربملـانيني                    

                              املــؤلفني الرئيــسيني للــدليل                                                                       أجــل عــدم االنتــشار النــووي ونــزع الــسالح النــووي يف كنــدا إىل   
ــى        لعرضــه  ــة     عل ــان كازاخــستان          .           اللجن ــيس برمل ــيهم رئ ــن ف ــشاركني، مب ــن امل ــدد م ــضم ع                                                                             وان

                                                                                                  ومشرعون مرموقون من اهلند ونيوزيلندا ومصر والفلـبني وكوسـتاريكا إىل برملـانيني مـن مجيـع                 
               عامل خال مـن                              من أجل أن تتحول رؤية             حازمة                                                    مناطق العامل للدعوة إىل اختاذ إجراءات برملانية        

   .                              األسلحة النووية إىل حقيقة ملموسة
ــشرين األول  ٢٥   ويف    ــوبر،  /              ت ــ          أكت ــة      قام ــيم            ت اللجن ــم            بتقي ــؤمتر األم ــة مل ــة اخلتامي                                     الوثيق

                                                             ما هي آفاق التنمية املـستدامة؟ وأكـدت اللجنـة أن             :                                          املتحدة للتنمية املستدامة يف جلسة بعنوان     
         ً                                                     فـتح آفاقـاً جديـدة ومل يـتمخض إال عـن عـدد قليـل                            ً            ً                       ؤمتر كان خميباً لآلمال، نظـراً إىل أنـه مل ي            امل

ُ                  وُعــزي ذلــك أساســ  .    ً                            جــداً مــن االلتزامــات اجلديــدة                                             إىل غيــاب اإلرادة الــسياسية وعــدم قــدرة  ا 
        ً              ؤمتر أيـضاً يف وضـع        امل                         ومن ناحية أخرى، ساعد       .                                          احلكومات على معاجلة بعض املسائل بفعالية     

           ً     واملهـم حاليـاً     .                   األعمـال الـدويل                                مـن جديـد علـى رأس جـدول     ا                            التنمية املـستدامة بأكملـه        خطة  
    ؤمتر     املـ                                                                                                     حتديد ما سـتكون مجيـع اجلهـات املعنيـة علـى اسـتعداد للقيـام بـه مـن أجـل تنفيـذ نتـائج                 

   .                                   واالرتقاء إىل املستوى التايل من االلتزام
                                               مؤمتر هو متهيد الـسبيل لوضـع جيـل جديـد            لل                                         ووافقت اللجنة على أن اإلجناز الرئيسي         

  .     ٢٠١٥                                                                          امة الـيت سـتحل حمـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة احلاليـة عـام                                           من أهداف التنمية املستد   
                تـوفر جمموعـة                                                             على البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة، و                                   أهداف التنمية املستدامة            وستطبق  
ــة              أهــداف  ــصادية واالجتماعي ــثالث لالســتدامة وهــي الركــائز االقت                                                                                           تتمحــور حــول الركــائز ال
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           أساسـيتان                                                                مـن املهـم أن تكـون ألهـداف التنميـة املـستدامة غايتـان                              واعتربت اللجنة أن      .         والبيئية
                   ً                ومـن األمهيـة مبكـان أيـضاً أن           .                                                             مها القضاء على الفقـر وتـضييق فجـوة عـدم املـساواة                     واضحتان  

                                                        منـذ البدايـة، وال سـيما الربملـانيون واجملتمـع              ها                                              مجيع اجلهات املعنيـة هـذه األهـداف بكاملـ               تتبىن  
                                                                            م مـن ذلـك أن هـذه األهـداف ينبغـي أن تقتـرن بآليـات إبـالغ                         واألهـ   .                        املدين والقطـاع اخلـاص    

                                                              والـدرس الرئيـسي املـستفاد مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          .                                 ورصد واضحة لتقييم التقدم احملرز   
                                                                       متـسك اجلهـات املعنيـة بزمـام األمـور وتتـوىل دفـة القيـادة، وحـني                       إحرازه حني                    أن التقدم ممكن    

   .                     يتم متكني اجملتمعات احمللية
                                  بناء جسور بني الطبيعة والنـاس                                                        ثل التحدي الرئيسي ألهداف التنمية املستدامة يف            ويتم  

          الــسعي يف       وجيــب   .             الطبيعيــة ه                   وحمدوديــة مــوارد ه                    تزايــد عــدد ســكان                             يف وقــت يــشهد فيــه العــامل 
                                                                         إعادة التفكري بالنمو مـن حيـث رفـاه البـشر ولـيس مـن حيـث                                                  جدول أعمال ما بعد املؤمتر إىل       

                  ً                                                              ووافقـت اللجنـة أيـضاً علـى ضـرورة إدراج منظـور حقـوق اإلنـسان يف                    .                    االزدهار املادي فقط  
                                         ، مبـا يف ذلـك احلـق يف الغـذاء واحلقـوق          ٢٠١٥          ا بعد عام  مل                                   املناقشات املقبلة بشأن إطار التنمية  

                                                                                                اجلديدة مثل احلق يف احلصول على املياه، اليت تشكل مداخل جيـدة إلرسـاء ركـائز االسـتدامة                  
                                                                 وي دعم احلق يف الغذاء على مناقـشة لعالقـات القـوى وتركيـز               وينط  .                       الثالث على حنو متكامل   

ــى        ــاً لالســتيالء عل ــشهدها حالي ــيت ن ــة، كمــا يتجلــى ذلــك يف املوجــة ال ــدي القل ــسلطة يف أي                                                            ً                                           ال
                    إذا تلقـى صـغار                                  ً            ولن يكون األمن الغـذائي مـضموناً إال         .                                    األراضي يف بلدان عديدة حول العامل     
   .    فعال      دعم ال                                   املالكني، وال سيما النساء، املزيد من ال

ــؤدي،      ــات أن ت ــى الربملان ــستقبال                                        وســيكون عل ــدماً جبــدول            م ــدفع ق ــاً يف ال     ً      ً             ً                دوراً حيوي
                     وينبغـي أن تـؤدي       .                                                     مع العملية العاملية اليت تقودها األمم املتحـدة              القتران       ؤمتر با   امل                أعمال ما بعد    

   دي         ريــو    يف ئ             ً     ً                                                                الربملانــات دوراً فعــاالً يف املنتــدى التــشاوري اجلديــد لألمــم املتحــدة، الــذي أنــش
           ً                                          وينبغي أيـضاً أن تقـدم الربملانـات معلومـات يف             .                                  كمنرب متعدد اجلهات صاحبة املصلحة           جانريو  

                                                                                                           مرحلة مبكرة إىل فريق اجلمعية العامة العامل املفتـوح املعـين بأهـداف التنميـة املـستدامة وفريـق                   
  .     ٢٠١٥   ام                                                                                              األمــني العــام الرفيــع املــستوى للشخــصيات البــارزة املعــين خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــ  

                                        ً                              هــو الــصعيد الــوطين حيــث جتــري األمــم املتحــدة أيــضاً مــشاورات              أن يكــون      جيــب        نطلــق    وامل
                                             ويـشكل برملـان اململكـة املتحـدة الـذي            .                                                           ستصب يف العملية احلكومية الدوليـة العامليـة وترفـدها         

   .                                                   ً     ً        يعقد بالفعل جلسات استماع عن إطار التنمية اجلديد مثاالً جيداً على ذلك
                                                                            خرية للجنة التقدم احملرز والعقبات الـيت تعتـرض تنفيـذ إعـالن األمـم                              وحبثت اجللسة األ    

  .     ٢٠٠٧                                                                                     املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، بعـد مخـس سـنوات علـى اعتمـاده يف عــام           
       والحــظ   .                                                                                              وحيــدد هــذا اإلعــالن املعــايري الــدنيا لبقــاء الــشعوب األصــلية ورفاههــا وكرامتــها        



A/67/686
 

34 13-20163 
 

ــة، مــن قبيــل اعت   ــة الكونغــو                                                     املــشاركون التطــورات اإلجيابي ــة يف مجهوري                                                  مــاد خطــة عمــل وطني
                 يـــا املتعـــددة      بوليف         لدولـــة                                                                            الدميقراطيـــة لتنفيـــذ اإلعـــالن، وإدمـــاج اإلعـــالن يف القـــانون الـــوطين 

   .                        ً                             إال أنه ال تزال هناك عموماً فجوة كبرية بني املعايري وتنفيذها  .         القوميات
                احلـرة املـسبقة                                                                       واستفسر املشاركون بشأن املمارسات السليمة للحـصول علـى املوافقـة           

                                                                                                           املستنرية للشعوب األصلية على التدابري التشريعية واإلداريـة الـيت تلحـق هبـا الـضرر، وهـو مبـدأ                    
                                       فهناك دول عديدة تواجـه صـعوبة        -                                      واملمارسات السليمة نادرة يف الواقع        .               مكرس يف اإلعالن  

  .      طـالق                                                                                            يف إجراء حوار حقيقي مع الشعوب األصلية، هذا إن سـعت إىل القيـام بـذلك علـى اإل                  
   .                                                          ومن الواضح أن األمر يتعلق مبسألة يتعني على الربملانيني التصدي هلا

ــاملي       ــؤمتر الع ــم املتحــدة امل ــشعوب                                               وســتعقد األم ــين بال ــول                   املع         ســبتمرب  /                   األصــلية يف أيل
                                                                                واجلهات املعنية، مبا يف ذلك الربملانيون، مدعوة إىل املـشاركة يف األعمـال التحـضريية          .     ٢٠١٤

                                                                                  يــزال يــتعني إىل حــد كــبري حتديــد الطريقــة الــيت ســتتعامل هبــا احلكومــات مــع     وال   .              هلــذا املــؤمتر
                                                                                           الربملانات والشعوب األصلية واجلهات األخرى يف التحضري هلذا املؤمتر العاملي، ولكـن الفرصـة              

   .                      شراك حكوماهتم ومساءلتها إل               ستتاح للربملانيني 
                وشـددوا علـى      .  ة                                 تدين مستوى املشاركة يف هذه اجللس         إىل                          وأشار عدد من األشخاص       

                                  وينبغــي أن يــشاطر الربملــانيون،    .                                                              أن حقــوق الــشعوب األصــلية ينبغــي أن تكــون شــأن اجلميــع  
                                                  ولقــد وصــف أحــد الربملــانيني النيوزيلنــديني مــن   .             ً                               واجملتمــع عمومــاً، الــشعوب األصــلية مهومهــا

                                     رحلـة جيـب أن تقـوم هبـا الـشعوب        ”                                                               الشعوب األصـلية إعمـال حقـوق الـشعوب األصـلية بأنـه              
   . “                      ً  والشعوب غري األصلية معاً      األصلية

                                                                                    ويف ختام االجتماع السنوي، تعهدت اللجنة مبضاعفة جهودها لتحـسني التعـاون بـني                
ــامليِ    ــاين الع ــات واالحتــاد الربمل ــات     .                                           ِ                األمــم املتحــدة والربملان ــى الربملان ــر عل   ُ   َّ                                       وســُيعمَّم هــذا التقري

          ً                       ألوسـع نطاقـاً، هبـدف بلـورة                                                                                األعضاء يف االحتاد الربملـاين الـدويل وعلـى جمتمـع األمـم املتحـدة ا               
   .                 ني للسنوات القادمة  رص           برنامج عمل 
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      ٢٠١٢        ديــسمرب  /              كــانون األول  ١٨                            مــذكرة الــشفوية املؤرخــة    لل                 املرفــق الرابــع     
                                                               املوجهة إىل األمني العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[

  
                         لغوي والثقايف يف عامل معومل                         املواطنة واهلوية والتنوع ال    
                  إعالن مدينة كيبيك    
     ١٢٧        يف دورهتا                   الحتاد الربملاين الدويل  ا            عتمدته مجعية      لذي ا ا    
   )    ٢٠١٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦             مدينة كيبيك،  (    

  
       معيـة      جل    ١٢٧                    انعقـاد الـدورة                                                                    حنن، أعضاء الربملـان اجملـتمعني يف مدينـة كيبيـك مبناسـبة                -   ١
                                                                             ويل، نتمــسك حبــزم بــالتنوع الثقــايف واللغــوي واإلثــين والعرقــي والــسياسي                       الحتــاد الربملــاين الــد ا

                                                                                                            والديين، باعتباره قيمة عاملية ينبغـي االحتفـاء هبـا واحترامهـا وتـشجيعها ومحايتـها داخـل مجيـع                    
   .                            اجملتمعات واحلضارات ويف ما بينها

                عـبري الثقـايف                                                                                وحنن مقتنعون بأن تنوع األفكار والقيم واملعتقدات واللغـات وأشـكال الت             -   ٢
   .                     الوطين واإلقليمي والدويل      الصعد     على                       يغين منظوراتنا وجتاربنا                    بني الشعوب واحلضارات 

                                        تنوعنـا، والتوفيـق بـني الثقافـات                إطـار                                                   ونؤكد تطلعنا إىل حتقيق االنسجام والوحـدة يف           -   ٣
      الوعي                                                                                      ونعتقد بإمكانية حتقيق عامل يتعايش فيـه النـاس علـى اخـتالفهم، عـامل يتـسم بـ               .         اإلنسانية

