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CL/199/8-DR المجلس الحاكم 

  1122 سبتمبر/  أيلول 12

 

 
 :7170-7102المعدلةاالتحاد البرلماني الدولي  اتيجيةر تسا

 

(، على اللجنة التنفيذية 3135ـ  3152تم تعميم مسودة أولية منّقحة الستراتيجية االتحاد البرلماني الدولي )
لالتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء المجموعات الجيوسياسية، وذلك قبل انعقاد جمعية االتحاد البرلماني 

ماً. وتقرر إرسال النص إلى جميع في لوساكا، حيث كانت المراجعات بشأنها إيجابية عمو  531الدولي 
 51األعضاء في االتحاد البرلماني الدولي، والدعوة لتلقي تعليقاتهم ومداخالتهم بحلول الموعد النهائي في 

تموز/ يوليو. وقد ردت مساهمات من عدد من برلمانات الدول األعضاء، وكذلك من الشركاء الرئيسيين 
مات إلى أقصى حد ممكن في النص المعدل الحالي، والذي لألمم المتحدة. وقد انعكست هذه المساه

تم إعداده من ِقبل األمانة العامة لالتحاد البرلماني الدولي. وستقوم اللجنة التنفيذية بدراسة المسودة الحالية، 
، 511 استراتيجية معدلة لالتحاد البرلماني الدولي في دورته إقراروتقديم توصية إلى المجلس الحاكم بهدف 

 في جنيف. 3152ي تشرين األول/أكتوبر ف

 

 

  



                                                                            لالتحاد البرلماني الدولي  531الجمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 3152تشرين األول/ أكتوبر  32 – 33جنيف، 
 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
                                                                  3152سبتمبر  أيلول / 31      

 

 البرلماني الدولي االتحادستراتيجية ال المشروع المعدل

 7170 -7102للفترة بين أعوام 

 برلمانات ديموقراطية قوية تخدم الشعوب

 

 لالتحاد البرلماني الدولي 135الدورة 

 (7102تشرين أول / أكتوبر  72-72) جنيف / سويسرا 

 الرؤية

عالمًا يعول فيه على كل صوت، حيث تكون الديمقراطية والبرلمانات في خدمة الشعوب من أجل ننشد 
 تحقيق السالم والتنمية.

 بيان الرسالة

 البرلماني الدولي هو المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. االتحاد

بير عن حاجات لبرلمانيين للتعونعمل مع البرلمانات وا ،نقوم بتوطيد الحوكمة والمؤسسات والقيم الديمقراطية
 واالستجابة لها. هاوتطلعاتالشعوب 

ونحن نعمل من أجل تحقيق السالم وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين، وتمكين دور الشباب وتحقيق 
 التنمية المستدامة عبر الحوار والّتعاون السياسي والعمل البرلماني.

 القيم الجوهرية

ئه وأمانته أعضا)البرلماني الدولي برمته  االتحاداسية هو سريانها على مجتمع الهدف من هذه القيم األس
 وأن تكون بمثابة مبادئ إرشادية لكل إجراءاتنا. (العامة
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: ضمان معاملة كل األفراد أو مجموعات األفراد بشكل عادل، وبالطريقة ذاتها دون تمييز، بغض المساواة
الدين أو المعتقد أو القناعة السياسية أو التوجه الجنسي أو السن.  الّنظر عن العرق أو الجنس أو العجز أو

 ونقوم بتعزيز المساواة حيث يتمثل الهدف النهائي بالحّد من التمييز والظلم.

: تسخير الطيف الكامل للرؤى والحاجات واالهتمامات داخل المجتمع، من أجل تعزيز الشعور الشمولية
 .مثّلهاكافة وت  ت الشاملة التي تعكس اهتمامات كافة قطاعات المجتمعباالنتماء. ونحن ندعم البرلمانا

وغيرها من  ،: تقدير واحترام واعتراف باالختالفات الثقافية والدينية والعرقية والسياسية واللغويةاالحترام
 االختالفات. ونحن ندعم االحترام المشترك كمطلب أساسي للحوار البناء وتسوية النزاعات.

ونزاهة  ،العمل بشرف وانفتاح واستقامة، دون التنازل عن الحقيقة. وتعتبر نزاهة البرلمان كمؤسسة: النزاهة
عاماًل جوهريًا في شرعيته. ونحن نعمل كوسيط محايد في الصراعات أو األوضاع التي تلي  ،أعضائه

 الصراعات.

المي. مجتمع البرلماني العالمجتمع والتكاتف ووحدة مصالح الإلى  : تعزيز اإلحساس باالنتماءالتضامن
والعمل معاً كفريق واحد. ونقوم بتعزيز التضامن البرلماني في مجاالت العمل والتعاون بين  بعضاً ودعم بعضنا 
 البرلمانات.

 

 األهداف االستراتيجية

 : بناء برلمانات قوية وديمقراطية0الهدف 

ت جودة الحوكمة من مقوما ،والتمثيل ،والموازنة ،والرقابة ،تعتبر وظائف البرلمان األساسية في التشريع
 7170و 7102 بين عامي للحقبة الممتدة ،البرلماني الدولي االتحادالشاملة للبالد. وتركز استراتيجية 

لتمكين البرلمانات من المساهمة في الديمقراطية والمساعدة على  ،على تعزيز هذه الوظائف األساسية
 تلبية تطلعات الشعوب.
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عد أمراً ي ها،جميعور البرلمان في ضمان المساءلة عن االلتزامات التي قطعت على المستويات إن د 
 ،02حاسماً لحسن سير العمل في أي نظام ديمقراطي. ويتوافق ذلك أيضاً مع هدف التنمية المستدامة 

حول تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة. ونحن نتبع نهجاً متكامالً 
 بتطوير األبحاث واألدوات ووضع القواعد، ثمّ تطبيقها بوسائل ملموسة في السياقات الوطنية.

 تطوير وضع المعايير وجيل المعرفة

البرلمان ين في كما هو مب  ،في تطوير معاييره من أجل برلمانات ديمقراطية ،البرلماني الدولي االتحادسيستمر 
ائها بناء . وسنشجع البرلمانات على تقييم أددليل للممارسة الجيدة: والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين

ت عوسننشئ آليات وأدوات للبرلمانات لمراجعة أدائها على أساس تطوعي. ومتى د ،على هذه المعايير
ذلك، فسنعمل على وضع المعايير والمبادئ اإلرشادية الجديدة في سبيل الممارسة البرلمانية إلى  الحاجة
 الجيدة.

وسنستمر بالعمل كمنّصة دولّية لجمع المعلومات ونشرها، وكذلك توليد المعرفة حول البرلمانات واإلجراءات 
، PARLINEالخاّصة بنا على اإلنترنت مثل والممارسات البرلمانية. كما سوف نطّور قواعد البيانات 

وسنجمِّع وننشر المعلومات حول المرأة في البرلمان ومشاركة الشباب. وبشكل دوري، وبالتعاون مع برنامج 
ول حالة برلمانات ح التقرير البرلماني العالميسينشر  ،البرلماني الدولي االتحاداألمم المتحدة اإلنمائي، فإّن 

يركّز على الممارسات الجيدة للبرلمانات والموضوعات  ،تطبيق برنامج للمنشوراتى إل العالم. وسنسعى
 الجديدة والناشئة في التنمية البرلمانية.

 

 بناء القدرات المؤسسية

تعتبر البرلمانات الفعالة والمنظمة والمجهزة بموارد جيدة أمرًا ضروريًا للديمقراطية النابضة بالحياة. وتؤكد 
للتنمية المستدامة على  ،3131التنمية العالمية المنصوص عنها في جدول أعمال األمم المتحدة التزامات 

برلمانات في في تعزيز ال ،البرلماني الدولي االتحادأهمية مساهمة البرلمانات في الحوكمة الجيدة. وسيستمر 
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راع و / خرجت مؤخراً من صم مع التركيز بشكل خاص على البرلمانات في البلدان التي ،جميع أنحاء العال
أو الدول التي تشهد عملية التحول نحو الديمقراطية البرلمانية، من خالل تقديم المشورة المخّصصة وبرامج 

ت لتطوير من خالل تمكين البرلمانا ،المبادئ المشتركة لدعم البرلماناتالمساعدة. وبالقيام بذلك، فسنطبق 
، فإن لمبادئ المشتركةاللقيام بوظائف التشريع والرقابة والموازنة والتمثيل. وتماشياً مع  ،لقدراتها بصورة فعالة

سيتعزز على أساس مسؤولّية البرلمانات في أخذ زمام المبادرة على الصعيد  ،البرلماني الدولي االتحاددعم 
الشباب.  وق المرأة ومشاركةبما في ذلك حق ،الوطني في تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

ة فسنستمر في تنسيق جهودنا من أجل تحسين نوعي ،وفي سعينا لخدمة مصالح البرلمانات بشكل أفضل
البرلماني  االتحادالبحث والمعايير والممارسات الجيدة. إن  فيوتأثير دعمنا. وسنواصل البناء على عملنا 

لى علومات واالتصاالت الجديدة، وسيشجع البرلمانات استخدام تكنولوجيا المعإلى  الدولي يدرك الحاجة
 لقيام بذلك لتحديث طريقة عملها.ا

 

 : تعزيز المساواة بين الجنسين واحترام حقوق المرأة7الهدف 

دوٌر أساسٌي في النهوض بالمساواة بين الجنسين في البرلمانات ومن  ،كان لالتحاد البرلماني الدولي
خاللها. إن إنجازاتها العديدة ال يمكنها إالَّ أن تلهم المزيد من االلتزام واالستثمار طالما أنَّ العقبات 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية في المساواة ال تزال قائمة. سندعم البرلمانات لتصبح مؤسسات 

وقادرة على دفع جدول أعمال المساواة بين الجنسين. وسيعمل  ،تراعي الفوارق بين الجنسين ،ويةق
البرلماني الدولي على تعزيز اإلصالح القانوني حول حقوق المرأة وتمكينها. ولتحقيق هذا  االتحاد

مم المتحدة مثل األ ،بتعاون وثيق مع الشركاء الرئيسيين ،البرلماني الدولي االتحادالهدف، سيعمل 
 للمرأة.

