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  األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب تقرير

للمجلس احلاكم ،199والدورة  ،135اجلمعية  أعمالحول   
الربملاين الدويل اللجان الدائمة لالحتاداجتماعات  و  

(2016أكتوبر  تشرين أول / 27-23سويسرا /  جنيف)     
 

 مقدمة :
  

 اجتماعات -سويسرا – جنيف مدينة  يف انعقدت ،27/10/2016إىل  23يف الفرتة من     
والتسعني بعد  لتاسعةاالدورة واجتماعات  ،والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل اخلامسةاجلمعية 

. االحتاد وفود برملانية متثل الربملانات األعضاء يف الفعالياتيف هذه  وشاركت. للمجلس احلاكم املائة
منظمات األمم املتحدة، بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو العديد من  ،االجتماعات وحضر

نظمات وممثلو امل ،والبنك الدويل ،واملنظمات الدولية األخرى املختصة كالصليب األمحر الدويل
مريكا أ ريقي، واحتاد برملاناتفاإلالربملاين  االحتاد، و الربملاين العريب االحتاد، ومن بينها قليميةإلالربملانية ا

 الالتينية، والربملان االورويب .... وغريها.
 

 التقرير ذاه ،الربملانية العربيةويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم لألخوة أعضاء الوفود     
 ،جتماعاتتداوهلا يف هذه اال متأهم القضايا اليت  ألبرز وقائع اجتماعات جنيف، و عرضا   يقدم الذي

احات أن تتلقى أية مالحظات أو اقرت حتاد الاألمانة العامة ل ويسر .عنه من نتائج وقرارات وما متخضت
تعميما   ،قبليةمست تقاريرأية  إعدادليتسىن لنا أخذها عند  ،التقرير ومضمونه هذا على أسلوب إعداد 

 املرجوة. إىل األهدافللفائدة ووصوال  
 

*        *       * 
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 بعد املائة للمجلس احلاكم: والتسعني التاسعةاجتماعات الدورة  - أوال  
 

 بعد املائة نيسعوالت التاسعةاجتماعات الدورة  ،والثالثني بعد املائة اخلامسةاجلمعية  إطاريف  انعقدت
 يف املركز الدويل للمؤمترات يف مدينة جنيف السويسرية : ،للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل

 البنود التالية:املتضمن  ،199 اجمللسجدول أعمال  ومتت املوافقة على 
 .جدول األعمال إقرار .1
 . للمجلس احلاكم 198املوافقة على حمضر الدورة  .2
 :الربملاين الدويل االحتادقضايا تتعلق بعضوية  .3

 .الربملاين الدويل االحتادإىل  طلبات االنتساب وإعادة االنتساب .أ
 .الوطنية وضع بعض الربملانات .ب
 .حالة املراقبني .ج

 تقرير الرئيس .4
 .للمجلس احلاكم 198حول أنشطته منذ الدورة  أ ـ  

 .ب ـ حول أنشطة اللجنة التنفيذية
للمجلس  198الربملاين الدويل منذ الدورة  االحتادالتقرير املؤقت لألمني العام عن أنشطة  .5

 :احلاكم
 .تقرير شفهي لألمني العامأ ـ  
 .2016العاملي للدميقراطية ب ـ اليوم  
 .الوضع املايل لالحتاد الربملاين الدويل .6
 .2017مشروع برنامج واملوازنة لعام  .7
 .2021-2017الربملاين الدويل  االحتاداسرتاتيجية  .8
 .التعاون مع نظام األمم املتحدة .9

  .تقارير عن االجتماعات املتخصصة األخرية لالحتاد الربملاين الدويل .10
 :األجهزة األخرىأنشطة اللجان و  .11
 .أ ـ منتدى النساء الربملانيات 
 .نسان للربملانينيإلب ـ جلنة حقوق ا 
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 .القضايا املتعلقة بالشرق األوسطج ـ جلنة  
 .د ـ جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين 

 .ه ـ جمموعة الشراكة اجلندرية
صحة البشرية/ اإليدز، وصحة األم والوليد و و ـ الفريق االستشاري املعين بفريوس نقص املناعة 

 .الطفل
 .ز ـ منتدى الربملانيني الشباب

 .(2017نيسان/ابريل  5-1اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل )داكَّا، بنغالدش،   .12
 :اجتماعات الربملانات الدولية املقبلة  .13

 .أ ـ االجتماعات النظامية
 .املتخصصةب ـ االجتماعات 

 .2017اثنني من املدققني الداخليني لعام تعيني   .14
 .انتخابات اللجنة التنفيذية .15

 
ي ا القرارات الالزمة، وفيما يلأعماله يف عدة جلسات، واختذ حوهلناقش اجمللس بنود جدول 

 عرض موجز ألبرز قرارات اجمللس:
 

 :2021-2017اسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل  .1
 2021-2017بني األعوام املمتدة  للفرتة اسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل مت اعتماد 

يل يف من قبل اجمللس احلاكم لالحتاد الربملاين الدو " دميوقراطية قوية ختدم الشعوبت "برملانا"
 199دورته 

 .(2016تشرين األول/أكتوبر  27)جنيف، 
 

 الرؤية
ل تكون الدميقراطية والربملانات فيه خبدمة الشعوب من أجننشد عاملًا يُعوَّل فيه على كل صوت، 

 حتقيق السالم والتنمية.
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 الرسالة
 االحتاد الربملاين الدويل هو املنظمة العاملية للربملانات الوطنية.

حنن نشجع احلوكمة واملؤسسات والقيم الدميقراطية، بالعمل مع الربملانات والربملانيني للتعبري عن 
 لشعوب واالستجابة هلا.حاجات وتطلعات ا

ونعمل من أجل حتقيق السالم، وحقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، ومتكني الشباب وحتقيق 
 التنمية املستدامة عرب احلوار والتعاون السياسي والعمل الربملاين.

 القيم اجلوهرية
أعضاًء وأمانًة  –  بسسرههتدف هذه القيم األساسية إىل أن تسري على جمتمع االحتاد الربملاين الدويل

 وأن تكون مبثابة مبادئ إرشادية لكل إجراءاتنا. –عامًة 

ييز مع دون متمن : ضمان معاملة كل األفراد أو جمموعات األفراد بعدالة، وبالطريقة ذاهتا املساواة
و أ اآلخرين، بغض الّنظر عن العرق أو اجلنس أو العجز أو الدين أو املعتقد أو القناعة السياسية

 التوجه اجلنسي أو العمر. ونقوم بتعزيز املساواة حيث يتمثل اهلدف النهائي باحلّد من التمييز والظلم.

: تسخري الطيف الكامل لآلراء واحلاجات واالهتمامات داخل اجملتمع لتعزيز الشعور الشمولية
 تمع.عات اجملباالنتماء. كما ندعم الربملانات الشاملة اليت تعكس ومتثل اهتمامات كافة قطا

 : االعرتاف باالختالفات الثقافية والدينية والعرقية والسياسية واللغوية وغريها من االختالفاتاالحرتام
 ومراعاهتا وتقديرها. وحنن ندعم االحرتام املتبادل كشرط مسبق للحوار البنَّاء وتسوية النزاعات.

سسة احلقيقة. وتَعد نزاهة الربملان كمؤ : العمل بشرف وانفتاح واستقامة، دون التنازل عن النزاهة
ونزاهة أعضائه عنصرًا جوهريًا لشرعيته. وحنن نعمل كوسيط حمايد يف الصراعات أو األوضاع اليت 

 تلي الصراعات.

: تعزيز اإلحساس باالنتماء إىل اجملتمع والتكاتف ووحدة مصاحل اجملتمع الربملاين العاملي، التضامن
معاً كفريق واحد. وحنن نعمل على تعزيز التضامن الربملاين يف جماالت والعمل  بعضاً ودعم بعضنا 

 العمل والتعاون بني الربملانات.
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 األهداف االسرتاتيجية
 : بناء برملانات قوية ودميقراطية1اهلدف 

تعترب وظائف الربملان األساسية يف التشريع والرقابة واملوازنة والتمثيل عناصر جوهرية جململ طبيعة 
على  2021و 2017م يف أي بلد. وتركز اسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل للفرتة بني عامي احلك

تعزيز هذه الوظائف األساسية لتمكني الربملانات من املسامهة يف الدميقراطية واملساعدة على تلبية 
ع يتطلعات الشعوب. إن دور الربملان يف ضمان املساءلة عن االلتزامات اليت قطعت على مج

املستويات يعد أمراً حامساً حلسن سري العمل يف أي نظام دميقراطي. وهو ما يتوافق أيضاً مع هدف 
بشسن تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة وتعمل  16التنمية املستدامة 

من ََثّ تطبيقها و  على حنو فعال. وحنن نتبع هنجاً متكامالً بتطوير األحباث واألدوات ووضع القواعد،
 بوسائل ملموسة يف السياقات الوطنية.

 تطوير وضع املعايري وجيل املعرفة
سيستمر االحتاد الربملاين الدويل يف تطوير معايريه من أجل برملانات دميقراطية على النحو املبني يف 

لربملانات على ا . وسنشجعدليل املمارسة اجليدة: الربملان والدميقراطية يف القرن احلادي والعشرين
تقييم أدائها بناًء على هذه املعايري وسننشئ آليات وأدوات للربملانات ملراجعة أدائها على أساس 
تطوعي. وحيثما ومىت دعت احلاجة إىل ذلك، سنعمل على وضع املعايري واملبادئ اإلرشادية اجلديدة 

 يف سبيل املمارسة الربملانية اجليدة.

ية جلمع املعلومات ونشرها، وكذلك توليد املعرفة فيما صخص الربملانات وسنواصل العمل كمنّصة عامل
واإلجراءات واملمارسات الربملانية. كما أننا سنطّور قواعد البيانات اخلاّصة بنا على اإلنرتنت مثل 

PARLINE .ع وننشر املعلومات خبصوص املرأة يف الربملان ومشاركة الشباب ، وسنجمِّّ
لتقرير ا األمم املتحدة اإلمنائي، فإّن االحتاد الربملاين الدويل سينشر بشكل دوريوبالتعاون مع برنامج 

حول حالة الربملانات يف العامل. وسنسعى إىل تطبيق برنامج منشورات يركّز على  الربملاين العاملي
 املمارسات اجليدة للربملانات واملوضوعات اجلديدة واملستجدة يف جمال التنمية الربملانية.

 اء القدرات املؤسسيةبن
متثل الربملانات النشطة اليت تتمتع حبسن التنظيم وذات اإلمكانيات اجليدة عنصرًا جوهريًا لنظام 
دميقراطي نابض باحلياة. وتؤكد التزامات التنمية العاملية املنصوص عنها يف جدول أعمال األمم 
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الحتاد ت يف احلكم الرشيد. وسيستمر اللتنمية املستدامة على أمهية مسامهة الربملانا 2030املتحدة 
الربملاين الدويل يف الشد من أزر الربملانات يف مجيع أحناء العامل مع الرتكيز بوجه خاص على الربملانات 
يف البلدان اليت خرجت مؤخرًا من صراع و / أو الدول اليت تشهد عملية التحول حنو الدميقراطية 

رامج مساعدة مصممة خصيصاً هلا. ويف سبيل ذلك، سنطبق الربملانية، من خالل تقدمي مشورة وب
لقيام من خالل متكني الربملانات على تطوير قدراهتا على حنو فعال ل املبادئ املشرتكة لدعم الربملانات

دعم االحتاد الربملاين  فإن، املبادئ املشرتكةبوظائف التشريع والرقابة واملوازنة والتمثيل. ومتاشيًا مع 
الدويل سريتكز استنادًا إىل مسؤولية الربملانات يف أخذ زمام املبادرة على الصعيد الوطين يف تعزيز 
الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق املرأة ومشاركة الشباب. ويف سعينا 

ا أن ننسق جهودنا لتحسني نوعية دعمنخلدمة مصاحل الربملانات على حنو أفضل فعلينا كذلك 
وتسثريه. وسنواصل االعتماد على عملنا على البحث واملعايري واملمارسات اجليدة. كما يضع االحتاد 
الربملاين الدويل يف اعتباره احلاجة إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة، وسيشجع 

 ملها.بذلك لتحديث طريقة ع القيامالربملانات 

 : تعزيز املساواة بني اجلنسني واحرتام حقوق املرأة2اهلدف 
كان لالحتاد الربملاين الدويل دورٌ فعَّال يف النهوض باملساواة بني اجلنسني يف الربملانات وعن طريقها. 
ة يوستلهم إجنازاته العديدة بذل املزيد من االلتزام واالستثمار طاملا أن العوائق االجتماعية واالقتصاد

والسياسية الزالت قائمة أمام املساواة. وسندعم الربملانات يف أن تصبح مؤسسات قوية وتراعي 
الفوارق بني اجلنسني وقادرة على الدفع بربنامج املساواة بني اجلنسني. وسيعمل االحتاد الربملاين 

ق هذا اهلدف، يالدويل على تعزيز اإلصالح القانوين إلحقاق حقوق املرأة ومتكينها. ويف سبيل حتق
 سيعمل االحتاد الربملاين الدويل بتعاون وثيق مع الشركاء الرئيسيني مثل هيئة األمم املتحدة للمرأة.

 دعم عملية التمكني السياسي للمرأة
سيواصل االحتاد الربملاين الدويل عمله لدعم وصول املرأة إىل الربملان وتعزيز مسامهتها يف صنع 

ير االسرتاتيجيات الوطنية وسنساعد على تقوية األطر الوطنية اليت السياسات. وسندعو إىل تطو 
تسهل وصول املرأة إىل الربملان على حنو كامل وعلى قدم املساواة. وسيدعم االحتاد الربملاين الدويل 

الربملان يف عملهن، مبا يف ذلك تزويدهن باملساعدة التقنية والتسهيل، وسنقوم ببناء قدراهتن،  أعضاء
عرب استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقدمي اإلرشاد للنواب من النساء املنتخبات ومنها 

 ألول مرة.
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 تطوير الربملانات اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني
لقد جنح االحتاد الربملاين الدويل يف إرساء األسس لتحويل الربملانات إىل مؤسسات تراعي الفوارق 

 –اجلنسني. وسنستمر يف دعم الربملانات يف جهودها لتجسيد املساواة بني اجلنسني وممارستها بني 
عملها، وأداء مهامها وقدراهتا اخلاصة. وسنعمل على وضع  وطرقمن خالل تنظيم الربملانات، 

املعايري وإصدار املبادئ التوجيهية حول سياسات وإجراءات تراعي الفوارق بني اجلنسني، وتوفري 
الدعم لبناء قدرات اهليئات الربملانية اليت تتعامل مع املساواة بني اجلنسني وقضايا املرأة. وهذا من 

الربملان واملوظفني الربملانيني على تعزيز قدراهتم يف تعميم مراعاة املنظور  شسنه أن يساعد أعضاء
وضمان تبادل املمارسات اجليدة. إن بناء الربملانات اليت تراعي الفوارق بني  ،القائم على نوع اجلنس

ميم وتسهيل تع، 16و 5ديف التنمية املستدامة رقم اجلنسني سيقدم أيضاً مسامهةً مباشرةً يف حتقيق ه
 املساواة بني اجلنسني يف حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية املستدامة.

 ضمان حقوق املرأة وتعزيز دورها
، 1995لعام  كنيبويف سبيل حتقيق نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف بكني ومنهاج عمل 

م املساواة حبكم ملعاجلة عد يتوجب تسريع العمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني وإعطاء األولوية
القانون وعدم املساواة الفعلية اليت ال تزال قائمة. وحتقيقًا هلذه الغاية، فإن االحتاد الربملاين الدويل 

 سريكز أعماله على دعم الربملانات من أجل حتقيق ما يلي:

 لى مجيع أشكال عوتنفيذ اتفاقية القضاء  ،حتديد ومعاجلة الّتمييز وال سيما القوانني الّتمييزية
 التمييز ضد املرأة )سيداو(.

 .مكافحة العنف ضد النساء والفتيات 
 لذي يراعي الفوارق بني اجلنسنياالخنراط يف اإلصالح القانوين ا. 
 ادي.مبا يف ذلك اجملال االقتص ،بناء اسرتاتيجيات وأطر عمل وطنية لتيسري متكني املرأة 

إلشراك الرجال وبناء شراكات بني الرجل واملرأة لتعزيز وسنويل يف مجيع أعمالنا اهتمامًا خاصًا 
 املساواة وحقوق املرأة.

 وتطويرها : محاية حقوق اإلنسان3اهلدف 
دوليّة بوضع فريد يؤهلها تقدمي املساعدة يف ترمجة معايري حقوق اإلنسان ال ؤهاتتميز الربملانات وأعضا

إىل حقائق وطنية. وسيستمر االحتاد الربملاين الدويل يف مساعدة الربملانات على حتمل مسؤولياهتا 
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عرفة عن طريق تزويد األعضاء باملعلومات وامل –حلماية حقوق اإلنسان اخلاصة بسعضائها، ومتكينهم 
 من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لكل األفراد. -دريب والت

 محاية حقوق اإلنسان للربملانيني
سنواصل سعينا ألداء الدور الدويل الفريد لالحتاد الربملاين الدويل يف تعزيز احرتام حقوق اإلنسان 
ل مللربملانيني، والدعوة إىل اإلنصاف يف احلاالت اليت انتهكت فيها تلك احلقوق. وسنكثف الع

اد وعلى وجه اخلصوص الربملانات األعضاء يف االحت -يز مشاركة أصحاب الشسن املعنيني على تعز 
الربملاين الدويل، واجلماعات اجليوسياسية يف االحتاد الربملاين الدويل، وآليات مراقبة حقوق اإلنسان 

االحتاد  ترفع إىليف حل القضايا اليت  -ومنظمات حقوق اإلنسان بشكل عام  يف األمم املتحدة،
الربملاين الدويل. وسنستخدم بشكل متزايد اإلحصاءات واألدوات البصرية، مع تسهيل إتاحة جمموعة 
القوانني لدينا، من أجل لفت االنتباه إىل املخاطر اجلدية اليت تواجه أعضاء الربملانات يف مجيع أحناء 

قضائية خاوف املتكررة يف الدعاوى الالعامل. ومن شسن البحث اإلضايف واملناصرة خبصوص بعض امل
لالحتاد الربملاين الدويل أن يساعد على تعزيز فهم املوضوعات اجلوهرية واملتشعبة ومنع وقوع انتهاكات 
جديدة. وسيويل االحتاد الربملاين الدويل اهتمامًا خاصًا بكيفية تسثر النساء الربملانيات بانتهاكات 

 حقوق اإلنسان.

 ملانات يف تطوير ومحاية حقوق اإلنسانزيادة مسامهة الرب 
سيستمر االحتاد الربملاين الدويل يف دعم الربملانات لالضطالع بدورها يف التطبيق العملي ملعايري 
حقوق اإلنسان الدولية. وسنشجع الربملانات على مواجهة التحديات احلالية وامللحة حلقوق 

ع تام يف مجيع أحناء العامل باتت على إطال اإلنسان. وسنكثف جهودنا حبيث تكفل أن الربملانات
ذي الدوري الشامل ال العرضبعمل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ومشاركتها يف 

يصدره. وسيعمل االحتاد الربملاين الدويل على رفع الوعي الربملاين بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
ة إىل حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باإلضافاملدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص با

املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان. وسيكون حمور هذا العمل هو دور الربملانات يف تنفيذ 
هذه االتفاقيات، والتصديق عليها يف حالة مل جتر املصادقة عليها بعد. كما سنساعد أيضًا على 

ر يصل تنفيذ ميثاق حقوق الطفل. وسيكون االحتاد الربملاين الدويل مبثابة جسبناء القدرات الربملانية ل
بني الربملانات وآليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، ويعزز اجلوانب اليت تسهم يف تقوية العمل 
وحتسني الفعالية. وسنقوم أيضاً جبمع ونشر املعلومات حول آليات الربملانات والعمليات اليت تدعم 
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لذي ا دليل حقوق اإلنسان للربملانينيكل فعال جدول أعمال وطين قوي حلقوق اإلنسان. إن بش
. محايتهاو  نصدره يوفر املعلومات ويقرتح اإلجراءات اليت ميكن اختاذها بشسن تعزيز حقوق اإلنسان
 وسنواصل االسرتشاد هبذا الدليل، وسنعمل على زيادة تطويره على النحو املطلوب.

 م القانون اإلنساين الدويلتطوير احرتا
سيستمر االحتاد الربملاين الدويل يف إشراك الربملانات طالبًا منها املسامهة والعمل يف التصدي 
للتحديات الرئيسية اليت تواجه القانون اإلنساين الدويل. وسيتضمن ذلك الدعم ضمان التصديق 

االتفاقيات األخرى ذلك اتفاقيات جنيف و  على االتفاقيات اليت تتعلق هبذا القانون وتنفيذها، مبا يف
اليت تتناول محاية الالجئني وعدميي اجلنسية. ويف هذا الصدد، سنعمل بتنسيق مكثف مع الشركاء 

 مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر ووكالة الالجئني التابعة لألمم املتحدة.

