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  الدورة اخلامسة والستون
  *مــن جدول األعمال املؤقت) م (١٢٤البنـد 

التعـــــاون بني األمــــم املتحـــدة واملنظمات     
التعـاون بـني    : اإلقليمية واملنظمات األخرى  

األمم املتحدة والربملانات الوطنيـة واالحتـاد       
      الربملاين الدويل
 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل ٢٠١٠ أغــسطس/ آب١٠رســالة مؤرخــة     

  الدائم لناميبيا لدى األمم املتحدة
 باســم الرئاســة الناميبيــة لالحتــاد الربملــاين الــدويل نــصوص  ،أتــشرف بــأن أحيــل إلــيكم   

الوثــائق األربــع التاليــة الــيت اعتمــدها املــؤمتر العــاملي الثالــث لرؤســاء الربملانــات، الــذي عقــد يف   
  :٢٠١٠وليه ي/ متوز٢١جنيف يف 
  ؛)املرفق األول(إعالن اعتمده املؤمتر   
  ؛)املرفق الثاين(تقرير عن كيفية تنظيم الربملانات عملها مع األمم املتحدة   
  ؛)املرفق الثالث(تقرير عن تعزيز االحتاد الربملاين الدويل وعالقته باألمم املتحدة   
  ).املرفق الرابع (معايري عاملية من أجل برملانات دميقراطيةوضع تقرير عن   
وأرجـو ممتنـاً أن تعملــوا علـى تعمــيم هـذه الرسـالة ومرفقاهتــا بوصـفها وثيقــة مـن وثــائق          

  .املؤقت من جدول األعمال) م (١٢٤ر البند الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة، يف إطا
  مبويندي .كري م) توقيع(

  املمثل الدائم
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 العـام   األمـني  املوجهـة إىل     ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٠مرفقات الرسـالة املؤرخـة          
   املتحدةاألمممن املمثل الدائم لناميبيا لدى 

  
  املرفق األول

  املؤمتر العاملي الثالث لرؤساء الربملانات

  
٢٠١٠يوليه / متوز٢١- ١٩األمم املتحدة، جنيف،   

  
  ٢٠١٠يوليه / متوز٢١

  
  إعالن اعتمده املؤمتر

  من أجل الصاحل العام العاملي على الصعيدضمان املساءلة الدميقراطية 
فالربملـان هـو املؤسـسة املركزيـة ألي         . تندرج املـساءلة والتمثيـل يف صـلب الدميقراطيـة           - ١

. ساءل احلكومـة تـ القـوانني، و تـسن   مـن خالهلـا عـن إرادة الـشعب، و       عـرب ُينظام دميقراطي الـيت     
ــم املتحــدة يف       ــب األم ــا يف مكت ــد اجتمعن ــامل، ق ــات الع ــفوحنــن، رؤســاء برملان ــشة ، جني  ملناق

 مـن أجـل     قاطبـة يف ضمان املساءلة الدميقراطية يف العامل        برملاناتنااليت ميكن أن تسهم هبا       الطرق
  .الصاحل العام

، تغــريات معقــدة ٢٠٠٠يف عــام املعقــود منــذ مــؤمتر قمتنــا األخــري  ،شــهد العــاملقــد و  - ٢
ــة ــيش  . وعميق ــنحن نع ــدد و  ف ــه آخــذة يف التع ــامل أقطاب ــسم بيف ع ــيت ــصادية  قتعم ــة االقت  العومل

 شهدونـ . تـوازن القـوى   يف   من تغريات جذرية يف العالقات االقتـصادية الدوليـة و          قترن هبا ي وما
  . العالقات الدوليةالدميقراطية يفاألخذ ب شجيعلتعددية وتا  الذي حتظى بهدعمازدياد الأيضا 

ــصادية   و  - ٣ ــة االقت ــصادي والتنمي ــرت مــسرية النمــو االقت ــذ عــام   ،تعث ــسبب ، ٢٠٠٥من ب
 ي بـوادر االنتعـاش علـى االقتـصاد العـامل          ظهـور علـى الـرغم مـن       ف. اقتـصادية و أزمة مالية    اندالع

ــصادية   ــزال األســس االقت ــوم، ال ت ــة   حيــث مل جتــد بعــدُ ،ضــعيفة الي  املتجــذرة املــشاكل اهليكلي
 يف  تختـذ ا يف أعقـاب مبـادرات        لديها عجز العام الوشهدت عدة دول تفاقم     . طريقها إىل احلل  

. آخــذة يف االتــساع العــامليعلــى الــصعيد الفجــوة اإلمنائيــة  لوال تــزا. لقطــاع املــصريف واملــايلا
أمـن   واألمن الغـذائي و   ،واستفحلت األزمة االقتصادية بفعل التحديات اليت يطرحها تغري املناخ        

هـي حتـديات ال يـزال حلـها بعيـد       والـصحة العامـة، و  ،، واالجتـار باألشـخاص، واهلجـرة   ةالطاقـ 
ــا ــشراًء وزاد   . لاملن ــر است ــة املــدمرة أكث ــة  ت وباتــت الكــوارث الطبيعي ــدات غــري التقليدي التهدي
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 وغـري ذلـك مـن       ،احملدقة باألمن مثل اإلرهاب وانتشار األسلحة وهتريـب املخـدرات والقرصـنة           
  .أشكال اجلرمية املنظمة زيادة كبرية

 خطـر ، ميثـل أحـد أ     الـسالم والدميقراطيـة واالسـتقرار      قـوض وال يزال اإلرهاب، الذي ي      - ٤
وإننـا نتحمـل مـسؤولية كـبرية عـن تيـسري اجلهـود الـيت                 .التهديدات اليت تواجـه البـشرية مجعـاء       

مــا يتــصل بــذلك مــن مجيــع وضــع تبــذهلا حكوماتنــا مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب مــن خــالل  
ونـشجع الـدول علـى      .  موضـع التنفيـذ    قرارات األمم املتحـدة واالتفاقيـات واالتفاقـات الدوليـة         

 وذلـك بـأن   ء روح التضامن واختاذ إجراءات مجاعية على الصعيد العاملي ملكافحة اإلرهاب  إبدا
  .، باعتماد اتفاقية شاملة ملكافحة مجيع أشكال اإلرهاب على حنو عاجل ودومنا إبطاء،تقوم
 إحـراز النجـاح يف التـصدي لتلـك        وحنن مقتنعون أكثر مـن ذي قبـل بـأن ال سـبيل إىل                 - ٥

 إال بالعمــل ،، وإىل إجيــاد عــامل أفــضل للنــاس كافــة  وغريهــا مــن التحــديات التحــديات العامليــة
ــا خنتلــف بــشأن الــسياسيات الــيت يــتعني اتباعهــا واإلجــراءات الــيت ي    . اجلمــاعي  نبغــيولــئن كن

، كبريها وصـغريها، غنيهـا وفقريهـا،        بلداناختاذها، فإننا ُمجمعون يف االعتقاد بأن على مجيع ال        
إىل إجيـاد احللـول، بوسـائل منـها القنـوات املتعـددة األطـراف، الـيت         أن تعمل سويا، وأن تسعى      

ونعيـد التأكيـد علـى التـزام     . السيادةيف  ة املساواة بني الدول      ضامن ، مركزها  األمم املتحدة  تتبوأ
  .برملاناتنا بأن تشارك مشاركة كاملة يف دعم هذا املسعى

  
  الربملانات والدميقراطية  -ألف   

فـنحن  . كل بلد مـن بلـداننا وتراثـه الثقـايف          تاريخسسات وطنية يطبعها    إن برملاناتنا مؤ    - ٦
يف  و  علينـا  امن حقنا وواجب  يعد الدفاع عنها    فخورون حبصولنا على االستقالل يف السيادة اليت        

   .انإرادتصميم 
 أن  يـتعني ونسلّم بأن حتقيق الدميقراطية عملية متواصلة بالنـسبة جلميـع الربملانـات وأنـه                 - ٧

 مـضت قـرون     م أ نـشأة  حديثـة ال   أكانـت املمارسات الدميقراطية الـسليمة داخـل برملاناتنـا،         ُتعزز  
 هتـبّ وحنـن ملتزمـون مبـساعدة بعـضنا الـبعض علـى بـذل هـذه اجلهـود، حيـث                     . على وجودهـا  

ــوى املؤســسات ل  ــدمي املــ أق ــا األإىل ساعدة تق ــها نظرياهت ــزداد تضــعف من ــيم، في  املمارســات عم
لــى نطــاق أوســع، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن حــرص متواصــل علــى   الــسليمة مبــا ينفــع اجلميــع ع

حتقيقـا   على الـصعيدين الـوطين والعـاملي   مواطنينا يف احلوكمة من كمل على الوجه األ شاركة  امل
  .لصاحل العامل
نعتمــد برملانــات العــامل، تــضم االحتــاد الربملــاين الــدويل، باعتبــاره هيئــة مجاعيــة إننــا يف و  - ٨

ونتعهـد، جمـتمعني، بـأن جنعـل برملاناتنـا أكثـر            .  وحكمـة مجاعيـة    ةخرب  ما ألعضائنا فيه من    على
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ن خمتلـف مكونـات    وفعاليـة، مبـا ميكّـ   ،متثيال وشفافية، وقابلية ألن يـصل إليهـا النـاس، ومـساءلة     
وسـنعمل أيـضا علـى تعزيـز معـايري نزاهـة الربملانـات              . ةياجملتمع مـن املـشاركة يف احليـاة الـسياس         

عضوية الربملان هي أوال وقبل كل شـيء خدمـة عامـة، وسـندافع عـن                وأعضائها، مسلّمني بأن    
  .أعلى املعايري األخالقية ومعايري الرتاهة يف احلياة العامة

والدميقراطية تقوم على سـيادة القـانون واحتـرام حقـوق اإلنـسان الـيت تـستند إىل مبـدأ                 - ٩
 علــى ضــرورة كفالــة  ونعيــد التأكيــد.  الكرامــة اإلنــسانية مــن أن ميــسها شــيء ةانيضــرورة صــ

شراكة حقيقيـة بينـهما يف      إقامة   مبا يعزز من مث   املساواة يف احلقوق والفرص بني الرجل واملرأة،        
احلفـاظ علـى التنـوع      بمنـاخ مـن التـسامح و      إشـاعة   ونتعهـد باإلسـهام يف تعزيـز        . مجيع اجملاالت 

ني إىل فئــات والتعدديــة واحلــق يف االخــتالف، ممــا يعــين أيــضا محايــة حقــوق األشــخاص املنــتم  
  . األقليات والشعوب األصلية

ــأن        - ١٠ ــة، ونتعهــد ب ــوم ليــست كافي ــساء يف الربملــان الي ــسبة الن ــاطع أن ن ونعلــن بــشكل ق
 نضاعف جهودنا يف سبيل حتقيق اهلدف املتفق عليه دوليا املتمثل يف أن تبلغ نسبة متثيـل النـساء                 

ــاتيف ــاملي،ط، كمتوســ الربملان ــام  ٣٠  ع ــول ع ــة حبل ــع  . ٢٠١٥ يف املائ ونتعهــد مبكافحــة مجي
ــق تطلعاهتــا با      ــيت متنعهــا مــن حتقي ــرأة ال ــز ضــد امل ملــشاركة علــى نطــاق أكــرب يف   أشــكال التميي

  .العامة احلياة
ــى       - ١١ ــبابنا عل ــشجيع ش ــة ت ــى أمهي ــستثمرونؤكــد عل ــه ومحاســه وإبداع أن ي ــه طاقات  يف ات

ا علـى أن تعـاجل شـواغل الـشباب          وحنث برملاناتنـ  . فيما بينها النهوض مبجتمعاتنا وتعزيز التفاهم     
  .وتطلعاته، وأن تشجعه على االخنراط يف احلياة العامة

ويــساورنا االنــشغال إزاء شــيوع اإلحــساس علــى نطــاق واســع بــأن احليــاة الــسياسية      - ١٢
مــا يطــرح مــن خيــارات مراعــاة  وةخالفــاء املر اآلفــضاء منغلــق علــى ذاتــه ال يتــسع للتعــبري عــن

كل ما يف وسعنا لضمان أن ُتكفل مجيع حقوق الربملـانيني؛ فيجـب أن              وسنبذل  . سياسية بديلة 
 مـن التعـرض للمـضايقة أو املعاقبـة، حـىت      تـوجس هم دون أي    أن يقولوا آراء  يكونوا أحرارا يف    

وباملثل، حنن ملتزمـون بتـشجيع التـسامح الـسياسي بـني            .  أحزاهبم خطى بأنفسهم عن    نأواوإن  
   .خالل التثقيف والتواصلاملواطنني والزعماء السياسيني من 

يف مـن الربملانـات      برملـان    ُيحـل الدفاع عن برملاناتنا أيضا أن جنهر باإلدانة عندما         يعين  و  - ١٣
 أو ُتنتــهك صــالحياهتم بــشكل تعــسفي مــن ؤهد أعــضاانتــهاك للدســتور الــوطين أو عنــدما ُيجــّر

. ونــة األخــرية احلــاالت يف اآلتلــك مــن ا عــددناولقــد شــهد. خبــالف ذلــكحقــوقهم اإلنــسانية 
فــنحن نـــدين اغتــصاب الـــسلطة الــسياسية بـــالقوة وممارســة االضـــطهاد ضــد ممثلـــي الـــشعب      

  .املنتخبني
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  الربملانات يف الساحة الدولية  - باء  
واجه العامل واليت من شأهنا أن تشكل حتديات جسيمة للنظـام           تنعتقد أن األزمات اليت       - ١٤

ــسائد ــستمر  ال ــع اال يف ،ســوف ت ــ. حتمــاالتمجي ــات، إذا أُد بي ــذه األزم ــد أن ه ــصورة ي رت ب
  .وخالق أساسي  إلحداث تغيريمنطلقادميقراطية، ميكن أن متثل 

فـالثغرة الدميقراطيـة   .  ويساورنا القلق إزاء عدم حتقق ذلـك عمومـا يف الوقـت احلاضـر           - ١٥
وهم وأولئـك الـذين مل يـدلوا بـدل    .  إهنا آخذة يف االتـساع    ونبل إن كثريين يقول   . قائمةال تزال   

  .ينستبعدم أو نيهمشم واقط يف الشؤون الداخلية أو العاملية ما زال
 آخـذة يف التنـاقص، فـإن        ، ولئن كانت االضطرابات األخـرية الـيت بـدأت بأزمـة ماليـة              - ١٦

فقـد اشـتدت التحـديات الـيت تواجههـا          . ماليني ال يزالون يعـانون مـن صـدماهتا الالحقـة          هناك  
.  ســيما يف البلــدان الناميــة، للحفــاظ علــى بقــائهم اليــومي  أعــداد ال حــصر هلــا مــن النــاس، ال 

إىل الالمبـاالة   التجاهـل أو  مهلو، سـيط  وطأهتـا وستطول معاناهتم، وإذا مل يتدخل أحد لتخفيـف      
وما زلنا مقتنعني بأن إحدى الطرق البالغة األمهية لـسد الثغـرة املتزايـدة يف االتـساع                 . حد كبري 

 وَمن ُحرموا كليـا منـها، تتمثـل يف إضـفاء املزيـد مـن طـابع                  بني َمن ميلك أسباب العيش الرغيد     
زيـادة  تقـوم علـى    الدميقراطية والتمثيل علـى املؤسـسات املتعـددة األطـراف، وإرسـاء ممارسـات        

  .املشاركة على الصعيد الدويل
الــنظم اليــوم  ذلــك أنــه ينبغــي أن تــويل.  نــراهن علــى املــستقبلي األوان لكــآنلقــد و   - ١٧

 ، أي أولئـك    أينمـا كـانوا    راف املزيد من االعتبار ألفكار ومشاعر وتطلعات الناس       املتعددة األط 
  .جتد أصواهتم آذانا صاغية الذين ال

ــن مث  - ١٨ ــا  ، وم ــدعو مــ فإنن ــز    توســيع نطــاق  إىلرة أخــرىن ــات يف تعزي ــشاركة الربملان  م
ونـشدد  . بقَنيينـا الـسا   التعاون الـدويل، ونكـرر التأكيـد علـى التوصـيات الـيت قـدمناها يف مؤمترَ                

ــا بــدور أكثــر نــشاطا يف  ةضــرورعلــى  ــة مــن خــالل   إدارة أن تــضطلع برملاناتن  الــشؤون الدولي
املسامهة يف املفاوضات الدوليـة ورصـدها، ومبراقبـة تنفيـذ االتفاقـات الـيت أبرمتـها احلكومـات،                   
ــة وســيادة        ــايري الدولي ــوطين للمع ــصعيد ال ــال علــى ال ــصورة أعــم، مــن خــالل ضــمان االمتث وب

  .انونالق
هري وكفالـــة الـــسيطرة الوطنيـــة    وال يتـــأتى حـــشد اإلرادة الـــسياسية ودعـــم اجلمـــا      - ١٩
يتعلق بالتقيد باالتفاقات الدولية وتنفيذها تنفيذا فعاال إال إذا كانت الربملانات وأعـضاؤها              فيما

ــة ط، علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، يف  انــشب ملــشاركة، ومنخرطــة يف ا مــن ذلــكعلــى بين
 االضـطالع وإننـا عـازمون علـى تعزيـز قـدرتنا علـى        . راحل عملية التـشاور والتفـاوض     خمتلف م 
 الدور، دون املساس مببدأ الفـصل بـني الـسلطات، ونـدعو حكوماتنـا إىل أن تعمـل معنـا                     بذلك
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  إىل  الربملـانيني  انـضمام ، أن نكفـل     مهما استطعنا إىل ذلك سبيال    ،  ونعتزم. قيق ذلك من أجل حت  
 الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة وحمافـــل  رئيـــسيةاركة يف االجتماعـــات اللوفـــود الوطنيـــة املـــش ا

  .املفاوضات املتعددة األطراف
ــدويل م     - ٢٠ ــاون ال ــشاركتنا يف التع ــتعني أن تكــون م ــومي امل تجــذرةوي ــو يف العمــل الي  طن
ولـذا مـن الـضروري أن تـؤدي برملاناتنـا      . ربملاناتنا، الذي يتصل يف كـثري منـه بـضمان املـساءلة         ب

تنفيذ الربامج احلكومية من أجل التصدي للتحـديات الكـربى، مثـل الفقـر                هاما يف مراقبة   دورا
  . واحلصول على املوارد املائية وتغري املناخ واألمن الغذائي وأمن الطاقة

 وإننـا نــسلّم بازديــاد أمهيــة الربملانـات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة وإســهامها يف التعــاون     - ٢١
د نداءاتنا السابقة الداعية إىل توثيق تعاون االحتاد الربملاين الدويل مـع تلـك              ونكرر تأكي . الدويل

