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 وثائق متنوعة   

  
 
 

 الفعالية الجانبية للبرلمانات األفريقية:

 وضع توصيات ندوة أبيدجان موضع التطبيق

 (4115) ،0451 ،بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن لألمم المتحدة

 (04:01 - 01:01) ،4102تشرين األول/أكتوبر  42

 صالة جنيف، ملحق مركز مؤتمرات فاريمبي، مركز المؤتمرات بجينيف

 مذكرة مفاهيم

 ،5151ندوة إقليمية لتعزيز التنفيذ الفعال للقرار  ،3152شباط/فبراير  33و  33عقدت في يومي 
في أفريقيا بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية. وقد  ،(3115)

 بالتعاون مع الجمعية الوطنية لساحل العاج، وبدعم مالي من ،نظمت الندوة من قبل االتحاد البرلماني الدولي
دوة: تعزيز قدرات (. وكانت األهداف الرئيسية للنUNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )

د من هذه للح ،البرلمانات في تقييم المخاطر المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل؛ واتخاذ التدابير الالزمة
 ،عضواً برلمانياً  23شخصاً، بما في ذلك  01المخاطر في المنطقة األفريقية. وقد شارك في الندوة أكثر من 

 برلماناً. 51من 

علقة من هذه القارة لمواجهة ومعالجة تعقيد الواجبات والتحديات المت ،برلمانيينومثلت الندوة الفرصة األولى لل
بتنفيذ القرار. كما أتاحت الندوة أيضًا تحديد الممارسات الجيدة بحيث يتم التمكن من تنفيذ القرار على 

ي المراجعة ف ،نحو فعَّال في أفريقيا. وتشكل تلك الممارسات الجيدة مساهمة االتحاد البرلماني الدولي
 (.e.pdf-www.ipu.org/pdf/publications/R1540) ،(3115) ،5151الشاملة لتنفيذ القرار 

http://www.ipu.org/pdf/publications/R1540-e.pdf
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 لوتمثل هذه الفعالية الجانبية متابعًة ألعمال ندوة أبيدجان، وقد تم إقامتها لمواصلة رفع الوعي وحشد العم
في جميع أنحاء المنطقة األفريقية. إنَّ جميع البرلمانات اإلفريقية  ،(3115) ،5151البرلماني حول القرار 

 للمشاركة. مرحب بها

التزامات الدول األعضاء بموجب  ،وخالل االجتماع، ستلقى على المشاركين المعلومات واإلرشادات بشأن
لمسؤوليات المحتملة لجهات التنسيق البرلمانية (، والتي ستناقش األدوار وا3115) ،5151القرار 

على المستوى الوطني، وإقامة االتصاالت  ،(3115) ،5151". وسيشمل هذا الدور تعزيز القرار 5151"
ومتابعتها مع السلطات الوطنية والدولية ذات الصلة. وسيقوم المشاركون أيضاً بدراسة الممارسات الجيدة في  

نفيذ ة طوعية، ووضع وتنفيذ تدابير الرقابة التشريعية وغيرها، وإعداد تقارير التكيفية صياغة خطط عمل وطني
 ،ن توجيههاوالتأكد م ،الوطنية. وتشمل هذه الفعالية أيضاً: مناقشة سبل الحصول على المعلومات المناسبة

 .فاعلية رالصلة؛ وكيفية العمل مع الحكومة لتنفيذ القرار بشكل أكث ذويإلى جميع النواب والموظفين 

 النتيجة المتوقعة

وسيتمكن  ،(3115) ،5151المتعلقة بقرار تنفيذ  ،ستتاح للمشاركين فرصة للتعرف على القضايا الراهنة
وإطالع زمالئهم حول ما فعلوه منذ ندوة أبيدجان. وأخيرًا فإن هذا  ،المشاركون أيضًا من تبادل الخبرات

من أجل الحفاظ  ،5151 ،الحدث يجب أن يطلق تقديم توصية للتعرف على جهات التنسيق البرلمانية
 وتدفق المعلومات حول هذا الموضوع في البرلمانات الوطنية. ،على استمرار تحقيق الفائدة

 التنظيم

يكون سة عن حوار تفاعلي متبادل بين البرلمانيين والخبراء. وبعد المالحظات االفتتاحية، ستكون الجلسة عبار 
مة الفورية متوفرة إدارتها. الترج بتسييرلتبادل وجهات النظر التي سيقوم الخبراء ذوي الصلة  المجال مفتوحاً 

 والفرنسية. ،اإلنجليزية تين،باللغ
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Concept note 

 
On 22 and 23 February 2016, a regional seminar was held to promote the effective 
implementation in Africa of resolution 1540 (2004) on non-proliferation of weapons of 
mass destruction to non-state actors. The seminar was organized by the Inter-
Parliamentary Union in cooperation with the National Assembly of Côte d'Ivoire, and with 
financial support from the UN Office for Disarmament Affairs (UNODA). The main 
purposes of the seminar were: to strengthen the capacity of parliaments to assess the 
risks related to weapons of mass destruction; and to take the necessary measures to 
reduce those risks in the African region. More than 90 people participated in the seminar, 
including 72 parliamentarians from 18 parliaments.  
 

The seminar was the first opportunity for parliamentarians from the same continent to 
meet and address the complexity of the obligations and challenges around implementing 
the resolution. The seminar also allowed good practices to be identified so that the 
resolution can be effectively implemented in Africa. Those good practices constituted the 
IPU's contribution to the Comprehensive Review of the implementation of resolution 
1540 (2004) (www.ipu.org/pdf/publications/R1540-e.pdf). 
 

This side event follows up on the Abidjan seminar. It is designed to continue raising 
awareness of and mobilizing parliamentary action on resolution 1540 (2004) across the 
African region. All African parliaments are welcome to participate.  
 

During the meeting, participants will receive information and guidance on Member State 
obligations under resolution 1540 (2004). They will discuss the possible roles and 
responsibilities of parliamentary '1540 focal points'. That role will include promoting 
resolution 1540 (2004) nationally, and establishing and maintaining contact with the 
relevant national and international authorities. Participants will also examine good 
practices on how to draft voluntary national action plans, develop and implement 
legislative and other oversight measures, and prepare national implementation reports. 
The event will also include: discussion of how to obtain appropriate information and 
ensure it is forwarded to all relevant MPs and staff; and how to work with government so 
as to implement the resolution more efficiently.  
 
Expected outcome  
 

Participants will have an opportunity to learn about current issues related to implementing 
resolution 1540 (2004). They will also be able to share their experience and inform their 
peers about what they have done since the Abidjan seminar. Finally the event should 
kick-start delivery of the recommendation to identify parliamentary 1540 focal points in 
order to sustain interest and information flow on the subject within national parliaments. 
 
Format  
 

The session will be an interactive debate between parliamentarians and experts. After 
introductory remarks, the floor will be open for an exchange of views facilitated by 
relevant experts. Interpretation will be in English and French.  

http://www.ipu.org/pdf/publications/R1540-e.pdf
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