                                         وسيكون هذا العامل الذي يعتمـد علـى          .                       َّ                            بالتضامن التفاضلي ويشجَّع فيه احلوار بني احلضارات      
   .                                                                            تفامهنا وقبولنا لبعضنا بعضا منبعا لتقدم البشرية، وسيؤدي إىل رفاه جمتمعنا العاملي

ــة       و  -   ٤ ــساوية وغــري القابل ــع الكامــل حبقــوقهم املت ــع األشــخاص التمت ــاح جلمي       ُ                                                                                    جيــب أن ُيت
                                                                                     املعترف هبا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من معاهـدات ومعـايري القـانون                       للتصرف  

                              القيـود الـيت تفـرض علـى                          وجيـب أن تكـون        .                                                   الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون الـدويل اإلنـساين        
ــدويل، وضــرورية ومتناســبة مــع دواعيهــا         أي ــانون ال ــسقة مــع الق   .                                                                                                  حــق مــن هــذه احلقــوق مت
                                                                           ي متييز على اإلطالق، على أساس الثقافة أو العرق أو اللـون أو اللغـة                                  ينبغي أن تؤدي إىل أ       وال

   .                                                                 أو األصول اإلثنية أو الدين أو اجلنس أو امليل اجلنسي أو االنتماء السياسي
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                                                                                                   وبالتــايل فالــدول ملزمــة بــاحترام احلقــوق املترابطــة املدنيــة والــسياسية واالقتـــصادية           -   ٥
ــراد   ــع األف ــة جلمي ــة والثقافي ــا   وحب  ؛                                           واالجتماعي ــا وتعزيزه ــها وإعماهل ــ و  .                               مايت ــنمط         درءا ل               سيادة ال

                           دورهــا يف وضــع الــسياسات      أداء                                                                   الواحــد، علــى كــل دولــة أن تعمــل مــع اجملتمــع املــدين علــى   
   .                                                                    الثقافية وتنفيذها، بوسائل منها توفري الوسائل الالزمة وهتيئة بيئة مواتية

                      لتماسـك االجتمـاعي،                                                                                ونؤكد علـى أمهيـة موازنـة احتـرام التنـوع مـع مشـول اجلميـع وا                   -   ٦
ــدم           ــق التق ــه لتحقي ــها، وكــشرط ال غــىن عن ــا بين ــات وفيم ــة داخــل اجملتمع ــاء الثق ــيلة لبن                                                                                                            كوس

                                                                 وتظهــر اختالفــات اللغــة والثقافــة واألصــول اإلثنيــة والــدين    .                                   واالزدهــار وجــودة نوعيــة احليــاة
      نــها                                                                                               واملعتقــد والعــرق واللــون يف العديــد مــن اجملتمعــات، وال توجــد جتربــة واحــدة مــشتركة بي   

                                                                                                 ووفقا للقانون الدويل واملعايري الدولية، فاجلهود اليت يبذهلا كـل جمتمـع مـن أجـل كفالـة                    .     مجيعا
                واالخـتالف بـني      .                                                                                 هذه احلقوق تعكـس ظروفـه التارخييـة والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة             

  ر                                                  ّ                                جتارب اجملتمعات واحلضارات يف جمال التنوع يسمح بتبادل بّناء ألفـضل املمارسـات واألفكـا      
   .                             ع واحترام التنوع يف الوقت نفسه                                  املبتكرة يف ما يتعلق بتشجيع مشول اجلمي

                                                                                                  إن تنــوع جمتمعاتنــا وحــضاراتنا مســة بــارزة مــن مســات عاملنــا الــذي تــزداد فيــه العوملــة      -   ٧
                                                                                                   ويقـيم النـاس واجملتمعـات اتـصاالت أوثـق وأكثـر تـواترا بـسبب قـوى متعـددة، مثـل                        .         والترابط

                                                                 ، والتقدم التكنولوجي يف جمـايل االتـصاالت والنقـل، واألمنـاط                  احلديثة                        اجتاهات اهلجرة املاضية و   
                                         وأدت هــذه التطــورات إىل زيــادة الــوعي   .                                                         اجلديــدة األكثــر تكــامال للتجــارة اإلقليميــة والعامليــة

   .                                                                                باألفكار والقيم املختلفة، وكذلك إىل توثيق الروابط بني اجملتمعات املختلفة وبلداهنا األصلية
                                                                                   مق فيه الروابط العاملية واإلقليمية واالعتماد املتبادل، يتزايد تعـاون الـدول                        ويف عامل تتع    -   ٨

                                                                                                       واملنظمات الدولية واجملتمع املدين للتخفيف مـن آثـار الـضائقة االقتـصادية والكـوارث الطبيعيـة                 
                                                  ذرائـع لتقييـد التنـوع أو انتـهاك حقـوق                       أال تتخـذ                                                 والرتاعات، ونعتقد أن هذه األحداث ينبغـي        

   .    اسية          اإلنسان األس
                                                                                                    والتنوع يف عامل معـومل ميكـن أن ييـسر اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول والربملانـات الوطنيـة                       -   ٩

                                   فـرص لتبـادل األفكـار ووجهـات               بإتاحة           وذلك    ،                                            للتعامل مع تعقيدات القرن احلادي والعشرين     
                                                            وبقيامنــا بــذلك، نعــزز معرفتنــا وإبــداعنا، ونطــور رأس   .                                          النظــر املختلفــة بــشأن قــضايا مــشتركة

                                                                                          ا البشري املشترك، ونشجع الـوعي املتبـادل باالختالفـات والقواسـم املـشتركة وفهمنـا هلـا،             مالن
   .              السالم واالزدهار       لتحقيق    ا   فرص     نتيح  و
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          والريبـة             والتعـصب             اإلقـصاء                                                           نشعر بـالقلق واألسـف الـشديد السـتمرار ممارسـات                   وإننا    -    ١٠
              ضــمن أشــكال          ألجانــب،                                                                         والعنــصرية والرتعــات القوميــة العدوانيــة والتعــصب اإلثــين وكراهيــة ا

                             املنـتمني إىل جمتمعــات دينيــة             واجلماعــات          األفــراد                                                      أخـرى مــن التمييــز والتحيـز، الــيت يعــاين منـها    
   .               غريها من اجملتمعات   و أ      عرقية    و أ      لغوية    و أ       ثقافية    و أ      إثنية   و أ

        إدانـة          نـدين            فإننـا                                                                                       وبينما نؤكد جمـددا التزامنـا بـاحلق يف حريـة الفكـر والـرأي والتعـبري،                    -    ١١
                                                                           مجيع األعمال اليت هتدف إىل الترهيب وحترض على التـشدد والتطـرف واحلقـد                     وقاطعة         شديدة  

                                                             ونكرر أنه ال ميكن تربير ردود الفعـل العنيفـة حتـت أي               .                                   والعنصرية وكراهية األجانب والعنف   
        أشـكال                                                                                       وينبغي تشجيع واسـتدامة عمليـات التبـادل والتثقيـف واحلـوار الـيت تعـزز                   .         ظرف كان 

        علـى   ني       تبـادل   امل                   االحتـرام والثقـة           وتـدعم                                           قانونية عـن الغـضب بـسبب املظـامل،                             التعبري السلمية وال  
   .           السالم واألمن      إرساء                                                               أساس املسؤولية املشتركة والقانون الدويل واملعايري الدولية، وتسهم يف 

                                                                                                نشعر بالقلق الـشديد مـن تـدهور احلالـة االقتـصادية يف أجـزاء كـثرية مـن العـامل،                            وإننا    -    ١٢
                                                                           متاسك الكثري من اجملتمعات بتوليده أشكاال من اإلقصاء قد تؤجج التـوترات                              األمر الذي يهدد    

   .                              االجتماعية ومظاهر كراهية األجانب
                 االعتـراف بـأن               يفترضـان                                                                            ونشدد علـى أن محايـة وتعزيـز تنـوع أشـكال التعـبري الثقـايف                   -    ١٣

             ب األصـلية،                                                                                        مجيع الثقافات، مبا فيها ثقافات األشخاص املنـتمني إىل األقليـات وثقافـات الـشعو              
   .                                    متساوية يف الكرامة ويف اجلدارة باالحترام

  .                                                                                      نؤكد أن الشعوب األصلية تتمتع بالعضوية الكاملة وعلى قدم املساواة يف جمتمعاتنـا             و  -    ١٤
       بوجــه                                                                                           ونــشعر بقلــق بــالغ لكــون الــشعوب األصــلية، وال ســيما نــساء تلــك الــشعوب، عرضــة   

                                       ة واالقتـصادية واالجتماعيـة، األمـر                                 مـن النـواحي الـسياسي                والتحيـز                              خاص للتـهميش والتعـصب      
                   رفاههــا وتقــدمها   يف                                                                              الــذي يقــوض متثيــل هــذه الــشعوب ومــشاركتها يف القــرارات الــيت تــؤثر    

   .                ومسامهاهتا يف اجملتمع
ــوع مرتبطــان ارتباطــا أساســيا،        -    ١٥ ــرام التن ــضا أن املــساواة بــني اجلنــسني واحت                                                                                                ونؤكــد أي

              بوجـه خـاص                                            ودينية ولغوية وثقافيـة وإثنيـة                                                        ونشجب تعرض النساء املنتميات إىل أقليات عرقية      
ــة           لإلقــصاء  ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــواحي ال ــز يف الن ــرار    .                                                              والتميي                           وحنــن إذ نــشري إىل ق

                                            الـصادر عـن املـؤمتر العـاملي الرابـع            ١٩٩٥                      ، وإعالن بيجني لعام      )    ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥           جملس األمن   
                                                  ز ضـد املـرأة، نـدرك الـدور الـذي ميكـن                                                                       املعين باملرأة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـ        

                                                                                                        أن تقــوم بــه املــرأة يف تعزيــز التفــاهم والتــسامح والعالقــات الــسلمية املتبادلــة يف اجملتمعــات الــيت 
                                                                                                              تتسم بالتنوع، باعتبارها صانعة للقـرار ومـشاركة فيـه علـى قـدم املـساواة يف اجملـال الـسياسي،                      

ــر اســتقرارا وإنــصافا     ــاء جمتمعــات أكث                  ونؤكــد علــى أن   .                ومشــوال للجميــع                                                                 وذلــك مــن أجــل بن
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       فحـسب          كامـل     ال                   ملـشاركة املـرأة                                ضرورية ال لتمهيد الطريق                                        اإلجراءات اإلجيابية وغري التمييزية     
   .                   أجل حتقيق هذه األهداف   من                    ولكن أيضا لتمكينها 

ــصفتنا    ،     وحنــن  -    ١٦ ــسلطة ومناصــب صــنع              ب ــل يف مؤســسات ال ــدرك أن التمثي ــانيني، ن                                                                       برمل
        اجملـاالت                                  فـرص املـشاركة الفعالـة يف         و  -                               يف اجملـالني العـام واخلـاص       -                            القرارات والوصول إليهـا     

                                                                                                الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة هــي عناصــر هامــة للوصــول إىل مشــول اجلميــع والتــسامح   
                هــذه العناصــر                ويــتم تعزيــز   .                                                                      واالحتــرام املتبــادل واالســتقرار يف اجملتمعــات الــيت تتــسم بــالتنوع  

                                                                 دوليــة املتــصلة حبقــوق اإلنــسان وإنفاذهــا، وذلــك جبملــة                                             بــاحترام االلتزامــات والتعهــدات ال  
   :    منها      وسائل
                                                                         إجراء انتخابات حرة ونزيهة متنح حق التصويت جلميع املواطنني على قدم املساواة؛    •  
                                                                                     دعم سيادة القانون، واحترام املـساواة بـني مجيـع األشـخاص أمـام القـانون وحقهـم يف            •  

     ة؛                                    التمتع حبماية القانون على قدم املساوا
ــة وســائ        •   ــة التعــبري، مبــا يف ذلــك حري ــدين، وحري ــة الفكــر والــضمري وال    ط                                                                                          ضــمان حري

ــشجيع جمتمــع مــدين نــشط       ــات، ومهــا ضــروريتان لت ــة تكــوين اجلمعي                                                                                       اإلعــالم، وحري
                                   ولتشكيل شبكة من املواطنني العامليني؛       لتـزم   وم

ــسياسية واالقتــ         •   ــة وال ــع األشــخاص املدني ــوق مجي ــل حلق ــرام الكام       صادية                                                                                   ضــمان االحت
                       واالجتماعية والثقافية؛

                                  احلظر الصريح للتمييز جبميع أشكاله؛   •  
   .                                                    توفري اإلطار القانوين الذي يكرس هذه احلقوق والقيم وحيميها   •  
ــاد      و  -    ١٧ ــضمن تب ــة تت ــات، بوصــفه عملي ــني الثقاف ــى أســاس                                                                احلــوار ب ــآلراء عل                                  ال صــرحيا ل

                                         ثنيــة والثقافيــة والدينيــة واللغويــة                                                    بــني األفــراد واجلماعــات علــى اخــتالف خلفيــاهتم اإل          االحتــرام 
                                                                                                   وتــراثهم، يــؤدي دورا هامــا يف تعزيــز املعرفــة والــوعي باالختالفــات والقواســم املــشتركة بــني    

        إشــراك                        لإلثــراء والتــسامح و ا      مــصدر           باعتبــاره                                                    اجلماعــات، األمــر الــذي يــؤدي إىل قبــول التنــوع 
ــة واحلــوار يف ا    .        اجلميــع ــة العدال                            جملتمعــات الــيت ختــرج مــن                                                                 ويف هــذا الــسياق، نؤكــد علــى أمهي