  . املؤسسات بغية تعزيز اتساق التعاون الربملاين العاملي واألقاليمي وزيادة فعاليته
  

  األمم املتحدة  - جيم  
ة، األمم املتحدة هي أكثر املنظمات الدولية مشـوال ومتثـيال ومرجعيـة لـدول ذات سـياد                 - ٢٢

وحنــن نتعهــد بــدعمها، وسنواصــل توثيــق . وهــي تــؤدي دورا ال غــىن عنــه يف الــشؤون الدوليــة
  .تعاوننا معها امتثاال ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها املنصوص عليها يف ميثاقها

فقـد أنـشأت هيئـات      . وحنيط علما باإلصالحات اليت أجرهتا األمـم املتحـدة حـىت اآلن             - ٢٣
ها، وهــي تعمــل علــى إضــفاء املزيــد مــن التماســك املنطقــي علــى   جديــدة بــدأت تثبــت جــدوا 

بيد أنه ما زال يتعني إدخـال املزيـد مـن اإلصـالحات مـن أجـل                 . عملياهتا على الصعيد القطري   
ونـشجع األمـم املتحـدة علـى        . تعزيز شرعيتها وفعاليتـها وذلـك جبعلـها أكثـر دميقراطيـة ومتثـيال             

شيط اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وإصــالح مواصــلة هــذه املمارســة، وخاصــة عــن طريــق تنــ 
ونعتقـد أيـضا أن علـى الـدول األعـضاء أن            . جملس األمن لكي ُتؤخذ حقائق اليـوم يف احلـسبان         

تزيد من استثمارها يف جماالت التنمية، والسالم واألمن العامليني، وحقوق اإلنـسان ويف إدمـاج            
  . تحدة وأنشطتهامبدأ املساواة بني اجلنسني يف مجيع برامج األمم امل

ونؤيـد اجلهــود الدؤوبـة الــيت تبـذهلا األمــم املتحـدة ســعيا إىل حتقيـق الــسالم واألمــن يف        - ٢٤
 ونشيد بتجدد التركيز على الدبلوماسية الوقائية وبناء السالم، وما زلنـا مقتـنعني اقتناعـاً              . العامل

. لغـة لتحقيـق الـسالم الـدائم       راسخا بأن إرساء برملانات دميقراطية وقوية وفعالة يتـسم بأمهيـة با           
ونــثين علــى األمــني العــام لألمــم املتحــدة علــى اقتراحــه املؤلــف مــن مخــس نقــاط املتعلــق بــرتع   

   .السالح النووي، ونتعهد مبواصلة بذل اجلهود حنو إقامة عامل خال من األسلحة النووية
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هــداف اإلمنائيــة قيــام األمــم املتحــدة بتجــسيد األهــداف اإلمنائيــة للعــامل يف األ ب ونــشيد  - ٢٥
فقــد ُبــذل . ونؤيــد تلــك األهــداف والغايــات اإلحــدى والعــشرين الــيت تعــد ترمجــة هلــا. لأللفيــة

الكثري من اجلهود لتحقيق تلـك الغايـات، إال أن عـددا هـائال منـها قـد ال يتحقـق إن اسـتمرت                        
لـدان  سـيما حكومـات الب     لذا يتعني على احلكومـات، وال     . االجتاهات الراهنة على ما هي عليه     

كانــت الـصناعية، أن حتتــرم التعهــدات الــيت قطعتـها علــى نفــسها بتمويــل تلـك األنــشطة مهمــا    
  .عن األزمة املالية واالقتصاديةالنامجة  الصعوبات

وإن لنا مجيعا يف هذا اجملال، شأنه شـأن غـريه مـن جمـاالت أخـرى كـثرية، مـصلحة يف                        - ٢٦
ولـن جتـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          . املتحـدة إقامة عالقـة أوثـق وأمـنت بـني الربملانـات واألمـم              

فالدميقراطيـة واألمـن   . طريقها إىل التحقق ما مل تقترن هذه اجلهود كافة بشعور قوي باملـساءلة        
. والتنمية وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني تـرتبط فيمـا بينـها ارتباطـا ال يقبـل االنفـصام                  

تبذلـه مـن جهـود لـضمان أن ُتراعـى األهـداف اإلمنائيـة يف        وميكن لربملاناتنا أن تقوم باملزيـد ممـا     
ــة وأن تُ  وســريا علــى هــذا املنــوال، نــشجع     . تــرجم إىل بــرامج وقــوانني وطنيــة   أعمالنــا اليومي

تلـك  ما قـد يكـون ل     م  بحث مشاريع امليزانية ومشاريع القوانني، أن تقيّ      قيامها ب برملاناتنا، عندما   
ونتعهـد بـدعم هـذه اجلهـود، وبـأن نرصـد عـن              . دافعلـى حتقيـق تلـك األهـ       من آثار   املشاريع  

   .٢٠١٥ق هذه الغايات حبلول عام يقحتكثب أي تقدم ُيحرز وبأن نقوم بدورنا من أجل 
فـإذا ألقينـا نظـرة علـى        . وندرك أن األمم املتحدة قد حققـت الكـثري مـن ذلـك بالفعـل                - ٢٧

حرز على مـدى    مشجعا قد أُ   أن تقدما    يتضح لنا ،  ٢٠٠٠مؤمتر قمتنا األول الذي عقد يف عام        
فقد استفادت برملاناتنا من حدوث صـحوة يف أوسـاط األمـم املتحـدة     . السنوات العشر املاضية 

لدور احلاسم األمهية الذي تؤديـه برملاناتنـا يف هتيئـة األسـس التـشريعية املواتيـة للتنميـة ويف          إزاء ا 
الوثــائق اخلتاميــة  يفقــر ذلــك أوقــد . تعزيــز ســيادة القــانون الــيت تعــد ضــرورية لتحقيــق التنميــة 

وبـدأت األمـم املتحـدة أيـضا تـدرك       . ، وخباصة يف جمـال املعونـة اإلمنائيـة        ة القمة األخري  اتؤمترمل
 دول الــادة بنــاءضــرورة تقــدمي الــدعم إىل الربملانــات الــضعيفة يف إطــار أنــشطتها الراميــة إىل إعــ

 حـسب   ،الربملانـات بإبقـاء   ديـدا   وأبدت األمم املتحـدة أيـضا اهتمامـا ج        . اخلارجة من الرتاعات  
  .رباجمها وأنشطتهااطالع باألصول، على 

 وحنن نتطلع إىل أن يسهم االحتـاد الربملـاين   ؛ولكن ال يزال يتعني بذل املزيد من اجلهود       - ٢٨
  . بني األمم املتحدة وبرملاناتناأوثق وأكثر فعالية عالقة عمل إقامة الدويل يف 
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  دويلاالحتاد الربملاين ال  - دال  
. إننا نفخر باالحتاد الربملاين الدويل وإجنازاته العديدة الـيت متتـد علـى مـدى ثالثـة قـرون          - ٢٩

 ، وخلفـاؤهم  ، تلك املنظمة منذ أكثر من مائة وعـشرين عامـا          الذين أسسوا  ،فقد أسهم أسالفنا  
  . أساس متني للتعاون الدويل والتعددية السياسينيوضعيف 
فهـو ييـّسر النقـاش      . ربملانـات ل ل عامليـة نظمـة ال  هـو امل  ربملاين الـدويل    االحتاد ال فإن  واليوم،    - ٣٠

ويـشجع الدميقراطيـة ويـدافع      . واحلوار والتعاون يف اجملال السياسي داخل الربملانات وفيما بينها        
ويضع املعايري ويعمـم املمارسـات الـسليمة، ويقـدم دعمـا ملموسـا لعمليـة بنـاء برملانـات                  . عنها

ويـدافع عـن    . ى بنـاء قـدرة برملاناتنـا علـى دعـم األمـن والـسالم والتنميـة                ويعمـل علـ   . دميقراطية
. احلقوق اإلنسانية ألعـضاء الربملانـات ويعـزز احتـرام املعـايري واملبـادئ العامليـة حلقـوق اإلنـسان           
ــاة الــسياسية والعامــة      . ويعمــل علــى مــا يــدعم املــساواة بــني اجلنــسني ومــشاركة املــرأة يف احلي

لــى التعامــل مــع جــدول أعمــال دويل متعــاظم وعلــى إعطــاء بعــد برملــاين    ويــساعد برملاناتنــا ع
  . ألعمال األمم املتحدة

 وإىل  ،وإننا ندعو االحتاد الربملاين الدويل إىل تعزيز براجمه وترشيدها مبـا يـدعم برملاناتنـا                - ٣١
لالمتيـاز  املنظمـة باعتبارهـا مركـزا       هـذه   وننظـر إىل    . تيسري مشاريع التعاون فيما بني الربملانـات      

فيمــا يتعلــق بالربملانــات والدميقراطيــة، ونــود أن نــشهد مواصــلة االحتــاد الربملــاين الــدويل تطــوير  
وبإمكان االحتاد الربملاين الدويل أيضا بذل املزيد من اجلهود ملساعدة برملاناتنـا علـى              . اكعمله ذ 

وحـة اليـوم علـى    معاجلة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وعلـى مواجهـة بعـض أهـم التحـديات املطر               
  .الصعيد العاملي

 ونؤكد أن االحتاد الربملاين الدويل هو أنسب هيئـة دوليـة للمـساعدة يف تعزيـز العالقـة                    - ٣٢
، ٢٠٠٢فاالحتـاد، بـصفته مراقبـا لـدى األمـم املتحـدة منـذ عـام               . بني الربملانات واألمم املتحدة   

الربملـاين الـدويل واألمـم املتحـدة إىل         ونـدعو االحتـاد     . يضطلع هبذا الدور على حنو متزايد التأثري      
  . توسيع نطاق تعاوهنما وإرسائه على أساس أمنت

ومتـشيا مـع التوصـيات الـصادرة عـن املـؤمترين األولـني لرؤسـاء الربملانـات بـسد الثغــرة             - ٣٣
الدميقراطية يف العالقات الدولية، نشجع أيضا االحتاد الربملـاين الـدويل علـى تعزيـز حتقيـق املزيـد                 

فبإمكان االحتاد الربملاين الـدويل أن ينجـز     .املساءلة والشفافية لدى مؤسسات بريتون وودز     من  
ذلــك بتيــسري زيــادة التفاعــل املباشــر بــني الربملانــات ومؤســسات بريتــون وودز، وباإلســهام يف  
تعزيز قدرات الربملانات على ممارسة دورها يف جمال وضع امليزانية واختاذ القـرارات االقتـصادية               

  .موماع
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ونرحب باملناقشة اليت ُبدئت يف أوساط االحتاد الربملاين الدويل من أجل تعزيـز مهامـه،             - ٣٤
  . وزيادة كفاءته، وتطوير تعاونه مع األمم املتحدة ومؤسساهتا

 يواجه أزمـات متعـددة علـى نطـاق          فالعامل. وخنتتم مداوالتنا بشعور من التفاؤل احلذر       - ٣٥
يد أن مثة فهما مشتركا، مل حيـدث قـط مـن قبـل، بـأن ال سـبيل إىل         ب .يسبق مثيل لضخامتها   مل

ا الـشعوب تفويـضا     ها اهليئة اليت منحتـ    نيات ما مل نعمل سويا، وحنن، بصفت      التصدي هلذه التحد  
وحنن نستطيع، يف إطـار برملاناتنـا، االضـطالع         . شعبيا بتمثيلها، سنكون جديرين هبذا التفويض     

بـذلك لـضمان حتقيـق املـساءلة الدميقراطيـة علـى الـصعيد العـاملي         مبا ُيناط بنا من مهام وسـنقوم        
  .من أجل الصاحل العام للبشرية مجعاء
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 يناملرفق الثا

  املؤمتر العاملي الثالث لرؤساء الربملانات

  
٢٠١٠يوليه / متوز٢١- ١٩األمم املتحدة، جنيف،   

  
  ٢البند 

SP-CONF/2010/2-R.1  
  ٢٠١٠يوليه / متوز١

  
  ية تنظيم الربملانات عملها مع األمم املتحدةتقرير عن كيف

  أستوري، رئيس جملس الشيوخ يف أوروغواي. السيد د :املقرر
  

، أنشأت جمالس إدارة االحتاد الربملاين الدويل جلنة معنيـة بـشؤون األمـم         ٢٠٠٧يف عام     
عـضاء  املتحدة مـن أجـل االسـتجابة بـشكل أفـضل للتعـاون املتزايـد بـني االحتـاد والربملانـات األ                     

وجتتمع اللجنة يف جلسة عامة مرة واحـدة يف الـسنة، وُتكلـف بدراسـة كيفيـة                 . واألمم املتحدة 
 األمــم املتحــدة، وعقــد جلــسات  عقيــام الربملانــات واالحتــاد الربملــاين الــدويل بتنظــيم أعماهلــا مــ 

استماع مع كبار مسؤويل األمم املتحدة، ودراسـة العمـل الـشامل لألمـم املتحـدة وإصـالحها،                  
 املتحــدة، واقتــراح واألمــماالحتـاد الربملــاين الــدويل  القــائم بــني تعــاون الوتقيـيم التقــدم احملــرز يف  

  .جراءاتمزيد من اإلختاذ استراتيجيات ال
ــيم  قــد و   ــة التقي ، االســتفادة مــن جتــارب   الــيت تقــوم هبــا قــررت اللجنــة، يف إطــار عملي

حتياجاهتـا وتوقعاهتـا، واملمارسـات اجليـدة        أي ا : الربملانات الوطنية يف التعامل مع األمم املتحدة      
دراسـة  أجريـت    ،وبتوجيـه مـن اللجنـة     .  والفـرص املتاحـة للتحـسني      ،اليت وضعتها، والتحديات  

  .ا عليهردإىل الربملانات للقُدمت استقصائية و
 كيفيــة اتــصال ت درســيتستقــصائية، الــاالوشــارك ســتة وتــسعون برملانــا يف الدراســة    

ــة تفاعلــها مــع اجتماعــات    الربملانــات بــاألمم املت ــة العامــة، وكيفي  املتحــدة األمــمحــدة واجلمعي
االتفاقيـات واالتفاقـات الدوليـة،    إبـرام  إىل  يفـض تالـيت  الرئيـسية    وعمليات التفاوض    االستثنائية

وكيفية عملها مع املكاتب القطرية لألمم املتحـدة، ومـا الـذي ميكـن أن يفعلـه االحتـاد الربملـاين                     
وُتعــرض النتــائج الرئيــسية  .واألمــم املتحــدة مــن التفاعــل بــني الربملانــات لتحقيــق مزيــدالــدويل 

  .ستقصائية أدناهاالللدراسة 



A/65/289  
 

10-48664 11 
 

  تصل الربملانات باألمم املتحدة واجلمعية العامة؟تكيف     
تعاجل القضايا املتـصلة بـاألمم املتحـدة، إىل حـد كـبري، يف اجللـسات العامـة أو يف جلنـة                        

ويف عدد قليل من البلدان، ُتعاجل قـضايا األمـم املتحـدة يف              .دوليةالشؤون ال /العالقات اخلارجية 
وهـذا هـو احلـال بالنـسبة         .املوضوعرهنا بطبيعة   ،  )الدائمة أو احملددة  (اللجان الربملانية األخرى    

ــ و،للجــان الــيت ُتعــىن حبقــوق اإلنــسان يف قــربص  املوارد البــشرية والتنميــة االجتماعيــة وتنميــة  ب
ولـدى عـدد قليـل     .الـصحة يف كينيـا  ب و،بنـاء القـدرات يف البحـرين   ب و،اميبيـا اجملتمع احمللـي يف ن  

مكرسـة  بـنغالديش والـسودان، جلـان أو جلـان فرعيـة            والربملانات، مثـل تلـك الـيت يف أملانيـا            من
  .لألمم املتحدة

املمـثلني الـدائمني    /الـسفراء باشـر بـني الربملانـات و      املتفاعل  يقل ال ويف كثري من البلدان،       
املعلومـات واإلجابـات   أن نقـل    بـدو   يو. ال يوجـد تفاعـل بينـهم      لدى األمم املتحـدة أو      م  لبلداهن
وال ُتعـاجل التعليمـات      .مـن خـالل وزارة اخلارجيـة      عموما  تنقل  النواب  اليت يثريها   سئلة  األعلى  

للــسفري لــدى األمــم املتحــدة إال ملامــا يف الربملــان مــن خــالل    ُتمــنح أو الواليــات الوطنيــة الــيت  
الـيت تـصدر    وتشري الغالبية العظمـى مـن الربملانـات إىل أن التعليمـات             . قشة أو طرح األسئلة   املنا

  .هاتقضايا األمم املتحدة نادرا ما تتطلب موافقبشأن 
الوفـود الوطنيـة إىل     ُيـضمون إىل     يف املائـة مـن اجمليـبني أن النـواب            ٧٠ويورد أكثر مـن       

وتعد أسـتراليا    . يف املائة دائما أو غالبا     ٤٦نسبة  يتم ذلك ب  اجلمعية العامة لألمم املتحدة، حيث      
ــة املتحــدة         ــسا واململك ــابون وفرن ــسنغال وغ ــدامنرك وال ــا وال ــنغالديش وجورجي وباكــستان وب

 الوطنيـة إىل اجلمعيـة العامـة    هـا وفودإىل  النواب دائما   تضم  والنرويج واهلند من بني البلدان اليت       
وذات طــابع متباعــدة ه املمارســة إىل أن تكــون ويف معظــم البلــدان، متيــل هــذ  . املتحــدةلألمــم

ــبني ويــشري حــوايل ثلــث   .خمــصص ــداهنم   إىل أناجملي ــود بل ــدا إىل وف ــضمون أب ــواب ال ُي إىل  الن
  .اجلمعية العامة

، كثر من أسبوع، علـى سـبيل املثـال        أويف حني أن النواب يف معظم احلاالت ال يبقون            
طـوال  واملغـرب وهنغاريـا وهولنـدا        أسـتراليا وكينيـا   افتتاح اجلمعية العامة، يبقى نواب من       أثناء  

  .الدورة اخلريفية للجمعية العامة
وهــم يــأتون،   . وخيتلــف دور النــواب يف الوفــود إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة        

 .عموما، حلضور أنشطة األمم املتحـدة وعملياهتـا واالسـتماع إليهـا ومراقبتـها والتعـرف عليهـا                 
ومجهوريــة إيــران إيطاليــا وهــي ر أكثــر نــشاطا إال يف حــاالت قليلــة، وال يــضطلع النــواب بــدو

وبـنغالديش والـسويد وناميبيـا والنمـسا، مـن خـالل املـشاركة يف عمـل جلـان األمـم                     اإلسالمية  
  . املتحدة وتقدمي البيانات والتداول وتقدمي منظور برملاين ألعمال األمم املتحدة
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مـسامهة البلـد املاليـة املقدمـة        عـن   ت للربملـان    ويف معظم البلدان، تقدم احلكومة معلوما       
ومــع ذلــك، عــادة  .، ووكاالهتــا وبراجمهــا)امليزانيــة العامــة، حفــظ الــسالم، اخل(لألمــم املتحــدة 

