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 2017املوازنة املوحدة للعام 
 من خالل بناء برملانات دميقراطية قوية الشعوبخلدمة  معدلةتنفيذ اسرتاتيجية 

 
كل صوت تأثريه، وحيث الدميقراطية والربملانات ل( العامل حيث IPUيتصور االحتاد الربملاين الدويل )

يف خدمة الشعوب من أجل السالم والتنمية. وكمنظمة عاملية للربملانات الوطنية، يعمل االحتاد من أجل السالم، 
وحقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، ومساعدة الشباب، والتنمية املستدامة، وذلك من خالل احلوار 

مل والعمل الربملاين. ويعزز االحتاد الربملاين الدويل احلوكمة الدميقراطية واملؤسسات والقيم، بالع السياسي والتعاون
 مع الربملانات والربملانيني يف التعبري واالستجابة الحتياجات وتطلعات الشعوب.

 

حتاد الهي ترمجة مالية للخطة للبدء بتنفيذ اإلسرتاتيجية املعدلة ل 2017املوازنة املوحدة عن عام 
كإطار   2017، وسيتم عرض اخلطة املفصلة عن العام 2021حىت  2017الربملاين الدويل عن األعوام من 

منطقي مشتق مباشرة من األهداف اإلسرتاتيجية اجلديدة اليت مت تبنيها رمسياً من قبل اجمللس احلاكم يف تشرين 
مليون  15.9لية اإلمجالية عن السنة مببلغ . وتتضمن املوازنة توقعات النفقات التشغي2016األول/ أكتوبر 

ومن املتوقع ان تبلغ هذه من خالل مسامهات األعضاء. اجلزء األكرب من املوازنة ممول و  فرنك سويسري،
مليون فرنك سويسري، والدخل الطوعي من املتربعني اخلارجيني  10.2مبلغ  2017املسامهات عن عام 

، (CHFمليون فرنك سويسري ) 4.2لرئيسي مبلغ متوقع قدره لتنفيذ أنشطة الربنامج سيضيف للدخل ا
 .%27وهذا ما ميثل نسبة 

كما تعكس وثيقة املوازنة اهتمام االحتاد الربملاين الدويل باملساواة بني اجلنسني، فقد بلغت املبالغ 
ة. وتبلغ املوازنة ادياملخصصات املتعلقة بنوع اجلنس من األموال العادية ما نسبته مخسة باملائة من املوازنة الع
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من إمجايل  %10مليون فرنك سويسري، أي ما نسبته  1.6املشرتكة لكل األنشطة املخصصة هلذا املوضوع 
 املوازنة املوحدة.

 

وعلى الرغم من ضغوط املوازنة املستمرة، فإن االحتاد الربملاين الدويل ملتزم باملسامهة يف اجلهود العاملية 
. وسيواصل وضع األموال للحد من انبعاث الكربون، وخصوصًا يف أعقاب اتفاقية للحد من التغيري املناخي

 .2015كانون األول/ ديسمرب   –باريس 
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 املقدمة .1
 

 العام ملخص األمني 1.1
 

يته املعدلة عن سرتاتيجالربملاين الدويل البدء بتنفيذ إ لالحتاد 2017ستسمح اخلطة واملوازنة عن العام  .1
بكل قوة. وبرنامج العمل املكتمل هو مقرتح عن: احلوكمة  2021حىت  2017الفرتة من عام 

بناء السالم.  ،ةمية املستدامالتن ،حقوق اإلنسان ،متكني الشباب ،املساواة بني اجلنسني ،الدميقراطية
تعاون والعمل وال ،سرتاتيجية من خالل احلوار السياسيمجيع األهداف اإل وسيتم حتقيق تقدم حنو

الربملاين. وقد شاركت اللجنة الفرعية للشؤون املالية يف اللجنة التنفيذية خالل كامل عملية إعداد 
 وقدمت التوجيهات واإلشراف. ،املوازنة

 

ري كات املقررة من أعضاء االحتاد الربملاين الدويل بشكل كبا اخنفضت االشرت  ،سنوات األخريةخالل ال .2
( مقارنة باملستويات اليت  % 17.6مليون فرنك سويسري سنوياً ) 2ووصل االخنفاض إىل أكثر من 

 من املتوقع أن تزداد االشرتاكات املقررة بنسبة ،2017. وبالنسبة لعام 2011كانت موجودة عام 
يف استجابة  ،وهو أول زيادة يف املوازنة منذ ست سنوات ،2016مقارنة بالدخل لعام  % 1.5

 الحتياجات نفقات حمددة تتعلق بتحرير املوقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل وأمن املقر. واملقياس
مع  ،املسامهات ( عنUNاملستخدم من قبل االحتاد الربملاين الدويل حياكي مقياس األمم املتحدة )

لقائيًا عندما حيدث تلعضوية، ويتم تعديل هذا املقياس بعض التعديالت الرياضية نتيجة الفرق يف ا
مت تطبيق مقياس األمم املتحدة وفق آخر  ،2017تغريات يف مقياس األمم املتحدة. وبالنسبة لعام 

ربملانات حلصص بعض المما  أدى إىل حدوث بعض الزيادة والنقصان يف النسب املئوية  ،حتديث
 (.60 – 52أنظر الصفحات من الفردية )

 

إن خمرجات برنامج االحتاد الربملاين الدويل ستكون مدفوعة من خالل الطلب من الربملانات  األعضاء  .3
مبا يف ذلك أهداف النمو  لتنمية املستدامة،ألهداف ا 2030عمال أوالتزامها بالتعبئة حول جدول 

واتفاقية باريس للمناخ. وقد  ،للحد من خماطر الكوارث Sendaiوإطار  ،(SDGsاملستدام )
نفيذ دوات اليت تعرتف بدور قوي للربملانات يف التربملانات على وشك استنباط هذه األباتت ال

فإن برامج  ،( يف عملهاSDGsواإلشراف. وبينما تقوم الربملانات بدمج أهداف النمو املستدام )
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دويل ستساعد يف ضمان القدرة على الوفاء بالتوقعات. وستحتاج الربملانات إىل االحتاد الربملاين ال
وقد مّكن   .أهداف التنمية املستدامةفرضها ـّال ملواجهة التحديات اليت توضع نفسها بشكل فع

تعبئة املوارد من جمموعة متنوعة وبشكل متزايد من الشركاء االحتاد الربملاين الدويل من احلفاظ على 
ى مستقر من األنشطة يف الوقت نفسه الذي بقيت فيه اشرتاكات األعضاء عند مستويات مستو 

 ية يف الوقت احلاضر.ضافم أية متطلبات استثنائية ألنشطة إمنخفضة تارخيياً. ومل حيدد اجمللس احلاك
 

 سن بشكل اعتيادي جنبًا إىل جنب مع االجتماعات العادية للمجلاالتشريعيتان اجلمعيت ستعقد .4
واللجنة التنفيذية )ما يصل إىل ثالث مرات يف السنة( واهليئات واللجان التشريعية األخرى.  ،احلاكم

ة أخرى ببعض مبا يف ذلك القيام مر  ،وستتم املباشرة بأهداف برنامج االحتاد الربملاين الدويل املعدلة
. 2017ام دة خالل ععمليات إعادة ختصيص للنفقات يف ملوازنة الطوعية يف جماالت برنامج حمد

مبلغ  صدر إضافية لتحسني األمن يف املناخ احلايل. وقد مت تدابري املنظمات الدولية باختاذ تلتزم و 
ويض هذا من ملقر االحتاد الربملاين الدويل. ومت تعك سويسري جانبًا للبدء بتعزيز األفرن 60،000

رقابة مشددة  واحلفاظ على ،الت العملااللتزام جزئياً من خالل وفورات تكاليف يف مجيع أقسام وجما
 على النفقات األساسية.

 

بكة االنرتنيت الدويل على شالربملاين إعادة تطوير احلضور املباشر لالحتاد عملية سيتم االنتهاء من  .5
جلديد بشكل  اااللكرتوين لزيادة توعية اجلمهور املستهدف. وعندما يتم تطوير املوقع  2017يف عام 

مته الءقع وحتديث حمتواه للحفاظ على ملب األمر ختصيص أموال كل سنة لصيانة املو سيتط ،كامل
فرنك سويسري يف املوازنة إىل االتصاالت  100،000مت إضافة مبلغ  ،ته. وللوصول إىل ذلكيوحيو 

صورة أيضاً  ،امليواليت تتضمن التقرير الربملاين الع ،والرؤية. وستقوي منشورات االحتاد الربملاين الدويل
 املنظمة وتدعم جهودها الرامية جلمع التربعات.

 

مراعاة املنظور  سيتم االستمرار يف تطبيق سياسة تعميم ،لتحسني أداء وفعالية االحتاد الربملاين الدويل .6
اجلنساين يف جوانب عمل االحتاد الربملاين الدويل. وهذا ينطوي على تطبيق خطة عمل ذات أهداف 

وتطوير اآلليات واألدوات لضمان أن املنظور اجلنساين هو  ،يب املوظفنيوتدر  ،وغايات حمددة
سيطبق االحتاد الربملاين الدويل أيضاً  ،وما بعده 2017موضوع أساسي جلميع األنشطة. يف عام 
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نظور التماسك بني هذا املنهج ومراعاة امليضمن و  ،عمالهائماً على احلقوق يف مجيع نواحي أمنهجاً ق
 اجلنساين.

من املتوقع أن حيافظ التمويل الطوعي لربامج االحتاد الربملاين الدويل على مستوى مماثل ملستواه خالل  .7
. وسيتم االستمرار بالعمل باتفاقية التمويل ذات السنوات الثالث والنصف املوقعة يف 2016عام 
ىت كانون ( وذلك حSidaمع الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل )سيدا  2014عام 

. وهذه الشركة القوية متميزة من حيث أهنا تدعم وستستمر يف دعم 2017األول/ديسمرب من عام 
خاصة يف جماالت  ،سرتاتيجيةاين الدويل يف مجيع االجتاهات اإلتنفيذ اسرتاتيجية االحتاد الربمل

يل واسع للتنمية عم دو الدميقراطية والتنمية. كما تستمر أيضاً اتفاقية الشراكة ملدة مخس سنوات مع دا
والنواب  ،وبرامج الشباب ،مبا يف ذلك بناء القدرات ،بالرتكيز على جمموعة من أنشطة الربنامج

برامج الشراكة حبسب نوع اجلنسني لالستفادة وبقوة من الدعم املايل  ستستمرالشباب. كما 
التنمية خلارجية والتجارة و مبا يف ذلك منحة رئيسية لعدة سنوات مقدمة من وزارة الشؤون ا ،اخلارجي

رارات االحتاد وتتطلب ق ،الكندية. لقد أصبح اإلرهاب مصدر قلق رئيس للمجتمع الربملاين العاملي
 حة اإلرهاب.جداً يف تنفيذ اسرتاجتيات وقرارات مكاف اً بارز  اً مانة العامة دور الربملاين الدويل أن تلعب األ

 

ة على الرغم من أن النتيجة الكاملة هلذا النهج ستظل غري مبادرات الشراكة األخرى قيد املناقش .8
. وخالل عملية إعداد هذه املوازنة أدرجنا فقط 2017معروفة إىل ما بعد املوافقة على موازنة عام 

لن يتم  ،أية حال . وعلىاً املوارد القابلة للقياس مسبقًا وامللتزمة أو اليت يكون احتمال حتققها كبري 
 أو االلتزام هبا حىت تتم املوافقة على التربعات رمسياً مبوجب اتفاقية موقعة. وإذا كانإنفاق أية أموال 

انة العام بالطبع مإضافية ملزيد من األنشطة، فإن األيف توفري أموال  اً االحتاد الربملاين الدويل ناجح
 اإلضافية. األموالتوزيع  من خاللستستجيب 

 

منها  ،2015مليون فرنك سويسري لدى هناية عام  8.6 (WCFبلغ رصيد رأس املال العامل ) .9
 سائلة متاحة والفرق هو عبارة عن تسويات حماسبية مليون فرنك سويسري متثل أمواالً  6.6مبلغ 

واليت ال ميكن أن تتحقق يف  IPSASتتم وفق متطلبات معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 
من املستوى املستهدف واحملدد  %84ال العامل حالياً عند النقدية. ويقف اجلزء السائل من رأس امل
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)لدى ذلك الوقت كان التمويل الطوعي اخلارجي جزء  2006من قبل اللجنة التنفيذية يف عام 
 صغري من مستواه حالياً(.

 

ين إىل زيادة يف قيمة مبا ،2012يف عام  IPSASااللتزام مبعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام أدى  .10
تطبيق معيار ،  تطلب 2013يف عام املقر والذي أدى إىل زيادة مباشرة يف رأس املال العامل. 

 FIPOI1استهالك قرض طويل األجل  IPSASللقطاع العام  الدولية منفصل من معايري احملاسبة
مة . وهلذه الزيادة يف القيWCFوزيادة إضافية يف قيمة رأس املال العامل  ،من االحتاد السويسري

تأثري يف زيادة قيمة أعباء االستهالك اليت جيب أن تعاجل من خالل املوازنة السنوية. ومع اإلبقاء على 
ألنشطة. زيادة أعباء االستهالك من خالل ختفيض ا ه ال ميكن تغطيةفإن ،املوازنة العادية حبدها األدىن

لة ية مساءلتحرك حنو عملغري مقصودة لونتيجة  ،فهذا األمر يتناقض وبوضوح مع مصاحل املنظمة
مرة أخرى  –يتم االقرتاح  ،2016إىل  2014أكرب. وكما قرر اجمللس احلاكم يف املوازنات من عام 

عن املباين  2017تكون أعباء االستهالك السنوية املتزايدة للعام  أن ،وما بعده 2017عن العام  –
مبلغ  FIPOIلية وقرض مؤسسة مباين املنظمات الدو  ،فرنك سويسري 60،000مبلغ 

فرنك  110،000وتكاليف رمسلة تطوير املوقع االلكرتوين مبلغ  ،فرنك سويسري 67،000
 .WCFها لتغطى من رأس املال العامل واليت جيب إطفاء ،سويسري

 

من  ،ونتيجة الضغط احلايل على العديد من موازنات الربملانات األعضاء وقوة الفرنك السويسري .11
فرنك سويسري  100،000من خالل استخدام ما يصل إىل  2017ن موازنة عام ز ااملقرتح أن تتو 

وازنة. مر عند هناية فرتة املم األمن رأس املال العامل السائل. وهذا التعديل سيستخدم فقط إذا لز 
مت استخدام رأس املال العامل بناء على أذن من اجمللس احلاكم  ،وبالنسبة للسنوات اخلمس السابقة

اية املطاف مل تكن هناك حاجة لذلك نتيجة وجود وفورات تشغيلية حتققت خالل ولكن يف هن
 .2017وسيتم تطبيق نفس الشروط يف عام  ،السنة

 

ات اإلمجالية لألعضاء قد استلزمت جهودًا كبرية اعلى الرغم من أن الزيادة البسيطة يف االشرتك .12
 االحتفاظ بالتكاليف التشغيلية حبدها األدىن متو  ،2017زن يف املوازنة العادية لعام التحقيق التو 

                                                           

 )املرتجم(. أو مؤسسة مباين املنظمات الدولية (FIPOIت الدولية )املؤسسة العقارية للمنظما  1
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بينما إدخال نفقات إضافية مطلوبة لتحرير املوقع االلكرتوين واألمن. ويتطلب البحث عن مصادر 
ع إدارية مستمرة جنبًا إىل جنب م اً موثوقة من الدخل الطوعي وفرص الشراكة املالئمة أيضًا جهود

دى القدرة على الدويل وملى استقاللية االحتاد الربملاين عمليات تقييم دقيق للمخاطر احملتملة ع
م جبهودها مانة العامة بالقياددة من قبل أعضائه. وستستمر األسرتاتيجية احملحتقيق األهداف اإل

بء اشرتاكاهتم يف تقاسم الع ستساعد ،الناجحة للبحث عن أعضاء جدد. ومن بني منافع أخرى
حىت  2017سرتاتيجية عن األعوام من عام قد جدّدت اإلليني. و املايل باملشاركة مع األعضاء احلا

الدميقراطية كون تكل صوت تأثريه و يكون فيه لوفّعلت التزام االحتاد الربملاين الدويل بعامل  2021
 والربملانات يف خدمة الشعوب من أجل السالم والتنمية.

 
 

 در األموال )بالفرنك السويسري(وبناء على مصا ،سرتاجتيةالتقديرات، بناء على األهداف اإل

 املوافق عليها 2016موازنة 
 2017املوازنة املقرتحة عن عام 

 اإلمجايل مصادر أخرى املوازنة العامة
 اإليرادات 

 10،227،000  10،227،000 10،016،000 االشرتاكات املقدرة
 337،000  337،000 356،100 رأس املال العامل

ت اإللزامية عاقتطااال
 من املوظفني

1،018،500 1،023،000  1،023،000 

 100،000  100،000 110،000 الفوائد 
 0 (312،800) 312،800 0 تكاليف دعم الربامج

 16،000  16،000 16،000 إيرادات أخرى
 4،224،300 4،224،300  4،271،700 املسامهة الطوعية

 15،927،300 3،911،500 12،015،800 15،788،300 إمجايل اإليرادات
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 النفقات 
 سرتاتيجيةاألهداف اإل

بناء برملانات –1
 دميقراطية وقوية

2،997،700  1،411،100  1،017،600  2،428،700  

تعزيز املساواة بني – 2
اجلنسني واحرتام حقوق 

 املرأة

1،591،300  622،100  933،800  1،555،900  

محاية وتعزيز  – 3
 حقوق اإلنسان

1،454،500  1،032،800  505،600  1،538،400  

تعزيز متكني – 4
 الشباب

303،200   329،600  329،600  

تعبئة الربملانات – 5
حول أجندة التنمية 

 العاملية

1،054،400   1،083،700  1،083،700  

املسامهة يف بناء – 6
م ومنع حدوث السال

 نمالنزاعات وحتقيق األ

94،000  148،300  354،000  502،300  

تعزيز احلوار – 7
 الربملاينوالتعاون 

3،201،400  3،182،000   3،182،000  

سد الفجوة – 8
الدميقراطية يف العالقات 

 الدولية

837،300  893،000   893،000  

  11،513،600  4،224،300  7،289،300  11،533،800 جمموع فرعي
 العوامل املساعدة

داخلية  وحوكمة ورقابة
 فعالة

838،700  854،700   854،700  
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 مالدع ،يةالرؤ 
 واالتصاالت

967،800  1،086،900   1،086،900  

تعميم مراعاة املنظور 
اجلنساين والنهج القائم 

 على احلقوق

10،000  10،000   10،000  

أمانة تتميز بكفاءة 
 وفعالية املوارد

2،649،400  2،668،900   2،668،900  

  4،620،500   4،620،500  4،465،900 جمموع فرعي
  106،000   106،000  105،000 أعباء أخرى
  (312،800)  (312،800)   (316،400) استبعادات 

  15،927،300  3،911،500  12،015،800  15،788،300 إمجايل النفقات
 

 متوسط األجلمنظور  2.1
 

العاملي نتيجة املستويات  GDP من املتوقع أن يستمر النمو املتباطئ للناتج احمللي اإلمجايل .13
املنخفضة للطلب الكلي، والتطورات الضعيفة األساسية من جانب العرض، وضعف جتارة 

. ومن املقرر حدوث حتّسن طفيف يف منو التجارة العاملية مبعدل 2االستثمارات ومنو اإلنتاجية
ات املتزايدة ستثمار نتيجة استقرار الطلب عند منتجي السلع إضافة إىل اال 2017يف عام  3.2%

يف بعض الدول مثل الصني. ويف أعقاب اجتاه مماثل مقارنة بالسنوات السابقة، فمن املتوقع أن 
 – 2016عن الفرتة  % 2يكون منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول املتقدمة أقل بقليل من 

حتدد اآلثار  ىت اآلن مل، مع منو متوقع يقوده الطلب احمللي بداًل من التجارة اخلارجية. وح2017
الكاملة نتيجة تصويت اململكة املتحدة يف االستفتاء للخروج من االحتاد األورويب. وما هو واضح 
هو أن اململكة املتحدة إضافة إىل بقية أوروبا، من احملتمل أن تستمر يف مواجهة تقلبات سوقية  

 لقريب.كبرية إضافة إىل حالة من عدم التأكد السياسي يف املستقبل ا
 

                                                           
The OECD Economic Outlook, 2016, p 13. 2 
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 ين يكافحوناملصدرين الذخاصة بني  ،متفاوتة ألسواق الناشئة واالقتصاديات الناميةقوة ا تبقى .14
هناك  فإن ،دول مثل اهلند واندونيسيا أما يفن بطلب حملي قوي. واملستورديبأسعار منخفضة 

ألسواق ن ام دعومة ببنية حتتية قوية، يف دول أخرىم ،استثمارات قوية من املتوقع أن تستمر
اجع من املتوقع أن يستمر تر  ،مثل الربازيل واالحتاد الروسي الناشئة واالقتصاديات النامية

سلع وأسعار ال ،وحالة عدم التأكد السياسي ،االستثمارات نتيجة الركود االقتصادي الطويل
لى النمو رية عكبتداعيات مؤثرة بشكل  نمو املتناقص للصني من املتوقع أن يكون لل. و 3املنخفضة

ت بالنسبة عدم التأكد من التحوال. ومن املتوقع أيضا  أن تتفاقم حالة يف أوروبا وبقية دول العامل
 لألسواق الناشئة واالقتصاديات النامية بشكل أكرب نتيجة التوترات السياسية بني األقاليم.

 

النفط والطاقة. ويف  نتيجة اخنفاض أسعار 2017من املتوقع أن يبقى التضخم منخفضاً يف عام  .15
حني أن أسعار النفط قادت النمو من خالل دعم استهالك األسر، إال أهنا بدأت تزداد بشكل 

 2016يف عام  % 0.2تدرجيي. خاصة يف أوروبا، وهذا يؤدي إىل توقعات التضخم مبعدل 
 ي. وسيساعد هذا االنتعاش تسهيل إضايف من خالل تعهد البنك املركز 20174يف عام  %1.4و

. ومن املتوقع 2017األورويب باالستمرار بربناجمه لشراء السندات على األقل حىت آذار/ مارس 
أن تساعد السياسة النقدية األخرية حول حترير منو االئتمان يف منطقة اليورو هي أيضًا يف حتسن 

 .GDPمنو الناتج احمللي اإلمجايل 
 

لسويسرا  بشكل متناسق مع بقيمة دول  GDPقيقي من املتوقع منو الناتج احمللي اإلمجايل احل .16
. 20175يف عام  %1.7و 2016يف عام  %1.2، مبعدل OECDمنظمة التعاون والتنمية 

 وهذا النمو ثابت نسبيًا ولكنه يعترب منواً بطيئاً، ويرجع ذلك يف سبب منه إىل اآلثار املرتتبة على
ما تزال  –على الرغم من أهنا تتناقص ببطء  – ارتفاع قيمة العملة املتباطئ مقابل اليورو  واليت

حمسوسة. وهذه اآلثار  التباطئية قدمت تفسرياً جزئياً عن استمرارية تزايد املستوردات مبعدل أسرع 
من الصادرات يف سويسرا. على صعيد آخر، يف حني أن االستهالك العام واخلاص، والذي ميثل 

ر ري للنمو املستدام، إال أن القلق يتزايد مع استمراأكثر من نصف الناتج احمللي اإلمجايل، ضرو 
                                                           

The OECD Economic Outlook, 2016, p .13. 3 

European Economic Forecast, Spring 2016, p.4 4 

European Economic Forecast, Spring 2016, p.142 5 
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 % 2مبيعات التجزئة بالرتاجع. أخرياً، من املتوقع حدوث حتّسن يف معدل التضخم يف البلد إىل 
 .2017يف عام  % 1.4و 2016يف عام 

 

لسويسري ا ومن املتوقع ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقارنة باليورو، األمر الذي قد يضع الفرنك .17
يف وضع غري مريح. حىت ولو كانت نصف التجارة السويسرية مع االحتاد األورويب، باعتبار سعر 
الصرف بني الفرنك السويسري واليورو أمر اسرتاتيجي لالقتصاد السويسري، كما يعترب الدوالر 

 األمريكي أيضاً معياراً هاماً.
 

سنوياً  د الربملاين الدويل بتخفيض اشرتاكاته املقررةعلى مدى السنوات الست املاضية، قام االحتا .18
مليون فرنك سويسري يف وفورات تراكمية ألعضاء االحتاد  7.5، وهذا ما ميثل %17بأكثر من 
. ومع االعرتاف بأن التخفيضات الطويلة األمد يف املوازنة العادية ال ميكن أن 2011منذ عام 

بة اهليئات احلاكمة لالحتاد مسحت بزيادة طفيفة بنس تدوم دون التأثري على عمل االحتاد، فإن
. ويقدر 2011يف االشرتاكات، حيث تعترب هذه الزيادة هي األوىل من نوعها منذ العام  1.5%

فرنك سويسري يف عام  20،000الدخل اإلضايف من اشرتاك أعضاء جدد إىل املنظمة مببلغ 
2017. 