                                                                                                        األزمات والرتاعات، من أجـل تعزيـز املـصاحلة والتعـايش الـسلمي، مـع االعتـراف علـى النحـو                     
   .                       الواجب بالسيادة الوطنية

ــات صــنع        -    ١٨ ــسياسية وعملي ــات ال ــشاركة األشــخاص يف العملي ــسية فرصــا مل ــيح اجلن                                                                                        وتت
      وهـي    .                                       اجملتمعـات الـيت تتـسم بـالتنوع                                                             وهي بالتايل أداة فعالة حلماية األفراد الـضعفاء يف          .       القرار

                                                                                                          أيضا أداة هامة تشترك مبوجبها العناصر املتباينة للدولة يف هوية مدنيـة تكـون قائمـة إىل جانـب                   
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                                                              ووفقا لذلك، جيب التقليـل مـن حـاالت انعـدام اجلنـسية               .                                اهلويات األخرى وليس على حساهبا    
                             لـزم إجيـاد حلـول للـشعوب                               وعلـى وجـه اخلـصوص، ي        .                                           ومنع حـدوثها مبـساعدة اجملتمـع الـدويل        

                                                     األشــخاص املنحــدرين مــن الــشعوب األصــلية واألطفــال        حــاالت                               عدميــة اجلنــسية، مبــا يف ذلــك 
   .                                   املهاجرين، وذلك وفقا للقوانني الوطنية

         للنـهوض                                                                    مع أجهزة احلكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية أمرا حيويا                  التواصل        ويعد    -    ١٩
ــاج  ــوع           بإدم ــات التن ــهم                          أعــضاء فئ ــشاركتهم            ومتثيل ــشريعات     .            وم ــسياق، ميكــن للت ــذا ال                                        ويف ه

  .                              أن تسهم يف احترام التنـوع              التواصل                    املستخدمة يف هذا      )       اللغات (                            والسياسات اليت حتكم اللغة     
  )         اللغـات  (                                  والتدريب الفعالني يف جمال اللغة                                    االستفادة من برامج التطوير                             ومن املفيد أيضا تيسري     

                                                ر حــق األشــخاص املنــتمني إىل أقليــات لغويــة يف                                        وعــالوة علــى ذلــك، ال ينبغــي إنكــا   .         الرمسيــة
   .                                                             استخدام لغتهم اخلاصة أو حقهم يف احلصول على التعليم بلغات األقليات

                                                                                              ويعد احلصول على التعليم والتدريب اجليـدين ودون أي متييـز ضـروريا لزيـادة املعرفـة                   -    ٢٠
                       وإبـداء التـسامج      ى                              الثقافـات واحلـضارات األخـر               الـوعي ب                                            باحلقوق والواجبـات املدنيـة ولتعزيـز        

ــا ــشة                إزائه ــات املهم ــة للفئ ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــشاركة ال ــسر امل ــذي يي ــر ال                                                                                                ، األم
                                                                            ويــستفيد بوجــه خــاص مــن هــذه التــدابري الــشباب الــذين قــد يكونــون    .                      وانــدماجها يف اجملتمــع

                                                                            واالنـدفاع حنـو التطـرف واإليـديولوجيات املتـشددة، ويـزداد احتمـال                         للتـهميش                  بدوهنا عرضـة    
    .                                               مسامهتهم يف اجملتمع ككل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

                                     ويف البلدان الـيت تتنـوع فئاهتـا          .                                                       تعد املوارد الطبيعية ذات أمهية حيوية الزدهار اجملتمع        و  -    ٢١
                                                   املراعــاة الواجبــة لتنــوع قــيم ومعتقــدات مجيــع        إيــالء                هــذه املــوارد            يف اســتغالل                    الــسكانية ينبغــي 

                                                                  يم ومعتقدات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، وذلـك اعترافـا                                       الفئات اجملتمعية، وال سيما ق    
         اســتغالل                      ووفقــا لــذلك، جيــب   .                                                                  بأمهيــة املــوارد الطبيعيــة وأراضــي األجــداد يف تــشكيل هويتــها 

                                                                                                               املوارد الطبيعيـة بطريقـة مـسؤولة مـن أجـل ضـمان احلفـاظ علـى تقاليـد ومـصاحل هـذه الفئـات                        
   .              لألجيال القادمة

  
                                محاية التنوع على الصعيد الوطين             ور الربملانات يف د    

                                                                  ها إىل اســتخدام مجيــع الوســائل املتاحــة هلــم مــن أجــل محايــة    ء                          نــدعو برملاناتنــا وأعــضا  -    ٢٢
ــة        ــة عاملي ــاره قيم ــها، باعتب ــا بين ــات وفيم ــه داخــل اجملتمع ــال ب ــوع واالحتف ــذه    .                                                                                            التن ــشمل ه                وت

   :      ما يلي         ترمـي إىل                                             الوسائل، على سبيل املثال ال احلصر، تدابري فعالة 
                                                                                       اعتمــاد وتنفيـــذ االتفاقيـــات الدوليـــة الــيت حتـــدد حقـــوق اإلنـــسان األساســـية      ) أ (  

    دعم                                         الــصكوك الواجبــة التطبيــق الــيت تــ          وكــذلك                                               واحلقــوق املدنيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة،  
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ــة، وتــ      ــات الثقافي ــى االختالف ــاظ عل ــة إىل احلف ــود الرامي ـــقر بـــ                                                                    اجله             حقوق خاصــة         ُ            شجعها، وُت
ــة أو اللغو ــة،                               لألقليـــات العرقيـ ـــل        يـ ــيم و                 مـــن قبيـ ــا يف التعلـ ــتخدام لغاهتـ ــا واسـ ــز ثقافاهتـ   يف                                                          تعزيـ

        اإلعالم؛  ط    وسائ
                                                                                     سن تشريعات واختاذ تدابري سياسية هتدف إىل تعزيـز قبـول التنـوع بـني أفـراد                    ) ب (  

ــصداقة       ــادل وال ــرام املتب ــسامح واالحت ــاهم والت ــز التف ــة وإىل تعزي                                                                                                    خمتلــف اجملموعــات االجتماعي
        البشر؛   بني

                                                                    نفيذ قوانني، وال سيما يف جمال احلقوق املدنية، تنص على املـشاركة                      اعتماد وت    ) ج (  
                                                                                                 الفعالــة ملختلــف اجلماعــات يف عمليــات اختــاذ القــرارات، وتعــزز تلــك املــشاركة، مبــا يف ذلــك  

         الربملان؛  يف
                                                                                   منع التمييز ومكافحته والقضاء عليـه؛ وإلغـاء أي قـوانني متييزيـة قائمـة، وسـن            ) د (  

                           اإلعالم وعرب شبكة اإلنترنت؛ ط                  ئل الكراهية يف وسائ                      تشريعات ملواجهة نشر رسا
ــصعيد          )  هـ (   ــى ال ــايف عل ــوع الثق ــات يف إدارة التن ــدور الربملان ــام ب ــوعي الع ــادة ال                                                                                          زي

  )       مــايو /        أيــار  ٢١ (                                                                    ســيما مــن خــالل االحتفــال بيــوم األمــم املتحــدة الــدويل للتنــوع             الــوطين، وال
                     األســـبوع األول مـــن  (                بـــني األديـــان                                                              املـــشاركة يف أســـبوع األمـــم املتحـــدة العـــاملي للوئـــام     أو

   ؛ “                       افعل شيئا من أجل التنوع ”                           أو املشاركة يف احلملة العاملية   )      فرباير /    شباط
                                            لتنـوع بوصـفه قـوة دافعـة لالبتكـار                روج ل                                    تعزيز السياسات والتشريعات اليت ت       ) و (  

                                             واالزدهار والتنمية على الصعيدين احمللي والوطين؛
ــشريعات الــيت     ) ز (   ــسياسات والت ــز ال ــع الكامــل                                          تعزي ــرام التمت                                              حتمــي وتــضمن احت

                                                                حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع أفراد اجملتمع، على قدم املساواة؛
                     احلمايـة القانونيـة                         االستفادة الفعلية مـن                                       ضمان أن يوفر اإلطار القانوين الوطين        ) ح (  

                                              وسبل االنتصاف لألفراد الذين يعانون من التمييز؛
ُ               ُيــعهد إليـه            ، الـذي          القـضاء          وحيــاد                       دالة وتعزيز اسـتقالل        إىل الع      لجوء          ضمان ال    ) ط (  

                                        احلماية القانونية املتعلقة بعدم التمييز؛      أحكام                     بإنفاذ وضمان احترام 
                                                                                    تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع التـــدابري املـــذكورة أعـــاله، وعلـــى وجـــه    ) ي (  

   .                                اخلصوص، تعزيز متثيل املرأة يف الربملان
   .     اجملتمع                                                زيز تثقيف األطفال والشباب يف جمال التنوع والتعدد يف                    وحنث برملاناتنا على تع  -    ٢٣
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                                                                                               كمــا نــدعو برملاناتنــا إىل اختــاذ إجــراءات فعالــة يف جمــال احلــوار بــني الثقافــات، تتمثــل    -    ٢٤
   :   يلي     فيما

ــوار والتعـــاون بـــني الثقافـــات، حبيـــث يـــشمل احلكومـــات       ) أ (                                                                                          إقامـــة ودعـــم احلـ
                                                                   ملدين واجملموعات اليت متثل التنوع يف اجملتمـع، مـن أجـل زيـادة                                             والربملانات والربملانيني واجملتمع ا   

                     سـيما عـن طريـق                            متنوعة ثقافيـا، وال            لساكنـة                                                 الوعي بالتحديات والتوقعات والشواغل اجلديدة      
         لجمهور؛ ل                                                     تنظيم جلسات استماع عامة سنوية لتشجيع املشاركة الفعالة 

                        وطنيــة للحــوار بــني                                                          اعتمــاد وتنفيــذ تــشريعات أو سياســات أو اســتراتيجيات    ) ب (  
                            بــرامج التعلــيم والــشباب   :   أي           املختلفــة،          العامــة                               إطــار يــضم جمــاالت الــسياسة        ضمـــن            الثقافــات 

                                                                                                اإلعـالم والثقافـة، الـيت تـوفر، مـن بـني مجلـة أمـور، أساسـا لفهـم واحتـرام                        ط                والرياضة، ووسائ 
ــة يف احلــوار بــني الثقافــات، والــربط بــني نظــم               القــيم                                                                                               التنــوع وتــسهيل اكتــساب اخلــربة العملي

        اهـزة؛                      املختلفة، وحتدي اآلراء اجل
                                                                          والتــشاور مــع اجملتمــع املــدين واجملموعــات الــيت متثــل التنــوع الثقــايف           تواصــل   ال   ) ج (  

   .                                       وضع التشريعات والسياسات اليت هتمها مباشرة     لـدى         واللغوي         واإلثنـي                والديين والعرقي 
  

   ع                                                  دور الربملانات يف اجلهود الدولية الرامية إىل محاية التنو    
            والثقافيــة           اإلثنيـــة                                                                     نــشدد علــى مــسامهة الربملانــات يف التعــايش الــسلمي بــني اجملموعــات   -    ٢٥
ـــة     والع ــق               رقي ــشعوب األصــلية، ويف حتقي ــة وال ــات احمللي ــات واجملتمع ــة، واألقلي ــة والديني                                                                                          واللغوي

   .              املصاحلة الدولية
                    عالن العاملي حلقـوق                                                                   ونشري إىل املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة، واإل           -    ٢٦

                                                                                                   اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                 
ــة، و  ــة والثقافي                                                     عــالن بــشأن حقــوق األشــخاص املنــتمني إىل أقليــات     اإل                                        االقتــصادية واالجتماعي

          األصــلية،                                                                                             قوميــة أو إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، وإعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب    
                                                                                                   واتفاقية اليونسكو بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعـبري الثقـايف، واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء         
                                                                                                      على مجيع أشكال التمييز العنصري، وسـائر الـصكوك اإلقليميـة والدوليـة الـيت تعتـرف حبقـوق                   

ــاالت املد     ــا يف اجملـ ــع هبـ ــتها والتمتـ ــايري ملمارسـ ــضع معـ ــية وتـ ــات األساسـ ــسان واحلريـ ــة                                                                                                 اإلنـ        نيـ
   .                                         واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية
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                                 بعد على االتفاقيـات الدوليـة                  وقع وتصدق                                               وحنث برملاناتنا على تشجيع الدول اليت مل ت         -    ٢٧
             علـى أن                                                                                                واإلقليمية اليت هتدف إىل مكافحة التحـريض علـى أعمـال العنـف والتمييـز والكراهيـة                

                                                 رملانيــة دوليــة بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة                                            ، كمــا حنثهــا علــى أن تقتــرح مبــادرات ب            تفعــل ذلــك
   .                لتعزيز هذا اإلعالن

                                   يف منظومــة األمــم املتحــدة وســائر           املعنيـــة                                                  ونؤيــد اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول واهليئــات    -    ٢٨
   ط                                                                                                      املنظمات احلكومية الدوليـة والربملانـات واملنظمـات الربملانيـة الدوليـة واجملتمـع املـدين ووسـائ                 