 دعم عملية التمكين السياسي للمرأة
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البرلمان وتعزيز مساهمتها في صنع إلى  عمله لدعم وصول المرأة ،البرلماني الدولي االتحادسيواصل 
صول ونساعد على تقوية األطر الوطنية التي تسهل و  ،السياسات. وسنناصر تطوير االستراتيجيات الوطنية

ي البرلمان ف أعضاء ،البرلماني الدولي االتحادالبرلمان. وسيدعم إلى  المرأة الكامل وعلى قدم المساواة
عملهن، من خالل تزويدهن بالمساعدة التقنية والتدريب، وسنقوم ببناء قدراتهن، ومنها عبر استخدام 

 االتصاالت وتقديم اإلرشاد للنواب النساء المنتخبات حديثاً.تكنولوجيا المعلومات و 

 

 تطوير البرلمانات التي تراعي الفوارق الجندرية

ة. مؤسسات تراعي الفوارق الجندريإلى  البرلماني الدولي األساس لتحويل البرلمانات االتحادلقد أرسى 
ل تنظيم من خال –سين وممارستها وسنستمر في دعم البرلمانات في جهودها لتجسيد المساواة بين الجن

 هذه البرلمانات، وطرائق عملها، ووظائفها وقدراتها الخاصة.

وسنعمل على وضع المعايير وإصدار المبادئ التوجيهية حول سياسات وإجراءات تراعي الفوارق بين الجنسين، 
يا المرأة. وهذا جنسين وقضاوتوفير الدعم لبناء قدرات الهيئات البرلمانية التي تتعامل مع المساواة بين ال

سيساعد أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين على تعزيز قدراتهم في تعميم مراعاة المنظور الجندري وضمان 
تبادل الممارسات الجيدة. كما سيقدم بناء البرلمانات التي تراعي الفوارق بين الجنسين مساهمة مباشرة في 

في تحقيق األهداف  ،وتسهيل نشر المساواة بين الجنسين ،52و 1 تحقيق هدفي التنمية المستدامة رقم
 .هاجميع اإلنمائية المستدامة

 ضمان حقوق المرأة وتعزيز دورها

، يجب أن 5111ومنهاج عمل بيجين لعام  ،بمتابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين
 وأن تعطى األولوية لمعالجة عدم المساواة بحكم ،يتم تسريع العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين

سيركز  ،ي الدوليالبرلمان االتحادالقانون وعد المساواة الفعلية التي ال تزال قائمة. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن 
 أعماله على دعم البرلمانات من أجل تحقيق ما يلي:
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مييز ال سيما القوانين الّتمييزية وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت ،تحديد ومعالجة الّتمييز -
 ضد المرأة )سيداو(.

 مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. -
  .لجنسيناالنخراط في اإلصالح القانوني الذي يراعي الفوارق بين ا -
 بما في ذلك المجال االقتصادي. ،بناء استراتيجيات وأطر عمل وطنية لتسهيل تمكين المرأة -
 

في جميع أعمالنا سنولي اهتماماً خاصاً إلشراك الرجال وبناء شراكات بين الرجل والمرأة لتعزيز المساواة 
 وحقوق المرأة.

 
 

 : حماية وتطوير حقوق اإلنسان2الهدف 

إلى  ،فريد لتقديم المساعدة في ترجمة معايير حقوق اإلنسان الدولّية بموقعتتميز البرلمانات وأعضائها 
ا في مساعدة البرلمانات على تحمل مسؤولياته ،البرلماني الدولي االتحادحقائق وطنية. وسيستمر 

دريب، المعرفة والتلحماية حقوق اإلنسان الخاصة بأعضائها، ومن خالل تزويد األعضاء بالمعلومات و 
 حقوق اإلنسان لكل األفراد.وحماية سوف يمكنهم من تعزيز 

 حماية حقوق اإلنسان ألعضاء البرلمانات

نسان للبرلمانيين، في تعزيز احترام حقوق اإل ،وسنستمر في متابعة الدور الدولي الفريد لالتحاد البرلماني الدولي
اإلنصاف في الحاالت التي انتهكت فيها تلك الحقوق. وسنكثف العمل على تعزيز مشاركة إلى  والدعوة

 ،البرلماني الدولي االتحادأصحاب الشأن المعنيين، وعلى وجه الخصوص البرلمانات األعضاء في 
ة، دالبرلماني الدولي، وآليات مراقبة حقوق اإلنسان في األمم المتح االتحادوالجماعات الجيوسياسية في 

 دولي.البرلماني ال االتحادومنظمات حقوق اإلنسان بشكل عام، في حل الحاالت التي تعرض على اهتمام 
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وسنعمل بشكل متزايد على استخدام اإلحصاءات واألدوات البصرية، مع تسهيل إتاحة النظام القانوني، من 
ساعد ي جميع أنحاء العالم. وسيالمخاطر الجادة التي يتعرض لها أعضاء البرلمانات فإلى  أجل لفت النظر

البحث اإلضافي والدعم فيما يتعلق ببعض المخاوف المتكررة في الدعاوى القضائية لالتحاد البرلماني الدولي، 
 التحاداومنع االنتهاكات الجديدة. وسوف يولي  ،على تحسين فهم الموضوعات الجوهرية والمتشعبة

 أثر السيدات البرلمانيات بانتهاكات حقوق اإلنسان.البرلماني الدولي اهتماماً خاصاً بكيفية ت

 

 زيادة مساهمة البرلمانات في تطوير وحماية حقوق اإلنسان

وق في دعم البرلمانات لكي تقوم بدورها في التطبيق العملي لمعايير حق ،البرلماني الدولي االتحادسيستمر 
اإلنسان الدولية. وسنشجع البرلمانات على مواجهة التحديات الحالية والملحة لحقوق اإلنسان. وسنكثف 

 على عمل مجلس حقوق اإلنسان التابع ،في جميع أنحاء العالم ،جهودنا لضمان االطالع التام للبرلمانات
على  ،الدولي البرلماني االتحادمم المتحدة، ومشاركتها في المجلة الدورية العالمية التي يصدرها. وسيعمل لأل

رفع الوعي البرلماني بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
نركز على ية الرئيسية لحقوق اإلنسان. وسالمعاهدات الدولإلى  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باإلضافة

دور البرلمانات في تنفيذ هذه االتفاقيات، والتصديق عليها في حال عدم التصديق عليها. كما سنساعد أيضاً 
بمثابة جسر بين  ،البرلماني الدولي االتحادعلى بناء القدرات البرلمانية لتنفيذ ميثاق حقوق الطفل. وسيكون 

قوق اإلنسان في األمم المتحدة، ويعزز الجوانب التي تسهم في تقوية العمل وتحسين البرلمانات وآليات ح
 ،الوالعمليات التي تدعم بشكل فع ،الفعالية. كما سوف نجمع وننشر المعلومات حول آليات البرلمانات

يقترح و  إن دليل حقوق اإلنسان للبرلمانيين لدينا يوفر المعلوماتجدول أعمال وطني قوي لحقوق اإلنسان. 
اإلجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان. وسنواصل االسترشاد بهذا الدليل، 

 وسنواصل تطويره على النحو المطلوب.

 تطوير احترام القانون اإلنساني الدولي
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البرلماني الدولي في إشراك البرلمانات، وطلب مساهمتها وعملها في التصدي للتحديات  االتحادسيستمر 
الرئيسية التي تواجه القانون اإلنساني الدولي. وسيتضمن ذلك الدعم ضمان التصديق على االتفاقيات التي 

ول حماية الالجئين اتتعلق بهذا القانون وتنفيذها، بما في ذلك اتفاقيات جنيف واالتفاقيات األخرى التي تتن
 ،ب األحمرمثل اللجنة الدولية للصلي ،وعديمي الجنسية. وفي هذا الصدد، سنعمل بتنسيق مكثف مع الشركاء

 ووكالة الالجئين التابعة لألمم المتحدة.