يتم هذا بشكل غري مباشر، إذ أن املسامهات املقدمة لألمـم املتحـدة ُتـدرج يف إطـار امليزانيـة          ما
 .علـى الربملـان كـل عـام للموافقـة عليهـا واعتمادهـا             اليت تنفـذها وزارة اخلارجيـة، الـيت ُتعـرض           

وعندما ال تتوفر مثل هذه املعلومـات عـن امليزانيـة عـن طريـق القنـوات العاديـة، ميكـن إتاحتـها                        
  .يف الربملانرمسي عند الطلب أو من خالل استجواب 

  
 وعمليــات التفــاوض الرئيــسية يفاالســتثنائية كيــف تتفاعــل الربملانــات مــع االجتماعــات     

  األمم املتحدة؟
 يف إعـــداد االجتماعـــات ة منهجيـــةبرملانيـــكافيـــة علـــى مـــشاركة ليـــست هنـــاك أدلـــة   

ــها االســتثنائية  ــم املتحــدة ومتابعت ــستجيبة فقــط إىل أن     . لألم ــات امل ــع الربملان ــشري حــوايل رب وي
. االسـتثنائية  بانتظام يف الوفود الوطنية إىل هـذه االجتماعـات          أوبشكل متكرر   ُيضمون  النواب  

 يف املائـة، مناقـشات وجلـسات اسـتماع تنظيمـا منـهجيا للتحـضري                ١٢وينظم حىت عـدد أقـل،       
ذلــك مــن البلــدان ن يف املائــة وفعــل ســتة وعــشريوال  .ملتابعــة نتــائج اجتماعــات األمــم املتحــدة

  .ذلك إال ملامامنها  يف املائة ٦٠فعل حوايل يأبدا، وال 
ملفاوضات الدولية الكربى الـيت جتـري يف        ا عمليات   رصد معظم الربملانات بانتظام   يوال    

وال تعقـد بانتظـام جلـسات اسـتماع مـع الـوزير الـذي يـشارك يف املفاوضـات،                     .األمم املتحدة 
يف املفاوضـات املفـضية     وعادة ال تتم مـشاركة الربملانـات        . وال تقدم إرشادات أو متنح واليات     

ــا مــن جانــب الــدول ســوى قــرب هن     ــرام تعهــدات ملزمــة قانون ــة العمليــةإىل إب وعنــد هــذه  .اي
بـذلك   ُيبلـغ الـوزراء الربملـان        ،ويف أغلـب األحيـان     .املرحلة، ُتبلغ الربملانـات بنتـائج املفاوضـات       

  . وُيدعى الربملان، يف مرحلة ما، للتصديق على االتفاق .أكثر ال
ويف عدد قليل مـن البلـدان فقـط ُيعـد الربملـان جـزءا ال يتجـزأ مـن عمليـة اإلبـالغ عـن               

وقد وضعت الربملانات يف أيرلندا وتونس وجورجيـا وغـابون وناميبيـا          .االتفاقات الدولية تنفيذ  
والنمسا إجراءات يتم مبوجبـها تقـدمي التقـارير القطريـة عـن تنفيـذ اتفاقيـات األمـم املتحـدة إىل                      

وُيعـد أعـضاء الربملـان     .وينظم الربملان مناقشات وجلسات استماع بشأن هذه التقارير     .الربملان
الرصـد  ضر االسـتعراض الـدوري الـذي تقـوم بـه جلنـة       حيي  ذ هذه البلدان جزءا من الوفد ال      من

وحتال التوصيات الـصادرة يف وقـت        ).حيث تتم مناقشة التقرير القطري    ( املتحدة   ألممالتابعة ل 
ويف معظـم  . وُتنـاقش وجيـري متابعتـها يف الربملـان        عن جلنة الرصد التابعـة لألمـم املتحـدة          الحق  

االت، يتم تكليف جلنـة برملانيـة خاصـة بتقـدمي املـشورة ورصـد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                      هذه احل 
  .هذه االتفاقات
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وحــىت عنــدما ال يــشارك املــشرعون مباشــرة يف هــذه العمليــة، فــإهنم يظلــون يف وضــع     
ميكنــهم مــن احلــصول علــى معلومــات مــن خــالل تقــارير وزارات اخلارجيــة واللجــان الربملانيــة  

ويف . ربملانية واالحتاد الربملاين الدويل واجتماعات األمـم املتحـدة ووسـائط اإلعـالم            واملكتبات ال 
ــدان،    ــن البل ــد م ــان هــي    العدي ــية للربمل ــإن املمارســة القياس ــضايا    ف ــشأن الق ــشات ب ــيم مناق تنظ

األحــداث الدوليــة الرئيــسية، أو عقــد جلــسات منتظمــة لألســئلة واألجوبــة مــع املــسؤولني      أو
   .احلكوميني

  
   تعمل الربملانات مع املكاتب القطرية لألمم املتحدة؟كيف    

تفاعـل منـتظم ومنـهجي مـع     )  يف املائـة تقريبـا  ١٢(الربملانـات  من لدى عدد قليل جدا    
 علــى وجــه وعنــدما يــتم هــذا التفاعــل فإنــه يكــون خمصــصا . املكاتــب القطريــة لألمــم املتحــدة 

تقـارير ومنـشورات األمـم املتحـدة         توزيـع أيـام دوليـة و    (، أو يتم مبناسبة ذكـرى خاصـة         العموم
ويف كثري مـن احلـاالت، تبـدأ األمـم املتحـدة التعـاون مـع                 ).والتقارير واملنشورات القطرية، اخل   

عقـد  الربملانات أو تضطلع بأنشطة مشتركة فيها، رغم أن الربملانـات يف البلـدان الناميـة تطلـب                  
ير عــن األنــشطة، مبــا يف ذلــك  قــدم العديــد مــن الربملانــات تقــار يو .حلقــات دراســية وتــدريب

بـدأها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وغـريه مـن هيئـات األمـم املتحـدة                    ياملساعدة التقنية، اليت    
اإليدز ومكتـب مفـوض     /مثل برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         

ــة وصــندوق األمــم  األمــم املتحــدة الــسامي لــشؤون الالجــئني ومنظمــة األمــم املتحــدة     للطفول
  .املتحدة اإلمنائي للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية

ــاء القــدرات          ــة دعمــا مــن األمــم املتحــدة يف شــكل بن ــدان النامي ــات البل وتتلقــى برملان
املتحـدة  وعلى سبيل املثال، تتلقى إثيوبيا املساعدة مـن األمـم            .واملساعدة التقنية وبرامج التنمية   

وسـائل  لتدريب املوظفني الربملانيني وحتسني مرافقها واحلصول على أجهـزة كمبيـوتر وكتـب و             
 املتحدة الـذي يـسهل البعثـات امليدانيـة الـيت يقـوم              األمموتتلقى ناميبيا متويل     .استشارينيونقل  

ائي يف باكـستان    هبا النواب ألداء مهام الرقابة الربملانية، بينمـا يـدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـ                 
  .ابرنامج تطوير برملاني

ن وتتلقي برملانات عديدة التدريب واملساعدة التقنيـة مـن األمـم املتحـدة يف جمـاالت مـ               
ويـتحكم العـرض أكثـر       .ل صياغة التشريعات واملشتريات واملوارد البـشرية وحتـسني املرافـق          قبي

راتيجي واملـشاركة مـن قبـل       وهناك عموما نقص يف التخطيط االسـت      . يف هذا الدعم   من الطلب 
  . مشاريع املساعدةوضعالربملانات يف حتديد األولويات و

ويتم أيضا حتليل مسألة كيفية عمل الربملانات مـع املكاتـب القطريـة لألمـم املتحـدة يف                    
ــق            ســياق برنــامج عمــل جلنــة االحتــاد الربملــاين الــدويل املعنيــة بــشؤون األمــم املتحــدة والفري
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ســـبتمرب /أيلـــول(قـــام الفريـــق االستـــشاري ببعثــات ميدانيـــة إىل ترتانيـــا  و. االستــشاري للجنـــة 
دة العمـل يف األمـم      وحـ ”للنظر يف عمليـة إصـالح       ) ٢٠٠٩فرباير  /شباط(نام   تيوفي) ٢٠٠٨
  .دمي املساعدة اإلمنائية الدوليةيف تقاالتساق ، اليت هتدف إىل بناء مزيد من “املتحدة

يت توصــلت إليهــا البعثــات امليدانيــة علــى أن     ويف كلتــا احلــالتني، أكــدت النتــائج الــ      
بـذل  يلـزم  املشاركة الربملانية يف املساعدة اإلمنائية الشاملة املقدمـة للبلـد تظـل غـري كافيـة، وأنـه           

ــع   ــذا الوضـ ــصحيح هـ ــبرية لتـ ــود كـ ــذ    . جهـ ــع وتنفيـ ــان يف وضـ ــز دور الربملـ ــل تعزيـ ــن أجـ ومـ
ة يف البلـدين الرائـدين باسـتعراض اآلليـات          استراتيجيات التنمية الوطنية، التزمت القيادة الربملانيـ      

اخلاصــة هبــا لاللتحــام مــع األمــم املتحــدة مــن خــالل اســتخدام أكثــر ديناميــة لآلليــات القائمــة    
وتطبيق آليات جديدة وحتسني تدفق املعلومات وإقامة روابط أكثـر وظيفيـة مـع األمـم املتحـدة           

  .على مستوى جلان برملانية حمددة ومكتب رئيس اجمللس
  

  املمارسات اجليدة     
 عستقـصائية الربملانـات إىل تقـدمي أمثلـة علـى كيفيـة تنظـيم عملـها مـ                  اال الدراسة   تدع  

  : وقد قُدمت األمثلة التالية .األمم املتحدة
  .متاحة من خالل مكتبتها ومنشوراهتا الربملانية  املتحدةاألممأن وثائق  أبلغت كندا  •  
 بـشأن   طـرح أسـئلة يف الربملـان      ور نشط عـن طريـق       ويف اجلزائر وكينيا يقوم النواب بد       •  

  . املتحدةاألممقضايا 
ــا    •   ــونس وهنغاريـ ــسوانا وتـ ــل وبوتـ ــهجي يف   ،ويف الربازيـ ــشكل منـ ــان بـ ــشارك الربملـ  يـ

، وذلـك   لتحديـد موقـف البلـد بـشأن قـضايا األمـم املتحـدة             املناقشات واالستعراضات   
  .ألمم املتحدةبعدة طرق منها التعاون املنتظم مع املكاتب القطرية ل

مناقـــشات  وفرنـــسا أفريقيـــاالبوســـنة واهلرســـك وجنـــوب ووتـــنظم برملانـــات إســـبانيا   •  
 حــول املفاوضــات الدوليــة اجلاريــة أو املقبلــة واألحــداث الرئيــسية وجلــسات اســتماع

  .لألمم املتحدة أو القضايا العاملية امللحة
ن واململكــة املتحــدة   أعــضاء الربملــان يف تــونس وجورجيــا والــدامنرك وغــابو     ضم وُيــ  •  

 املتحـــدة لألمـــماجلمعيـــة العامـــة املـــشاركة يف  يف الوفـــود الوطنيـــةوناميبيـــا والنمـــسا 
لألمم املتحدة ويتم تشجيعهم علـى املـشاركة بـشكل كامـل            االستثنائية  واالجتماعات  
  .كأعضاء وفود
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ضور معـارض    حلـ   املتحدة لألمماملكاتب احمللية    يطاليا وترتانيا والصني  إوتدعو برملانات     •  
  .الزائرين خالل الدورات أو حلضور اجتماعات كمبعوثني

ــشأوأ  •   ــسودان  ن ــنغالديش وال ــا وب ــة ت أملاني ــة برملاني ــة   خمصــصة جلن ــة أخــرى معني أو هيئ
 قضايا األمم املتحدة وإجراءاهتـا وعملياهتـا      ب املتحدة لكي تبقى على علم       األممبشؤون  

  .هاوتشارك في
  

ــاد      ــاذا ميكـــن أن يفعـــل االحتـ ــز تفاعـــل أقـــوى بـــني الربملانـــات   مـ ــاين الـــدويل لتعزيـ  الربملـ
  املتحدة؟  واألمم

تكشف الدراسـة االستقـصائية العديـد مـن التحـديات واملعوقـات أمـام الربملانـات الـيت                     
  .تفاعل وثيق مع األمم املتحدةإقامة ترغب يف 
طــوير أن العديــد مــن الربملانــات ال تــزال يف مرحلــة مبكــرة مــن الت  يتمثــل أحــدها يف و  
 يتوفر هلا العلـم أو املـوارد الـيت حتتاجهـا لتكـون قـادرة علـى التعامـل مـع التنـوع                        وال .املؤسسي

ــائق        ــل مــن الوث ــل يف القــضايا املدرجــة علــى جــدول أعمــال األمــم املتحــدة واحلجــم اهلائ اهلائ
 تكـون   واللغة عائق كبري أيضا نظرا ألن الكثري من املـواد قـد ال             .واملعلومات اليت يلزم استيعاهبا   

  .وطنيةاللغات بالمتاحة 
ويقــسم النــواب وقتــهم باســتمرار بــني خمتلــف املــصاحل   .ويــشكل الوقــت عائقــا كــبريا  

ــة      ،وااللتزامــات ــرة القــضايا احمللي ــوفر هلــم فــرص حمــدودة ملعاجلــة القــضايا الــيت تتجــاوز دائ  وتت
   .واالنتخابية

طـــاق االختـــصاص  يف نةتقليديـــبـــصورة ويف بعـــض البلـــدان، تقـــع الـــشؤون الدوليـــة   
ويف بلــدان أخــرى، ميــارس الربملــان ســلطة حمــدودة علــى الــسلطة    .احلــصري للــسلطة التنفيذيــة

  .األمم املتحدةإشراك قدرته على من مث  ،قيعيالتنفيذية مما 
ينظـرون  هـم   و .معتادين على بريوقراطية األمـم املتحـدة املعقـدة        ليسوا  أعضاء الربملان   و  

عائقـا خطـريا    يـشكل    بأنـه    ملانات داخل منظومة األمم املتحـدة     رمسي للرب مركز  إىل عدم وجود    
  .أمام مشاركة النواب

إىل رغبتـهم يف بنـاء قـدراهتم لزيـادة مـشاركتهم يف عمليـات               اجمليـبني   ويشري الكثري من      
ويشريون إىل أنه يلزم االحتـاد الربملـاين الـدويل أن يـسعى إىل تيـسري تبـادل أكثـر                     .األمم املتحدة 
وينبغي أن ينظم املزيد مـن احللقـات      . لومات بني الربملانات ومنظومة األمم املتحدة     انتظاما للمع 

ــشأن إصــالح         ــوظفني ب ــواب وامل ــن الن ــة لكــل م ــدورات التدريبي ــية وال ــمالدراس  املتحــدة األم
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ل ن قبيـ  وينبغي أن يضع أيضا أدوات معلومـات حمـددة مـ           .والقضايا العاملية وااللتزامات الدولية   
  .ات التوجيهية للربملانينيالكتيبات واملذكر

وينبغي لالحتاد الربملاين الـدويل مواصـلة توعيـة النـواب بأمهيـة مـشاركتهم يف األنـشطة                    
ومـــن أجـــل املـــساعدة يف ســـد الفجـــوة يف تنفيـــذ   . ذات الـــصلة بـــاألمم املتحـــدة  والعمليـــات

ــة االلتزامــات الدوليــة، هنــاك حاجــة   م جيــد ومــشاركتهعلــى حنــو إطــالع املــشرعني إىل كفال
ويــشدد الكــثري مــن اجمليــبني علــى أنــه ينبغــي لالحتــاد الربملــاين الــدويل أن يأخــذ بزمــام    .النــشطة

ل األزمات االقتـصادية واملاليـة   ن قبي املبادرة يف البدء يف مناقشة برملانية حول القضايا الساخنة م         
  .والغذائية العاملية

يل مـع جلـان برملانيـة حمـددة        وهناك أيضا قيمة كـبرية يف مـشاركة االحتـاد الربملـاين الـدو               
ويـساعد هـذا علـى حتـسني     . بـشأن قـضايا حمـددة تتعلـق جبـدول األعمـال العـاملي             أفـراد   ونواب  

ويعمـل أيـضا إلضـافة بعـد برملـاين      . تعميم جدول األعمـال العـاملي يف عمـل الربملانـات الوطنيـة            
  .قات الدوليةعلى سد الفجوة الدميقراطية يف العالمن مث، لعمل األمم املتحدة، ويساعد 

وينبغــي لالحتــاد الربملــاين الــدويل واألمــم املتحــدة مواصــلة تعاوهنمــا يف تعزيــز قــدرات      
كــثري مــن الربملانــات ال يــزال و. ها وتنفيــذتــهاورقاب الــسياسات الوطنيــةعلــى وضــع الربملانــات 

  .تطلب املساعدة يف وضع آليات لتحسني رصد تنفيذ االلتزامات الدولية
التعـاون  يزيـد اهتمامـه ب    يبني إىل أن االحتاد الربملاين الدويل ينبغي أن         ويشري عدد من اجمل     

من أجل التنمية وفعالية املعونة، بعـدة طـرق منـها تنظـيم املزيـد مـن بعثـات تقيـيم االحتياجـات              
 بـني األمـم املتحـدة       نـشأ وجيب إدماج الربملانات يف هياكل صنع القـرار الـيت ت          . وتقصي احلقائق 
والسلطة التنفيذية على الـصعيد القطـري؛ ولـذلك يلـزم زيـادة فـرص احلـصول                 واجلهات املاحنة   

على معلومات عن تدفقات املعونة وطرائقها؛ وجيب تعزيز قدرة الربملان علـى حتليـل املوازنـات     
ــشريعات األخــرى ذات الــصلة   ــسنوية والت ــة     . ال ــى أمهي ــد عل ومــن هــذا املنظــور، جيــري التأكي

ملساعدات الدولية، وليس أقلها عن طريـق التأكـد مـن أن األمـوال           الشفافية واملساءلة يف إدارة ا    
  .للتدقيق الربملاينمن مث تكون خاضعة الواردة تنعكس يف امليزانية الوطنية و

واالحتاد الربملاين الدويل مدعو ملساعدة الربملانات يف املشاركة بشكل أكثـر موضـوعية               
 تبـاع االحتـاد الربملـاين الـدويل أيـضا تـشجيع           وينبغـي ل  . مع األمم املتحدة على املستوى القطري     

هنج أكثـر اتـساقا ومنهجيـة لكيفيـة اتـصال األمـم املتحـدة نفـسها بالربملانـات الوطنيـة بوصـفها                       
وينبغـي االعتـراف بتعزيـز مؤسـسة الربملـان وتـوفري بنـاء              . مؤسسات رئيسية للحكم الدميقراطي   