                ونـشجعهم علـى     .                                                           ثقافـة الـسالم وتعزيـز التفـاهم والتـسامح بـني البـشر                            اإلعالم، من أجل تنمية  
                                                              تعزيــز التفاعــل بــني األديــان والثقافــات داخــل اجملتمعــات                 بطـــرق منــها                         مواصــلة هــذه اجلهــود، 

   .                    وحلقات العمل والبحوث              لقات الدراسية            املؤمترات واحل                عبـر قنوات منها        بينها،       وفيما
                            ، الـذي يعتـرف بأمهيـة           ٢٠٠٥                              ر القمـة العـاملي لعـام                                                  ونؤكد جمـددا التزامنـا بنتـائج مـؤمت          -    ٢٩

                ألمـم املتحـدة                              ونـشيد بعمـل حتـالف ا        .                                                           احترام وتفهم التنوع الديين والثقايف يف مجيع أحناء العامل        
                                               بـني األمـم والـشعوب علـى اخـتالف ثقافاهتـا                                                     لحضارات يف حتسني التفاهم وعالقات التعـاون       ل

   .                       تؤجج االستقطاب والتطرف                                      وأدياهنا، واملساعدة على مواجهة القوى اليت
ــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعــبري       -    ٣٠ ــة اليونــسكو حلماي ــا التفاقي                                                                                               ونؤكــد مــن جديــد دعمن

                                  ، ونـــدعو الربملانـــات الوطنيـــة     ٢٠٠٧        مـــارس  /      آذار  ١٨                                             الثقـــايف، الـــيت دخلـــت حيـــز النفـــاذ يف 
          حلوار بــني  ا              املتعلقــة بـــ                                                                             والربملــانيني إىل القيــام بــدور نــشط يف بــرامج األمــم املتحــدة واليونــسكو   

   .                                                            احلضارات والثقافات، وإىل تشجيع حكوماهتم على املسامهة يف تلك الربامج
    ِّ                                                                                                ونذكِّـــر بالــسنة الدوليــة للتقــارب بــني الثقافــات، الــيت أعلنتــها اجلمعيــة العامــة لألمــم       -    ٣١

                                                                            ، ونعتربها وسيلة هامة لتعزيز الوعي والفهم املتبادلني واالحتفال بتنـوع               ٢٠١٠                املتحدة يف عام    
   .              تمعات واحلضارات  اجمل
                                                                                                  وندعو املنظمات الدوليـة واإلقليميـة والرابطـات الربملانيـة الدوليـة والـدول والربملانـات                  -    ٣٢

ــلية      ــشعوب األصـ ــوق الـ ــة حقـ ــشريعات حلمايـ ــن تـ ــن سـ ـــن مـ ــع أدوات متكِّـ ــة إىل وضـ                        ِّ                                                                            الوطنيـ
            ا الـشعوب                                                                             اجلهود املشتركة اليت تبـذهلا أمانـة املنتـدى الـدائم املعـين بقـضاي                      شيـد بـ   ون  .         واألقليات

                  األمــم املتحــدة   ية                                                                             األصــلية، وإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة بــاألمم املتحــدة، ومفوضــ 
                                                                                               حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة، واالحتـاد             

  .           األصـلية                                                           وضع كتيب عن تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب      ل                الربملاين الدويل،   
ــة        ــى أفكــار عملي ــك الكتيــب لالطــالع عل ــى الرجــوع إىل ذل ــدول عل ــات وال ــشجع الربملان                                                                                                  ون

   .                  يف مجيع أحناء العامل ا                           حالة الشعوب األصلية وبرملاناهت             سليمـة لتحسني         وممارسات 
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                                                       الحتــاد الربملــاين الــدويل يف العمــل مــن أجــل الــسالم    ل                                    ونؤكــد مــن جديــد الــدور اهلــام    -    ٣٣
                                                                            عوب، وحتسني التفاعل بني اجملتمعات والشعوب، وتعزيـز احلـوار بـني خمتلـف                               والتعاون بني الش  

   .                 احلضارات والثقافات
ــة      -    ٣٤ ــرارات التالي ــه يف الق ــصوص علي ــى النحــو املن ــا عل ـــر بالتزاماتن ــق    :     ِّ                                                                           ونذكِّ ــرار املتعل                    الق
ــ ــذي اعتمــد يف ا    ب ــة، ال ــدورة                                      اهلجرة والتنمي ــة      ١١٣        ل ــدويل   ا        جلمعي ــاين ال ــف،  (                         الحتــاد الربمل         جني

                                                                       ضمان احترام مجيع الطوائف واملعتقـدات الدينيـة والتعـايش الـسلمي                           القرار املتعلق ب      ، و  )  ٠٥  ٢٠
                        الحتــاد الربملــاين الــدويل  ا        جلمعيــة      ١١٦         الــدورة                                                     بينــها يف عــامل تــسوده العوملــة، الــذي اعتمــد يف  

                                                                 تعزيـز التنـوع واملـساواة يف احلقـوق للجميـع مـن خـالل                                القرار املتعلق ب      ، و  )    ٢٠٠٧            نوسا دوا،    (
                 الحتـاد الربملـاين             معيـة ا      جل    ١١٦          الـدورة                                                                 يري الدميقراطية واالنتخابيـة العامليـة، الـذي اعتمـد يف                املعا

             وكراهيـة    ،                                         العمـال املهـاجرين، واالجتـار بالبـشر                            القـرار املتعلـق ب        ، و  )    ٢٠٠٧              نوسـا دوا،     (       الدويل  
                        الحتــاد الربملــاين الــدويل          جلمعيــة ا     ١١٨     دورة                                                   األجانــب، وحقــوق اإلنــسان، الــذي اعتمــد يف الــ 

ــاون،   ك ( ــشياباس، الــذي اعتمــد يف املــؤمتر الربملــاين                         القــرار املتعلــق بــ    ، و )    ٢٠٠٨              يــب ت                                                     إعالن ت
              ة يف احليـاة       يـ                 املـشاركة الفعل    :                                            الربملانـات واألقليـات والـشعوب األصـلية                         بـشـأن موضـوع            الدويل  

     ).     ٢٠١٠                 تشياباس، املكسيك،  (         السياسية 
                                     حتـالف احلـضارات بـاألمم املتحـدة                                                             وندعو االحتاد الربملاين الدويل إىل تعزيز عالقته مـع            -    ٣٥

                                                                تبـادل املعلومـات واخلـربات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ تـدابري                                         تشجيع الربملانـات علـى                      وتعزيز دوره يف  
   .                        ضمـن احلضارات وفيما بينها                       فعالة بشأن محاية التنوع 

                سائر الـشركاء    و                                                                 كما ندعو االحتاد الربملاين الدويل وحتالف احلضارات باألمم املتحدة،            -    ٣٦
        لحـوار   ل   ُ  ُ                                         الُنـُهـج والـسياسات واالسـتراتيجيات الوطنيـة          بشـأن                           الصلة، إىل تبادل املعلومات       ذوي  

   .                                                                األطر القانونية الوطنية اليت يقوم عليها احلوار والتعاون بني الثقافات      بشـأن               بني الثقافات، و
ــا وبرملانيــ   -    ٣٧                                                                    ينا علــى تعزيــز احلــوار بــني احلــضارات والثقافــات، يف إطــار   ـ                             وحنــث برملاناتن

                                                                                                         االحتاد الربملاين الدويل وخمتلـف اجلمعيـات الربملانيـة الدوليـة الـيت يـشاركون فيهـا، ومـن خـالل                     
   .                  لصداقة بني الربملانات ل                                مبادرات ثنائية مثل إنشاء جمموعات       اختـاذ 
ــم املتحــدة           -    ٣٨ ــة واألم ــدويل والربملانــات الوطني ــاين ال ــاون االحتــاد الربمل ــأن يتع                                                                                                ونوصــي ب

   .                            من أجل تنفيذ أحكام هذا اإلعالن  ،      األخرى      ملعنية  ا                   واليونسكو واملنظمات 



A/67/686
 

44 13-20163 
 

      ٢٠١٢         ديـسمرب    /                كـانون األول     ١٨                              مـذكرة الـشفوية املؤرخـة         لل                املرفق اخلـامس      
                                                               املوجهة إىل األمني العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[

  
     ١٢٧                     ين الــدويل يف دورهتــا                                                   خطــة عمــل اعتمــدهتا مجعيــة االحتــاد الربملــا         

                                  لربملانات تراعي االعتبارات اجلنسانية
   )    ٢٠١٢       أكتوبر  /      األول     تشرين    ٢٦             مدينة كيبيك،  (    

  
   ،   ١٢٧        يف دورهتا                            إن مجعية االحتاد الربملاين الدويل   
ُ    إذ ُعرضت                                                        عليها خطة العمل لربملانات تراعي االعتبارات اجلنسانية،   
ــضع يف اعتبارهــا    ــة                         وإذ ت ــشاورية واســعة                         أن تلــك الوثيق ــة ت  ُ                                            أُعــدت يف أعقــاب عملي

   ،                  االحتاد الربملاين الدويل                النطاق مع أعضاء 
                                                                                         أن الوثيقـــة املنبثقـــة عـــن هـــذه العمليـــة تقتـــرح حلـــوال ملموســـة ملعاجلـــة              وإذ تـــدرك  
                                                                                            مشتركة بني مجيع البلدان، مـع تقـدمي جمموعـة واسـعة مـن خيـارات التـصدي حلـاالت                         حاالت
                                                                ا متثـل أساسـا مـشتركا للنـهوض بربملانـات تراعـي االعتبـارات               وأهنـ -                 وطنية وإقليمية -         إفرادية  

                         اجلنسانية يف مجيع البلدان،
                                                      اعتماد خطة العمل لربملانات تراعي االعتبارات اجلنسانية؛    تقرر  -   ١  
                                                                    األعضاء على إطالع الربملانـات واحلكومـات علـى هـذه اخلطـة،                        تشجع بقوة   -   ٢  

               الصعيد الوطين؛                                       ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وتنفيذها على 
                                                          لالحتاد الربملاين الدويل كفالة تعميم هذه الوثيقـة علـى                    العام       األمني       إىل       تطلب  -   ٣  

   .                                                               أوسع نطاق ممكن على الصعيد الدويل، وتعزيز تنفيذها على املستوى الوطين
  

          الديباجة    
                                        وقـد كـان أحـد أعظـم التغـيريات            .                                                          تتطلب الدميقراطية تقييمـا وإعـادة تقيـيم مـستمرين           

ــساء             الدمي ــن الن ــدة م ــداد متزاي ــو إدراج أع ــامل ه ــع أحنــاء الع ــشرين يف مجي ــرن الع ــة يف الق                                                                                                        قراطي
   .                                           باعتبارهن ناخبات أو بوصفهن منتخبات يف الربملان
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        جـدول                                                                            ومبوازاة ذلك، أصبحت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة جزءا ال يتجزأ من                
                                           يف صلب التقدم حنو األهـداف اإلمنائيـة                                    ُ                السياسي واإلمنائي الدويل، كما ُيعترف بأهنما             األعمال  

                    النـساء والرجـال                   كـل مـن                                         وتعين املساواة بني اجلنسني أن يتمتع       .                           لأللفية وحتقيق تلك األهداف   
                                                        وتعـد املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة مـن                .                                           حبقوق ومسؤوليات وفرص كاملـة ومتـساوية      

                                ويــتعني علــى البلــدان تعزيــز   .                                                                    حقــوق اإلنــسان، ممــا يوجــب التعــبري الــسياسي والقــانوين عنــهما 
   .                                                           واحترام ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني

                        ففـي حـني أن إجـراءات      .                                                        ويتطلب إحراز تقدم حنو حتقيق هذه األهداف عمال مباشـرا         
                                                                                                  حمــددة قــد حتتــاج إىل أن يؤخــذ يف االعتبــار الــسياق الثقــايف واالجتمــاعي والــديين لكــل برملــان  

   .                                                                           مجيع أحناء العامل، فإن التقدم يتطلب أساسا تغيريا واسع النطاق يف املواقف والتصورات  يف
                              فهـي تـسعى إىل أن تعكـس          .                                                        والربملانات مؤهلة للنهوض هبدف املـساواة بـني اجلنـسني           

   .                                                          صورة اجملتمع، ومن مث عليها أن تعكس الديناميات املتغرية لناخبيها
ــارات اجلنــ     ــستجيب الحتياجــات ومــصاحل                                         والربملــان املراعــي لالعتب ــان ي                                                  سانية هــو برمل

                            والربملانـات الـيت تراعـي        .                                                                     من الرجل واملرأة يف تكوينه وهياكله وعملياته وأساليبه وأعمالـه            كل
                                                                                                        االعتبــارات اجلنــسانية تــدلل العقبــات أمــام املــشاركة الكاملــة للمــرأة، وتقــدم مثــاال أو منوذجــا  

                                                دهــا وعملياهتــا بفعاليــة مــن أجــل تعزيــز                               وهــي تكفــل اســتخدام موار   .                          إجيابيــا للمجتمــع ككــل 
   .                املساواة بني اجلنسني

ــات          ــه عقب ــان ال توجــد في ــو برمل ــسانية ه ــارات اجلن ــان املراعــي لالعتب ــة -                                                                                    والربمل           مادي
                                                                        حتول دون املشاركة الكاملة للمرأة، واملساواة بني الرجـال والنـساء مـن      -                    هيكلية أو ثقافية       أو