 

 

 : تعزيز تمكين الشباب4الهدف 

في السنوات األخيرة، عززنا مشاركة الشباب باعتبارها عنصراً أساسياً للديمقراطية والعمليات السياسية 
لمانيين بر الالشاملة وفعالة. وسنواصل تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ودعم مشاركة 

يضا سيدعم أ ،البرلماني الدولي االتحادوالشباب بشكل عام في عملية صنع القرار. و  ،الشباب
البرلمانات في االستجابة بشكل أفضل الحتياجات الشباب ودمج وجهات نظرهم في العمل البرلماني. 

خالل مراحل هذه العملية، سوف نبني على التجارب الناجحة والدروس المستفادة لالتحاد في و 
أن تطبق على  نها يمكنالبرلماني الدولي في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة السياسة، أل

 مشاركة الشباب المتزايدة.

 ضمان مشاركة الشباب في الحياة السياسية وصناعة القرار

 نهم يمثّلون مفتاح مواجهة العديد منإإشراك الشباب من الرجال والنساء، حيث إلى  تحتاج الديمقراطية
الهجرة أو التغير  أومثل الفقر أو الّتمييز التفاوت المتزايد  –التحديات العالمية التي تواجهها المجتمعات 

على تطوير  ،المناخي أو الصراع أو عوائق التعليم والتوظيف. وتعمل مشاركة الشباب في الحياة السياسية
 المسؤولية االجتماعية. كما تقدم االبتكار واإلبداع والتفكير الجديد.المواطنة النشيطة وتعزيز 
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زيز الشمولية لتع-في النهوض بالديمقراطية من خالل البرلمان ،وسنستمر في العمل من أجل مشاركة الشباب
في  من خالل تشجيع مشاركة الشباب ،من خالل زيادة مشاركة الشباب وتعزيز الكفاءة في العمل البرلماني

نع السياسات. وستتركز جهودنا لمشاركة الشباب على ثالثة برامج أساسية: حملة لزيادة مشاركة الشباب ص
اب في وتمكين دور البرلمانيين الشباب، ومرصد لتمثيل الشب ،وآليات يقودها الشباب للتواصل ،في البرلمان
 البرلمانات.

 تعزيز التكامل بين وجهات نظر الشباب في البرلمان

ق تمكين الشباب يتطلب أيضًا التركيز على المزيد من األبعاد التقنية للعمل البرلماني. وكمصدر إن تحقي
تقديم الدعم ب البرلماني الدولي االتحادسيقوم  للخبرة في طريقة عمل البرلمان ومشاركة الشباب في البرلمان،

واالستجابة  ،وجهات نظر الشبابتعزيز التكامل بين إلى  تهدف ،التقني للبرلمانات من خالل برامج مصممة
بصورة أفضل ألولويات الشباب. وسيتم استكمال هذا الدعم عن طريق وضع مبادئ توجيهية بشأن إدراج 

من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم االجتماعية  -وجهات نظر الشباب 
 فضاًل عن أنشطة بناء القدرات اإلقليمية. -

 

 : تعبئة البرلمانات حول أجندة التنمية العالمية5ف الهد

هذا  في ،البرلماني الدولي االتحادللتنمية المستدامة بتوجيه عمل  ،7121سيقوم جدول أعمال 
للمساعدة و  ،البرلماني الدولي على تعميم جدول العمال هذا في البرلمانات االتحادوسيعمل  ،المجال

في تعزيز قدرات البرلمانات في اإلشراف على تنفيذ األهداف الواردة فيه. إن عملنا سيميز الترابط بين 
األهداف اإلنمائية المستدامة ويركز على النهوض بها، فرديًا وجماعياً. كما سيقوم التحاد البرلماني 

ية ألساسي، وعلى أهداف ذات ميزة نسببالتركيز أيضاً على أهداف محددة تتماشى مع عملنا ا ،الدولي
في المساعدة على التنفيذ نتيجة لخبراتنا واألدوات المتاحة. وبما أن العمل على تغير المناخ والحد من 

ميع لبلوغ األهداف اإلنمائية المستدامة في ج ،شرطاً مسبقاً بالغ األهمية يُعدّ مخاطر الكوارث والصحة 



                                                                            لالتحاد البرلماني الدولي  531الجمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 3152تشرين األول/ أكتوبر  32 – 33جنيف، 
 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
                                                                  3152سبتمبر  أيلول / 31      

 

أيضًا هذه الجوانب. وعالوة على ذلك، سنولي اهتمامنا بالتعاون فإن عملنا سيؤكد  .أنحاء العالم
 باعتباره عنصراً أساسياً لوسائل التنفيذ األهداف اإلنمائية المستدامة. ،اإلنمائي

 إشراك البرلمانات في تنفيذ األهداف اإلنمائية المستدامة

ن على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة بي ،البرلماني الدولي االتحادبالتعاون مع الشركاء، سيعمل 
البرلمانات. وسنوفر منبراً لمساعدة البرلمانات على اتخاذ اإلجراءات وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، 
بما في ذلك الممارسات التي تتعلق بالتعاون الفعال في التنمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة. وسنقدم 

 ، وأهدافه الشاملة:3131مة ملموسة لتنفيذ جدول أعمال عام بالتالي مساه

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله والحد من عدم المساواة في كل مكان. 

  كوكب األرض لألجيال القادمة  سالمةضمان. 

 العدالة للجميعإلى  تعزيز العدالة االجتماعية وضمان الوصول.  

 .معالجة تغير المناخ 

كة إلشراك المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وسيشمل ذلك تعزيز مشار  ،ثالثي األبعادسيتم اتباع نهج 
ي في إطار والتي تجر  ،األهداف اإلنمائية المستدامة للتقدم المحرز في ،البرلمانات في المراجعات العالمية

 األمم المتحدة.

 مواجهة التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث

 المعنية بتغير المناخ، سنعمل كشركاء مع ،البرلماني الدولي التحادلطة العمل البرلماني وتمشيًا مع خ
ل في حشد العم ،ومعاهد البحث ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ،المنظمات الدولية األخرى

مانات لتقديم لسيستمر في مناشدة البر  ،البرلماني الدولي االتحادالبرلماني لمحاربة التغير المناخي. إن 
استجابة تشريعية شاملة للتغير المناخي ودعم تطبيق الحد من مخاطر الكوارث. ويتمّثل الهدف األساسي 

شأن التفاقية األمم المتحدة اإلطارية ب ،البرلماني الدولي االتحادفي ضمان ترجمة البرلمانات األعضاء في 
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إلى  ،3131ر الكوارث، وكذلك أجندة عام تغير المناخ في باريس، وإطار عمل سنداي للحد من مخاط
ة صارمة على رقاب ،ميزانية وطنية مناسبة. كما يجب على البرلمانات أيضًا توفير وتخصيص ،تشريعات

ن انبعاثات للحد م ،التي تشمل الحماية البيئية ومساهمات محددة على الصعيد الوطني ،اإلجراءات الحكومية
الطاقة النظيفة، وخلق الوظائف الصديقة للبيئة. كما سنواصل كذلك إلى  غازات االحتباس الحراري، والتحول

 للحد من أثر الكربون في بالدها. ،تعزيز إجراءات البرلمانات

 ضمان الصحة الجيدة والرفاهية

الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان، والصحة أمر أساسي ألمن اإلنسان: حصول الجميع 
الجيدة أمر حاسم إلنهاء الفقر المدقع، وتعزيز التنمية والتغيير التحولي، وتحقيق أهداف على الرعاية الصحية 

التنمية المستدامة. وفي جميع أنحاء العالم، ما زال العديد من األفراد، بمن فيهم النساء، واألطفال والمراهقون، 
دودة للغاية. صحية وتعليمية مح أو بموارد ،يعيشون دون الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية

ويظل هؤالء غير قادرين على تحقيق أفضل ما لديهم ككائنات بشرية، وال يستطيعون المشاركة بشكل كامل 
 التحادافي المجتمع، وتقديم مساهمات مهمة في المجتمعات التي يعيشون فيها. ولهذه األسباب فإن 

تعلقة غير المنجزة ألهداف اإلنمائية لأللفية الم ،سيساعد البرلمانات في استكمال األعمال ،البرلماني الدولي
بالصحة، بما في ذلك مكافحة فيروس نقص المناعة/ اإليدز، والتنفيذ الكامل لالستراتيجية العالمية لصحة 

 ،تحدةإن برنامج األمم الممنظمة الصحة العالمية؛ ف  -النساء واألطفال والمراهقين. وبالتعاون مع شركائنا 
عالمي ؛ وشراكة صحة األم والوليد والطفل؛ والصندوق الزالمشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليد

غطية صحية لتحقيق رؤية ت ،سنفتح آفاقًا جديدة لمشاركة برلمانية أقوى، لمكافحة اإليدز، والسل والمالريا
 شاملة ال تهمل أحداً.