  .بة للمجتمع الدويل ككلالقدرات واملساعدة التقنية ذات الصلة كأولوية بالنس
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ــدويل       ــشجع االحتــاد الربملــاين ال ــدويل، ُي ــة علــى وعلــى الــصعيد ال ــرارات  كفال ــذ ق تنفي
 املتحـدة   األمـم  املتحدة ذات الصلة، وال سيما تلـك املتعلقـة بالتعـاون بـني               لألمماجلمعية العامة   

املـشرعني يف  انـب  جواالحتاد الربملاين الدويل وتلـك الـيت تـدعو إىل مـشاركة أكثـر انتظامـا مـن                   
ــة املــشاركة يف األحــداث الرئيــسية لألمــم املتحــدة    ــة االحتــاد  . الوفــود الوطني ويلــزم تــدعيم جلن

ا علـى حنـو   مالربملاين الدويل املعنية بشؤون األمم املتحدة وفريقهـا االستـشاري واالسـتفادة منـه       
مـم املتحـدة واالحتـاد      وبشكل عام، يشعر اجمليبون بأن هناك جماال لزيادة تعزيز عالقة األ           .أفضل

وأخـريا، فـإن االحتـاد الربملـاين        . الربملاين الـدويل وإضـافة الطـابع املؤسـسي عليهـا بـصورة رمسيـة              
الــدويل يــؤدي دورا خاصــا يف املــساعدة علــى تعزيــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات     

  .الربملانية اإلقليمية
  

  مالحظات ختامية    
يل واللجنــة املعنيــة بــشؤون األمــم املتحــدة عــن تقــديرمها   يعــرب االحتــاد الربملــاين الــدو   

كانــت املــدخالت املتلقــاة فقــد . ستقــصائيةاال الدراســة هجلميــع الربملانــات الــيت اســتجابت هلــذ
حتياجـــات وتطلعـــات المفيـــدة جـــدا يف حتقيـــق فهـــم أفـــضل للحقـــائق علـــى أرض الواقـــع، و 

ــات ــشاطا يف معا  ،الربملان ــر ن ــة والتعامــل مــع    وهــي تــسعى إىل أداء دور أكث جلــة القــضايا العاملي
وستوفر االستنتاجات والتوصيات اليت وضـعها املـشاركون يف الدراسـة           . منظومة األمم املتحدة  

أساسا هاما لعمل اللجنة املعنيـة بـشؤون األمـم املتحـدة يف املـستقبل، مبـا يف ذلـك                     ستقصائيةاال
  .استراتيجيات للعمل يف املستقبل

  
  
  

 إثيوبيــا واألرجنــتني )٢٠١٠يونيــه / حزيــران١ يف (ستقــصائيةاالالدراســة  ردت علــى قائمــة بالبلــدان الــيت
واألردن وأرمينيا وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وإكـوادور وألبانيـا وأملانيـا واإلمـارات العربيـة املتحـدة وأنـدورا                   

راغواي وباكـستان وبـاالو      وإيطاليا وبـا   وأيسلنداوإندونيسيا وأنغوال وأوروغواي وأوغندا وأوكرانيا وأيرلندا       
والبحــرين والربازيــل والربتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا وبــنغالديش وبنمــا وبــنن وبوتــسوانا والبوســنة واهلرســك    
وبولندا وتايلند وتركيا وترتانيا وتوغو وتـونس واجلزائـر واجلمهوريـة التـشيكية ومجهوريـة كوريـا ومجهوريـة                   

 وجورجيـا والـدامنرك وروانـدا ورومانيـا وسـاموا وسـلوفاكيا       مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة وجنـوب أفريقيـا      
وسلوفينيا والسنغال والسودان والسويد وسويسرا وشيلي وصربيا والصني وغـابون وفرنـسا والفلـبني وفنلنـدا       
وفييت نام وقربص والكامريون وكرواتيا وكمبوديا وكندا وكوبا وكوستاريكا والكونغـو والكويـت وكينيـا               

 وليتوانيا وليختنشتاين وماليزيا واملغرب واملكـسيك واململكـة العربيـة الـسعودية واململكـة               والتفيا ولكسمربغ 
املتحدة ومنغوليا وموناكو وناميبيا والنرويج والنمسا ونيجرييـا ونيوزيلنـدا واهلنـد وهنغاريـا وهولنـدا واليابـان            

  .واليونان
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  الثالث املرفق
  

  املؤمتر العاملي الثالث لرؤساء الربملانات

  
٢٠١٠يوليه / متوز٢١- ١٩األمم املتحدة، جنيف،   

  
SP-CONF/2010/3(c)-R.1   ٣البند 

٢٠١٠ يوليه/متوز ١   
  الربملانات لرؤساء ٢٠٠٥ مؤمتر منذ احملرز التقدم عن تقارير تقدمي    

  املتحدة األمم مع وعالقته الدويل الربملاين االحتاد تعزيز  )ج(  
  

   نائب رئيس االحتاد الربملاين الدويلالسيد غريت فريسنيك،  :املقرر    
  

  مقدمة    
 لرؤسـاء  فرصـا  ،٢٠٠٠ عام يف بدئها منذ الربملانات، لرؤساء العاملية املؤمترات أتاحت  
 متحـــدة أمـــم إىل واحلاجـــة البـــشرية، تواجههـــا الـــيت الكـــربى التحـــديات ملناقـــشة الربملانـــات

 دعـم  يف نظـرهم،  وجهـة  مـن  الـدويل،  الربملـاين  واالحتـاد  الربملانـات  ودور معهـا،  للتعامـل  أقوى
  .الدويل التعاون

 إعـالن  يف عنـه  أُعـرب  واحلكومـات،  الـدول  رؤساء من التزام إىل األول املؤمتر وأفضى  
 االحتـاد  العامليـة،  منظمتـهم  عـرب  والربملانـات  املتحـدة  األمـم  بـني  التعـاون  تعزيـز  مبواصـلة  األلفية،
ــاين ــدويل الربمل ــرر .ال ــق وتق ــك حتقي ــا يف ذل ــا شــىت، التجم ــا مب ــسالم فيه ــن، ال ــة واألم  والتنمي

  .سانيةاجلن املسائلو والدميقراطية اإلنسان، وحقوق الدويل والقانون واالجتماعية، االقتصادية
 االحتـاد  تعزيـز  عـرب  االلتـزام  هـذا  تنفيذ يف احملرز التقدم عن عامة حملة التقرير هذا ويقدم  
 الـيت  بالتوصـيات  التقريـر  مـن  األول اجلـزء  ويـذكّر  .دةاملتحـ  األمـم  مع وعالقاته الدويل الربملاين
 اجلــزء ويــصف .٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ عــامي يف املعقــودين الربملانــات رؤســاء مــؤمتري يف اختــذت
 بعـض  مـع  قـدما،  الـسري  سـبل  باستشراف التقرير وُيختتم .لتنفيذها اختذت اليت اخلطوات الثاين
  .ستنتاجاتاال
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  تالربملانا لرؤساء عامليان مؤمتران    
 فيـه  يلتقـي  اإلطـالق  علـى  حمفـل  أول ٢٠٠٠ عـام  يف عقـد  الـذي  الرؤسـاء  مـؤمتر  كان  
 .الدوليـة  الـساحة  علـى  دورهـم  ملناقـشة  واحـدة  غرفة يف العامل أحناء مجيع من الربملانات رؤساء
 عـن  ليعلنـوا  نيويـورك  يف املتحدة األمم يف الربملانات رؤساء اجتمع باأللفية، العامل احتفال ومع

  .به والتزامهم الدويل بالتعاون ماهتمامه
 األول املــؤمتر تركيــز جــاء، مهــددة ُتعتــرب الوقــت ذلــك يف كانــت التعدديــة ألن نظــراو  

 رؤسـاء  وأعلـن  .الـدويل  للتعاون الرئيسية األداة بوصفها املتحدة لألمم سياسي دعم تقدمي على
 واألمــم الربملانــات بــني قويــة عالقــة وجــود إىل احلاجــة علــى التــشديد خــالل مــن الربملانــات،
 بعـدا  الـدويل  والتعـاون  الـدويل  القـرار  صـنع  عمليـة  علـى  يـضفوا  أن هـو  طمـوحهم  أن املتحدة،
  .وضوحا أكثر دميقراطيا
 .املناقـشة  هنايـة  يف الربملانـات  رؤسـاء  اعتمـده  الـذي  اإلعالن يف الطموح هذا وانعكس  
 مـن  اجلديـدة  األلفيـة  طلـع م يف البـشرية  تواجههـا  الـيت  التحـديات  ألهـم  وصفا اإلعالن وتضمن
 التحـديات،  تلـك  مواجهة يف املتحدة لألمم املركزي الدور جمددا وأكد .الربملانات نظر وجهة
 البــالغ للتطــور العريــضة اخلطــوط وبــّين املتحـدة،  األمــم إلصــالح الربملــاين الــدعم بتــوفري والتـزم 
 إضـفاء  مـن  الـدويل  الربملـاين  دواالحتـا  للربملانـات  بد ال أن وأوضح الدولية، العالقات يف األمهية
  .اهلدف هذا لتحقيق قدموها اليت قترحاتامل ووصف الدويل، التعاون على برملاين بعد

 الــدويل مــؤمترهم لعقــد نيويــورك يف الربملانــات رؤســاء اجتمــع ســنوات، مخــس وبعــد  
 نقــاش مــن كــبري قــسما فــإن نيويــورك، يف واحلكومــات الــدول رؤســاء اجتمــع وبينمــا .الثــاين
 إلصــالح مقترحــات جمموعــة علــى زركّــت املتحــدة األمــم مقــر يف دار الــذي الربملانــات اءرؤســ
 أول أيـضا  للمنـدوبني  أتـيح و .النقـاش  مائـدة  علـى  طرحهـا  قـد  العـام  األمني كان املتحدة األمم
  .سنوات مخس قبل اعتمدت قد كانت اليت اجلديدة لأللفية اإلمنائية األهداف لتقييم فرصة

 يف اعتمـــدوه الـــذي اإلعـــالن تنفيـــذ يف احملـــرز التقـــدم لربملانـــاتا رؤســـاء واســـتعرض  
 اخلتـامي  إعالهنـم  يف ووجهـوا  .العـامل  يواجههـا  الـيت  املتزايـدة  التحـديات  وناقشوا ،٢٠٠٠ عام

 وتعهــدوا ،العامليـة  املـشاكل  حـل  أجـل  مـن  األطــراف متعـدد  أسـاس  علـى  لعمـل ا إىل قويـا  نـداء 
 التنميـة  مـشاكل  ملعاجلـة  الالزمـة  واملـوارد  باهلياكـل  تحـدة امل األمـم  تزويـد  وطلبوا .الدعم بتقدمي

 وطلبـوا  .اإلمنائيـة  املـساعدة  بتقـدمي  بالتزاماهتـا  الوفـاء  إىل الدول ودعوا واالجتماعية، االقتصادية
 حقـوق  عـن  والـدفاع  اإلرهـاب،  ومكافحـة  العاملي، األمن قضايا ملعاجلة اجلهود من املزيد بذل

  .ةالرشيد واحلوكمة الدميقراطية وتعزيز اإلنسان
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 دميقراطيـة  فجوة اعتربوه ما إىل االنتباه الربملانات رؤساء وجه شيء، كل فوق ولكن،  
 .املتحـدة  األمـم  يف الدميقراطيـة  مـن  مزيـد  حتقيـق  أجـل  مـن  نـداء  ووجهوا الدولية، العالقات يف

 بـني  وأجـدى  أوثـق  تعـاون  إجيـاد  صـعيد  علـى  أحـرز  الذي للتقدم تقديرهم عن اإلعراب ورغم
 يف يرغبـون  أهنـم  الربملانـات  رؤساء أكد فقد املتحدة، واألمم الدويل الربملاين واالحتاد الربملانات

 حيقـق  وأن أعمـق  اسـتراتيجي  ببعـد  متـسما  الربملـاين  والعامل املتحدة األمم بني التفاعل يكون أن
ــدرا  علـــى تـــصميمهم عـــن أيـــضا الربملانـــات رؤســـاء أعـــربو .املتبادلـــة املنفعـــة مـــن أكـــرب قـ
 الوحيـد  العـاملي  الربملـاين  النظري وهو الدويل، الربملاين االحتاد مع الدوام على أوثق بشكل العمل
   .املتحدة لألمم

  
  سنوات عشر منذ املتحدة باألمم وعالقته الدويل الربملاين االحتاد    

 قمــة مــؤمتر فبعــد .املاضــي العقــد طــوال كــبرية تغــريات الــدويل الربملــاين االحتــاد شــهد  
 أهدافــه وقــّيم وضــعفه، قوتــه لنقــاط شــامال استعراضــا الــدويل الربملــاين االحتــاد أجــرى يــة،األلف

 لنظامـه  شـاملة  مبراجعـة  اقتـرن  النطـاق  واسـع  إصالح برنامج واعتمد .عمله وأساليب وهياكله
  .وقواعده األساسي
 جاهـدة  تسعى برملانات منظمة أضحى احملّدث الدويل الربملاين االحتاد أن الواضح منو  
 عـن  عملـه  وأسـاليب  هيكلـه  خيتلـف  فـال  .الربملانـات  أمـام  وُتحاسـب  عملـه  يف الربملان ملساعدة
ــات هيكــل ــها وأســاليب الربملان ــى .عمل ــرار وعل ــات، غ ــد الربملان ــاين االحتــاد يعق ــدويل الربمل  ال

 مـصممة  براجمـه و .خمتـارة  أو دائمـة  جلـان  عرب عمله معظم وينفذ عامة اجتماعات يف املناقشات
 القــضايا علــى خــاص بــشكل التركيــز مــع اجملــاالت مــن واســعة جمموعــة يف الربملانــات ملــساعدة
  .بالدميقراطية املتعلقة

 مــع الربملانــات تفاعــل الــدويل الربملــاين االحتــاد ييــسر األلفيــة، إعــالن يف طُلــب ومثلمــا  
 .اطيـة والدميقر والتنميـة  الـسالم  جمـاالت  ضمن عام بشكل تقع اليت املسائل بشأن املتحدة األمم
 املتحـدة،  األمـم  أعمـال  جدول يف األولوية ذات القضايا حول الربملانية اخلربات االحتاد وحيشد
 العـام،  مـدار  وعلـى  .النـاخبني  نظـر  وجهـات  من مباشرة عناصره يستمد برملانيا منظورا وييسر
 كـي  صياتتو وصياغة املواضيع هذه ملناقشة فرصا الربملان ألعضاء الدويل الربملاين االحتاد يتيح
  .املتحدة واألمم واحلكومات الربملانات هبا تعمل

 ميكـن  الـيت  الـسبل  يف تنظر املتحدة األمم لشؤون جلنة الدويل الربملاين االحتاد أنشأ وقد  
 ،٢٠٠٧ عـام  ويف .والربملانات املتحدة األمم بني التعاون تعزيز على تساعد أن للمنظمة عربها

 الربملانيـة،  واألوسـاط  املتحـدة  األمـم  بـني  العالقـة  عـة طبي بـشأن  سياسـات  ورقـة  اللجنـة  طرحت
  ).امللحق( املتحدة األمم إىل وقدمتها الدويل الربملاين لالحتاد احلاكمة اهليئات واعتمدهتا
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 يكــون أن الغــد عــامل يف الربملـان  علــى جيــب أنــه مفادهـا  أساســية نقطــة الورقــة وتؤكـد   
 الربملـاين  االحتـاد  وأن العامليـة،  والتحـديات  شاكلاملـ  معاجلـة  إىل الرامية الدولية اجلهود من جزءا

ــدويل ــة هــذه يف حاســم عنــصر ال ــان ولكــل .املعادل ــسيادة برمل ــد يف ال  التعــاون إزاء هنجــه حتدي
 عامليــا، برملانــا لــيس فهــو .الربملانــات عمــل عــن بــديال الــدويل الربملــاين االحتــاد ولــيس الــدويل،

 التحـرك،  علـى  الربملانـات  يـشجع  هـو ف .للربملانات مفيد أنه إال .كذلك يصبح أن له ينبغي وال
 كفالـة  علـى  يـساعد  أعم، وبشكل املتحدة، األمم عامل مع التفاعل تيسري عرب كمحفز، ويعمل

  .املتحدة األمم يف الربملاين اجملتمع آراء ُتسمع أن
 ليكـون  املتحـدة  بـاألمم  الشخـصية  عالقتـه  يوطد أن الدويل الربملاين االحتاد على وكان  

 االحتـاد  حـصل  عنـدما  ،٢٠٠٢ عـام  يف أوىل خطـوة  اختذت وقد .األمور هبذه القيام على دراقا
 مـنح  الـذي  األمـر  املتحـدة،  لألمـم  العامـة  اجلمعيـة  لدى دائم مراقب مركز على الدويل الربملاين
 .الفرعيـة  وهيئاهتـا  العامـة  اجلمعيـة  اجتماعـات  يف التحدث يف احلق الدويل الربملاين االحتاد ممثلي
 .العامــة اجلمعيــة يف الــدويل الربملــاين االحتــاد مــن رمسيــة وثــائق توزيــع أيــضا املركــز هــذا وأتــاح
 االحتـاد  مع للتعاون مماثلة طرائق اعتماد إىل املتحدة لألمم التابعة املتخصصة الوكاالت ودعيت
 الربملــاين االحتــاد يبــذهلا الــيت بــاجلهود العامــة اجلمعيــة رحبــت األوىل، وللمــرة .الــدويل الربملــاين
  .املتحدة لألمم أكرب برملانية مسامهة تقدمي هبدف الدويل

 إىل االنـضمام  علـى  املـشرعني  لتـشجيع  أكـرب  اجهـد  أيضا الدويل الربملاين االحتاد بذلو  
 املـؤمترات  يف الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  يعقـدها  الـيت  الربملانيـة  اجللـسات  وحـضور  الوطنيـة  الوفود

ــسية ــم الرئي ــها ،املتحــدة لألم ــى ومن ــال ســبيل عل ــؤمتر :املث ــة م ــاملي القم ــة الع ــستدامة للتنمي  امل
ــة ومــــؤمتر ،)٢٠٠٢ جوهانــــسبورغ( ــة القمــ  - ٢٠٠٣ جنيــــف( املعلومــــات جملتمــــع العامليــ

 ،)٢٠٠٨ الدوحـة  - ٢٠٠٢ مـونتريي ( التنميـة  بتمويـل  املعـين  العاملي واملؤمتر ،)٢٠٠٥ تونس
 يعقــدها الــيت الوزاريــة واالجتماعــات ،)٢٠٠٨ نــافيي( بالبــشر االجتــار بــشأن العــاملي واملنتــدى

  ).٢٠٠٨ أكرا - ٢٠٠٤ باولو ساو( والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر
 ،متـسارعاً  منـوا  املتحـدة  لألمـم  التابعـة  املتخصـصة  الوكـاالت  مـع  الفـين  التعاون وشهد  