                                                                كن للمرأة أن تعمـل فيـه فحـسب، ولكنـه أيـضا مكـان                                 وهو ليس مكانا مي     .                األعضاء واملوظفني 
                                                                    والربملـان الـذي يراعـي االعتبـارات اجلنـسانية يقـدم مثـاال                .                                    ترغب املرأة يف العمل واملسامهة فيه     

                                                                                                     حيتــذى، مــن خــالل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة يف اجملتــع علــى الــصعيدين           
    .       والدويل      الوطين

                                        هـو برملـان حـديث؛ برملـان يعكـس                                      لالعتبـارات اجلنـسانية       ي                  الربملان املراعـ             ولذلك فإن   
ــاءة      .                                                  متطلبــات املــساواة يف اجملتمــع احلــديث ويلبيهــا   ــر كف ــان أكث ــة املطــاف، هــو برمل                                                   ويف هناي

   .      وشرعية        وفعالية
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        األهداف    
                                                                                          هتــدف خطــة العمــل هــذه إىل دعــم الربملانــات يف جهودهــا الراميــة إىل أن تــصبح أكثــر      

                                                              وهي تعرض جمموعة واسعة من االستراتيجيات يف جمـاالت العمـل             .      سانية                      مراعاة لالعتبارات اجلن  
   .                                                                           السبعة اليت ميكن أن تنفذها كافة الربملانات، بغض النظر عن عدد النساء األعضاء فيها

                                                                                 والربملانات مدعوة إىل تبين خطة العمل هذه، وإىل تنفيـذ أي مـن اسـتراتيجيات اخلطـة          
                                                           الل وضـع أهـداف وإجـراءات ومواعيـد هنائيـة حمـددة                                                          على املستوى الـوطين، أو كلـها، مـن خـ          

                                                                            وهي مدعوة أيضا للقيام بانتظام برصد وتقييم التقدم الذي حتـرزه حنـو               .                     تناسب سياقها الوطين  
   .                                            حتقيق اهلدف املتمثل يف مراعاة االعتبارات اجلنسانية

                                                                                         والربملان الذي يراعي االعتبـارات اجلنـسانية يـستجيب الحتياجـات ومـصاحل كـل مـن                   
   .                                             رجل واملرأة يف هياكله وعملياته وأساليبه وأعماله  ال

   :                                     والربملان الذي يراعي االعتبارات اجلنسانية  
                                                                         يشجع وحيقق املساواة يف أعداد النساء والرجال يف مجيع هيئاته وهياكله الداخلية؛  -   ١
                             اجلنسني يناسب سياقه الربملاين؛                          يضع إطار سياسة للمساواة بني  -   ٢
                          ة بني اجلنسني يف مجيع أعماله؛    ساوا              يعمم مراعاة امل  -   ٣
ــة حتتــرم حقــوق املــرأة وتعــزز املــساواة بــني اجلنــسني وتــستجيب       -   ٤                                                                                            يــشجع ثقافــة داخلي

ــانيني    ــساء  -                                الحتياجــات وظــروف الربمل ــواز   -                  رجــاال ون ــق الت ــن أجــل حتقي ــل                                 م ــني العم                 ن ب
                    واملسؤوليات األسرية؛

                        اجلنسني، ويستفيد منها؛    ة بني                                            يقر مبسامهة أعضائه الرجال الذين يناصرون املساوا  -   ٥
                              ق املساواة بني اجلنسني وتعزيزها؛                                        يشجع األحزاب السياسية على أن تبادر إىل حتقي  -   ٦
                                                                                        يزود موظفيه بالقدرة واملوارد الالزمني لتعزيز املساواة بني اجلنـسني، ويـشجع بنـشاط                -   ٧

ــا، ويــضمن تعمــيم مرا     ــساء واســتبقائهن يف املناصــب العلي                       عــاة املــساواة بــني                                                                                    علــى اســتقدام الن
   .                                     اجلنسني يف مجيع جوانب عمل اإلدارة الربملانية
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                           جماالت العمل الرئيسية للخطة    
                                                   زيادة عدد النساء يف الربملان وحتقيق املساواة يف املشاركة  :  ١          جمال العمل     

ــافز       ــون حــ ــشاركة أن تكــ ــساواة يف املــ ــن للمــ ــار                                                              ميكــ ــيريات يف إطــ ــداث تغــ                                     ا إلحــ
                                        ة مهمــة لتغــيريات ناجحــة ملراعــاة         جــ                            ية، وأن تكــون كــذلك نتي                        االعتبــارات اجلنــسان           مراعــاة

   .                  االعتبارات اجلنسانية
  

                      فرص الدخول إىل الربملان   ) أ (  
                                                                                           يف حني أن متثيل املرأة يف الربملانات قد ازداد ببطء منذ منتصف القـرن العـشرين، فإنـه                 

   .                                            ما زال غري مطابق للتمثيل األوسع للمرأة يف اجملتمع
ــادة فـــ    ــاة                                  وســـوف تـــساعد زيـ ــيريات ملراعـ ــان مـــن خـــالل تغـ                                                              رص الـــدخول إىل الربملـ

                                                                                                     االعتبارات اجلنسانية يف زيادة عدد الربملانيـات، وهـو مـا ميكـن بـدوره أن يـدفع بتنفيـذ مبـادئ              
   .                         مراعاة االعتبارات اجلنسانية

   :                                                                             وملعاجلة االختالل القائم، ينبغي للربملانات أن تنفذ واحدا أو أكثر من التدابري التالية  
                                                                                        اد تدابري خاصة، تتمشى مع الـسياق الـوطين، لـضمان أن حتـدد األحـزاب أعـدادا                      اعتم  -  

                            ، واقتــراح تعــديالت علــى   “             ميكــن كــسبها ”                                           أكــرب مــن النــساء لترشــيحهن يف مقاعــد   
                                                               القوانني االنتخابية والدساتري الوطنية تنص على ختصيص مقاعد للمرأة؛

                                واعتمــاد التــدابري القانونيــة                                                                إدانــة أعمــال العنــف ضــد النــساء املرشــحات والربملانيــات،    -  
                                           والعملية ملنع هذه األفعال ومعاقبة مرتكبيها؛

                                                    القيام حبمالت للتوعية بشأن أمهية متثيل املرأة يف الربملان؛  -  
ــرامج ال   -   ــم ب ـــه                  دع ــصال              توجي ــن خــالل أدوات االت ــدوة م ــات كق ــز دور الربملاني                                                                وتعزي

                          الربملانية ويف وسائط اإلعالم؛
ــادل اخلــرب   -   ــسهيل تب ــانيني مــن خــالل تنظــيم                            ت ــا بــني الربمل                                                                      ات وأفــضل املمارســات فيم

   .                                                        جوالت دراسية إىل الربملانات األخرى يف املنطقة وعلى الصعيد الدويل
  

                               حتقيق املساواة يف املناصب واألدوار   ) ب (  
                                                                                            يف حني أن عدد النساء يف الربملان أمر مهم، فمن املهم أيضا أن حتتـل النـساء مناصـب                     

   .              برملانية قيادية



A/67/686
 

48 13-20163 
 

                                                                                                    وميكــن النــهوض باملبــادئ الــيت تقــوم عليهــا الربملانــات املراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية            
                                                                                      شغلت النساء مناصب قيادية يف الربملان وصرن موظفات برملانيات كبريات، حيث سيـصبحن                 إذا

ــسياسة، وتغــيري اإلجــراءات واملمارســات        ــأثري علــى اجتاهــات ال ــهن مــن الت ــذ يف وضــع ميكّن               ّ                                                                                       عندئ
ّ                                                                وأن يكّن مبثابة قدوة لغريهن من النساء وأن يقدمن وجهة نظر خمتلفة يف املناقشات          الربملانية،        .   
                                                                                    ولتحسني وضع املرأة القيادي وحتقيق قدر أكرب من املساواة بني اجلنـسني يف املناصـب                 

   :                                                                 القيادية، ينبغي للربملانات أن تنفذ واحدا أو أكثر من التدابري التالية
                                                               يب وتعـديل النظـام الـداخلي إلعطـاء األفـضلية للنـساء علـى                                        اعتماد تـدابري العمـل اإلجيـا        -  

                                                      مبـا يف ذلـك مناصـب رؤسـاء اللجـان واملناصـب              (                                         الرجال يف شـغل الوظـائف الربملانيـة         
                                      يف احلاالت اليت تكون فيها مـؤهالت املـرأة     )                                         القيادية يف مكتب الربملان أو هيئة اإلدارة   

      ملان؛                                              متساوية أو جعل التوزيع متناسبا مع متثيلها يف الرب
                                                                                                التنــاوب يف شــغل املناصــب الربملانيــة القياديــة بــني الرجــال والنــساء علــى مــدى فتــرة       -  

        الزمن؛   من
                                                                                               اتبــاع أســلوب القيــادة املزدوجــة للــهياكل الربملانيــة، حيثمــا أمكــن، عــن طريــق تعــيني     -  

             رجل وامرأة؛
          صر األمـر                                                                                       تشجيع التوزيـع النـسيب والعـادل للربملانيـات يف مجيـع اللجـان، حبيـث ال يقتـ                  -  

                                                                           على اللجان املتعلقة باملرأة والطفل والشؤون اجلنسانية واألسرة والصحة والتعليم؛
                                                                                             تــشجيع األشــخاص الــذين يــشغلون املناصــب القياديــة علــى توســيع نطــاق املعــايري            -  

   .                                                                    املستخدمة يف تقييم مدى أمهية خربة النساء والرجال قبل دخول احلياة السياسية
  

                                            التشريعات والسياسات يف جمال املساواة بني اجلنسني      تعزيز   :  ٢          جمال العمل     
ــذ            ــن خــالل تنفي ــسني م ــني اجلن ــوارق ب ــاة للف ــر مراع ــات أكث ــصبح الربملان                                                                                              ميكــن أن ت

                                        وميكـن أن يكـون اعتمـاد تـشريعات           .                                                      تشريعات وسياسات تدعم مبادئ املساواة بـني اجلنـسني        
                                  فزا فعـاال للتغـيري االجتمـاعي                                                                                 للمساواة بـني اجلنـسني وتعمـيم مراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية حـا              

   .                                      والثقايف يف املواقف إزاء املساواة بني اجلنسني
ــرة          ــق مناصـ ــن طريـ ــع عـ ــوذج للمجتمـ ــة منـ ــضا مبثابـ ــات أيـ ــون الربملانـ ــن أن تكـ                                                                                                  وميكـ
                ودعـم تراعـي           نفيـذ                                                              بني اجلنسني بتنفيذ سياسات استراتيجية وخطط عمل وسياسات ت                املساواة

   .             املنظور اجلنساين
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           الوطنية         التشريعات   ) أ (  
                                                                                                     ينبغي للربملانـات، هبـدف تعزيـز التغـيري يف املواقـف االجتماعيـة والثقافيـة إزاء املـساواة                     

   :                       بني اجلنسني، القيام مبا يلي
        قــوانني      ســن  مت                                                                          ســن قــوانني تعــزز وحتمــي املــساواة بــني اجلنــسني؛ وحيثمــا يكــون قــد    -  

ــذ       ــزمن أو مت ســنها من ــا ال ــا عليه ــها عف ــسني، ولكن ــى                                                                                 للمــساواة بــني اجلن ــو عل ــا يرب                    م
                                                                                      سنوات، فينبغي للربملانات اسـتعراض تلـك التـشريعات هبـدف إدراج أطـر تعمـيم                   ١٠

   .                                                    مراعاة املنظور اجلنساين وآليات للرصد والتأكد من التنفيذ
                                                                                          وينبغــي للربملانــات، هبــدف ضــمان واليــة تــشريعية لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين،     

   :             القيام مبا يلي
ــانون   -   ــة     /   و                           النظــر يف اعتمــاد ق ــسياسات احلكومي ــع ال                                                            أو آليــات تــشترط اســتعراض مجي

                                                                                            والتــشريعات وتقييمهــا مــن حيــث األثــر اجلنــساين املترتــب عليهــا وامتثاهلــا اللتزامــات   
                                                                                               الدولة مبوجب االتفاقيات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلـك اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                  

                               ان، والعهـد الـدويل اخلـاص                                                                   أشكال التمييز ضد املرأة، واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـس          
   .                                                                      باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية

  
                                                  السياسات االستراتيجية وخطط العمل اليت يضعها الربملان   ) ب (  

                                                                                             لكي تكون الربملانات مبثابة قدوة ملناصرة املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع، ينبغـي هلـا                   
   :     يلي         القيام مبا

   :                               وضع سياسة للمساواة بني اجلنسني حتدد  -  
                                                                         األساس املنطقي والتوجه االستراتيجي لتنفيذ التدابري الواردة يف خطة العمل هذه؛   •
                                                                                   اإلجراءات امللموسة اليت سيتخذها الربملان لتحقيق املـساواة بـني اجلنـسني يف إطـار                •

          زمين حمدد؛
                        طريــق آليــة مناســبة                 بانتظــام عــن                                                   مؤشــرات لقيــاس التقــدم احملــرز، جيــري رصــدها      •

   .        الداخلية        للرقابة
                                                                                            ضــمان أن تراعــي ميزانيتــها املنظــور اجلنــساين، وأن حتــدد تــدابري للمــساءلة مــن أجــل      -  