 

 مساهمة في بناء السالم، ومنع الصراع، وتحقيق األمن: ال2الهدف 
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على أساس الحوار والحل السلمي للصراعات. ويعتبر دور البرلمانات  ،البرلماني الدولي االتحادقام 
ا أمرًا جوهرياً. كم –من خالل الحوار والدبلوماسية   -في بناء السالم والمساعدة في منع الصراع 

دورًا محوريًا في إحالل السالم وتعزيز المصالحة في حاالت ما بعد الصراع.   ،تؤدي البرلمانات كذلك
كما يعتبر تعزيز األمن، بما في ذلك العمل على مكافحة اإلرهاب، أمراً جوهرياً كذلك في التنمية وعاماًل 

خالل من  –رئيسيًا في تمكين الديمقراطية. وفي هذا الصدد أيضاً، فإن البرلمانات تقوم بدور أساسي 
 التشريع، وتخصيص الميزانيات وممارسة الرقابة من أجل ضمان التنفيذ.

 ضمان المصالحة السياسية من خالل الحوار والشمولية

دورًا خاصًا في الدول الخارجة من الصراعات، حيث يساعد على تطوير  ،البرلماني الدولي االتحاديمارس 
 وديمقراطية يمكنها أن تقود الطريق في رأب االنقساماتمؤسسات قوية إلى  وتحويلها ،برلمانات هذه الدول

م من خالل الحوار والتعاون الذي يقوم على الفه ،الوطنية. ونحن نشجع البرلمانات على القيام بهذا العمل
نع القرار. الضوء على أهمية التعددية السياسية والشمولية في ص وتسليطواالنفتاح، وثقافة التسامح واالعتدال، 

البرلمانات في صلب عمليات المصالحة. فأعضاء البرلمانات يستطيعون أن يقودوا الطريق نحو إظهار   وتأتي
كيفية العمل معًا من أجل رأب االنقسامات السياسية والثقافية والدينية، وإثراء الحوار البناء كوسيلة لتسوية 

ك ت ما بعد الصراع. وسنقوم بذلفي حاال ،وسنستمر في دعم البرلمانات ،النزاعات المعلقة. ونحن ندعم
الحة للمساهمة في المص–والبرلمانات ككل  –من خالل تشجيع التشاور بين أعضاء البرلمان ومساعدتهم 

بما من شأنه المساعدة على بناء مجتمعات  ،الوطنية، من خالل معالجة جراح الماضي والتعاون للمضي قدماً 
 قابلة للحياة، وتحقيق سالم دائم.

 دبلوماسية البرلمانيةتعزيز ال

ي بعض مناطق ف ،من خالل الدبلوماسية البرلمانية ،البرلماني الدولي االتحاديتّم القيام بجزء أساسي من عمل 
لمانية: فمن مساحة مميزة للدبلوماسية البر  ،البرلماني الدولي االتحادالصراع األكثر تعقيداً في العالم. ويقدم 

العامة لالتحاد البرلماني الدولي، نقّدم مكاناً محايداً ألعضاء البرلمان من مختلف الدول  الجمعياتخالل 
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مكن أن . ويهاوبين والجماعات السياسية، من أجل تبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة الصراعات داخل الدول
ن وقوع الحؤول دو في  ،واإلقليمية ،على المستويات الوطنية ،يساعد استغالل الدبلوماسية البرلمانية

 ،لدوليالبرلماني ا االتحادالمواجهات وحل الصراعات قبل خروجها عن نطاق السيطرة. ولطالما تمت مناشدة 
لتفعيل مساعيه الحميدة في معالجة القضايا اإلشكالية التي تهدد سيادة القانون. وسنستمر في جلب األطراف 

 من خالل مختلف آلياتنا الرسمية وغير الرسمية. ،دوليالبرلماني ال االتحادتحت رعاية  ،المتنازعة معاً 

 اإلجراءات بشأن مكافحة اإلرهاب ونزع السالح

ن، في التعامل مع مختلف التهديدات التي تهدد األم للبرلماناتالمساعدة  ،البرلماني الدولي االتحاديقدم 
بما في ذلك الجريمة المنظمة واألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل. كما 

 ،ومكافحة اإلرهاب. وبالقيام بذلك، فإننا نتشارك مع األمم المتحدة ،نعمل كذلك على منع التطرف العنيف
وفاء لمكافحة اإلرهاب، وال ،بملء تلك الفجوة في تنفيذ الصكوك الدولية ،ات الصلةواألطراف األخرى ذ

، وكذلك 5111بالتزامات عدم االنتشار ونزع السالح. ويشمل ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن رقم 
 ،ريب الالزمدالعمل على تحقيق عالم خال من األسلحة النووية. وسنزود البرلمانات باألدوات التشريعية والت

ال حقوق شيًا مع التزاماتها في مجاقوانين وطنية، واإلشراف على تنفيذها تمإلى  لتحويل هذه االلتزامات
جهود كجزء من ال  ،اإلنسان. سنقوم برفع مستوى الوعي بين أعضائنا حول المبادرات واألدوات المقترحة

وتمكين المرأة والشباب،  ،قوق اإلنسانالعالمية لمكافحة اإلرهاب. ومن خالل اتخاذ إجراءات بشأن ح
 والتعصب والتمييز. ،سنسعى أيضا لمنع اإلرهاب، والذي غالباً ما تغذيه الكراهية

كذلك على األمن العمراني كقضية ناشئة. وستضع كل األنشطة التي تتم   ،البرلماني الدولي االتحادوسيركز 
حول المرأة والسالم  ،5331لتحقيق هذا الهدف في اعتبارها قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

 حول الشباب والسالم واألمن. ،3311واألمن، والقرار 

 

 ك: تعزيز الحوار والتعاون البرلماني المشتر 2الهدف 
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 منذ تأسيسه كنقطة اتصال للحوار والتعاون بين البرلمانين. ونحن ،البرلماني الدولي االتحادلقد عمل 
في جميع البالد. وكما  ،والتنسيق وتبادل الخبرات بين البرلمانات والبرلمانيين ،نسعى لتعزيز االتصاالت

التعاون لى إ أيضاً  ،البرلماني الدولي االتحادأشار رؤساء البرلمانات في المؤتمرات الدولية، فقد دعي 
الوثيق مع المنظمات البرلمانية واإلقليمية، بهدف تعزيز التالحم والكفاءة في التعاون البرلماني العالمي 

 .واإلقليمي
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 توفير منتدى فعال للحوار السياسي العالمي

في دعم دوره كداع عالمي فريد لالجتماعات، يجمع أعضاء البرلمانات  ،البرلماني الدولي االتحادسيستمر 
على  ،والشركاء اآلخرين حول الموضوعات والمبادرات. وتعمل الجمعيات العامة لالتحاد البرلماني الدولي

تحديد ، وكل التوجهات السياسية لكلها تعزيز الحوار، والتفاهم والتبادل بين أعضاء البرلمان من المناطق
حول الموضوعات ذات االهتمام الخاص من  ،لممارسات الجيدة والمساعدة في تعبئة العمل البرلمانيا

جانب المواطنين والبرلمانات والمجتمع الدولي. وسنعمل جاهدين على تحقيق المزيد لتطوير شكل ووظيفة 
تعاون خرى. ومن خالل الولجانه الدائمة، وهيئاته األ ،ونتائج الجمعيات العامة لالتحاد البرلماني الدولي

الوثيق مع البرلمانات األعضاء، والمؤسسات الشريكة، فسنبذل جهداً أكبر لتطوير الممارسة القانونية إلعداد 
 البرلماني الدولي. االتحادالتقارير وضمان المتابعة الفعالة لقرارات 

 تماسك وفعالية أكبر في التعاون البرلماني العالمي بناء

نا السعي خالل العقود القليلة الماضية. وستتضمن استراتيجيتفي  ،وشبكات العمل البرلمانيةكثرت المنظمات 
حت . ومعظم الهيئات البرلمانية قد أصبهاوبين نحو تحسين المشاركة وتعزيز التعاون مع هذه المجموعات

 كأعضاء زمالء ومراقبين دائمين، وسنستمر في تحديد الفرص  ،البرلماني الدولي االتحادب اً يّ سمؤسمرتبطة 
للمشاركة والتعاون مع أكبر عدد ممكن من هذه الهيئات. وسنعمل على االستفادة من الميزات النسبية 
لمختلف الهيئات البرلمانية، وتحديد المجاالت التي يمكن أن نبذل فيها جهودنا، وبذلك نعمل على الحد 

 .تهوفعالي طور تماسك التعاون البرلماني العالميتمن تكرار العمل، و 

 تحقيق العضوية العالمية

تحقيق سيضاعف من جهوده ل ،البرلماني الدولي االتحادبوصفه منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، فإن 
 برلماني حول العالم. وسنستمر في تشجيع البرلمانات التي ،110111العضوية العالمية وتعزيز عالقته مع 

 من أجل المشاركة. وسنبذل جهوداً خاصة للتواصل وإشراك ،البرلماني الدولي االتحادعضوية إلى  لم تنتسب
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البرلماني  التحادابرلمانات الدول الجزرية الصغيرة النامية، وسنعمل على تسهيل مشاركتها الدائمة في أنشطة 
 الدولي.