 ومـؤمتر  الدوليـة،  العمـل  ومنظمـة  واليونيـسيف،  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـع  سيما وال
 املناعـة  نقـص  بفـريوس  املعـين  املـشترك  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  والتنميـة،  للتجارة املتحدة األمم

 ومـشاورات  عمـل،  وحلقـات  دراسـية،  حلقـات  األنشطة ومشلت .واليونسكو اإليدز،/البشرية
ــشأن ــدة املمارســات ب ــشريعات اجلي ــة، والت ــشورات النموذجي ــة ومــساعدة مــشتركة، ومن  تقني

  .احلرب أعقاب يف مؤسساهتا بناء إعادة إىل تسعى اليت البلدان يف سيما وال لربملانات،ل
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 علـى  املتحـدة  لألمـم  تابعـة  خمتلفـة  ووكـاالت  هيئـات  مع الدويل الربملاين االحتاد وعمل  
 ووزعـت  ،كتيبـا  ١٦ مـن  يقـرب  مـا  إصـدار  اآلن حىت مت وقد .للربملانيني وكتيبات أدلة إصدار
 اإلنــساين، القــانون :بينــها مــن اجملــاالت مــن كــبريا عــددا املنــشورات وتغطــي .الربملانــات علــى

ــة ــى واإلشــراف الطفــل، وحقــوق الالجــئني، ومحاي ــصغرية، واألســلحة األمــين، القطــاع عل  ال
 املناعــة نقــص وفــريوس بالبــشر، واالجتــار ن،وواملعوقــ اجلنــسانية، وامليزنــة املــرأة، ضــد والعنــف
 يف األعـضاء  الـدول  لغـات  إىل منـها  العديـد  ترمجـة  متـت  وقـد  .ذلـك  شـابه  وما اإليدز،/البشرية
   .املتحدة األمم

 الـوطين  االسـتعراض  يف نفوذهـا  زيـادة  علـى  الربملانـات  الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  ساعدو  
 االسـتعراض  وآليـات  املتحـدة،  األمـم  معاهـدات  مبوجـب  املنـشأة  اهليئات يف الدولية لاللتزامات
 مجيــع علــى القــضاء باتفاقيــة يتعلــق اآلن حــىت ُســّجل الــذي األكــرب نجــاحال ولعــل .هبــا اخلاصــة
 جيــري الــيت البلــدان برملانــات مــع الــدويل الربملــاين االحتــاد ويعمــل .املــرأة ضــد التمييــز أشــكال

 يف ُتـدرج  مـسامهة  وتقـدمي  االسـتعراض،  عمليـة  يف املـشاركة  هلـا  يتسىن أن أجل من استعراضها
 وتلقـــي املـــرأة، ضـــد التمييـــز علـــى بالقـــضاء املعنيـــة اللجنـــة ةدور وحـــضور الـــوطين، التقريـــر

 حاليـا  اجلهـود  وتبـذل  .مبوجبـها  إجـراءات  ويتخـذ  الربملـان  فيها لينظر املتحدة األمم استنتاجات
 االسـتعراض  وآليـة  املتحـدة  لألمـم  التـابع  اإلنسان حقوق جملس أجل من مماثلة آلية الستحداث
  .له التابعة الشامل الدوري
 أن املتحـدة،  األمـم  يف اجلديـد  مركـزه  خـالل  مـن  الدويل، الربملاين لالحتاد أيضا وتسىن  

 املتحـدة،  لألمـم  التابعـة  اجلديـدة  اهليئات يف سيما وال وقراراهتا، املتحدة األمم عمليات يف يؤثر
 بنــاء جلنــة :وهــي ،٢٠٠٥ عــام يف املتحــدة األمــم عقدتــه الــذي القمــة مــؤمتر بعــد أنــشئت الــيت

 حقـوق  وجملـس  واالجتمـاعي،  االقتـصادي  للمجلـس  التـابع  اإلمنـائي  التعـاون  دىومنتـ  السالم،
 نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف العامـة  اجلمعيـة  اختذتـه  قـرار  ويعتـرف  .املتحـدة  لألمـم  التـابع  اإلنـسان 
ــدويل الربملــاين االحتــاد مبــسامهة ٢٠٠٨ ــدى أعمــال جــدول صــياغة يف ال ــائي التعــاون منت  اإلمن
 االحتـاد  مـع  وثيـق  بشكل العمل على املتحدة لألمم التابعة السالم بناء جلنة تشجيع مع وعمله،
   .الدويل الربملاين

 بـني  مـشتركا  حـدثا  رمسيـا  اآلن املتحدة األمم يف السنوية الربملانية اجللسة أضحت وقد  
 الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  رئـيس  مـن  بـدعوة  تعقـد  هـي و الـدويل،  الربملاين واالحتاد املتحدة األمم
 وثـائق  مـن  رمسيـة  وثيقة هو اجللسة لتلك املوجز والتقرير .املتحدة لألمم العامة اجلمعية يسورئ
 الربملـانيني  نظـر  وجهـات  إيـصال  اجللسة وتتيح .العامة واجلمعية الدويل الربملاين االحتاد من كل

ــرة بــصورة ــم إىل مباش ــوفر املتحــدة األم ــا وت ــة لتحــسني أساس ــة الرقاب ــى الربملاني ــات عل  عملي



A/65/289  
 

10-48664 23 
 

 يف املتحـدة  األمـم  يف أخـرى  متخصـصة  برملانيـة  اجتماعـات  السنة خالل وتعقد .املتحدة مماأل
 التابعــة املــرأة وضــع للجنــة الــسنوية الــدورة خــالل ُيعقــد الــذي االجتمــاع مثــل نيويــورك،

  .املتحدة لألمم
 ذُكــر فمثلمــا .أيــضا أخــرى أشــكاال املتحــدة األمــم لعمليــات الربملــاين التــدقيق ويأخــذ  
 سـنويا  جتتمـع  وهـي  املتحـدة،  األمـم  لـشؤون  جلنـة  مـؤخرا  الـدويل  الربملاين االحتاد شكّل أعاله،
ــة خـــالل ــدها الـــيت الـــسنوية اجلمعيـ ــاد يعقـ ــوبر/األول تـــشرين يف الـــدويل الربملـــاين االحتـ  .أكتـ

 احملـرز  التقـدم  وترصـد  الـدويل،  الربملـاين  واالحتـاد  املتحـدة  األمـم  بـني  التعاون اللجنة وتستعرض
 .للعمـل  جديـدة  جمـاالت  ددحتـ و املتحـدة،  األمـم  ملنظومـة  املؤسسي اإلصالح حتقيق طريق على
 البلـدان  إىل ميدانية بعثات بإيفاد أمور، مجلة يف اللجنة، لتلك االستشارية اجملموعة فتلِّكُ وقد

 املعنـــون اإلصـــالح برنـــامج تنفيـــذ يف ريـــادي بـــدور تقـــوم الـــيت املتحـــدة األمـــم يف األعـــضاء
 ترتانيـا  وهي الثمانية الرائدة البلدان من بلدين اآلن حىت بعثتان وزارت .“دةواح متحدة أمم”

 يف أفـضل  بـصورة  الربملـانني  مـن  كل مشاركة إىل البعثات أدت احلالتني، كلتا ويف .نام وفييت
 املتحـدة  لألمـم  احملليـة  املكاتـب  وتعمل .الدولية املساعدات ورصد الوطنية التنمية استراتيجيات

   .متزايدة بصورة الربملان مع
 إشـــراك إزاء األوليـــة التحفظـــات علـــى التغلـــب حنـــو تـــدرجييا املتحـــدة األمـــم تـــسريو  
 بـصفة  األحيـان  مـن  كـثري  يف النواب يظهر املثال، سبيل فعلى .املتحدة األمم عمل يف الربملانيني
 مارســةبامل تقــر املتحــدة فــاألمم .العامــة للجمعيــة املواضــيعية املناقــشات يف رئيــسيني متحــدثني
 االجتماعـات  إىل ،الوطنيـة  الوفـود  يف أعـضاء  بوصـفهم  ،الربملـانيني  النـواب  مـشاركة  يف املتمثلة

 تلـك  اتبـاع  إىل األعـضاء  الـدول  ُدعيـت  وقـد  املتحـدة،  األمـم  تنظمهـا  اليت الرئيسية واألحداث
 األمـم  يف املعقـودة  الربملانيـة  الجتماعـات ا الدائمـة  البعثـات  وتـويل  .االنتظـام  مـن  مبزيد املمارسة
   .االهتمام من مزيدا املتحدة

ــد النطــاق واســعة عمــل خطــة أن هــو املوضــوع جــوهرو    .املنظمــتني بــني ُوضــعت ق
 املتحـدة  األمـم  بني التعاون بشأن املتحدة لألمم العام لألمني السنتاين التقرير ذلك على ويشهد
 مــن مبزيــد تتــسم مــشاورات إجــراء احلاجــة تقتــضي ذلــك، ورغــم .الــدويل الربملــاين واالحتــاد
 املعـين  التنفيـذيني  الرؤسـاء  جملس بني سنويا منتظم تباديل لقاء عقد تقرر فقد ولذلك، .االنتظام
   .الدويل الربملاين االحتاد مسؤويل وكبار املتحدة األمم منظومة يف بالتنسيق
 أعمـال  جـدول  يتـضمن  أن املتحـدة  لألمـم  العامـة  اجلمعيـة  قـررت  ذلـك،  على وعالوة  
 واالحتـاد  الوطنيـة  والربملانـات  املتحـدة  األمـم  بـني  التعـاون ” بعنـوان  بنـدا  ٢٠١٠ عام يف دورهتا
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 الثالثيـة  العالقـة  هـذه  ملناقـشة  جديـدة  فرصـة  األعـضاء  للـدول  ذلـك  وسـيتيح  .“الدويل الربملاين
  .الربملانات عاملو املتحدة األمم بني التفاعل تعزيز مواصلة هبدف األطراف،

  
  املستقبل استشراف    

 الربملـاين  االحتاد وتعزيز حتديث طريق على ٢٠٠٠ عام منذ التقدم من كبري قدر حرزأُ  
 وأصـبح  .العـاملي  املـستوى  علـى  املتحـدة  لألمـم  الربملاين النظري تكون لكي نظمةامل وبناء الدويل
 وتعـاجل  ُتطـرح  الـيت  املـسائل  بشأن الربملانات يف الوعي إذكاء على متزايدة بصورة قادرا االحتاد

  .املتحدة األمم عمل على برملاين بعد إضفاء على مساعدهتا وعلى املتحدة، األمم يف
  .املقبلة السنوات يف فعلية متابعة إىل اجلهود هذه وحتتاج  
 تتبعــه الــذي واألســلوب .نفــسها الربملانــات طريــق عــن الربملــاين البعــد إضــفاء وجيــري  
 وعلــى البلــدان مــن حمــدد بلــد أي يف الــسائد الربملــاين النظــام علــى دائمــا يعتمــد ذلــك لتحقيــق

ــة للــدوائر املمنوحــة الــسلطات  برملــان فلكــل .األساســي القــانون أو الدســتور مبوجــب الربملاني
ــسيادة ــد يف ال ــها .هنجــه حتدي ــشترك ولكن ــا ت ــذول اجلهــد يف مجيع  األمــم بأعمــال لإلحاطــة املب
  .والرقايب التشريعي عملها يف أفضل حنو على ودجمها املتحدة

ــة هــذه يف حاســم عنــصر الــدويل الربملــاين ادواالحتــ   ــة إعــالن ويــدعو .املعادل  إىل األلفي
 .الـدويل  الربملاين االحتاد العاملية، منظمتها خالل من والربملانات، املتحدة األمم بني أوثق تعاون
 الربملانـات،  إىل ينتمي وهو .بديال وليس ميسر، فهو .احملفز بدور الدويل الربملاين االحتاد ويقوم

  .مهمة املتحدة األمم مع وعالقته دولية، برملانية منظمة إنه .مصاحلها عن ويدافع ويفهمها
ــدول املتحــدة لألمــم وينبغــي    االحتــاد دور أفــضل بــشكل تفهــم أن فيهــا األعــضاء وال
 الربملــاين فاالحتــاد .املتحــدة األمــم لعمــل برملــاين بعــد تــوفري علــى املــساعدة يف الــدويل الربملــاين
 عمـل  املتحـدة  األمـم  تـؤدي  أال أيـضا  املهـم  ومن املتحدة؛ األمم عمل أداء إىل يسعى ال الدويل
 حيتـرم  حنـو  علـى  والربملانات املتحدة األمم بني لتعاونا جيري أن وينبغي .الدويل الربملاين االحتاد

 األمـم  تنّميهـا  الـيت  للعالقـة  وينبغـي  .والربملـان  احلكومـة  بـني  مـا  الـسلطات  بني والفصل توازنال
  .املبدأ هذا تعكس أن الدويل الربملاين االحتاد مع املتحدة

 املتحــدة واألمــم الــدويل الربملــاين االحتــاد عليــه يــبين أن يلــزم الــذي األســاس هــو وهــذا  
 باالحتــاد أوضــح حنــو علــى االعتــراف ينبغــي أنــه بــدوره، ذلــك، ويفتــرض .اســتراتيجية شــراكة
 الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  يكـون  أن وجيـب  .لـة كام دوليـة  منظمـة  بوصـفه  نفـسه  الـدويل  الربملـاين 
ــادرا  علــى قدرتــه يعــزز وأن والدبلوماســي الــسياسي الــدعم مــن املزيــد علــى االعتمــاد علــى ق

 الدوليـة  املنظمـات  سـائر  مـع  املـساواة  قـدم  على الوقوف إىل حباجة وهو .بالدميقراطية النهوض
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 مـع  العمـل  علـى  قـادرا  يكـون  أن وجيـب  .املنظمـات  هـذه  مـع  التعـاون  تيسري أجل من الرئيسية
   .البلدان مجيع يف الالزمة الضمانات
 دميقراطيـة  برملانـات  البلدان مجيع يف توجد أن بأمهية متزايد دويل اعتراف اليوم هناكو  
 بعـدا  تـضفي  وأن الـوطين  الـصعيد  علـى  الدسـتوري  بـدورها  كامـل  حنو على تضطلع أن ميكنها
 واضـحة  رؤيـة  إىل الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  حيتاج التقدم، قولتحقي .الدويل التعاون على برملانيا
 وهـذه  .الـدول  دعـم  علـى  االعتمـاد  بوسـعه  يكـون  أن إىلو املـستقبل،  يف توجهه بشأن وتركيز
 شــاملة اســتراتيجية وضــع إىل إطارهــا يف اآلن الــدويل الربملــاين االحتــاد يــسعى الــيت اخللفيــة هــي

  .قبلةامل اخلمس السنوات يف تطويره ملواصلة
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  تذييل
  حول طبيعة العالقة بني األمم املتحدة والربملانات يف العامل    
، )بلجيكـا (مقدمة من السيد غـريت فريسـنيك، عـضو الربملـان             )١(ورقة بشأن السياسات      

  وعضو الفريق االستشاري للجنة االحتاد الربملاين الدويل لشؤون األمم املتحدة
   ١١٧ جلسته أقرها االحتاد الربملاين الدويل يف    
  )٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٠جنيف، (    

  
  مقدمة    

إننا نعيش يف عامل متكافل مل يعد ينطبق عليه التمييز الذي كـان واضـحا بـاألمس بـني                     - ١
ــشكل سياســة          ــا ي ــة وم ــسياسة احمللي ــشكل ال ــا ي ــني م ــة، وب ــشؤون الدولي ــة وال ــشؤون الوطني ال

يف أحـد البلـدان آثـار عميقـة يف الـدول األخـرى              فغالبا ما يكون لألحداث الـيت تقـع         . خارجية
ويف العالقــات الدوليــة بوجــه عــام، ممــا يــساعد، بالتــايل، يف وضــع جــدول األعمــال احمللــي يف    

  .البلدان يف مجيع أحناء العامل يف حلقة ال تنتهي أبدا
فقبل مائة عـام كـان هنـاك عـدد          . ومع تطور هذا العامل، يتطور عامل املنظمات الدولية         - ٢

قليــل مــن الكيانــات الــيت أنــشئت بوجــه خــاص إلدارة التعــاون الــدويل أو التعــاون املتعــدد           
أمــا اليــوم، فتعــد هــذه الكيانــات بــاآلالف، وتعمــل علــى الــصعد العامليــة واإلقليميــة . األطــراف

ويف طليعـة املنظمـات العامليـة تـأيت         . ودون اإلقليمية، وتشمل معظـم جوانـب النـشاط اإلنـساين          
  .ة ومنظومة وكاالهتا املتخصصةاألمم املتحد

ويف األمــم املتحــدة، تتفــاوض  . فــاألمم املتحــدة منــرب دائــم للتعــاون احلكــومي الــدويل    - ٣
احلكومــات وتتفــق بــشأن االتفاقيــات الدوليــة واملبــادئ التوجيهيــة وبــشأن العمليــات الكــربى،  

تحـدة هـي أيـضا جهـة        بيـد أن األمـم امل     . كبناء السالم واألمن يف احلاالت الـيت يـسودها الـرتاع          
فهـي تقـوم بتنفيـذ    . مقدمة للخدمات، ويف هذا تشبه كـثريا وكالـة حكوميـة أو إدارة حكوميـة            

_________________ 
ُوضعت هذه الورقة بناء على طلب الفريق االستشاري للجنة االحتاد الربملاين الدويل لـشؤون األمـم املتحـدة،               )١(  

. ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٣ و   ١٢وهي تبني فحـوى املناقـشات الـيت دارت يف االجتمـاع األول للفريـق يـومي                  
والورقـات املقدمـة مـن الربملانـات ومـن االحتـاد الربملـاين            وهي أيضا تستعني كثريا بعدد من الوثـائق والتقـارير           

الدويل على مدى سنوات عديدة، مبا يف ذلك التقارير والوثائق اخلتاميـة للمـؤمترين العـامليني األولـني لرؤسـاء                    
ــورك يف عــامي       ــدويل يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيوي ــذين نظمهمــا االحتــاد الربملــاين ال ــات، الل  ٢٠٠٠الربملان

  ). A/60/398 ووثيقة األمم املتحدة ٣٩تقارير ووثيقة االحتاد الربملاين الدويل رقم  (٢٠٠٥ و
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تقريبا، ودائما بالتعاون مـع احلكومـات،        الربامج، وال سيما لدعم التنمية، يف كل بلد يف العامل         
  .ومنظمات اجملتمع املدين، وغريها

؛ وأعــضاؤها دول، متثلــها الــسلطة التنفيذيــة يف واألمــم املتحــدة منظمــة دوليــة منوذجيــة  - ٤
ومبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة، لـيس هنـاك مـن              . احلكومة وتتفاوض وتتخذ القرارات بامسهـا     
ــم املتحــدة    ــات يف هيكــل األم ــارة . مكــان للربملان ــم املتحــدة  ”فعب ــها “حنــن شــعوب األم ، متثل