 

. جمموعة من 2016ية عند مستوى مماثل ملستواها يف عام من املتوقع أن تبقى املسامهات الطوع .19
اتفاقيات الشراكة اجلديدة واملتجددة من املتوقع حالياً أن تستبدل بعض املنح املقررة لتحافظ على 

يف موازنة عام  %27تقريبًا من املوازنة املوحدة )مقارنة بـ  %27الدخل الطوعي عند نسبة 
املعدلة جتذب دخاًل طوعيًا أكثر، فإنه سيتم توسيع جمال (. وإذا كانت اإلسرتاتيجية 2016

 6اخلدمات والربامج وفق األهداف املالئمة. ويف الوقت نفسه، مت األخذ بوجهة النظر املتحفظة
، حيث من املتوقع أن تستمر بيئة معدل 2017عن اإليرادات من الفوائد واالستثمارات عن العام 

 مع النمو العاملي املتباطئ.الفائدة املنخفضة جنباً إىل جنب 
 

 

                                                           

حملاسبة )أو احليطة واحلذر( هي سياسة تتطلب عدم املبالغة يف اإليرادات واألصول واألخذ باحلسبان النفقات ا التحفظ يف -  6
 ,وااللتزامات املتوقعة, أي تؤدي يف هناية املطاف إىل أقل القيم بالنسبة لألصول واإليرادات وأعلى القيم بالنسبة للنفقات وااللتزامات

 رباح واألصول )املرتجم(.بكلمات أخرى متيل إىل ختفيض األ
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 التأثري البيئي 3.1
 

كجزء من التزام االحتاد الربملاين الدويل باجلهود العاملية ملعاجلة تغري املناخ، قامت املنظمة حبساب  .20
انبعاثات غاز االحتباس احلراري الناتج عنها من أجل تتبع التقدم احملقق وحتديد جماالت العمل 

السفر الرمسي هو عنصر ضروري يف عمل االحتاد الربملاين الدويل واالنبعاثات  ذات األولوية. إن
الناجتة عن السفر ختضع للمراقبة والتعويض الكامل، ويساعد القرار بعقد مجعية واحدة كل سنة 
يف جنيف بشكل طبيعي يف تقييد استخدام الكربون. ويتخذ الحتاد الربملاين الدويل موقفاً كمنظمة 

 تعويض عن مجيع انبعاعثات ثاين أوكسيد الكربون.دولية بال
 

اختذ االحتاد الربملاين الدويل خطوات خلفض االنبعاثات النامجة عن وسائل النقل احمللي، فقد  .21
حصلت املنظمة على الكهرباء بشكل كامل من املصادر املائية بناء على عرض مقدم من شركة 

قلل من بط ونظام تدفئة وفق أحدث التكنولوجيا، بالتايل تطاقة حملية. ولدى املقرات الرئيسية ضوا
خيارات إحداث ختفيض إضايف يف استهالك الطاقة. وعلى كل حال، يستمر االحتاد الربملاين 
الدويل بالبحث عن وتوظيف املصادر مستدامة بيئيًا جلميع جتهيزات مكاتبه وأدواهتا، ويستخدم 

ا تكون النسخ املطبوعة على الوجهني من الورقة، كموبشكل منتظم الطابعات وآالت التصوير ل
 يقوم بتدوير الورق وتقييد كمية الوثائق اليت تطبع باستخدام مبادرة الورقة الذكية.

 

فرنك سويسري لتعويض انبعاثات الكربون من األنشطة  28،000تتضمن هذه املوازنة مؤونة مببلغ  .22
لتعويض عن انبعاثات غاز االحتباس احلراري من . وقد مت تبين فكرة ا2017العائدة يف عام 

 Kyotoخالل الدفع للمشاريع اليت تساعد يف احلد من انبعاث الغازات يف أماكن أخرى يف 
 .1997باليابان عام 

 

، طلب اجمللس احلاكم ختصيص أموال مالئمة لالحتياطي من أجل تعويض 2017بالنسبة للعام  .23
تم استالم نشطة يقوم هبا االحتاد الربملاين الدويل لتغيري املناخ، وقد يانبعاثات الكربون لتدفع ألي أ

 أموال إضافية من املصادر الطوعية.
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 اجلنسحسب نوع تحليل ال 4.1
 

على مدى العقد املاضي، كان لدى االحتاد الربملاين الدويل تركيز واضح عن وضع برامج حمددة  .24
عمل على تعزيز ودعم مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، كما  – مثالً  –وفقاً لنوع اجلنس، فهو 

أنه عزز ودعم حقوق املرأة بشكل عام. وهذا العمل ممثل من خالل اهلدف االسرتاتيجي املعدل 
من  %5/، وحتوز هذه الربامج احملددة وفقًا لنوع اجلنس على 2لالحتاد الربملاين الدويل رقم /

 .اعتمادات املوازنة العادية
 

تستمر  برامج الشراكة وفقاً لنوع اجلنس يف جذب متويل كبري من عدة جهات ماحنة، ومن املتوقع  .25
وجود مستوى مماثل من التزامات التمويل الطوعي، مبا فيها األنشطة احملددة وفقاً  2017يف عام 

من خططهم  نتهاءلنوع اجلنس. فقد قدم املاحنون احلاليون واجلدد التزاماهتم أو أهنم يف طور اال
فرنك سويسري للربنامج املتعلق بنوع اجلنس  930،000التمويلية، األمر الذي سيسمح مببلغ 

 .2017يف عام 
 

 1.6وإذا مجعنا تقديرات املوارد الرئيسية والتمويل الطوعي لألنشطة احملددة لنوع اجلنس فإهنا تبلغ  .26
 من إمجايل املوازنة املوحدة. %10مليون فرنك سويسري، وميثل هذا املبلغ اآلن 
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 الدخل .2
 

 املقدرة املسامهات 1.2
 

 ،2011حىت عام و  ،درةاألعضاء املق مسامهاتإن اجلزء األكرب من موازنة الدخل مستمدة من  .27
 ،سنوياً من أجل امتصاص الزيادات التضخمية. ومنذ ذلك الوقت %3زادت املسامهات مبعدل 

اء بسبب قيود األعض مسامهاتحتاد الربملاين الدويل سلسلة من التخفيضات الكبرية يف شهد اال
قد . و وتغريات سعر الصرف التباطؤ االقتصادي نتيجة ،زنة الداخلية للعديد من األعضاءااملو 

حدوث  على الرغم من ،مليون فرنك سويسري 2أكثر من  درةاخنفضت إمجايل املسامهات املق
 2006خالل الفرتة من عام  170إىل  150يف أعضاء االحتاد الربملاين الدويل من ردة ّـ لزيادة مط
 ،والذي خفف من العبء على األعضاء احلاليني. ومن حيث الواقع احلقيقي ،2016حىت عام 

دنية لوحظت مستويات مت االخنفاض إىل مر بالدخل العادي لالحتاد الربملاين الدويل إىلهذا األأدى 
أن املوازنة العادية ال تزال رغم و  ،2017التسعينيات من القرن املاضي. يف عام  آلخر مرة خالل

 من إمجايل املسامهات يف امليزانية % 1.5ن هناك زيادة أند هذه املستويات التقشفية، إال ع
لتغطية عناصر نفقات جديدة تتعلق بتحرير املوقع االلكرتوين وأمن مبىن املقر الرئيسي لالحتاد 

  الدويل.الربملاين
 

 التغري عن السنة السابقة االشرتاكات الفعلية املقررة السنة
 % 3.8 فرنك سويسري 10،544،590 2006
 %  4.9 فرنك سويسري 11،060،266 2007
 %  2.7 فرنك سويسري  1،354،900 2008
 %  3.5 فرنك سويسري  11،756،000 2009
 %  2.5 فرنك سويسري  2،046،100 2010
 %  1.3 فرنك سويسري  12،202،390 2011
 %  10.0- فرنك سويسري  10،939،900 2012
 %  0 فرنك سويسري  10،950،800 2013
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 التغري عن السنة السابقة االشرتاكات الفعلية املقررة السنة
 %  0 فرنك سويسري  10،952،900 2014
 %  3.2- فرنك سويسري  10،601،676 2015
 %  5.1- ك سويسريفرن  10،056،000 2016
 %  1.5 فرنك سويسري  10،207،000 2017

 2006خالل الفرتة من عام  170إىل  150ازداد أعضاء االحتاد الربملاين الدويل من 
 2016إىل عام 

 
، قرر اجمللس احلاكم حتديث مقياس االحتاد الربملاين الدويل للتقييم اآليل مبا يتماشى 2011يف عام  .28

 مقياس األمم املتحدة. وقد مت حتديث مقياس االحتاد الربملاين الدويل املقدم مع مع التغريات يف
 .2018حىت  2016هذه املوازنة باالنسجام مع مقياس األمم املتحدة اجلديد لألعوام من 

 

 واإليرادات األخرىاالقتطاعات اإللزامية من رواتب املوظفني  2.2
 

ريبية أو اد الربملاين الدويل كموظفني مدنيني دوليني، تكاليف ضيدفع العاملون املوظفون لدى االحت .29
ضرائب دخل داخلية إىل االحتاد الربملاين الدويل. وحيدد معدل التكاليف الضريبية للموظفني من 
قبل جلنة اخلدمات املدنية الدولية. وسيولد هذا النظام الضرييب الداخلي إيرادات إمجالية يف عام 

فرنك سويسري لصاحل مجيع الربملانات األعضاء. على كل حال،  1،018،000مببلغ  2017
وملنع االزدواج الضرييب، فإن املنظمة ملزمة بإعادة متويل جزء من التكاليف الضريبية للموظفني 

ه واليت تتعلق بضرائب الدخل احمللية املفروضة على املوظفني يف كندا وفرنسا، واملبلغ املعاد متويل
 فرنك سويسري. 58،000يبلغ  2017موازنة عام والذي أدرج يف 

 

ومن املتوقع أن تصل اإليرادات اإلضافية من الرسوم اإلدارية، إجيار غرف، ومبيعات اهلدايا  .30
. كما 2017فرنك سويسري يف عام  16،000التذكارية، واملوارد األخرى ذات الصلة إىل مبلغ 
فرنك  100،000ثمارات أقل بقليل من مبلغ ومن املتوقع أن تكون إيرادات الفوائد واالست
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سويسري، نتيجة الستمرارية اخنفاض معدالت الفائدة وعدم التأكد يف بيئة االستثمار بشكل 
 عام.

 

 املسامهات الطوعية 3.2
 

من إمجايل املوازنة  %27من املقدر أن يؤدي تعبئة املوارد إىل توليد مسامهات طوعية بنسبة  .31
ون فرنك سويسري(. يستمر العمل باتفاقية التمويل لثالث سنوات ونصف ملي 4.2املوحدة )

مليون كرونة سويدية( من الوكالة السويدية للتنمية  35مليون فرنك سويسري ) 4ألكثر من 
لدعم أعمال االحتاد الربملاين الدويل، خاصة  2017الدولية )سيدا(، حىت كانون األول/ديسمرب 

والتنمية. وستولد اتفاقية الشراكة خلمس سنوات مع الداعم الدويل  منها يف جماالت الدميقراطية
، 2018حىت عام  2013مليون دوالر أمريكي من عام  3للتنمية بشكل إمجايل أكثر من 

وتدعم جمموعة واسعة من أنشطة الربامج، تتضمن بناء القدرات وتعزيز تأثري الربملانيني الشباب. 
لية يف فيدة يف متكني االحتاد الربملاين الدويل من االستمرار بفعاوستكون مصادر التمويل اجلديدة م

خالل السنوات القادمة. باإلضافة إىل الدعم السخي  2013جدول أعمال التنمية املستدامة 
إلعادة تطوير املوقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل، قدمت اإلمارات العربية املتحدة أيضاً دعماً 

 راطية واملساواة بني اجلنسني والتنمية.لربامج الدميق
 

يف اآلونة األخرية مت استالم تربعات كبرية من شركاء جدد، تتضمن منحة لعدة سنوات بقيمة  .32
مليون دوالر أمريكي من احلكومة الصينية. وهي تتيح لالحتاد الربملاين الدويل تنفيذ براجمه  1.5

د تلقى يف الدول النامية، واملسامهة يف تنمية مستدامة. وقلتوفري بناء القدرات للربملانات األعضاء 
مليون فرنك  1.5برنامج الشراكة للمساواة بني اجلنسني منحة جديدة لعدة سنوات بقيمة 

مليون دوالر كندي( من وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة والتنمية الكندية واليت تبقى  2سويسري )
فرنك سويسري من  200،000. وهناك منحة مبلغ 2018فعالة حىت كانون الثاين/ ديسمرب 

حكومة أنغوال تتيح استمرارية أعمال االحتاد الربملاين الدويل يف جمال صحة األطفال وحديثي 
دوالر أمريكي لدعم  100،000الوالدة واألمهات. وقد قدم برملان مايكرونزيا منحة بقيمة 

فرنك  400،000ؤخراً توقيع اتفاقية متويل بقيمة أعمال االحتاد يف جمال اهلجرة والالجئني. ومت م
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، إضافة 2030سويسري مع برملان غينيا االستوائية للعمل باجتاه جدول أعمال التنمية املستدامة 
إىل جمال متكني الشباب. ومازال االحتاد الربملاين الدويل مستمراً يف توليد الفوائد من جمموعة حمتملة 

وكما جرت العادة، سيتم إطالع اللجنة التنفيذية  على أية موارد  من اجلهات املاحنة اجلديدة.
 .2017معبأة بعد أن تتم املصادقة على موازنة 

 

سيواصل االحتاد الربملاين الدويل التعاون مع أسرة األمم املتحدة مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة  .33
حلصول على منح جديدة من منظمة ( يف جمموعة من الربامج القطرية. كما مت اUNDPللتنمية)

( وشراكة حول األنشطة املتعلقة بصحة األطفال وحديثي الوالدة WHOالصحة العاملية )
. كما يعمل االحتاد الربملاين الدويل وهيئة األمم املتحدة 2017 – 2016واألمهات عن األعوام 

 يف تركيا لتعزيز الربملاينملزيد من التعاون إىل ما بعد املشروع الرائد ل ( UN Womenللمرأة )
 الذي يدعم الربملانيات النساء وجلنة تكافؤ الفرص.

 

 
 النفقات .3

 

 األهداف اإلسرتاجتية 1.3
 

 بناء برملانات قوية ودميقراطية – 1اهلدف 
 اهلدف العام:

 لتقوية الربملانات حىت تتمكن من املسامهة بشكل أفضل يف الدميقراطية وتلبية تطلعات الشعوب
 

 2017القضايا والتحديات لعام 
يعتقد االحتاد الربملاين الدويل بشكل راسخ أن أداء الربملانات لدورها بشكل أفضل جيعل الدميقراطيات أقوى، 
وهو املبدأ الذي ال يزال كامنًا يف صميم أعماله. وسيواصل االحتاد الربملاين الدويل دعمه التقليدي لتعزيز 

ات الوطنية مع الرتكيز على تلك اليت تكون يف مرحلة ما بعد الصراع واحلاالت القدرات املؤسسية للربملان
 االنتقالية. 
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إن املهام التشريعية األساسية، والوظائف التمثيلية والرقابية للربملان أمر أساسي لنوعية احلكم العام للبلد. 
التطوير للمعايري الوظائف: من البحث و وتوفر أنشطة االحتاد الربملاين الدويل اتباع منهج متكامل لتعزيز هذه 

واألدوات، إىل التطبيق القوي يف السياقات الوطنية. كما أن حتسني الوظائف الربملانية الرئيسية يقوّي تطبيق 
حول بناء مؤسسات  16(، مبا يف ذلك أحكام اهلدف رقم SDGsأنشطة أهداف التنمية املستدامة )

للتنمية املستدامة، تشجيع  2030اليت قطعتها حول جدول أعمال فعالة وشاملة. يف أعقاب االلتزامات 
الربملانات على حتسني قدرهتا لضمان مسائلة أفضل سيكون حمور أعمال االحتاد الربملاين الدويل وسُيستكمل 

 من خالل نشر التقرير الربملاين العاملي الثاين حول الرقابة الربملانية.
 

 رتكة لدعم الربملاناتاملبادئ املشملاين الدويل أيضاً تقوية وتعزيز وتطبيق ، سيواصل االحتاد الرب 2017يف عام 
مليات أن الربملانات هي نفسها األكثر كفاءة لقيادة ع املبادئ املشرتكةاليت حتظى بتأييد واسع. وتدعم 

الربجمة القائمة  جالتطوير اخلاصة هبا، مبا يؤدي إىل نتائج دائمة وفعالة. وسيتم القيام بعملية دمج وتطبيق منه
 .املبادئ املشرتكةعلى النتائج متشياً مع 

 

سيطور االحتاد الربملاين الدويل ويعزز املعايري والتوجيهات اإلرشادية من أجل ممارسات برملانية جيدة. وسيكون 
هناك تكامل أفضل ألعماله يف جمال البحوث، وعملية وضع املعايري، واملساعدة التقنية، وذلك من خالل 
تعزيز العمل اجلماعي والتخطيط داخل األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل، والتعاون الوثيق مع الربملانات 

 األعضاء.
 

 وستعطى األولوية للمجاالت اآلتية:
  متكني التطوير اخلاص بالربملانات الوطنية من خالل برامج لبناء القدرات حمددة السياق بشكل

 يري مستقر ودميقراطية أقوى.تقود إىل تغ واليتحمكم 
 مثل جمموعة أدوات من أجل أمانات برملانية فعالة؛  ،تطوير  األدوات من أجل عمل برملاين قوي

 ،االستمرار يف تسهيل استخدام الربملانات لألدوات األخرى املطورة من قبل االحتاد الربملاين الدويل
وات عن برملانات وجمموعة أد ،انات والدميقراطيةواليت تتضمن جمموعة أدوات التقييم الذايت عن الربمل

 الياً(.ومؤشرات للربملانات الدميقراطية )قيد التطوير ح ،تراعي احلساسية اجلنسانية وخطتها للعمل
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  اً وإشراف اً يموالذي يعزز أيضاً: تقي األهداف املشرتكةدعم وتطبيق منهج الربجمة الذي حيقق تكامل 
 املستمر؛ وضبط وتكرار التغيري الفّعال. أكرب؛ نتائج مستقرة؛ التعليم

  إضافة إىل  ،بفعالية ةاملبادئ املشرتكللربملانات والشركاء لتطبيق االستمرار يف تطوير وتعزيز األدوات
ركاء على االستمرار يف تشجيع الربملانات والش ،والدروس املستفادة. أيضاً  اوتبادهلاخلربات امتالك 

 إضافة إىل العمل على ترسيخ قيمها كأداة جديرة باالهتمام على ،ةاملبادئ املشرتكالتصديق على 
 مستوى اجملتمع.

 قاً ألحدث التقنيات والذي يقدم حتليالً وف ،إعداد الطبعة التالية من التقرير االلكرتوين الربملاين العاملي
 ،اين االلكرتوينعن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الربملانات واملؤمتر العاملي الربمل

 .2018املقرر عقده يف عام 
 ة احلكومات.ليركز على قوة الربملانات يف مساء والذي ،نشر التقرير الربملاين العاملي الثاين 
  إعادة إطالق قاعدة البياناتPARLINE  كجزء من املوقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل، 

واهلياكل وأساليب  ،ابلة للمقارنة عن القوى الربملانيةوالذي يركز بشكل أكرب على توفري بيانات ق
 العمل.

 سبتمرب( وحشد عدد من الربملانات بشكل أيلول/ 15العاملي للدميقراطية ) استمرار االحتفال باليوم
 لتعزيز احلوار بني املؤسسات واملواطنني.من السابق أكرب 

  احلوار  ،ا يف ذلكمب ،ت الدميقراطية الدوليةار ااحلفاظ على مشاركة االحتاد الربملاين الدويل يف احلو
عن  16.6وبشكل حمدد األهداف  ،16( رقم SDGتطبيق هدف التنمية املستدامة ) لحو 

عن صنع القرار بشكل متثيلي وتشاركي وشامل  16.7واهلدف  ،ة وشفافةمؤسسات مسؤولة وفعال
 واستجايب.

 

ل أفضل ى االحتاد الربملاين الدويل جاهدًا ليخدم بشكومتشيًا مع املبادئ املشرتكة لدعم الربملانات، سيسع
مصاحل الربملانات من خالل تعزيز شراكات قوية على كافة املستويات. باإلضافة إىل االحتفاظ بروابط قوية 
مع الربملانات نفسها، واستمرارية التنسيق والتعاون مع الشركاء الداعمني الربملانيني، األكادمييني، وغريهم، 

من احلصول بشكل أكرب على خربات نوعية، والرؤية، واملشاركة الفعالة بأحدث اجتاهات التطور مبا يض
 الدميقراطي.
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 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
يعتقد االحتاد الربملاين الدويل أن مشاركة الرجال والنساء يف صنع القرار على قدم املساواة هو يف صميم 

دمة يعتقد أن االهتمام بنوع اجلنس يف العمل الربملاين جيعل املؤسسات أقوى خلالعمل الدميقراطي. بناء عليه، 
 مصاحل مجيع الناس.

 

سيستمر مركز موارد االحتاد الربملاين الدويل يف تضمني العملية البحثية حول املشاركة السياسية للمرأة ورصد 
د اجلنساين، وسيبىن املنتجات البحثية البعالتقدم احملرز يف هذا اجملال والعقبات اليت تواجهه. وستشمل مجيع 

على حتليل نوع اجلنس يف القضايا واملسائل املثارة، وستصمم خصيصًا لتلبية احتياجات كل من الرجل 
، الذي حيدد أن 6واملرأة. كما سيتم تطوير مجيع مشاريع املساعدة التقنية وذلك تنفيذاً للمبدأ املشرتك رقم 

يراعي اجلانب اجلنساين. وستنشأ مشاريع من حتليل نوع اجلنس للمواقف  التطوير الربملاين جيب أن
واالحتياجات، وستهدف أيضاً إىل ضمان املساواة بني اجلنسني من حيث املشاركة يف تنفيذ وإدارة األنشطة. 

  .ويف القيام بذلك، ستسهم املساعدة التقنية يف تعزيز املساواة بني اجلنسني يف الربملانات ومن خالهلا
 

 مقارنة مع العام السابق )األرقام بالفرنك السويسري(: ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات
 إمجايل االموال مصادر أخرى املوازنة العادية 

 2،413،700 981،200 1،432،500 هنائي 2015
 2،997،700 1،571،800 1،425،900 موافق عليه 2016
 2،428،700 1،017،600 1،411،100 مقرتح 2017
 1،346،900 154،200 1،192،700 الرواتب

 601،500 514،300 87،200 اخلدمات
 398،300 289،100 109،200 النقل

 82،000 60،000 22،000 أدوات
 
 
 



                                                                            لالحتاد الربملاين الدويل  135اجلمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 2016تشرين األول/ أكتوبر  27 – 23جنيف، 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                  2016أيلول / سبتمرب  25      

 

 بني اجلنسني واحرتام حقوق املرأة متقدمةمساواة  – 2اهلدف
 اهلدف العام

حقوق املرأة  اجلنسني، وتشجع على احرتاملبناء مؤسسات تراعي نوع اجلنس وحترتم وتويف باملساواة بني 
 وتدعم متكينها. 

 
 2017القضايا والتحديات لعام 

 مساواة متقدمة بني اجلنسني
يف حني أن لالحتاد الربملاين الدويل دور أساسي يف النهوض باملساواة بني اجلنسني يف الربملانات ومن خالهلا، 

ر يستمر مع التحدي للوفاء حبقوق املرأة ومتكينها كما يتضح إال أن عدم املساواة ما يزال قائم. وهذا األم
 سنة حول تطبيق إعالن بكني وخطة العمل. 20من مراجعة فرتة 

 

، سيواصل االحتاد الربملاين الدويل دعمه للربملانات اليت تطلب مثل هذه املساعدة حىت يتسىن 2017يف عام 
ون قادرة على قيادة جدول أعمال املساواة بني هلا إصالح مؤسسات تراعي بشكل أكرب نوع اجلنس وتك

اجلنسني من خالل جتسيد املساواة بني اجلنسني وتنفيذه. وللقيام بذلك، ستتيح عمليات التقييم الذايت يف 
 الربملانات املساعدة يف حتديد الطريق قدماً حنو حتديد الفجوة اجلنسانية يف منظماهتا.

 

ن فإن مشاركة املرأة هو املفتاح. سيستمر االحتاد الربملاين الدويل م لتحقيق مساواة متقدمة بني اجلنسني،
أجل الدعوة لتطوير اسرتاتيجيات وطنية تسهل من وصول املرأة إىل الربملان، وتدعم اإلصالح القانوين لتعزيز 

، سيتم 2017املشاركة السياسية للمرأة، وتوفري اإلرشادات ودعم وبناء القدرات للنساء الربملانيات. يف عام 
تنظيم أنشطة بناء القدرات، ودورات لبناء املهارات، وورشات عمل حول قضايا حمددة حسب نوع اجلنس،  
، كما سيتم الرتكيز أيضاً على دعم الكتل الربملانية النسائية وتسهيل التبادالت بني النساء الربملانيات األعضاء

 سواء كان ذلك وطنياً، أو إقليمياً، أو دولياً.
 

مع  ا. كما سيعملهلوفاء حبقوق املرأة ومتكينلاصل االحتاد الربملاين الدويل تعزيز اإلصالح القانوين سيو 
ة، واالخنراط ، وبشكل خاص القوانني التمييزيالربملانات ملعاجلة عدم املساواة من خالل حتديد ومعاجلة التمييز
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ية لتسهيل عم االسرتاتيجيات واألطر الوطنجهوده لدمن كما أنه سيزيد يراعي نوع اجلنس،  قانوين يف إصالح 
 متكني املرأة، مبا يف ذلك يف اجملال االقتصادي.

 

إطار قانوين قوي  وتنفيذ تبين، سيواصل االحتاد الربملاين الدويل أيضا دعم العمل الربملاين ل2017يف عام 
جيات الناجحة االسرتاتيًا بلعنف ضد املرأة. وسيكون هناك اهتماماً كبري وفعال مينع ويعاجل مجيع أشكال ا

املساعدة يف و ستشمل االنشطة السمينارات، و لسياسات ملكافحة العنف ضد املرأة، لتنفيذ التشريعات وا
. اإلشراف وآليات ،واملشاورات العامة، والرقابة الربملانية ،التوعيةزيادة ودعم أنشطة وضع التشريعات، 

يات. الوعي حول آثار النزاع والتطرف العنيف على النساء والفتة زيادة درجاالحتاد الربملاين الدويل سيدعم و 
والعنف ضد  ،والتخويف ،للتصدي للتحرش توجيهات إرشاديةاالحتاد الربملاين الدويل  نشر، 2016يف عام 

 عاالحتاد الربملاين الدويل الربملانات يف اختاذ إجراءات لتقليل ومنسيدعم ، 2017يف عام و املرأة يف الربملان. 
 العنف السياسي ضد املرأة.

 

الوعي زيادة درجة على  2017 عام سيكون الرتكيز بشكل خاص يف، النساء الربملانياتباإلضافة إىل دعم و 
 ملرأة.يف جمال حقوق اما بني الرجال الربملانيني ودعم قدراهتم وأعماهلم حول املساواة بني اجلنسني 

 

ساواة تبقى عنصرا أساسيا ألعمال االحتاد الربملاين الدويل بشأن امل إن األحباث حول املرأة يف احلياة السياسة
املرأة  كةمشار  حول، سيواصل االحتاد الربملاين الدويل توفري معلومات مقارنة 2017يف عام  بني اجلنسني.