   .               رصد التقدم احملرز
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                                وسياسات الدعم اليت يضعها الربملان       نفيذية             السياسات الت   ) ج (  
                                وضع سياسات يف جمايل اإلعالم واالتصال   ‘ ١ ’  

                                                                                         ان، لـضمان الفهـم اجليـد ألمهيـة تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني وإبرازهـا إىل                               ينبغي للربمل   
   :                      أقصى حد، القيام مبا يلي

ــستهدف      -   ــور املـ ــدد اجلمهـ ــسانية حتـ ــتراتيجية لالتـــصاالت يف الـــشؤون اجلنـ ــع اسـ                                                                                        وضـ
                                           والرسائل الرئيسية واألساليب واألطر الزمنية؛

                             ملــــساواة بــــني اجلنــــسني                                                                      عــــرض ونــــشر أنــــشطته والنتــــائج الــــيت حققهــــا يف جمــــال ا  -  
                                        االتصال اخلاصة به، مبا يف ذلك موقعـه علـى          قنـوات                             يف وسائط اإلعالم، أو من خالل    

   .            شبكة اإلنترنت
  

                                          وضع سياسات ملكافحة التحرش ومناهضة التمييز   ‘ ٢ ’  
                                                                                            لضمان أن يعمل مجيع الربملانيني واملوظفني الربملانيني يف بيئـة خاليـة مـن مجيـع أشـكال                    

   :                                                   ، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي، ينبغي للربملان القيام مبا يلي               التمييز والتحرش
                                                                                            وضع مدونة لقواعد السلوك تشترط علـى مجيـع الربملـانيني التـزام االحتـرام والكياسـة،                 -  

                                                 وتعاقب على أي لفظ أو سلوك يعترب متحيزا ضد املرأة؛
        وطنيــة                                                                                  وضــع وتنفيــذ سياســات ملكافحــة التمييــز والتحــرش، تتمــشى مــع التــشريعات ال  -  

                                                                                       املطبقة على مجيع الربملانيني واملوظفني الربملانيني، مبا يف ذلك إنشاء هيئة مستقلة ميكـن              
                                أن تقدم إليها الشكاوى ملعاجلتها؛

                                                                                            التأكد من أن الصيغ املستخدمة يف مجيع الوثائق الرمسية، مبا يف ذلك األوامـر الدائمـة،                  -  
                                 شار إىل األعـضاء باســتخدام ضــمري     ُ ال ُيــ  :                     علــى ســبيل املثـال  (                          تراعـي املنظــور اجلنـساين   

    ). “      الرئيس ”       بدال من   “        الرئاسة ”   ُ           ، وُيستخدم لفظ  “  هو ”      املذكر 
  

                                              تعميم املساواة بني اجلنسني يف مجيع األعمال الربملانية  :  ٣          جمال العمل     
ــة لعــدم املــساواة بــني اجلنــسني إال إذا مت تــصميم الــسياسات                                                                                               ال ميكــن التــصدي بفعالي

                                                                      يعاجل الشواغل واالحتياجات واملعوقات لدى النساء والرجـال علـى                              مجيع اجملاالت على حنو     يف
   .                                         السواء ويستفيد من قدرات وإسهامات كل منهما
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                                                                                                ويعد تعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف عمل الربملـان تغـيريا فعـاال ملراعـاة املنظـور                   
                          االقتـصادية واالجتماعيـة                                                                            اجلنساين، إذ إن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يتيح اإلقرار بالفوارق           

   .                                             والسياسية والقانونية اليت توجد بني املرأة والرجل
  

                                     االلتزام بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين   ) أ (  
                                                                                                    ينبغي للربملانات أن تـربهن علـى التزامهـا بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين مـن خـالل                       

                  ويف هـذا الـصدد،     .           اجه فيهـا                                                            عرض البعد اجلنساين يف مجيع جماالت عملها، وإجياد الفرص إلدم         
   :                      ينبغي هلا القيام مبا يلي

                                                                                             تــشجيع املناقــشات املتعلقــة بالتــشريعات وامليزانيــات، مبــا يف ذلــك اآلثــار املترتبــة علــى   -  
                                                                                         مشاريع القوانني وخمصصات النفقـات تلـك علـى النـساء والرجـال والفتيـات والفتيـان            

                        شة املخصصات والنفقـات                                                          على سبيل املثال ختصيص وقت أو عقد جلسة خاصة ملناق          (
   ؛ )                                           الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف امليزانية

      مثـل   (                                                                                وضع مبادئ توجيهية أو أدوات واضحة لتقييم التشريعات من منظـور جنـساين                -  
   ؛ )                                                                        قائمة مرجعية ملراعاة االعتبارات اجلنسانية جلميع التشريعات، مبا يف ذلك امليزانية

                                                      إلجـراء مناقـشات خاصـة باملـساواة بـني اجلنـسني                   مـال         األع       جـدول                 ختصيص وقـت يف       -  
                                                                                 لتوجيه أسئلة إىل الوزراء بشأن اجملال اجلنساين، وتشجيع كل مـن الرجـال والنـساء            أو

                   على املشاركة فيها؛
                                                                                                 التأكد من أن اللجان اليت تـضطلع بـالتحقيق يف شـواغل املـساواة بـني اجلنـسني يتـوافر                      -  

                                                    مبـا يف ذلـك املوظفـون ذوو اخلـربة يف الـشؤون              (      يـة                                          لديها الوقت الكـايف واملـوارد الكاف      
                     ُ                                                       لالضطالع بواليتها، وأن ُتتاح هلا فرصة تقدمي تقرير إىل اجللسة العامة عـن               )         اجلنسانية

                                                                                     أعماهلا وتوصياهتا، وكذلك أن تتمتع بنفس صالحيات ومـسؤوليات أي جلنـة برملانيـة              
                          اع الـشهود والـوزراء،                                         الدعوة لإلدالء بشهادة مكتوبة، ومسـ       :                 على سبيل املثال   (      أخرى  

   ؛ )                                وتقدمي تقرير عن النتائج والتوصيات
         سـواء  -                                                                                ضمان وجود آلية رمسية تتيح للهيئة املكلفة بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين            -  

ــصة        ــة خمصـ ــة برملانيـ ــي أو جلنـ ــري رمسـ ــسائيا غـ ــا نـ ــت جتمعـ ــارير  -                                                                          كانـ ــدم تقـ                         أن تقـ
  .                          ة الرئيــسية يف الربملـــان                                                           دراســـاهتا ومتحيــصها للتـــشريعات إىل األجهــزة الـــسياسي        عــن 
   .                                           حالة عدم تقدمي تقارير، ينبغي إبداء أسباب ذلك   ويف
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                                                إنشاء هياكل وآليات لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين   ) ب (  
        احلـصول    :                                                                                   ينطوي تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، يف جزء منـه، علـى األنـشطة التاليـة                 

                                  حالة الرجال والنـساء؛ وإجـراء                                                       على بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس ومعلومات وصفية عن     
                                                                                                          حتليل جنساين يسلط الضوء على الفـروق بـني النـساء والفتيـات والرجـال والفتيـان وفيمـا بـني                     
                                                                                                   كــل فئــة مــن حيــث التوزيــع النــسيب للمــوارد والفــرص واملعوقــات والــسلطة يف ســياق معــني؛    

                   ع مؤشرات لقيـاس                                                                               وإنشاء آليات للرصد والتقييم تراعي االعتبارات اجلنسانية، مبا يف ذلك وض          
   .                                                          مدى حتقق أهداف املساواة بني اجلنسني والتغريات يف العالقات بني اجلنسني

ــا      ــر مــن اآللي ــات واحــدة أو أكث ــة، ممــا تعــده أفــضل                                                                   وينبغــي أن تعتمــد الربملان                                   ت التالي
   :       لسياقها      مالءمة

  ت                                          ُ                                                   جلنــة برملانيــة خمصــصة معنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني ُيعهــد إليهــا مبراجعــة الــسياسا      -  
                                                  ُ                                         احلكومية والتـشريعات وامليزانيـات مـن منظـور جنـساين، حبيـث ُيـسأل أعـضاء اللجنـة               
ــة واألكــادمييني       ــات العام ــا يف ذلــك اهليئ ــراد، مب                                                                                           جمموعــة واســعة مــن اجلماعــات واألف
                                                                                      واملنظمــات اخلاصــة، عــن وجهــات نظــرهم بــشأن فعاليــة بــرامج احلكومــة وأنــشطتها، 

                                            هــزة الوطنيــة للمــرأة ومنظمــات اجملتمــع       ُ                                         وحبيــث ُتقــام صــالت قويــة بــني اللجنــة واألج 
                              املدين ومعاهد البحوث واجلامعات؛

                                                      ُ                                      تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع اللجـان الربملانيـة، حبيـث ُيكلـف مجيـع أعـضاء                    -  
                                                              بوالية التصدي لآلثـار املترتبـة يف الـشؤون اجلنـسانية            -                        من الرجال والنساء     -        اللجان  

ــسياس   ــة بال ــسائل املتعلق ــى امل ــة املطروحــة                                        عل ــة بامليزاني ــشريعية واملتعلق ــسائل الت                                                              ات وامل
                                                                                للنظـر فيهـا، حــسب االقتـضاء، بـدعم مـن مــوظفني برملـانيني يف جمـال البحــوث                عليهـا 
                    ذوي اخلربة اجلنسانية؛   من

                                                                                                 جمموعة نسائية برملانيـة هلـا صـالحيات خاصـة تتعلـق بالـشواغل يف جمـال املـساواة بـني                       -  
                                   ، وتعمـل وفـق جـدول أعمـال          )                         ، إذا رغبـوا يف ذلـك           ورجال (                        اجلنسني تتألف من نساء     

                                                                                        وتعتمد فعالية تلـك اجملموعـة علـى مـدى إقامـة روابـط قويـة مـع األجهـزة                      .           متفق عليه 
                                                           الوطنية للمرأة ومنظمات اجملتمع املدين ومعاهد البحوث واجلامعات؛

                             ُ                                                                    فريق مرجعي تابع لـرئيس اجمللـس ُيعـىن باملـساواة بـني اجلنـسني، ويتكـون مـن الرجـال                      -  
                                ان الطيــف الــسياسي، ويقــدم                                                                 والنــساء مــن أعــضاء الربملــان املنــتمني إىل خمتلــف ألــو      

ــاريره ــه يف جمــال                تق ــان وجــدول أعمال ــس، وحيــدد اجتــاه الربمل ــيس اجملل                                                                                 مباشــرة إىل رئ
   ؛                املساواة بني اجلنسني
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ــال          -   ــون يف جمــ ــسني أو موظفــ ــني اجلنــ ــساواة بــ ــشأن املــ ــة بــ ــوث تقنيــ ــدات حبــ                                                                                                  وحــ
                                                          اخلربة اجلنسانية وممن لديهم إمكانية الوصـول إىل أحـدث                           البحوث من ذوي     /       املكتبات

                                                                                             املعلومـــات والكتـــب وأجهـــزة الكمبيـــوتر وقواعـــد البيانـــات علـــى اإلنترنـــت وميكـــن 
   .                                 يساعدوا يف إجراء التحليالت اجلنسانية   أن

  
                                                                                    إقامــــة أو حتــــسني اهلياكــــل األساســــية والثقافــــة الربملانيــــة املراعيــــة     :  ٤                  جمــــال العمــــل     

      انية    اجلنس           لالعتبارات
                                                                                             الربملانات هي كسائر أماكن العمل، وبـذلك ينبغـي أن تكـون مبثابـة منـوذج للمجتمـع                    

                                                                                              مــن خــالل التمــسك مببــادئ مراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني، وذلــك بتــوفري سياســات وهياكــل 
                   لتوزيـع العـادل     ل                                                                                      أساسية مالئمة لألسـرة، وتنفيـذ سياسـات ملنـع التمييـز والتحـرش، وسياسـات                 

   .      ربملانية                  للموارد واملرافق ال
  

                               تيسري التوازن بني العمل واألسرة    ) أ (  
                                                                                          لـضمان جتلــي الواقــع املعاصـر للعمــل واألســرة الـذي يواجــه الربملــانيني والربملانيــات يف      

                                                                                                      السياسات واهلياكل األساسية املتعلقة بأماكن العمل، واعترافا بأن النساء يف مجيـع أحنـاء العـامل                
ــراد األســرة، ينبغــي للربملانــات                                                 ال يــزلن يقــضني قــدرا كــبريا مــن الوقــت يف   ــة ألف                                                          تقــدمي الرعاي

    :            تقوم مبا يلي   أن
                                                كأن يتم تقليص أسابيع اجللسات، ووضع جـداول         (                                   أن تعيد النظر يف توقيت جلساهتا         -  

                                                                                              عمل تبدأ جلساهتا مبكـرا، وجتنـب التـصويت يف وقـت متـأخر، والتوفيـق بـني أوقـات                    
ــانيني   )                            اجللــسات وتوقيــت املــدارس  ــة                         كــي يتــسىن للربمل ــرهم االنتخابي                                      العــودة إىل دوائ

   ؛                            وقضاء مزيد من الوقت مع أسرهم
                                                                                                     أن ختصص حيـزا يف مـبىن الربملـان ليكـون مبثابـة مركـز لرعايـة األطفـال وغرفـة عائليـة                         -  