  .احلكومات ال ممثلي الشعوب املنتخبني
فاهلياكـل وأسـاليب العمـل،      . تحـدة ليـست سـاكنة والتغـيري جـار فيهـا           بيد أن األمـم امل      - ٥

والسياسات والربامج كلها خاضعة للتمحيص، وجيري فعل الكـثري لتحويـل األمـم املتحـدة إىل                
  .منظمة أكثر فعالية وأكثر قدرة على تلبية الطلبات الراهنة

لربملانـات يف جمـال التعـاون       وإزاء هذه اخللفية، ما هي املسؤوليات اليت تقع على عاتق ا            - ٦
الــدويل؟ ومــا هــي عالقــة الربملانــات باملنظمــات املتعــددة األطــراف كــاألمم املتحــدة؟ ومــا هــو   
الدور الذي تقوم به الربملانات يف األمم املتحـدة؟ ومـا هـي اآلليـات املوضـوعة حتـت تـصرفها؟                     

  .هذه هي بعض األسئلة اليت ستعاجلها هذه الورقة
  

  اون الدويلالربملانات والتع    
رغم أن النظم الدستورية تتباين من بلـد إىل آخـر، فـإن الربملانـات يف كـل مكـان هـي                         - ٧

ــة   ــأن تــستجيب       . املؤســسات املركزيــة للدميقراطي ــشعوب وأملــها ب ــيت جتــسد إرادة ال وهــي ال
  .الدميقراطية الحتياجاهتا وأن حتل أكثر املشاكل اليت تواجهها إحلاحا

فه هيئة منتخبة متثل اجملتمع جبميع أطيافـه، مـسؤولية فريـدة عـن              ويتحمل الربملان، بوص    - ٨
التوفيق بني املصاحل واملطامح املتضاربة ملختلف اجلماعات واجملتمعات احمللية وذلـك مـن خـالل               

تقــع علــى عــاتق الربملــان، . اجلهــاز الــدميقراطي املتمثــل يف احلــوار والتوصــل إىل احللــول الوســط
ــشريعي الر  ــتغرية     بوصــفه اجلهــاز الت ــسي، مهمــة تكييــف القــوانني مــع احتياجــات اجملتمــع امل ئي

ويتحمل الربملان، بوصـفه اهليئـة املكلفـة مبراقبـة احلكومـة، املـسؤولية عـن ضـمان أن                   . باستمرار
  .تكون احلكومات مسؤولة متاما أمام الشعب

 .ومع بعض االستثناءات، فقـد كانـت مـشاركة الربملانـات يف الـشؤون الدوليـة ضـئيلة                   - ٩
وليس يف هذا ما يدهش يف تلك األيام اليت كانت تدار فيها الشؤون الدولية إىل حد كـبري مـن             
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أما عامل اليوم فيقدم صورة خمتلفـة، فقـد أخـذت الربملانـات     . خالل العالقات الثنائية بني الدول   
  . )٢(يف كل مكان تتعرض للشؤون الدولية، ومن مث لألمم املتحدة، بعدد من الطرق

. املفروغ منه أن لدى الربملانات الكثري مما تستطيع أن تسهم به يف األمـم املتحـدة    ومن    - ١٠
فأعضاء الربملان ميتلكون فهما فريدا للـشعب جبميـع أطيافـه وهـم يف وضـع أفـضل مـن كـثريين                       

وهـم أيـضا صـناع آراء أقويـاء، ويف     . كي يعربوا عن مطامح الشعب ويوضحوا مـا يهمـه حقـا           
 الربملـــان واألحـــزاب واحلركـــات الـــسياسية، ويف دوائـــرهم  وســـعهم، مـــن خـــالل عملـــهم يف

االنتخابية، أن ينهضوا بالوعي العام ويولدوا دعما شعبيا لإلجراءات الدوليـة املتخـذة يف األمـم               
  .ولذلك فإن دعوهتم إىل املسامهة يف أعمال األمم املتحدة هي عني الصواب. املتحدة
 علـى تنفيـذ االتفاقـات الدوليـة الـيت سـبق االتفـاق        وبالطبع، فإن دور الربملان ال يقتصر      - ١١

وبدون أن تسعى الربملانات إىل أخذ مكان الـسلطة التنفيذيـة يف احلكومـة يف التفـاوض                 . بشأهنا
بشأن االتفاقات الدولية يف األمـم املتحـدة، فهـي ُتـصر بـاطراد علـى إخـضاع هـذه املفاوضـات           

ناحيـة العمليـة، هـذا يعـين أنـه ينبغـي للربملـان أن               ومـن ال  . لرقابة برملانيـة دميقراطيـة أكثـر صـرامة        
  :يقوم مبا يلي

  أن ُيخطر مسبقا بشكل كاف باملفاوضات اليت ستجري يف األمم املتحدة،  •  
أن تتوفر لديه معلومات دقيقة عن املسائل الـيت هـي موضـوع البحـث عـن الـسياسات                     •  

  واملواقف التفاوضية اليت ستكون قيد النظر؛
را على طرح األسئلة على الوزراء واملفاوضني، وأن يعرب عـن وجهـات   أن يكون قاد   •  

  نظره السياسية أمام احلكومة؛
يف احلاالت اليت يسمح فيها النظام بذلك، أن يـزود احلكومـة بواليـة تفـاوض واضـحة                    •  

  أو أن تكون لديه سلطة التأثري يف هذا التفاوض؛
ــوارد      •   ــه مــن رصــد     أن يكــون مــزودا باهلياكــل واإلجــراءات وامل ــضرورية الــيت متكن  ال

  املفاوضات وتطوراهتا، وحتقيقا هلذه الغاية؛
  .أن يكون ممثال، بالطبع، يف الوفود الوطنية اليت ضد هذه املفاوضات  •  
وهذا صحيح بوجه خـاص مـن حيـث أن االتفاقـات الـيت يـتم التوصـل إليهـا يف األمـم                         - ١٢

 إن مل تتخــذ الربملانــات اإلجــراءات لتنفيــذ  املتحــدة ســيكون أثرهــا ضــئيال مــن الناحيــة العمليــة  
_________________ 

االحتــاد الربملــاين  (دليــل للممارســات اجليــدة: الربملــان والدميقراطيــة يف القــرن احلــادي والعــشرين انظــر أيــضا   )٢(  
 .ون الدولية، وهو دليل يقدم نظرة عامة وافية عن مشاركة الربملان يف الشؤ)٢٠٠٦الدويل، 
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ــة     . أحكامهــا وحتقيقــا هلــذه الغايــة، تــضطلع الربملانــات بــشكل مطــرد بــبعض اإلجــراءات التالي
  :كلها أو

تكفل أن تكون على اطالع كامل مبضمون االتفاق الدويل كي يتسىن هلا أن تـصادق                 •  
  ىل االتفاق؛ أو توافق، حسب مقتضى احلال، على انضمام البلد املعين إ

  تستعرض وتكيف القوانني القائمة، أو تعتمد قوانني جديدة، لتنفيذ أحكام االتفاق؛  •  
تصوت على رصد املوارد املالية لتمويل تنفيذ الـربامج، بـصورة عامـة يف إطـار امليزانيـة             •  

  السنوية، ترصد النفقات والتنفيذ من خالل احلسابات السنوية املراجعة؛
ومة أن تقدم تقريـرا إىل الربملـان بـشكل دوري عـن تنفيـذ اتفـاق دويل                  تطلب من احلك    •  

  معني؛
ــاقش         •   ــات، تن ــذ هــذه االتفاق ــة لرصــد تنفي ــات دولي ــا آلي ــيت توجــد فيه ويف احلــاالت ال

التقارير الدورية املقدمـة هلـذه اآلليـات وتقـدم مـدخالت فيهـا، وحتـضر، ضـمن الوفـد                     
ر، وتــستعرض توصـيات املتابعـة النامجــة   احلكـومي، اجللـسات الـيت تنــاقش فيهـا التقـاري     

  .ذلك عن
واألمم املتحدة، كما ذُكر أعاله، هي مقدمة خدمات بكل معـىن الكلمـة، فهـي تـدير                   - ١٣

ــة     ــربامج يف جمموعــة واســعة مــن اجملــاالت، وال ســيما التنمي ــيت وضــعت األهــداف   . ال وهــي ال
داف اإلمنائيـة األخـرى، عـن طريـق     اإلمنائية لأللفية وتساعد البلدان يف حتقيقها، إىل جانب األه     

وهنــا أيــضا، تــضطلع . تقــدمي الــدعم للحكومــات يف تنفيــذ خطــط التنميــة الوطنيــة املقابلــة هلــا  
الربملانات بـشكل متزايـد بـدور أكثـر إجيابيـة لـضمان أن توضـع الـربامج وتنفـذ بطريقـة شـفافة                        

مـال الـيت يقـوم هبـا        ومـن األع  . تقوم على املشاركة وأن تلـيب هـذه الـربامج احتياجـات الـشعب             
  :الربملان ما يلي

املشاركة يف وضع برامج استراتيجية احلـد مـن الفقـر، مـثال عـن طريـق عقـد جلـسات                    •  
ــوزراء        ــارير ومقترحــات، واســتجواب ال ــدمي تق ــف اخلــرباء بتق ــة، وتكلي اســتماع عام

  واملسؤولني املعنيني، ووضع مقترحات للسياسات؛
ــادرة     •   ــات ق ــشريعات وميزاني ــن      اعتمــاد ت ــا م ــصل هب ــا يت ــربامج وم ــذه ال ــذ ه ــى تنفي عل

  إمنائية؛ الربامج
استعراض برامج املعونة األجنبية اليت تتفاوض بشأهنا السلطة التنفيذية يف احلكومـة مـع                •  

األمم املتحدة وإقرارها حـسب االقتـضاء، مبـا يف ذلـك مـع املؤسـسات املاليـة الدوليـة،              
  ع اجلهات املاحنة الثنائية؛مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وم
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رصد تنفيذ هذه الربامج ال جملرد سـالمتها مـن الناحيـة املاليـة ولكـن بوجـه خـاص مـن                    •  
  .أجل فعاليتها يف حتقيق التنمية للشعب

. وغالبا ما تقـوم منظومـة األمـم املتحـدة بتنفيـذ بـرامج متـس سياسـات الدولـة مباشـرة                       - ١٤
امج مـن هـذه الـربامج علـى الربملـان مـن أجـل إمكانيـة             والطريقة املثلى هـي أن ُيعـرض كـل برنـ          

وتـشكل األمـم املتحـدة أيـضا       . )٣(استعراضه يف إطار ما ميارسه من رقابة على سياسة احلكومـة          
وبإمكـان الربملانـات أن تكـسب كــثريا،    . قاعـدة معـارف هائلـة بالنـسبة للبلـدان يف كـل مكـان       
ذا مـا تـصرفت بـشأن بعـض األحبـاث الـيت             وميكنها إحداث فرق ملحوظ بالنسبة للرفـاه العـام إ         

  . )٤(تضطلع هبا األمم املتحدة
  

ومتــّول الــدول منظومــة األمــم املتحــدة إىل حــد كــبري مــن خــالل امليزانيــة الوطنيــة الــيت    - ١٥
وكما يقوم الربملان برصد أداء الكيانات الوطنيـة املمولـة مـن ميزانيـة الدولـة،                . يعتمدها الربملان 

وحتقيقــا هلــذه .  باســتعراض أداء املنظمــات الدوليــة الــيت تتلقــى التمويــل  فينبغــي أن يقــوم أيــضا 
  :الغاية، ُتبدي الربملانات اهتماما متزايدا مبا يلي

االضطالع ببعض أشكال االستعراض الدوري لعمل هذه املنظمات وللـسياسات الـيت              •  
  تتبعها احلكومة إزاءها؛

املنظمــــات، بــــشأن التعــــاون اســــتعراض الــــسياسات الرئيــــسية الــــيت تطبقهــــا هــــذه    •  
  .مثال اإلمنائي،

  
  الربملانات يف الوطن ويف اخلارج

لوحظ أن مضمون السياسة أصبح يتخذ طابعـا عامليـا بـاطراد، لكـن العمليـة الـسياسية                   - ١٦
 االنتخابــات، واألحــزاب -إذ مــا برحــت املؤســسات الــسياسية األساســية  . مل تــصبح كــذلك

_________________ 
لذكر بعض األمثلة على سبيل احلصر، فإن برامج منظمة الصحة العاملية تتعلـق بالـسياسات الـصحة الوطنيـة،                     )٣(  

ومتــس بــرامج احلمايــة واملــساعدة الــيت تــضطلع هبــا مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني بــشكل مباشــر  
هلجرة لديه، وتعىن برامج اليونيسيف بـشكل مباشـر         التزامات البلد املتعلقة حبقوق اإلنسان وسكانه وسياسة ا       
  .بإطار محاية الطفل يف البلد وبتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

على سبيل املثال، ُتبني دراسة أجرهتا األمم املتحدة مؤخرا أن العنف املوجه ضد األطفال حيـدث علـى نطـاق        )٤(  
نـه يف كـثري مـن األحيـان، أقـل مـن املفـروض               واسع ويف جمموعة من الظروف املختلفة حبيث يصبح ما يبلغ ع          

ويف وسـع الربملانـات أن تكـون وسـيلة هامـة يف كـبح العنـف        . وأنه ميكن أن يكون له أثـر مـدمر يف األطفـال           
املوجه ضد األطفال عن طريق إثارة دراسة األمم املتحدة يف الربملان، وقيـاس سياسـات الدولـة وبراجمهـا إزاء                    

  .لدراسة، وسن تدابري تصحيحية حيث يلزمالنتائج اليت توصلت إليها ا
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وهـذا هـو املتوقـع    . )٥(ذورها على املستويني احمللـي والـوطين    راسخة ج  -السياسية، والربملانات   
ــة ال تــزال تــشكل األســاس هليكــل التعــاون الــدويل، والربملانــات هــي    -فاألمــة . ال غــري  الدول

  .مؤسسات وطنية جتسد سيادة تلك الدول
دة، فاملنطقي إذن، هو أن تعاجل الربملانات املسائل الدولية، مبا فيهـا أعمـال األمـم املتحـ                  - ١٧

فبإدخـال الربملانـات الوطنيـة شـؤون األمـم املتحـدة بنجـاح يف جـداول أعماهلـا                   . يف ِعقر دارهـا   
وإجراءاهتا، تستطيع هـذه الربملانـات أن تقـدم ُبعـداً برملانيـا ألعمـال األمـم املتحـدة وأن تـساعد           

  .بالتايل يف سد الثغرة الدميقراطية القائمة يف العالقات الدولية
 أن الربملانـات غـري موجـودة يف أعمـال األمـم املتحـدة؛ بـل العكـس مـن                     وهذا ال يعـين     - ١٨

ذلك، فقد أصبح وجـود الربملانـات يف األمـم املتحـدة أوسـع نطاقـا وأكثـر تنوعـاً، بطـرق منـها                        
  :يلي ما

بعثات يقوم هبا أعضاء اللجان الربملانية والوفود الربملانية األخرى ملختلـف املكاتـب يف                 •  
دة وذلك لتبادل وجهات النظـر بـشأن أعماهلـا وبـشأن االتفاقيـات              منظومة األمم املتح  

  الدولية اليت جيري تنفيذها أو اليت سيتم تنفيذها؛
  بعثات برملانية لدراسة أعمال األمم املتحدة امليدانية، مثالً يف عمليات بناء السالم؛  •  
ة لألمـم املتحـدة وغريهـا       املشاركة الربملانية يف الوفود الوطنية الرمسية إىل اجلمعيـة العامـ            •  

  من االجتماعات الرئيسية اليت تعقدها أجهزة األمم املتحدة؛
ــثالً يف           •   ــق االشــتراك م ــم املتحــدة عــن طري ــات األم ــن عملي ــد م ــاين للعدي ــدعم الربمل ال

األنــشطة الدبلوماســية الربملانيــة، واملــشاركة يف بعثــات مــراقيب االنتخابــات، وتــوفري        
  صلة باإلدارة؛اخلرباء يف املشاريع املت

املشاركة يف أعداد متزايدة من جلسات االستماع، وحلقات النقاش، واملـؤمترات الـيت               •  
  .ُتنظم بالتزامن مع االجتماعات الرئيسية لألمم املتحدة

ويف إطار هذه املساعي املختلفة، ُتبذل أيضا جهود مدروسة لتعبئـة اخلـربات املوجـودة                 - ١٩
ة واخلاصــة للتواصــل مــع خمتلــف هيئــات األمــم املتحــدة الــيت تتنــاول يف اللجــان الربملانيــة الدائمــ

وهبذه الطريقة تصبح الربملانـات يف وضـع أفـضل ميكنـها مـن              . مسائل حمددة ضمن اختصاصاهتا   

_________________ 
ــارزة املعــين بالعالقــات بــني األمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك      انظــر   )٥(   تقريــر فريــق الشخــصيات الب

  ).A/58/817تقرير كاردوزو، وثيقة األمم املتحدة  (ن والقطاع اخلاصوالربملاني
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ــم املتحــدة         ــدائرة يف األم ــشات ال ــهام موضــوعيا يف املناق ــم املتحــدة ال باإلس ــع األم ــل م التفاع
  .ل يف الربملان ذاتهفحسب، بل أيضا بكفالة متابعة املسائ

وخالصــة القــول، فــإن أســاس تفاعــل الربملانــات مــع األمــم املتحــدة هــو األعمــال الــيت    - ٢٠
تــضطلع هبــا الربملانــات علــى املــستوى احمللــي، ُتكملــه مــشاركة أكــرب وأكثــر منهجيــة مــن ِقبــل   

 باالسـتفادة  ولـدفع هـذه العمليـة إىل األمـام، تلتـزم الربملانـات      . الربملانات علـى املـستوى الـدويل     
على حنو أفضل من اجلمعيات اإلقليمية القائمة ومن منظمتـهم العامليـة بـدالً مـن إنـشاء هياكـل                    

  .)٦(أو مجعيات برملانية دولية جديدة
  

  دور االحتاد الربملاين الدويل
ولذلك فـإن لالحتـاد الربملـاين الـدويل دوراً مركزيـاً يـتعني عليـه القيـام بـه إلجنـاح هـذه                          - ٢١

فهو املنظمة العاملية للربملانـات؛ وهـو الـذي ُيـسهل احلـوار الـسياسي بـني أعـضاء                   . يجيةاالسترات
الربملانات وُيعبئ التعاون والعمل الربملاين بشأن جمموعـة واسـعة مـن املواضـيع الـيت حتتـل مكـان               

واالحتـاد الربملـاين الـدويل يـوفر جـسراً هامـاً يـصل بـني                . )٧(الصدارة يف جدول األعمال الـدويل     
ملانــات الوطنيــة واألمــم املتحــدة؛ ويقــوم بتوعيــة الربملانــات بــشأن األمــم املتحــدة وأعماهلــا،  الرب