املتعلق  5هدف التنمية املستدامة رقم  لرصد تنفيذكأساس هذه املعلومات  يف احلياة السياسية. وستخدم 
لمرأة يف الربملان لالتقدم والنكسات مدى االحتاد الربملاين الدويل حتليل وسيواصل املساواة بني اجلنسني. ب

 أوساط النشطاء ويفنشر هذه املعرفة يف الربملانات، احلياة السياسة. وست لدعم املرأة يفالوسائل وأفضل 
املرأة يف  عنيانات وقواعد البعرب االنرتنيت املعرفة الرئيسية املباشرة من خالل منصات والعملية البحثية و 

(iKNOWPoliticsيف احلياة السياسية )الناشطات  ،احلياة السياسية، مبا يف ذلك
االحتاد الربملاين سيقوم . و 7

 تأثري املرأة يف الربملان. حولالدويل أيضا بإجراء املشاريع البحثية العاملية 
 

                                                           

 The Internationalة( ]يالسياس يف احلياة ة )الناشطاتيالسياساحلياة الدولية للنساء يف املعرفة تعرف بشبكة  -  7
Knowledge Network of Women in Politics (iKNOW Politics)] )املرتجم(. 
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دة للمرأة هيئة األمم املتحالشراكة مع وكاالت األمم املتحدة )يف  سيواصل االحتاد الربملاين الدويل العمل
UN Womenبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ، UNDP ( وغريها من املنظمات الدولية )على سبيل

 (.(NDIاملعهد الوطين الدميقراطي )، (IDEA) املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاباتاملثال، 
 

و  5 املساواة بني اجلنسني يف تنفيذ األهدافحول ل االحتاد الربملاين الدويل باختصار، سوف يسهم عم
 من أهداف التنمية املستدامة. 16

 
 

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
مراعاة املنظور  تعميممجيع األنشطة يف هذا القسم إىل تعزيز مشاركة املرأة يف العملية السياسية و هتدف 

ملشاركة يف وسيتم إيالء اهتمام خاص لتشجيع الرجال على ا واالحتاد الربملاين الدويل. يف الربملاناتاجلنساين 
عى االحتاد وقد د ن كال اجلنسني.اواة بني اجلنسني من قبل ممثلني عاألنشطة وضمان معاجلة قضايا املس

انيني الرجال والنساء ربملمت التوقيع عليها من قبل ال –قويت من أجل قوة املرأة  –الربملاين الدويل إىل مبادرة 
ملساواة قيق احتمن أجل إشراك الرجال يف العمل سيواصل االحتاد الربملاين الدويل . بناء عليه، 2015يف عام 

ة "هو من هيئة األمم املتحدة للمرأستمر أيضا لتعزيز محلة . وسوف يبني اجلنسني من خالل هذه املبادرة
 لعمل الربامج يضا الدعم واملسامهة، كلما كان ذلك ممكنا،يوفر الربنامج أو . HeforSheأجلها هي" 

 بالتايل املسامهة يف جهود تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف االحتاد الربملاين الدويل.واألقسام األخرى، 
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 مقارنة مع العام السابق )األرقام بالفرنك السويسري(: ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات
 إمجايل االموال مصادر أخرى اديةاملوازنة الع 

 1،496،100 760،400 735،700 هنائي 2015
 1،591،300 858،500 732،800 موافق عليه 2016
 1،555،900 933،800 622،100 مقرتح 2017
 720،500 214،600 505،900 الرواتب

 520،200 463،000 57،200 اخلدمات
 196،100 152،000 44،100 النقل

 119،100 104،200 14،900 أدوات
 
 

 محاية وتعزيز حقوق اإلنسان - 3اهلدف 
 اهلدف العام

للدفاع عن حقوق اإلنسان للربملانيني وتعزيز مسامهة الربملانات يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والقانون 
 اإلنساين

 

 2017القضايا والتحديات للعام 
 د االعتبار هلمر  عملها حلماية الربملانيني وتعزيز ، ستواصل جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني2017يف عام 

لربملاين ااملسح الذي أجراه االحتاد لنتائج  عندما تنتهك حقوقهم اإلنسانية. وسوف تويل اهتماما خاصاً 
جديدة  طرق عنة اللجنبحث عملها. ستيف العنف ضد املرأة يف الربملان، وكيف ميكن أن يؤثر  حولالدويل 

دى كربى هيئات ل حتاد الربملاين الدويلأقوى بعضوية اال مبا يف ذلك من خالل مشاركة لتعزيز فعاليتها،
التعاون مع  تستكشف اللجنة احتماالت تعزيزوس حتاد الربملاين الدويل األخرى واجملموعات اجليوسياسية.اال

 طرة إىل األإضافآليات حقوق اإلنسان الدولية األخرى، مثل جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، 
 .عماهلاألتسليط الضوء على اجلديدة للمعلومات دوات األتطوير بستقوم اللجنة أيضا كما اإلقليمية.  
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ق اإلنسان الربملانات وجملس حقو عن كثب بني ، سلسلة من االجتماعات الربملانية اإلقليمية 2017يف عام 
اظ على الزخم فاحليف مساعدة لملتواصلة لاخلتامية. وستبذل اجلهود استدخل مرحلتها يف األمم املتحدة 

االحتاد الربملاين قوم يأكثر انتظاما. و بشكل  يف مداوالتهأعماهلا الربملانات و احلايل يف اجمللس لكي يتضمن 
ة من عملية مشاركة الربملانات يف مراحل خمتلفحول  بتجميع وحتليل للبيانات بشكل منهجيالدويل أيضا 

ية كما هو احلال مع جهود االحتاد الربملاين الدويل لتعزيز املشاركة الربملانو مجلس. للة املراجعة الدورية الشامل
بشكل أكرب املشاركة و  االحتاد الربملاين الدويل أيضاسيدعم يف اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، 

واالجتماعية  ة باحلقوق االقتصاديةيف عمل جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة واللجنة املعنيالربملانية 
وية تشكل ق توصيات األخرية ذات أمهية خاصة من حيث أهنا تساعد على توفري حقوق إنسانوالوالثقافية. 

 أهداف التنمية املستدامة. لتنفيذدعامة 
 

للغات، امن االستخدام الواسع النطاق، ومبجموعة متنوعة من االحتاد الربملاين الدويل سيعزز ، 2017يف عام 
نسان ب األخري عن اهلجرة وحقوق اإلّـ لكتيلوكذلك  وذلك للربملانينيحقوق اإلنسان حمدثة حول ب لكت
ذات صلة بعمل و  تعترب موضعيةالقضايا اليت  حولبات أخرى ّـ . كما سيتم النظر يف وضع كتيوكمةواحل

 الربملانيني، مثل نطاق حرية التعبري و/ أو حرية التجمع السلمي.
 

اعدة على حتقيق التصديق ة يف املسلتعزيز املشاركة الربملاني البحث عن طرقاالحتاد الربملاين الدويل أيضا  سيقوم
  العاملي على عدد من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية وبروتوكوالهتا.

 

ب أن متكن يت جيتوجيهية امللموسة الالاإلرشادات على حتديد املبادئ و أيضاً  2017وسريكز العمل يف عام 
 تعزيز مسامهتها يف محاية حقوق اإلنسان وسيادةمن قوق اإلنسان، حل اجلاهنبشكل خاص لربملانات، و ا
حلقوق  مع ونشر املعلومات عن سري عمل اللجان الربملانيةجباالحتاد الربملاين الدويل أيضا سيقوم لقانون. و ا

 .اإلنسان
 

ملحوظ حنو التنفيذ على املستوى الوطين من خالل تنظيم ول ّـ ، ينبغي أن يكون هناك حت2017يف عام 
يف داهنم بلالدولية ل تزاماتلشراف على تنفيذ االيف اإلوطنية ملساعدة الربملانات الملتابعة أنشطة االعديد من 

 زيد من البحوث لفهماملإجراء باالحتاد الربملاين الدويل ، سيقوم 2017. ويف عام حقوق اإلنسانجمال 
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ملساعدة قوق اإلنسان، يف اين حبخر  جانب أصحاب املصلحة الوطنية اآلمشاركة الربملانات، إىلعن أفضل 
 على ترمجة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان إىل واقع وطين.

 

حلماية ورفاه  2017يف جمال حقوق الطفل، سيواصل االحتاد الربملاين الدويل تعبئة الربملانات يف عام 
 اهت حددالرتكيز على واحدة من األولويات اليتبستمر االحتاد الربملاين الدويل سيذلك، لقيام بولاألطفال. 

تمد على عالة األطفال واالجتار هبم. وسوف يوهي القضاء على مجيع أشكال عم أهداف التنمية املستدامة،
ذا العمل. هلال ّـ شراكة مثمرة مع منظمات مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية من أجل التنفيذ الفع

نة األمم الربملانات لتعزيز مشاركة برملانية أقوى يف أعمال جلللوصول إىل االحتاد الربملاين الدويل سيعمل و 
 املتحدة حلقوق الطفل، اليت تشرف على اتفاقية حتمل نفس االسم.

 

بشكل أساسي يل، الدو ضمان احرتام القانون اإلنساين يف سيواصل االحتاد الربملاين الدويل مساعدة الربملانات 
 اهلادفة واصل دعم جهود الربملاناتكما سيلتعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل.   جلنتهمن خالل أنشطة 

بانعدام  ا يتعلقيتضمن ذلك مالقانون اإلنساين ومحاية الالجئني، مبا تنفيذ و  إدراك،وزيادة  ،وتعليم ،إىل نشر
على دعم  محاية الالجئني وسيعمل حولدليل عن نسخة حمدثة  تقدمياجلنسية والتهجري الداخلي. وسيتم 

لالزمة لوضع ختاذ اإلجراءات االالربملانات على املستوى الوطين. كما سيتم تقدمي الدعم للربملانات  جهود
ىل جنبًا إلربملاين اجملتمع ا إبقاءقيام مبهام للاالحتاد الربملاين الدويل أيضا كما خيطط حد النعدام اجلنسية.  

 .لالهتمامالتطورات يف خمتلف هذه اجملاالت املثرية جنب مع 
 

اهلادفة لضمان و لتبين سياسة تقوم على احلقوق لالحتاد الربملاين الدويل  2017هناك أيضا خطط يف عام و 
 اعتبارات حقوق اإلنسان بصورة منتظمة يف أعمال املنظمة.األخذ ب

 

خاصة و  ية املستدامة،للتنمتنفيذ مجيع األهداف اإلمنائية  حتقيق تقدم يفالعمل يف هذا القسم يف  سيسهم
  السالم والعدالة ومؤسسات قوية. احلاجة إىلإشارته إىل يف  16منها هدف التنمية املستدامة رقم 
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 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
رتاعي نوع س نسانالسياسات واألنشطة املنفذة يف إطار برنامج حقوق اإل، و اجلنس هو قضية متشعبةنوع 

إشراك الرجال ذلك ضمان املشاركة املتساوية و يتضمن وستعمل على تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا اجلنس. 
سيتم و  احلقوق السياسية للمرأة.ب نسان من حيث صلتهاإلحقوق من قضايا اجلنس هو أيضا نوع والنساء. 

قوق املؤسس على حنهج النظمة لتعزيز عمل املالتعاضد بني ضمان  يفبذل جهود خاصة للمساعدة 
 .مراعاة املنظور اجلنسايناإلنسان و 

 
 مقارنة مع العام السابق )األرقام بالفرنك السويسري(: ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات

 إمجايل االموال مصادر أخرى املوازنة العادية 
 1،449،200 416،300 1،032،900 هنائي 2015
 1،454،500 429،800 1،024،700 موافق عليه 2016
 1،538،400 505،600 1،032،800 مقرتح 2017
 1،055،700 236،900 818،800 الرواتب

 195،000 148،000 47،000 اخلدمات
 255،800 97،800 158،000 النقل

 31،900 22،900 9،000 أدوات
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 تعزيز متكني الشباب – 4اهلدف 

 

 اهلدف العام:
 شباب يف احلياة السياسية ومتكني الربملانيني الشبابلتعزيز مشاركة ال

 

 2017القضايا والتحديات لعام 
 صنع القرار، يف الدميقراطية إشراك الشابات والشبان. وهذا ليس فقط ألن لديهم احلق يف املشاركةتتطلب 

 ، ذلك الفقرمبا يف اجملتمعات،تواجه مواجهة التحديات الكثرية اليت وإمنا أيضا ألن هلم دورًا حامسًا يف 
توظيف. يف اهلدف لاوعدم املساواة، واهلجرة، وتغري املناخ، والصراع، والعوائق اليت تواجه التعليم و  ،والتمييز

مبا لكل، اأيضا ملشاركة كما تدعوا سياسية شاملة.  إىل مؤسسات  املستدامة أهداف التنمية، تدعو 16رقم
 .أحداً ورائهاالتنمية العادلة واملستدامة اليت ال ترتك  لبلوغ، الشابات والشّبان يف ذلك

 

  ولية االجتماعية.املسؤ الفعالة للشباب ويقوّي ز املواطنة سيعز دعم مشاركة الشباب يف احلياة السياسية إن 
ية سيتناول التحديات االجتماعية واالقتصاد والتفكري اجلديد الذي ،واإلبداع ،االبتكاركما وسيتيح 

إىل مؤسسات  ة الوصولياسي للشباب لديه إمكانيالتمكني الس ،بالتايلوالثقافية والبيئية املتنامية.  لسياسيةوا
مكني أيضاً ميكن تسخري الت، طاقاهتمتوجيه مواهب الشباب و من خالل و  ؛سياسية أكثر فعالية ومشولية

 التنمية العادلة واملستدامة للجميع.لضمان 
 

لى مللء الفجوة القائمة يف البيانات واملعلومات عالعمل لربملاين الدويل ، سيواصل االحتاد ا2017يف عام 
 متثيل الشباب جتاهات يفاللرئيسة مراقبة وهذا يتضمن الصعيد العاملي حول املشاركة السياسية للشباب. 

كرب مشاركة أ مصممة لتحقيقتوجيهية إرشادات االحتاد الربملاين الدويل وسيقدم يف الربملان. تهم ومشارك
خالل توفري  لتمكني الربملانيني الشباب منيوّسع عمله يف الربملانات يف مجيع أحناء العامل. وسللشباب 

 منصات الشبكات الرقمية وغري الرقمية، مبا يف ذلك منتدى االحتاد الربملاين الدويل للربملانيني الشباب واملؤمتر
 العاملي السنوي للربملانيني الشباب.
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راط مع لتمكني الشباب من خالل االخنتعزيزه كثيف بتيبدأ االحتاد الربملاين الدويل س، 2017يف عام 
 السميناراتلسلة من سيكون هناك ساملستويات اإلقليمية والوطنية. و الربملانيني الشباب وممثلي الشباب على 

واجهة التطرف العنيف. ماإلقليمية لتعزيز مشاركة الشباب، واليت سرتكز على القضايا املواضعية الرئيسية مثل 
االحتاد الربملاين الدويل أيضا بتنفيذ برامج دعم مصممة خصيصا للربملانيني الشباب من أجل تعزيز سيقوم و 

اهلدف األساسي و  على التأثري يف التشريعات والسياسات من منظور الشباب. ممهاراهتم القيادية، وقدرهت
. وهذا أمهية زيادة متكني الشبابوتعزيز  املتصاعدةة الرؤيمن خالل مجيع هذه األنشطة سيكون حتقيق 

تخدام عالم االجتماعية، واسبني أمور أخرى، تعزيز الشراكات، وتسخري وسائل اإل ، منسيتحقق من خالل
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 
 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

امج الشباب. وسوف يف عمل برناجلنسني مبدأً توجيهياً  بنيتعميم مراعاة املنظور اجلنساين واملساواة  سيكون
ركز على القضايا ليت تمجيع األنشطة العناصر اتتضمن سنوع اجلنس، كما حسب يستمر تصنيف البيانات 

اء الناشطات الربملانيات الشابات، والنسعلى متكني وسيكون الرتكيز بشكل خاص  املتعلقة بنوع اجلنس.
 .الشبابوممثلي منظمات  اتابالش

 
 مقارنة مع العام السابق )األرقام بالفرنك السويسري(: ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات

 إمجايل االموال مصادر أخرى املوازنة العادية 
 189،800 189،800 0 هنائي 2015
 303،200 303،200 0 موافق عليه 2016
 329،600 329،600 0 مقرتح 2017
 159،300 159،300 0 الرواتب

 66،900 66،900 0 اخلدمات
 39،000 39،000 0 النقل

 64،400 64،400 0 أدوات
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 تعبئة الربملانات حول جدول أعمال التنمية العاملية - 5اهلدف 

 

 اهلدف العام
ربامج ة لومساعدة الربملانات يف ضمان امللكية الوطنيأهداف التنمية املستدامة  لتعزيز العمل الربملاين على

كثر صحة تلك اليت هتدف إىل بناء كوكب أيتضمن نمية يف عدد من املناطق املستهدفة، مبا الت وسياسات
 مع ناس أكثر صحة.

 

 2017القضايا والتحديات لعام 
، SDGs، اعتمدت الدول األعضاء باألمم املتحدة  أهداف التنمية املستدامة 2015يف سبتمرب من عام 

 أهداف التنمية املستدامةعاما. تتألف  15ا عن التنمية خالل فرتة واليت ستنتقل إىل جداول أعماهلا وسياساهت
األعمال غري املنتهية لألهداف من املستدامة أهداف التنمية مؤشراً. كما تتكون  169هدفا و 17من 

جديدة  اً اف أهدسيتم تضمني اإلمنائية لأللفية، مثل حتسني صحة املرأة والطفل، ووضع حد لوباء اإليدز. كما
  املناخ.ينها تلك املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث وتغرّي من ب

 

تنمية هداف الأ حولالوعي  مستوىرفع  العمل على، سيواصل االحتاد الربملاين الدويل 2017يف عام 
اخلربات  اختاذ اإلجراءات الالزمة وتبادليف  ملساعدة الربملانات منرباً يقدم بني الربملانات. وس املستدامة
وستعزز ع. عل أهدافها واقعا للجميجلو  ؛وطنيةوخطط ت اجليدة؛ لرتمجة األهداف إىل اسرتاتيجيات واملمارسا

 على املستوى اإلقليمي.مثل هذه التبادالت 
 

ملاين الدويل االحتاد الرب سيضع ، التنمية املستدامةاختاذ إجراءات حول أهداف من أجل مساعدة الربملانات يف 
 ه للتقييم الذايت يف جمال هدف التنمية املستدامة، حيث يكون اهلدف من ذلكموضع املمارسة جمموعة أدوات

مية املستدامة هدف التن استعدادها للمشاركة يف تنفيذمستوى تقييم قدرهتا و على مساعدة الربملانات 
اليت  ه املعلوماتسيتم توجيو يف هذا الصدد. مطـّلع والعمليات ذات الصلة على املستوى الوطين، واختاذ قرار 

ل مدى التقدم يف حو األمم املتحدة إىل عملية الرصد العاملية اليت تقودها مت احلصول عليها من هذه العملية 
 كجزء من مسامهة الربملانات يف تلك العملية.حتقيق أهداف التنمية املستدامة  

 

 لي:االحتاد الربملاين الدويل مبا يسيقوم أهداف وغايات إمنائية حمددة، بوفيما يتعلق 
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ز املعرفة الحتاد الربملاين الدويل على تعزييعمل ااختاذ إجراء بشأن تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث: س
 يس وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة إىل مقايلمناخ باريس لالربملانات لرتمجة اتفاق  لدىوالقدرات 

طة عمله مسرتشداً خب االحتاد الربملاين الدويلمل سيعتخفيف والتكيف مع التغيري. و لتشريعية وطنية مالئمة ل
فع مستوى الوعي ر  العمل علىكخطوة أوىل، سيواصل االحتاد الربملاين الدويل و غري املناخ. حول ت الربملانية

مليات والوسائل حتديد الععلى ومساعدة الربملانات عليها وتشجيع التصديق  ،لمناخية باريس لحول اتفاق
 حتديد الفرص االحتاد الربملاين الدويل الربملانات يفسيساعد التزاماهتا القانونية. وكخطوة ثانية، الالزمة الحرتام 

، وختفيف قتصاد األخضرولال ناجح للطاقة، لتنفيذ احللول السياسية والتقنية واملالية اليت تفضي إىل انتقال
 املخاطر.

 

ضمان احلصول الدويل العمل بشكل وثيق مع شركائه ل تعزيز الصحة والرفاه للجميع: سيواصل االحتاد الربملاين
 التمييز القانوين. وسيتضمن هذا العمل تنمية القدراتعلى اخلدمات الصحية دون متييز، وبشكل خاص 

يف برملانات الدول املختارة من أجل املسامهة يف حتقيق نتائج صحية أفضل للنساء املطلوبة والكفاءات 
م من الفئات املهمشة مثل الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال واألشخاص واألطفال واملراهقني وغريه

 الصحية لغاياتااهلدف النهائي يف تقدمي مسامهات قوية لبعض يتمثل الذين يتعاطون املخدرات باحلقن. و 
ية . لضمان التغط2030اجلهود الرامية إىل إهناء اإليدز حبلول عام بشكل خاص و  هلدف التنمية املستدامة

 ولتنفيذ أحكام االسرتاتيجية العاملية بشأن املرأة والطفل وصحة املراهقني.؛ الصحية الشاملة
 

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
ل حقوق اإلنسان، ليس فقط يف جما على املساواة بني اجلنسني ومتكني النساءيركز االحتاد الربملاين الدويل 

تشعبة وشرط . املساواة بني اجلنسني هي قضية مداف التنمية املستدامةأه ولكن أيضا ألهنا الطريق إىل حتقيق
د من خماطر تأثري تغري املناخ واحلل. وسيوىل اهتمام خاص أهداف التنمية املستدامةلتحقيق مجيع  مسبق

عديد لى النساء. وفيما يتعلق بالصحة، مت توجيه الالكوارث على املساواة بني اجلنسني، وبشكل خاص ع
من أجل ضمان احلصول على اخلدمات الصحية للمرأة واملساواة بني نشطة املخططة خصيصًا من األ

 .اجلنسني يف جمال التنمية
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 مقارنة مع العام السابق )األرقام بالفرنك السويسري(: ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات

 إمجايل االموال مصادر أخرى املوازنة العادية 
 757،800 757،800 0 هنائي 2015
 1،054،400 1،054،400 0 موافق عليه 2016
 1،083،700 1،083،700 0 مقرتح 2017
 411،900 411،900 0 الرواتب

 329،300 329،300 0 اخلدمات
 242،500 242،500 0 النقل

 100،000 100،000 0 أدوات
 

 وحتقيق األمن نزاعاتاملسامهة يف بناء السالم ومنع ال - 6اهلدف 
 

 اهلدف العام
واإلقليمي  لوطينا ملان يف بناء السالم على املستوىدور الرب  قويةلتعزيز املصاحلة من خالل احلوار والشمولية: ت

توطيد و يس نزاع. وتأسال خارجإىل الوساطة واملصاحلة واالنتقال  نزاعمن منع الوالعاملي يف مجيع مراحله، 
ملانات يف تنفيذ لتعزيز دور الرب و لوماسية الربملانية. من خالل الدب اتمنابر ملشاركة الربملانات يف حل النزاع

 االلتزامات الدولية املتعلقة باألمن ونزع السالح.
 

 2017عام لالقضايا والتحديات 
السلمية واحلوار،  اخلالفات السياسية بالوسائل القائمة على تسويةتأسس االحتاد الربملاين الدويل على املبادئ 

وتعد . نزاعمن ال اخلروجوحلها، وكذلك يف إدارة عملية  نزاعاتالرئيسي يف منع ال العاملوأن الربملان هو 
هداف التنمية أ الدميقراطية والتنمية. على هذا النحو، فهي املفتاح لتنفيذ العناصر املساعدة يفالربملانات 
لة وشاملة، عادو سلمية، جمتمعات اليت تدعو إىل  16 رقم هلدفبشكل أكثر دقة ألحكام ا، و املستدامة

 .والصراع وانعدام األمن ،بعيدا عن اخلوف
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أو غريها من  زاعنيف البلدان اليت تعاين من ال دورًا حامسًا يف بناء توافقًا يف اآلراءلحوار والشمولية إن ل
التعايش رسل السالم من خالل تشجيع التسامح و  والربملانيني أن يكونميكن لاالضطرابات. يف هذه البلدان 

ويف القيام شاملة. لا. جيب أن توفر الربملانات منتدى لتعزيز املصاحلة الوطنية وعمليات صنع القرار السلمي
بالد. أحزاب املعارضة واألغلبية وتعزيز السياسات املؤدية إىل تعايف ال على لقاءهذه العمليات بذلك، تساعد 

بلدان اليت هذه الربملانات، السيما يف السيواصل االحتاد الربملاين الدويل تقدمي الدعم ملثل  2017يف عام 
 .األمم املتحدة لبناء السالمتتلقى املساعدة من خالل جلنة 

 

سيواصل االحتاد الربملاين الدويل مساعدة الربملانات من خالل توفري مكان حمايد للدبلوماسية الربملانية 
د الربملاين الدويل االحتاطلب، سيساعد وعند الالعنيفة.  نزاعاتللمساعدة يف نزع فتيل التوترات أو منع ال

 تطبيع سريع ، واملسامهة يفيف طريقة عملها اليت تواجهها لتغلب على االختناقات والعقباتلالربملانات 
 لممارسات الربملانية.ل
 

كومية اجلهات احلمع عدد من التهديدات األمنية اجلديدة، من تعاملت الربملانات يف السنوات األخرية، 
لفجوة يف اللسلطات التشريعية مللء االحتاد الربملاين الدويل دعمه ، سيزيد 2017كومية. يف عام وغري احل

لتوعية لملانات الرب توفري سينطوي على هذا االلتزامات الدولية املتعلقة بنزع السالح ومكافحة اإلرهاب. و 
وكذلك  ازنةالفعالة واعتمادات املو ية والرقابة وبناء القدرات واألدوات العملية لضمان تطوير األطر التشريع

 الوعي الشعيب القوي.
 