 : املسامهة يف بناء السالم ومنع الصراع وحتقيق األمن4اهلدف 
لقد تسسس االحتاد الربملاين الدويل على ركيزة احلوار واحلل السلمي للصراعات. ويعترب دور الربملانات 

ة األمهية.  أمراً يف غاي –من خالل احلوار والدبلوماسية  -يف بناء السالم واملساعدة يف منع الصراع 
عد الصراع.  احلة يف حاالت ما بكما تؤدي الربملانات كذلك دوراً حمورياً يف إحالل السالم وتعزيز املص

كما يعترب تعزيز األمن، مبا يف ذلك العمل على مكافحة اإلرهاب، عنصراً جوهرياً كذلك يف التنمية 
 –وعامالً رئيسياً يف متكني الدميقراطية. ويف هذا الصدد أيضاً، فإن الربملانات تضطلع بدور أساسي 

 لرقابة من أجل ضمان التنفيذ.من خالل التشريع وختصيص امليزانيات وممارسة ا

 ضمان املصاحلة السياسية من خالل احلوار والشمولية
ميارس االحتاد الربملاين الدويل دوراً خاصاً يف الدول اخلارجة من الصراعات، حيث يساعد على تطوير 
برملانات هذه الدول وحتويلها إىل مؤسسات قوية ودميقراطية ميكنها أن تشق الطريق أمام رأب 

نقسامات الوطنية. وحنن نشجع الربملانات على القيام هبذا العمل من خالل احلوار والتعاون الذي اال
يقوم على الفهم واالنفتاح، وثقافة التسامح واالعتدال، وتسليط الضوء على أمهية التعددية السياسية 

لربملانات ا صميم عمليات املصاحلة. فسعضاءوتسيت الربملانات يف والشمولية يف صنع القرار. 
يستطيعون أن ميهدوا الطريق يف إظهار كيفية العمل معًا يف خضم االنقسامات السياسية والثقافية 
والدينية، واالخنراط يف حوار بناء كوسيلة لتسوية النزاعات العالقة. وحنن ندعم وسنواصل دعم 

ضاء الربملان بني أع الربملانات يف حاالت ما بعد الصراع. وسنقوم بذلك من خالل تشجيع التشاور
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للمسامهة يف املصاحلة الوطنية، من خالل مداواة جراح املاضي  –والربملانات ككل  –ومساعدهتم 
 والتعاون للمضي قدماً مبا من شسنه املساعدة على بناء جمتمعات قابلة للحياة، وحتقيق سالم دائم.

 تعزيز الدبلوماسية الربملانية
 االحتاد الربملاين الدويل من خالل الدبلوماسية الربملانية يف بعض يتّم القيام جبزء أساسي من عمل

مناطق الصراع األكثر تعقيدًا يف العامل. إن االحتاد الربملاين الدويل يوفر مساحًة مميزًة للدبلوماسية 
ان من الربملانية: فمن خالل اجلمعيات العامة لالحتاد الربملاين الدويل، نوفر حيزاً حمايداً ألعضاء الربمل

خمتلف الدول واجلماعات السياسية، لتبادل اآلراء والتجارب، ومناقشة النزاعات داخل وبني الدول. 
وميكن االستفادة من الدبلوماسية الربملانية على املستويات الوطنية واإلقليمية يف نزع فتيل التوترات 

 الدويل شدة االحتاد الربملاينوحل النزاعات سلمياً قبل خروجها عن نطاق السيطرة. ولطاملا متت منا
لتفعيل مساعيه احلميدة يف معاجلة القضايا اإلشكالية اليت هتدد سيادة القانون. وسنستمر يف جلب 
 األطراف املتنازعة معاً حتت رعاية االحتاد الربملاين الدويل عرب خمتلف اآلليات الرمسية وغري الرمسية اليت

 حبوزتنا.
 ة اإلرهاب ونزع السالحاختاذ اإلجراءات بشأن مكافح

يعمل االحتاد الربملاين الدويل على مساعدة الربملانات يف التعامل مع خمتلف التهديدات اليت هتدد 
األمن، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة، واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، وانتشار أسلحة الدمار 

اإلرهاب. ويف سبيل ذلك، فإننا  الشامل. كما نعمل كذلك على منع التطرف العنيف ومكافحة
نقيم الشراكات مع األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة لرأب تلك الفجوة يف تنفيذ الصكوك 
الدولية ملكافحة اإلرهاب، والوفاء بالتزامات عدم االنتشار ونزع السالح. ويشمل ذلك التنفيذ 

قيق عامل ٍ خال ٍ من األسلحة النووية. ، وكذلك العمل على حت1540الكامل لقرار جملس األمن رقم 
وسنزود الربملانات باألدوات التشريعية والتدريب الالزم لتحويل هذه االلتزامات إىل قوانني وطنية، 
واإلشراف على تنفيذها مبا يتماشى مع االلتزامات جمال حقوق اإلنسان. سنقوم برفع مستوى الوعي 

األدوات املقرتحة كجزء من اجلهود العاملية ملكافحة بني الدول األعضاء لدينا حول املبادرات و 
اإلرهاب. ومن خالل اختاذ إجراءات بشسن حقوق اإلنسان ومتكني املرأة والشباب، سنسعى أيضاً 

 ملنع اإلرهاب، والذي غالباً ما تغذيه الكراهية والتعصب والتمييز.
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األنشطة  ية مستجدة. وستسخذ مجيعوسريكز االحتاد الربملاين الدويل كذلك على األمن العمراين كقض
 1325اليت جتري يف إطار هذا اهلدف بعني االعتبار قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 

 حول الشباب والسالم واألمن. 2250حول املرأة والسالم واألمن، والقرار 

 : تعزيز احلوار والتعاون الربملاين املشرتك5اهلدف 

اين الدويل منذ تسسيسه مبثابة جهة اتصال للحوار والتعاون بني الربملانات. لقد عمل االحتاد الربمل
د. وحنن نسعى لتعزيز االتصاالت والتنسيق وتبادل اخلربات بني الربملانات والربملانيني يف مجيع البال

التعاون ب وكما أشار رؤساء الربملانات يف املؤمترات الدولية، فإن االحتاد الربملاين الدويل مطالٌب أيضاً 
الوثيق مع املنظمات الربملانية واإلقليمية، هبدف تعزيز التالحم والكفاءة يف التعاون الربملاين العاملي 

 واإلقليمي.
 توفري منتدى فعال للحوار السياسي العاملي

، جبمعه معاً الجتماعاتعقد اسيستمر االحتاد الربملاين الدويل يف تعزيز دوره كداع عاملي فريد ل
الربملانات والشركاء اآلخرين حول القضايا واملبادرات. وتعمل اجلمعيات العامة لالحتاد  أعضاء

الربملاين الدويل على تعزيز احلوار، والتفاهم والتبادل بني أعضاء الربملان من كافة املناطق ومجيع 
املوضوعات  لالتوجهات السياسية لتحديد املمارسات اجليدة واملساعدة يف تعبئة العمل الربملاين حو 

ذات االهتمام اخلاص للمواطنني والربملانات واجملتمع الدويل. وسنعمل جاهدين على حتقيق املزيد 
لتطوير شكل وأداء ونتائج اجلمعيات العامة لالحتاد الربملاين الدويل وجلانه الدائمة وهيئاته األخرى. 

تطوير ريكة، سنبذل جهداً أكرب لومن خالل التعاون الوثيق مع الربملانات األعضاء واملؤسسات الش
 املمارسة القانونية إلعداد التقارير وضمان املتابعة الفعالة لقرارات االحتاد الربملاين الدويل.

 متاسك وفعالية أكرب يف التعاون الربملاين العاملي بناء
تيجيتنا اازدهرت املنظمات وشبكات العمل الربملانية خالل العقود القليلة املاضية. وستتضمن اسرت 

السعي حنو حتسني املشاركة وتعزيز أوجه التآزر مع هذه اجملموعات ويف صفوفها. وقد باتت معظم 
ومراقبني دائمني،  كنيمشار اهليئات الربملانية اآلن مرتبطة مؤسساتياً باالحتاد الربملاين الدويل كسعضاء 

وسنستمر يف حتديد الفرص للتواصل والتعاون مع أكرب عدد ممكن من هذه اهليئات. وسنعمل على 
االستفادة من امليزات النسبية ملختلف اهليئات الربملانية، وحتديد اجملاالت اليت ميكن أن نبذل فيها 

 .فعاليتهو  عاون الربملاين العامليجهودنا، وبذلك نعمل على احلد من تكرار العمل، ونطور متاسك الت
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 حتقيق العضوية العاملية
إن االحتاد الربملاين الدويل، بوصفه منظمة عاملية للربملانات الوطنية، سيضاعف من جهوده لتحقيق 

عضو برملاين حول العامل. وسنستمر يف تشجيع  45,000العضوية العاملية وتعزيز عالقته مع 
 عضوية االحتاد الربملاين الدويل من أجل االنضمام. وسنبذل جهوداً الربملانات اليت مل تنتسب إىل

خاصة للتواصل وإشراك برملانات الدول اجلزرية الصغرية النامية، وسنعمل على تسهيل مشاركتها 
 الدائمة يف أنشطة االحتاد الربملاين الدويل.

 : تعزيز متكني الشباب6اهلدف 
ياسية شباب باعتبارها عنصراً أساسياً للدميقراطية وللعمليات السيف السنوات األخرية، عززنا مشاركة ال

 لربملانينياالشاملة والفعالة. وسنواصل تعزيز مشاركة الشباب يف احلياة السياسية، ودعم مشاركة 
والشباب بشكل عام يف عملية صنع القرار. كما سيدعم االحتاد الربملاين الدويل أيضاً  ،الشباب

الربملانات يف حتسني استجابته الحتياجات الشباب ودمج وجهات نظرهم يف العمل الربملاين. وخالل 
مراحل هذه العملية، سنعمل على االستفادة من التجارب الناجحة والدروس املستفادة لالحتاد 

ملاين الدويل يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني يف احلياة السياسة، ألهنا ميكن أن تطبَق على الرب 
 مشاركة الشباب املتزايدة.

 ضمان مشاركة الشباب يف احلياة السياسية وصناعة القرار
يف  هنم ميثّلون العنصر األساسيإتتطلب الدميقراطية إشراك الشباب من الرجال والنساء، حيث 

تفاوت املتزايد مثل الفقر أو الّتمييز ال –من التحديات العاملية اليت تواجهها اجملتمعات  كثريمعاجلة  
أو اهلجرة أو التغري املناخي أو الصراع أو عوائق التعليم والتوظيف. وتعمل مشاركة الشباب يف احلياة 

 وتعزيز املسؤولية االجتماعية. كما تقدم االبتكار واإلبداع السياسية على تطوير املواطنة النشطة
 والتفكري اجلديد.

لتعزيز  -وسنستمر يف العمل من أجل مشاركة الشباب يف النهوض بالدميقراطية من خالل الربملان 
الشمولية من خالل زيادة مشاركة الشباب وتعزيز الكفاءة يف العمل الربملاين من خالل تشجيع 

باب يف صنع السياسات. وسترتكز جهودنا يف مشاركة الشباب على ثالثة برامج أساسية: مشاركة الش
شباب وآليات يقودها الشباب للتواصل بني الربملانيني ال ،محلة لزيادة مشاركة الشباب يف الربملان

 ومتكينهم، ومرصد لتمثيل الشباب يف الربملانات.
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 انتعزيز التكامل بني وجهات نظر الشباب يف الربمل
 إن حتقيق متكني الشباب يتطلب أيضاً الرتكيز على املزيد من األبعاد التقنية للعمل الربملاين. وكمصدر
للخربة يف طريقة عمل الربملان ومشاركة الشباب يف الربملان، سيعمل االحتاد الربملاين الدويل على 

ل بني وجهات زيز التكامتوفري الدعم التقين للربملانات من خالل برامج مصممة خصيصاً هبدف تع
نظر الشباب والتجاوب على حنو أفضل مع أولويات الشباب. وسيتم استكمال هذا الدعم عن 

ا من خالل استخدام تكنولوجي -طريق وضع مبادئ توجيهية بشسن إدراج وجهات نظر الشباب 
 ية.قليموكذلك أنشطة بناء القدرات اإل -املعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم االجتماعية 

 : تعبئة الربملانات حول أجندة التنمية العاملية7اهلدف 
للتنمية املستدامة بتوجيه عمل االحتاد الربملاين الدويل يف هذا اجملال.  2030سيقوم جدول أعمال 

وسيعمل االحتاد الربملاين الدويل على تعميم هذه األجندة يف الربملانات واملساعدة يف تعزيز قدرات 
يف اإلشراف على تنفيذ األهداف الواردة فيه. إن عملنا سيميز ترابط األهداف اإلمنائية  الربملانات

املستدامة وسريكز على النهوض هبا، فردياً ومجاعياً. كما سيقوم الحتاد الربملاين الدويل بالرتكيز أيضاً 
ملساعدة اعلى أهداف حمددة تتماشى مع عملنا األساسي، وعلى أهداف نتمتع بسفضلية نسبية يف 

على تنفيذها نتيجة للخربة واألدوات املتوفرة لدينا. ومبا أن العمل على تغري املناخ واحلد من خماطر 
الكوارث والصحة يعد شرطاً مسبقاً بالغ األمهية لبلوغ األهداف اإلمنائية املستدامة يف مجيع أحناء 

منائي سنويل االهتمام بالتعاون اإل العامل، فإن عملنا سيؤكد أيضاً هذه اجلوانب. وإضافةً إىل ذلك،
 باعتباره عنصراً أساسياً لوسائل تنفيذ األهداف اإلمنائية املستدامة.

 إشراك الربملانات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية املستدامة
سيعمل االحتاد الربملاين الدويل بالتعاون مع الشركاء على رفع الوعي بسهداف التنمية املستدامة بني 

ات. وسنضع برناجمًا ملساعدة الربملانات على اختاذ اإلجراءات وتبادل اخلربات واملمارسات الربملان
اجليدة، مبا يف ذلك املمارسات اليت تتعلق بالتعاون الفعال يف التنمية والتعليم من أجل التنمية 

 املة:، وأهدافه الش2030املستدامة. وسنقدم بالتايل مسامهة ملموسة يف تنفيذ جدول أعمال عام 

 القضاء على الفقر جبميع أشكاله واحلد من عدم املساواة يف كل مكان. 
 ضمان استدامة كوكب األرض لألجيال القادمة. 
  تعزيز العدالة االجتماعية وضمان الوصول إىل العدالة للجميع. 
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 معاجلة تغري املناخ. 
 .تعزيز العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع 

وسيتم اتباع هنج ثالثي األبعاد إلشراك املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وسيشمل ذلك تعزيز 
جتري يف إطار  األهداف اإلمنائية املستدامة اليت العاملية للتقدم احملرز يف العروضمشاركة الربملانات يف 

 األمم املتحدة.

 مواجهة التغري املناخي واحلد من خماطر الكوارث
شركاء مع لالحتاد الربملاين الدويل، سنعمل ك خطة العمل الربملاين املعنية بتغري املناخشيًا مع ومت

املنظمات الدولية األخرى ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف تعبئة العمل 
الربملانات لتقدمي استجابة  ةالربملاين ملكافحة التغري املناخي. إن االحتاد الربملاين الدويل سيستمر يف دعو 

تشريعية شاملة للتغري املناخي ودعم تطبيق احلد من خماطر الكوارث. ويتمّثل اهلدف األساسي يف 
ضمان ترمجة الربملانات األعضاء يف االحتاد الربملاين الدويل التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشسن 

، 2030خماطر الكوارث، وكذلك أجندة عام  تغري املناخ يف باريس، وإطار عمل سنداي للحد من
ارمة ميزانية وطنية مناسبة. كما ينبغي على الربملانات أيضًا توفري رقابة ص وختصيصإىل تشريعات 

على اإلجراءات احلكومية اليت تشمل احلماية البيئية واملسامهات املقررة على الصعيد الوطين للحد 
التحول إىل الطاقة النظيفة، وخلق الوظائف الصديقة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري، و 

 للبيئة. كما سنواصل كذلك تعزيز إجراءات الربملانات للحد من األثر البيئي لعملياهتا.
 

 ضمان الصحة اجليدة والرفاه
إن احلق يف الصحة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان، والصحة أمر أساسي ألمن اإلنسان. إن 

يري اية الصحية اجليدة يعد أمراً حامساً إلهناء الفقر املدقع، وتعزيز التنمية والتغحصول اجلميع على الرع
التحويل، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. وما زال العديد من األفراد، مبن فيهم النساء، واألطفال 

ضرورية أو لواملراهقون، يف مجيع أحناء العامل، عاجزين عن الوصول إىل اخلدمات الصحية والتعليمية ا
البعض اليسري منها. وما برح هؤالء غري قادرين على إدراك حقهم يف الصحة وحتقيق أقصى إمكاناهتم  
كبشر، فال يستطيعون املشاركة بشكل كامل يف اجملتمع جتعلهم يسامهون مسامهة بالغة الشسن يف 

اعد الربملانات على  سيساجملتمعات اليت يعيشون فيها. وهلذه األسباب فإن االحتاد الربملاين الدويل
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استكمال األعمال غري املنجزة ألهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة، مبا يف ذلك مكافحة 
فريوس نقص املناعة/ اإليدز، والتنفيذ الكامل لالسرتاتيجية العاملية لصحة النساء واألطفال 

املعين  وبرنامج األمم املتحدة املشرتك ،منظمة الصحة العاملية  -شركائنا واملراهقني. وبالتعاون مع 
املي ملكافحة والصندوق الع ،الوليد والطفلوشراكة صحة األم و  ،وس نقص املناعة البشرية/ اإليدزبفري 

 سنفتح آفاقًا جديدة ملشاركة برملانية أقوى لتحقيق رؤية للصحة وتغطية –اإليدز، والسل واملالريا 
 شاملة ال هتمل أحداً.

 الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية : جسر8اهلدف 
ألمم املتحدة أكثر من أي وقت مضى، ما برحت ا بعضاً يف عامل تتزايد فيه العوملة والرتابط ببعضه 

تشكل ركيزة للتعاون متعدد األطراف، وتؤدي دوراً حمورياً يف كل اجملاالت السياسية تقريباً. وتتسم 
تدعي الدول بتسثري مباشر على املواطنني واجملتمعات. وهذا ما يس االلتزامات الدولية اليت تعهدت هبا

من الربملانات والربملانيني أن يضطلعوا بدور حاسم يف جسر الفجوة بني املستويات الدولية واحمللية. 
 ويسعى االحتاد الربملاين الدويل إىل انتهاج اسرتاتيجية لتعبئة الربملانات حول أهم القضايا اليت تواجه

امل. وكجزء من هذا اجلهد املبذول، فسنستمر يف تشكيل منظور برملاين للمبادرات العاملية احلالية، الع
والعمل مع الربملانات من أجل تنفيذ االتفاقيات املماثلة. وسنقوم بتعزيز شراكتنا االسرتاتيجية مع 

يتون وودز، مؤسسات بر األمم املتحدة على جنو أفضل، وتعزيز التعاون مع منظّمة التجارة العاملية و 
وخالل هذه العملية سنسعى إىل تسكيد املشاركة الربملانية القوية يف عمل املؤسسات الرئيسية للحوكمة 

 العاملية.
 ضمان املشاركة الربملانية يف عمل األمم املتحدة ومراقبة هذه املشاركة

سيستمر االحتاد الربملاين الدويل يف تسهيل التفاعل بني الربملانيني وجمتمع األمم املتحدة، على 
املستويات الوطنية والدولية. وسنساعد على تشكيل وتطوير املدخالت الربملانية لتتوافق مع عمليات 

ت االحتاد الربملاين اصناعة القرار العاملية الكربى على أساس التوصيات السياسية اليت خترج عن مؤمتر 
الدويل واالجتماعات الرمسية األخرى. وسنقيم الشراكة مع األمم املتحدة من خالل االجتماعات 
املشرتكة والربامج امليدانية وسنعمل على بناء تفاعل أكثر انتظاماً بني العمليات امليدانية لألمم املتحدة 

، ونساعد  يف تنفيذ االلتزامات العاملية الكربىوالربملانات الوطنية. وسنشجع وندعم العمل الربملاين
على نشر عمليات األمم املتحدة يف عمل الربملانات. ومن خالل جلنته الدائمة حول شؤون األمم 
املتحدة واآلليات األخرى، فإن االحتاد الربملاين الدويل سيسعى لتعزيز التنسيق وبناء عالقات وثيقة 
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ة، باالعتماد على نقاط القوة لبعضهما البعض. كما سنعمل ومنسجمة مع منظومة األمم املتحد
على تعزيز املساءلة يف منظومة األمم املتحدة وعملياهتا املختلفة، وذلك هبدف التسكد من حتقيق 

لعات الشعوب ها حباجات وتطئاملزيد من الفعالية والشفافية والشمولية يف عمل األمم املتحدة، ووفا
 على حنو أفضل.

 دوليةواملؤسسات املالية ال ،مل الربملاين فيما يتعلق مبنظمة التجارة العامليةتعزيز الع
تعترب التجارة حمركاً أساسياً للعوملة، وميكنها أن تساعد يف دعم النمو الشامل واملستدام. وسيستمر 

واجملالس  ،االحتاد الربملاين الدويل يف العمل مع الربملان األورويب، وبالتعاون مع الربملانات الوطنية
الربملانية اإلقليمية، على تقدمي بعد برملاين فعَّال ملنظمة التجارة العاملية. وسنعمل على رفع الوعي 
وتطوير قدرات الربملانات ملراقبة أنشطة منظمة التجارة العاملية، واملشاركة يف احلوار مع مفاوضي 

شات تسثري برملاين أكرب يف املناقمنظمة التجارة العاملية. وتبادل املعلومات واخلربات، وبذل 
واملفاوضات مع منظمة التجارة العاملية. وسنسعى كذلك إىل تطوير دور الربملانات والربملانيني يف 

تنمية(، ومنظمة التعاون وال ،)البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ةمواجهة املؤسسات املالية الدولي
 وزيادة معايري الشفافية واملساءلة لديها.