   ؛                                                حبيث تكون الربملانيات قريبات من أطفاهلن أثناء اجللسات
   ؛               عند والدة أطفاهلم               إلجازة والدية -             رجاال ونساء -                         أن تكفل استحقاق الربملانيني   -  
                                                                                            أن تنظر يف بدائل حيث يتعذر تطبيق إجازة والدية طويلة األجل، مثـل قبـول اإلجـازة                   -  

ــرار          ــى غـ ــسات، علـ ــام اجللـ ــن أيـ ــوم مـ ــن يـ ــب عـ ــشروع للتغيـ ــسبب مـ ــة كـ                                                                                                     الوالديـ
   ؛ “      الرمسية      املهام ”

ــة        -   ــصويت بالوكال ــة فرصــة الت ــزلن ُيرضــعن رضــاعة طبيعي ــاليت ال ي ــات ال                           ُ                                                                  مــنح الربملاني
   .                                                    رن أصواهتن بأصوات أعضاء آخرين حبيث ال يلزمهن حضور اجللسة ق   أو
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                                 فة عمل خالية من التمييز والتحرش         تعزيز ثقا   ) ب (  
                  يـــز والتحـــرش،                                                                                 لـــضمان بيئـــة عمـــل يـــسود فيهـــا األمـــان واالحتـــرام وختلـــو مـــن التمي  
   :        للربملانات      ينبغي
                    املخاطبـة واللغـة                                                                                  أن جتري حتليال جنـسانيا للطقـوس الربملانيـة، وقواعـد اللبـاس، وصـيغ                  -  

                            الشائعة، واألعراف والقواعد؛
                                                                                                أن تــوفر حلقــات دراســية تدريبيــة للتوعيــة اجلنــسانية لــصاحل مجيــع أعــضاء الربملــان           -  

                     وقـد يتخـذ ذلـك        .                                                                       وتضمن مراعاة االعتبارات اجلنـسانية لـدى توجيـه األعـضاء اجلـدد            
ــساء لربملـــ    ــة النـ ــدات، أو مرافقـ ــات اجلديـ ــسبة للربملانيـ ــاد بالنـ ــن                                                                                      شـــكل اإلرشـ            انيني مـ

                                                    ، أو عـروض تقـدمها برملانيـات أقـدم بـشأن             )                             سواء كانوا نساء أو رجـاال      (      اخلربة      ذوي
   .                                     استراتيجيات التأقلم يف البيئة الربملانية

                                   توفري املوارد واملرافق على أساس عادل   ) ج (  
                                                                                               لضمان مالءمة املرافق الربملانية الحتياجـات الرجـال والنـساء وتوزيـع املـوارد بالعـدل،                  
   :      ربملانات        ينبغي لل

                                                                      أن جتري تقييما من املنظور اجلنساين للمرافق اليت جيري توفريها جلميع الربملانيني؛  -  
                                                                                       أن تكفــل تــوفري البــدالت واســتحقاقات الــسفر للربملــانيني علــى حنــو عــادل وشــفاف      -  

   .                                                    وحتقيق التوازن بني اجلنسني يف الوفود الربملانية، قدر اإلمكان
  

                        يف حتمـل املـسؤولية      -                     رجـاال ونـساء      -                       مجيـع الربملـانيني                  ضمان مشاركة   :  ٥            جمال العمل       
                          عن حتقيق املساواة بني اجلنسني

                                                                                                     لن تتحقـق فكـرة الربملـان املراعـي للفـوارق بـني اجلنـسني، اسـتنادا إىل اهلـدف النـهائي                        
                                                                                                       املتمثــل يف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف مجيــع هياكلــه وأســاليبه وأعمالــه، بــدون دعــم           

ــا  ــوعي اجلنــساين يف      .             نيني الرجــال                  ومــشاركة الربمل ــد ال ــة وتزاي                                                                    وقــد أدى تغــري القــيم االجتماعي
ــساواة       ــال املـ ــساء يف جمـ ــال والنـ ــة بـــني الرجـ ــشراكات القائمـ ــز الـ ــال إىل تعزيـ ــفوف الرجـ                                                                                                          صـ

   .     اجلنسني   بني
    :                                                                        وينبغي للربملانات أن تعتمد استراتيجيات تشجع مثل هذه الشراكات، بوسائل منها  

                                                                    رملــاين وبرملانيــة يف تقــدمي مــشاريع القــوانني املتعلقــة باملــساواة                            التــشجيع علــى اشــتراك ب  -  
         اجلنسني؛    بني
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                                      أو نائبني لرئيس جلنة املساواة بني اجلنسني؛ /                           تعيني برملاين وبرملانية رئيسني و  -  
                                                  لجـــان يف قـــضايا الـــسياسات اجلنـــسانية الـــيت   ال                                             إجيـــاد إمكانيـــة التحـــري علـــى صـــعيد  -  

         الرجال؛   هتم
                                                                          رجال يف املناسبات الربملانية لالعتراف بالقضايا اجلنسانية، مثـل اليـوم                           تشجيع إشراك ال    -  

                                                      الدويل للمرأة واليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة؛
                                                                                          ضمان التوازن بني اجلنسني يف اجلوالت الدراسية ويف الوفود الدوليـة املعنيـة باملـساواة                 -  

                                         بني اجلنسني أو تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛
    .                   الفوارق بني اجلنسني        مراعاة                                       توفري برامج تدريبية للربملانيني الرجال بشأن  -  

  
                                                   تشجيع األحزاب السياسية على مناصرة املساواة بني اجلنسني  :  ٦          جمال العمل     

                                                                                                    غالبا ما تكون األحزاب الـسياسية الـشكل الـسائد للتنظـيم الـسياسي واآلليـة الـيت مـن                      
    .                                           تشريعية فيما يتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني                             خالهلا ينهض الرجال والنساء خبطة 

                                                                                      وينبغي أن تشجع الربملانات األحزاب السياسية على اعتماد التدابري التاليـة الـيت تراعـي         
   :                الفوارق بني اجلنسني

  
   :                 يف صفوفها من خالل                زيادة عدد النساء   ) أ (  

                      ربملان واستبقائهن فيه؛                                                      النظر يف اختاذ تدابري خاصة مؤقتة لتعزيز دخول النساء إىل ال  -  
            التنفيذية؛                                                                    تعزيز فرص حصول الرجال والنساء بالتساوي على املناصب القيادية يف هيئاهتا  -  
                                                                                       إقرار خطط للتدريب والتوجيـه تقـرن برملـانيني منتخـبني بنـساء مـؤهالت ممـن يهمهـن              -  

                                                                                   الترشــح لالنتخابــات، مبــا يف ذلــك دورات عــن خمتلــف جوانــب احلمــالت االنتخابيــة   
                                    لتدريب على العالقات مع وسائط اإلعالم؛  وا

                                                                                 إنــشاء شــبكات لــدعم املرشــحات يف االنتخابــات واملنتخبــات هبــدف حتــسني معــديل      -  
                            استقدام النساء واستبقائهن؛

  
   :                          عي الفوارق بني اجلنسني من خالل                                    إنشاء ترتيبات اجتماع وممارسات عمل ترا   ) ب (  

                         املسؤوليات األسرية األخرى؛                                      حتديد مواعيد االجتماعات حبيث ال تتداخل مع   -  
   .                                                                      التقيد باملدة املتوقعة لالجتماعات لكي يتسىن الوفاء بااللتزامات األسرية األخرى  -  
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   :                          راعاة املنظور اجلنساين من خالل                  وضع آليات لتعميم م   ) ج (  
                                                                                     وضــع خطــة شــاملة للمــساواة بــني اجلنــسني إىل جانــب إعــداد اســتراتيجيات واضــحة    -  

ــو   ــاة املنظ ــيم مراع ــذها                                 لتعم ــى تنفي ــة لإلشــراف عل ــساين وختــصيص جلــان حزبي                                                                ر اجلن
                ورصده وتقييمه؛

   .       وثائقها                                                               تشجيع األحزاب السياسية على استخدام لغة تراعي الفوارق بني اجلنسني يف  -  
  

    :                                                            توزيع مناصب اللجان الربملانية بالعدل بني الرجال والنساء من خالل   ) د (  
                                   تعــيني أعــضائها يف اللجــان ويف                                                        تــشجيع األحــزاب علــى اعتمــاد أســلوب شــفاف يف       -  

                                                                                         املناصب القيادية يف تلك اللجان مبا يتناسب على حنو أفضل مع تنوع قـدرات األعـضاء                
           أن تعطـي                            وميكـن لألحـزاب أيـضا       .                                                         وخرباهتم املهنية وأفضلياهتم فيما يتعلق مبهـام اللجنـة        

   .                                                              األفضلية للنساء على الرجال يف احلاالت اليت تكون فيها املؤهالت متساوية
  

                                                                             تعزيز مراعاة االعتبـارات اجلنـسانية واملـساواة بـني اجلنـسني يف صـفوف                 :  ٧            جمال العمل       
                 املوظفني الربملانيني

                                                                                         تعد الربملانات املراعية لالعتبارات اجلنسانية من مناصري املساواة بـني اجلنـسني، لـيس                 
  .             لـدعم هلـم                                                                                          عن طريق أعضائها فقط، بل أيضا عن طريق العديد من املـوظفني الـذين يقـدمون ا                

ــاكن العمــل، وإىل       ــها األساســية بأم ــها وهياكل ــة حباجــة إىل اســتعراض ثقافت                                                                                                   واإلدارات الربملاني
                                                                                                    العمل على كفالة أن يكون مجيع املوظفني قـادرين علـى دعـم الربملـان لتحقيـق أهدافـه اخلاصـة                 

   : ي                                                   ويف هذا الصدد، ينبغي للربملانات وإداراهتا أن تقوم مبا يل  .                  باملساواة بني اجلنسني
                                                                                             وضـــع وتنفيـــذ سياســـات مناهـــضة للتمييـــز وللتحـــرش تنطبـــق علـــى مجيـــع املـــوظفني    -  

                                                     الربملانيني، مبا يف ذلك إنشاء هيئة مستقلة ملعاجلة الشكاوى؛
                                                    تقدير عدد النساء يف اإلدارة الربملانية ودرجة أقدميتهن؛  -  
                  ايب الـيت تعطـي                                                                                         إنشاء جلنة للقيام مبهمـة النظـر يف إمكانيـة تنفيـذ سياسـات العمـل اإلجيـ                   -  

ــا          ــيت تكــون فيه ــة يف احلــاالت ال ــى الرجــال يف املناصــب الربملاني ــساء عل ــضلية للن                                                                                               األف
                                                                                                    املؤهالت متساوية واليت ال تكون فيهـا املـرأة ممثلـة بالقـدر الكـايف يف الرتـب القياديـة،                    

   ؛                           إسناد هذه املهمة للجنة قائمة   أو
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                                  نية جلميـع املـوظفني الربملـانيني                                                                   توفري حلقات دراسية للتـدريب يف جمـال التوعيـة اجلنـسا             -  
ــان املراعــي        ــيت جتعــل الربمل ــادئ املــساواة بــني اجلنــسني واألســباب ال                                                                                           بغــرض شــرح مب

                                  لالعتبارات اجلنسانية مفيدا للجميع؛
                                                                                                  بناء قـدرة املـوظفني الربملـانيني علـى إجـراء حتلـيالت جنـسانية للتـشريعات وامليزانيـات                     -  

   .         والسياسات
  

                 تنفيذ خطة العمل    
                                                تنفيذ اإلصالح املراعي لالعتبارات اجلنسانية يف الربملان    بدء     

            ولتحقيقـه،    .                                                                           مراعاة االعتبارات اجلنسانية هـدف جيـب أن تـسعى إليـه مجيـع الربملانـات            
   :                                                                              ينبغي للربملانات أن تضع عملية تالئم ظروفها الوطنية وتتضمن العناصر األساسية التالية

  
         التقييم   ) أ   (  

                                                                     بتقيــيم مــدى مراعــاة االعتبــارات اجلنــسانية لــديها أن تقــوم                               ينبغــي للربملانــات املهتمــة   
   :   يلي   مبا

ــسانية        -   ــارات اجلنـ ــاة االعتبـ ــدى مراعـ ــذايت ملـ ــيم الـ ــة أدوات التقيـ ــستخدم جمموعـ                                                                                                أن تـ
                                                    وال يتمثـل الغـرض مـن التقيـيم الـذايت يف تـصنيف         .                             وضعها االحتاد الربملاين الـدويل       اليت

                                             مــواطن القــوة والــضعف لــديها يف ضــوء                                                الربملانــات، وإمنــا يف مــساعدهتا علــى حتديــد  
                                                                وتـوفر جمموعـة األدوات تلـك إطـارا للمناقـشة بـني أعـضاء             .                        أفضل املمارسات الدولية  

                                                                                              وينطوي هذا النـهج علـى الـرد علـى األسـئلة املتعلقـة بطريقـة إدمـاج املـساواة                      .       الربملان
   ؛                               بني اجلنسني يف ثقافة الربملان وأعماله

                                                         خلاصة هبا لتقيـيم مـدى مراعاهتـا لالعتبـارات اجلنـسانية،                                  أن تستخدم اهلياكل الداخلية ا   -  
          ويف هـذه     .                                                                                 مثل جلان مراجعة احلـسابات أو اسـتعراض األعمـال أو غريهـا مـن اللجـان                