 تقداماساالحتاد الربملاين الدويل أيضا يف االجتماعات واملناقشات ذات الصلة من أجل كما سيساهم 
 ملناقشات السالم واألمن والقضايا ذات الصلة يف الساحة الدولية. الربملانيةوجهات النظر 

 

سيويل السالم العاملي، بانات وضرورة تعزيز هنج برملاين يف املناقشات املتعلقة احتياجات الربملاسرتشادًا ب
 :اآلتيةاالحتاد الربملاين الدويل األولوية للمجاالت 

  مساعدة الربملانات يف تأسيس آليات شاملة لصنع القرار من أجل ضمان مشاركة مجيع األعضاء
ملعارضة ن الرتكيز على التعاون بني أحزاب ايف ابتكار السياسات اليت ختدم الصاحل العام. سيكو 

واألغلبية، الرجال والنساء، وبني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل أن تتعاىف البالد 
 بسالسة وسرعة.
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  بناء قدرات الربملانات من أجل الشمولية واحلوار وعمليات صنع القرار الدميقراطية من خالل توفري
 ذلك كضمان لتنفيذ املمارسات اجليدة على املستوى الوطين.املساعدة التقنية، و 

  ،تعزيز مشاركة الربملانات يف عمليات منع النزاعات واملصاحلة الوطنية من خالل زيارات التوعية
 بتعزيز العالقة بني الربملان والدوائر االنتخابية، وزيادة ثقة السكان يف مؤسسة الربملان.

 يف مناقشات الدولية املتعلقة بالسالم من خالل املسامهة يف أسبوع جنتقدمي وجهات نظر برملانية لل
 للسالم السنوي وأحداث أخرى مماثلة.

  زيادة قدرة االحتاد الربملاين الدويل على التوسط حلل التوترات السياسية داخل الربملان، أو على
 ول.مستوى دويل أكرب، مساعدة الربملانات يف مسامهتها يف حل النزاع بني الد

  تعزيز احلوار بني األطراف خالل احملافل الرمسية مثل جلنة شؤون الشرق األوسط، جمموعة امليسرين
 لقربص ومنابر رمسية أخرى أكثر.

  تعميق العمل مع األمم املتحدة والشركاء اآلخرين من خالل تعبئة العمل الربملاين لدعم االحتاد
الح تعلقة باألمن وذلك بشأن احلد من التسلح ونزع السالربملاين الدويل والتزامات األمم املتحدة امل

 وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة اإلرهاب.
 
 
 

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
يف  النساءضمان مشاركة و املتزايدة عن القضية املتشعبة املتعلقة بنوع اجلنس لتوعية ستوى امل األمهيةتعطى 

طة حث الربملانات لضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف أنشو . بلدان اخلارجة من النزاعخاصة يف الصنع القرار، 
آلثار  اً خاص اً اماالحتاد الربملاين الدويل اهتمسيويل . السميناراتبني اجلنسني إىل  ةرسال وفود متوازناخلطة وإ

ى تنفيذ قرار كيز بشكل خاص علعلى املرأة ودور املرأة يف عمليات بناء السالم واملصاحلة. سيتم الرت  نزاعال
حول  2250 رقم والسالم واألمن، وكذلك قرار جملس األمن ،حول املرأة 1325جملس األمن الدويل رقم 

 منع بات يف األنشطة الرامية إىلدعو لزيادة متثيل الشباب والشاياألخري  اوالسالم واألمن، وهذ ،الشباب
 وحلها. النزاعات
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 مقارنة مع العام السابق )األرقام بالفرنك السويسري(: ،عتهاحسب طبي ،تقدير النفقات

 إمجايل االموال مصادر أخرى املوازنة العادية 
 449،100 409،100 40،000 هنائي 2015
 94،000 54،000 40،000 موافق عليه 2016
 502،300 354،000 148،300 مقرتح 2017
 108،300 0 108،300 الرواتب

 138،800 130،800 8،000 اخلدمات
 63،800 31،800 32،000 النقل

 6،200 6،200 0 أدوات
 185،200 185،200 0 منح

 
 

 تعزيز احلوار والتعاون الربملاين - 7اهلدف 
 

 اهلدف العام
انات أكثر أمهية ألعضائه والتقدم حنو العضوية العاملية. لتعزيز مشاركة الربملالربملاين الدويل جلعل االحتاد 

التوازن السياسي ب، مع إيالء اهتمام خاص األخرى ني يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل واألنشطةوالربملاني
حتقيق انسجام ل لتسهيو جلعل اجلمعيات السنوية أكثر فعالية. و واملساواة بني اجلنسني ومشاركة الشباب. 

 يف التعاون الربملاين.أكرب 
 

 2017القضايا والتحديات لعام 
معيات، تكملها جلامن عمل االحتاد الربملاين الدويل.  ساسياً عيتني تشريعيتني يف السنة مكوناً أيظل عقد مج

جهات النظر منصة فريدة للربملانات األعضاء لتبادل و توفر ، وفعاليات االحتاد الربملاين الدويل األخرىأنشطة 
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لى املساواة بني مع الرتكيز املتزايد ع ا ،متنوعة سياسيوفود ال ومعاجلة قضايا الساعة امللحة اليت هتم العامل.
مة إىل جانب عقد اجتماعات منتظ تني،جدول أعمال سياسي شامل للجمعيو اجلنسني ومشاركة الشباب. 

ثرية للمشاركة تقدم للربملانيني األعضاء املشاركني فرص ك، حتاد الربملاين الدويل الرئيسيةاالوهياكل هليئات 
مة لالجتماعات ّـ قي االحتاد الربملاين الدويل أيضا فرصاً توفر مجعيات الرمسية،  لساتاجلباإلضافة إىل بفعالية. و 

 الثنائية والدبلوماسية الربملانية.
 

 وتوثيق شامل ويف الوقت املناسب، وصيغة توصل إىلموضعي،  أعمال ناجحة جدولالمعيات اجلتتطلب 
مع إنشاء  .سةالدراكل منتظم مع القضايا قيد مشرعني الذين يتعاملون بشللواملشاركة  ،احلوار والتفاعل

من  اعليةفمكاتب جديدة لكل من اللجان الدائمة لالحتاد الربملاين الدويل األربعة، هناك جمال ملشاركة أكثر 
الحتاد ا وحلول الدول األعضاء يف وضع جدول األعمال، ووضع برامج عمل اللجان، ومتابعة قرارات قبل

ع حتاد الربملاين الدويل كل جهد ممكن لضمان التواصل املنتظم مالعامة لالمانة ل األبذالربملاين الدويل. ست
وخارج اجلمعيات على حد سواء. كما سيتم بذل اجلهود  خاللعضوية أوسع، حتقيق أعضاء املكاتب و 

جتماع أن اال وقد ثبت موعات اجليوسياسية.حتاد الربملاين الدويل واجملالرمسية لاللتعزيز التفاعل بني اهليئات 
 هو أداة فعالة يف هذا االجتاه، بالتايل سيستمر تطويرها.مع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية 

 

تمرارية ذلك يتطلب األمر اسوقد منت عضوية االحتاد الربملاين الدويل بشكل مطرد يف السنوات األخرية. و 
ددة أقرب إىل وتقدمي أنشطة حم مباشرللوصول بشكل يف العام املقبل. وسيسعى االحتاد الربملاين الدويل 

للعمل مع األعضاء  جهود أكرببرملانات الدول اجلزرية الصغرية يف احمليط اهلادي والبحر الكارييب. سيتم بذل 
لتعزيز  رس األمريكي. كما سيتم إيالء اهتمام خاصغحتاد الربملاين الدويل بني قيادة الكوندعم بّناء لاليف 

عضو مشارك  ك صفةاليت متتلمع املنظمات الربملانية اإلقليمية وغريها  املنتظملتعاون حوار منتظم ومزيد من ا
 وصفة مراقب دائم لدى االحتاد الربملاين الدويل.

 

 :اآلتيةستعطى األولوية للمجاالت ، 2017 يف عام
 ة احمليط قتعزيز احلوار والتعاون )مبا يف ذلك األنشطة املشرتكة( مع الربملانات غري األعضاء يف منط

اهلادئ وأوقيانوسيا ومنطقة البحر الكارييب، وكذلك مع الكونغرس األمريكي، هبدف عضوية االحتاد 
 الربملاين الدويل مستقباًل.
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  االستمرار يف حتسني طرائق عمل االحتاد الربملاين الدويل، والسيما اللجان الدائمة ومكاتبها، بالتايل
هتمام ني يف مجعيات االحتاد الربملاين الدويل. كما سيتم إيالء االتعزيز مشاركة الربملانات والربملاني

الواجب ملزيد من التنقيح يف النظام األساسي والقواعد لالحتاد الربملاين الدويل، بشأن مسائل مثل 
نتائج مناقشات اجلمعية العامة، وتعريف البنود الطارئة ودور الربملانيني الشباب يف أعمال االحتاد 

  الدويل.الربملاين
  تشجيع ودعم املبادرات الدبلوماسية الربملانية يف إطار مجعيات االحتاد الربملاين الدويل واالجتماعات

 املتخصصة.
  دعم دور أكثر فعالية للمجموعات اجليوسياسية وتوفري مساحة أكرب لألحزاب السياسية خالل

 مجعيات االحتاد الربملاين الدويل.
 ت، يف تسهيل تنفيذ ومتابعة قرارات االحتاد الربملاين الدويل والتوصيا العمل مع األعضاء للمساعدة

 وزيادة حتسني عملية إعداد التقارير الرمسية من قبل األعضاء.
  تطوير روابط أوثق مع املنظمات الربملانية اإلقليمية وغريها، مبا يتضمن ذلك املزيد من املبادرات

 ود يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك.املشرتكة، هبدف بناء التعاون وتعزيز اجله
 

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
النساء  أن املندوباتلضمان وجمموعة الشراكة حسب اجلنس، يعمل ومكتبه ، لنساء الربملانياتامنتدى 
 30 هدف حتقيقالسعي من أجل  يواصلوناألعضاء وأن يف مجيع مستويات عمل اجلمعية العامة، يشاركن 

ىل إوهتدف اإلصالحات اهليكلية اجلديدة لالحتاد الربملاين الدويل   من النساء.من املندوبني هم ئة يف املا
ية لالحتاد يف هيئات صنع القرار الربملاين الدويل، مبا يف ذلك اللجنة التنفيذبشكل أكرب ملرأة اتعزيز متثيل 

اين يف جمموعة ميم مراعاة املنظور اجلنسسيستمر تعكما منتظم.   بشكلالتقدم  رصدالربملاين الدويل. وسيتم 
 قرارات االحتاد الربملاين الدويل والنتائج، فضال عن ضمان املساواة بني اجلنسني ناحيةمتنوعة من الطرق، من 
 االحتاد الربملاين الدويل.يف بني أصحاب املناصب 
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 نك السويسري(:مقارنة مع العام السابق )األرقام بالفر  ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات
 موالإمجايل األ مصادر أخرى املوازنة العادية 

 3،506،600 0 3،506،600 هنائي 2015
 3،201،400 0 3،201،400 موافق عليه 2016
 3،182،000 0 3،182،000 مقرتح 2017
 2،725،300 0 2،725،300 الرواتب

 166،800 0 166،800 اخلدمات
 203،300 0 203،300 النقل

 86،600 0 86،600 أدوات
 

 سد الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية - 8اهلدف 
 

 اهلدف العام
يف  صوت الربملاينلاسرتاتيجية بني االحتاد الربملاين الدويل ومنظومة األمم املتحدة وتعزيز لتعزيز الشراكة اإل
د العاملي من قرار على الصعيللمساعدة يف إضفاء الطابع الدميقراطي على عملية صنع الو الشؤون الدولية. 

سسات متعددة ؤ تطوير احلوار والتعاون مع املوملزيد من خالل األمم املتحدة، اليت هي حجر الزاوية للتعددية. 
 (.WTOمنظمة التجارة العاملية ) األطراف األخرى، خاصة

 

 2017القضايا والتحديات لعام 
بحث شراكته القوية مع األمم املتحدة. وسيعلى  عتمادواصل االحتاد الربملاين الدويل اال، سي2017يف عام 

ين الدويل من االحتاد الربملاأعضاء مم املتحدة و لأل الكبريةتوقعات من أجل تلبية نشطة لل طرق فعالةعن 
 نعللتنمية املستدامة وااللتزامات الدولية األخرى  2030حيث إشراك الربملانات يف تنفيذ جدول أعمال 

ء على هذه العملية، سيهدف االحتاد الربملاين الدويل للبناويف سالم واألمن، وحقوق اإلنسان. الدميقراطية وال
قرار اجلمعية  ، وكذلك على2015األمم املتحدة يف عام  مؤمترنتائج املؤمتر العاملي الرابع لرؤساء الربملانات و 

 25اعتمد يف  حتاد الربملاين الدويل، الذيبني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالالعامة اجلديد بالتفاعل 
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الدويل  بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين ةديداجلسرتاتيجي التعاون االاتفاقية كما أن .  2016 متوز/يوليو
 ستوجه الكثري من العمل املشرتك يف السنوات املقبلة.

 

العملية  جتماعاحة مع الربملان األورويب يف بناء على الشراكة الناجالسيواصل االحتاد الربملاين الدويل أيضا 
ني يف يوفر منصة ال تقدر بثمن للمشرعني للتعامل مع املسؤول فهوالربملانية حول منظمة التجارة العاملية. 

عزيز املساءلة الربملاين للعمل يف منظمة التجارة العاملية، وت إحضار العنصرمنظمة التجارة العاملية واملفاوضني، و 
 ة الربملانية ملنظمة التجارة العاملية والتجارة الدولية بشكل عام.والرقاب

 

ما يلي: إقامة عالقة جيدة  2017يف عام  اتية الكبرية اليت سيتم حتديدهاالتحديات املؤسسستتضمن 
 املتحدة لجمعية العامة؛ التنسيق مع األمماجلديد للألمم املتحدة والرئيس اجلديد وموضوعية مع األمني العام 

ن ع يف عملها مع اجملتمع الربملاين يف مجيع أحناء العامل كما هو موثق يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة
توقعة إعادة اهليكلة املعملية وحتديد نقاط دخول جديدة لالحتاد الربملاين الدويل كجزء من  ؛2016عام 
 األمم املتحدة اإلمنائي. لنظام

 

املنتدى  سامهة إىلماالحتاد الربملاين الدويل  سيقدم، أهداف التنمية املستدامة يذيف سياق اجلهود الدولية لتنف
اللجنة اجع  وسرت واملتابعة يف األمم املتحدة.  قابةللر  ( كمركز عاملي رئيسHLPFالسياسي الرفيع املستوى )

داف التنمية صل يف أهاحلاالتقدم مدى شؤون األمم املتحدة بانتظام  حولالدائمة لالحتاد الربملاين الدويل 
تحدة. باإلضافة إىل األمم املبوسوف تستمر يف توجيه سياسات االحتاد الربملاين الدويل املتعلقة  املستدامة

مواصلة العمل مع منتدى التعاون اإلمنائي لألمم املتحدة والشراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي فعال، 
السياسي رفيع  بـــاملنتدى متويل التنمية الذي يرتبطحول ديد اجلسيتم إيالء مزيد من االهتمام للمنتدى و 

 األمم جللسة الربملانية املشرتكة يف. ومن القضايا الرئيسية اليت ستكون هلذا العام هي اHLPFاملستوى
 املتحدة.

 

)حقوق اإلنسان واملساواة بني  عن العامأخرى  جماالت عملسرتاتيجية يف انسجامًا مع األهداف اإلو 
نسني، واألمن وما إىل ذلك(، سيواصل االحتاد الربملاين الدويل العمل بشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيني اجل

نسان، ومفوضية حقوق اإل ،األمم املتحدة للمرأةهيئة لألمم املتحدة مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
ة التجارة حة العاملية، باإلضافة إىل منظمومنظمة الص ،اتفاقية تغري املناخ، برنامج األمم املتحدة املشرتك
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قضايا الرئيسية على الة بشكل مباشر حول دخالت السياسياملاالحتاد الربملاين الدويل أيضا سيوفر العاملية. و 
؛ ان جملس األمن )مكافحة اإلرهابجدول أعماله إىل اجلمعية العامة، اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجل

 نة بناء السالم، وجلنة وضع املرأة، و جملس حقوق اإلنسان.سلحة دمار شامل(، جلأ
 

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
األمم املتحدة  هيئة خاصةيئات الرئيسية لألمم املتحدة، و سيواصل االحتاد الربملاين الدويل العمل مع اهل

يق توازن أفضل بني حتاد إىل حتقتمكني السياسي للمرأة. وسيسعى االالتعزيز املساواة بني اجلنسني و لللمرأة، 
ا إلعطاء سيسعى أيضكما اجلنسني يف توزيع األدوار خالل االجتماعات اليت ينظمها يف األمم املتحدة.  

ور اجلنساين، تعميم مراعاة املنظ حولمزيد من الوضوح يف عمل االحتاد الربملاين الدويل والربملانات األعضاء 
 .رهاتقارييف مناقشات األمم املتحدة و 

 
 مقارنة مع العام السابق )األرقام بالفرنك السويسري(: ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات

 إمجايل االموال مصادر أخرى املوازنة العادية 
 882،700 0 882،700 هنائي 2015
 837،300 0 837،300 موافق عليه 2016
 893،000 0 893،000 مقرتح 2017
 619،900 0 619،900 الرواتب

 41،900 0 41،900 دماتاخل
 37،600 0 37،600 النقل

 193،600 0 193،600 أدوات
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 العوامل املساعدة  3.2
 

 رقابة وحوكمة داخلية فعالة 
 إجراءات التمكني

ستدعم األمانة العام اهليئات احلاكمة لالحتاد الربملاين الدويل يف وظائفها لتوجيه عمل املنظمة واإلشراف 
عى ستقدم األمانة الدعم للقضايا املتعلقة باإلدارة املالية وتقييم املخاطر. وتس ،ثر حتديداً عليها. وبشكل أك

إضافة  ،األمانة للتأكد من أن االحتاد الربملاين الدويل يلتزم بأفضل معايري التقرير املايل وتدقيق احلسابات
 تطبيق أفضل املمارسات اإلدارية الدولية.

 
 2017القضايا والتحديات لعام 

 لبناء برملانات دميقراطية قوية ختدم الشعوب، ولتحديد وتنفيذ وسائل  2021-2017تسعى اسرتاتيجية 
فعالة لتحقيق ذلك. وستسعى األمانة إىل تقدمي هذا الدعم هلياكل احلوكمة، للحفاظ على االستقرار 

 ومحاية املنظمة وأصوهلا خالل فرتة التغيري والتقلب يف العامل بأسره. 
 

 عطى األولوية للمجاالت اآلتية:وست
 

 .ترسيخ اإلصالحات يف اهليكل التنظيمي لألمانة العامة واحلفاظ على مقر آمن وحبالة جيدة 
  تعزيز الرقابة واحلوكمة الداخلية، خدمة اللجنة التنفيذية وجلنتها الفرعية للشؤون املالية، وتعبئة

 املوارد اخلارجية للمنظمة باملستوى األمثل.
  بينما يتم  ،نظم وإجراءات االحتاد الربملاين الدويل وتعزيز نظام اإلدارة القائم على النتائجحتسني

دمج منتظم بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة ونظام تقييم األداء احملّدث يف أحناء 
 املنظمة.
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 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

ظمة. توجيه وتنفيذ سياسة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين للمن سيواصل املكتب التنفيذي اإلشراف على
يتطلب تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ضمان أن يكون املنظور اجلنساين وهدف املساواة بني اجلنسني يف 

رد وختصيص املوا ،والتشريع ،واحلوار ،والدعوة ،والبحوث ،وضع السياسات-صميم مجيع األنشطة
 رصد الربامج واملشاريع.والتخطيط، وتنفيذ و 

 
 

 مقارنة مع العام السابق )األرقام بالفرنك السويسري(: ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات
 موالإمجايل األ مصادر أخرى املوازنة العادية 

  849،700 0  849،700 هنائي 2015
  848،700 0  848،700 موافق عليه 2016
 854،700 0 854،700 مقرتح 2017
   635،600 0   635،600 الرواتب

   45،000 0   45،000 اخلدمات
  156،300 0  156،300 النقل

  17،800 0  17،800 أدوات
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            لالحتاد الربملاين الدويل  135اجلمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 2016تشرين األول/ أكتوبر  27 – 23جنيف، 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                  2016أيلول / سبتمرب  25      

 

 الرؤية والدعم واالتصاالت
 

 إجراءات التمكني
 ،يف بيئة معقدة ومزدمحة، وتكنولوجيات اتصال متطورة هلا تأثري عميق على تبادل املعلومات وتشكيل اآلراء

ويعتمد ة. صوت االحتاد الربملاين الدويل يف غاية األمهيفإنه مل يسبق أن كان لوك العام والعمل السياسي. والس
 ، النسبة للجميعحقيقة واقعة بتكون والتنمية  ،واألمن ،لبناء عامل دميقراطي يسود فيه السالماعيه جناح مس

بتكرة املفادة الكاملة و االستمتكن من القوية و ية سرتاتيجصاالت اإلاالتإن تعزيز القيم والرؤية.  يفعلى قدرته 
بناء و  ضمان تقاسم املعرفة؛؛ و تعزيز املصداقيةو  ؛واألدوات والتقنياتمنصات االتصاالت، من خمتلف 

وما إذا  لدويل ال حول كيفية عمل االحتاد الربملاين اّـ التواصل الفع وإن اخلربات؛ وتعزيز املشاركة بني األعضاء.
 غيري اإلجيايب للناس هو يف غاية األمهية بالنسبة ملهمته.حيقق التكان 

 
 2017القضايا والتحديات لعام 

لى تعزيز التقدم يف رفع مستوى الوعي والرؤية للمنظمة من خالل وجودها عيواصل االحتاد الربملاين الدويل س
ومبتكرة  تخدام وسائل نوعيةعالم االجتماعية، وذلك باسشورات والعمل اإلعالمي/ وسائل اإلواملن، االنرتنت

ى اجلهود الناجحة ناء علواصل البي، وسقضايا وبيانات نوع اجلنسول رؤية مستقرة حومتنوعة. باإلضافة إىل 
يضمن معرفة أكثر سالوعي حبقوق اإلنسان، وقضايا الشباب والتنمية. وهذا مستوى أكرب من تعزيز األخرية ل

موقف االحتاد  يفضا ساعد أيي والتحديات اليت تواجه الدميقراطية. وسن عمل االحتاد الربملاين الدويلعمشولية 
 ربملانات والدميقراطية.مرجعية عن الالربملاين الدويل كمنظمة 

 

لوصول إىل لستستمر بنفس الطريقة مبادرات االتصاالت مع املنظمات الشريكة يف جمموعة من القضايا 
 جلسات إعالمية عن املنظمة وعملها. إجراء مثل، كما ستتم مواصلة اجلهوداجلماهري املختلفة،  

 

يستمر يف اجناز عرب االنرتنيت وادوات دعمه س حتاد الربملاين الدويلاحلضور املباشر لالتعزيز وتطوير لالعمل 
 تقدم.

 

 وستعطى األولوية ملا يأيت: 
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 دم باللغتني اإلجنليزية خوالذي يعترب أكثر قدرة على تلبية احتياجات املست ،املوقع االلكرتوين املعاصر
 والفرنسية، ويعكس بشكل أكثر دقة العمل احلايل لالحتاد الربملاين الدويل وأهدافه. 

  متركز وتبسيط إدارة البيانات اإللكرتونية واملباشرة عرب اإلنرتنت من أجل تعزيز االتصاالت مع كل
 أعضاء االحتاد واجلماهري املستهدفة.

 زز من ين الدويل والقضايا الربملانية، مبا يف ذلك تقرير برملاين عاملي، تعمنشورات عن االحتاد الربملا
 اجلهود الرامية إىل وضع منظمة مفيدة، وتدعم جهود مجع أموال االحتاد الربملاين الدويل. 

 .زيادة التواصل مع اجلمهور املستهدف 
 

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
امج واألنشطة، والرب سياسات االتصاالت، ملنظور اجلنساين يف مجيع ا إدراجسيتم بذل كل جهد ممكن لضمان 

و تراعي نوع اجلنس سواء من حيث الشكل أاالحتاد الربملاين الدويل املقدمة من قبل مواد االتصاالت أن و 
 املضمون.

 
 سابق )األرقام بالفرنك السويسري(مقارنة مع العام ال ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات

 إمجايل االموال مصادر أخرى العاديةاملوازنة  
 967،800 0 967،800 هنائي 2015
 967،800 0 967،800 موافق عليه 2016
 1،086،900 0 1،086،900 مقرتح 2017
 835،900 0 835،900 الرواتب

 206،000 0 206،000 اخلدمات
 10،000 0 10،000 النقل

 35،000 0 35،000 أدوات
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 اجلنساين والنهج القائم على احلقوق تعميم مراعاة املنظور
 إجراءات التمكني 

إن إدراج وتعميم املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف عمل االحتاد الربملاين الدويل سيعزز من الفعالية والوصول 
جلنساين اليت اإىل األهداف الرئيسية. وقد اعتمد االحتاد الربملاين الدويل إسرتاجتية وسياسة تعميم مراعاة املنظور 

ستستمر يف التطبيق، متضمنًا ذلك من خالل تطوير األدوات، والدورات التدريبية، واإلصالحات. كما أنه طّور 
أيضا اسرتاتيجية حتدد كيفية تنفيذ النهج القائم على احلقوق، الذي سنستمر يف متابعته. ومن خالل ذلك، ستتعزز 

جزأ رتام املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان. وهذا النهج هو جزء ال يتقدرتنا ودور الربملانات يف تعزيز وضمان اح
 .، والذي مت فرضه ونشرهاملبادئ املشرتكة لدعم الربملاناتمن 

 2017القضايا والتحديات لعام 
، سيواصل االحتاد الربملاين الدويل تنفيذ خطة العمل لتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع أعماله 2017يف عام 

هياكله، اعتمادًا على وثيقة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين اليت وافقت عليها اهليئات احلاكمة. كما سيتم أيضا و 
 تنفيذ هنج قائم على حقوق اإلنسان يف عمل املنظمة.