 العوامل املساعدة
 إجراءات التمكني لتحقيق األهداف االسرتاتيجية

 كيف حيقق االحتاد الربملاين الدويل أهدافه االسرتاتيجية؟
إن هدفنا العام يكمن يف بناء برملانات دميقراطية قوية ختدم الشعوب ويف حتديد وتنفيذ الوسائل  

تلك الوسائل اليت من شسهنا زيادة تسثرينا وضمان أن تتجاوز نتائجنا أي  –الفعالة لتحقيق ذلك 
نا حباجة إىل نوحنن نعتقد، يف البيئة احلالية، أ -طرف بعينه واالهتمامات الفردية اليت نضطلع هبا

 الرتكيز يف كل ما نقوم به على تعميم اإلجراءات املساعدة يف اجملاالت اخلمسة التالية.
 احلوكمة والرقابة الداخلية الفعالة

ستزيد األمانة العامة من اخلدمات املقدمة إىل اهليئات احلاكمة لالحتاد الربملاين الدويل يف أداء 
وظائفها بتوجيه عمل املنظمة ومراقبته. كما ستقدم على حنو خاص الدعم حول املسائل املتعلقة 

لى معايري االبالغ يل بسعباإلدارة املالية وتقييم املخاطر. وستكفل األمانة التزام االحتاد الربملاين الدو 
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والتدقيق املايل، وكذلك أفضل املمارسات الدولية األخرى لإلدارة. ويف سبيل حتقيق قدر أكرب من 
الشفافية، ستقدم األمانة العامة تفسريات أكثر تفصياًل لقراراهتا وإجراءاهتا. وإذ تضع كذلك يف 

ملها لى زيادة تكييف ممارساهتا وأساليب عاعتبارها املسؤولية االجتماعية، ستعمل األمانة العامة ع
 لتشجيع وإظهار االحرتام للمجتمع والبيئة.

 االنتشار والدعم واالتصاالت
يف بيئة تتسم بالتعقيد واالزدحام، فإن لتقنيات االتصال املتطورة أثرًا عميقًا يف مشاركة املعلومات 

ًا هبذه االحتاد الربملاين الدويل أبديكن صوت  وملوتشكيل الرأي والسلوك العام والعمل السياسي. 
األمهية كما هو اآلن. إن جناح اجلهود اليت نبذهلا لبناء عامل دميقراطي يسود فيه السالم واألمن 
والتنمية كحقيقة واقعة بالنسبة للجميع يعتمد على قدرتنا على تعزيز قيمنا ورؤيتنا، وإن التواصل 

ياً لصاحل الناس الربملاين الدويل للتغيري اإلجيايب وحتقيقه فعلالفعال بشسن إمكانية حتقيق عمل االحتاد 
يعد أمراً حامسًا لرسالتنا. سنعمل على خلق تواصل أقوى وأكثر اسرتاتيجية يستفيد استفادة كاملة 

ملعرفة، ويدعم املصداقية، ويكفل تقاسم ا ،دوات وتقنيات االتصاالت املتنوعةومبتكرة من وسائل وأ
 ويعزز املشاركة بني أعضاءه. ويبين اخلربات؛ 

 والنهج القائم على احلقوقاجلنسوي تعميم مراعاة املنظور 
إن إدماج وتعميم املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف عمل االحتاد الربملاين الدويل من شسنه 

ملنظور ا أن يعزز الفعالية وحيقق األهداف األساسية. وقد اعتمدنا سياسة واسرتاتيجية تعميم مراعاة
اليت سنستمر يف تنفيذها، ويشمل ذلك تطوير األدوات والدورات التدريبية واإلصالحات.  اجلنسوي 

كما قمنا بوضع اسرتاتيجية تبني كيفية تنفيذ هنجًا حيرتم وحيمي ويعزز حقوق اإلنسان للجميع، 
حتسني  ىوالذي سنواصل سعينا حنو حتقيقه. ومن خالل تطبيق هذه االسرتاتيجيات، سنعمل عل

قدرات الربملانات وقدراتنا كذلك لتعزيز وضمان االحرتام للمساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان. 
واليت  ،املبادئ املشرتكة لدعم الربملاناتال يتجزأ من  جزءاً وتعترب هذا العوامل املساعدة اجلوهرية 

 وتعزيزها. لوائهانعمل على محل 

 أمانة عامة بإمكانات جيدة وكفؤة
جية االحتاد الربملاين اسرتاتيإن األمانة ملتزمة بتحديد وتسمني املوارد البشرية واملالية الكافية لتنفيذ 

، وستعتمد على الدول األعضاء يف االحتاد الربملاين الدويل 2021-2017الدويل للفرتة بني عامي 
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 تعزيز الغ، وستستمر يف. وتشجع األمانة العامة على التخطيط املنهجي ورصد األداء واإلبئهوشركا
املعايري واملقاييس الربملانية. كما ستقوم األمانة بتنفيذ مهامها مبزيد من الكفاءة واملهنية واملساءلة، 

 وهي ملتزمة بالتطوير املهين املستمر ملوظفيها. 

 الشراكات
لشركاء ا ويتعاون مع جمموعة واسعة من ،خالل اضطالعه بعمله، سيشرتك االحتاد الربملاين الدويل

من منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى اليت تشارك أهدافها، واملنظمات اإلقليمية 
 الربملانية األخرى، واجملتمع املدين واألوساط األكادميية واملؤسسات والقطاع اخلاص.

 
 العامة القادمة لالحتاد الربملاين الدويل: اجلمعيات .2

مبوجبه مواعيد اجتمعات اجلمعية العامة القادمة لالحتاد الربملاين الدويل اختذ اجمللس قراراً حدد 
 وذلك على النحو التايل: 2017خالل عام 

  5-1عاصمة بنغالدش يف الفرتة من  –: تعقد يف مدينة داكا  136اجلمعية العامة 
 .2017نيسان/ أبريل 

  حتادية خالل شهر: تعقد يف مدينة سان بطرسربغ / روسيا اال137اجلمعية العامة 
 .2017تشرين األول / أكتوبر 

   
 انتخاب أعضاء جدد يف اللجنة التنفيذية لالحتاد: .3

 يف اللجنة التنفيذية لالحتاد، ومها: أعضاء جددوافق اجمللس على انتخاب 

 .يف كوبااجلمعية الوطنية  عضوفريير غوميز )كوبا(، م .  السيدة -

 .اجلمعية الوطنية ألنغوال عضو. فالنيت )أنغوال(، م السيدة -

 يف فيتنام.اجلمعية الوطنية  عضو(، فيتنام) فان. ن  السيد -
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 والثالثني بعد املائة: اخلامسةجدول أعمال اجلمعية  - ثانيا   

 
 املركز الدويل يف ،اجلمعية اخلامســـــــــــــــة والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل اجتماعات انعقدت

 للمؤمترات يف مدينة جنيف السويسرية :
 البنود التالية: املتضمن 135جدول أعمال اجلمعية  متت املوافقة على

 .135س ونواب رئيس اجلمعية العامة ـ انتخاب رئي 1
 ـ النظر يف طلبات إدراج بند إضايف يف جدول أعمال اجلمعية العامة. 2
  .الربملانات من أوائل املستجيبني كنذير للصراع:  اإلنسانـ نقاش عام حول انتهاكات حقوق  3
ـ حرية املرأة يف املشاركة يف العملية السياسية بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل: بناء الشراكات  4

 لتحقيق هذا اهلدف )اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسان(. ،بني الرجال والنساء
وشؤون  ،التنمية املستدامة والتمويل والتجارة ،ـ تقارير اللجان الدائمة للسالم واألمن الدويل 5

 األمم املتحدة.
يف اجلمعية  ،ـ املوافقة على موضوع البند اخلاص باللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسان 6

 لالحتاد الربملاين الدويل وتعيني املقررين. 137العامة 
 

ما كالقرارات الالزمة،   حوهلاناقشت اجلمعية بنود جدول أعماهلا يف عدة جلسات، واختذت 
اجللسة بعرض  وافتتحت .27/10/2016الواقع يف  اخلميسعقدت جلستها اخلتامية بعد ظهر يوم 

مشاريع القرارات الواردة من جلان الدراسة األربع اليت تعاقب مقرروها على منصة اجلمعية وعرضوا تلك 
 وأقرت. مبوافقة اجلمعية اليت حظيت املشاريع
 ،يوسياسيةاجلعمال اجلمعية تعاقب على منصة اجلمعية ممثلو اجملموعات أختتام اعن  اإلعالنوقبل 
بيه بري، رئيس ياسني جابر، بصفته ممثل عن دولة الرئيس ن األستاذاجملموعة الربملانية العربية  باسمحيث حتدث 

لربملاين الدويل وأمانته لرئاسة االحتاد ا عن شكرهم اعربو أ وقد، االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين
 يف اجناحه.سهم أ ما ر،على حسن تنظيم املؤمت اإلداري وجهازهالعامة 

موعات اجمل ملمثلي، عن شكره  االحتاد الربملاين الدويلرئيس اجلمعية، رئيس  أعربوبعد ذلك 
 .135اعمال اجلمعية  اختتامعلن أَث ، واملشاركني كافة اجليوسياسية
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 وفيما يلي موجز عن القرارات الصادرة:

 
 :135رئاسة اجلمعية ـ  1
رئاسة  وىلتاجلمعية تعقد بتنظيم من جانب األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل،  إىل أننظراً   

 و يعترب رؤساء الوفود املشاركة نواباً للرئيس. الدويلاجلمعية رئيس االحتاد الربملاين 
 :البند الطارىءـ  2
 متت املوافقة على قرار البند الطارىء حتت عنوان :  

 احلرب والوضع اإلنساين اخلطري يف سوريا 
 وال سيما يف حلب

 لالحتاد الربملاين الدويل 135يف اجلمعية العامة  1بسغلبية األراءقرار اعتمد 
 (2016تشرين/أكتوبر  26)جنيف،  

 لالحتاد الربملاين الدويل، 135إن اجلمعية العامة 

ة العربية السورية )سوريا(، معظمهم من مقتل مئات اآلالف من الناس يف اجلمهوري إذ تستنكر  
 املدنيني،

مليون من املشردين  6.5مليون شخص فقدوا منازهلم يف سوريا، منهم  11بسن أكثر من  وإذ تذكر 
 مليون اضطروا إىل الفرار خارج البالد، 4.8داخلياً، وأن 

ية، والعهد املدنية والسياس باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق وإذ تذكر 
 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

( تنص 1949باتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب ) وإذ تذكر أيضا   
 على أن اهلجمات املباشرة ضد أهداف مدنية تشكل جرمية حرب،

لالحتاد الربملاين الدويل )لوساكا(، واجلمعية العامة  134قرارات اجلمعية العامة  وإذ تأخذ باالعتبار 
)كيتو( وعلى وجه  128)جنيف(، واجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل  133لالحتاد الربملاين الدويل 

رة االحتاد الربملاين الدويل مباد)كمباال( حتت عنوان  126اخلصوص، قرار اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل 
                                                 

 .8و  6و  5وفقرات الديباجة  5وأعربت كوبا عن تحفظها على منطوق الفقرة . الجمهورية العربية السورية القرار بأكمله رفضت 1
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للوقف فوري النتهاكات سفك الدماء وحقوق اإلنسان يف سوريا، واحلاجة إىل ضمان وصول املساعدات 
اإلنسانية جلميع األشخاص احملتاجني، ودعم تنفيذ مجيع قرارات جامعة الدول العربية واألمم املتحدة وجهود 

 ،السالم ذات الصلة

كانون   22بتاريخ  2258قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  ك،كذل وإذ تأخذ باالعتبار 
، "إعادة التسكيد على املسؤولية األساسية للسلطات السورية حلماية السكان يف 2015األول/ديسمرب عام 

سوريا والتشديد على وجوب اختاذ أطراف الصراع املسلح جلميع اخلطوات املمكنة حلماية املدنيني، والتذكري يف 
هذا الصدد مبطالبته مجيع األطراف يف الصراع املسلح لالمتثال على حنو كامل بااللتزامات اليت تنطبق عليهم 
مبوجب القانون الدويل املتعلقة حبماية املدنيني يف الصراعات املسلحة، مبا يف ذلك الصحفيون واإلعالميون 

نظمات ر السلطات السورية يف الصراع وأعمال املواألفراد املرتبطون هبم"، فإن هذا القرار يسلط الضوء على دو 
 اإلرهابية العاملة يف سوريا،

( يشري إىل "الدور الذي ميكن 2015) 2258أن قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  وإذ تؤكد 
هيل سالتفاقات وقف إطالق النار اليت تتفق مع املبادئ اإلنسانية والقانون اإلنساين الدويل أن تقوم به يف ت

يع قرارات مج وإذ تأخذ بعني االعتبارإيصال املساعدات اإلنسانية من أجل املساعدة يف إنقاذ حياة املدنيني"، 
 جملس حقوق اإلنسان ذات الصلة بشسن سوريا،

، فيما يتعلق يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أن أولئك الذين يرتكبون وإذ تلحظ 
 ذلك جرائم ضد اإلنسانية، جيب أن صخضعوا للمحاسبة، جرائم حرب، مبا يف

أن سوريا قد وقعت وصادقت على اتفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح،  وإذ تعترب 
ن على القيمة التارصخية النفيسة للمدينة القدمية يف حلب، واليت هي جزء م وإذ تشددوهو ما مل يتم احرتامه،  

 ،تراث اإلنسانية

على أنه ال ميكن حتسني الوضع للشعب يف سورية يف املدى الطويل من خالل التدابري  وإذ تؤكد 
 اإلنسانية، بل من خالل املفاوضات السياسية فقط،

بسشد العبارات املمكنة اجلرائم اليت تستهدف اهلجمات ضد املدنيني يف سوريا، مثل استهداف  تدين. 1
من املدنيني يف  550,000املستشفيات، واهلجمات على قوافل املساعدات وحصارها، واليت حترم على 

 املناطق احملاصرة من كافة املساعدات اإلنسانية تقريباً.
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 وقف اهلجمات على املدنيني والبنية التحتية املدنية، وحصار املدن مجيع أطراف النزاع إىل وتدعو. 2
 وإخالئها بالقوة، ووقف معاناة الشعب، وذلك بسثر فوري.

 .2016أيلول/سبتمرب  12أطراف النزاع إعادة اتفاق وقف إطالق النار يف  تناشد. و3

 ،لنزاعذات الصلة املنخرطة يف ا الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي ومجيع األطراف وحتث. 4
استئناف حوار جاد يهدف إىل إجياد حل دائم وسلمي وسياسي وإىل احلفاظ على وحدة وسالمة على 

 سوريا، وإىل وضع حد هلذه احلرب اليت حتصد أرواح الرجال والنساء واألطفال.

من جملس األمن التابع لألمم املتحدة حتمل مسؤولياته األساسية يف صون السالم العاملي  وتطلب. 5
 واألمن الدويل.

ضمان أمن وحرية تنقل العاملني يف اجملال اإلنساين، مبا يف ذلك أولئك  علىأطراف النزاع  وحتث. 6
 اختذهتا املبادرات اليت وتدعم ،األمم املتحدة وموظفوالذين يؤدون مهامًا طبية حصراً، والطواقم الطبية 

 األمم املتحدة بشسن املساعدات اإلنسانية.

مان اإلنسانية والطبية من أجل ض إىل املساعدات ،ومن دون عوائق ،بالوصول الفوري والدائم وتطالب. 7
 وصول املؤون إىل السكان املدنيني.

، وتقدمي اعدات الطارئة إىل املنطقةمن أعضائها بذل اجلهود لتشجيع البلدان على زيادة املس وتطلب. 8
 الدعم، بكل وسيلة ممكنة، إىل منظمات اإلغاثة على األرض.

اجملتمع الدويل إىل تقدمي التزامات حازمة وتقدمي الدعم بصورة كافية للبلدان اجملاورة لسورية اليت  وتدعو. 9
 جئني السوريني.داد كبرية من الالتقدم املساعدة لالجئني، لتخفيف ومعاجلة اآلثار املرتتبة على تدفق أع

أيضًا الربملانيني إىل حث حكوماهتم لدعم محلة اليونسكو "احتدوا من أجل الرتاث"، وهي  وتدعو. 10
مبادرة تنبثق من تدمري تراث اإلنسانية يف سوريا والعراق، وقد مت وضعها هبدف دعم ومناصرة ومحاية اإلرث 

 الثقايف.

 ة الوضع يف سوريا، وإلزام األوساط الربملانية ببذل جهود إضافية لتحسنياألعضاء على مراقب وحتث. 11
الوضع يف سوريا، والبقاء على اتصال وثيق مع مجيع األطراف ذات الصلة، وكذلك جامعة الدول العربية 

 واالحتاد الربملاين العريب اللذان يشغالن وضع مراقبني دائمني يف االحتاد الربملاين الدويل.
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 هكات حقوق االنسان كنذير للصراع:حول انت الوثيقة اخلتامية للمناقشة العامة ـ  3

 

 ور الربملان دانتهاكات حقوق اإلنسان كنذير للصراع: مت اعتماد الوثيقة اخلتامية للمناقشة العامة حول 
تشرين األول/ أكتوبر  27)جنيف، لالحتاد الربملاين الدويل 135اجلمعية العامة من قبل  يف االستجابة السريعة

2016:) 

ما من بلد مبنسى من انتهاكات حقوق اإلنسان. فالتهميش، وعدم املساواة، واإلقصاء السياسي، والقيود غري 
املربرة للحريات األساسية مثل حرية التعبري أو احلق يف التجمع السلمي، والتعصب الديين والفقر: كلها آفات 

ا زالت الدول تعجز عن ضمان احلقوق املدنية، والسياسية، واالقتصادية، منتشرة يف كل مكان يف العامل. وم
والثقافية ملواطنيها بشكل كامل، واليت تعهدت بدعمهم من خالل دساتريها واملعاهدات الدولية  ،واالجتماعية

 اليت وقعت عليها.
ل من شسنه لية فقط ، بإن عدم التصدي لتحديات حقوق اإلنسان ال يشكل خمالفة لاللتزامات الوطنية والدو 

أيضاً أن صخلق أرضية خصبة للصراعات العنيفة، إذا ما أصبحت االنتهاكات أكثر خطورة وانتشرت على نطاق 
واسع. كما أن جاذبية األفراد الذين يدعون إىل العنف لتحقيق أهدافهم تنحو إىل االزدياد كلمَّا كان هناك 

يود مشددة على التدفق احلر للمعلومات واألفكار األساسية تفش ٍّ النعدام احرتام كرامة اإلنسان وفرض ق
لتمكني الدميقراطية من االزدهار. وغالباً ما تتفاقم هذه احلاالت بسبب سوء اإلدارة والظلم الناتج عن ذلك، 

 سواء أكان حقيقياً أم متخياًل.
انون. اة حقوق اإلنسان وسيادة القيشهد العامل اليوم عديداً من الصراعات وآثارها املدمرة. والربملانات هي مح

وحنن الربملانيني "عيون وآذان" املواطنني، وبالتايل جيب أن نكون على اطالع مبخاوفهم. وحنن مؤهلون للتعبري 
عن هذه املخاوف يف الربملان. لذلك حنن من أوائل أولئك القادرين على دق ناقوس اخلطر واختاذ اإلجراءات 

 خطرية حلقوق اإلنسان. الالزمة عند وقوع انتهاكات
وميكننا يف هذا الصدد أن نقدم التوصيات التالية، واليت ينبغي أن تشكل إطارًا عامًا لإلجراءات احملددة اليت 

 جيب أن نتخذها ملكافحة واستئصال العوامل احملتملة اليت قد تؤدي إىل كافة أنواع الصراعات.
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 توصيات
 . منع انتهاكات حقوق اإلنسان1

كممثلني للشعب أن نكون قدوة حيتذى هبا، وأن جنعل من الشفافية واملسؤولية واإلنصاف واحرتام القانون علينا  
مبادئ توجيهية لنا. وحنن واثقون من أن منع انتهاكات حقوق اإلنسان يقلص مباشرة من خماطر الصراع. 

 بالتايل، جيب علينا:
أن هذه ن مان قد مت إدراجها يف التشريعات الوطنية. والتسكد التسكد أن املعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنس -

 التشريعات تنفذ من خالل سياسات وبرامج ملموسة، وختصيص املوارد الالزمة يف امليزانية ومراقبة تنفيذها بدقة.
 إنشاء جلان حقوق إنسان فعالة: -

 إلنسان.يف جمال حقوق ا تدرس بعناية تطابق القوانني احمللية مع التزاماتنا الوطنية والدولية (1
 تشرع القوانني وتتخذ املبادرات األخرى بشسن املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان. (2
 تقدم املشورة للهيئات الربملانية األخرى بشسن املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان. (3
 متتلك الصالحية لطلب املعلومات واستجواب الشهود وإجراء تنفيذ مهام يف امليدان. (4

العنف القائم على نوع اجلنس ومتكني النساء والفتيات، ومعاجلة الصور النمطية بني اجلنسني، مبا تكافح  -
 يف ذلك األفكار املسبقة حول الذكورة والعنف، من خالل إشراك الرجال والفتيان.

ثبت ت تطبق هنجاً يراعي الفوارق بني اجلنسني على األعمال الربملانية وتنفذ تدابرياً مبتكرة مثل شهادات -
احرتام املساواة بني اجلنسني، واليت قد تشرتط على مجيع القطاعات أن تسخذ يف االعتبار املساواة بني 

 اجلنسني واحرتام االلتزامات املتعلقة حبقوق املرأة.
اسية املتعلقة وحترتم املعايري الدولية األس ،تكفل أن متارس سلطات إنفاذ القانون ضبط النفس الالزم دائماً  -

 ق اإلنسان.حبقو 
تشجع إنشاء آليات اإلنذار املبكر، لضمان احلصول على معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب من  -

جمموعة متنوعة من املصادر، هبدف رصد تطور الصراع على مستويات متعددة. وينبغي هلذه اآلليات 
وضع  ، واملسامهة يفإتاحة املشاركة وامللكية أمام جمموعة من أصحاب املصلحة يف مجيع أحناء البالد

 استجابات مصممة خصيصاً.
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وعلى آليات اإلنذار املبكر هذه أن تسمح بالتواصل املنتظم مع املواطنني. وينبغي أن هتدف على وجه 
 اخلصوص إىل توعية النساء، ألهنن مؤهالت للكشف عن مكامن اخلطر يف اجملتمع.