 

 الدولية: جسر الفجوة الديمقراطية في العالقات 8الهدف 

في عالم متزايد العولمة والترابط ببعضه أكثر من أي وقت مضى، تبقى األمم المتحدة ركيزة التعاون 
متعدد األطراف، وتؤدي دورًا محوريًا في كل المجاالت السياسية عملياً. وااللتزامات الدولية التي 

تتسم بتأثير مباشر على المواطنين والمجتمعات. ويستلزم ذلك من البرلمانات  ،تعهدت بها الدول
 التحاداأن يقوموا بدور هام في جسر الفجوة بين المستويات الدولية والمحلية. ويسعى  ،والبرلمانيين

وضع استراتيجية لحشد البرلمانات حول أهم الموضوعات التي تواجه العالم. إلى  ،البرلماني الدولي
للمبادرات العالمية المستمرة، والعمل  ،جزء من هذا المجهود، فسنستمر في وضع منظور برلمانيوك

ية مع وسنستمر في تطوير شراكتنا االستراتيج ،مع البرلمانات من أجل تنفيذ االتفاقيات ذات الصلة
ذلك  خاللومؤسسات بريتون وودز، و  ،األمم المتحدة، وتعزيز التعاون مع منظّمة التجارة العالمية

 في عمل المؤسسات الرئيسية للحوكمة العالمية. ،تأكيد المشاركة البرلمانية القويةإلى  سنسعى

 ضمان المشاركة البرلمانية في عمل األمم المتحدة ومراقبة هذه المشاركة

في تسهيل التفاعل بين البرلمانيين ومجتمع األمم المتحدة، على  ،البرلماني الدولي االتحادسيستمر 
ق مع عمليات لتتواف هاوتطوير المستويات الوطنية والدولية. وسنساعد على تشكيل المدخالت البرلمانية 

البرلماني  تحاداالعلى أساس التوصيات السياسية التي تنجم عن مؤتمرات  ،العالمية الكبرى القراراتصناعة 
مية في تنفيذ االلتزامات العال ،واالجتماعات الرسمية األخرى. وسنشجع وندعم العمل البرلماني ،يالدول

الكبرى، ونساعد على نشر عمليات األمم المتحدة في عمل البرلمانات. ومن خالل لجنته الدائمة حول 
رلمانية ممارسة مراقبة بالبرلماني الدولي سيسعى نحو  االتحادشؤون األمم المتحدة، واآلليات األخرى، فإن 
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أكبر لنظام األمم المتحدة وعملياتها المختلفة، وذلك بهدف ضمان تحقيق المزيد من الفعالية والشفافية 
 قوم بالوفاء بحاجات وتوقعات الشعوب على نحو أفضل.تفي عمل األمم المتحدة، وأنها  ،والشمولية

 

 ،والمؤسسات المالية الدولية ،عالميةتعزيز العمل البرلماني فيما يتعلق بمنظمة التجارة ال

 التحاداتعتبر التجارة محركاً أساسياً للعولمة، ويمكن أن تساعد في دعم النمو الشامل والمستدام. وسيستمر 
في العمل مع البرلمان األوروبي، وبالتعاون مع البرلمانات الوطنية، والمجالس البرلمانية  ،البرلماني الدولي

اإلقليمية، سيعمل على تقديم بعد برلماني فعال لمنظمة التجارة العالمية. وسنعمل على رفع الوعي وتطوير 
تجارة مع مفاوضي منظمة ال قدرات البرلمانات لمراقبة أنشطة منظمة التجارة العالمية، والمشاركة في الحوار

العالمية. وتبادل المعلومات والخبرات، وبذل تأثير برلماني أكبر على المناقشات والمفاوضات مع منظمة 
المالية  في مواجهة المؤسسات ،تطوير دور البرلمانات والبرلمانيينإلى  التجارة العالمية.  وسنسعى كذلك

 لي(، وزيادة معايير الشفافية والمساءلة لديها.)البنك الدولي وصندوق النقد الدو  ،الدولي

 العوامل المساعدة

 إجراءات التمكين لتحقيق األهداف االستراتيجية

ية أهدافه االستراتيجية؟ إن هدفنا العام هو بناء برلمانات ديمقراط ،البرلماني الدولي االتحادكيف يحقق 
ادة تأثيرنا الوسائل التي من شأنها زي ،وتحدد وتنفذ الوسائل الفعالة لتحقيق ذلك ،قوية تخدم الشعوب

والحرص على أن تتجاوز نتائجنا األحزاب والمصالح الفردية التي نقوم بها. في البيئة الحالية، نحن 
بشأن تعميم اإلجراءات المساعدة في المجاالت  ،التركيز في كل ما نقوم بهإلى  نعتقد أننا بحاجة
 الخمسة التالية.

 الحوكمة والمراقبة الداخلية الفعالةـ  0
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اء وظائفها في أد ،الهيئات الحاكمة لالتحاد البرلماني الدوليإلى  من الخدمات المقدمة ،ستزيد األمانة العامة
. . وبصورة خاصة، فستقدم الدعم حول المسائل المتعلقة باإلدارة المالية وتقييم المخاطرتهومراقب لتوجيه عملها

دقيق بأعلى معايير إعداد التقارير والت ،البرلماني الدولي االتحادوسوف تبذل األمانة جهدها لضمان التزام 
ية، فإن بر من الشفافالمالي، وكذلك أفضل الممارسات الدولية األخرى لإلدارة. وفي سبيل تحقيق قدر أك

األمانة العامة ستقدم تفسيرات أكثر تفصيال لقراراتها وإجراءاتها. كذلك، وبإدراكها للمسؤولية االجتماعية، 
على زيادة التكيف مع ممارساتها وأساليب عملها لتشجيع وإظهار احترام للمجتمع  ،ستعمل األمانة العامة

 والبيئة.

 االنتشار والدعم واالتصاالتـ  7

في بيئة تتسم بالتعقيد واالزدحام، فإن لتقنيات االتصال المتطورة أثراً عميقاً على مشاركة المعلومات وتشكيل 
في أي وقت  ،باألهمية اً أبد ،البرلماني الدولي االتحادالرأي والسلوك العام والعمل السياسي. ولم يكن صوت 

حقيقة واقعة ك،  يسود فيه السالم واألمن والتنميةكما هو اآلن. إن نجاح توجهنا لبناء عالم ديمقراطي   ،مضى
 ،طيعجميع يعتمد على قدرتنا في تعزيز قيمنا ورؤيتنا، وإن التواصل الفعال حول الطريقة التي يستإلى البالنسبة 

 اً حاسم اً د أمر ألشخاص يعإلى االتغيير اإليجابي بالنسبة  ،البرلماني الدولي االتحادويحقق من خاللها عمل 
نا. سنعمل على خلق تواصل أقوى وأكثر استراتيجية يستفيد استفادة كاملة ومبتكرة من وسائل وأدوات لرسالت

زيز المشاركة بين وتع ،وبناء الخبرات ،لدعم المصداقية. وضمان تقاسم المعرفة ،وتقنيات االتصاالت المتنوعة
 األعضاء. 

 

 المساواة بين الجنسين والتوجه الذي يقوم على الحقوقـ  2

أن  ،البرلماني الدولي االتحادفي عمل  ،وحقوق اإلنسان ،هاوتعميم من شأن إدماج المساواة بين الجنسين
 ،يعزز الفعالية ويحقق األهداف األساسية. وقد اعتمدنا سياسة واستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجندري

ع التدريبية واإلصالحات. كما قمنا بوضالتي سنستمر في تنفيذها، من خالل تطوير األدوات والدورات 
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ي سعينا حمي ويعزز حقوق اإلنسان للجميع، والذي سنستمر فياستراتيجية توضح كيفية تنفيذ نهج يحترم و 
 ،نحو تحقيقه. ومن خالل تطبيق هذه االستراتيجيات، سنعمل على تحسين قدرات البرلمانات وقدراتنا نحن

 اً وهرية جزءا العوامل المساعدة الجالجنسين وحقوق اإلنسان. وتعتبر هذ لتعزيز وضمان االحترام للمساواة بين
 ها وتعزيزها.ئال يتجزأ من المبادئ العامة لدعم البرلمانات، والتي نعمل على حمل لوا

 

 

 

 األمانة التي تتميز بكفاءة وفعالية المواردـ  4

البرلماني الدولي  حاداالتلتنفيذ استراتيجية  ،تلتزم األمانة بتحديد وتأمين الموارد البشرية والمالية الكافية
بة وتشجع األمانة التخطيط ومراق ،تحاد البرلماني الدوليالوسنعتمد على أعضاء وشركاء ا ،3152-3135

األداء وإعداد التقارير على نحو منهجي، وستستمر في تعزيز المعايير والمقاييس البرلمانية. وستسعى األمانة 
 . ائفها بفعالية واحترافية ومسؤولية، كما أنها تلتزم بالتطوير المهني المستمر لموظفيهاتنفيذ وظإلى  دائماً 

 

 الشراكاتـ  5

ويتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء من  ،البرلماني الدولي االتحادقيام بعمله، سيشترك ال من خالل
أهدافها، والمنظمات اإلقليمية البرلمانية  هوالمنظمات الدولية األخرى التي تشارك ،منظومة األمم المتحدة

 األخرى، والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والمؤسسات والقطاع الخاص.