وسيكون التحدي ضمان التماسك بني تنفيذ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين والنهج القائم على احلقوق. كما 
هناك تركيز خاص على: تطوير وتوفري األدوات املشرتكة؛ بناء قدرات املوظفني. تعزيز املؤشرات؛ واإلشراف سيكون 

  .على الربامج واملشاريع من منظور نوع اجلنس وحقوق اإلنسان. 
 

 سابق )األرقام بالفرنك السويسري(مقارنة مع العام ال ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات
 إمجايل االموال ادر أخرىمص املوازنة العادية 

 5،000 0 5،000 هنائي 2015
 5،000 0 5،000 موافق عليه 2016
 10،000 0 10،000 مقرتح 2017
 0 0 0 الرواتب

 10،000 0 10،000 اخلدمات
 0 0 0 النقل

 0 0 0 أدوات
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 األمانة اليت تتميز بكفاءة وفعالية املوارد
 إجراءات التمكني

تها تأمني املوارد الكافية لتنفيذ اسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل من خالل عضويتحديد و بتلتزم األمانة 
ع املعايري تشجكما األداء وإعداد التقارير.  مراقبة التخطيط املنهجي، و األمانة وشبكة شركائها. وتشجع 

التطوير ا ملتزمة بما أهنمانة إىل تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية ومسؤولية، كوالقواعد الربملانية. وستسعى األ
 املهين املستمر ملوظفيها.

 
 2017القضايا والتحديات لعام 

فقات املتعلقة أيضا النوتغطي موازنته التمويل، واإلدارة واملوارد البشرية.  :خدمات الدعم قسم وظائفتشمل 
. صاالتمات واالتتكنولوجيا املعلو ، وأدوات ومواد تأجري املعداتو األصول، استهالكات و بعمل املكاتب 

العقود وإدارة  على مراجعة اً إضافيتركزًا  يف السنوات األخرية  املوازنةالزيادة يف التمويل من خارج وتضع 
 املنح.

 

 ستعطى األولوية للمجاالت اآلتية: و 
 

 تعزيز أمن مقر االحتاد الربملاين الدويل وذلك لاللتزام بالقواعد واملعايري املناسبة ملنظمات دولية يف 
 ظل املناخ احلايل.

 .صقل النظام اإلداري للموظفني ونظام تقييمهم 
 .احلفاظ على االمتثال الكامل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

 

على تطوير تمرار ، والعمل باسالتابعة للجنة التنفيذيةللشؤون املالية خدمة اللجنة الفرعية سيواصل القسم 
 خلية والعمليات.وحتسني أنظمة الرقابة الدا
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 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
و براجمهم من املناسبة ألقسامهم أ اجلنسانيةالقضايا تتطلب عملية إعداد املوازنة من مجيع املديرين حتديد 

 ل تعميم املنظور اجلنساين.أج
 

تدريب. وكنتيجة لالدعم تتعلق بالتوظيف واخدمات  قسميف  خاصة تتعلق بنوع اجلنس حددتقضايا وهناك 
ألمانة تشكل أكثر من نصف الدرجات املهنية يف ا النساءاملساواة يف العمل، ال تزال عن  لسياسة استباقيه

 .3.5لألمانة العامة يف القسم  اجلنساينالرتكيب  حولمعلومات  املوازنةالعامة. وتتضمن 
 

 .ضر باملرأةتأهنا ال لضمان تتم مراجعة سياسات املوارد البشرية بشكل منتظم 
 

 سابق )األرقام بالفرنك السويسري(مقارنة مع العام ال ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات
 إمجايل االموال مصادر أخرى املوازنة العادية 

 2،659،400 0 2،659،400 هنائي 2015
 2،649،400 0 2،649،400 موافق عليه 2016
 2،668،900 0 2،668،900 مقرتح 2017
 1،550،600 0 1،550،600 الرواتب

 114،100 0 114،100 اخلدمات
 6،100 0 6،100 النقل

 460،700 0 460،700 أدوات
 33،400 0 33،400 أعباء مالية
 504،000 0 504،000 إطفاءات
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 املخصصات واملنح 3.3
  

 اهلدف العام
متويل منحة جلمعية و  ارة مالية حريصةإداحلالية واملستقبلية وفقا ملمارسة  لاللتزاماتلتوفري التمويل الكايف 

 .ا( لدعم عملهASGPاألمناء العامني للربملانات )
 

 2017القضايا والتحديات لعام 
أن تتم مدفوعات املخصصات املالية واملنح املطلوبة باملبالغ املناسبة ووفقاً لسياسات واضحة ومصدق جيب 

 مالية داخلة ضمن املوازنة.  عليها. وجيب تطوير قواعد السياسة خلمس منح وخمصصات
 

أنشطته،  تعويض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون منلتستخدم يف  الحتاد الربملاين الدويل أمواالً وخيصص ا
ر يتقدتقوم بنت، حاسبة مباشرة على االنرت  باستخدام حتديد مبلغ املسامهة حالياً ومت . يف املقام األولوالسفر 

 ة عن السفر وفقاً ملا هو وارد من قبل األمانة العامة.النبعاثات النامجاالستثمارات املطلوبة لتعويض ا
 

، ومن املتوقع 2017الربملانات. يف بداية عام  مقر -وقد مت إنشاء احتياطي ألعمال الصيانة يف مقر االحتاد 
 فرنك سويسري. 428،000يكون رصيد هذا االحتياطي أن 

 

مسامهاهتم اء بعض األعضعلق  يدخل حيز التنفيذ يف حالخمصص احتياطي احلسابات املشكوك فيها هو 
لى املدفوعات وبناء ع. مل تستلم منهم مطلقاً كإيرادات، و بالفعل   ، واليت مت االعرتاف هبا أو انقطع عنها

 فرنك سويسري. 40000للمخصص مببلغ  2017من املتوقع أن تكون املسامهة يف عام  التارخيية،
 

وهو مقدم مبستوى غري كاٍف . مببلغ حمدد كل سنة ASGPـلدويل منحة سنوية لقدم االحتاد الربملاين اي
فرنك سويسري يف  38،000 مبلغ لتغطية نفقات غري ممولة من مصادر أخرى. وقد مت زيادة املنحة إىل

ترمجة شفوية لوصول إىل جمموعات لغوية أكثر من خالل خدمات من ا ASGPلتمكني  2017عام 
 وحتريرية إضافية. 

 

من املوظفني السابقني يف األمانة العامة. يتم  10ضمان دفع معاشات ب الحتاد الربملاين الدويل تعاقدياً يلتزم ا
 LPPغلق يف حسابات االحتاد الربملاين الدويل ويتم استثمار احتياطياته يف صندوق املصندوق التقاعد  دمج

 مبرونة. 
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 ة املنظور اجلنسايناتعميم مراع
هذا البند  تأثري خاص على الرجال أو النساء. باعتبارها إرثا من ملف تعريف ملوازنة وفق اخصصات ليس مل

 يرثمدفوعات املعاشات التقاعدية من صندوق التقاعد اإلتسدد املوظف السابق لالحتاد الربملاين الدويل، و 
 بالتساوي للنساء والرجال.

 
 ق )األرقام بالفرنك السويسري(سابمقارنة مع العام ال ،حسب طبيعتها ،تقدير النفقات

 إمجايل االموال مصادر أخرى املوازنة العادية 
 127،000 0 127،000 هنائي 2015
 105،000 0 105،000 موافق عليه 2016
 106،000 0 106،000 مقرتح 2017

 
 بناء على هدف ومصدر األموال )بالفرنك السويسري( ،2016تقديرات عام 

 إمجايل االموال مصادر أخرى املوازنة العادية اهلدف
االلتزامات 

واالحتياطيات العادية 
 )بالصايف(

40،000 0 40،000 

 ASGP 38،000 0 38،000مساعدة الــ 
تعويض انبعاثات 

 الكربون
28،000 0 28،000 

 106،000 0 106،000 اجملموع الكلي
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 النفقات الرأمسالية 3.4
 

 اهلدف العام
حريصة واليت من شأهنا تعزيز قيم األصول، أو حتسني اإلنتاجية أو نوعية العمل، مع ضمان أن للقيام بنفقات رأمسالية 

 األعباء الرأمسالية املستقبلية مستقرة.
 

  2017القضايا والتحديات لعام 
 مل تتم تغطيتها يتتستمر عملية إعادة تطوير شاملة للموقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل يف الوقت الراهن. والتكاليف ال

من خالل التربعات اخلارجية ستتم رمسلتها واستهالكها خالل أربع سنوات. ومت متويل مرحلة التطوير األولية أساساً من قبل 
مع مراحل إضافية من التطوير املرمسلة  2016دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومن املتوقع أن يتم تنفيذها حبلول هناية عام 

 . 2017ا يف عام يتم إكماهل
وبصرف النظر عن تطوير املوقع االلكرتوين والرتقيات العادية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعدات املكتبية، فإن 

ستكون جتديدًا قريبًا ملرافق عقد املؤمترات الصوتية يف غرف  2017النفقات الرأمسالية الكبرية األخرى املطلوبة يف عام 
 ر االحتاد الربملاين الدويل.االجتماعات يف مق

 

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
 آثار نوع اجلنس من النفقات الرأمسالية املقرتحة ليست قابلة للقياس الكمي

 

 تقدير النفقات، حسب طبيعتها، مقارنة مع العام السابق )األرقام بالفرنك السويسري(
 إمجايل االموال مصادر أخرى املوازنة العادية 

 200,000 0 200,000 هنائي 2015
 200,000 0 200,000 موافق عليه 2016
 450,000 0 450,000 مقرتح 2017

 

 2019حىت  2017تقدير النفقات الرأمسالية حسب الفئة، وعن السنة من عام 
 2019 2018 2017 البند

 35،000 35،000 35،000 استبدال احلواسيب
 15،000 15،000 15،000 األثاث

 0 0 60،000 ق مؤمترات معدلةمراف
 0 0 340،000 تطوير املوقع االلكرتوين

 50،000 50،000 450،000 اجملموع الكلي
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 التوظيف 3.5
 

وظيفة بدوام كامل يف السنة، وهناك موقع وظيفي واحد  42على مالك موظفني لـ  2017تشمل موازنة عام  .34
وسعة. م املتوقع ملوقع وظيفي ممول طوعياً مطلوب لتنفيذ برامج مزيادة عن موازنة العام السابق، وذلك بسبب الدع

ويبني اجلدول التايل توزيع الوظائف حسب التوجه االسرتاتيجي، واهلدف، والفئة والرتبة، ونسبة الوظائف املشغولة 
 (.2016من قبل النساء حالياً )متوز/يوليو 

اهلدف االسرتاتيجي أو  
 العامل املساعد

2016 
موافق 

 يهاعل

SG  مسودة( 2107موازنة( 
خدمات  الدرجات املهنية

 عامة
 إمجايل

 2درجة 3درجة 4درجة 5درجة مدير
          األهداف اإلسرتاتيجية

 6.5 1 0.5 3 1 0.5 0.5  7 .برملانات قوية1
 3.5 1  2   0.5  4 .نوع اجلنس2
 5 2 1 1 1    5 .حقوق اإلنسان3
 0.5  0.5       .الشباب4
 2   1 1    1 .التنمية الشاملة5
 0.5     0.5    .بناء السالم6
 8 3  2 2  1  8 .احلوار الربملاين والتعاون7
 3 1   1 1   3 .العالقات الدولية8

          العوامل املساعدة
 2 1      1 2 احلوكمة والرقابة
 الرؤية واالتصال

نوع اجلنس واملنهج القائم على 
 احلقوق

4  1  1  1 1 4 

 7 5   1  1  7 أمانة كفوءة 
 42 15 3 9 8 2 4 1 41 اإلمجايل

 % 70 % 87 % 0 % 88 % 43 % 50 % 100 %0  النسبة املئوية للنساء
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لية يجة لعمنتكتصنيف الوظائف. و  حولللنظام املوحد لألمم املتحدة  يتم وضع الدرجات وفقاً  .35

أصحاب املناصب مناصب قليلة يف درجة وظيفية أعلى من  ، احتل2005إعادة اهليكلة يف عام 
آخذ يف التناقص اآلن من خالل االستنزاف والتطوير تصنيفهم على الرغم من أن هذا العدد 

ساواة يف ق املمبا حيقما يقرب من ثالثة أرباع موظفي األمانة العامة هم من النساء، و الوظيفي. 
 ل النساء. ستوى مدير مشغولة حالياً من قباملناصب على م التوظيف يف مجيع أحناء املنظمة. ومجيع

 

كانون   1رواتب من قبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية. اعتبارا من الالتعديالت السنوية على  يتم حتديد .36
لك التغيريات ت ت. وقد روعيوتبسيط رواتب اللجنة وهيكل املزايا، مت تعديل 2017يناير عام الثاين/

اين بقي تأثريها ضئيل أو حىت بدون تأثري على إمجايل رواتب االحتاد الربمل، ولكن وازنةامليف هذه 
مانة العامة يف عام رواتب موظفي األالدويل أو تكاليف املزايا نتيجة التدابري االنتقالية. وتبلغ موازنة 

فرنك سويسري، وهناك اعتماد إضايف مببلغ  5،626،000املصادر العادية من  2017
 فرنك سويسري من أجل رواتب موظفي مشروع مدفوعة من مصادر أخرى.  754،000

 

لنظام وفق اال بدالت تعليم األطفشات التقاعدية، وبدالت اإلعالة و مثل املعاللموظفني  تقدم املزايا .37
من قبل  ياً داخلحمددة مثل التأمني الصحي واحلوادث،  ،املوحد لألمم املتحدة. بعض املزايا األخرى

فرنك  1،925،000وتبلغ املوازنة ملزايا املوظفني من املصادر العادية الحتاد الربملاين الدويل. ا
سويسري، باإلضافة إىل ذلك، تبلغ مزايا املوظفني احململة على موازنة املشاريع املمولة طوعياً 

 فرنك سويسري. 257،900
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 االشرتاكات املقدرة .4

 اسم الدولة
دة مم املتحاأل

2016 - 2018 
 2017املقياس املقرتح لعام 

 فرنك سويسري نسبة مئوية
 200'11 %0.110 %0.006 أفغانستان

 200'11 %0.110 %0.008 ألبانيا
 700'31 %0.310 %0.161 اجلزائر
 200'11 %0.110 %0.006 اندورا
 200'11 %0.110 %0.010 أنغوال

 400'114 %1.120 %0.892 األرجنتني
 200'11 %0.110 %0.006 ياأرمين

 500'260 %2.550 %2.337 اسرتاليا
 000'96 %0.940 %0.720 النمسا

 400'18 %0.180 %0.060 اذربيجان
 300'16 %0.160 %0.044 البحرين

 200'11 %0.110 %0.010 بنغالدش
 400'18 %0.180 %0.056 روسيا البيضاء

 400'113 %1.110 %0.885 بلجيكا
 200'10 %0.100 %0.003 بنني

 200'10 %0.100 %0.001 بوتان
 300'12 %0.120 %0.012 بوليفيا )برملان احتادي

 300'12 %0.120 %0.013 البوسنة واهلرسك
 300'12 %0.120 %0.014 بوتسوانا
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 اسم الدولة
مم املتحدة األ

2016 - 2018 
 2017املقياس املقرتح لعام 

 فرنك سويسري نسبة مئوية
 500'404 %3.960 %3.823 الربازيل
 300'16 %0.160 %0.045 بلغاريا

 200'11 %0.110 %0.004 بوركينا فاسو
 200'10 %0.100 %0.001 بوروندي

 200'10 %0.100 %0.001 كابو فريدي
 200'11 %0.110 %0.004 كامبوديا

 200'11 %0.110 %0.010 الكامريون
 700'317 %3.110 %2.921 كندا
 200'11 %0.110 %0.005 تشاد

 300'60 %0.590 %0.399 تشيلي
 900'805 %7.890 %7.921 الصني 

 100'51 %0.500 %0.322 كولومبيا
 200'10 %0.100 %0.001 جزر القمر

 200'11 %0.110 %0.006 الكونغو
 400'17 %0.170 %0.047 كوستا ريكا

 200'11 %0.110 %0.009 كوت ديفوار
 500'23 %0.230 %0.099 كرواتيا

 400'19 %0.190 %0.065 كوبا
 300'16 %0.160 %0.043 قربص

 100'53 %0.520 %0.344 مجهورية التشيك
 200'11 %0.110 %0.005 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

 200'11 %0.110 %0.008 مجهورية الكونغو الدميقراطية
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 اسم الدولة
مم املتحدة األ

2016 - 2018 
 2017م املقياس املقرتح لعا

 فرنك سويسري نسبة مئوية
 700'80 %0.790 %0.584 الدمنارك
 200'10 %0.100 %0.001 جيبويت

 400'17 %0.170 %0.046 مجهورية الدومنيكان
 400'19 %0.190 %0.067 اإلكوادور

 600'30 %0.300 %0.152 مصر
 300'12 %0.120 %0.014 السلفادور

 200'11 %0.110 %0.010 غينيا اإلستوائية
 300'15 %0.150 %0.038 استونيا 

 200'11 %0.110 %0.010 أثيوبيا
 200'10 %0.100 %0.003 فيجي
 400'66 %0.650 %0.456 فنلندا
 600'503 %4.930 %4.859 فرنسا

 300'12 %0.120 %0.017 الغابون
 200'10 %0.100 %0.001 غامبيا

 200'11 %0.110 %0.008 جورجيا
 700'652 %6.390 %6.389 أملانيا
 300'12 %0.120 %0.016 غانا

 400'68 %0.670 %0.471 اليونان
 300'14 %0.140 %0.028 غواتيماال

 200'10 %0.100 %0.002 غينيا
 200'10 %0.100 %0.001 غينيا بيساو

 200'10 %0.100 %0.002 غيانا
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 200'10 %0.100 %0.003 هاييت

 200'11 %0.110 %0.008 هندوراس
 700'31 %0.310 %0.161 هنغاريا
 300'13 %0.130 %0.023 أيسلندا

 000'97 %0.950 %0.737 اهلند
 500'71 %0.700 %0.504 اندونيسيا

 400'68 %0.670 %0.471 اجلمهورية االسالمية اإليرانية
 600'27 %0.270 %0.129 العراق
 100'52 %0.510 %0.335 إيرلندا

 0.430% 0.620% 63'300 
 300'397 %3.890 %3.748 إيطاليا
 800'988 %9.680 %9.680 اليابان
 300'13 %0.130 %0.020 األردن

 800'35 %0.350 %0.191 كازاخستان
 300'13 %0.130 %0.018 كينيا

 000'47 %0.460 %0.285 الكويت
 200'10 %0.100 %0.002 قرغيزستان

 200'10 %0.100 %0.003 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 400'17 %0.170 %0.050 التفيا
 400'17 %0.170 %0.046 لبنان

 200'10 %0.100 %0.001 ليسوتو
 600'27 %0.270 %0.125 ليبيا

 200'11 %0.110 %0.007 ليختنشتاين
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 اسم الدولة
مم املتحدة األ

2016 - 2018 
 2017املقياس املقرتح لعام 

 فرنك سويسري نسبة مئوية
 400'20 %0.200 %0.072 ليتوانيا

 400'19 %0.190 %0.064 لكسمبورغ
 200'10 %0.100 %0.003 مدغشقر

 200'10 %0.100 %0.002 مالوي
 100'51 %0.500 %0.322 ماليزيا

 200'10 %0.100 %0.002 جزر املالديف
 200'10 %0.100 %0.003 مايل

 300'12 %0.120 %0.016 مالطا
 200'10 %0.100 %0.002 موريتانيا

 300'12 %0.120 %0.012 موريشيوس
 600'170 %1.670 %1.435 املكسيك

 200'10 %0.100 %0.001 (دةاملتحواليات ميكرونيزيا ميكرونيزيا )
 200'11 %0.110 %0.010 موناكو

 200'11 %0.110 %0.005 ليامنغو 
 200'11 %0.110 %0.004 اجلبل األسود

 400'18 %0.180 %0.054 املغرب
 200'11 %0.110 %0.004 موزمبيق
 200'11 %0.110 %0.010 ميامنار
 200'11 %0.110 %0.010 ناميبيا
 200'11 %0.110 %0.006 نيبال

 700'175 %1.720 %1.482 هولندا
 900'44 %0.440 %0.268 نيوزيلندا
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 اسم الدولة
مم املتحدة األ

2016 - 2018 
 2017املقياس املقرتح لعام 

 فرنك سويسري نسبة مئوية
    

 200'11 %0.110 %0.004 نيكاراغوا
 200'10 %0.100 %0.002 النيجر
 800'37 %0.370 %0.209 نيجرييا
 300'109 %1.070 %0.849 النرويج
 500'25 %0.250 %0.113 عمان

 500'23 %0.230 %0.093 باكستان
 200'10 %0.100 %0.001 باالو

 200'10 %0.100  فلسطني
 300'15 %0.150 %0.034 بنما

 200'11 %0.110 %0.004 غينيا اجلديدة
 300'12 %0.120 %0.014 باراغواي

 600'28 %0.280 %0.136 بريو
 700'32 %0.320 %0.165 الفلبني
 300'108 %1.060 %0.841 بولندا
 200'59 %0.580 %0.392 برتغال

 900'44 %0.440 %0.269 قطر
 900'230 %2.260 %2.039 مجهورية كوريا

 200'11 %0.110 %0.004 مجهورية املولدافا
 700'34 %0.340 %0.184 رومانيا

 000'333 %3.260 %3.088 االحتاد الروسي
 200'10 %0.100 %0.002 راوند
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 اسم الدولة
مم املتحدة األ

2016 - 2018 
 2017املقياس املقرتح لعام 

 فرنك سويسري نسبة مئوية
 200'10 %0.100 %0.001 مسوا

 200'10 %0.100 %0.003 سان مارينو
 200'10 %0.100 %0.001 ساو تومي وبرينسييب

 000'141 %1.380 %1.146 العربية السعودية
 200'11 %0.110 %0.005 السنغال

 300'15 %0.150 %0.032 صربيا
 200'10 %0.100 %0.001 سيشيل

 200'10 %0.100 %0.001 سريا ليون
 400'65 %0.640 %0.447 سنغافورا
 700'31 %0.310 %0.160 سلوفاكيا
 500'21 %0.210 %0.084 سلوفينيا
 200'10 %0.100 %0.001 الصومال

 200'56 %0.550 %0.364 جنوب أفريقيا
 200'10 %0.100 %0.003 جنوب السودان

 700'270 %2.650 %2.443 اسبانيا
 300'14 %0.140 %0.031 سريالنكا
 200'11 %0.110 %0.010 السودان
 200'11 %0.110 %0.006 سورينام
 500'120 %1.180 %0.956 السويد

 900'139 %1.370 %1.140 يسراسو 
 300'13 %0.130 %0.024 اجلمهورية العربية السورية

 200'11 %0.110 %0.004 طاجيكستان
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 اسم الدولة
مم املتحدة األ

2016 - 2018 
 2017املقياس املقرتح لعام 

 فرنك سويسري نسبة مئوية
 000'47 %0.460 %0.291 تايالند

 200'11 %0.110 %0.007 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 200'10 %0.100 %0.003 تيمور ليشيت

 200'10 %0.100 %0.001 توغو
 200'10 %0.100 %0.001 تونغا

 300'15 %0.150 %0.034 ترينداد وتوباغو
 300'14 %0.140 %0.028 تونس
 700'127 %1.250 %1.018 تركيا

 200'11 %0.110 %0.009 أوغندا
 500'24 %0.240 %0.103 أوكرانيا

 700'82 %0.810 %0.604 األمارات العربية املتحدة
 800'465 %4.560 %4.463 مجهورية تنزانيا املتحدة

 200'11 %0.110 %0.010 اململكة املتحدة
 500'21 %0.210 %0.079 أوروغواي

 400'18 %0.180 %0.571 فنزويال )اجلمهورية البوليفارية(
 200'11 %0.110 %0.058 فيتنام
 200'11 %0.110 %0.010 اليمن
 200'11 %0.110 %0.007 زامبيا

 400'18 %0.180 %0.004 زميبابوي
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 مشاركعضو أو عضو 
 األمم املتحدة

2016- 2018 
 2017مقرتح لعام 

 فرنك سويسري نسبة مئوية نسبة مئوية
  000'2  %0.020  الربملان األنديز
  000'1  %0.010  الربملان العريب

  000'1  %0.010  برملان أمريكا الوسطى
  000'1  %0.010  اجلمعية التشريعية لشرق افريقيا

  100'6  %0.060  الربملان األورويب
اجلمعية الربملانية املشرتكة بني الدول األعضاء 

 يف رابطة الدول املستقلة
 0.030%  3'100  

 اللجنة الربملانية لالحتاد االقتصادي والنقدي
 لغرب أفريقيا

 0.010%  1'000  

  100'3  %0.030  برملان أمريكا الالتينية
  8  0.010%  1'000( CEMAC) برملان سيماك

  ECOWAS9  0.010%  1'000برمان الـ 
  100'5  %0.050  اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا

  000'207'10  %100  اإلمجايل
 

 

                                                           

 The Central African Economic and Monetary)االحتاد االقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا  -   8
Community (CEMAC) .)املرتجم( 

 Economic Community of West African Statesاجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) -   9
(ECOWAS).)املرتجم( . 

 

http://www.google.com/url?url=http://africanhistory.about.com/od/glossarye/g/ECOWAS.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyk-CtiMTPAhVMbD4KHS6WBwYQFgguMAQ&usg=AFQjCNEYd3azgPsaFd8tBboq2FopEn_QPQ
http://www.google.com/url?url=http://africanhistory.about.com/od/glossarye/g/ECOWAS.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyk-CtiMTPAhVMbD4KHS6WBwYQFgguMAQ&usg=AFQjCNEYd3azgPsaFd8tBboq2FopEn_QPQ
http://www.google.com/url?url=http://africanhistory.about.com/od/glossarye/g/ECOWAS.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyk-CtiMTPAhVMbD4KHS6WBwYQFgguMAQ&usg=AFQjCNEYd3azgPsaFd8tBboq2FopEn_QPQ
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2017 Consolidated Budget 
 

 

Implementing a revised Strategy to serve the people by building 
strong democratic parliaments 

 

 
The Inter-Parliamentary Union (IPU) envisions a world where every voice counts, where 
democracy and parliaments are at the service of the people for peace and development. 
As the global organization of national parliaments, it works for peace, human rights, 
gender equality, youth empowerment and sustainable development through political 
dialogue, cooperation and parliamentary action. The IPU promotes democratic 
governance, institutions and values, working with parliaments and parliamentarians to 
articulate and respond to the needs and aspirations of the people. 
 