إن إنشاء خطوط ساخنة لإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان تشكل مثااًل ممكنًا عن آلية لإلنذار  
املبكر. وجيب أن تشمل هذه اآلليات أيضًا مؤشرات نوع االجتماع، مثل معلومات عن القوانني 

 واملمارسات التمييزية ضد املرأة، أو نسبة العنف املنزيل واجلنسي.
ا نع ومكافحة التطرف العنيف بواسطة أساليب تتفق مع االلتزامات اليت يفرضهتضمن اختاذ تدابري مل -

القانون الدويل، وخصوصًا القانون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان، والقانون الدويل لالجئني والقانون 
 اإلنساين الدويل.

 . التعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان عند ارتكاهبا2
إلنسان، غالبًا ما نكون حنن أول من يعلم هبا. ولتجنب أن تشكل هذه عندما تقع انتهاكات حلقوق ا

االنتهاكات أرضية خصبة للصراع، ينبغي أن نقف حبزم ضد هذه األفعال. ويتعني علينا أن حناول بال كلل 
 إجياد حل، بغض النظر عن نوع االنتهاك واملكان الذي ارتكب فيه. هلذا، جيب علينا:

مام هيئة أوالضغط ملالحقة اجلناة يف هذه االنتهاكات  ،ت حقوق اإلنسانيف حاالت انتهاكا البحث -
وضمان تنفيذ قرارات احملكمة على حنو كامل، حىت تسخذ العدالة جمراها بشكل  ،قضائية مستقلة وحمايدة

 واضح.
منح أي شخص يدعي أن حقوقه غري حمرتمة أو حممية، أو عدم متكنه من ممارستها بشكل كامل إمكانية  -

 لجوء إىل هيئة وطنية خمتصة ومستقلة خمولة فرض تعويضات وتنفيذ قراراهتا.ال
ضمان إنشاء هيئات للتحقيق يف ادعاءات املواطنني بشسن انتهاك حقوقهم الدستورية. وتطرح بشكل  -

منتظم أسئلة شفوياً وخطياً على الوزارات املسؤولة عن هذه اهليئات من أجل مراقبة أدائها، مبا يف ذلك 
احلصول على معلومات مستجدة على عدد الشكاوى املسّجلة واملعّلقة، بشكل يضمن أنه قد مت طلب 

.  حلها على حنو ُمرض ٍ
التعاون مع اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان حىت يتسىن معاجلة مجيع حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان  -

 اليت مت اإلبالغ عنها.
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خطر: إنشاء وتنفيذ إجراءات فعالة تضمن أن يتمكن اختاذ خطوات حلماية الربملانيني املعرضني لل -
الربملانيني من التعبري عن أنفسهم حبرية دون خوف من االنتقام، مبا يف ذلك ضمان احرتام مبدأ احلصانة 

 الربملانية.
إدانة التهديدات واهلجمات ضد الربملانيني بغض النظر عن أصوهلم وآرائهم، وتشجيع إجراء حتقيقات  -

 اجلرائم واختاذ التدابري األمنية الالزمة. فعالة يف هذه
العمل على التضامن مع مجيع برملانيي العامل عندما تكون حقوقهم اإلنسانية معرضة للخطر من خالل  -

تنبيه السلطات باستمرار عن خماوف اجمللس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل بشسن القضايا املرفوعة إليها 
مل  للربملانيني لالحتاد الربملاين الدويل، وعدم التخلي أبدًا عن القضايا اليتمن قبل جلنة حقوق اإلنسان 

 فيها. يـَُبت
 

 . بناء جمتمع مفتوح ومتكامل من خالل التعاون الوثيق مع مجيع أصحاب الشأن3
جيب علينا ضمان أال يرتك أحد يف العراء. وميكننا  ،من أجل تعزيز حقوق اإلنسان لضمان أن يُعمَّ السالم

حتقيق ذلك من خالل التسكد بسن عمليات صنع القرار لدينا شاملة قدر اإلمكان، وتشجيع مجيع األطراف 
 املعنية للعمل بطريقة أكثر انفتاحاً وأوثق ارتباطاً. لذلك، جيب علينا:

 التسكد من أن برملاناتنا تعكس تنوع جمتمعاتنا. -
ء ثقافة املساواة والعدالة االجتماعية والسالم والتضامن يف جمتمعاتنا، بغض النظر عن اآلراء السياسية والعمر بنا -

 واجلنس والدين واملكانة االجتماعية.
 التشجيع على جمتمع متسامح يقوم على احلوار حلل اخلالفات. -
يف عملية صنع  -يات، والفئات احملرومة مبا يف ذلك النساء، والشباب، واألقل -إشراك مجيع قطاعات اجملتمع  -

 القرار، من خالل مشاورات واسعة النطاق.
من خالل خلق جماالت تسمح هلم باملسامهة يف القضايا احمللية، والوطنية ومحاسهم تسخري طاقة الشباب  -

لسياسات، اوالدولية: فعندما يشارك الشباب على مستوى اجملتمع احمللي، وعند متكينهم من املسامهة يف صنع 
 فإهنم سيصبحون عناصر قوية للسالم والتغيري اإلجيايب.
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إقامة شراكات مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، وخصوصاً تلك اليت تعمل من أجل تعزيز حقوق  -
 اإلنسان، لضمان وجود تنسيق أفضل للجهود وتوحيدها لبناء السالم الدائم واحلفاظ عليه.

ة أعاله ليست شاملة على أي حال. إال أهنا تشكل منطلقًا ملسامهتنا يف مكافحة إن التوصيات املذكور 
انتهاكات حقوق اإلنسان. فلدينا الوسائل للتحرك، وال ينقصنا إال اإلرادة السياسية لذلك. وينبغي أال يكون 

سالم الشعوب و  خذين باالعتبار القضية اليت ندافع عنها: استقرار بلدانناآهناك صعوبة حلشد هذه اإلرادة 
 اليت حنظى بشرف متثيلها.

 
 
يف املشاركة يف العملية السياسية بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل: بناء  قرار حرية املرأة ـ  4

 :الشراكات بني الرجال والنساء
حرية املرأة باملشاركة الكاملة يف العمليات السياسية، بسمان وبشكل مستقل: إقامة "مت اعتماد قرار 

لالحتاد الربملاين  135باإلمجاع من قبل اجلمعية العامة " شراكات بني الرجال والنساء لتحقيق هذا اهلدف 
 : (2016تشرين األول/ أكتوبر  27)جنيف،  الدويل

 
 لالحتاد الربملاين الدويل  135إن اجلمعية العامة 
إىل أن املشاركة املتساوية للرجال والنساء يف الشسن العام وصنع القرار لطاملا اعتربت حقاً من إذ تشري 

، واتفاقية احلقوق 1948حقوق اإلنسان، كما هو منصوص عليه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 
، واتفاقية القضاء 1966، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1953 السياسية للمرأة عام

( الصادر 2000)عام  1325، والقرار 1979( لعام CEDAWعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )
 عن جملس األمن لألمم املتحدة والبيانات ذات الصلة الصادرة عن جملس األمن لألمم املتحدة،

املعتمد من قبل االحتاد الربملاين  1997إىل أن اإلعالن العاملي بشسن الدميقراطية عام  وإذ تشري
الدويل ينّص على أنه "ال ميكن أن تكون هناك دميقراطية دون شراكة حقيقية بني الرجل واملرأة يف تسيري الشؤون 

 العامة"،
العهد الدويل ية للدول واملتعلقة باألحكام املنصوص عنها يف الدساتري الوطن وإذ تسخذ بعني االعتبار

 (،CEDAWواتفاقية سيداو )، 1966قوق املدنية والسياسية لعام اخلاص باحل
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الذي اعتمد يف قمة األمم املتحدة  2030بسن جدول أعمال للتنمية املستدامة حىت العام  وإذ تسلم
سني ومتكني املرأة يق املساواة بني اجلنللتنمية املستدامة يرسم خطة جديدة للتنمية العاملية، ويشدد على أن حتق
 سيشكل مسامهة حيوية يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا،

إىل أن املساواة بني اجلنسني متثل عنصراً أساسياً من عناصر التنمية، كما هو مبني يف اهلدف  وإذ تشري
واليت هتدف إىل  5.5وجه التحديد الغاية  ، وعلى 2030من جدول أعمال التنمية املستدامة حىت العام  5

"ضمان املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وضمان احلصول على الفرص املتساوية يف املناصب القيادية على مجيع 
اليت تدعو إىل "اعتماد  C.5مستويات القرار يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعامة"، والغاية 

ى  وتشريعات واجبة النفاذ لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء ومجيع الفتيات عل سياسات سليمة
 كافة املستويات"،
املتساوية والفعالة للمرأة  إىل املشاركةيدعوان  1995بسن إعالن ومنهاج عمل بيجني عام وإذ تقر 

 وإدماج وجهات نظر املرأة على كافة املستويات،
للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة، والذي حدد  1990/15بالقرار  وإذ تذكر

، 2000، وهدف التكافؤ حبلول عام 1995يف املائة للنساء يف مناصب صنع القرار قبل عام  30هدف 
والذي يشدد على أمهية حتسني قدرة الرجال والنساء على رفع الوعي لدى املواطنني بشسن املساواة بني اجلنسني 

 وتغيري املواقف السلبية اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأة،
، مل يتجاوز املعدل العاملي للمقاعد 2016آب/ أغسطس  1القلق، بسنه حىت تاريخ  وإذ يساورها

ائر قلق بالغ إزاء الغياب التام للمرأة يف مثاين دو  وإذ يعرتيهايف املائة،  22.8الربملانية اليت تشغلها النساء نسبة 
 برملانية أخرى،

إىل أن العديد من العقبات ال تزال تعيق مشاركة املرأة يف العملية السياسية، مبا يف ذلك  وإذ تشري
لثقافية ا التدابري التشريعية والوزارية وشبه الوزارية، مثل الثقافة السياسية اليت يسيطر عليها الرجال، واملواقف

السلبية والقوالب النمطية املتعلقة بدور املرأة يف اجملتمع، والتمييز املستمر ضد املرأة يف القانون واملمارسة 
واملخاوف األمنية، وعدم وجود دعم من األحزاب السياسية واجملتمع بشكل عام، وعدم املساواة يف احلصول 

 والتوظيف ونقص التمويل واملوارد،على الرعاية الصحية، والتعليم اجليد، والتدريب 
وخباصة  -إىل ضرورة التغيري يف العقليات والثقافات داخل املؤسسات ويف اجملتمع  وإذ تشري أيضاً 

ية بني اجلنسني يف وذلك بالتغلب على الصور النمط -فيما يتعلق املعايري التقليدية املتعلقة بالنوع االجتماعي 
 تصلة باملساواة بني اجلنسني بني الشبان والشابات،وسائل اإلعالم وتعزيز القيم امل



31 

 

أن التمكني االقتصادي للمرأة ميثل شرطًا أساسيًا لقدرهتا على املشاركة يف العمليات  وإذ تؤكد
 السياسية وجلمع األموال حلمالهتن االنتخابية،

وصحتهن،  نحتديات حمددة تتعلق بسنهن وجنسهن وتعليمه يواجهنَ بسن النساء الشابات  وإذ تسلم
وحصوهلن على اخلدمات األساسية وزيادة الفقر يف صفوف النساء، وأهنن الفئة األقل متثيالً يف الربملان من بني 

 الشباب والنساء على حد سواء،
 ،أن النظم االنتخابية تؤثر على متثيل املرأة، وأن نظام التمثيل النسيب يعزز زيادة متثيل املرأة وإذ تؤكد
ن استحداث نظام احلصص النسائية االنتخابية قد أثبت، مع تدابري أخرى، أنّه مفيد أ إىلوإذ تشري 

صص واملناصب القيادية، السيما عندما تضع هذه احل وفعال يف تسهيل وصول املرأة إىل الوظائف املنتخبة
ض العقوبات ر أهدافاً طموحة، يشجعها القادة السياسيون ويفهمها اجلمهور وتُدَعم بآليات تنفيذ قوية مثل ف

 يف حال عدم االمتثال،
أن نظام احلصص ليس كافيًا يف حد ذاته للتغيري أو لتحدي وجهات نظر وإذ تضع يف اعتبارها 

بلدًا فقط ، من تلك البلدان اليت  15اجملتمع اليت ال تنظر إىل املرأة بسهنا على قدم املساواة مع الرجل، وأنَّ 
ده  نظاماً لتحقيق نسبة املشاركة السياسية للنساء تفوق ما مت حتدياختارت استخدام نظام احلصص قد وضعت 

يف املائة، وأن هناك حاجة أيضاً الختاذ تدابري لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف جماالت  30كعتبة حرجة والبالغة 
 أخرى،

ال من كعلى اإلشراك املتزايد للنساء يف العمليات السياسية العاملية يرافقه أش وإذ تسلط الضوء
املقاومة مثل الصور النمطية، والتحرش، والرتهيب والعنف، مبا يف ذلك اإلنرتنت ووسائل اإلعالم االجتماعية، 

 باإلضافة إىل أشكال أخرى من املقاومة املتعلقة بالعوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتشريعية،
د اع السياسي، قد تردع النساء والرجال على حأن أجواء التوتر واملواجهة اليت متيز الصر  وإذ تدرك

سواء من االخنراط يف احلياة السياسية، وأن أشكااًل معينة من العنف اليت تواجهها املرأة متثل عقبة إضافية أمام 
 اخنراطها يف احلياة السياسية وقد تعيق حريتها يف ممارسة واليتها على النحو الذي تفضله،

لذي يراعي الفوارق بني اجلنسني يليب احتياجات ومصاحل كل من النساء بسن الربملان ا وإذ تسّلم
 والرجال يف هياكله، ونظامه الداخلي، وقواعده وأنشطته وأساليبه وعمله،

أيضاً باحلاجة لتشجيع الربملانات على اعتماد اسرتاتيجية التحليل القائم على نوع اجلنس،  وإذ تسّلم
لتشريعات والسياسات ا -ك على النساء والرجال يف أي تدابري مت التخطيط هلا أي عملية تقييم ومراعاة تسثري ذل

 على مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت، - إخلوالربامج، 
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 الربملانات على اعتماد اسرتاتيجية لتعميم مراعاة املنظور من إىل تشجيعباحلاجة  وإذ تسّلم كذلك
يذ ار خماوف وجتارب النساء والرجال كجزء ال يتجزأ من وضع وتنفناحية اجلنس، وهذا يعين األخذ بعني االعتب

حبيث تستفيد  -السياسية واالقتصادية واالجتماعية  -ورصد وتقييم السياسات والربامج يف مجيع اجملاالت 
 منها النساء والرجال بشكل متساو وتفضي إىل توقف عدم املساواة،

لدائمة ني يف اختيار اخلرباء يف جلسات اللجان الربملانية اعلى أن احرتام املساواة بني اجلنستؤكد وإذ 
 ميثل أمهية كبرية لسياسة تعميم مراعاة املنظور من ناحية اجلنس،

أن املساواة بني اجلنسني تصب يف مصلحة الرجال والنساء معاً، وأنه ينبغي تعزيزها بشكل  وإذ تؤكد
مشرتك من قبل كال اجلنسني يف اجملاالت القانونية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية واالجتماعية على 

 املستويات احمللية، والوطنية، واإلقليمية والدولية،
امتثال القوانني الوطنية والقواعد وممارسات السلطات للقانون الدويل، الربملانات على ضمان  وحتث .1

والتزامات حقوق اإلنسان ومجيع االلتزامات الدولية األخرى، مبا يف ذلك تلك املرتبطة مبنظمات األمم 
 املتحدة، وخاصة مبا يتعلق بتمكني املرأة والشابات.

 -و غري مباشربشكل مباشر أ -ني القائمة اليت متيز وحتث أيضًا الربملانات على تعديل أو إلغاء القوان .2
النساء وتعيق مشاركتهن الكاملة يف العمليات السياسية، وكذلك سن التشريعات اليت تصب يف مصلحة 

 املساواة بني اجلنسني.
اة بني و الربملانيني من الرجال والنساء إىل العمل معاً واختاذ مبادرات مشرتكة يف الربملان لتعزيز املسا وتدعو .3

 ومتكني املرأة يف كافة مستويات وضع السياسات ومراكز صنع القرار. ،اجلنسني
الربملانات إلدراج منظور املساواة بني اجلنسني يف سياسات التعليم والسعي لتقليص الفوارق بني  وتدعو .4

 اجلنسني من حيث فرص التعلم.
يضمن بشكل  من جمتمع دميقراطي شامل، مبا الربملانات على مواصلة تعزيز التعليم باعتباره جزءاً  وحتث .5

خاص الوصول إىل فرص متساوية للنساء والفتيات، وإدماج منظور اجلنس يف مجيع أنشطة التثقيف 
 املدين.

الربملانات لدعم وتعزيز اآلليات الوطنية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والتعاون والتآزر  وتشجع .6
 فيما بينها.
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ات والربملانيني إىل زيادة التعاون مع منظمات اجملتمع املدين، وخصوصاً املنظمات النسائية الربملان وتدعو .7
 املستقلة، يف تطوير ورصد وتقييم التدابري الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة يف العمليات السياسية.

بار دور املرأة وزيادة عتأيضاً الربملانات إىل تعزيز اسرتاتيجيات جديدة لوسائل اإلعالم تسخذ يف اال وتدعو .8
املساواة بني اجلنسني، وإذا كان ذلك ممكناً، سن القوانني الوطنية اليت تشرتط إصدار واعتماد هذه 
االسرتاتيجيات، وكذلك تطوير احلمالت اإلعالمية والتعليمية وعلى مستوى اجملتمعات احمللية الرامية إىل 

الرجال والنساء الربملانيني إىل االضطالع  عو كذلكوتدمكافحة القوالب النمطية من ناحية اجلنس، 
بدور قيادي يف هذه اجلهود، واملشاركة واالخنراط والعمل كقدوة ومثال حُيتذى به يف مكافحة الصور 

 النمطية بني اجلنسني واملواقف السلبية جتاه املرأة.
ية لكل من النساء هنية والسياسالربملانات على تسهيل املصاحلة وتعزيز احلياة اخلاصة واألسرية وامل حتث .9

والرجال، مبا يف ذلك تشجيع تقاسم اإلجازة الوالدية ومتويل وتطوير مرافق الرعاية، وحتسني خدمات 
 رعاية األطفال من خالل َسّن القوانني واألنظمة اخلاصة بالعمل وتعديلها اليت تؤثر على حياة األسرة.

من  % 30ئي لتحقيق اهلدف املتمثل يف متثيل ال يقل عن على حتديد موعد هنا بشّدةالربملانات  وحتث .10
 .% 50النساء يف الربملان وحتديد موعد هنائي آخر تصل فيه هذه النسبة إىل 

الربملانات إىل النظر يف اعتماد وتنفيذ نظام احلصص، أو تدابري أخرى مماثلة، ووضع أهداف  وتدعو .11
 كن كسبها أو مناصب ميكن كسبها يف القوائم.طموحة متكن املرأة من اختيارها مسبقاً ملقاعد مي

أيضاً الربملانات إىل خلق بيئة أكثر إنصافاً للمرّشحني واملرّشحات، وعلى سبيل املثال ال احلصر،  وتدعو .12
ضمان ربط جزء من التمويل احلكومي لألحزاب بعدد املرشحات اللوايت صخضن املنافسة، وإنشاء صناديق 

 لمرشحات، ووضع سقف لإلنفاق واحلد من مدة احلمالت.خاصة أو قروض بدون فوائد ل
أيضاً األحزاب السياسية ضمان مراعاهتا يف عملية اختيار مرشحها للتمثيل املتوازن بني اجلنسني  وتطالب .13

 والنظر يف تنفيذ نظام احلصص هلذا الغرض.
رأة وحتسني وعي املأيضًا األحزاب السياسية على توفري التدريب املنتظم لسياسة تعزيز قدرات  وحتث .14

 اجملتمع ملشاركة املرأة يف العملية السياسية.



34 

 

كذلك الربملانات واألحزاب السياسية على ضمان وجود عدد متساو ٍ من النساء والرجال يف   وحتث .15
املناصب القيادية يف مجيع اجملاالت السياسية ويف مجيع اهليئات احلاكمة، وذلك من خالل عمليات 

 اركة القيادة ونظام التناوب بني اجلنسني يف املناصب القيادية.شفافة ونزيهة، مثل مش
الربملانات واألحزاب السياسية لتعزيز املشاركة السياسية للنساء الشابات من خالل برامج عمل  وتدعو .16

حمددة، مبا يف ذلك تنفيذ برامج التمكني املصممة خصيصاً للشابات، وتشجيعهن للوصول إىل املناصب 
نَّ مبثابة قدوات لغريهن من النساء الشابات، وإشراك الشابات يف الربامج والتدريب القيادية ليكُ 

 لتشجيعهن وإعدادهن ليصبحن قادة الغد.
الربملانات على ضمان اسرتاتيجيات وطنية معتمدة يف كل جماالت احلكم تسخذ بعني االعتبار  وحتث .17

إىل تعزيز  الربملانات وتدعومن حيث اإلعداد والتنفيذ والرصد والتقييم واإلبالغ،  اجلنسوياملنظور 
 التشريعات والسياسات والربامج اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني لتحقيق املساواة بني اجلنسني.