 

 



 

135
th

 IPU ASSEMBLY 
AND RELATED MEETINGS 

 

Geneva, 23 – 27.10.2016 

   

 

E 
#IPU135 

 

 
 
  CL/199/8-DR 
 
  21 September 2016 
 
 
 
 
 
 
 

The revised IPU Strategy  
for 2017-2021 

 
 

 
 

A preliminary draft revised IPU Strategy  (2017-20121) was circulated to the IPU 

Executive Committee and the Chairs of the Geopolitical Groups in advance of the 

134
th
 IPU Assembly in Lusaka, where it received overall positive reviews. It was 

decided to send the text to all IPU Members, and invite their comments and input 

by the deadline of 15 July. Contributions were received from several Member 

Parliaments, as well from the main UN partners. These have been reflected to the 

extent possible in the current revised text, which has been prepared by the IPU 

Secretariat. The Executive Committee will examine the current draft and make a 

recommendation to the Governing Council with a view to the adoption of a revised 

IPU Strategy at its 199
th
 session in October 2016 in Geneva. 

 

 
 
 

 
 
 

 



 - 2 - CL/199/8-DR 

 

Draft IPU Strategy for 2017-2021 
 

Strong democratic parliaments serving the people 
 

  

VISION 

 
We want a world where every voice counts, where democracy and parliaments are at the service of 
the people for peace and development. 

 
 

MISSION STATEMENT 

 
The Inter-Parliamentary Union (IPU) is the global organization of national parliaments. 
 

We promote democratic governance, institutions and values, working with parliaments and 
parliamentarians to articulate and respond to the needs and aspirations of the people. 
 

We work for peace, human rights, gender equality, youth empowerment and sustainable development 
through political dialogue, cooperation and parliamentary action. 

 
 

CORE VALUES 
 

These core values are intended to apply to the entire IPU community—its Members and the IPU 
Secretariat—and to serve as guiding principles for all of our actions. 
 

Equality: Ensuring individuals or groups of individuals are treated fairly, in the same way and no less 
favourably than others irrespective of race, gender, disability, religion or belief, political persuasion, 
sexual orientation or age. We promote equality with the ultimate aim of eliminating discrimination and 
injustice.  
 

Inclusiveness: Harnessing the full spectrum of views, needs and concerns within society in order to 
foster a sense of belonging. We promote inclusive parliaments that mirror and represent the interests 
of all sectors of society.  
 

Respect: Recognizing, showing regard for and valuing cultural, religious, ethnic, political, linguistic 
and other differences. We promote mutual respect as a prerequisite for constructive dialogue and 
resolving disputes. 
 

Integrity: Acting with honour, openness and probity, without compromising the truth. Parliament’s 
integrity as an institution and the integrity of its members are essential to its legitimacy. We act as an 
impartial broker in conflict or post-conflict situations. 
 

Solidarity: Fostering a sense of community, togetherness and unity of interests for the world 
parliamentary community. Supporting each other and working together as one. We promote 
parliamentary solidarity in all our areas of work and inter-parliamentary cooperation.  
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STRATEGIC OBJECTIVES 

 
Objective 1: Build strong, democratic parliaments 
 

The core legislative, oversight, budgetary and representative functions of parliament are 
essential to the quality of a country’s overall governance. The IPU’s Strategy for 2017-2021 
focuses on strengthening these core functions to enable parliaments to contribute to 
democracy and help meet the aspirations of the people. Parliament’s role in ensuring 
accountability for commitments undertaken at all levels is crucial to the proper functioning of 
any democracy. This is also in line with Sustainable Development Goal (SDG) 16 on 
strengthening the rule of law and building effective, accountable and inclusive institutions. We 
pursue an integrated approach, developing research and tools and establishing norms, then 
applying them in concrete ways in national contexts.  
 
Promote standards-setting and knowledge generation 
 

The IPU will continue to promote its criteria for democratic parliaments as outlined in Parliament and 
democracy in the twenty-first century: A guide to good practice. We will encourage parliaments to 
assess their performance based on these criteria and will create mechanisms and tools for 
parliaments to review their performance on a voluntary basis. As and when the need arises, we will 
develop new standards and guidelines for good parliamentary practice.  
 

We will continue to serve as the global platform for information gathering and dissemination, as well as 
knowledge generation, on parliaments, and parliamentary procedure and practice. We will further 
develop our online databases such as PARLINE, and collect and disseminate information on women 
in parliament and youth participation. On a regular basis and in cooperation with UNDP, the IPU will 
publish a Global Parliamentary Report on the state of the world’s parliaments. We will pursue a 
publication programme focusing on parliaments’ good practices, and new and emerging topics in 
parliamentary development.  
 
Build institutional capacity 
 

Effective, well-structured and well-resourced parliaments are essential to a vibrant democracy. The 
global development commitments articulated in the United Nations 2030 Agenda for Sustainable 
Development underline the importance of parliaments’ contribution to good governance. The IPU will 
continue to strengthen parliaments around the globe, with a particular focus on parliaments in 
countries that have recently emerged from conflict and/or States that are undergoing a process of 
transition towards parliamentary democracy. We will provide tailored advice and programmes of 
assistance. In so doing, we will apply the Common Principles for Support to Parliaments by enabling 
parliaments to effectively develop their capacity to perform their legislative, oversight, budgetary and 
representative functions. In line with the Common Principles, IPU support will be underpinned by the 
premise that it is parliaments’ responsibility to take the lead nationally in promoting democracy, the 
rule of law, human rights, including women’s rights, and youth participation. To better serve the 
interest of parliaments, we will further coordinate our efforts in order to improve the quality and impact 
of our support. We will continue to build on our work on research, standards and good practices. The 
IPU is also mindful of the need to use new information and communication technologies (ICTs), and 
will encourage parliaments to do so to modernize the way they function. 
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Objective 2: Advance gender equality and respect for women’s rights 
 

The IPU has been instrumental in advancing gender equality in and through parliaments. Its 
many achievements can only inspire further commitment and investment as social, economic 
and political obstacles to equality persist. We will support parliaments in becoming strong and 
gender-sensitive institutions able to drive the gender equality agenda. The IPU will promote 
legal reform to deliver on women’s rights and empowerment. In meeting this objective, the IPU 
will work in close cooperation with key partners such as UN Women.  
 

Support women’s political empowerment 
 

The IPU will continue its action to enhance women’s access to parliament and strengthen their input to 
policymaking. We will advocate for the development of national strategies and help strengthen 
national frameworks that facilitate women’s full and equal access to parliament. The IPU will support 
women members of parliament in their work, including by providing them with technical assistance and 
training, and we will build their capacity, including through the use of ICTs and mentorships for newly 
elected women MPs.  
 

Promote gender-sensitive parliaments 
 

The IPU has laid the foundation for transforming parliaments into gender-sensitive institutions. We will 
continue to support parliaments in their efforts to both embody gender equality and deliver it—through 
their organization, working modalities, functioning and capacities. We will develop standards and issue 
guidelines on gender-sensitive policies and procedures, and provide capacity-building support to 
parliamentary bodies that deal with gender equality and women’s issues. This will help members of 
parliament and parliamentary staff to strengthen their capacities in gender mainstreaming and ensure 
the exchange of good practices. Building gender-sensitive parliaments will also provide a direct 
contribution to SDGs 5 and 16 and facilitate the mainstreaming of gender equality in the 
implementation of all the SDGs. 
 
Ensure women’s rights 
 

Following on from the Fourth World Conference on Women in Beijing and the 1995 Beijing Platform of 
Action, work on gender equality must be accelerated and priority must be given to addressing de jure 
and de facto inequalities that persist. To this end, the IPU will focus its actions on supporting 
parliaments to: 
 

 Identify and address discrimination, particularly discriminatory laws, and implement the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 

 Combat violence against women and girls 

 Engage in gender-sensitive legal reform, and 

 Build national strategies and frameworks to facilitate women’s empowerment, including in the 
economic sphere. 

 
In all of our action we will pay particular attention to engaging men and building partnerships between 
men and women for the promotion of equality and women’s rights. 
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Objective 3: Protect and promote human rights 
 

Parliaments and their members are uniquely placed to help translate international human 
rights norms into national realities. The IPU will continue to help parliaments carry out their 
responsibilities to protect the human rights of their members and, by providing members with 
information, knowledge and training, enable them to actively promote and protect the human 
rights of all persons.  
 