The 2017 consolidated budget is a financial translation of the plan to begin implementing 
the IPU’s revised Strategy for 2017-2021. The detailed plan for 2017 will be presented as 
a summarized logframe derived directly from the objectives of the new Strategy once it 
has been formally adopted by the Governing Council in October 2016. The budget 
anticipates gross operating expenditure for the year of CHF 15.9 million. The bulk of the 
budget is funded by the contributions of Members. These contributions are projected for 
2017 at CHF 10.2 million. Voluntary income from a range of external donors to carry out 
programme activities will supplement the core income by an expected CHF 4.2 million, 
that is 27%. 
 
The budget document also reflects the importance the IPU attaches to gender equity. 
Gender-specific allocations from regular funds represent 5 per cent of the regular budget. 
The combined budget for all gender-specific activities stands at CHF 1.6 million, 10 per 
cent of the total consolidated budget. 
 
Despite continued budgetary pressures, the IPU is committed to contributing to global 
efforts to curb climate change. It will continue to set aside funds to offset its carbon 
footprint, especially in the wake of the Paris Climate Agreement of December 2015. 
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1. Introduction 
 
1.1 Secretary General's summary  
 

1. The plan and budget for 2017 will allow the IPU to begin implementing its revised Strategy for 
2017-2021 with full force. A complete programme of work is proposed on democratic 
governance, gender equality, youth empowerment, human rights, sustainable development and 
peacebuilding. Progress towards all the strategic objectives will be attained through political 
dialogue, cooperation and parliamentary action. The Sub-committee on Finance of the 
Executive Committee has been engaged through the entire process of budget preparation, 
providing guidance and oversight. 
 

2. Over recent years, the assessed contributions from IPU Members have been substantially 
lowered reaching a reduction of more than CHF 2 million per annum (17.6 per cent) compared 
to 2011 levels. For 2017 the total assessed contributions are to be increased by 1.5 per cent 
compared to 2016 income, the first budgeted rise in six years, in response to specific 
expenditure needs identified for IPU website editing and Headquarters security. The IPU scale 
of contributions is patterned on the United Nations (UN) scale of assessment, with some 
mathematical adjustment for the difference in membership, and is automatically adjusted when 
the UN scale changes. For 2017, the latest updated UN scale has been applied, leading to 
some increases and decreases in the percentage shares for individual parliaments (see 
pages 32-35).  

 

3. IPU programme outputs will be driven by the commitment and demand from parliaments to 
mobilize around the 2030 Agenda for Sustainable Development, including the Sustainable 
Development Goals (SDGs), the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and the Paris 
Climate Agreement. Parliaments have been forthcoming in devising these instruments which 
recognise a strong role for parliaments in implementation and monitoring. As parliaments 
integrate the SDGs in their work, IPU programmes will help to ensure the capacity to deliver on 
expectations. Parliaments will need to position themselves effectively to tackle the challenges of 
the SDGs. Mobilization of resources from an increasingly diverse range of partners has enabled 
the IPU to maintain a stable level of activities while keeping Members’ contributions at 
historically low levels. The Governing Council has not identified any extraordinary requirements 
for additional activities at present. 

 

4. The two statutory Assemblies will be held as usual, along with the regular meetings of the 
Governing Council, the Executive Committee (up to three times a year) and other statutory 
bodies and committees. The IPU’s revised programme objectives will be undertaken, including 
some reallocation of expenditure again to the voluntary budget in certain programme areas 
during 2017. International organizations are obliged to take extra measures to improve security 
in the current climate. CHF 60,000 has been set aside to begin enhancing the security of IPU 
Headquarters. This commitment has been partially offset by finding cost savings across all 
divisions and work areas, keeping a tight control over core expenditure. 

 

5. The redevelopment of the IPU’s online presence will be concluded in 2017 to increase outreach 
to target audiences. Once the new website is fully developed, funds will need to be allocated 
each year to maintain and update the content of the site to keep it dynamic and relevant. To 
achieve that, CHF 100,000 has been added to the budget for communications and visibility. The 
IPU’s publications, including the Global Parliamentary Report, will also strengthen the 
Organization’s profile and support its fundraising efforts. 

 

6. To improve the functioning and effectiveness of the IPU, the gender mainstreaming policy will 
continue to be applied to all aspects of the IPU’s work. This involves the implementation of an 
action plan with concrete objectives and targets, training of staff, and developing mechanisms 
and tools to ensure that a gender perspective is central to all activities. In 2017 and beyond, the 
IPU will also apply a rights-based approach throughout its work and ensure cohesion between 
this approach and gender mainstreaming. 

 

7. Voluntary funding to the IPU programmes is projected to remain at a similar level to 2016. The 
three-and-a-half-year funding agreement signed with the Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) in 2014 will continue to run until December 2017. This substantial 
partnership is distinctive in that it supports and will continue to support the implementation of the 
IPU Strategy across all the strategic directions, particularly in the fields of democracy and 
development. The five-year partnership agreement with Worldwide Support for Development 
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also continues to focus on a range of programme activities, including capacity-building and the 
programmes for youth and young MPs. The Gender Partnership Programme will continue to 
benefit strongly from external funding support, including a major new multi-year grant from the 
Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada. Terrorism has become a 
primary concern for the global parliamentary community and IPU resolutions demand that the 
Secretariat must play an increasingly prominent role in the implementation of counter-terrorism 
resolutions and strategies. 

 

8. Other partnership initiatives are under discussion although the full outcome of those approaches 
will remain unknown until after the 2017 budget has been approved. In preparing this budget we 
have only included those resources that are already quantifiable and committed or where there 
is a strong likelihood of their materializing. In any event, no funds will be spent or committed 
until donations are formally approved by a signed agreement. If the IPU is successful in 
mobilizing additional funds for more activities, the Secretariat will of course be responsive in 
deploying the additional resources. 
 

9. The balance of the Working Capital Fund (WCF) was CHF 8.6 million as at year end 2015, of 
which CHF 6.6 million represents available/liquid funds and the balance represents IPSAS 
accounting adjustments, which cannot be realized in cash. The liquid portion of the WCF 
currently stands at 84 per cent of the target level set by the Executive Committee in 2006 (albeit 
at a time when external voluntary funding was a small fraction of its present level).  

 

10. In 2012, IPSAS compliance increased the asset value of the Headquarters building, which in 
turn directly increased the WCF. In 2013, implementation of a separate IPSAS standard 
required the amortization of the long-term FIPOI loan from the Swiss Confederation and raised 
the WCF value yet further. These increases in value have the effect of raising the depreciation 
charges, which must be serviced through the annual budget. With the regular budget already 
being kept to a minimum, the increased depreciation charge could only be met by a reduction in 
activities. This clearly runs counter to the interests of the Organization, and is an unintended 
consequence of moving towards greater accountability. As decided by the Governing Council 
for the 2014-2016 budgets, it is once again proposed for 2017 and beyond that the incremental 
annual depreciation charges for 2017 on the building (CHF 60,000), the FIPOI loan (CHF 
67,000) and the capitalized website development (CHF 110,000) be authorized to be covered 
using the WCF. 

 

11. Due to the current pressure on many Member Parliaments’ own budgets and the strength of the 
Swiss franc, it is proposed that the 2017 budget be balanced by using up to CHF 100,000 of the 
liquid WCF. This offset will only be applied if needed at the end of the budget period. For the 
past five years, use of the WCF has been authorized by the Governing Council but has 
ultimately not been required due to other operational savings that were achieved during the 
year. The same conditions would apply in 2017. 

 

12. Despite the small increase in Members’ total contributions it has nevertheless taken great efforts 
to balance the regular budget for 2017, keeping operational costs to a minimum while including 
the additional expenditure required for web editing and security. Sourcing a reliable flow of 
voluntary income and appropriate partnership opportunities also requires continual management 
efforts along with a careful appraisal of the potential risks to the IPU’s independence and ability 
to deliver the strategic objectives defined by its Members. The Secretariat will persist in its 
successful efforts to seek new Members. Among other benefits, their contributions will assist in 
sharing the financial burden with current Members. The Strategy for 2017-2021 renews and 
revitalizes the IPU’s commitment to a world where every voice counts and where democracy 
and parliaments are at the service of the people for peace and development.  
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Estimates, by Strategic Objective, by source of funds (CHF) 

 2016 

Approved 

Budget 

2017 Proposed Budget 

Regular Budget Other Sources All Funds 

REVENUES 

Assessed contributions 10,016,000 10,227,000  10,227,000 

Working Capital Fund 356,100 337,000  337,000 

Staff assessment 1,018,500 1,023,000  1,023,000 

Interest 110,000 100,000  100,000 

Programme support costs            0 312,800 (312,800)            0 

Other revenue 16,000 16,000  16,000 

Voluntary contributions 4,271,700                 4,224,300 4,224,300 

TOTAL REVENUES 15,788,300 12,015,800                3,911,500 15,927,300 

EXPENDITURES 

Strategic Objectives 

1. Build strong, democratic parliaments 2,997,700 1,411,100               1,017,600 2,428,700 

2. Advance gender equality and respect for 
women’s rights 

1,591,300    622,100 933,800 1,555,900 

3. Protect and promote human rights 1,454,500 1,032,800                  505,600 1,538,400 

4. Promote youth empowerment    303,200  329,600    329,600 

5. Mobilize parliaments around the global 
development agenda 

1,054,400                1,083,700                  1,083,700 

6. Contribute to peacebuilding, conflict 
prevention and security 

 94,000    148,300 354,000  502,300 

7. Promote inter-parliamentary dialogue and 
cooperation 

3,201,400 3,182,000  3,182,000 

8. Bridge the democracy gap in international 
relations 

837,300 893,000  893,000 

Subtotal 11,533,800  7,289,300                4,224,300  11,513,600 

Enablers 

Effective internal governance and oversight 838,700 854,700  854,700 

Visibility, advocacy and communications 967,800  1,086,900   1,086,900 

Gender mainstreaming and a rights-based 

approach 

  10,000   10,000    10,000 

 Properly resourced and efficient Secretariat 2,649,400 2,668,900  2,668,900 

Subtotal 4,465,900 4,620,500  4,620,500 

Other charges 105,000 106,000  106,000 

Eliminations (316,400)  (312,800) (312,800) 

TOTAL EXPENDITURES 15,788,300 12,015,800               3,911,500 15,927,300 

 
1.2 Medium-term outlook 
 

13. Subdued global GDP growth is expected to continue due to low levels of aggregate demand, 
poor underlying supply-side developments and weak investment trade and productivity growth.

1
 

World trade growth is set to improve slightly to 3.2 per cent in 2017 due to a stabilization of 
demand in commodity producers as well as increased investment in countries such as China. 
Following a similar trend compared to previous years, GDP growth in the advanced economies 
is projected to be slightly under 2 per cent for the 2016-2017 period, with growth expected to be 
led by domestic demand rather than foreign trade. The full effects of the UK’s referendum vote 
to leave the EU are yet to unfold. What is clear is that the UK, as well as the rest of Europe, are 
likely to continue experiencing substantial market volatility as well as policy uncertainty for the 
near future. 

 

14. The strength of emerging market and developing economies (EMDEs) remains uneven, 
especially between commodity exporters struggling with low prices and importers with solid 
domestic demand. Whereas in India and Indonesia, strong investment is expected to continue, 
aided by increasing infrastructure, in other EMDEs such as Brazil and the Russian Federation, 

                                                   
 
1
  The OECD Economic Outlook, 2016, p.13 
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investment is projected to continue falling due to prolonged recession, political uncertainty and 
low commodity prices.

2
 The diminished growth of China could potentially have large spillover 

effects onto growth for Europe and the rest of the world. The uncertainty of EMDE transitions is 
further exacerbated by the risk of geopolitical tensions between the regions.  

 

15. Inflation is projected to remain low in 2017 due to low oil and energy prices. While oil prices 
have been driving growth by supporting household consumption, they are set to gradually begin 
increasing. Specifically for Europe, this leads to inflation rate projections of 0.2 per cent in 
2016 and 1.4 per cent in 2017.

3
 This recovery will be helped by additional easing as the 

European Central Bank has pledged to continue its bond-buying programme, at least until 
March 2017. Recent monetary policy easing on credit growth in the Euro area is also expected 
to help improve GDP growth. 

 

16. Real GDP growth for Switzerland is projected to be in line with the rest of the OECD, with a rate 
of 1.2 per cent in 2016 and 1.7 per cent in 2017

4
. This relatively steady but slow growth is in 

part due to the effects of the lagged currency appreciation against the Euro which, while slowly 
diminishing, are still being felt. These lingering effects provide a partial explanation for why 
imports continue to increase at a faster rate than exports in Switzerland. On another note, while 
private and public consumption, which account for more than half of GDP, are necessary to 
sustain growth, concern is growing as retail sales continue to retract. Lastly, inflation in the 
country is forecasted to improve to 0.2 per cent in 2016 and 1.4 per cent in 2017.  

 

17. The US dollar is predicted to appreciate relative to the Euro,
 
which may place the Swiss Franc 

in an uncomfortable position. Even though half of Swiss trade is with the EU, which makes the 
CHF/EUR exchange rate a strategic point for the Swiss economy, the US dollar is also an 
important benchmark.  

 

18. Over the past six years, the IPU has reduced its annual assessed contributions by over 17 per 
cent, representing CHF 7.5 million in cumulative savings for IPU Members since 2011. 
Recognizing that prolonged reductions in the regular budget cannot be sustained without 
affecting the work of the IPU, the IPU governing bodies have authorized a small increase of 
1.5 per cent in contributions, the first such rise since 2011. Additional income from new 
Members joining the Organization is estimated to bring an additional CHF 20,000 for 2017. 

 

19. Voluntary contributions are projected to remain at a similar level to 2016. A combination of new 
and renewed partnership agreements are currently forecast to replace some concluding grants 
to maintain voluntary income at around 27 per cent of the consolidated budget (compared with 
27 per cent of the budget in 2016). If the revised Strategy attracts more voluntary income, the 
services and programmes under the relevant Objectives will be expanded. Meanwhile a 
conservative outlook has been taken on revenues from interest and investments in 2017, as the 
low interest rate environment is expected to persist alongside sluggish global growth. 

 
1.3 Environmental impact 
 

20. As part of the IPU’s commitment to contribute to global efforts to tackle climate change, the 
Organization calculates its greenhouse gas emissions in order to track progress and identify 
priority areas for action. Official travel is a necessary component of IPU work and emissions 
from travel are monitored and offset in full. The decision to hold one Assembly each year in 
Geneva normally helps to restrict carbon usage. The IPU stands out as an international 
organization that is offsetting all of its carbon dioxide emissions.  

 

21. The IPU has taken steps to reduce emissions from local transportation. The Organization 
obtains its electricity entirely from hydraulic sources on offer by the local utility company. The 
Headquarters has a state-of-the-art heating system and controls, thus limiting the options for 
further reducing energy consumption. However, the IPU continues to seek and employ 
environmentally sustainable sources for all required office materials and supplies, systematically 
uses its printers/photocopiers to make double-sided printouts, recycles paper and restricts the 
amount of documents that are printed through its PaperSmart initiative.  

                                                   
 
2
  The OECD Economic Outlook, 2016, p.20 

3
  European Economic Forecast, Spring 2016, p.4 

4
  European Economic Forecast, Spring 2016, p.142 
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22. This budget includes a provision of CHF 28,000 to offset carbon emissions from regular 
activities in 2017. The idea of offsetting greenhouse gas emissions by paying for projects that 
help to reduce gases elsewhere was adopted in Kyoto, Japan, in 1997.  

 

23. For 2017, the Governing Council is requested to appropriate funds from the reserve for 
offsetting carbon emissions to pay for any IPU climate change activities undertaken, 
supplementing any funds it may receive from voluntary sources.  

 
1.4 Gender analysis 
 

24. Over the past decade, the IPU has kept a clear focus on gender-specific programming, i.e. work 
to promote and support the participation of women in politics, as well as to protect and promote 
women’s rights in general. This work is represented within the IPU’s revised Strategic 
Objective 2, with gender-specific programming receiving 5 per cent of the appropriations from 
the regular budget.  
 

25. The Gender Partnership Programme continues to attract substantial funding from several 
donors. A similar level of voluntary funding commitments, including to gender-specific activities, 
is anticipated in 2017. New and existing donors have committed their support or are now 
finalizing their funding plans, which will allow an estimated CHF 930,000 to be assigned to the 
gender programme in 2017.  

 

26. Together, the estimates of core resources and voluntary funding for gender-specific activities 
amount to CHF 1.6 million, which now represents 10 per cent of the total consolidated budget. 
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2. Income 
 

2.1 Assessed contributions 
 

27. The bulk of the IPU’s income budget derives from its 
Members’ assessed contributions. Up until 2011, 
contributions grew at an average of 3 per cent 
annually in order to absorb inflationary increases. 
Since then, the IPU has undergone a series of 
substantial cuts in Members’ contributions due to the 
internal budget restrictions of many Members, 
resulting from the economic slowdown, and 
exchange rate movements. Total assessed 
contributions were reduced by over CHF 2 million, 
despite a steady increase in the number of IPU 
Members from 150 to 170 during the period 
2006-2016, which further relieved the burden on 
existing Members. In real terms, this brought the 
IPU’s regular income down to levels that were last 
seen during the 1990s. In 2017, while the regular 
budget remains at these austere levels, an increase 
of 1.5 per cent of total contributions is budgeted to 
cover essential new expense items for website 
editing and IPU Headquarters building security. 
 

28. In 2011, the Governing Council decided to update the IPU scale of assessment automatically in 
line with changes to the UN scale. The IPU scale presented with this budget has therefore been 
updated in line with the new UN scale for 2016-2018.  

 
2.2 Staff assessment and other revenues 

 

29. As international civil servants, IPU staff members pay a staff assessment or internal income tax 
to the IPU. The staff assessment rate is established by the International Civil Service 
Commission. This internal taxation system will generate gross returns of CHF 1,081,000 in 2017 
to the benefit of all Member Parliaments. However, to prevent double taxation, the Organization 
is obliged to refund the portion of the staff assessment which is related to the national income 
tax levied on staff members from France and Canada. Such refunds are budgeted at 
CHF 58,000 for 2017.  

 

30. The supplementary revenues from administration fees, room rentals, souvenir sales and other 
related sources are expected to amount to CHF 16,000 in 2017. Interest and investment 
revenues are estimated to be slightly lower at CHF 100,000, given the persistent low interest 
rates and uncertainty in the overall investment climate. 

 
2.3 Voluntary contributions 

 

31. Resource mobilization is estimated to generate voluntary contributions amounting to 27 per cent 
of the total consolidated budget for 2017 (CHF 4.2 million). The three-and-a-half year funding 
agreement for over CHF 4 million (SEK 35 million) from the Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida), runs until December 2017 to support the work of the IPU, 
particularly in the fields of democracy and development. The five-year partnership agreement 
with Worldwide Support for Development is generating a total of over USD 3 million from 
2013-2018 and supports a range of programme activities, including capacity-building and 
promotion of the impact of young MPs. New sources of funding will be instrumental in enabling 
the IPU to contribute effectively to the 2030 Agenda for Sustainable Development in the coming 
years. In addition to its generous support to the redevelopment of the IPU website, the United 
Arab Emirates also provides support to democracy, gender and development programmes.  

32. Substantial donations have been received more recently from new partners, including a multi-
year grant of USD 1.5 million from the Government of China. It allows the IPU to carry out its 
programmes to provide capacity-building to parliaments in developing countries, and to 
contribute to sustainable development. The Gender Partnership Programme has received a new 
multi-year grant of CHF 1.5 million (CAD 2 million) from the Department of Foreign Affairs, 
Trade and Development of Canada which runs until December 2018. A grant of 
CHF 200,000 from the Government of Angola enables the continuation of IPU work on 

YEAR 

 

ACTUAL 
CONTRIBUTIONS 

ASSESSED 

CHANGE 

 OVER PRIOR 
 YEAR 

2006 CHF 10,544,590 3.8% 

2007 CHF 11,060,266 4.9% 

2008 CHF 11,354,900 2.7% 

2009 CHF 11,756,000 3.5% 

2010 CHF 12,046,100 2.5% 

2011 CHF 12,202,390 1.3% 

2012 CHF10,939,900  -10.0% 

2013 CHF10,950,800 0% 

2014 CHF 10,952,900 0% 

2015 CHF 10,601,676 -3.2% 

2016 CHF 10,056,000 -5.1% 

2017 CHF 10,207,000 1.5% 

IPU membership grew from 150 to 170 Members 

during the period 2006 - 2016 
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maternal, newborn and child health. The Parliament of Micronesia has provided a donation of 
USD 100,000 to support the IPU's work on migration and refugees. A funding agreement for 
CHF 400,000 has recently been signed with the Parliament of Equatorial Guinea for work 
towards the 2030 Agenda for Sustainable Development, as well as in the area of youth 
empowerment. The IPU still continues to generate interest from a range of potential new 
donors. As per usual practice, the Executive Committee will be kept informed of any resources 
mobilized after the 2017 budget has been approved. 
 

33. The IPU will continue in 2017 to collaborate with the UN family including the UN Development 
Programme (UNDP) on a range of country-based programmes. New grants have been obtained 
from the World Health Organization (WHO) and the Partnership for Maternal, Newborn & Child 
Health for 2016-2017 activities. The IPU and UN Women are exploring the possibility of further 
collaboration beyond a pilot parliamentary strengthening project in Turkey that supports women 
parliamentarians and the Equal Opportunity Committee.  
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3. Expenditures 
 

3.1 Strategic Objectives 
 

Objective 1 – Build strong, democratic parliaments  
 

Overall Objective 
 

 

To strengthen parliaments so as to enable them to better contribute to democracy and meet the 
aspirations of the people. 
 

 
Issues and Challenges in 2017 
 

 

The IPU firmly believes that better functioning parliaments make for stronger democracies, a principle 
which continues to lie at the heart of its work. The IPU will continue its traditional support to enhance 
the institutional capacity of national parliaments with a focus on those in post-conflict and transitional 
situations.  
 

The core legislative, oversight and representative functions of parliament are essential to the quality 
of a country’s overall governance. IPU activities provide for an integrated approach to strengthening 
these functions: from research and the development of norms and tools, to concrete application in 
national contexts. The improvement of core parliamentary functions also strengthens the 
implementation of the SDGs, including Goal 16 provisions on building effective and inclusive 
institutions. In the wake of commitments made about the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
the encouragement of parliaments to improve their capacity to ensure better accountability will be a 
focus of IPU work and will be complemented by the publication of the second Global Parliamentary 
Report on parliamentary oversight.  
 

In 2017 the IPU will also continue to strengthen the promotion and application of the widely-endorsed 
Common Principles for Support to Parliaments. The Common Principles advocate that parliaments 
themselves are best suited to drive their own development, leading to more effective and sustainable 
outcomes. Consolidation and implementation of an outcome-based programming approach in line 
with the Common Principles will also be undertaken.  

 

The IPU will develop and promote standards and guidelines for good parliamentary practice. It will 
better integrate its work on research, standard‐setting and technical assistance through enhanced 
teamwork and planning within the IPU Secretariat, and in close collaboration with Member 
Parliaments.  
 

Priority will be given to the following areas: 
 

 Enabling national parliaments’ own development through tailored context-specific capacity-
building programmes that lead to sustained change and stronger democracies. 

 

 Developing tools for enhanced parliamentary functioning, such as a toolkit for effective 
parliamentary secretariats; continuing to facilitate parliaments’ use of other tools developed by 
the IPU, including the self-assessment toolkit on parliaments and democracy, the self-
assessment toolkit on gender-sensitive parliaments and its plan of action, and indicators for 
democratic parliaments (currently being developed).  

 

 Consolidating and implementing a programming approach that integrates the Common 
Principles and that also emphasizes: greater monitoring and evaluation; sustainable outcomes; 
continuous learning; and the capture and duplication of effective change.  

 

 Continuing the development and promotion of tools for parliaments and partners to effectively 
apply the Common Principles, as well as to capture and share experiences and lessons learned. 
Also continuing to encourage parliaments and partners to endorse the Common Principles, 
further entrenching their value as a worthwhile community-wide tool.  

 

 Preparing the next edition of the World e-Parliament Report, which provides a state-of-the-art 
analysis of the use of ICT in parliaments and the next World e-Parliament Conference, 
scheduled to take place in 2018.  

 

 Publishing the second Global Parliamentary Report, which will focus on parliaments’ power to 
hold governments to account. 

 



 - 11 - EX/274/6(b)-P.1 
  CL/199/7-P.1 

 

 Re-launching the PARLINE database as part of the new IPU website, with an increased focus on 
providing comparable data on parliamentary powers, structures and working methods. 

 

 Continuing to mark the International Day of Democracy (15 September) and so mobilize an ever 
greater number of parliaments to strengthen dialogue between their institutions and citizens. 

 

 Maintaining IPU participation in the international democracy debate, including the debate on the 
implementation of Sustainable Development Goal (SDG) 16, in particular targets 16.6 on 
effective, accountable and transparent institutions and 16.7 on responsive, inclusive, 
participatory and representative decision-making.  

 
In line with the Common Principles for Support to Parliaments, the IPU will strive to better serve the 
interests of parliaments through the enhancement of strong partnerships at all levels. In addition to 
maintaining strong ties to parliaments themselves, coordination and collaboration with parliamentary 
support partners, academics, and others will continue, ensuring greater access to quality expertise, 
visibility, and active engagement with the latest trends in democratic development. 
 