ة فالربملانات لتدعم بشدة التدابري الرامية إىل حتسني مجع وحتليل ونشر البيانات املصن كذلك وحتث .18
 حسب نوع اجلنس، فضاًل عن وضع مؤشرات النوع من ناحية اجلنس.

من الربملانات تطوير آليات خاصة لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف أعمال الربملان، مبا يف ذلك  وتطلب .19
 إنشاء منتديات نسائية مفتوحة للربملانيني الرجال الداعمني، واللجان الربملانية املعنية بشسن املساواة بني
اجلنسني واليت تشمل الرجال أيضاً، وكذلك اخلربات يف املسائل اجلندرية لدى املوظفني الربملانيني من كال 

 اجلنسني.
لسات متثيل النساء والرجال بالتساوي يف صفوف اخلرباء يف ج إىل ضماناللجان الربملانية الدائمة  وتدعو .20

 نسني.ى تقييم آثار مشاريع قوانني املساواة بني اجلاللجان وأن يكون لدى هؤالء اخلرباء القدرة الكافية عل
الرجال والنساء الربملانيني إىل العمل معًا من أجل التطوير والتنفيذ الفعال للقوانني واختاذ تدابري  وتدعو .21

ضد التحرش والعنف ضد املرأة، وخاصة يف السياسة، والتعاون هلذه الغاية مع املؤسسات احلكومية ذات 
تقنيات يف ملتخصصة يف الالصلة واجملتمع املدين وغريها من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الشركات ا

 جمال مكافحة إساءة استعمال اإلنرتنت.
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أيضاً القادة السياسيني والرجال والنساء الربملانيني إىل إدانة أفعال التحرش والرتهيب والعنف ضد  وتدعو .22
كذلك من   طلبوتاملرشحات والنساء الربملانيات، مبا يف ذلك اإلنرتنت ويف وسائل اإلعالم االجتماعية، 

 ملانات اعتماد تدابري قانونية وعملية ملنع هذه األفعال واملعاقبة عليها؛الرب 
الربملانات واألحزاب السياسية على تعزيز ثقافة مؤسسية توفر بيئة عمل آمنة لكل من الرجال  وحتث .23

 والنساء، مبا يف ذلك سياسات داخلية قوية ومنفذة بشكل صحيح ضد اللغة واملواقف املتحيزة ضد املرأة.
الربملانات واألحزاب السياسية على تبين سياسات مكافحة التحرش اجلنسي، وآليات فعالة  أيضاً  ثوحت .24

 للشكاوى وفرض العقوبات على مرتكبيها حلماية النساء يف أثناء ممارستهن ملهامهن.
كذلك الربملانات على ضمان أن تضع مؤسساهتم موضع التطبيق اإلطار الالزم )البنية التحتية   وحتث .25

ملساعدة التقنية( للنساء ذوات اإلعاقة اللوايت يعانني من التمييز املتعدد، ليتمكّن من ممارسة واليتهن وا
 الربملانية.

مراعاة البعد اجلنسي يف مؤسساهتا، هبدف جعلها بيئات صديقة ومرحبة  إىل ضمانالربملانات  وتدعو .26
اة بني اليت من شسهنا النهوض باملساو لكل من الرجال والنساء، واليت تشجع الشراكات بني اجلنسني، و 

 اجلنسني يف اجملتمع.
 االحتاد الربملاين الدويل بدعم الربملانات الوطنية الراغبة يف استعراض مراعاة الفوارق بني اجلنسني وتطالب .27

بشسن الربملانات اليت تراعي الفوارق بني  2012متشيًا مع خطة عمل االحتاد الربملاين الّدويل يف عام 
 سني وأدواهتا للتقييم الذايت، وتعزيز املساعدة التقنية والدعم التقين للربملانات يف جهودها الرامية إىلاجلن

 تعزيز احلساسية لقضايا النوع يف مؤسساهتا.
ال االحتاد الربملاين الدويل أيضاً بتطوير األدوات واملبادئ التوجيهية الشاملة املتعلقة بكل جم وتطالب أيضاً  .28

وضمان التنفيذ  2012ة خطة عمل الربملانات اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني لعام عمل يف سياس
 الناجح هلذه اخلطة.

كذلك االحتاد الربملاين الدويل بالعمل بشكل وثيق حول قضايا املساواة بني اجلنسني ومتكني   وتطالب .29
ار ة، كما هو مبني يف القر املرأة مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، مثل هيئة األمم املتحدة للمرأ
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( للجمعية العامة لألمم املتحدة بشسن التفاعل بني األمم املتحدة 2016)عام  70/298األخري 
 والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل؛

كذلك االحتاد الربملاين الدويل، بالتعاون مع شركائه الدوليني لتطوير برامج بناء القدرات للنساء   وتدعو .30
 لربملانيات يف إطار أنشطتها الرامية إىل حتقيق سياسة املساواة بني اجلنسني؛ا
كذلك اجملالس الربملانية والربملانات املشاركة يف البعثات الدولية ملراقبة االنتخابات لضمان نسبة   وتدعو .31

عمليات لالتمثيل املتوازنة بني اجلنسني يف وفودها، وإيالء اهتمام خاص لدور ومشاركة النساء يف ا
 االنتخابية.

أيضاً الربملانات لزيادة مشاركتها يف عملية االستعراض الدوري الشامل اليت أجراها جملس حقوق  وتدعو .32
اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جمال املساواة بني اجلنسني، وضمان التعاون الكامل لبلداهنم مع فريق 

 رأة يف القانون واملمارسة.العمل التابع للمجلس بشسن مسسلة التمييز ضد امل
 

 :تقارير اللجان الدائمةـ  5
ة الدائمة باللجن موضوع البند اخلاصوافقت اجلمعية على تقارير اللجان الدائمة، كما وافقت على 

 :وذلك حتت عنواناملقبلة  137يف اجلمعية  سيناقش للدميقراطية وحقوق اإلنسان والذي
 لليوم العاملي للدميقراطية" 20"املشاركة يف تنوعنا: الذكرى 
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 جدول أعمال اجلمعية: على طارئة بنودالطلبات اخلاصة بإدراج  - ثالثا  
 

معّية دراج بنود طارئة على جدول أعمال اجلإل طلبات ٍ عدة العامة لالحتاد الربملاين الدويل تلقت األمانة 
 :ورودهاوهذه الطلبات حسب تسلسل  حّتاد الربملاين الّدويل:لال 135العاّمة 

 التاريخ عنوان البند الشعبة الربملانية

االنعكاسات السلبية للتدابري االقتصادية القسرية أحادية اجلانب ) العقوبات     اجلمهورية العربية السورية 
 .( على حقوق اإلنساناالقتصادية

17/10/2016 

لة، استكمال عملية االعرتاف الدويل بدولة فلسطينية مستقدور الربملانات يف    اململكة املغربية
 ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

18/10/2016 

 الدميقراطية األنظمة يف أساسيا عنصرا باعتباره السلطات بني الفصل احرتام اريةالبوليف فنزويال مجهورية
 .الدميقراطيات داخل فريدة كمؤسسات  الربملانات سري حلسن وضمانا

19/10/2016 

 20/10/2016 .املقصد بلدان إىل طريقهم يف املهاجرين سالمة ضمان أوغندا

 انالسك محاية مسؤولية(: سوريا) حلب مدينة يف اإلنسانية احلادة األزمة املكسيك
 . اإلنسانية تراث على واحلفاظ األساسية حقوقهم وضمان املدنيني،

21/10/2016 

 21/10/2016 .حلب يف سيما وال سوريا، يف اإلنساين والوضع احلرب أملانيا

معاجلة الصراع يف جنوب السودان، دور الربملانات يف احلفاظ على السالم  كينيا
 .واألمن

23/10/2016 

دور الربملانيني يف محاية مبدأ سيادة الدول وحصانتها من اخلضوع للقضاء     دول جملس التعاون اخلليجي
وتبين أي تشريعات أحادية تقّوض هذا املبدأ الذي يعد الوطين ألي دولة، 

 انتهاكاً ملبادئ القانون الدويل، واملعاهدات الدولية، وميثاق األمم املتحدة.

23/10/2016 

دور الربملانات يف مكافحة اإلرهاب، من أجل األمن، والسالم، والتنمية  بنغالدش
 املستدامة.

24/10/2016 
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  إضافة إىل انسحاب بعض الطلبات حيث أصبحت الطلبات املتعلقة وقد مت دمج بعض الطلبات
 واليت طرحت للتصويت ،حّتاد الربملاين الّدويللال 135إدراج بنود طارئة على جدول أعمال اجلمعّية العاّمة ب

 على النحو التايل:

 التاريخ عنوان البند الشعبة الربملانية

لة، استكمال عملية االعرتاف الدويل بدولة فلسطينية مستقدور الربملانات يف    اململكة املغربية
 ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

18/10/2016 

معاجلة الصراع يف جنوب السودان، دور الربملانات يف احلفاظ على السالم  كينيا
 .واألمن

23/10/2016 

ضاء الدول وحصانتها من اخلضوع للقدور الربملانيني يف محاية مبدأ سيادة     دول جملس التعاون اخلليجي
الوطين ألي دولة، وتبين أي تشريعات أحادية تقّوض هذا املبدأ الذي يعد 
 انتهاكاً ملبادئ القانون الدويل، واملعاهدات الدولية، وميثاق األمم املتحدة.

23/10/2016 

 .بوال سيما يف حل ،احلرب والوضع اإلنساين اخلطري يف سوريا املكسيكأملانيا و 
 

23/10/2016 

 24/10/2016 .إستعادة األمن والسالم يف سوريا، مساعدة االحتاد الربملاين الدويل روسيا االحتادية وسوريا

 
 على النحو التايل) جتدون رفقه جدول تفصيلي(:نتيجة التصويت كانت و 

 
الشعبة 
 البرلمانية

عدد 
األصوات 
 المؤيدة

عدد 
األصوات 
 المعارضة

إجمالي عدد 
 األصوات

عدد ثلثي 
األصوات 
الواجب 
الحصول 
 عليها

 النتيجة

 لم يحصل على األغلبية المطلوبة 725 1,087 434 653 المغرب

 لم يحصل على األغلبية المطلوبة 603 904 375 529 كينيا

 لم يحصل على األغلبية المطلوبة 609 914 444 470 دول الخليج

ألمانيا 
 والمكسيك

لحصوله على أغلبية ثلثي  قبل 695 1,043 241 802
 األعضاء.

روسيا 
االتحادية 

 وسوريا

 لم يحصل على األغلبية المطلوبة 692 1,038 547 491
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 اهليئات واللجان األخرى:و األجهزة اجتماعات  - رابعا  
 

 يف املركز الـــدويل للمؤمترات يف انعقـــدتاليت  ،األجهزة واهليئـــات واللجـــان األخرىاجتمـــاعـــات  بـــدأت
 وذلك على النحو التايل: ،مدينة جنيف السويسرية

 
 
 :اللجنة التنفيذية – 1

ناقشت يف خالهلا عددا  من املوضوعات املدرجة على جدول األعمال،  عقدت عدة جلسات
 خبصوصها، مث مت عرضها على اجمللس احلاكم. واختذت القرارات الالزمة

 
 منتدى النساء الربملانيات: – 2
 البنود اآلتية: املتضمن األعمالجدول على  اجملتمعون وافق
 .جدول األعمال إقرارـ  1
ويشتمل  يف اجلمعيات العامة لالحتاد الربملاين الدويل: ،(اجلنسويـ أنشطة جندرية )متعلقة بالنوع  2

 ذلك على:
 .أ ـ تقارير مكتب النساء الربملانيات يف دوراته السابقة 

 .ب ـ جمموعة الشراكة بني اجلنسني
 يف جمال املساواة بني اجلنسني. ،ج ـ إحاطة حول األنشطة األخرية لالحتاد الربملاين الدويل

من جدول  ،4لالحتاد من منظور جندري مبناقشة البند  ،135ـ املسامهة يف عمل اجلمعية العامة  3
 أعمال اجلمعية.

حرية املرأة يف املشاركة يف العمليات السياسية، بصورة كاملة وآمنة ومستقلة: إقامة شراكات بني »
 «.اجلنسني لتحقيق هذا اهلدف. )اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسان(

 .اسرتاتيجيات فعالة إلشراك الرجال يف قضايا املساواة بني اجلنسني: 1موضوع 
 .وقف العنف السياسي ضد املرأة: 2موضوع 
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 .ـ حلقة نقاش 4
 آليات حلماية احلقوق األساسية للنساء والفتيات يف أوقات احلرب أو الصراع.

 ـ تقارير مقرري جمموعات النقاش. 5
 .مكتب النساء الربملانياتـ انتخابات  6
 ملنتدى النساء الربملانيات واالجتماعات األخرى القادمة. ،25ـ تاريخ ومكان انعقاد الدورة  7
 
 جتماع منتدى الربملانيني الشباب:ا – 3 
 البنود اآلتية: املتضمنجدول أعمال على  اجملتمعون وافق
 جدول األعمال إقرارـ  1
 ـ انتخابات يف هيئة املنتدى:  2
 ـ التجديد يف مشاركة الشباب يف خمتلف البلدان 3
دعما   ،2016اليت أقرت عام  ،(2017ـ  2016ومناقشة خطة عمل املنتدى ) ـ حتديث 4

 ملشاركة الشباب يف املستقبل.
أعضاء املنتدى، من وجهة نظر شبابية، يف النقاش العام  شارك: 135ـ املسامهة يف أعمال اجلمعية  5

دخل: بناء وآمنة، وبدون تحرية النساء يف املشاركة يف العمليات السياسية، بصورة كاملة »حول موضوع 
 .«شراكات بني الرجال والنساء لتحقيق هذه الغاية

 .136ـ من خالل مناقشة البنود املطروحة يف جدول أعمال اجلمعية  136ـ التحضري للجمعية  6
 ـ ما يستجد من أعمال. 7

 
 . اجتماع اهليئات واللجان اخلاصة األخرى:4

 أيضاً اجتماعات اهليئات واللجان اخلاصة التالية: 135يف إطار اجلمعية  انعقدت
 .جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني .1
 .جلنة القضايا املتعلقة بالشرق األوسط .2
 .احرتام القانون الدويل اإلنساينجلنة تعزيز  .3
 .واملولود احلديث الوالدة والطفل اللجنة االستشارية حول مرض فقدان املناعة وصحة االم .4
 (.اجلندرية) بني الرجال والنساءموعة الشراكة جم .5
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 :االحتادملء الشواغر يف أجهزة  - خامسا  
 

ومناصـــبهم  ألعضـــاءافيما يلي أمساء ، و وهيئات االحتاد الربملاين الدويلمت ملء املراكز الشـــاغرة يف خمتلف جلان 
 وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم:

 :اللجنة التنفيذية – 1
 مالحظات تهاء املدةتاريخ ان تاريخ بدء املدة البلد سماإل 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   بنغالدش شودري صابرالسيد  الرئيس
2017 

 

نــــــائــــــب رئـــيـــس 
 ةاللجنة التنفيذي

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   اململكة املتحدة السيد ليدل غرينجر
2017 

 

 
 
 
 

 نواب الرئيس 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   كينيا السيد إثورو
2019 

 

مارات العربية اإل أمحد السيد علي جاسم
 املتحدة

  2017نيسان / أبريل  

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   روسيا االحتادية السيد ك. كوساتشيف
2019 

 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   الربازيل السيد أ. لينس
2019 

 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   اليابان السيد س. سوزوكي
2018 

 

 
 
 
 
 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   اجلزائر السيدة  ف. بن باديس
2018 

 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   فرنسا بيشياديل ر.  السيد
2018 

 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   النرويج إيلدغارالسيدة ج. 
2019 
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  2019آذار / مارس   النيجر السيدة  أ حابيبو األعضاء
تشـــــــــرين األول /أكتوبر   إيران السيد ك. جاليل

2019 
 

  2018آذار / مارس   نامبيبا امزويلينسا يمالسيدة م. 
تشـــــــــرين األول /أكتوبر   هولندا رالسيد ن. شريف

2017 
 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   فيتنام السيد جنوين فان
2019 

 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   كوبا السيدة فريير غوميز 
2020 

 

أ. أوليفيا م. السيدة 
 فالنيت

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   أنغوال
2019 

 

 
 :اللجان الدائمة – 2

 
 

I)  من الدوليني:ألجلنة السلم وا -اللجنة الدائمة األوىل 
 

 مالحظات نتهاء املدةتاريخ ا تاريخ بدء املدة البلد سماإل 
  2020آذار / مارس  2016آذار / مارس  املكسيك ل. روجاس ةالسيد الرئيس

  2018آذار / مارس  2016 آذار / مارس الربتغال شيكوتالسيد د. با نائب الرئيس
  2018آذار / مارس   الغابون اوسيل. رالسيد  يةفريقاجملموعة اإل

  2019آذار / مارس   زامبيا كاتوتاالسيدة  
  2020آذار / مارس   اوغندا الأ. ل. سبغاالسيد 

 
 اجملموعة العربية

 يالســــــيدة ســــــوســــــن حاج
 تقوي

  2018آذار / مارس   البحرين

  2018آذار / مارس   فلسطني األمحدالسيد عزام 
  2020آذار / مارس   األردن السيد خالد البكار
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ـــــا  جمموعـــــة آســـــــــــي
 واحمليط اهلادئ

  2019آذار / مارس   اهلند السيد ر.سينغ
تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر   كستانبا  عبدس.  السيدة

2020 
 

 أكتوبر/  تشـــــــــــــرين أول  تايلند السيد أ. سوامننغوا
2020 

 

  2018آذار / مارس   أرمينيا السيدة ك.أتشيميان أوراسيا جمموعة
  2018آذار / مارس   كازاخستان السيدم.أشيمبايف
  2018آذار / مارس   ةياالحتادروسيا  السيد أز كليموف

جمموعــــــة أمريكــــــا 
الالتينيـــــة ومنطقـــــة 

 البحر الكارييب

ـــــــــــــــة  السيدة ج. فريمن نويسي مجـــــــــــــــهـــــــــــــــوري
  الدومنيكان

  2018آذار / مارس  

  2018آذار / مارس   فنزويال السيد ي. جبور
 ل. روجاس ةالسيد
 

 الرئيس احلايل 2020آذار / مارس  2016آذار / مارس  املكسيك

 
 +12جمموع 

  2018آذار / مارس   فرنسا السيدة ج. دوريه
  2018آذار / مارس   قربص نيوفيتوالسيد أ. 
 شيكوتالسيد د. با

 
نـــــائـــــب الرئيس  2018آذار / مارس  2016مارس آذار /  الربتغال

 احلايل
مـــقـــرري الـــلــجــنــــــة 
الــــــدائـــمــــــة خـــالل 

 136اجلمعية 

    ةياالحتادروسيا  يف     شالسيد ك.كوسات
    قربص السيدة س. كوترا كوكوما    

 
 
 
 

II)  جلنة الّتنمية املستدامة والتمويل والتجارة :-اللجنة الدائمة الثانية 
 مالحظات نتهاء املدةتاريخ ا بدء املدةتاريخ  البلد سماإل 

تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر  2016آذار / مارس  كمبوديا السيدة س.تيولونغ الرئيس
2018 

 

  2018آذار / مارس  2016آذار / مارس  مايل السيد أ.سيزيه نائب الرئيس
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 يسئالر  نـــــائـــــب 2018آذار / مارس  2016آذار / مارس  مايل السيد أ.سيزيه يةفريقاجملموعة اإل
 احلايل

دو السيد ف.موسين
 فلونغو

و الكونغ  ةمجهوري
 الدميقراطية

تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر  
2019 

 

  2020آذار / مارس   مبابويز  السيدة ج.مهلنغا
 

 اجملموعة العربية
الـــــدكتور خليـــــل عبـــــد   

 علي
  2018آذار / مارس   الكويت

  2018مارس آذار /   موريتانيا سامل اعلي السيدة زينب
  2020آذار / مارس   السودان السيد األمني حسن آدم

ـــــا  جمموعـــــة آســـــــــــي
 واحمليط اهلادئ

  2018آذار / مارس   اسرتاليا السيدة ن.مارينو
تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر   اهلند السيد ن. سينغ

2019 
 

تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر  2016آذار / مارس  كمبوديا السيدة س.تيولونغ
2018 

 احلايلالرئيس 

  2020آذار / مارس   مجهورية مولدوفيا السيدة ز.غريسياين جمموعة أوراسيا
  2020آذار / مارس   ةياالحتادروسيا  السيدة ل.غومريوفا

تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر   قريغيزستان السيد س. تورسونبكوف
2020 

 
 

جمموعــــــة أمريكــــــا 
الالتينيـــــة ومنطقـــــة 

 البحر الكارييب

تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر   ورغواياأل السيد ل. هيبري
2019 

 

تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر   بريو ر.ف. أكونا نونيزالسيد 
2019 

 

تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر   بنما السيدة س. برادو
2019 

 

 
 +12جمموع 

  2018آذار / مارس   الدمنارك السيد او. هاف
  2020آذار / مارس   السويد ت.ليندبرغ ةالسيد
  2017آذار / مارس   صربيا ج.ميجاتوفيك ةالسيد

مـــقـــرري الـــلــجــنــــــة 
خـــالل اجلـــمـــعـــيــــــة 

136 

    املكسيك السيدة ج.سيوفاس
ن.ك..  الســـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــد
 برمياتشندران

    اهلند
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III)  جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان: -اللجنة الدائمة الثالثة 
 
 
 

 مالحظات نتهاء املدةتاريخ ا تاريخ بدء املدة البلد سماإل 
تشـــــــرين أول / أكتوبر  بوتسوانا سوتشرييلتالسيدة ب.  الرئيس

2016 
  

كوترا  السيدة س.   نائب الرئيس
 كوكوما

تشـــــــرين أول / أكتوبر  قربص
2016 

  

اجملموعة 
 فريقيةاإل

  2018آذار / مارس   ساحل العاج ينطو  اغربي السيد ج.
  2018آذار / مارس   كينيا لوسياكو ب. السيد د.