ويعبئ األعمال الربملانية بشأن املسائل الـيت حتتـل مكـان الـصدارة يف جـدول األعمـال الـدويل،                    
  .ويشجع وييسر تفاعلها مع الكيانات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة

خرية، اضطلع االحتاد الربملاين الدويل بعـدة إصـالحات وكّيـف سياسـاته             ويف اآلونة األ    - ٢٢
  :يلي ويشمل هذا ما. وهياكله وأساليب عمله مع متطلبات القرن احلادي والعشرين

االهتمام بشكل أكرب يف سياسات االحتاد الربملاين الـدويل وبراجمـه، علـى تعزيـز تعـاون                   •  
  أوثق بني الربملانات واألمم املتحدة؛

_________________ 
 A/55/409وثيقتــا األمــم املتحــدة   ( العــامليني لرؤســاء الربملانــات   انظــر مــثالً اإلعالنــني اخلتــاميني للمــؤمترين      )٦(  

وبيان االحتاد الربملاين الدويل أمام االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة             ) A/60/398 و
  ).http://www.ipu.org/Un-e/sp-unga160905.pdf (٢٠٠٥لعام 

بالعمـل الـذي   قيـام الربملانـات وأعـضائها    كفالـة  ”الحتاد الربملاين الـدويل هـو   امهام أوىف بأن هدف  يفيد بيان     )٧(  
التعبري عن إرادة الشعب، واعتماد القوانني، واعتبـار احلكومـات          أي  :  حبرية وسالمة وفعالية   انُتخبوا من أجله  

فها مؤســسات يقــوم االحتــاد الربملــاين الــدويل بتنفيــذ بــرامج لتعزيــز الربملانــات بوصــ   و. مــسؤولة عــن أعماهلــا 
، ويــضع وجيــري أحباثــايقــوم مبراجعــة حــسابات الربملانــات، ويقــدم املــساعدة التقنيــة واملــشورة، و. دميقراطيــة

 وتـسهيل   ، علـى تعزيـز حقـوق اإلنـسان والـدفاع عنـها            ، بشكل خـاص   ،يؤكدهو  و. معايري ومبادئ توجيهية  
  ).IPU, Handbook for Parliamentarians, No. 14, 2007 (“مشاركة املرأة يف السياسة
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رصــد عمليــة اإلصــالح اجلاريــة يف األمــم املتحــدة واملــسامهة فيهــا، وتعبئــة الربملانــات      •  
  للعمل مع هيئات األمم املتحدة املنشأة حديثا؛

القيام، على حنو أعم حبـشد اخلـربات املتـوافرة يف الربملانـات، وذلـك بـشأن الكـثري مـن                      •  
االســتفادة منــها يف املــداوالت املــسائل الرئيــسية الــيت يواجههــا اجملتمــع الــدويل اليــوم و 

  اجلارية يف األمم املتحدة؛
ــات          •   ــتماع واالجتماع ــسات االس ــضمون يف جل ــدد وامل ــث الع ــن حي ــثريا م ــع ك التوس

واألفرقــة الربملانيــة الــيت ُتنظمهــا كــل ســنة بــالتزامن مــع انعقــاد اجلمعيــة العامــة لألمــم     
  املتحدة واالجتماعات الرئيسية لألمم املتحدة؛

لربملانات من خالل أنشطة التـدريب، واحللقـات الدراسـية، واحلمـالت العامليـة              توعية ا   •  
بشأن املسائل الرئيسية اليت تتطلب اختاذ إجـراءات سياسـية عاجلـة مـن قبـل الربملانـات             

  وأعضائها؛
ــسهيل العمــل يف الربملــان        •   ــة لت ــة وغريهــا مــن األدوات العملي وضــع كتــب دليــل برملاني

 االتفاقيــات الدوليــة الــيت يــتم التفــاوض بــشأهنا يف األمــم   يتــصل بالتــصديق علــى  فيمــا
  وتنفيذها ورصدها؛ املتحدة

العمــل بــشكل وثيــق مــع األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا لتــصميم بــرامج وأنــشطة    •  
  .مشتركة وتنفيذها، وال سيما لتعزيز الدميقراطية واحلكم الرشيد من منظور عريض

ذه، فـإن الربملانـات األعـضاء يف االحتـاد الربملـاين الـدويل              ورغم إحـراز أوجـه التقـدم هـ          - ٢٣
وقـد أنـشأ    . تطالب بإقامة عالقة عمل أكثـر موضـوعية وإنـصافا بـني األمـم املتحـدة ومنظمتـها                 

االحتاد جلنة شؤون األمم املتحدة لرصد االمتثال جملموعة التوصيات الـيت وضـعت يف الـسنوات                
مم املتحدة والربملانات، والنظر يف كيفية حتقيقها عمليـا،         األخرية من أجل تعزيز التعاون بني األ      

  .وتقدمي اقتراحات بشأن ما ينبغي القيام به جلعل تنفيذها أكثر فعالية
بيـــد أن . إن االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل يقـــوم بكـــل هـــذا بنـــاء علـــى طلـــب الربملانـــات   - ٢٤

 الـدويل أن يـشجع علـى القيـام     احلكومات طلبت أيضا يف السنوات األخرية من االحتاد الربملاين        
ومنحت احلكومات االحتاد الربملـاين الـدويل       . )٨(مبزيد من التعاون بني األمم املتحدة والربملانات      

وتستخدم االسـتعراض الـذي جتريـه    . )٩(مركز مراقب خاص لدى اجلمعية العامة لألمم املتحدة      
_________________ 

، وثيقـة األمـم     ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلـول  ٨اإلعالن بشأن األلفية الـذي اعتمـده رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف                 )٨(  
  .A/RES/55/2املتحدة 

  .A/RES/57/32انظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   )٩(  
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دويل لتقدمي توصـيات مـن أجـل تعزيـز          كل سنتني للتعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين ال        
أمــا الــدليل علــى هــذا . )١٠(التفاعــل بــني األمــم املتحــدة، واالحتــاد الربملــاين الــدويل، والربملانــات

الطلب املتزايد من قبل السلطة التنفيذية يف احلكومات على تقوية العالقة بني األطراف املعنيـة،               
 علـى مخـسة جمـاالت حمـددة مترابطـة، هـي             فيتجلى يف آخر قرار للجمعيـة العامـة، الـذي يركّـز           

  :يلي ما
تعزيز مسامهة االحتاد الربملاين الـدويل يف أعمـال اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، مبـا يف                      •  

ذلــك تنــشيطها، ويف أعمــال اهليئــات اجلديــدة كمجلــس حقــوق اإلنــسان وجلنــة بنــاء   
  السالم؛

ــدويل يف دعــم      •   ــاء دور نــشيط لالحتــاد الربملــاين ال اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  بن
للتعـاون   سيما بالنسبة إىل اجتماع قمته السنوي الرفيع املـستوى واملنتـدى اجلديـد             وال

  اإلمنائي؛
زيادة التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الـدويل يف جمـال الدميقراطيـة واحلكـم                  •  

 األمـم املتحـدة للدميقراطيـة       الرشيد، بوسـائل منـها اتفـاق الـشراكة املـربم بـني صـندوق              
  واالحتاد الربملاين الدويل؛

املضي يف تطوير جلسات االستماع الربملانية السنوية يف األمـم املتحـدة واالجتماعـات                •  
الربملانية املتخصصة األخرى، يف سياق االجتماعات الرئيسية لألمم املتحـدة باعتبارهـا            

  ؛مناسبات مشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد
كفالة مشاركة االحتاد الربملاين الدويل بشكل أوثق يف وضع استراتيجيات علـى نطـاق                •  

املنظومة لتنظر فيها منظومة األمم املتحدة وجملس رؤسائها التنفيذيني املعـين بالتنـسيق،             
  .بغية كفالة تقدمي دعم أكرب وأكثر اتساقا من الربملانات ألعمال األمم املتحدة

  
  االستنتاجات    

مــا هــي قيمــة أكثــر مؤســسات الدولــة دميقراطيــة إذا كانــت قــرارات كــثرية هتــم حيــاة    - ٢٥
املواطنني يف البلد، مبا يف ذلك أمنهم، تتخـذ وراء احلـدود الوطنيـة ومـن قبـل مؤسـسات دوليـة                     

دميقراطية؟ فهذه الثغرة القائمة بني املستوى الـوطين، الـذي تقـع فيـه         ختضع لرقابة أو مساءلة    ال

_________________ 
 وقرار اجلمعيـة العامـة لألمـم    A/61/256 انظر أحدث تقرير لألمني العام لألمم املتحدة عن املوضوع الوارد يف            )١٠(  

  .A/RES/61/6املتحدة املقابل له 
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قراطية كالربملانات، واملستوى العاملي الذي ُيتخذ فيه الكثري من القرارات اليـوم،            مؤسسات دمي 
  .“العجز الدميقراطي الدويل”هي مصدر رئيسي ملا ُيسمى اآلن 

. وهــي تفعــل ذلــك بــاطراد يف وســع الربملانــات اختــاذ إجــراءات ملعاجلــة هــذه املــشكلة،  - ٢٦
نــات تتوقــف بالــضرورة علــى النظــام الربملــاين وكمــا تــوحي بــه هــذه الورقــة، فــإن أعمــال الربملا

الــسائد يف أي بلــد مــن البلــدان، وعلــى الــسلطات املمنوحــة جمللــسي الربملــان مبوجــب الدســتور 
بيد أن هذا يـستتبع يف مجيـع البلـدان اسـتخدام هياكـل برملانيـة وأسـاليب                . القانون األساسي  أو

حيـث يكـون ذلـك     ا وحتـديثها عمل وعـادات وجـداول أعمـال علـى صـعيد الربملـان، وتكييفهـ          
  .ضروريا، كي يتسىن لكل مؤسسة أن تتناول أعمال األمم املتحدة واملؤسسات املتصلة هبا

لكل برملان السيادة يف ما يتبعه من هنـج إزاء هـذا العمـل، مبـا يتفـق والعـدد الـوفري مـن                          - ٢٧
ي إىل دمـج أعمـال األمـم        غري أهنا تشترك مجيعا يف بذل جهود ترمـ        . الثقافات الربملانية يف العامل   

وفيمـا تتزايـد قـوة هـذه اجلهـود ويتـسع         . املتحدة يف األعمال التشريعية والرقابية اليومية للربملان      
نطاقها، تسعى الربملانات دوما إىل زيادة الوقوف على أعمال األمم املتحـدة واملـشاركة بطـرق                

  .تزداد تنوعا يف أنشطتها
ــص     - ٢٨ فهــو يعــزز أعمــال   . ر بــالغ األمهيــة يف هــذه املعادلــة   واالحتــاد الربملــاين الــدويل عن

الربملانات، ويقـوم بـدور العامـل املـساعد، وُيـسّهل التفاعـل مـع عـامل األمـم املتحـدة، وبـشكل                       
وكلمـا قويـت الـصلة بـني     . أعم، يساعد يف كفالة مساع آراء اجملتمع الربملـاين يف األمـم املتحـدة          

حتــسنت فرصــة الوصــول إىل الكتلــة احلرجــة املطلوبــة      الربملانــات واالحتــاد الربملــاين الــدويل،    
  .إلحداث تأثري دائم يف األمم املتحدة

إن التحدي املاثـل حـسب تعـبري آخـر قـرار للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة هـو وضـع                          - ٢٩
ألعمــال األمــم  دعــم أكــرب وأكثــر اتــساقا مــن الربملانــات تقــدمي ”اســتراتيجية مــشتركة لكفالــة 

االحتــاد الربملـاين الــدويل إىل أن تــوفر جلنـة شــؤون األمــم املتحـدة التابعــة لــه    ويتطلــع . “املتحـدة 
  .العناصر األساسية هلذه السياسة
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  املرفق الرابع
  

  املؤمتر العاملي الثالث لرؤساء الربملانات

  
٢٠١٠يوليه / متوز٢١- ١٩األمم املتحدة، جنيف،   

    
 SP-CONF-2010/3(b)-R.1               ٣البند     

  ٢٠١٠يوليه / متوز١
  

ــذ مــؤمتر الرؤســاء املعقــود يف           ــارير املتعلقــة بالتقــدم احملــرز من عــرض التق
  ٢٠٠٥ عام

  وضع معايري عاملية للربملانات الدميقراطية  )ب(  
  رواندايف رئيسة جملس النواب ا، كانتبانموالسيدة روز : ملقررا  

  
  مقدمة    

ــذان ع      ــات الل ــان لرؤســاء الربملان ــؤمتران العاملي ــدم امل  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ يقــدا يف عــام ق
 وأكـدا   .دعماً قوياً لعمل االحتاد الربملاين الدويل من أجـل تعزيـز الدميقراطيـة علـى نطـاق العـامل                  

 الربملـان يف توطيـد الدميقراطيـة علـى الـصعيدين الـوطين       يقوم به الرئيسي الذي   الدور  من جديد   
 وهو املؤسسة الرئيسية الـيت ميكـن        وأكدا أن الربملان هو التجسيد احلقيقي للدميقراطية       ،والدويل

وتعهــد الرؤســاء . مــن خالهلــا التعــبري عــن اإلرادة الــشعبية وســن القــوانني ومــساءلة احلكومــات
 مـن مث   الربملانات على نطاق العـامل و      لتقويةبتعزيز االحتاد الربملاين الدويل بوصفه األداة الرئيسية        

  .توطيد الدميقراطية
 فهو يقـوم بوضـع املعـايري        :يل هنجاً ذا شقني لتعزيز الدميقراطية     يتبع االحتاد الربملاين الدو     

لمنظمـة  ل النظـام األساسـي   وهذا العمل مكـرس بـشكل ثابـت يف          .  القدرات يف الربملانات   يبينو
  .عطي دوراً رئيسياً لالحتاد يف تعزيز الدميقراطية عن طريق الربملاناتيي ذال

 كــبرية يف عمــل االحتــاد الربملــاين  تطــوراتونــصف العقــد املاضــيةالعقــد فتــرة  تشــهد  
ويـستعرض هـذا التقريـر التقـدم        . وضـع املعـايري   جمـال   الدويل يف جمـال الدميقراطيـة وال سـيما يف           

. ٢٠٠٥يف عـام  املعقـود  الذي أحرزه االحتاد الربملاين الدويل يف هذا اجملال منـذ مـؤمتر الرؤسـاء            
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 خالهلــا املــضي قــدماً بتلــك العمليــة  حيــدد أيــضاً اخلطــوات القادمــة الــيت يــستطيع االحتــاد مــن  و
  .واالحتفاظ بدوره الرائد يف وضع وتعزيز معايري وقيم الدميقراطية

  
  هنج االحتاد الربملاين الدويل يف وضع املعايري    

ــذ       ــب إىل ال ــا جيل ــاً م ــايري غالب ــة    هنإن وضــع املع ــا شــخص أو جمموع ــوم فيه ــة يق  حال
 على اآلخـرين دون     “احلكم” مبوجبها    ميكن اليتأشخاص بوضع جمموعة من القواعد واملعايري       

 تقـوم وتـشمل العمليـة وضـع مؤشـرات     . م أو مبسامهة ضئيلة منـه   ممسامهة ممن يتم احلكم عليه    
مـستخدمة  قيميـة   /إصـدار أحكـام نوعيـة     ب كـثري مـن األحيـان     على أساسها أطـراف خارجيـة يف        

راً كـبرياً  تيـة وقـد ال حتقـق قـد     هذه العمليـة جمـاالً واسـعاً لالعتبـارات الذا        تيحوتـ. مقاييس كمية 
ال تبــدو أهنـا حتقـق غرضــاً   تـصنيفية  رمبـا تـؤدي إىل وضــع جـداول    بــل  .مـن الناحيـة املوضـوعية   

املوجـودين  االمتعـاض لـدى     يف حني تثري    ومن مث إسعادهم،     ،“الطالب النجباء ”سوى مكافأة   
  . اجلدولأسفليف 

وهـو  عطـاء  هو يأمل أن يكون هنجاً أكثر  لقد اتبع االحتاد الربملاين الدويل هنجاً خمتلفاً و         
ومن العوامل احلامسـة يف جنـاح       . وهو هنج تشاوري شامل يقوم على املشاركة      . هنج غري إلزامي  

  .هذه العملية أن تعود ملكيتها وقبوهلا إىل أولئك الذين يتم تقييمهم
ت منــه بــأن أشــرك االحتــاد الربملــاين الــدويل الربملــانيني يف وضــع املعــايري يف اعتقــاد ثابــ     

 ،املبادئ الدميقراطيـة ال ميكـن حتقيقهـا دون وجـود املؤسـسات واملمارسـات الـسياسية املالئمـة                  
 أو ســاعدت وأن هــذه املؤســسات ال ميكــن اعتبارهــا دميقراطيــة إال إذا جــسدت هــذه املبــادئ  

هلـا علـى حنـو مجـاعي حتديـد          وتشارك الربملانات على حنو مستمر يف حـوار يتـيح           . على تنفيذها 
أن جتــسد املبــادئ عليهــا  بأنــه يــتعني العلــمحيقــق املــسامهة الفعالــة يف حتقيــق الدميقراطيــة مــع  مــا

 .والقيم الدميقراطية إذا أرادت حتقيق هذا اهلدف
  

  املعامل الرئيسية األخرية يف جمال وضع املعايري على الصعيد العاملي    
  ١٩٩٧اإلعالن العاملي بشأن الدميقراطية لعام     

 يف إطـار    ،وضـع املعـايري   ب فيما يتعلق  ،االحتاد الدويل عمل  إىل استعراض   نظر  أن ي ينبغي    
فقـد  . ١٩٩٧ الذي اعتمـده االحتـاد الربملـاين الـدويل يف عـام           ،اإلعالن العاملي بشأن الدميقراطية   

حـدة املبـادئ   ا وثيقـة و ليـدون يف اإلعـالن اخلطـوة األوىل مـن جانـب اجملتمـع الـدويل           هـذا   كان  
  .ر التأسيسية للدميقراطية على الصعيدين الوطين والدويلاألساسية والعناص
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ــارامت االعتــراف بــاإلعالن بوصــفه  و   ــة   معي ــه  ميكــن علــى أساســه قيــاس الدميقراطي وبأن
 املقـرر   أمـا .  أساساً للعمل الـذي نفـذه االحتـاد الربملـاين الـدويل مـؤخراً يف وضـع املعـايري                   يشكل

سـبتمرب يومـاً    / أيلـول  ١٥ بـإعالن    ،٢٠٠٧يف عـام    الذي اختذتـه اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة            
ن العاشرة العتمـاد اإلعـال    السنوية  إحياء للذكرى   فإنه يشكل يف جانب منه       ،دولياً للدميقراطية 

  .العاملي بشأن الدميقراطية
حاجــة إىل وجــود  ، الــواردة يف اإلعــالن،املبــادئ والقــيم املتعلقــة بالدميقراطيــةتتــضمن   