 
Gender Mainstreaming 
 

 
Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  
 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 1,432,500 981,200 2,413,700 

2016 Approved 1,425,900 1,571,800 2,997,700 

2017 Proposed 1,411,100 1,017,600 2,428,700 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

1,192,700 
87,200 

109,200 
22,000 

154,200 
514,300 
289,100 

60,000 

1,346,900 
601,500 
398,300 
82,000 

 

 

 

The IPU believes that the participation of men and women in decision-making on an equal footing is at 
the heart of democratic functioning. It furthermore believes that mainstreaming gender in the work of 
parliaments makes for stronger institutions that deliver on the interests of all people. 
 

The work of the IPU resource centre will continue to include research on women’s political 
participation and to monitor progress and setbacks in that area. All research products will include a 
gender dimension, will build on a gender analysis of issues and questions raised, and will be tailored 
to the needs of both men and women. All technical assistance projects will be developed so as to 
implement Common Principle 6, which outlines that parliamentary development should be gender-
sensitive. Projects will stem from a gender analysis of situations and needs, and will also aim to 
secure gender equality in terms of involvement in the management and delivery of activities. In so 
doing, technical assistance will contribute to the promotion of gender equality in and by parliaments. 
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Objective 2 – Advance gender equality and respect for women’s rights  
 

Overall Objective 
 

To build gender sensitive institutions that respect and deliver on gender equality, and to 
promote respect for women’s rights and support the empowerment of women. 
 

 

Issues and Challenges in 2017 
 

Advancing gender equality 
 

While the IPU has been instrumental in advancing gender equality in and through parliaments, 
inequalities persist. These continue to challenge the fulfilment of women’s rights and 
empowerment as revealed by the 20-year review of the implementation of the Beijing 
Declaration and plan of action.  
 

In 2017, the IPU will pursue its support to parliaments requiring such assistance so that they 
reform into more gender-sensitive institutions that are able to drive the gender equality agenda 
by embodying gender equality and delivering on it. To do so, it will facilitate the conduct of self-
assessment exercises in parliaments to help identify the way forward in addressing gender 
gaps in their organization, working modalities, functioning and capacities.  
 

To advance gender equality, women’s participation is key. The IPU will continue to advocate for 
the development of national strategies that facilitate women’s access to parliament, support 
legal reform to enhance women’s political participation and provide guidance, support and 
capacity-building to women parliamentarians. In 2017, it will organize capacity-building 
activities, skill-building sessions and workshops on specific gender issues. It will also focus on 
supporting women’s parliamentary caucuses and facilitating exchanges between women MPs, 
whether nationally, regionally or internationally. 
 

The IPU will continue promoting legal reform to deliver on women’s rights and women’s 
empowerment. It will work with parliaments to address inequalities by identifying and 
addressing discrimination, particularly discriminatory laws, and by engaging in gender-sensitive 
legal reform. It will also increase its efforts to support national strategies and frameworks to 
facilitate women’s empowerment, including in the economic sphere. 
 

In 2017, the IPU will also continue supporting parliamentary action to adopt and enforce a 
strong and effective legal framework that prevents and addresses all forms of violence against 
women. Successful strategies to implement legislation and policies to combat violence against 
women will be given major attention. Activities will include training seminars, legislative drafting 
assistance, support for awareness-raising activities, public consultations, and parliamentary 
oversight and monitoring mechanisms. The IPU will support raising awareness about the impact 
of conflict and violent extremism on women and girls. In 2016, the IPU released guidelines to 
address harassment, intimidation and violence against women in parliament. In 2017, the IPU 
will support parliaments in taking action to reduce and prevent political violence against women. 
 

In addition to support to women parliamentarians, special emphasis will be laid in 2017 on 
raising awareness about gender equality among men parliamentarians and supporting their 
capacities and actions in the field of women’s rights.  
 

Research on women in politics will remain a key component of the IPU’s work on gender 
equality. In 2017, the IPU will continue to provide comparative information on women’s 
participation in politics. This information will serve as a baseline for monitoring the 
implementation of SDG 5 on gender equality. The IPU will continue to analyse the progress and 
setbacks of women in parliament and the best means of supporting women in politics. It will 
disseminate this knowledge in parliaments, in the research and activist communities and 
through major online knowledge platforms and databases on women in politics, including 
iKNOWPolitics. The IPU will also carry out global research projects on the influence of women 
in parliament.  
 

The IPU will continue to work in partnership with UN agencies (UN Women, UNDP) and other 
international organizations (e.g. IDEA, NDI). 
 

In sum, the IPU’s gender equality work will contribute to the implementation of SDGs 5 and 16. 
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Gender Mainstreaming 
 

All of the activities in this section aim to enhance women’s participation in political processes 
and mainstream gender within parliaments and the IPU. Particular attention will be paid to 
encouraging men to participate in activities and ensuring that gender issues are addressed by 
representatives of both sexes. The IPU Call for Action – My power for women’s power – was 
signed by both men and women MPs in 2015. The IPU will therefore continue to engage men in 
its gender equality work though this initiative. It will also continue to promote the UN Women 
HeforShe campaign. The Programme also provides support and input, whenever possible, to 
the work of other programmes and divisions, thereby contributing to gender mainstreaming 
efforts within the IPU.  
 

 

Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 735,700 760,400 1,496,100 

2016 Approved 732,800 858,500 1,591,300 

2017 Proposed 622,100 933,800 1,555,900 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

505,900 
57,200 
44,100 
14,900 

214,600 
463,000 
152,000 
104,200 

720,500 
520,200 
196,100 
119,100 
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Objective 3 – Protect and promote human rights 

 
Overall Objective 
 

 

To defend the human rights of parliamentarians and enhance the contribution of parliaments to 
the promotion and protection of human rights and humanitarian law. 
 

 
Issues and Challenges in 2017 
 

 

In 2017, the Committee on the Human Rights of Parliamentarians will continue its work to 
protect parliamentarians and to promote redress when their human rights are violated. It will 
pay particular attention to the results of the IPU survey on violence against women in 
parliament and how these may impact its work. The Committee will look at new ways to 
enhance its effectiveness, including through stronger engagement with the IPU membership at 
large, other IPU bodies and geopolitical groups. The Committee will explore possibilities for 
enhanced cooperation with other international human rights mechanisms, such as the UN 
Human Rights Committee, as well as regional structures. The Committee will also develop new 
information tools to showcase its work.  
 

In 2017, the series of regional parliamentary meetings to bring parliaments and the UN Human 
Rights Council closer together will enter its concluding phase. Continued efforts will be made to 
help sustain the current momentum in the Council to include parliaments and their work more 
systematically in its deliberations. The IPU will also systematically collect and analyse data with 
regard to parliaments’ participation in the different stages of the Council’s Universal Periodic 
Review process. As with the IPU’s efforts to promote parliamentary involvement in the 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the IPU will also support 
stronger parliamentary involvement in the work of the UN Human Rights Committee and the 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights. The latter’s recommendations are 
particularly significant in that they help provide a strong human rights underpinning for the 
implementation of the SDGs. 
 

In 2017, the IPU will promote the extensive use, in a variety of languages, of an updated 
human rights handbook for parliamentarians as well as of the recent handbook on migration, 
human rights and governance. Consideration will also be given to developing other handbooks 
on issues that are topical and relevant to the work of parliamentarians, such as the scope of 
freedom of expression and/or freedom of peaceful assembly.  
 

The IPU will also look at ways to promote parliamentary involvement in helping to bring about 
the universal ratification of a number of key international human rights treaties and their 
protocols.  
 

Work in 2017 will also focus on identifying concrete principles and guidelines that should 
enable parliaments, in particular their human rights committees, to enhance their contribution to 
the protection of human rights and the rule of law. The IPU will also collect and disseminate 
information about the functioning of parliamentary human rights committees.  
 

In 2017, there should be a marked shift towards implementation at the national level through 
the organization of several national follow-up events to help parliaments oversee 
implementation of their countries’ international human rights commitments. In 2017, the IPU will 
carry out further research to better understand parliaments’ involvement, alongside that of 
other national human rights stakeholders, in helping to translate international human rights 
obligations into national realities.  
 

In the area of children’s rights, the IPU will continue to mobilize parliaments in 2017 for the 
protection and well-being of children. In doing so, the IPU will continue to focus on one of the 
priorities identified by the SDGs, namely the elimination of all forms of child labour and 
trafficking. It will rely on its fruitful partnership with organizations such as UNICEF and ILO for 
the effective implementation of this work. The IPU will also reach out to parliaments to promote 
stronger parliamentary involvement in the work of the UN Committee on the Rights of the Child, 
which oversees the Convention by the same name.  
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The IPU will continue to help parliaments ensure respect for international humanitarian law, 
mainly through the activities of its Committee to Promote Respect for International 
Humanitarian Law. It will continue to support parliaments' efforts aimed at the dissemination, 
teaching, wider appreciation and enforcement of humanitarian and refugee protection law, 
including in respect of statelessness and internal displacement. An updated version of the 
Handbook on refugee protection will be produced and will serve to support action by 
parliaments at the national level. Support will also be provided to parliaments to take action to 
end statelessness. The IPU also plans to carry out missions to keep the parliamentary 
community abreast of developments in these various areas of concern. 
 

There are also plans in 2017 to adopt a rights-based policy for the IPU aimed at ensuring that 
human rights considerations are systematically taken into account in the work of the 
Organization.  
 

The work under this section will contribute to advancing the implementation of all SDGs and in 
particular SDG 16 in its reference to the need for peace, justice and strong institutions. 
 

 
Gender Mainstreaming 
 

 

Gender is a cross-cutting issue and policies and activities implemented within the Human Rights 
Programme will be gender-sensitive. They will serve to promote gender equality, including by 
ensuring the equal participation and involvement of men and women. Gender is also a human 
rights issue as it relates to women's political rights. Special efforts will be made to help ensure 
that the Organization’s work to promote a human rights-based approach and gender 
mainstreaming are mutually reinforcing.  
 

 
Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  
 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 1,032,900 416,300 1,449,200 

2016 Approved 1,024,700 429,800 1,454,500 

2017 Proposed 1,032,800 505,600 1,538,400 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

818,800 
47,000 

158,000 
9,000 

236,900 
148,000 
97,800 
22,900 

1,055,700 
195,000 
255,800 
31,900 
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Objective 4 – Promote youth empowerment  
 

Overall Objective 
 

To promote youth participation in politics and empower young parliamentarians 
 

 

Issues and Challenges in 2017 
 

Democracy requires the engagement of young women and men. That is not only because they have 
a right to participate in decision-making, but also because they are crucial to tackling the many 
challenges faced by societies, including poverty, discrimination, inequalities, migration, climate 
change, conflict, and barriers to education and employment. In Goal 16, the Sustainable 
Development Goals call for inclusive political institutions. They also call for the participation of all, 
including young men and women, in the delivery of equitable and sustainable development that 
leaves no one behind. 
 

Supporting youth participation in politics will promote active youth citizenship and strengthen social 
responsibility. It will offer innovation, creativity and new thinking that will address growing socio-
economic, political, cultural and environmental challenges. The political empowerment of young 
people therefore has the potential to lead to more effective and inclusive political institutions; and by 
channelling young people's talent and energy, that empowerment can also be harnessed to secure 
fair and sustainable development for all.  
 

In 2017, the IPU will continue to fill the existing gap in global-level data and information on the 
political engagement of young people. That will include its flagship monitoring of trends in youth 
representation and in the participation of young people in parliament. The IPU will produce guidelines 
designed to foster greater youth involvement in parliaments around the world. It will expand its work 
to empower young parliamentarians by providing digital and non-digital network platforms, including 
through the IPU Forum of Young Parliamentarians and the annual Global Conference of Young 
Parliamentarians. 
 

In 2017, the IPU will begin to intensify its promotion of youth empowerment by engaging with young 
parliamentarians and youth representatives at the regional and national levels. There will be a series 
of regional seminars to promote youth participation, which will focus on key thematic issues such as 
countering violent extremism. The IPU will also implement tailored support programmes for young 
parliamentarians in order to enhance their leadership skills, and their ability to influence legislation 
and policies from a youth perspective. An underpinning objective throughout all these activities will be 
to achieve heightened visibility and to promote the importance of increased youth empowerment. This 
will be realized by, among others, strengthening partnerships, harnessing social media, and using 
information and communication technologies. 
 

 
Gender Mainstreaming 
 

 

Gender mainstreaming and equality will be a guiding principle in the work of the youth 
programme. Research data will continue to be disaggregated by gender, and all activities will 
include components that focus on gender-related issues. Particular emphasis will be placed on 
the empowerment of young women parliamentarians, young women activists and 
representatives of youth organizations. 
 

 
Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 0 189,800 189,800 

2016 Approved 0 303,200 303,200 

2017 Proposed 0 329,600 329,600 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

0 
0 
0 
0 

159,300 
66,900 
39,000 
64,400 

159,300 
66,900 
39,000 
64,400 
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Objective 5 – Mobilize parliaments around the global development agenda 

 
Overall Objective 
 

 

To promote parliamentary action on the SDGs and assist parliaments in ensuring national 
ownership of development policies and programmes in a number of targeted areas, including 
those aimed at building a healthier planet with healthier people. 
 

 
Issues and Challenges in 2017 
 

 

In September 2015, the UN Member States adopted the SDGs, which will inform their 
development agendas and policies over a period of 15 years. The SDGs consist of 17 goals 
and 169 targets. They also include the unfinished business of the Millennium Development 
Goals, such as improving women’s and children’s health, and ending the AIDS epidemic. 
Important new goals include those related to disaster risk reduction and climate change.  
 

In 2017, the IPU will continue to raise awareness about the SDGs among parliaments. It will 
provide a platform to help parliaments take action and exchange experiences and good 
practices; to translate the goals into national plans and strategies; and to make their objectives 
a reality for all. Such exchanges will be fostered at the regional level.  
 

In order to assist parliaments in taking action on the SDGs, the IPU will put into practice its 
SDG self-assessment toolkit, whose purpose is to help parliaments assess their capacity and 
readiness to engage in SDG implementation and relevant processes at the national level, and 
take an informed decision in this regard. The information obtained from this exercise will also 
be channelled to the UN-led global monitoring of progress on the SDGs as part of the 
parliamentary contribution to that process. 
 

With regard to specific development goals and targets, the IPU will: 
 

Take action on climate change and disaster risk reduction: the IPU will work to enhance 
knowledge and capacities in parliaments to translate the Paris Climate Agreement and the 
relevant SDGs into appropriate national legislative measures to mitigate and adapt to change. 
The IPU’s work will be guided by its Parliamentary Action Plan on Climate Change. As a first 
step, the IPU will continue to raise awareness about the Paris Climate Agreement, promote 
ratification and help parliaments identify the processes and means to respect their legal 
obligations. As a second step, the IPU will assist parliaments in identifying the opportunities to 
implement political, technical and financial solutions conducive to a successful energy 
transition, a green economy and risk mitigation. 
 

Promote health and well-being for all: the IPU will continue to work closely with its partners to 
ensure access to health services without discrimination, particularly legal discrimination. This 
work will include the development of required capacities and competencies in the parliaments 
of selected countries in order to contribute to better health outcomes for women, children, 
adolescents, and other marginalized groups like men who have sex with men and people who 
inject drugs. The ultimate goal will be to provide strong contributions to some of the health SDG 
targets, in particular the effort to end AIDS by 2030; to ensure universal health coverage; and 
to implement the provisions of the Global Strategy on Women’s, Children’s and Adolescents’ 
Health. 
 

 
Gender Mainstreaming 
 

 

The IPU focuses on gender equality and women’s empowerment not only as human rights, but 
also because they are a pathway to achieving the SDGs. Gender equality is a cross-cutting 
issue and a prerequisite to achieving all the SDGs. Specific attention will be placed on the 
impact of climate change and disaster risk reduction on gender equality, and in particular on 
women. With regard to health, several of the planned activities are specifically geared towards 
ensuring access to health for women and gender equality in development. 
 

 



 - 18 - EX/274/6(b)-P.1 
  CL/199/7-P.1 

 

 
Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  

 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 0 757,800 757,800 

2016 Approved 0 1,054,400 1,054,400 

2017 Proposed 0 1,083,700 1,083,700 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

0 
0 
0 
0 

411,900 
329,300 
242,500 
100,000 

411,900 
329,300 
242,500 
100,000 
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Objective 6 – Contribute to peacebuilding, conflict prevention and security 

 
Overall Objective 
 

 

To promote reconciliation through dialogue and inclusiveness: to strengthen the role of parliament in 
peacebuilding at national, regional and global levels and at all stages, from conflict prevention to 
mediation, reconciliation and transition out of conflict. To establish and reinforce platforms for 
parliaments' involvement in conflict resolution through parliamentary diplomacy. To enhance the role 
of parliaments in the implementation of international commitments related to security and 
disarmament. 
 

 
Issues and Challenges in 2017 
 

 

The IPU was founded on the principles that political differences shall be settled by peaceful means 
and dialogue, and that parliament is a key actor in conflict prevention and resolution, as well as in 
managing the transition out of conflict. Parliaments are enablers of democracy and development. As 
such, they are key to the implementation of the SDGs, and more precisely to Goal 16 provisions 
which call for peaceful, just and inclusive societies, free from fear, conflict and insecurity.  
 

Dialogue and inclusiveness are crucial to building consensus in countries experiencing conflict or 
other unrest. In such countries parliamentarians can be messengers of peace by promoting tolerance 
and peaceful coexistence. Parliaments should provide a forum to promote national reconciliation and 
inclusive decision-making processes. In doing so, these processes help bring together opposition and 
majority parties and foster policies conducive to the country's recovery. In 2017 the IPU will continue 
providing support to such parliaments, particularly in countries receiving assistance through the UN 
Peacebuilding Commission.  
 

The IPU will continue assisting parliaments by providing a neutral venue for parliamentary diplomacy 
to help diffuse tensions or prevent violent conflict. Upon demand, the IPU will help parliaments 
overcome bottlenecks and obstacles in the way they operate, and contribute to the speedy 
normalization of parliamentary practices. 
 

In recent years, parliaments have had to deal with a number of new security threats, from both State 
and non-state actors. In 2017, the IPU will increase its support to legislatures to fill the implementation 
gap in international commitments related to disarmament and counter-terrorism. This will involve 
providing parliaments with sensitization, capacity-building and practical tools to ensure development 
of legislative frameworks, effective oversight and budget allocations as well as strong public 
awareness. 
 

The IPU will also contribute to relevant meetings and debates in order to bring parliamentary 
perspectives to peace and security discussions and to related issues in the international arena.  
 

Guided by the needs of parliaments and the necessity of fostering a parliamentary approach to global 
peace-related debates, the IPU will give priority to the following areas: 
 

 Assisting parliaments in establishing inclusive mechanisms for decision-making in order to 
ensure that all Members participate in devising policies that serve the common good. Focus will 
be on cooperation between opposition and majority parties, men and women, and between the 
legislative and the executive in order for the country to smoothly and swiftly recover. 

 

 Building parliaments' capacities for inclusiveness, dialogue and democratic decision-making 
processes by providing technical assistance, so as to ensure the implementation of good 
practices at the national level.  

 

 Reinforcing the involvement of parliaments in conflict prevention and national reconciliation 
processes through outreach visits, by strengthening the link between parliament and 
constituencies, and by increasing the population’s confidence in the institution of parliament. 

 

 Providing parliamentary perspectives to peace related international debates by contributing to 
the yearly Geneva Peace Week and other similar events. 

 

 Increasing the IPU's capacity to mediate political tensions within a parliament, or at a more 
international level, to help parliaments contribute to the resolution of conflict between States. 
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Gender Mainstreaming 
 

 

Prominence is given to raising awareness of the cross-cutting issue of gender and ensuring the 
involvement of women in decision-making, particularly in post-conflict countries. Parliaments are 
urged to ensure the full participation of women in project activities and to send gender-balanced 
delegations to seminars. The IPU will pay particular attention to the effects of conflict on women and 
the role of women in peacebuilding and reconciliation processes. Specific emphasis will be placed on 
implementing UN Security Council resolution 1325 on Women, Peace and Security, as well as 
Security Council resolution 2250 on Youth, Peace and Security, the latter of which advocates for a 
greater representation of young men and women in activities to prevent and resolve conflict. 
 

 
 
Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  
 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 40,000 409,100 449,100 

2016 Approved 40,000 54,000 94,000 

2017 Proposed 148,300 354,000 502,300 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

 Grants 

108,300 
8,000 

32,000 
0 
0 

0 
130,800 

31,800 
6,200 

185,200 

108,300 
138,800 
63,800 
6,200 

185,200 

 

 Promoting dialogue between parties through formal forums such as the Committee on Middle 
East Questions, the Group of Facilitators for Cyprus and other more informal platforms. 

 

 Deepening work with the UN and other partners by mobilizing parliamentary action in support of 
IPU and UN security-related commitments on arms control, disarmament, non-proliferation of 
weapons of mass destruction and counter-terrorism. 
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Objective 7 – Promote inter-parliamentary dialogue and cooperation 

 
Overall Objective 

 

 

To make the IPU more relevant to its Members and advance towards universal membership. To 
enhance engagement by parliaments and parliamentarians in IPU meetings and other activities, 
paying special attention to political and gender balance and youth participation. To make the annual 
Assemblies more effective. To facilitate greater coherence in parliamentary cooperation. 
 

 
Issues and Challenges in 2017 

 

 

The two statutory Assemblies of the year remain a key component of IPU work. The Assemblies, 
complemented by other IPU activities and events, provide a unique platform for Member Parliaments 
to exchange views and address topical issues of pressing global concern. Delegations are politically 
diverse, with a growing focus on gender equality and youth participation. The comprehensive 
political agenda of Assemblies, coupled with the regular meetings of the main IPU bodies and 
structures, offer participating MPs ample opportunities to actively engage. In addition to the formal 
sessions, IPU Assemblies also provide valuable opportunities for bilateral meetings and 
parliamentary diplomacy. 
 

Successful Assemblies require a topical agenda, comprehensive and timely documentation, a format 
which is conducive to dialogue and interaction, and the participation of legislators who regularly deal 
with the issues under consideration. With the establishment of the new Bureaux for each of the four 
IPU Standing Committees, there is scope for a more proactive involvement by the Members in 
setting the agenda, devising the work programmes of the Committees, and following up on IPU 
resolutions and decisions. The IPU Secretariat will make every effort to ensure regular 
communication with Bureaux members and the broader membership, both during and outside the 
Assemblies. Efforts will also be made to enhance interaction between the IPU’s statutory bodies and 
the geopolitical groups. The meeting with the Chairs of the geopolitical groups has proven to be an 
effective tool in this direction, and hence will continue to be developed. 
 

IPU membership has grown steadily in recent years. That will need to continue in the year ahead. 
The IPU will seek to reach out directly and bring specific activities closer to the parliaments of small 
island States in the Pacific and Caribbean regions. Greater efforts will be made to work with 
Members in building support for the IPU among the leadership of the US Congress. Special attention 
will also be attached to enhancing regular dialogue and more systematic cooperation with the 
regional and other parliamentary organizations holding associate member and permanent observer 
status with the IPU.   
 

In 2017, priority will be given to the following areas: 
 

 Enhancing dialogue and cooperation (including through joint activities) with non-member 
parliaments in the Pacific and Oceania region and in the Caribbean, as well as with the US 
Congress, with a view to future IPU membership.  

 

 Continuing to improve the working modalities of the IPU, in particular the Standing Committees 
and their Bureaux, thus enhancing the participation of parliaments and parliamentarians in IPU 
Assemblies. Due consideration will also be given to further refining the IPU Statutes and Rules, 
on matters such as the outcome of the Assembly General Debate, the definition of emergency 
items and the role of young MPs in the work of the IPU.  

 

 Encouraging and supporting parliamentary diplomacy initiatives in the context of IPU 
Assemblies and specialized meetings. 

 

 Supporting a more active role for the geopolitical groups and providing more space for political 
parties during IPU Assemblies.  

 

 Working with Members to help facilitate follow-up and implementation of IPU decisions and 
recommendations, and to further improve the statutory reporting process by Members. 

 

 Developing closer ties with regional and other parliamentary organizations, including in terms 
of more joint initiatives, with a view to building synergies and strengthening efforts in areas of 
mutual interest. 
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Gender Mainstreaming 
 

 

The Forum of Women Parliamentarians, its Bureau and the Gender Partnership Group work to 
ensure that women delegates are involved at all levels of the Assembly’s work, and that Members 
continue to strive for the target of 30 per cent women delegates. The new IPU structural reforms 
aim to enhance greater representation by women in IPU decision-making bodies, including the IPU 
Executive Committee. Progress will be monitored on a regular basis. Gender mainstreaming will 
continue in a variety of ways, in terms of IPU decisions and outcomes as well as ensuring gender 
equality among IPU office holders. 
 

 
Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  

 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 3,506,600 0 3,506,600 

2016 Approved 3,201,400 0 3,201,400 

2017 Proposed 3,182,000 0 3,182,000 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

2,725,300   
    166,800  
    203,300  

86,600 

0 
0 
0 
0 

   2,725,300  
    166,800  
    203,300  

86,600 
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Objective 8 – Bridge the democracy gap in international relations 

 
Overall Objective 

 

 

To enhance the strategic partnership between the IPU and the UN system and strengthen the 
parliamentary voice in international affairs. To help democratize global decision-making through the 
UN, which is the cornerstone of multilateralism. To further develop dialogue and cooperation with 
other multilateral institutions, in particular the World Trade Organization (WTO).  
 

 
Issues and Challenges in 2017 

 

 

In 2017, the IPU will continue to build on its strong partnership with the UN. It will seek effective 
ways to actively meet the high expectations of UN and IPU Members in terms of engaging 
parliaments in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and other 
international commitments on democracy, peace and security, and human rights. In the process, the 
IPU will aim to build on the outcomes of the Fourth World Conference of Speakers of Parliament and 
of the UN Summit in 2015, as well as on the new General Assembly Resolution Interaction between 
the United Nations, national parliaments and the Inter-Parliamentary Union, adopted on 25 July 
2016. The new strategic Cooperation Agreement between the UN and the IPU will also guide much 
of joint work in the years ahead.  
 

The IPU will also continue to build on its successful partnership with the European Parliament in 
convening a parliamentary process about the World Trade Organization (WTO). It provides an 
invaluable platform for legislators to engage with WTO officials and negotiators, bring a 
parliamentary component to the work of the WTO, and enhance accountability and parliamentary 
oversight of the WTO and of international trade in general.  
 