  2020آذار / مارس   بوتسوانا سوتشرييلتالسيدة ب. 
 

 اجملموعة العربية
  2018آذار / مارس   قاالعر  ريو ب. الغالسيد م
  2019آذار / مارس   البحرين السماكج. السيدة 

  2018آذار / مارس   سوريا السيدة ف. ديب
جمموعـة آســـــــــــيـا 

 واحمليط اهلادئ
  2018آذار / مارس   كمبوديا السيدة لورك كينغ
  2020آذار / مارس   بوتان تشوكالسيد ب. وانغ
  2020آذار / مارس   اهلند السيد أ. دسيا

  2020آذار / مارس   روسيا االحتادية سلوتسكيالسيد ل.  جمموعة أوراسيا
  2020آذار / مارس   كازاخستان فالسيد س. يرشو 

  2020آذار / مارس   أرمينيا 
أمريكـــا جمموعـــة 

 الالتينية ومنطقة
 البحر الكارييب

  2018آذار / مارس   سورينام السيد م. بوفا
  2019آذار / مارس   بريو ة ر. م. براترا السيد

  2018آذار / مارس   سلفادورال السيدة ك.سوسا
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 +12جمموع 

  2017آذار / مارس   نيوزيلندا السيدة أ. كينغ
  –الســـــــــــــيدة س. كوترا 

 كوكوما
  2018آذار / مارس   قربص

 السيد ج.الكوا
 

  2020آذار / مارس   الربتغال

مقرري اللجنــــــة 
خالل اجلمعيــــــة 

137 

    ةروسيا االحتادي إ. أوماكانوف السيد
     

 
IV) مم املتحدة:اللجنة اخلاصة بشؤون األ –لرابعة اللجنة الدائمة  ا 

 مالحظات تهاء املدةان تاريخ تاريخ بدء املدة البلد سماإل 
تشـــــــرين أول / أكتوبر  السويد زانالسيد أ.أف الرئيس

2015 
  2019 مارس/  آذار

السيد الفاتح عز الدين  نائب الرئيس
 املنصور

  2018آذار / مارس  2016آذار / مارس  السودان

  2019آذار / مارس   بوتسوانا السيد د.بوكو يةفريقاجملموعة اإل
تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر   اجلزائر شهاب ّديقصالسيد 

2018 
 

  2018آذار / مارس   كينيا س. موكييت ةالسيد
 

 اجملموعة العربية
السيد الفاتح عز الدين 

 املنصور
نـــــائـــــب الرئيس  2018آذار / مارس  2016آذار / مارس  السودان

 احلايل
  2018آذار / مارس   ماراتاإل السيدة عفراء البسطي

  2018آذار / مارس   املغرب السيدة رشيدة بن مسعود
ـــــا  جمموعـــــة آســـــــــــي

 واحمليط اهلادئ
  2019آذار / مارس   بنغالدش السيد أ. آزاد

 أكتوبر/  تشــــرين األول  دونيسيانإ السيدة  نورسانيت
2018 

 

 مسباتيسريالسيدة ب. 
 

تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر   تايلند
2020 
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تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر   كازخستان السيدة أ. بيمندينا جمموعة أوراسيا
2019 

 

  2019آذار / مارس   مجهورية مولدافيا السيد دودون
 أكتوبر/  تشــــرين األول  قريغيزستان د. أسليبيك أولوالسيد 

2020 
 

جمموعــــــة أمريكــــــا 
الالتينيـــــة ومنطقـــــة 

 البحر الكارييب

  2018آذار / مارس   روغوايو األ السيد ج. ماهيا
  2018آذار / مارس   نيكاراغوا مونتينيغرو أ. السيدة
  2018آذار / مارس   املكسيك زغوزال غ. أورتيز السيدة

 
 +12جمموع 

تشـــــــرين أول / أكتوبر  السويد زانالسيد أ.أف
2015 

 الرئيس احلايل 2019 مارس/  آذار

  2018آذار / مارس   كندا السيد د. داوسون
 نغستو تريترب السيدة 
 

تشـــــــــــــرين أول / أكتوبر   النرويج
2019 

 

 
 منتدى النساء الربملانيات: – 3

 
 ( :2018- 2016املكتب ) –أ 

 مالحظات نتهاء املدةتاريخ ا تاريخ بدء املدة البلد سماإل 
السيدة م. مينسا  الرئيس

 ويليامز
  2018 2016 ناميبيا

النــــــائــــــب األول 
 للرئيس

  2018 2016 فرنسا السيدة م. أندريه

الثـــــاين النـــــائـــــب 
 للرئيس

ت نالسيدة ناشئة ب
 سعود اخلروصية

  2018 2016 سلطنة عمان
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 املمثلني اإلقليميني: –ب 

 مالحظات نتهاء املدةتاريخ ا تاريخ بدء املدة البلد سماإل 
 
 

 اجملموعة األفريقية

  2020آذار/ مارس   نيجرييا ف. أديدويني  السيدة
  2020آذار/ مارس   إثيوبيا أ. وولد إيسي مايات السيدة
  2018آذار/ مارس   ناميبيا م. مينسا ويليامز السيدة
  2018آذار/ مارس   الغابون ج. إنزي موإندميبو السيدة

 
 
 

 اجملموعة العربية

الدكتورة هدى عبد الرمحن 
 صاحل احلليسي

  2020آذار/ مارس   السعودية

الســـــــــــــــيدة مارجريت عازر عبد 
 امللك

  2020آذار/ مارس   مصر

الســـــــــيدة ناشـــــــــئة بنت ســـــــــعود 
 اخلروصية

النــــــــائــــــــب الثــــــــاين  2018آذار/ مارس   سلطنة عمان
 للرئيس احلايل

 قسنطيينالسيدة سالف 
 

  2018آذار/ مارس   تونس

 
جمموعة آســــيا واحمليط 

 اهلادئ

  2020آذار/ مارس   تايالند س. سرييوتيابون السيدة
     شاغر
  2018آذار/ مارس   بنغالدش السيدة و. خان

  باكستان السيدة أ. خالد بارفيز
 

  2018آذار/ مارس 

 
 جمموعة أوراسيا

  2020آذار/ مارس   االحتادية روسيا السيدة ل. غومريوفا
     شاغر
  2018آذار/ مارس   االحتادية روسيا السيدة ف. برتينكو
  2018آذار/ مارس   بيالروسيا السيدة إ. مشال

 
جمــــمــــوعــــــة أمــــريــــكــــــا 
الــالتــيــنــيــــــة ومــنــطــقــــــة 

 البحر الكاريييب
 

  2020آذار/ مارس   بوليفيا السيدة إ. ميندوزا فرينانديز
  2020آذار/ مارس   بريو ك. بيتيتا السيدة

  2018آذار/ مارس   إكوادور الالسيدة أ. أوكليس بادي
  2018آذار/ مارس   الدومنيكان ج. فاسنيتالسيدة 

 
 

 +12 جمموعة

  2020آذار/ مارس   كندا السيدة س. عطاهلل جان
  2020آذار/ مارس   إيطاليا السيدة ب. لوكاتيللي
  2018آذار/ مارس   فرنسا السيدة م. أندريه

 السيدة ب. أرنستربغر
 

  2018آذار/ مارس   أملانيا
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 أعضاء اللجنة التنفيذية: –ج 

 مالحظات نتهاء املدةتاريخ ا تاريخ بدء املدة البلد سماإل
تشـــــــــــــــرين األول / أكتوبر   اجلزائر سبادي بن فوزيةالسيدة 

2018 
 

تشـــــــــــــــرين األول / أكتوبر   جيالنرو  السيدة ج. الديغارد
2019 

 

  2019آذار / مارس   النيجر السيدة أ. حبيبو
  

 :رؤساء دورات منتدى النساء الربملانيات – د
 مالحظات تهاء املدةان تاريخ تاريخ بدء املدة البلد سماإل

السيدة نغوين ذي كيم 
 نيان

  2019آذار / مارس   فيتنام

  2018آذار / مارس   زامبيا السيدة ن. لوو
 

 منتدى الربملانيني الشباب:مكتب  – 4 
 مالحظات تهاء املدةتاريخ ان تاريخ بدء املدة البلد سماإل 

مارات العربية اإل السيد س. الرمثي الرئيس
 املتحدة

تشرين اول / أكتوبر 
2016 

  

  2017آذار/ مارس   نيجرييا السيد ر. إغبوكوي يةفريقاجملموعة اإل

  2017آذار/ مارس   زمبابوي السيدة م. دزيفا

 
 اجملموعة العربية

السيد سعيد صاحل 
 الرميثي

اإلمـــارات العربيـــة 
 املتحدة

  2017آذار/ مارس  

  2017مارس آذار/   مصر علوانر. السيدة 

ـــــا  جمموعـــــة آســـــــــــي
 واحمليط اهلادئ

  2017آذار/ مارس   كمبوديا السيد ماين هون
 السيدة م. ألفارز

 
  2017آذار/ مارس   الفيليبني
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  2017آذار/ مارس   قريغيزستان السيد أ. دمريبك جمموعة أوراسيا
  2017آذار/ مارس    شاغر

جمموعــــــة أمريكــــــا 
الالتينيـــــة ومنطقـــــة 

 الكارييبالبحر 

  2017آذار/ مارس   األرجنتني سيلكالسيدة س. كري

  2017آذار/ مارس   اإلكوادور فنتيميالالسيد د. 

 
 +12 جمموعة

  2017آذار/ مارس   كندا إرسكني مسيث. نالسيد 
  2017آذار/ مارس    

 
 
 
 
 
 . اجتماع اهليئات واللجان اخلاصة األخرى:5

 

 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني :  .1
 

 
 مالحظات نتهاء املدةتاريخ ا تاريخ بدء املدة البلد سماإل 

السيد أ. فازيل كرمي  الرئيس
 تشودري

  2018 يوليو/  متوز  بنغالدش

 م. كينر نيلن السيدة نائب الرئيس 
 

  2017نيسان /أبريل   سويسرا

 
 

السيد علي عبد   علي 
 حسني العرادي

  2020نيسان /أبريل   البحرين

  2017نيسان /أبريل   اململكة املتحدة كليود أ.  السيدة 
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 األعضاء

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   أملانيا السيد ب. فابريتيوس
2019 

 

  2019آذار /مارس   السنغال السيد أ. غيي
تشـــــــــرين األول /أكتوبر   أفغانستان ف. كويفالسيدة 

2020 
 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   األرجنتني ف. بيندوالسيد 
2021 

 

تشـــــــــرين األول /أكتوبر   الكونغو االك -السيد ب. مبوكو
2017 

 

  2021نيسان /أبريل   فنزويال سولورزانوالسيدة 
 

 

 
 جلنة القضايا املتعلقة بالشرق األوسط :.2 
تشــــــــــــــرين األول  27يف  القواعــد النــاظمــة لعمــل اللجنــة على التعــديالت املقرتحــة على  اجمللس احلــاكموافق 
 . عضوية اللجنة حاليا على النحو التايل:2016

تاريخ بدء  البلد سماإل 
 املدة

 مالحظات نتهاء املدةتاريخ ا

  2018آذار / مارس   تشيلي باسكال ألينديد. السيدة  الرئيس

 األعضاء

  2018آذار / مارس   فلسطني السيد عزام األمحد
الســـــــــــــــيــد حممــد علي حممــد 

 ياحملرز 
اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
 العربية املتحدة

  2020آذار / مارس  

تشـــــــرين األول / أكتوبر   إيطاليا السيد ج. فارينا
2017 

 

  2020آذار / مارس   فرنسا س. غوتيه السيدة 
تشــــــــــــرين األول /أكتوبر   ليسوتو ن. موتساميالسيدة 

2019 
 

تشــــــــــــرين األول /أكتوبر   إندونيسيا السيد ر.  مناوار
2018 
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تشــــــــــــرين األول /أكتوبر   سويسرا . موريالسيد ف
2018 

 

تشــــــــــــرين األول /أكتوبر    
2019 

 

تشـــــــرين األول / أكتوبر   سلوفينيا السيد م. تاسنري فاتوفيك
2018 

 

  2018آذار / مارس   بلجيكا س. فينيالسيدة 
     شاغر
     شاغر
     شاغر

 
 

 جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين: .3
 

 مالحظات تهاء املدةتاريخ ان تاريخ بدء املدة البلد سماإل 
ة ن. علي السيد الرئيس

  أسيجاف
تشــــــــــــــــريــن األول / أكــتــوبــر   أندونيسيا

2017 
 

تشــــــــــــــــريــن األول / أكــتــوبــر   اجلزائر السيدة ي. مفتايل اجملموعة اإلفريقية
2016 

 

  2020آذار / مارس   موريتانيا دوفالالسيد أ. 

 
 اجملموعة العربية

األستاذة مثابة حاج 
 عثمان حسن

  2020آذار / مارس   السودان

     شاغر

جمموعة آســــــــــيا واحمليط 
 اهلادئ

ن. علي الســــــــــــــيدة 
 أسيجاف

  2019آذار / مارس   إندونيسيا

  2019آذار / مارس   باكستان السيد م. حراج
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ف. الســـــــــــــــــــــيـــــــدة  أوراسياجمموعة 
 برتينكو 

روسيا 
 يةاالحتاد

  2017نيسان / أبريل  

تشــــــــــــــــريــن األول / أكــتــوبــر   انقريغيزست ك. زولوشيف السيد
2020 

 

جمموعة أمريكا الالتينية 
 ومنطقة البحر الكارييب

تشـــــــــــــــــريـــن األول /أكـــتـــوبـــر   فنزويال السيدة
2020 

 

الســـــــــــــــيـــد ل. دوكيـــه 
 غارسيا

/أكـــتـــوبـــر  تشـــــــــــــــــريـــن األول  كولومبيا
2018 

 

 
 +12جمموع 

تشــــــــــــــــريــن األول / أكــتــوبــر   السويد م. غرينالسيدة 
2019 

 

تشــــــــــــــــريــن األول / أكــتــوبــر   بلجيكا كسالسيد ب. ماهو 
2019 

 

 
 اللجنة االستشارية حول مرض فقدان املناعة وصحة االم واملولود احلديث الوالدة والطفل:  .4

 مالحظات املدة تهاءتاريخ ان تاريخ بدء املدة البلد سماإل 
  2018أيلول/ سبتمرب   تنزانيا السيد ف. ندغوليل الرئيس

     شاغر نائب الرئيس
 
 
 
 
 

 األعضاء

  2019أيلول/ سبتمرب   أمريكا السيد أ. بابلويان
تشـــــــــــــــــريــن ثــــــــاين/ نــوفــمــرب   أسرتاليا ب. بايرالسيدة 

2016 
 

تشـــــــــــــــــريــن ثــــــــاين/ نــوفــمــرب   بلجيكا وكسالسيد أ. ديست
2019 

 

تشـــــــــــــــــريــن ثــــــــاين/ نــوفــمــرب   جنوب أفريقيا السيد م. غوكوانا
2016 

 

تشـــــــــــــــــريــن ثــــــــاين/ نــوفــمــرب   السويد ي. كارلسونالسيدة 
2019 

 

  2019أيلول/ سبتمرب   إيطاليا ب. لوكاتيلليالسيدة 
  2019متوز/ يوليو   بنغالدش السيد ح. ميالت
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تشــــــــــــــــــريــــن أول/ أكــــتــــوبــــر   روندا السيد س. سيبوهورو
2019 

 

  2018متوز/ يوليو   اهلند السيد ك. سوالنكي
ـــــــــــــــة  السيد ف. سواريز مجـــــــــــــــهـــــــــــــــوري

 الدومينيكان
تشـــــــــــــــــريــن ثــــــــاين/ نــوفــمــرب  

2018 
 

الواليات املتحدة  ب. يلالسيدة  املستشار اخلاص
 األمريكية

تشـــــــــــــــــريــن ثــــــــاين/ نــوفــمــرب  
2018 

 

 
 

 ) اجلندرية(:موعة الشراكة بني الرجال والنساءجم .5
 

 مالحظات تهاء املدةتاريخ ان تاريخ بدء املدة البلد سماإل 
    النروج السيدة ج. إلديغارد الرئيس
 

 األعضاء
    كينيا السيد إ. إيثورو

السيد جاسم علي 
 دأمح

مـــــــــــــــــــــــــــــارات اإل
 العربية املتحدة

   

م. مينسا  السيدة
 ويليامز

    ناميبيا
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 احلوار حول قربص:مسّهلي جمموعة  .6

 مالحظات نتهاء املدةتاريخ ا تاريخ بدء املدة البلد سماإل
    إيرلندا السيد م. بوركي

السيد ب. فان دن 
 يسشهدر 

    بلجيكا

السيد ج. دي ماتوس 
 روزا

    برتغال
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:جتماع رؤساء اجملموعات اجليوسياسيةا – سادسا    
 
 

تشرين األول  23 يفحد الواقع الربملاين الدويل ظهر يوم األاد عقد اجتماع لرؤساء اجملموعات اجليوسياسية لالحت
برئاسة السيد صابر شودري ، رئيس االحتاد الربملاين الدويل وقد شارك السيد ياسني جابر ، 2016/ أكتوبر 
ور املدرجة ، دولة الرئيس نبيه بري، وذلك لبحث عدد من األمالعريبعن رئيس االحتاد الربملاين  ممثالً بصفته 
، 20121-2017ى جدول األعمال أبرزها مناقشة االسرتاتيجة املقرتحة لالحتاد الربملاين الدويل للفرتة عل

 والشواغر يف هيئات االحتاد، حيث مت االستماع إىل خمتلفومشاركة النساء ضمن االحتاد الربملاين الدويل، 
ّم االحّتاد، ياسية على كافّة األمور اليت هتومتّ اّطالع رؤساء اجملموعات اجليوس وجهات النظر حول هذه املواضيع.

وهذا االجتماع يعّد من اإلجراءات املهّمة اليت بدأ االحّتاد مؤّخرًا باتّباعها، لغاية الّتشاور والوقوف على رأي 
 مكونات االحّتاد من خمتلف القارات.

 
 

العربية: الربملانية االجتماع التنسيقي للوفود - سابعا    
 

 الرئيس نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، االجتماع التنسيقيترأس دولة 
، 23/10/2016يوم األحد بتاريخ الذي عقد داخل االحتاد الربملاين الدويل،  للمجموعة الربملانية العربية،

للمجلس  199والدورة  ،135وذلك للتشاور حول القضايا املدرجة يف جدول أعمال كل من اجلمعية 
 وذلك  ملناقشة مشروع جدول األعمال التايل: ،احلاكم

االستماع لعرض من السيد علي جاسم أمحد، عضو اجمللس الوطين االحتادي، )دولة اإلمارات  -1
ول العربية املتحدة (،  ممثل اجملموعة الربملانية العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل، ح

 أعمال اللجنة.
 تفاق على مرشحي اجملموعة العربية للمراكز الشاغرة، يف اللجان الدائمة والفرعية لالحتاد.اال -2
  تبادل األراء حول طلبات إدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول أعمال اجلمعية واجمللس احلاكم.-4
 
 



57 

 

 التاريخ عنوان البند الشعبة الربملانية

االنعكاسات السلبية للتدابري االقتصادية القسرية أحادية اجلانب ) العقوبات     اجلمهورية العربية السورية 
 .( على حقوق اإلنساناالقتصادية

17/10/2016 

دور الربملانات يف استكمال عملية االعرتاف الدويل بدولة فلسطينية مستقلة،    اململكة املغربية
 القدس الشرقية.ذات سيادة وعاصمتها 

18/10/2016 

 الدميقراطية األنظمة يف أساسيا عنصرا باعتباره السلطات بني الفصل احرتام اريةالبوليف فنزويال مجهورية
 .الدميقراطيات داخل فريدة كمؤسسات  الربملانات سري حلسن وضمانا

19/10/2016 

 20/10/2016 .املقصد بلدان إىل طريقهم يف املهاجرين سالمة ضمان أوغندا

 انالسك محاية مسؤولية(: سوريا) حلب مدينة يف اإلنسانية احلادة األزمة املكسيك
 . اإلنسانية تراث على واحلفاظ األساسية حقوقهم وضمان املدنيني،

21/10/2016 

 21/10/2016 .حلب يف سيما وال سوريا، يف اإلنساين والوضع احلرب أملانيا

السودان، دور الربملانات يف احلفاظ على السالم معاجلة الصراع يف جنوب  كينيا
 .واألمن

23/10/2016 

دور الربملانيني يف محاية مبدأ سيادة الدول وحصانتها من اخلضوع للقضاء     دول جملس التعاون اخلليجي
الوطين ألي دولة، وتبين أي تشريعات أحادية تقّوض هذا املبدأ الذي يعد 

 يل، واملعاهدات الدولية، وميثاق األمم املتحدة.انتهاكاً ملبادئ القانون الدو 

23/10/2016 

 
 ما يستجد من أعمال.-5
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يل طلب دولة الرئيس بري من عضو اللجنة التنفيذية يف االحتاد الربملاين الدو بعد املوافقة على جدول األعمال  
مارات العربية إلاالحتادي يف دولة ابصفته ممثاًل للمجموعة العربية السيد علي جاسم ، عضو اجمللس الوطين 

 ويف ما يلي نصه:عن اجتماعات اللجنة التنفيذية  تقريراً املتحدة، أن يقدم 
 دولة الرئيس نبيه بري رئيس االحتاد الربملاين العريب 

 أصحاب املعايل رؤساء الربملانات العربية 

 األخوة واألخوات الزمالء .. أعضاء اجملموعة العربية ،،

 وبعد ،، ..الســــالم عليكـــم ورمحــــة هللا وبركاتـــه 

( الذي انعقد يف   274يسعدين أن أقدم لكم هذا التقريــر للموضوعـــات اليت مت تدارسها يف اللجنـــة التنفيذية الـ )

، حيث سيوضح التقرير القضايا املتعلقة بالبعد العريب وكذلك ما يتعلق بعمل االحتاد  2016أكتوبر 20- 22 جنيف / سويسرا يف 

لربملاين ا الربملاين الدويل ، باإلضافة إىل أن التقرير سيوضح النتائج اليت توصلت إليها اللجنة املالية املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد

 الدويل .