Protect the human rights of MPs 
 

We will continue to pursue the IPU’s unique international role in promoting respect for MPs’ human 
rights, and to advocate for redress in cases where those rights have been violated. We will step up 
action to enhance the involvement of relevant stakeholders—in particular, IPU Member Parliaments, 
IPU geopolitical groups, UN human rights monitoring mechanisms, and the human rights community 
at large—in the resolution of the cases brought to the attention of the IPU. We will increasingly use 
statistics and visual tools, and make our jurisprudence easily available, in order to draw attention to 
the serious risks faced by MPs across the world. Additional research and advocacy regarding some of 
the recurrent concerns in the IPU’s casework should help promote understanding of underlying, cross-
cutting issues and prevent new violations. The IPU will pay particular attention to how women 
parliamentarians are affected by human rights abuses. 
 

Increase parliaments’ contribution to the promotion and protection of human rights  
 

The IPU will continue to support parliaments in fulfilling their role in the practical implementation of 
international human rights norms. We will mobilize parliaments to address current and pressing 
human rights challenges. We will step up our efforts to ensure that parliaments around the world 
become fully aware of the work of the UN Human Rights Council and are involved in its Universal 
Periodic Review. The IPU will raise parliamentary awareness of the International Covenant on Civil 
and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, as well 
as other key international human rights treaties. The role of parliaments in the implementation of these 
treaties and, where they have not been ratified, their ratification, will be the focus of this work. We will 
also help build parliamentary capacity to implement the Convention on the Rights of the Child. The 
IPU will serve as a bridge between parliaments and the UN human rights machinery, and promote 
synergies that will strengthen action and improve efficacy. We will also collect and disseminate 
information on parliamentary mechanisms and processes that effectively support a robust national 
human rights agenda. Our Human Rights Handbook for Parliamentarians provides information and 
suggests action that can be taken with respect to the promotion and protection of human rights. We 
will continue to be guided by this Handbook and will further develop it as required. 
 
Promote respect for international humanitarian law  
 

The IPU will continue to engage parliaments, seeking their contribution and action in addressing major 
challenges to international humanitarian law. This will include support to ensure ratification and 
implementation of conventions pertaining to such law, including the Geneva Conventions and other 
agreements dealing with refugee protection and statelessness. In this we will work in close 
coordination with partners such as the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the 
UN Refugee Agency (UNHCR). 
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Objective 4: Promote youth empowerment 
 

In recent years, we have promoted youth participation as a key element of democracy and 
inclusive and efficient political processes. We will further promote youth participation in 
politics, and support the involvement of young parliamentarians and youth in general in 
decision-making. The IPU will also support parliaments in better responding to the needs of 
youth and integrating their perspectives into parliamentary work. Throughout this process, we 
will build on the IPU’s successful experience and lessons learned in promoting gender equality 
in politics, as they can be applied to increasing youth involvement.  
 
Ensure youth participation in politics and decision-making 
 

Democracy requires the engagement of young women and men, as they are key to tackling the many 
challenges faced by societies—poverty, discrimination, growing inequalities, migration, climate 
change, conflict, and barriers to education and employment. Youth participation in politics promotes 
active citizenship and strengthens social responsibility. It offers innovation, creativity and new thinking. 
 

We will continue to work to engage young people in the advancement of democracy through 
parliament—to enhance inclusiveness by boosting youth participation and to foster efficiency in 
parliamentary work by promoting young people’s involvement in policymaking. Our efforts to engage 
youth will be centred on three key programmes: a campaign to increase youth participation in 
parliament; youth-led mechanisms to connect and empower young MPs; and an observatory of youth 
representation in parliaments. 
 
Enhance integration of youth perspectives in parliament 
 

Delivering on youth empowerment also requires a focus on more technical dimensions of 
parliamentary work. As a source of expertise on both the functioning of parliament and the 
participation of youth in parliament, the IPU will provide technical support to parliaments through 
tailored programmes aimed at enhancing the integration of youth perspectives and better responding 
to youth priorities. This support will be complemented by the development of guidelines on 
incorporating the viewpoints of youth — including through the use of ICTs and social media — as well 
as by regional capacity-building activities.  
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Objective 5: Mobilize parliaments around the global development agenda 
 

The 2030 Agenda for Sustainable Development will guide the work of the IPU in this area. The 
IPU will work to mainstream this Agenda in parliaments and to help enhance the capacities of 
parliaments to oversee the implementation of the goals contained therein. Our work will 
recognize the interrelatedness of the SDGs and focus on their advancement, individually and 
collectively. The IPU will also concentrate on specific goals that are aligned with our core work, 
and on goals that we have a comparative advantage in helping to implement as a result of our 
expertise and available tools. As action on climate change, disaster risk reduction and health is 
a critical precondition for achieving the SDGs across the globe, our work will also emphasize 
these areas. Furthermore, attention will be paid to development cooperation as a key 
component of the means of implementation for the SDGs.  
 
Engage parliaments on SDGs implementation 
 

Together with partners, the IPU will work to raise awareness about the SDGs among parliaments. We 
will provide a platform to help parliaments take action and exchange experiences and good practices, 
including those related to effective development cooperation and education for sustainable 
development. We will thereby make a tangible contribution to the implementation of Agenda 2030 and 
its overarching objectives:  
 

 End poverty in all its forms and reduce inequalities everywhere 

 Ensure the sustainability of the planet for future generations 

 Promote social justice and ensure access to justice for all, and  

 Tackle climate change.  
 
A three-pronged approach will be adopted to involve the national, regional and international levels. 
This will include promoting the engagement of parliaments in global reviews of progress on the SDGs 
being conducted within the framework of the United Nations. 
 
Take action on climate change and disaster risk reduction 
 

In keeping with the IPU’s Parliamentary Action Plan on Climate Change, we will work in partnership 
with other international organizations, research institutions, private sector organizations and civil 
society in mobilizing parliamentary action to combat climate change. The IPU will continue to call upon 
parliaments to provide a comprehensive legislative response to climate change and to support the 
implementation of disaster risk reduction. The primary objective is to ensure that IPU Member 
Parliaments effectively translate the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) Paris Agreement and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, as well as 
Agenda 2030, into appropriate national legislation and budget allocations. Parliaments should also 
provide rigorous oversight of government action in areas that include environmental protection, 
nationally determined contributions to the reduction of greenhouse gas emissions, transition to clean 
energy, and the creation of environment-friendly jobs. The IPU Secretariat has already embarked 
upon an initiative to become greener and is taking active measures to further reduce its carbon 
footprint. Moreover, we will continue to promote action by parliaments to reduce the environmental 
impact of their operations. 
 
Ensure good health and well-being 
 

The right to health is a basic human right, and health is fundamental to human security. Universal 
access to good quality health care is critical to ending extreme poverty, promoting development and 
transformative change, and achieving the SDGs. Across the globe, far too many people, including 
women, children and adolescents, still have little or no access to essential health services and 
education. They remain unable to realize their right to health and to attain their maximum potential as 
human beings; they cannot participate fully in society, making a significant contribution to the 
communities in which they live. For these reasons, the IPU will assist parliaments in completing the 
unfinished business of the health-related Millennium Development Goals (MDGs), including combating 
HIV/AIDS and fully implementing the Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ 
Health. In cooperation with our partners—the World Health Organization (WHO); the Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS); the Partnership for Maternal, Newborn and Child Health 
(PMNCH); and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria—we will open avenues for 
strong parliamentary engagement to achieve a vision of health and universal coverage that leaves 
no-one behind.
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Objective 6: Contribute to peace building, conflict prevention and security 
 

The IPU was founded on the premise of dialogue and the peaceful resolution of conflict. The 
role of parliaments in building peace and helping to prevent conflict—through dialogue and 
diplomacy—is crucial. Parliaments also play a pivotal role in restoring peace and fostering 
reconciliation in post-conflict situations. Strengthening security, including action to counter 
terrorism, is also fundamental to development and a major enabler of democracy. In this, too, 
parliaments play a central role—through legislation, budget allocation and the exercise of 
oversight to ensure implementation. 
 
Ensure political reconciliation through dialogue and inclusiveness 
 

The IPU plays a special role in countries emerging from conflict, helping develop their parliaments into 
robust and democratic institutions that can lead the way in healing national divisions. We encourage 
parliaments to do this work through dialogue and cooperation based on understanding and openness, 
a culture of tolerance and moderation, and highlighting the importance of political plurality and 
inclusiveness in decision-making. Parliaments are at the heart of reconciliation processes. MPs can 
lead the way in demonstrating how to work together across political, cultural and religious divides, and 
in engaging in constructive dialogue as a means of settling outstanding disputes. We support and will 
continue to support parliaments in post-conflict circumstances. We will do so by promoting 
consultation between MPs, and helping them—and parliaments as a whole—to contribute to national 
reconciliation by addressing the wounds of the past and collaborating on ways forward that will help 
build viable societies and create lasting peace.  
 

Foster parliamentary diplomacy  
 

A key part of the IPU’s work is carried out through parliamentary diplomacy in some of the world's 
most intractable conflict areas. The IPU offers a privileged space for parliamentary diplomacy: 
Through IPU Assemblies we provide a neutral venue for members of parliament from different 
countries and political factions to exchange views and experiences, and discuss conflicts within and 
between countries. Making use of parliamentary diplomacy at the national or regional levels can help 
defuse tensions and resolve a conflict before it spirals out of control. The IPU is often called upon to 
leverage its good offices in addressing problematic issues that threaten the rule of law. We will 
continue to bring opposing sides to a conflict together under the IPU’s auspices through our various 
formal and informal mechanisms. 
 