ــل         ــصلحة، مــن قبي ــة مــن أصــحاب امل ــه دعــوة جلهــات خارجي ــة، ميكــن أن توجَّ                  َّ                                                                         احلال
                        حـوث، لتبـادل اآلراء                                                                      مجاعات اجملتمع املدين واألجهزة الوطنية املعنية باملرأة ومعاهد الب        

                                                                                         مع اللجنة بشأن حالة مراعاة املنظور اجلنـساين ووضـع توصـيات إلجـراء مـا يلـزم مـن             
ــيري ــادة        .       تغ ــة أو القي ــسة العام ــة اســتنتاجاهتا وتوصــياهتا اخلاصــة إىل اجلل ــدم اللجن                                                                                         مث تق

   .                                              الربملانية ملناقشتها واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنا
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         التنفيذ   ) ب (  
                                                                   الطريقــة املــستخدمة، مــن الــضروري أن تفكــر الربملانــات يف أمهيــة                     بــصرف النظــر عــن   

                                                                                                 املساواة بني اجلنسني ويف كيفية الترويج هلذا اهلدف، ال لـدى النـاخبني فحـسب، ولكـن أيـضا                   
   .           لدى أعضائها

                                                                                      وميثل التقييم خطوة أوىل، وبعد ذلك ميكن للربملانات أن تقـوم بوضـع وتنفيـذ خارطـة              
          ويلزمهــا   .                                                       وإجــراءات ومواعيــد حمــددة تالئــم ســياقها الــوطين                                طريــق لإلصــالح تتــضمن أهــدافا

   .                لذلك تأمني املوارد
  

       الرصد   ) ج (  
                           ُ                                                                         ينبغي للربملانات أن حتدد هـيكال ُيعهـد إليـه حتديـدا برصـد تنفيـذ خطـة العمـل إلنـشاء                        

                                                                                                    برملانــات مراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية واجلهــود الراميــة إىل حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف مراعــاة   
   .             ارات اجلنسانية     االعتب

  
         الترويج   ) د (  

   .                                    ف باإلصالحات املضطلع هبا وبالنتائج احملققة                     ِّ ينبغي للربملانات أن تعرِّ  
                                                                                               وينبغي للربملانـات أن تتخـذ إجـراءات علـى الـصعيد الـدويل لتعزيـز مبـدأ املـساواة بـني                

   .       املساواة                                                                      اجلنسني يف مجيع املؤسسات الربملانية الدولية وتشجيع مشاركة املرأة فيها على قدم 
   .                                                      واإلرادة وااللتزام السياسيان أمران ضروريان لتحقيق كل ذلك  

  
                                                                  دور االحتاد الربملاين الدويل يف دعم الربملانات املراعية لالعتبارات اجلنسانية    

                                                                                              علــى مــدى الــسنوات الــثالثني املاضــية، أثبــت االحتــاد الربملــاين الــدويل التزامــه بــإجراء     
                         واالحتـاد مؤهـل بوجـه        .                                               نحـى بـشأن املـسائل اجلنـسانية والربملـان                                        حبوث عالية اجلودة وعمليـة امل     

                                                                                                   خــاص لــدعم الربملانــات األعــضاء فيــه لتــصبح مراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية، وهــو يتعهــد مــن 
   :                           خالل هذه اخلطة بالقيام مبا يلي
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   :                                                                   االضطالع بدور رائد يف تعزيز الربملانات املراعية لالعتبارات اجلنسانية من خالل   ) أ (  
                                           ألعــــضاء ومتابعــــة اخلطــــة بانتظــــام                                                              كفالــــة التــــزام رفيــــع املــــستوى باخلطــــة لــــدى ا   -  

   ؛     االحتاد      مجعيات  يف
                                                                                                 التعريف باخلطة، بوسـائل منـها املوقـع الـشبكي لالحتـاد وبرناجمـه للـشراكة يف املـسائل                     -  

                                         اجلنسانية وأنشطته يف جمال املساعدة التقنية؛
                                   االعتبـارات اجلنـسانية حبلـول        ة               ذايت ملراعـا                                                    دعم مجيع الربملانـات الوطنيـة إلجـراء تقيـيم           -  

   ؛    ٢٠٣٠    عام 
                                                                                                تــــشجيع الربملانــــات علــــى وضــــع خطــــط عمــــل وإنــــشاء آليــــات للرصــــد هبــــدف     -  

          تنفيذها؛      تعزيز
ــسانية مــع         -   ــارات اجلن ــراعٍ لالعتب ــان م ــشاء برمل ــشجيع إن ــق بت ــاون فيمــا يتعل ــز التع                                                 ٍ                                                   تعزي

   .                                                املنظمات الشريكة اإلقليمية واملنظمات الدولية املعنية
  

                                    تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين                                                                  بناء القدرات الداخلية يف جمال املـساواة بـني اجلنـسني و              ) ب (  
   :   خالل   ن م

                                               تنفيذ استراتيجية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛  -  
                                                                                          كفالة أن يكون تدريب مجيع موظفي االحتـاد الربملـاين الـدويل هبـدف تطـويرهم مهنيـا                    -  

   ؛                         مراعيا لالعتبارات اجلنسانية
   .                                                         االلتزام بتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف مجيع أعمال األمانة  -  

  
                                                                          إدراج املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني بصورة منهجية يف جدول أعمال املناقشات   -  ) ج (  

   :                                                                     مع الربملانات األعضاء واملنظمات الشريكة واملنظمات الربملانية اإلقليمية من خالل
                                                                           ة الرصد املنتظم ملدى مراعاة الربملانات لالعتبارات اجلنسانية إىل الفريـق                        إسناد مسؤولي   -  

   ؛                      املعين بالشراكة بني اجلنسني
                                                               كفالة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع أنشطة املساعدة التقنية؛  -  
   .       الدولية                                                                        الترويج ألعماله املتعلقة بالربملانات املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف مجيع احملافل  -  
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       تذييل    
               تعاريف أساسية    

                                                                                        هو الصفات االجتماعيـة املرتبطـة بالـذكورة واألنوثـة وبالعالقـات القائمـة بـني                  :  ) أ (         نوع اجلنس 
ــان   ــات والفتي ــساء والرجــال والفتي ــشأ هــذه    .                                           الن ــات يف إطــار اجتمــاعي،                  وتن ــصفات والعالق                                           ال

                                              ويشمل مفهوم نوع اجلنس أيضا توقعات بـشأن          .                                          وجيري تعلمها من خالل التنشئة االجتماعية     
              يكـشف لـدى                                                                                     خصائص النساء والرجال على حد سـواء وقـدراهتم وسـلوكاهتم احملتملـة، كمـا              

      نـوع   ”      و    “      اجلـنس  ”           وال يعين   .                                                               تطبيقه على التحليل االجتماعي عن األدوار الناشئة عن اجملتمع        
      نـوع   ”                                       إىل الفروق البيولوجيـة، يـشري تعـبري     “    اجلنس ”                فبينما يشري تعبري   .              نفس الشيء   “    اجلنس
ــة واألدوار       “      اجلــنس ــا أن اهلوي ــا مب ــيت ميكــن تغيريه ــروق ال ــة، وهــي الف ــروق االجتماعي                                                                                             إىل الف

   .                                      اجلنسانية والعالقات بني اجلنسني حيددها اجملتمع
                                                                        هو عمليـة تقيـيم ومراعـاة آثـار أي مـن اإلجـراءات املقـررة                  :  ) أ (  اين                           تعميم مراعاة املنظور اجلنس   

                           علـى مجيـع املـستويات      -                                              مبا يف ذلك التشريعات والسياسات والربامج        -                      على النساء والرجال    
                                                                                 واملــراد هبــذا املفهــوم هــو االســتراتيجيات الــيت تــضع قــضايا املــساواة بــني     .                 ويف مجيــع اجملــاالت

                                                             مة املتعلقة بالسياسات والـربامج ويف صـميم اهلياكـل املؤسـسية                                    اجلنسني يف صميم القرارات العا    
                                                                           وينبغي لتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف أعمال الربملـان أن يـسهم               .                      وعملية توزيع املوارد  

                                                                                                              يف التنفيذ واملراقبة الفعالني للـسياسات الـيت تلـيب احتياجـات الرجـال والنـساء علـى حـد سـواء                      
    .             وحتقق مصاحلهما

                                                     هو برملان يليب احتياجات الرجال والنساء على حـد           :  ) أ (                              ن املراعي لالعتبارات اجلنسانية        الربملا
                                وتزيـــل الربملانـــات املراعيـــة   .                                                                         ســـواء وخيـــدم مـــصاحلهما هبياكلـــه وعملياتـــه وأســـاليبه وأعمالـــه 

                                                                                                            لالعتبارات اجلنسانية العراقيل اليت حتول دون املـشاركة الكاملـة للمـرأة، كمـا أهنـا تقـدم مثـاال                    
   .                       وذجا إجيابيا للمجتمع ككل من   أو

 
  

                        هوض بـاملرأة وبرنـامج                                                       مكتـب املستـشارة اخلاصـة للقـضايا اجلنـسانية والنـ       /                                    التعاريف مستمدة من األمم املتحـدة        ) أ (  
 Quick“                                                                                              األمم املتحدة اإلمنائي واليونسكو، على حنو ما ورد يف منشور برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي املعنـون    

Entry Points to Women’s Empowerment and Gender Equality in Democratic Governance Clusters“   
ــني    ( ــساواة بـ ــرأة واملـ ــني املـ ــريعة إىل متكـ ــداخل سـ ــم                                                          مـ ــات احلكـ ــسني يف جمموعـ ــدميقراطي                                اجلنـ ــصادر  )            الـ             ، الـ
                                                                                                       ، ويف منـــــــــــــشور االحتـــــــــــــاد الربملـــــــــــــاين الـــــــــــــدويل املعنـــــــــــــون    ٢٠٠٧                 عـــــــــــــام                      نيويـــــــــــــورك  يف
” Equality in Politics: A Survey of Women and Men in Parliaments“ )   استقصاء للنساء   :                  املساواة يف السياسة               

   .    ٢٠٠٨                    ، الصادر يف جنيف عام  )                  والرجال يف الربملانات
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                                                           هي هنـج يهـدف إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين               :  ) أ (                                    امليزنة املراعية لالعتبارات اجلنسانية   
           وال تقتــصر   .                                                                                     يف عمليــة وضــع الــسياسات االقتــصادية ويــسعى إىل حتويــل عمليــة امليزنــة برمتــها  

                                     ا تشري أيـضا إىل حتليـل امليزانيـة                                                على النفقات املرصودة للمرأة، بل إهن       “                امليزنة اجلنسانية  ”       عبارة  
                                                                                                           بأكملها من منظور جنـساين، مبـا يف ذلـك األمـن والـصحة والتعلـيم واألشـغال العامـة ومـا إىل                       
ــار الحتياجــات النــساء       ــة املخصــصات ومــا يترتــب عليهــا مــن آث ــة تلبي                                                                                                        ذلــك، مــن أجــل كفال

   .                  والرجال على السواء
               مبـا يف ذلـك      (                                                                      يتجلـى يف أعمـال اإليـذاء البـدين أو العقلـي أو االجتمـاعي                  :  ) ب (               العنف اجلنـساين  
َ                 َّ                                             اَول ارتكاهبــا أو يهــدَّد بارتكاهبــا، بنــوع مــا مــن القــوة            الــيت حيــ  )                العنــف اجلنــسي               مثــل العنــف  ( 

                                                                                                  التهديد أو اإلكراه، أو التالعب أو اخلداع، أو التوقعات الثقافية، أو األسـلحة أو الظـروف                   أو
                                                                                   واليت توجه ضد شخص ما بسبب دوره وما يتوقع منه كرجل أو امـرأة يف جمتمـع                   )          االقتصادية
                                       فهـو ال ميلـك أن يـرفض اخليـارات            :                              ام شخص يواجه العنف اجلنساين                وال خيار أم    .              أو ثقافة ما  

                                                                                                 األخــرى أو يــسعى وراءهــا دون أن تترتــب علــى ذلــك عواقــب اجتماعيــة أو بدنيــة أو نفــسية   
                                                            العنف اجلنسي، واالعتـداء اجلنـسي، والتحـرش اجلنـسي،            ،                        وتشمل أشكال هذا العنف     .     خطرية

                                             القــسري، والتمييــز بــني اجلنــسني، واحلرمــان                                                   واالســتغالل اجلنــسي، والــزواج املبكــر أو الــزواج 
    .                                ، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )                                 من التعليم أو الغذاء أو احلرية مثال (
  
  
  

  

 
  

ــة اال               ستمد بتحــوير               التعريــف مــ   ) ب (   ــساء                            مــن مركــز املعرف ــى العنــف ضــد الن                                                  فتراضــي للقــضاء عل
ــع        ــذي اطل ــرأة، ال ــم املتحــدة للم ــة األم ــابع هليئ ــات الت ــرة يف                                                                            والفتي ــه آخــر م ــول  ١٩                       علي    /         أيل

-http://www.endvawnow.org/en/articles/347-glossary-of-terms-from   :     ٢٠١٠               ســـــــــبتمرب

programming-essentials-and-monitoring-and-evaluation-sections.html.  
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