 وسينقسـم التقريـــر إىل :

 ــايا املتعلقــــة بالبعد العريب ) أوضاع الربملانات العربية (.القضـ 

  ( التعديالت  2021 – 2017القضايا املتعلقة بعمل االحتــــاد الربملـــاين الدويل ) إسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل لألعوام ،

 املتعلقة بقواعد وأنظمة االحتــاد (.

  عن اللجنة التنفيذية والقرارات الصادرة عنها .اجتماع اللجنة املالية املنبثقة 

  ) موضوعات أخرى ) تطوير املوقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل + القمة العاملية لرئيسات الربملانات                                                                                                                                                                                         
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 القضــــــايا املتعلقة بالبعـد العريب : –أوال  

 املوضوعات املتعلقة بالربملانات العربية األعضاء يف االحتـــــاد :

حتاد ، ) إعادة انضمام إىل عضوية االأود إحاطتكم علما أنه مل يتم تقدمي أية طلبات بشسن املسائل املتعلقة حبالة األعضاء 

 من الربملانات العربية يف دورهتا احلالية . وطلبات احلصول على صفة مراقب يف االحتاد (

شهدها الدول حتاد استعرض تقريراً حول أهم التطورات السياسية اليت تفإن األمني العام لالأما ما يتعلق بأوضاع الربملانات العربية 

 ) اجلمهورية اليمنية ، اجلمهورية العربية السورية ، ليبــيا ، الصومال وجنوب السودان (. األعضاء يف كل من

ت دون إرسال بعثة حالسوريا  فقد أوضح األمني العام بسن األوضاع األمنية والسياسية الراهنة يفما يتعلق باألوضاع يف سوريا 

على حقيقة  على أن يتم إيفاد بعثة برملانية إىل األراضي السورية لإلطالعلتقصي احلقائق بناء على ما مت االتفاق بشسنه مسبقاً ، 

موافاة  ن يتموعلى أ -إال أنه سيتم االتفاق بشسن ذلك مع السلطات السورية  -األوضاع اإلنسانية فيها خالل الفرتة القادمة  

 . 2017 بنغالديش يف إبريل –يف االجتماع القادم الذي سينعقد يف دكا  اللجنة التنفيذية بسية مستجدات هبذا الصدد

اع السياسية أشار األمني العام بسنه مت وضع الربملان اليمين حتت املراقبة بسبب األوض – اجلمهورية اليمنيةأما ما يتعلق باألوضاع يف 

انقسم الربملان لذي ابة منذ قيام مجاعة احلوثي باالنقالب على احلكومة الشرعية ، وأن الربملان املنتخب مت حله  و واألمنية  املضطر 

على إثره  إىل جمموعة تدعم احلكومة اليمنية وجمموعة أخرى تدعم مجاعة احلوثي ، وأفاد رئيس الربملان الدويل بسن السفري اليمين يف 

وفد حسب القائمة الواردة من جدة واألخرى الواردة من صنعاء وقد مت االتفاق على دعوة الوفدين جنيف قد قدم كشفا بسمساء ال

 إىل جنيف ، وسيقوم الرئيس االحتاد باالجتماع مع الوفدين لتحديد رئيس الوفد .
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 القضـــــــايا املتعلقــــة بعمل االحتــــاد الربملـــاين الدويل : -ثانيا  

 ( :  2021 – 2017اد الربملاين الدويل ) إسرتاتيجية االحت .1

 7( واليت ركزت على )  2021 – 2017استعرضت اللجنة التنفيذية مسودة إسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل خالل الفرتة ) 

 ( أهداف رئيسية باإلضافة إىل املبادرات اليت يتم من خالهلا حتقيق هذه األهداف وهي : 

  ة وبناء القدرات ) تطوير وضع معايري للربملانات الدميقراطي األول : بناء برملانات قوية ودميقراطيةاهلدف االسرتاتيجي

 املؤسسية هلا (

 انات للمحافظة على ) تطوير الربمل اهلدف االسرتاتيجي الثاين : تطوير املساواة بني اجلنسني وتعزيز دور الشباب

 املساواة بني اجلنسني وضمان حقوق املرأة وتعزيز دورها وضمان مشاركة الشباب يف العملية السياسية وصناعة القرار(

  ( انات يف محاية حقوق الربملانيني وزيادة مسامهة الربملاهلدف االسرتاتيجي الثالث : محاية وتطوير حقوق اإلنسان

 (اإلنسان واحرتام القانون اإلنساين الدويل  محاية حقوق

 ات يف تنفيذ خطة ) مشاركة الربملان اهلدف االسرتاتيجي الرابع : مشاركة الربملانات لتنفيذ أجندة التنمية العاملية

 (2030التنمية املستدامة 

 ة السياسية من ن املصاحل) ضما اهلدف االسرتاتيجي اخلامس : املسامهة يف بناء السالم ومنع الصراع وحتقيق األمن

 خالل احلوار وتعزيز الدبلوماسية الربملانية (

 ات االحتاد الربملاين ) تعزيز احلوار يف فعالي اهلدف االسرتاتيجي السادس : تطوير احلوار والتعاون الربملاين املشرتك

 الدويل والتعاون الوثيق مع املنظمات الربملانية الدولية واإلقليمية (

  عمل األمم ) ضمان املشاركة الربملانية يفاتيجي السابع  : الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية اهلدف االسرت 

 (املتحدة وتعزيز العمل الربملاين مع منظمات أخرى " منظمة التجارة العاملية ومؤسسات بريتون وودز 
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 اتيجية .و وافقت اللجنة التنفيذية على رفع توصية للمجلس احلاكم االعتماد االسرت 

 . التعديــالت على قواعـد وأنظمـــة االحتـــاد الربملاين الدولــي :2

استعرضت اللجنة التنفيذية التعديالت املتعلقة بقواعد وأنظمة االحتاد الربملاين الدويل والذي مت مناقشته يف اجتماع اللجنة 

 كاآليت :  -  2016التنفيذية املنعقد يف لوساكا / زامبيا 

 : البنـــود الطارئــــة 

أشار أعضاء اللجنة التنفيذية بسمهية مراجعة القواعد العامة اليت ينص عليها النظام الداخلي لالحتاد يف شسن إعداد البنود 

الطارئة لالحتاد الربملاين الدويل وخاصة ما يتعلق مبعايري اختيار البند الطارئ باعتبار أن أحد اإلشكاليات اليت تواجه 

عات البنود الطارئة اليت تطرح من الدول األعضاء يف االحتاد تكمن يف عدم التوافق أو االتفاق بني تلك املعايري أو موضو 

القواعد أو املتطلبات الضرورية اليت جيب مراعاهتا يف طرح البنود الطارئة من الدول األعضاء لالحتاد وبني ما يتم طرحه من 

باإلضافة إىل أنه جيب التوضيح بشكل تفصيلي  حول ماهية احلدث الدويل اهلام ، البنود على جدول أعمال اجلمعية  ، 

 وكيف لالحتاد أن يعرب عن رأيه يف هذا الشسن وإصدار القرار ومتابعة تنفيذه .

 يفقررت اللجنة التنفيذية إبداء رأي اجملموعات اجليوسياسية بشسن القواعد العامة لطرح البنود الطارئة  –وبناء على ذلك 

 2016أكتوبر  26على أن يتم مناقشة ذلك يف االجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي سينعقد يف  -اجتماعات اجلمعية 

 : عضوية رئيس منتدى الشباب الربملانيني يف اللجنـة التنفيذيـــة 

الشباب الربملانيني  يس منتدىأشار أعضاء اللجنة التنفيذية بإمكانية التعديل على النظام الداخلي لالحتاد بشسن عضوية رئ

 -ة بشسن ذلك على إن يتم إبداء رأي اجملموعات اجليوسياسي -أسوة برئيسة منتدى النساء الربملانيات  يف اللجنة التنفيذية

 . 2016أكتوبر  26على أن يتم مناقشة ذلك يف االجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي سينعقد يف 
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  : الشراكــة بني اجلنسني 

أكدت اللجنة التنفيذية على أمهية زيادة نسبة متثيل املرأة يف الوفود الربملانية ومشاركتهم يف جلان االحتاد الربملاين الدويل 

خاصة أن هناك العديد من املوضوعات والقضايا املتعلقة بالنساء واليت يتم مناقشتها يف  %30وأجهزته بنسبة ال تقل عن 

ة نسبة قررت اللجنة التنفيذية إبداء رأي اجملموعات اجليوسياسية بشسن زياد –يل . بناء على ذلك جلان االحتاد الربملاين الدو 

أكتوبر  26سينعقد يف  للجنة التنفيذية الذي على أن يتم مناقشة ذلك يف االجتماع القادم –متثيل النساء يف الوفود الربملانية 

2016 . 

 لدويل : االجتماعات املستقبلية لالحتاد الربملاين ا .3

لالحتاد الربملاين  136)للجمعية )  – استضافة مجهورية بنغالديش الشعبية يف العاصمة دكا -اعتمدت اللجنة التنفيذية 

 الدويل  .

   االجتماعات املتخصصة 

ة يأشار األمني العام إىل أمهية التعاون بني االحتاد الربملاين الدويل واجملموعات اجليوسياسية يف االحتاد بشسن عقد املؤمترات اإلقليم

اليت مت اعتمادها يف  2030بشسن املوضوعات والقضايا  اليت باتت تشغل العامل اليوم خاصة ما يتعلق خبطة التنمية املستدامة 

( وحشد اجلهود  17عمل الدول خالل السنوات اخلمس عشرة املقبلة على  تطبيق أهداف التنمية الــ ) واليت ست 2015

للقضاء على الفقر جبميع أشكاله ومكافحة عدم املساواة ومعاجلة تغري املناخ وغريها من األهداف اليت مت اعتمادها يف خطة 

لذي من املؤمترات اإلقليمية اليت ستنعقد خالل الفرتة القادمة كاملؤمتر ا، كما أشار سعادته إىل أن هناك عدد  التنمية املستدامة

حول تغري املناخ ، والقمة العاملية لرئيسات الربملانات الذي سينعقد  2016سينعقد يف مراكش / اململكة املغربية يف نوفمرب 

ين االحتادي يف دولة اإلمارات سيستضيف هذه . وأشرُت إىل أن اجمللس الوط 2016دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ديسمرب 

حيث  -ل واليت ترتكز على دور ومسامهة الربملانيني يف صياغة املستقب  " متحدون يف أجل صياغة املستقبل "القمة بعنوان 
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تحدون لتحقيق م:  ، اجللسة الثانية متحدون لتعزيز األمن والسالماجللسة األوىل : ستتناول القمة مثانية حماور رئيسية وهي : 

لسة الرابعة :  اجل، متحدون للحفاظ على مناخ صحي لكوكبنا ، اجللسة الثالثة :  االزدهار االقتصادي ألجيال املستقبل

ابتكارات حتويلية: :  اجللسة السادسة،  حوكمة التسامحاجللسة اخلامسة : ،  الديناميكيات املتغرية املتعلقة بالتواصل السياسي

ويل الربملانات من حتاجللسة الثامنة : متحدون خللق جمتمع أكثر مشولية ، اجللسة السابعة : األخالقية ، الفرص واملعضالت 

 أجل خلق مستقبل أفضل ، 

 هتم حيث سيتم تناول القضايا واملوضوعات اليت حول الشباب واستشراف املستقبلكما نوهُت إىل أن هناك جلسة نقاش 

تتم ا وسبل معاجلتها ، باإلضافة إىل جلسة املائدة املستديرة لرئيســــــــات الربملانات ، وستخالشباب واإلشكاليات اليت يواجهوهن

" بعرض جمموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع . وقد أكدنا خالل العرض  " إعالن أبوظيبالقمة أعماهلا بـ

 لدويل واألمم املتحدة .   على إدراج اإلعالن كوثيقة رمسية يف االحتاد الربملاين ا

 اجتماع اللجنة املالية املنبثقــة عن اللجنـــة التنفيذيـــة : -ثالثا  

واليت تستهدف بصفة رئيسية على حتقيق األهداف  2017الربملاين الدويل للعام مشروع ميزانية االحتاد  –اعتمدت اللجنة املالية 

( ، وجتدر اإلشارة بسن املصروفات املرتتبة ملشروع امليزانية تبلغ 2021 – 2017الواردة يف إسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل )

ات الطوعية ) ( مليون فرنك ، واملسامه 10.2( مليون فرنك سويسري يف حني تبلغ مسامهات الدول األعضاء ) 15.9) 

 . (  مليون فرنك سويسري 4.2

بعد خفض مسامهــــات  الدول األعضــــاء يف االحتـــاد بنسبـــة وذلك  2016النتائج املالية للعام  -كما استعرض رئيس اللجنة 

مت إعادة  مع مسامهات الربملانات اليت 2016( فرنك سويسري يف  10.066.000لتصبـــح مسامهـــات األعضـــاء )  8.7%

 جزر القمر وغينيا .  –عضويتها يف االحتاد وهي : مجهورية مصر العربية 
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  ملاين "" صندوق التضامن الرب استعرضت اللجنة املالية مقرتحا مقدما من األمانة العامة لالحتاد حول  -باإلضافة إىل ذلك 

وهو آلية لتقدمي املساعدة املالية لربملانات اجلزر الصغرية  2016 والذي مت تقدميه يف اجتماع اللجنة التنفيذية املنعقد يف مارس 

النامية  لضمان مشاركتها يف األنشطة الرئيسية لالحتاد الربملاين الدويل ويهدف بشكل رئيسي إىل توسيع عضوية االحتاد الربملاين 

دافه ، وحيدد نوين للصندوق حيدد أهضع نظام قابو  -واقرتحُت يف شأن ذلك –الدويل بانضمام أكرب عدد من الربملانات إليه 

بناء على و املقصود بدول اجلزر الصغرية النامية ، وشروط االستحقاقات املالية هلذه الدول باإلضافة إىل املوارد املالية للصندوق 

 قررت اللجنة التنفيذيــة اعتماد املقرتح ورفعه إىل اجمللس احلاكم العتماده . –ذلك 

 موضوعات أخرى :

 ملوقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل : تطوير ا

أود إحاطتكم علما بسنه سيتم عرض النسخة التجريبية للموقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل باللغة االجنليزية يف اجلمعية 

 2016  مارس 18يف ، واجلدير بالذكر بسن اللجنة التنفيذية استعرضت يف اجتماعها املنعقد   2016( يف أكتوبر 135الـ)

النسخة األولية من املوقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل الذي مت تطويره مع اجمللس الوطين االحتادي لدولة اإلمارات وذلك يف 

موقع رمجة ت إطار تعاونه مع األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل بشسن تطوير املوقع االلكرتوين لالحتاد بشكل كامل باإلضافة إىل

 التوقيع على اتفاقية ، والذي على إثره مت  الويب الثابت بسربعة لغات رمسية وهي :  العربية ، اإلجنليزية ، الفرنسية ، واإلسبانية

، وهتدف هذه االتفاقية  إىل تعزيز دور الربملانات العربية يف املشاركة الفعالة يف  2016تطوير املوقع االلكرتوين لالحتاد يف مارس 

 احملافل الدولية املختلفة وتطوير أدوات التواصل والبحث يف املوقع االلكرتوين لالحتاد.

 املواضيع املطلوب إبداء الرأي فيها من اجملموعة العربية : 

على  -اعد العامة لطرح البنود الطارئة يف اجتماعات اجلمعية لالحتاد الربملاين الدويل إبداء رأي اجملموعة العربية بشسن القو  .1

 . 2016أكتوبر  26أن يتم مناقشة ذلك يف االجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي سينعقد يف 
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ى أن على أن يتم مناقشة لإبداء رأي اجملموعة العربية بشسن عضوية رئيس منتدى الشباب الربملانيني يف اللجنة التنفيذية ع .2

 . 2016أكتوبر  26ذلك يف االجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي سينعقد يف 

على أن يتم  - %30إبداء رأي اجملموعة العربية بشسن زيادة نسبة متثيل النساء يف الوفود الربملانية بنسبة ال تقل عن  .3

 . 2016أكتوبر  26سينعقد يف للجنة التنفيذية الذي  مناقشة ذلك يف االجتماع القادم

حث الربملانات العربية يف املسامهـــة يف عقد أنشطــة وبرامج عمل مع االحتاد الربملاين الدويل خالل الفرتة القادمة السيما  .4

 أن هناك برامج وأنشطه مت عقدها مع اجملموعات اجليوسياسية األخرى يف االحتاد الربملاين الدويل . 

يف مارس  136)للجمعية )  – العربية بشسن استضافة مجهورية بنغالديش الشعبية يف العاصمة دكاإحاطة اجملموعة  .5

2017  . 

  2018يف أكتوبر  137)للجمعية )  –سانت بطرسربغ –إحاطة اجملموعة العربية بشسن استضافة روسيا  .6

املية لرئيسات العربية املتحدة للقمة الع إحاطة اجملموعة العربية بشسن استضافة اجمللس الوطين االحتادي لدولة اإلمارات .7

 . 2016الربملانات الذي سينعقد يف ديسمرب

عية إحاطة اجملموعة العربية بشسن عرض النسخة التجريبية للموقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل باللغة االجنليزية يف اجلم .8

 . 2016( يف أكتوبر 135الـ)

خذ مبالحظاهتم ألتقدم الوفد املغريب باستفسار عن أسباب عدم ا تمعنياجملولدى مناقشة التقرير من قبل 
، كما حتفظ الوفد القطري 2021-2017املقدمة حول االسرتاتيجة املقرتحة لالحتاد الربملاين الدويل لألعوام 

 على الفقرة احملددة لنسبة مشاركة النساء يف احلياة السياسية والربملانية .  
شوابكة مني العام لالحتاد السيد فايز الألالوفد املغريب طلب دولة الرئيس بري من السيد اوردًا على مداخلة 

مني العام لالحتاد أن املالحظات اليت وردت من قبل الشعب الربملانية العربية حول ألا فوضح ،توضيح األمر
والسيد  ،اين الدويلاالحتاد الربمل مانة العامةألىل كل من اإيف الوقت احملدد  وأرسلتترمجتها  متتاالسرتاتيجة قد 

 علي جاسم بصفته ممثل اجملموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد.
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التجربة ونوه ب ،على مداخلة رئيس الوفد القطري حول دور املرأة شدد الرئيس بري على حقوق املرأة ورداً 
 .اعلة يف الربملان التونسيالتونسية يف التسكيد على ذلك يف الدستور، مشيداً مبشاركتها الف

وقامت األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب باإلجابة عن كافة التساؤالت اليت تضمنها التقرير، السيما املواضيع 
 املطلوب إبداء الرأي فيها من اجملموعة العربية. وفيما يلي اإلجابات اليت قدمت:

 
امة لطرح البنود الطارئة في اجتماعات الجمعية لالتحاد البرلماني إبداء رأي المجموعة العربية بشأأأال العواعد الع -1

 . 2016أكتوبر  26على أل يتم مناقشة ذلك في االجتماع العادم للجنة التنفيذية الذي سينععد في  -الدولي 

   يجب ان تركز البنود الطارئة على قضييية مامة تح ى بامتماا الديييدات والدييادة األعضييا ا ويكون الحد

يتزامن مع قرب انعقاد المؤتمرا ويفضيييييييل  ن تحدد مدة   تاريك ل والي لتفادا كثرة البنود الطارئة التي 

 تقدا من البرلمانات األعضا ا ويتري مامش الحركة بشكل اكبر إلى البنود االضافية.

شبابإبداء رأي المجموعة العربية  -2 لى أل على أل ع ذيةفي اللجنة التنفي البرلمانييل بشال عضوية رئيس منتدى ال

 . 2016أكتوبر  26يتم مناقشة ذلك في االجتماع العادم للجنة التنفيذية الذي سينععد في 

  تؤيد المجموعة العربيةا ودعماً للشيبابا  ن يكون رئي  منتد  الشيباب عضيواي في اللجنة التنفياية  ديوة

 .الندا بمنتد  

سبة تمث -3 شال زيادة ن سبة ال تعل عل إبداء رأي المجموعة العربية ب ساء في الوفود البرلمانية بن على  - %30يل الن

 . 2016أكتوبر  26للجنة التنفيذية الذي سينععد في  أل يتم مناقشة ذلك في االجتماع العادم

  بد  الوفد القطرا تحف ه على تحديد الندبةا ومع  ننا نؤيد تشجيع مشاركة الندا  في الحياة الديادية 

تحديد نديييييييبة معينة يتعاري وبصيييييييوصيييييييية بعي الدولا لالي يتا دعوة البرلمانات  والبرلمانيةا إال  ن

 بتشجيع مشاركة  الندا  دون تحديد ندبة محددة.

حث البرلمانات العربية في المساهمـأأـأأـأأة في ععد أنشطـأأـأأة وبرامج عمل مل االتحاد البرلماني الدولي خالل الفترة  -4

عدها مل المجموعات الجيوسأأأأياسأأأأية األخرى في االتحاد البرلماني العادمة السأأأأيما أل هناك برامج وأنشأأأأطه تم ع

 الدولي . 

 موافقة. 