The broad institutional challenges to be addressed in 2017 will include: establishing a good and 
substantive relationship with the new UN Secretary-General and the new General Assembly 
President; coordinating with the UN in its work with the worldwide parliamentary community as 
documented in the 2016 Report of the UN Secretary-General; and identifying new entry points for 
the IPU as part of the expected restructuring of the UN development system.  
 

In the context of international efforts to implement the SDGs, the IPU will contribute to the High-level 
Political Forum (HLPF) as the main global hub for monitoring and follow-up at the UN. The IPU 
Standing Committee on UN Affairs will regularly review progress on the SDGs. It will continue to 
guide IPU policies relating to the UN. In addition to continuing engagement with the UN 
Development Cooperation Forum and the Global Partnership for Effective Development 
Cooperation, more attention will be paid to the new Forum on Financing for Development which is 
linked to the HLPF. A highlight of the year will be the joint Parliamentary Hearing at the UN. 
 

Consistent with the strategic objectives in other work areas for the year (human rights, gender, 
security etc.), the IPU will continue to work closely with key UN partners such as UNDP, UN 
Women, OHCHR, UNFCCC, UNAIDS and WHO, in addition to the WTO. The IPU will also provide 
direct political input on major issues on its agenda to the General Assembly, ECOSOC, the Security 
Council Committees (counter-terrorism; weapons of mass destructions), the Peacebuilding 
Commission, the Commission on the Status of Women, and the Human Rights Council. 
 

Gender Mainstreaming 
 

The IPU will continue to work with the main UN bodies, in particular UN Women, to promote gender 
equality and the political empowerment of women. The IPU will seek to achieve a better gender 
balance in the distribution of roles during the meetings it organizes at the UN. It will also seek to 
give greater visibility to the work of the IPU and its Member Parliaments on gender mainstreaming, 
in UN debates and reports.  
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Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 882,700 0 882,700 

2016 Approved 837,300 0 837,300 

2017 Proposed 893,000 0 893,000 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

619,900 
41,900 
37,600 

193,600 

0 
0 
0 
0 

619,900 
41,900 
37,600 

193,600 
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3.2 Enablers 

 
Effective internal governance and oversight 

Enabling actions 
 

 

The Secretariat will support the IPU’s governing bodies in their functions of directing and overseeing 
the Organization’s work. Specifically, the Secretariat 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. 
 

 
Issues and Challenges in 2017 

 

 

The Strategy for 2017-2021 seeks to build strong democratic parliaments that serve the people, 
and to identify and implement effective means to accomplish that. The Secretariat will seek to 
provide that support to the governance structures, to maintain stability and to protect the 
Organization and its assets through a period of change and volatility in the world at large. 
 

Priority will be given to the following areas: 
 

 Consolidating reforms in the organizational structure of the Secretariat and preserving a well 
maintained, secure Headquarters. 

 

 Reinforcing internal governance and oversight, servicing the Executive Committee and its 
Sub-committee on Finance, and mobilizing an optimal level of external resources for the 
Organization. 

 

 Improving IPU systems and procedures and strengthening a results-based management 
system while constantly integrating modern ICT and an updated performance evaluation 
system throughout the Organization. 

 

 
Gender Mainstreaming  

 

 

The Executive Office will continue to supervise and guide the implementation of a gender-
mainstreaming policy for the Organization. Mainstreaming requires ensuring that a gender 
perspective and the gender equality goal are at the centre of all activities – policy development, 
research, advocacy, dialogue, legislation, resource allocation and planning, and the implementation 
and monitoring of programmes and projects. 
 

 
Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  

 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 849,700 0 849,700 

2016 Approved 848,700 0 848,700 

2017 Proposed 854,700 0 854,700 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

635,600 
45,000  

     156,300  
      17,800  

 

0 
0 
0 
0 

635,600 
45,000  

     156,300  
      17,800  
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Visibility, advocacy and communications 

Enabling actions 
 

 

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 its drive to build a democratic 
world where peace, security and development are a reality for everyone depends on its ability to 
promote its values and vision. Strong, strategic communications make full and innovative use of 
diverse communication platforms, tools and techniques; strengthen credibility; ensure knowledge-
sharing; build expertise; and enhance engagement among Members. Effective communication on 
how the IPU’s work can and does deliver positive change for people is critically important to its 
mission. 
 

 
Issues and Challenges in 2017 

 

 

The IPU will continue to cement progress on raising awareness and visibility of the Organization 
through its online presence, publications and media/social media work, using qualitative, innovative 
and diverse means. In addition to sustaining visibility on gender issues and data, it will continue to 
build on recent successful efforts to promote greater awareness of human rights, youth issues and 
development. This will ensure a more holistic knowledge of the IPU’s work and of challenges to 
democracy. It will also help to position the IPU as the reference organization on parliaments and 
democracy.  
 

Communications initiatives with partner organizations on a range of issues will similarly continue to 
reach different audiences, as will outreach efforts, such as briefings about the Organization and its 
work.  
 

Work to enhance and develop the IPU’s online presence and tools to support it will continue to 
make progress.  
 

Priority will be given to the following: 
 

 A modern website, which is better able to meet user needs in English and French, and more 
accurately reflects the IPU’s current work and objectives. 

 

 Centralizing and streamlining the management of electronic and online data in order to 
enhance communications with both the IPU membership and targeted audiences. 

 

 Publications on the IPU and parliamentary issues, including the Global Parliamentary Report, 
that strengthen efforts to position the Organization advantageously, and support the IPU’s fund-
raising efforts. 

 

 Increasing outreach to target audiences. 
 

 
Gender Mainstreaming  

 

 

Every effort will be made to ensure that a gender perspective is incorporated into all communication 
policies, programmes and activities, and that communications material produced by the IPU is 
gender-sensitive both in form and content. 
 

 

 Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  
 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 967,800 0 967,800 

2016 Approved 967,800 0 967,800 

2017 Proposed 1,086,900 0 1,086,900 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

     835,900  
     206,000  
      10,000  
      35,000  

 

0 
0 
0 
0 

     835,900  
     206,000  
      10,000  
      35,000  
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Gender mainstreaming and a rights-based approach 

Enabling actions 
 

 

The inclusion and mainstreaming of gender equality and human rights in the IPU’s work will 
enhance effectiveness and delivery on key objectives. The IPU has adopted a gender 
mainstreaming policy and strategy that it will continue to implement, including through the 
development of tools, training sessions and reforms. It has also developed a strategy outlining how 
to implement a rights-based approach, which we will continue to pursue. Through that, it will 
enhance our own capacity and that of parliaments to promote and ensure respect for gender 
equality and human rights. This approach is part and parcel of the Common Principles for Support to 
Parliaments, which it spearheaded and enforces. 
 

 
Issues and Challenges in 2017 

 

 

In 2017, the IPU will continue to implement the workplan to mainstream gender in all of its work and 
structures, based on the gender mainstreaming document approved by the governing bodies. It will 
also implement a human rights-based approach to the work of the Organization.  
 

The challenge will be to ensure cohesion between implementing gender mainstreaming and the 
rights-based approach. There will be a particular focus on: developing and providing common tools; 
building staff capacity; strengthening indicators; and monitoring programmes and projects from a 
gender and human rights perspective. 
 

 
Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable (CHF)  

 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 5,000 0 5,000 

2016 Approved 5,000 0 5,000 

2017 Proposed 10,000 0 10,000 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

0 
10,000  

     0  
      0  

0 
0 
0 
0 

0 
10,000  

     0  
      0 
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A properly resourced and efficient Secretariat 

Enabling actions 
 

 

The Secretariat is committed to identifying and securing adequate resources to implement the 
IPU’s Strategy through its membership and its network of partners. It encourages systematic 
planning, performance monitoring and reporting. It promotes parliamentary standards and 
norms. The Secretariat will seek to carry out its functions with efficiency, professionalism and 
accountability and is committed to the ongoing professional development of its staff. 
 

 
Issues and Challenges in 2017 
 

 

The functions of the Support Services Division include finance, administration and human 
resources. Its budget also covers expenditure related to office accommodation, asset 
depreciation, equipment rental, ICT materials and supplies. The increase in extrabudgetary 
funding in recent years places an additional emphasis on contract review and grant 
management. 
 

Priority will be given to the following areas: 
 

 Enhancing the security of IPU Headquarters so as to adhere to the norms and standards 
appropriate to international organizations in the current climate. 

 

 Refining the staff rules and the staff appraisal system. 
 

 Maintaining full compliance with International Public Sector Accounting Standards. 
 

The Division will continue to service the Executive Committee’s Sub-Committee on Finance and 
constantly develop and improve internal control systems and processes. 
 

 
Gender Mainstreaming 
 

 

The budget process requires all managers to identify the gender issues relevant to their division 
or programme in order to mainstream gender. 
 

The specific gender issues identified within the Support Services Division relate to recruitment 
and training. As a result of a proactive policy of employment equity, women continue to make 
up more than half of the professional grades in the Secretariat. The budget includes information 
on the gender composition of the Secretariat in Section 3.5. 
 

Human resource policies are regularly reviewed to ensure they do not disadvantage women. 
 

 
Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable 
 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 2,659,400 0 2,659,400 

2016 Approved 2,649,400 0 2,649,400 

2017 Proposed 2,668,900 0 2,668,900 

 Salaries 

 Services 

 Travel  

 Material 

 Financial charges 

 Amortization 

1,550,600 
114,100 

6,100 
460,700 
33,400 

504,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,550,600 
114,100 

6,100 
460,700 
33,400 

504,000 
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3.3 Provisions and Grants  
 

Overall Objective 
 

 

To provide adequate funding for present and future liabilities in accordance with prudent 
financial management practice and to fund a grant to the Association of Secretaries General of 
Parliaments (ASGP) to support its functioning.  
 

 
Issues and Challenges in 2017 
 

 

Financial provisions and grant payments need to be made in appropriate amounts and in 
accordance with clear and approved policies. Policy bases need to be developed for the five 
financial provisions and grants included in the budget.  
 

The IPU sets aside funds to be used to offset carbon dioxide emissions from its activities, 
primarily travel. The amount of the contribution is currently determined by an online calculator, 
which estimates the investment that is required to compensate for emissions from travel 
reported by the Secretariat. 
  
A reserve has been established for maintenance work on IPU Headquarters – the House of 
Parliaments. At the beginning of 2017, this reserve is projected to hold a balance of 
CHF 428,000.  
 

The reserve for doubtful accounts is a provision that comes into effect in the event that certain 
Members are suspended and their contributions, which have already been recognized as 
revenue, are never received. Based on historical payment performance, the expected 2017 
contribution to the provision has been set at CHF 40,000.  
 

The IPU provides an annual grant to the ASGP in an amount that is determined each year. This 
is provided at a level that is sufficient to meet expenses not funded from other sources. The 
grant has been increased to CHF 38,000 in 2017 to enable the ASGP to reach out to more 
language groups through additional interpretation and translation services. 
 

The IPU is contractually bound to guarantee the payment of the pensions of 10 former 
employees of the Secretariat. The closed pension fund is consolidated into the accounts of the 
IPU and its reserves are invested in a flexible LPP fund.  
 

 
Gender Mainstreaming 
 

 

The budget allocations under this heading have no particular impact on men or women. As a 
legacy of the former employee profile of the IPU, the pension payments from the legacy pension 
fund are paid evenly to women and men.  
 

 
Estimates, by nature of expenditure, with previous-year comparable 
 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final 127,000 0 127,000 

2016 Approved 105,000 0 105,000 

2017 Proposed 106,000 0 106,000 

 
2016 Estimates, by objective and source of funds (CHF) 
 

Objective  Regular Budget  Other Sources  All Funds  

1. Statutory reserves 
and liabilities (net)  

40,000 0 40,000 

2. Assist the ASGP  38,000 0 38,000 

3. Offset carbon 
emissions  

28,000 0 28,000 

> Grand total  106,000 0 106,000 
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3.4 Capital Expenditures 

 
Overall Objective 
 

 

To make prudent capital expenditures that will enhance asset values, or improve productivity or 
quality of work, while ensuring that future capital charges are sustainable.  
 

 
Issues and Challenges in 2017 
 

 

The comprehensive redevelopment of the IPU website is currently in progress. The costs that 
are not covered through external donations will be capitalized and depreciated over four years. 
The initial development phase, funded primarily by the United Arab Emirates, is anticipated to 
be implemented by the end of 2016 with additional phases of capitalized development to 
complete in 2017.  
 

Aside from the website development and regular upgrades of ICT and office equipment, the 
other significant capital expenditure required in 2017 will be the renovation of the soon-to-be 
obsolete audio conferencing facilities in the meeting rooms at IPU Headquarters.  
 

 
Gender Mainstreaming 
 

 

The gender effects of the proposed capital expenditures are not quantifiable.  
 

 
Estimates of capital expenditure with previous-year comparable (CHF) 
 

 Regular Budget Other Sources All Funds 

2015 Final  200,000 0 200,000 

2016 Approved 200,000 0 200,000 

2017 Proposed 450,000 0 450,000 

 
Estimates of capital expenditures by class, by year for 2017-2019 
 

Item  2017 2018 2019 

1. Replacement of computers 35,000 35,000 35,000 

2. Furniture 15,000 15,000 15,000 

3. Improved conference facilities 60,000 0 0 

4. Website development 340,000 0 0 

 Grand Total 450,000 50,000 50,000 
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3.5 Staffing 

 
34. The 2017 budget includes a staff establishment of 42 full-time positions per year, one position 

more than the previous year’s budget due to anticipated support for a new voluntary-funded 
position required to implement extended programmes. The table below shows the distribution of 
posts by strategic direction, objective, category and grade and the proportion of occupied posts 
currently filled by women (July 2016). 
 

 

 
Strategic Objective or 

Enabler 

 
2016 

Approved 

 
2017 Draft Budget 

SG Professional Grades General 
services 

Total 
Director Grade 

5 
Grade 

4 
Grade 

3 
Grade 

2 
Strategic Objectives 
1. Strong parliaments 
2. Gender  
3. Human rights 

 
7 
4 
5 

  
0.5 
0.5 

 
0.5 

 
1 
 
1 

 
3 
2 
1 

 
0.5 

 
1 

 
1 
1 
2 

 
6.5 
3.5 
5 

4. Youth       0.5  0.5 
5. Global development 
6. Peace building 
7. Inter-parliamentary 
dialogue & cooperation 
8. International relations 
 

1 
 
8 
 
3 

  
 
1 

 
0.5 

 
 
1 

1 
 
2 
 
1 

1 
 
2 
 

  
 
3 
 
1 

2 
0.5 
8 
 
3 

Enablers 
Governance & oversight 
Visibility & communication 
Gender & rights-based 
Efficient Secretariat 

 
2  
4 
 
7 

 
1 
 
 

 
 
1 
 
1 

 
 

 
 
1 
 
1 

 
 

 
 
1 

 
1  
1 
 
5 

 
2  
4 
 
7 

          

Total 41  1 4 2 8 9 3 15  42  

Per cent Women  0% 100% 50% 43% 88% 0% 87% 70% 

 
 
35. Grades are established in accordance with the UN common system of job classification. As a 

result of the restructuring in 2005, a few positions are occupied by incumbents at a higher grade 
than their position is classified although this number is now decreasing through attrition and 
career development. Almost three quarters of the Secretariat staff are women, achieving 
employment equity across the Organization. All Director-level positions are currently held by 
women. 
 

36. Annual adjustments to salaries are determined by the International Civil Service Commission. 
With effect from 1 January 2017, the Commission salary and benefits structure has been 
revised and streamlined. Those changes have been factored into this budget, though with little 
or no impact on the IPU’s total salary and benefit costs due to transitional measures. The 
budget for Secretariat staff salaries in 2017 from regular sources is CHF 5,626,000. There is a 
further appropriation of CHF 754,000 for the salaries of project personnel paid from other 
sources.  

 

37. Benefits such as pensions, dependency allowances and child education allowances are 
provided to staff in accordance with the UN common system. Some other benefits, such as 
health and accident insurance, are defined internally by the IPU. The budget for staff benefits 
from regular sources is CHF 1,925,100. In addition, the staff benefits charged to voluntary-
funded project budgets is CHF 257,900. 
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4. Assessed contributions 

Country Name 
UN 2016-

2018 
Proposed 2017 scale 

  Per cent Per cent CHF 

Afghanistan 0.006% 0.110% 11'200 

Albania 0.008% 0.110% 11'200 

Algeria 0.161% 0.310% 31'700 

Andorra 0.006% 0.110% 11'200 

Angola 0.010% 0.110% 11'200 

Argentina 0.892% 1.120% 114'400 

Armenia 0.006% 0.110% 11'200 

Australia 2.337% 2.550% 260'500 

Austria 0.720% 0.940% 96'000 

Azerbaijan 0.060% 0.180% 18'400 

Bahrain 0.044% 0.160% 16'300 

Bangladesh 0.010% 0.110% 11'200 

Belarus 0.056% 0.180% 18'400 

Belgium 0.885% 1.110% 113'400 

Benin 0.003% 0.100% 10'200 

Bhutan 0.001% 0.100% 10'200 

Bolivia (Plurinational State of) 0.012% 0.120% 12'300 

Bosnia and Herzegovina 0.013% 0.120% 12'300 

Botswana 0.014% 0.120% 12'300 

Brazil 3.823% 3.960% 404'500 

Bulgaria 0.045% 0.160% 16'300 

Burkina Faso 0.004% 0.110% 11'200 

Burundi 0.001% 0.100% 10'200 

Cabo Verde 0.001% 0.100% 10'200 

Cambodia 0.004% 0.110% 11'200 

Cameroon 0.010% 0.110% 11'200 

Canada 2.921% 3.110% 317'700 

Chad 0.005% 0.110% 11'200 

Chile 0.399% 0.590% 60'300 

China 7.921% 7.890% 805'900 

Colombia 0.322% 0.500% 51'100 

Comoros 0.001% 0.100% 10'200 

Congo 0.006% 0.110% 11'200 

Costa Rica 0.047% 0.170% 17'400 

Côte d'Ivoire 0.009% 0.110% 11'200 

Croatia 0.099% 0.230% 23'500 

Cuba 0.065% 0.190% 19'400 

Cyprus 0.043% 0.160% 16'300 

Czech Republic 0.344% 0.520% 53'100 

Democratic People’s Republic of Korea 0.005% 0.110% 11'200 

Democratic Republic of the Congo   0.008% 0.110% 11'200 

Denmark 0.584% 0.790% 80'700 

Djibouti 0.001% 0.100% 10'200 

Dominican Republic    0.046% 0.170% 17'400 

Ecuador 0.067% 0.190% 19'400 

Egypt 0.152% 0.300% 30'600 

El Salvador 0.014% 0.120% 12'300 

Equatorial Guinea    0.010% 0.110% 11'200 

Estonia 0.038% 0.150% 15'300 

Ethiopia 0.010% 0.110% 11'200 

Fiji 0.003% 0.100% 10'200 

Finland 0.456% 0.650% 66'400 

France 4.859% 4.930% 503'600 

Gabon 0.017% 0.120% 12'300 

Gambia 0.001% 0.100% 10'200 

Georgia 0.008% 0.110% 11'200 



 - 33 - EX/274/6(b)-P.1 
  CL/199/7-P.1 

 

 

 
 

  Country Name 

UN 2016- 
2018 

Proposed 2017 scale 

Per Cent Per Cent CHF 

Germany 6.389% 6.390% 652'700 

Ghana 0.016% 0.120% 12'300 

Greece 0.471% 0.670% 68'400 

Guatemala 0.028% 0.140% 14'300 

Guinea 0.002% 0.100% 10'200 

Guinea-Bissau 0.001% 0.100% 10'200 

Guyana 0.002% 0.100% 10'200 

Haiti 0.003% 0.100% 10'200 

Honduras 0.008% 0.110% 11'200 

Hungary 0.161% 0.310% 31'700 

Iceland 0.023% 0.130% 13'300 

India 0.737% 0.950% 97'000 

Indonesia 0.504% 0.700% 71'500 

Iran (Islamic Republic of) 0.471% 0.670% 68'400 

Iraq 0.129% 0.270% 27'600 

Ireland 0.335% 0.510% 52'100 

Israel 0.430% 0.620% 63'300 

Italy 3.748% 3.890% 397'300 

Japan 9.680% 9.680% 988'800 

Jordan 0.020% 0.130% 13'300 

Kazakhstan 0.191% 0.350% 35'800 

Kenya 0.018% 0.130% 13'300 

Kuwait 0.285% 0.460% 47'000 

Kyrgyzstan 0.002% 0.100% 10'200 

Lao People’s Democratic Republic 0.003% 0.100% 10'200 

Latvia 0.050% 0.170% 17'400 

Lebanon 0.046% 0.170% 17'400 

Lesotho 0.001% 0.100% 10'200 

Libya 0.125% 0.270% 27'600 

Liechtenstein 0.007% 0.110% 11'200 

Lithuania 0.072% 0.200% 20'400 

Luxembourg 0.064% 0.190% 19'400 

Madagascar 0.003% 0.100% 10'200 

Malawi 0.002% 0.100% 10'200 

Malaysia 0.322% 0.500% 51'100 

Maldives 0.002% 0.100% 10'200 

Mali 0.003% 0.100% 10'200 

Malta 0.016% 0.120% 12'300 

Mauritania 0.002% 0.100% 10'200 

Mauritius 0.012% 0.120% 12'300 

Mexico 1.435% 1.670% 170'600 

Micronesia (Federated States of)   0.001% 0.100% 10'200 

Monaco 0.010% 0.110% 11'200 

Mongolia 0.005% 0.110% 11'200 

Montenegro 0.004% 0.110% 11'200 

Morocco 0.054% 0.180% 18'400 

Mozambique 0.004% 0.110% 11'200 

Myanmar 0.010% 0.110% 11'200 

Namibia 0.010% 0.110% 11'200 

Nepal 0.006% 0.110% 11'200 

Netherlands 1.482% 1.720% 175'700 

New Zealand 0.268% 0.440% 44'900 

Nicaragua 0.004% 0.110% 11'200 

Niger 0.002% 0.100% 10'200 

Nigeria 0.209% 0.370% 37'800 

Norway 0.849% 1.070% 109'300 

Oman   0.113% 0.250% 25'500 

Pakistan 0.093% 0.230% 23'500 
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Country Name 

  

 
UN 2016-

2018 
 

Proposed 2017 scale 
 

Per Cent  Per Cent CHF 

Palau 0.001% 0.100% 10'200 

Palestine   0.100% 10'200 

Panama 0.034% 0.150% 15'300 

Papua New Guinea 0.004% 0.110% 11'200 

Paraguay 0.014% 0.120% 12'300 

Peru 0.136% 0.280% 28'600 

Philippines 0.165% 0.320% 32'700 

Poland 0.841% 1.060% 108'300 

Portugal 0.392% 0.580% 59'200 

Qatar 0.269% 0.440% 44'900 

Republic of Korea 2.039% 2.260% 230'900 

Republic of Moldova 0.004% 0.110% 11'200 

Romania 0.184% 0.340% 34'700 

Russian Federation 3.088% 3.260% 333'000 

Rwanda 0.002% 0.100% 10'200 

Samoa 0.001% 0.100% 10'200 

San Marino 0.003% 0.100% 10'200 

Sao Tome and Principe 0.001% 0.100% 10'200 

Saudi Arabia 1.146% 1.380% 141'000 

Senegal 0.005% 0.110% 11'200 

Serbia 0.032% 0.150% 15'300 

Seychelles  0.001% 0.100% 10'200 

Sierra Leone    0.001% 0.100% 10'200 

Singapore 0.447% 0.640% 65'400 

Slovakia 0.160% 0.310% 31'700 

Slovenia 0.084% 0.210% 21'500 

Somalia 0.001% 0.100% 10'200 

South Africa 0.364% 0.550% 56'200 

South Sudan 0.003% 0.100% 10'200 

Spain 2.443% 2.650% 270'700 

Sri Lanka 0.031% 0.140% 14'300 

Sudan 0.010% 0.110% 11'200 

Suriname 0.006% 0.110% 11'200 

Sweden 0.956% 1.180% 120'500 

Switzerland 1.140% 1.370% 139'900 

Syrian Arab Republic 0.024% 0.130% 13'300 

Tajikistan 0.004% 0.110% 11'200 

Thailand 0.291% 0.460% 47'000 

The former Yugoslav Republic of 
Macedonia 0.007% 0.110% 11'200 

Timor-Leste 0.003% 0.100% 10'200 

Togo 0.001% 0.100% 10'200 

Tonga 0.001% 0.100% 10'200 

Trinidad and Tobago   0.034% 0.150% 15'300 

Tunisia 0.028% 0.140% 14'300 

Turkey 1.018% 1.250% 127'700 

Uganda 0.009% 0.110% 11'200 

Ukraine 0.103% 0.240% 24'500 

United Arab Emirates 0.604% 0.810% 82'700 

United Kingdom 4.463% 4.560% 465'800 

United Republic of Tanzania 0.010% 0.110% 11'200 

Uruguay 0.079% 0.210% 21'500 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.571% 0.780% 79'700 

Viet Nam 0.058% 0.180% 18'400 

Yemen 0.010% 0.110% 11'200 

Zambia 0.007% 0.110% 11'200 

Zimbabwe 0.004% 0.110% 11'200 
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Member or associate member 
  

 
UN 2016-

2018 

 

Proposed 2017 scale 

 

Per Cent Per Cent CHF 

Andean Parliament  0.020% 2'000 

Arab Parliament   0.010% 1'000 

Central American Parliament   0.010% 1'000 

East African Legislative 
Assembly   0.010% 1'000 

European Parliament   0.060% 6'100 

Interparliamentary Assembly of Member 
Nations of the Commonwealth of 
Independent States  0.030% 3'100 

Inter-Parliamentary Committee of the 
West African Economic and Monetary 
Union   0.010% 1'000 

Latin American Parliament   0.030% 3'100 

Parliament of the CEMAC   0.010% 1'000 

Parliament of the ECOWAS   0.010% 1'000 

Parliamentary Assembly of the  
Council of Europe 
 
 

  0.050% 5'100 

Total  100% 10'207'000 
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