Take action on counter-terrorism and disarmament 
 

The IPU assists parliaments in dealing with various threats to security, including organized crime, 
small arms and light weapons, and the proliferation of weapons of mass destruction. We also work to 
prevent violent extremism and to counter terrorism. In so doing, we are partnering with the United 
Nations and other actors to fill the implementation gap in international counter-terrorism instruments, 
and to meet non-proliferation and disarmament commitments. This includes full implementation of 
UN Security Council resolution 1540, as well as working towards achieving a nuclear weapons-free 
world. We will provide parliaments with the legislative tools and training required to transpose 
international commitments into national laws and oversee their implementation in line with human 
rights obligations. We will raise awareness among our Members of initiatives and instruments 
proposed as part of global efforts to combat terrorism. Through action on human rights and 
empowerment of women and youth, we will also seek to prevent terrorism, which is often fuelled by 
hatred, intolerance and discrimination. 
 

The IPU will also focus on urban security as an emerging issue. All activities conducted under this 
objective will take into consideration United Nations Security Council resolution 1325 and subsequent 
resolutions on women, peace and security, and resolution 2250 on youth, peace and security. 
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Objective 7: Promote inter-parliamentary dialogue and cooperation 
 

Since its inception, the IPU has served as the focal point for inter-parliamentary dialogue and 
cooperation. We seek to foster contacts, coordination and the exchange of experience among 
parliaments and parliamentarians of all countries. As noted by Speakers of Parliament at their 
World Conferences, the IPU is also called upon to cooperate closely with regional and other 
parliamentary organizations with a view to enhancing coherence and efficiency in global and 
interregional parliamentary cooperation. 
 

Provide an effective forum for international political dialogue 
 

The IPU will continue to consolidate its role as a unique global convener, bringing together MPs and 
other partners around issues and initiatives. IPU Assemblies serve to foster dialogue, understanding 
and exchange between MPs from all regions and of all political persuasions to identify good practices, 
and to help mobilize parliamentary action on issues of particular relevance for citizens, parliaments 
and the global community. We will strive to further improve the format, functioning and outcomes of 
our Assemblies, Standing Committees and other bodies. In close cooperation with Member 
Parliaments and partner organizations, greater effort will be made to improve the statutory reporting 
exercise and ensure effective follow-up of IPU decisions and resolutions.  
 

Build greater coherence and effectiveness in global parliamentary cooperation 
 

Parliamentary organizations and networks have proliferated over the past few decades. Our strategy 
will include seeking enhanced engagement and fostering synergies with and among these groups. 
The majority of parliamentary bodies are already institutionally related to the IPU as Associate 
Members and Permanent Observers, and we will continue to identify opportunities to reach out to and 
cooperate with as many of them as possible. We will work to build on the comparative advantages of 
the various parliamentary bodies and to identify areas where efforts can be pooled, thereby reducing 
duplication and enhancing coherence and effectiveness in global parliamentary cooperation.  
 

Achieve universal membership 
 

As the global organization of national parliaments, the IPU will redouble its efforts to achieve universal 
membership and enhance its relationship with the 45,000 parliamentarians around the world. 
Parliaments that are not yet IPU Members will actively be encouraged to join. Efforts will be made to 
reach out to and engage with the parliaments of the Small Island Developing States (SIDS), and to 
facilitate their sustainable participation in IPU activities.  
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Objective 8: Bridge the democracy gap in international relations 
 

In an ever-more globalized and interdependent world, the United Nations remains the pillar of 
multilateral cooperation and plays a pivotal role in virtually all policy areas. The international 
commitments entered into by States have a direct impact on citizens and communities. This 
calls for parliaments and parliamentarians to play a critical role in bridging the gap between the 
global and local levels. The IPU pursues a strategy of mobilizing parliaments around the 
foremost issues facing the world. As part of this effort, we will continue to bring a 
parliamentary perspective to ongoing global initiatives and work with parliaments on the 
implementation of corresponding agreements. We will further enhance our strategic 
partnership with the United Nations and strengthen cooperation with the World Trade 
Organization (WTO) and the Bretton Woods institutions. In the process, we will seek to ensure 
strong parliamentary engagement in, oversight of and support for the work of the key 
institutions of global governance. 
 

Ensure parliamentary engagement in and oversight of the work of the United Nations 
 

The IPU will continue to facilitate interaction between parliamentarians and the United Nations 
community at both the national and international levels. We will help shape and promote parliamentary 
input to major global decision-making processes on the basis of policy recommendations emerging 
from IPU Assemblies and other formal meetings. We will partner with the United Nations through joint 
meetings and field programmes, and will work to build a more systematic interaction between UN field 
operations and national parliaments. We will encourage and support parliamentary action on the 
implementation of major global commitments and help mainstream UN processes into the work of 
parliaments. Through its Standing Committee on United Nations Affairs and other mechanisms, the 
IPU will seek to enhance coordination and build close and harmonious relations with the UN system, 
drawing on each other’s respective strengths. We will also work to enhance accountability of the UN 
system and its various operations, with a view to ensuring that the United Nations is more effective, 
transparent and inclusive, and that it better meets the needs and expectations of the people.  
 

Strengthen parliamentary action in relation to the WTO and the international financial 
institutions 
 

Trade is a key driver of globalization and can help support inclusive and sustainable growth. The IPU 
will continue working with the European Parliament, and in cooperation with national parliaments and 
other regional parliamentary assemblies, will provide an effective parliamentary dimension to the 
WTO. We will work to raise awareness of and enhance the capacity of parliaments to monitor WTO 
activities, engage in dialogue with WTO negotiators, exchange information and experiences, and exert 
greater parliamentary influence on discussions and negotiations within the WTO. We will also seek to 
enhance the role of parliaments and parliamentarians vis-à-vis the international financial institutions 
(the World Bank and the International Monetary Fund), and to increase their transparency and 
accountability.  
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ENABLERS 
 

Enabling actions to deliver on strategic objectives 
 

How does the IPU meet its strategic objectives? Our overall goal is to build strong democratic 
parliaments serving the people, and to identify and implement effective means to accomplish 
this—means that will maximize our impact and ensure that our outcomes transcend the 
individual parties and interests with which we are engaged. In the current environment, we 
believe we need to focus in all that we do on mainstreaming enabling actions in the following 
five areas. 
 

Effective internal governance and oversight 
 

The Secretariat will increase its service to the IPU’s governing bodies in their functions of directing and 
overseeing the Organization’s work. Specifically, it will provide support on matters related to financial 
management and risk assessment. The Secretariat will endeavour to ensure that the IPU complies 
with the highest reporting and audit standards, as well as other international management best 
practices. In the interest of greater transparency, the Secretariat will provide more detailed 
explanations of its decisions and procedures. As well, mindful of its social responsibility, the 
Secretariat will further adapt its practices and working methods to encourage and demonstrate respect 
for the community and the environment.  
 

Visibility, advocacy and communications 
 

In a complex and crowded environment, evolving communication technologies have a profound impact 
on the sharing of information and the shaping of opinions, public behaviour and political action. The 
IPU’s voice has never been so important. The success of our drive to build a democratic world where 
peace, security and development are a reality for everyone depends on our ability to promote our 
values and vision, and effective communication on how the IPU’s work can and does deliver positive 
change for people is critically important to our mission. We will work to create stronger and more 
strategic communications that make full and innovative use of diverse communication platforms, tools 
and techniques; strengthen credibility; ensure knowledge-sharing; build expertise; and enhance 
engagement among Members.  
 

Gender mainstreaming and a rights-based approach 
 

The inclusion and mainstreaming of gender equality and human rights in the IPU’s work will enhance 
effectiveness and delivery on key objectives. We have adopted a gender mainstreaming policy and 
strategy that we will continue to implement, including through the development of tools, training 
sessions and reforms. We have also developed a strategy outlining how to implement an approach 
that respects, protects and promotes human rights for all, which we will continue to pursue. Through 
the application of these strategies, we will enhance parliaments’ and our own capacity to promote and 
ensure respect for gender equality and human rights. These core enablers are part and parcel of the 
Common Principles for Support to Parliaments, which we spearheaded and enforce. 
 

A properly resourced and efficient Secretariat 
 

The Secretariat is committed to identifying and securing adequate human and financial resources to 
implement this IPU Strategy for 2017-2021, and will draw on the support of IPU Members and partners 
to do so. It encourages systematic planning, performance monitoring and reporting. It will continue to 
promote parliamentary standards and norms. The Secretariat will carry out its functions with 
increasing efficiency, professionalism and accountability, and is committed to the ongoing professional 
development of its staff.  
 

Partnerships 
 

In carrying out its work, the IPU will engage and collaborate with a broad array of partners from the 
United Nations system, other international organizations that share its objectives, regional and other 
parliamentary organizations, civil society, academia, foundations and the private sector. 
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