في  136)للجمعية )  – اسأأتضأأافة جمةورية بنغالديش الشأأعبية في العاصأأمة دكاإحاطة المجموعة العربية بشأأال  -5

 .  2017مارس 

 موافقة. 

 . 2018 أكتوبرفي  137)للجمعية )  –سانت بطرسبرغ –روسيا استضافة إحاطة المجموعة العربية بشال  -6

 موافقة. 
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إحاطة المجموعة العربية بشال استضافة المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة للعمة العالمية  -7

 . 2016لرئيسات البرلمانات الذي سينععد في ديسمبر

 موافقة. 

ل االلكتروني لالتحاد البرلماني الدولي باللغة إحاطة المجموعة العربية بشأأأأأأأال عرة النسأأأأأأأخة التجريبية للموق -8

 . 2016( في أكتوبر 135االنجليزية في الجمعية الـ)

 موافقة. 

، فقد الحتادللمراكز الشاغرة، يف اللجان الدائمة والفرعية لباالتفاق على مرشحي اجملموعة العربية  وفيما يتعلق
غرة إذا كانت احلق يف االحتفاظ باملراكز الشا للمجلسمت التوضيح أنه هناك قرار سابق من اجملموعة العربية أن 

 كمال فرتة العضوية.بعضو من اجمللس نفسه الست استبدالهالعضو ملنصبه يف جملسه، ويتم الشغور نتيجة فقدان 
لالحتاد الربملاين الدويل  شدد دولة الرئيس  135معية العامة الطارىء الذي سيقدم إىل اجل إىل البند أما بالنسبة

، رئيس أمل القبيسي ودعى الدكتورةعلى توحيد املوقف العريب يف اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل، بري 
رىء الذي طا، بصفتها رئيس جلنة صياغة توحيد البند اللدولة األمارات العربية املتحدة ياجمللس الوطين االحتاد

 جنة.توصلت إليه الل إطالع اجملتمعني على ما إىلعمال اجلمعية أسيقدم باسم اجملموعة العربية يف 
ن أال إ املشاركني، عضاءالقى قبول األ أطلعت معايل الدكتورة القبيسي، اجملتمعني على صيغة املقرتح الذيو 

 الوفد السوري متسكها باملقرتح. ةكدت رئيسأعندها  ،باقرتاحه رئيس الوفد السعودي متسك
 نّتفقن أفسيضعف املوقف العريب واملطلوب  ،ذا مل نكن موحدين حيال البند الطارىءإوقال الرئيس بري: "

 .من خالل الصياغة املقرتحة للجنة اليت تفي وتراعي كل االقرتاحات"
ديبلوماسية ل وفق الن نعمأ ،فحيث توجد نقاط اخلال ،ضاف: "من واجباتنا يف االحتاد الربملاين العريبأو 

 .لوماسية احلقائب"بن نتميز عن دأالربملانية و 
:للمجموعة اإلسالميةاالجتماع التنسيقي  - ثامنا    

 
ة الرئيس نبيه بري، دول، برئاسة داخل االحتاد الربملاين الدويل، وفود اجملموعة الربملانية اإلسالمية عقدت

اريخ اجتماعها التنسيقي، يوم األحد بت ،رئيس جملس النواب اللبناينرئيس االحتاد الربملاين العريب، 
 ، وذلك  ملناقشة مشروع جدول األعمال التايل:23/10/2016
 تماع.سالمي بشسن االجإلعضاء مبنظمة التعاون األكلمة خمتصرة لألمني العام الحتاد جمالس الدول ا .1
جلمعية جتماع ااتبين موقف موحد بشسن القضايا ذات االهتمام املشرتك للمجموعة اإلسالمية يف  .2

 اخلامس والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل على بنود جدول األعمال .
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 ما يستجد من أعمال . .3

وىل، فلسطني ألقبلتنا ا إىلعلينا العودة  نّ أ" ،دولة الرئيس نبيه بري كدوبعد املوافقة على جدول األعمال أ
الشيء الوحيد الذي يذكرنا اليوم بفلسطني هم فتية فلسطني الذين يتصدون لقوات  إن :"والقدس"، وقال

وأكد على ضرورة أن نقدم أنفسنا لالحتاد مبوقف موحد إزاء القضايا املطروحة  سرائيلي بالسكني".إلاالحتالل ا
د عمال اجلمعية العامة لالحتاأطلبات إدراج بنود طارئة على جدول وخبصوص  ،اجلمعيةعلى جدول أعمال 

ماهلا من و باعتماد بند طارىء ضد العقوبات اليت تتعرض هلا سوريا  قدم الوفد السوري اقرتاحاً الربملاين الدويل 
لدولة الفلسطينية على قيام ا يؤكد كذلك قدم الوفد املغريب اقرتاحاً   .نسانعلى الشعب السوري وحقوق اإل تسثري

لسيادة  سافراً  تهاكاً يشكل اننه أ معترباً  مريكي جستاً ضد القانون األ فد السعودي اقرتحاً كذلك قدم الو   .املستقلة
 .الدول
 ن جستاً أمحاية سيادة الدول"، مضيفا :ن كل هذه االقرتاحات تتالقى حتت عنوان إ" :الرئيس بري دولة وقال

هم عامل اقتصادي مساعد للبنان هو أن إذ إ ،نصف الشعب اللبناين من دون قانونعلى  "مطبق عملياً 
متزايدة  مخس سنوات نواجه ضغوطاً  حوايلمليارات دوالر، ومنذ  8و 7حتويالت املغرتبني اليت تقدر بني 

 و الذي تتعرض له بعض الدول العربية".أيشبه احلصار القائم  اً وحصار 
توحيد االقرتاحات  ىلإالعريب يف اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل، داعيًا على توحيد املوقف  كما شّدد

 .محاية سيادة الدول : عمال اجلمعية حتت عنوانأالعربية للبند الطارىء يف 
االقرتاح املوحد  تشكيل جلنة صياغة لوضع واقرتحوركز على التوفيق بني اقرتاحات السعودية وسوريا واملغرب، 

مجهورية السودان، وعضوية دولة فلسطني و  ،برئاسة رئيسة اجمللس الوطين االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
 جتماع اجملموعة الربملانية العربية.اخالل يف حها اقرت اعلى أن تقدم 

:للمجموعة األسيويةاالجتماع التنسيقي  - تاسعا    
 

يوم  ،يقي املعتاداجتماعها التنس ،الربملاين الدويل االحتادداخل  الربملانية اآلسيويةوفود اجملموعة  عقدت
 مشروع جدول األعمال التايل: ووافقت على ،23/10/2016األحد بتاريخ 

 .للجمعية الربملانية األسيوية.كلمة خمتصرة لألمني العام  .1
 .لالحتاد الربملاين الدويل  جدول اعمال اجلمعية العامةدراسة طلبات إدراج بنود طارئة على  .2
 ، املشاركة، املشاركة الفاعلة.2016الربملانية األسيوية خالل عام  اجلمعيةنشاطات  .3
 ما يستجد من أعمال . .4
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:أنشطة االحتاد الربملاين العريب –عاشرا    
 

  اللبناين: رئيس جملس النواب العريب،نبيه بري ، رئيس االحتاد الربملاين نشاط دولة الرئيس  -أوال  
 :عمال اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل أرئيس بري سلسلة لقاءات على هامش عقد ال

 حيث التقى كل من :
 العال. علي عبد رئيس جملس النواب املصري الدكتور 
 .رئيسة جملس الشعب السوري الدكتورة هدية عباس 
 محدعزام األ رئيس الوفد الفلسطيين السيد. 

 .ريبيف اطار االحتاد الربملاين العو الثنائي  حول العالقات والتعاون املشرتك مع كل ٍّ منهمودار احلديث 
 ن :فالتقى كل م عقد عدة لقاءات مع رؤساء برملانات ووفود برملانية مشاركة يف اجلمعية. كما   

  ، نائب رئيس جملس النواب األندونيسي 
  األسرتايل طوين مسيثرئيس الربملان، 
   وسط وعرض معه الوضع يف الشرق األ ،أياز صادق رئيس جملس النواب الباكستاين سردار

 إىل زيارةية دعوة رمس إىل دولتهووجه صادق  والتعاون بني الربملانني اللبناين والباكستاين،
  باكستان،

   دعوة مماثلة إىل دولتهرئيس جملس الشيوخ الباكستاين الذي وجه. 
عاون اإلسالمي، يف منظمة التاإلسالمية األعضاء الربملانية ويف إطار متصل ترأس االجتماع التنسيقي للوفود 

 وكذلك اجتماع الوفود الربملانية العربية املشاركة. وشارك يف كافة فعاليات اجتماعات اجلمعية واجمللس احلاكم.
  األمانة العامة لالحتاد:نشاط  -ثانيا  

للمجلس ، 198لوالدورة ا، 135عمال اجلمعيه أ اجتماعات العامة لالحتاد الربملاين العريب يف شاركت األمانة
 . لالحتاد الربملاين الدويل احلاكم

وقد أسهمت بنشاط ملحوظ يف مجيع أعمال اجلمعية من حيث متابعة اجللسات العامة واجتماعات اللجان، 
 .واجتماعات اجمللس احلاكم 

،  واجمللس احلاكم واللجان الدائمة، 135مذكرة تضمنت عرضاً شاماًل ملختلف أنشطة اجلمعية  مت توزيعفقد 
 كما مت توزيع قرص ليزي حيتوي على ترمجة ألنظمة االحتاد الربملاين الدويل.
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نسيق مواقفها حول خمتلف لت املؤمترالذي عقدته الوفود العربية قبل بدء أعمال  التنسيقيالتحضري لالجتماع مت و 
 . املؤمتر وانتخاب ممثليها يف اللجان الدائمة العضوية سيعاجلهاالقضايا اليت 

 التقى األمني العام لالحتاد مع كل من :
 رئيس االحتاد الربملاين الدويل.

 األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل.
 األمني العام لالحتاد الربملاين االفريقي.

 العام للجمعية الربملانية املتوسطية.األمني 
 األمني العام اجلمعية الربملانية لرابطة  الدول املستقلة.

م ندوة موضوع تنظيالذي عرض معه  ضاء يف منظمة التعاون االسالمياألمني العام الحتاد جمالس الدول االع
هر  حيث مت االتفاق على عقد الندوة يف خالل ش ،معهمبالتعاون وذلك برملانية، حول ماتتعرض له القدس، 

 يف مكان سيتفق عليه الحقا ملناقشة املوضوعني اآلتيني: 2016كانون األول / ديسرب  
 دور الربملانيني يف مساندة الشعب الفلسطيين ونضاله الباسل. .1
 وضع رؤية ملواجهة خطط هتويد القدس. .2

لعريب  البحث معهم يف إعادة إحياء الرابطة الربملانية للتعاون اكما التقى عدداً من الربملانيني األوروبني، ومت
 األورويب، وإعادة تفعيل احلوار الربملاين العريب األورويب املشرتك.
****** 

تطوير  إىل هنا أن تؤديأمالحظات من ش ، ورجائي إبداء أيالفائدة املرجوة هذا التقرير حيققأن  أمال  
 املستقبلية املتعلقة بالفعاليات الربملانية املختلفة. التقاريرنوعية 

واألمانة العامة حريصة كل احلرص، على إبراز كل ما من شأنه أن يسهم يف مشاركة اجملموعة الربملانية 
العربية بفعاليات اجلمعية العامة واجمللس احلاكم، مبا ينعكس إجيابيا  على القضايا اليت تطرحها أو تدعهما 

 العربية. اجملموعة
 وتفضلوا بقبول وافر احرتامي وتقديري    

 فايز الشوابكة
 

 األمني العام
 لالحتاد الربملاين العريب
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 روسيا وسوريا -5أملانيا واملكسيك     -4   اخلليجدول  -3   كينيا  -2املغرب    1- على البنود الطارئةالتصويت  لنتائجاجلدول التفصيلي 
األصوات  األعضاء

 احملددة
األصوات 

مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

 X                14 14 أفغانستان 1
 X                11 11 البانيا 2
    15  15    15   15   15 15 15 اجلزائر 3
  10     10 10   10   10   10 10 أندورا 4
    14 14   10  4   14 6  8 14 14 انغوال 5
 X                16 16 األرجنتني 6
    11 5  6 11   11   11   11 11 أرمينيا 7
   14    14  14   14   14  14 14 اسرتاليا 8
   9 3   12 12   12    12  12 12 النمسا 9
 X                12 12 أذربيجان 10
   11    11   11 11     11 11 11 البحرين 11
    20 20     20 20     20 20 20 بنغالدش 12
 X                13 13 بالروسيا 13
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األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

   13    13  13   13   13  13 13 بلجيكا 14
  12    4 8  4 8  4 8  4 8 12 12 بينني 15
  5  5 2  8 4  6 4  6 3  7 10 10 بوتان 16
بوليفيا  17

)دولة 
متعددة 

 القوميات(

12 12 12     12   12  12  12    

البوسنة  18
 واهلرسك

11 11                X 

 X                11 11 بوتسوانا 19
  22     22   22   22   22 22 22 الربازيل 20
  10   10   10   10   10   10 12 بلغاريا 21
بوركينا  22

 فاسو
13 13 13     13 13   10  3   13  
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األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

  12   12   12     12   12 12 12 بروندي 23
الرأس  24

 األخضر
10 10   10 10     10 10     10  

  6  7 13     13  13   13  13 13 كمبوديا 25
 X                13 13 الكامريون 26
   15    15  15   15   15  15 15 كندا 27
  13     13 13     13 13   13 13 تشاد 28
  10     10   10 10   5  5 13 13 تشيلي 29
    23  23    23 18  5 10  13 23 23 الصني 30
   14    14 14   14   14   14 14 كولومبيا 31
 X                10 10 جزر القمر 32
 X                0 11 الكونغو 33
 X                11 11 كوستا ريكا 34
    13 13   13   13     13 13 13 كوبا 35
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األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

 قربص 36
 

10 10 5  5   10   10 6  4 10    

مجهورية  37
 التشيك

13 13   13   13   13 13     13  

مجهورية كوريا  38
الشعبية 

 الدميقراطية

14 10 10     10 10    10  10    

مجهورية  39
الكونغو 

 الدميقراطية

17 17   17 17     17   17   17  

   10    10  10  10   5  5 12 12 الدمنارك 40
 X                10 10 جيبويت 41
مجهورية  42

 الدومينكان
12 12   12   12   12 12     12  
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األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس الرابعالبند  البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

    10 10   10   10     10 10 13 اإلكوادور 43
    19 19     19 19     19 19 19 مصر 44
 X                12 12 السلفادور 45
  11     11  11    11   11 11 11 ةغينيا االستوائي 46
   11    11  11   11   11  11 11 استونيا 47
    19 5  14 19     19 19   19 19 اثيوبيا 48
 X                10 10 فيجي 49
   12    12  12   12   12  12 12 فنلندا 50
   18    18  18   18   18  18 18 فرنسا 51
   11   11   11    11  11  11 11 الغابون 52
   19    19  19   19   19  19 19 املانيا 53
   14  14    14    14  14  14 14 غانا 54
   6 7   13 13   13    3 10 13 13 اليونان 55
  10     10 10   10   10   10 12 غواتيماال 56



76 

 

األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

  13     13  5 8  7 6   13 13 13 غينيا 57
 X                11 11 غينيا بيساو 58
 X                10 13 يتيهاي 59
  10     10 10     10   10 13 13 هنغاريا 60
   10    10  10   10   10  10 10 ايسلندا 61
  23   23   23   23   23   23 23 اهلند 62
  22   22   22   22     22 22 22 اندونيسيا 63
إيران  64

)اجلمهورية 
 اإلسالمية(

18 18 18     18   18  18  18    

    14  14    14   14   14 14 14 العراق 65
   11    11 11   11    3 8 11 11 ايرلندا 66
   12    12  12   12   12  12 12 اسرائيل 67
   14 3   17  17  17   7 10  17 17 إيطاليا 68
   20    20 20     20 20   20 20 اليابان 69
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األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع الثالثالبند  البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

    12   12   12 12     12 12 12 األردن 70
    10 10     10 10     10 13 13 كازاخستان 71
   15   15   15    15  15  10 15 كينيا 72
    10  10  10     10   10 10 12 قريغيزستان 73
مجهورية الو  74

الشعبية 
 الدميقراطية

12 12                X 

   11    11  11   11   11  11 11 التفيا 75
 X                11 11 لبنان 76
  11   11   11     11 11   11 11 ليسوتو 77
   10    10  10   10   10  10 10 ليختنشتاين 78
 X                11 11 ليتوانيا 79
   8    8  8  8   8   8 10 لوكسمبورغ 80
    14 14   14     14   14 14 14 مدغشقر 81
 X                13 13 ماالوي 82



78 

 

األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب اخلامسالبند  البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

    14   14   14   14   14 14 14 ماليزيا 83
    10 5  5   10 10     10 10 10 لديفام 84
  10   10   10     10   10 10 13 مايل 85
 X                10 10 مالطا 86
  10   10   10     10   10 10 11 موريتانيا 87
  11   11   11     11 11   11 11 موريشيوس 88
   20    20  20  20    20  20 20 املكسيك 89
واليات  90

ميكرونيسيا 
 املتحدة

10 8                X 

 X                10 10 موناكو 91
 -اجلبل األسود 92

 -مونتنغرية
10 10                X 

  15   15     15 15     15 15 15 املغرب 93
 X                13 13 موزامبيق 94
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األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

    10 5 5   10  10   10   17 17 مينمار 95
  11   11   11     11 11   11 11 ناميبيا 96
   13    13  13   13   13  13 13 هولندا 97
   11    11  11   11   11  11 11 نيوزيلندا 98
    10 10   10   10     10 10 12 نيكاراغوا 99
   13   13    13   13  13  13 13 النيجر 100
   20  20   20     20  20  20 20 نيجرييا 101
   12    12  12   12   12  12 12 النروج 102
    11  11    11  11    11 11 11 ُعمان 103
  21   21     21 21     21 21 21 باكستان 104
    11  11    11  10 1   11 11 11 فلسطني 105
 X                9 11 ةغينيا اجلديدبابوا  106
  14     14 14   14   14   14 14 البريو 107
 X                18 18 الفليبني 108
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األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

   15    15  15  15   15   15 15 بولندا 109
   13    13  13   13   13  13 13 الربتغال 110
   8    8   8  8    8 8 10 قطر 111
مجهورية   112

 كوريا
17 17  17   17   17  17     17  

   14    14  14   14   14  14 14 رومانيا 113
روسيا  114

 االحتادية
20 20 10  10   20 20    20  20    

    12   12   12   12   12 12 12 رواندا 115
  5  5   10 10   10   10   10 10 سان مارينو 116
سان تومي  117

 وبرينسييب
10 10 10   10     10   10   10  

اململكة العربية  118
 السعودية

14 14 14    14  14     14  14   

  12   12     12   12   12 12 12 نغالالس 119
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األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

    12  3 9 12   12   12   12 12 صربيا 120
  12     12 12   12   12   12 12 سنغافورة 121
 X                12 12 سلوفاكيا 122
جنوب  123

 افريقيا
17 17  17  17     17   17 17    

جنوب  124
 السودان

13 13                X 

  13   13   13   13   13   13 13 سرييالنكا 125
    15  15    15   15   15 15 15 السودان 126
  5  5 10     10 5 5  5  5 10 10 سورينام 127
  11   11   11     11 11   11 11 سوزيالند 128
   12    12  12   12   12  12 12 السويد 129
   12    12  12  12   12   12 12 سويسرا 130
 اجلمهورية العربية 131

 السورية
13 13 13    13   13   13  13    
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األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

  6  12 6  12 18   18   18   18 18 تايالند 132
مجهورية  133

مقدونيا 
ة اليوغوسالفي
 السابقة

11 11                X 

-تيمور 134
 ليشيت

11 11   11 11     11 11     11  

  10   10   10   10   10   10 12 توغو 135
    13 13     13  13    13 13 13 تونس 136
   13 5   18 5  13 18     18 18 18 تركيا 137
  13   13   13     13 13   13 13 اوغاندا 138
   17    17   17 7  10 17   17 17 أوكرانيا 139
االمارات العربية  140

 املتحدة
 

11 11 11    11  11   11     11  



83 

 

األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 غائب البند اخلامس البند الرابع البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

اململكة  141
 املتحدة

18 18  18   18   18  18    18   

   11    11  11   11   11  11 11 االورغواي 142
فنزويال  143

)اجلمهورية 
 (البوليفارية

15 15 15   10  5   15 10 5  5 10   

  7  12 7  12 7  12 4  15 7  12 19 19 فيتنام 144
 X                13 13 اليمن 145
   13   13   13    13  13  13 13 زامبيا 146
  13   13   13     13   13 13 13 زميبابوي 147
  1,961 1,929 653 434 464 529 375 647 470 444 637 802 241 508 491 547 513  
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 .لذلك رفة 653حصل على صوت موافق، ف 725على ثلثي األصوات  يتطلب الحصولصوت مؤيد ومعارة   1,087البند األول : حصل على 
 

 .لذلك رفة 529على فحصل صوت موافق  603على ثلثي األصوات يتطلب الحصول صوت مؤيد ومعارة   904البند الثاني : حصل على 
 

 .لذلك رفة 470على فحصل صوت موافق  609على ثلثي األصوات يتطلب الحصول صوت مؤيد ومعارة   914البند الثالث : حصل على 
 

 .لالي قبل 802على  فحصلصوت موافق  695على ثلثي األصوات  يتطلب الحصولصوت مؤيد ومعاري   1,043البند الرابع : حصل على 
 

 .لذلك رفة 491على فحصل صوت موافق  692على ثلثي األصوات يتطلب الحصول وت مؤيد ومعارة  ص 1,038البند الخامس : حصل على 
 
 
 
 
 

 