 وحتقيق العدالـة االجتماعيـة وتعزيـز        ساسية لألفراد وكرامتهم وتعزيزها   احملافظة على احلقوق األ   
 مبا فيهـا    ، مجيع عناصر اجملتمع   ووجوب أن تكون   ،التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات   

منافـسة  وإىل وجـود     ؛ يف إدارة اجملتمـع    ة كاملـ  قادرة علـى أن تـشارك مـشاركة       الرجال والنساء   
ــراد اجملتمــع   إشــراك مجإىل سياســية حــرة و  ــع أف ــسلطة واســتخدامها   ي كوســيلة للوصــول إىل ال

ــصادية      و ــة االقتـ ــسلم والتنميـ ــة والـ ــصلة بـــني الدميقراطيـ ــد الـ ــانون وتوطيـ ــسيادة القـ ــزام بـ االلتـ
  . واالجتماعية والثقافية

 يؤكد اإلعالن أمهية إجراء انتخابات حرة ونزيهة كوسيلة لـتمكني الـشعوب              ،ولذلك  
واحلاجة إىل تشكيل حكومة يتسم نشاطها بالفعالية واألمانـة والـشفافية           ؛من التعبري عن إرادهتا   

للدولـة  يتم اختيارها حبرية وتكون مـسؤولة عـن إدارة الـشؤون العامـة وإقامـة مؤسـسات قويـة                   
الالزمـة  سبل  الـ سلطات و الـ فيها الربملان الذي يتم فيه متثيل مجيـع عناصـر اجملتمـع وتتـوفر لـه                  مبا
  .حلكومة واإلشراف عليهاا ات لعملالتشريعوضع ب من خالل لتعبري عن إرادة الشعل

الـيت تنطبـق    املبـادئ   أن  يشدد على   هو  و. يؤكد اإلعالن أيضاً البعد الدويل للدميقراطية       
يف إدارة القـضايا    ينبغـي أن تنطبـق أيـضا         ، الدميقراطيـة علـى الـصعيد الـوطين        على مـسألة حتقيـق    

أن يكـون سـلوكها منـسجماً مـع         مـدعوة إىل    الـدول    فـإن ولـذلك   . العاملية على الصعيد الدويل   
 احلوكمــة علــى الــصعيد  ة لتوجيــهاملؤســسات واآلليــات املنــشأ أن تكــون إىل القــانون الــدويل و

  . العلمي منفتحة وشفافة ومساَءلة
  

  )٢٠٠٦: (دليل ملمارسة جيدة: الربملان والدميقراطية يف القرن احلادي والعشرين    
 تقريـراً   ،٢٠٠٥سـبتمرب   / يف أيلـول   املعقود ،اين لرؤساء الربملانات  تلقى املؤمتر العاملي الث     

اسـتعرض أيـضا   و.  بـدأه لوضـع املعـايري   قـد االحتاد الربملاين الدويل  الذي كان   عمل  المرحلياً عن   
أكمل االحتاد الربملاين الدويل ذلك الدليل ونشره يف عـام          قد  و. مشروع دليل بشأن الدميقراطية   

حيــدد قــيم الربملــان هــو و. ىل اإلعــالن العــاملي بــشأن الدميقراطيــةإيل ويــستند هــذا الــدل. ٢٠٠٦
، الـشفافية، القابليـة للمـساءلة والفعاليـة         يالتمثيلـ الطـابع   : على النحو التايل  وأهدافه  الدميقراطي  
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 ويتـضمن   ،حيدد اآلليـات املؤسـسية لتحقيـق هـذه القـيم          و. عد الوطنية والدولية واحمللية   على الصُ 
  .بيق هذه القيم واألهداف من جانب الربملانات على نطاق العاملأمثلة لكيفية تط

ملبــادئ الــيت تقــوم عليهــا أنــشطة االحتــاد الربملــاين الــدويل يف وضــع املعــايري،      باوعمــالً  
ــدليل إىل ترتيـــب الربملانـــات أو إجـــراء تقيـــيم لنوعيـــة الدميقراطيـــة يف بلـــداهنا       يـــسعى ال .  الـ

 التأسيـسية   اخلـصائص  مـن جانـب اجملتمـع الربملـاين علـى            ا عامـ  ايعكس بدالً من ذلك اتفاق     وإمنا
ويـشكل  . تنفيـذها ل الالزمـة  املؤسـسية    الوسـائل  و ، والقيم الـيت يقـوم عليهـا       ،للربملان الدميقراطي 

عرضــاً للنظريــة وجتميعــاً للممارســات اجليــدة الــيت تقــوم بتنفيــذها الربملانــات يف آن معــا الــدليل 
  . سن القوانني واإلشراف والتمثيل:الدستورية؛ وهيهتا علها أكثر قدرة على إجناز والياجل

خالفـاً للفكـرة الـشائعة علـى     و. صـدر برنـامج الدميقراطيـة    ويضع الـدليل الربملانـات يف     
 الــدليل، مــن خــالل أمثلــة   يــبنيات،نطــاق واســع بــأن الربملانــات ال ترقــى إىل مــستوى التوقعــ  

ويتـضح مـن    . مـسؤولة أمـام ناخبيهـا     امل لتبقـى    يف مجيع أحناء الع   تقوم به الربملانات     ملموسة، ما 
هـو مطلـوب لكـي يكـون        بـشأن مـا     حاليـا    جيري علـى الـصعيد الـدويل         ا صحي االدليل أن نقاش  

 أن التحديات اليت تواجه الربملانات يف القرن احلـادي والعـشرين هـي    يتضحو. الربملان دميقراطيا 
للتــصدي بعض بــبعــضها ن يقتــدي أ الربملانــات بــلــدى ديات مماثلــة وأن شــعوراً بــدأ يترســخحتــ

  .التحديات لتلك
  

  )٢٠٠٨(جمموعة أدوات للتقييم الذايت للربملانات : تقييم الربملانات    
أدت هذه التغـيريات إىل قيـام العديـد مـن الربملانـات باسـتعراض أدائهـا وطـرق عملـها                       

ــدويل  ،هــامولتيــسري مها.  عليهــاوإدخــال حتــسينات  ٢٠٠٦ام يف عــ أصــدر االحتــاد الربملــاين ال
 تقيـيم  علـى وكـان القـصد منـها مـساعدة الربملانـات وأعـضائها         . للتقيـيم الـذايت   أدوات  جمموعة  
ــاأدائهــم  ــة و   مل وفق ــات الدميقراطي ــا يف الربملان ــة عموم ــايري مقبول ــات والطــرق  لع ــد األولوي تحدي

قراطيـة  ونظرا الستناد جمموعـة األدوات إىل قـيم ومبـادئ دمي   . تعزيز الربملاناتاملطلوب اتباعها ل 
بـصرف  و جبميع الربملانات مهما كان النظام السياسي الذي تتبعه          تتعلقمعترف هبا عامليا، فإهنا     
  .النظر عن درجة تطورها

 حكــم خــارجي علــى  يف ترتيــب الربملانــات أو إصــداراهلــدفومــرة أخــرى ال يتمثــل   
لفـاعلون الرئيـسيون    هـم ا  ن أنفـسهم الـذين      و عمليـة التقيـيم الـذايت الربملـاني        ويتـوىل . برملان معني 
وعــة أســئلة تــدعو إىل لتقيــيم الــذايت إطــارا يتــألف مــن جمماوتــوفر جمموعــات أدوات . والقــضاة

نطـالق لبـدء حـوار عمـا هـو مفيـد وعمـا حيتـاج إىل         اومتثل األسئلة نقطة   . قيميةإصدار أحكام   
  :وينقسم إطار العمل إىل ستة فروع هي. التحسني
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  لربملانل الطابع التمثيلي  •  
   عن اجلهاز التنفيذيإشراف الربملان  •  
  القدرة التشريعية للربملان  •  
   وإمكانية الوصول إليهالربملانشفافية   •  
   الربملانمساءلة  •  
   الدوليةاتمشاركة الربملان يف السياس  •  

 بعـضها  يفـضل  رمبـا  ،نفـسها ب يف إدارة جمموعـة األدوات    ةلربملانـات حـر   ا تبقىيف حني     
ولـذلك  .  أو املعرفـة الفنيـة     ةالقـدر منـها االفتقـار إىل      عدة أسـباب    لارجية  اخلساعدة  أن يطلب امل  

 وميكــن دعــوهتم ملــساعدة ،قــام االحتــاد الربملــاين الــدويل بإنــشاء فريــق مــن امليــسرين وتدريبــهم  
 اسـتخدم هـذه اجملموعـة برملانـات يف بلـدان متقدمـة              قـد و. الربملانات يف إدارة جمموعة األدوات    

 اإطــارلتكــون ختطــيط اســتراتيجي أو يف إطــار عمليــة  علــى ســبيل املثــال، ؛النمــو وبلــدان ناميــة
 جمموعــة األدوات برملانــات ، اســتخدم٢٠٠٩ففــي عــام . الســتعراض دوري ألنــشطة الربملــان 

يف روانــدا وســرياليون و. وكمبوديــا وســرياليون وروانــدا وجنــوب أفريقيــا وباكــستان ســترالياأ
برملانــا البحــرين قــد أبلــغ و.  خــرباءعــن طريــقري العمليــة ســاهم االحتــاد الربملــاين الــدويل يف تيــس

  .وأيرلندا مؤخرا أهنما يستخدمان جمموعة األدوات يف تقييم أدائهما
 ،وتستند جمموعة األدوات إىل مفهوم أن التحول إىل الدميقراطية ال ميثـل حـدثا منفـردا                 

 ،ؤســسات الدميقراطيــةوإمنــا هــو عمليــة مــستمرة تــستدعي التقيــيم الــذايت املــستمر مــن قبــل امل   
  .وإدخال تدابري تصحيحية حسب االقتضاء

إقامــة الــصلة الــضرورية بــني وضــع املعــايري وبنــاء  إىل  االحتــاد الربملــاين الــدويل يــسعىو  
واســتخدمت جمموعــة األدوات . إحــدامها األخــرىعــزز وكلتــا العمليــتني تالقــدرات للربملانــات 

.  يف املــستقبلاملتعلقــة بتطورهــااالســتراتيجية تعــديل اخلطــط  وأملــساعدة الربملانــات يف وضــع  
اخلــدمات  وأوميكــن اســتخدام نتــائج التقييمــات يف إجــراء دورات تدريبيــة أو تقــدمي املــشورة    

  . األخرى اليت يقدمها االحتاد الربملاين الدويل إىل الربملانات املستفيدة
  

  املبادرات األخرى لوضع املعايري    
 عـن طـرق     رى يف وضـع معـايري ومرجعيـات فـضال         يشارك عـدد مـن املؤسـسات األخـ          

  : على النحو التايل،تقييم األداء الربملاينل
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بوضــــع أســــس مرجعيــــة ، ٢٠٠٦يف عــــام  ،قامــــت الرابطــــة الربملانيــــة للكومنولــــث  •  
يف ومت وضـع األسـس املرجعيـة للرابطـة الربملانيـة للكومنولـث              . للتشريعات الدميقراطية 

 عنـاوين   أربعـة  إىل   تسم أساسـا مرجعيـا قُُـ      ٨٧ت  ومشلـ . شكل بيانات بدال من أسئلة    
 وقـيم   ة التـشريعي  الـسلطة  ووظـائف    يةالتـشريع السلطة  أسس عامة وتنظيم    : رئيسية هي 

  .يةالتشريع السلطة
قــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي الــدعم إلصــدار نــسخ إقليميــة لألســس املرجعيــة      •  

اجلمعيــة الربملانيــة للفرانكفونيــة مــاد وأدى ذلــك إىل اعت. للرابطــة الربملانيــة للكومنولــث
ويعمـل املنتـدى الربملـاين للجماعـة        .  الدميقراطيـة   الـسلطة التـشريعية    جمموعة مـن معـايري    

  .فريقيألإصدار نسخة إقليمية لربملانات اجلنوب امن أجل اإلمنائية للجنوب األفريقي 
تقـصائية عـن الفجـوة      قام املعهد الدميقراطي الوطين للشؤون الدوليـة بـإجراء دراسـة اس             •  

 يف حـد  تقييمـا سـة للمعهـد   اروال متثل أداة الد. ة الربملانيةبني السلطة الربملانية واملمارس  
 ات ومنظمـ اتالربملـانيني ومـوظفي الربملانـ    وجهـات نظـر    وإمنـا هـي طريقـة جلمـع       اذاهت

اسـتخدام تلـك    بـشأن    ماجملتمع املدين بـشأن الـسلطات املتـصورة للربملانـات وتـصوراهت           
ــس ــع لطات يف الـ ــةواقـ ــشمل أداة اال. املمارسـ ــد    وتـ ــتخدمها املعهـ ــيت اسـ ــصاء الـ ستقـ
مــا يــتم إدراجهــا يف األســس املرجعيــة للربملانــات الدميقراطيــة أو يف  مــسألة كــثريا  ٢٥

  .أدوات التقييم الذايت للربملانات
التقيــيم أدوات قــررت رابطــة األمانــات العامــة للربملانــات إعــداد نــسخة مــن جمموعــة      •  

وقـد ضـم   .  لالحتاد الربملاين الدويل لتقـدميها إىل اإلدارات الربملانيـة بـصفة خاصـة       الذايت
 تـشرين   ٢٢مؤمتر نظمه االحتاد الربملاين الدويل ورابطـة األمانـات العامـة للربملانـات يف               

 ومــــوظفي برملانــــات متخصــــصني ني عــــامء برملــــانيني وأمنــــا٢٠٠٩أكتــــوبر /األول
  .تقييم الربملانات موضوع ملناقشةومنظمات برملانية 

 يف اجملتمعــات الــيت أظهــرت رغبــة أكيــدة يف  جــداظــل االحتــاد الربملــاين الــدويل نــشطا    
ملفهوم التقييم الـذايت    النطاق  وقد استطاع تأمني قبول واسع      . تقييم األداء الربملاين  لتطوير طرق   

  . فعالة ملساعدة الربملانات يف حتسني أدائهامن حيث كونه وسيلة 
  

   املقبلةاخلطوات    
 ،ويف احلقيقـة  .  على نطـاق واسـع     لقي عمل االحتاد الربملاين الدويل لوضع املعايري قبوال         

حتــسني األدوات  وأ/ولوضــع مـن اجلهــود  طلـب العديــد مــن الربملانـات إىل االحتــاد بــذل املزيــد   
  .تقدم يف حتقيق املفاهيم األساسية للدميقراطيةما حترزه الربملانات من لقياس 
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 روابـط أوثـق مـع قواعـدها         عليهـا أن تقـيم    الربملانات تواجه مـسائل الـشرعية و      ال تزال     
تــصدى هلــا الربملانــات يف تالتحــديات الرئيــسية الــيت يــتعني أن  املــسائل ومتثــل هــذه . االنتخابيــة

  .القرن احلادي والعشرين
  مجلـة أمـور، الوسـائل الـيت        يف ، لرؤسـاء الربملانـات    سوف يناقش املؤمتر العاملي الثالث    و  

تستطيع الربملانات مـن خالهلـا تـأمني املـساءلة الدميقراطيـة علـى نطـاق العـامل مـن أجـل الفائـدة                        
 الربملانات وأعضاؤها مـثال   أن تكون   ويتطلب حتقيق هذا اهلدف     . أزمةاملشتركة يف عامل يواجه     

 أقواهلـا،  أن تكون مسؤولة أمام قواعدها االنتخابيـة مـن خـالل            جتهاد من أجل  يف اال حيتذى به   
  .أفعاهلاوفوق ذلك كله، 

مـساعدة  وحيتاج االحتاد الربملاين الدويل ملواصـلة دوره الريـادي يف جمـال وضـع املعـايري                   
ويدرك املؤمتر العاملي الثالـث لرؤسـاء       . الربملانات لتقدمي مسامهة نشطة يف ما يتعلق بالدميقراطية       

 الربملاين الدويل إىل تعزيز أنـشطته       الربملانات هذه احلقيقة ويدعو مشروع وثيقته اخلتامية االحتاد       
  .لدعم الدميقراطية

ــة التحــضريية للمــؤمت     االحتــاد الربملــاين ر الفكــرة القائلــة بــضرورة أن حيــرز أيــدت اللجن
  هـذه  ومـن شـأن   .  بإنشاء آليـة اسـتعراض طوعيـة لـألداء الربملـاين           ،هذه العملية تقدما يف   الدويل  

 يف تقيـيم  بعـضها بعـض  املـسؤولية اجلماعيـة ومـساعدة     اآللية أن توفر للربملانات فرصة ملمارسـة        
 أن الربملانـات تـسعى إىل ممارسـة واجباهتـا يف َسـن القـوانني            مـا دامـت   و. كل منها وحتسني أداء   

 سـوف يكـون تبـادل اخلـربات واملمارسـات اجليـدة             ،واإلشراف والتمثيـل بطريقـة أكثـر كفـاءة        
  .الناشئة من هذه اآللية مفيدا جلميع الربملانات

 ، األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــةيفعلــى غــرار اآلليــات املماثلــة الــيت مت إنــشاؤها   
وســتكون . ســوف تــستند ممارســة احتــاد الربملــان الــدويل إىل قــيم وقواعــد ومعــايري متفــق عليهــا 

املـشاركة وتتـسم بالـشفافية فـضال عـن جتـسيدها يف             قائمـة علـى     عملية االسـتعراض تـشاورية و     
 الربملانـات   علـى أيـدي   وسـوف تـتم     . بني أصحاب املصلحة املعنـيني الرئيـسيني      احلوار والتفاعل   

سـتتوفر لكـل   واملشاركة فيها بـشكل طـوعي متامـا     وستتم  .  أي تدخل سياسي   بعيدة عن ذاهتا و 
  .عملية امللكية الوطنية الكاملة

  يف  أن تـشارك   وأ اهـا مجاعيـ   أن ترصـد أدائ   ال توجد آليـة عامليـة حاليـا تتـيح للربملانـات               
  . اذاهتا مجاعيالربملانات تقاسم اخلربات أو االقتداء ببعضها البعض على أساس معيار حددته 
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  اخلتام    
احلوكمـة  سؤولية يف نظـم  املـ   مزيـد مـن   تطلب معاجلة مسألة شرعية الربملانات وتأكيد     ت  

. دميقراطيـة  الرائـد يف تعزيـز ال      ها تواصل الربملانات القيام بـدور     أن ،الوطنية والعاملية على الُصعد   
ويف تلـك احلالـة   . ذاهتـا علـى  وضـع معـايري تطبقهـا    يف  والتزامهـا  القياديدورها وعليها أن تربز   

علـى  مزيـدا مـن املـساءلة يف جمـال احلوكمـة      تطلـب  كـي  فقط ميكن أن تصبح يف وضع أفـضل ل   
ــصعيد ــاملي ينال ــوطين والع ــا صــلبا      .  ال ــشكل أساس ــستطيع أن ت ــضا ت ــط أي ــة فق ــك احلال ويف تل

  .الدميقراطية تعزيزل
  


