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 مقدمة :
  

اجلمعية  اجتماعات -بنغالدش – دكا مدينة  تنعقد يف 05/04/2017إىل  01يف الفرتة من 
للمجلس احلاكم  200الدورة واجتماعات  ،والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل السادسة
. وحيضر االحتادوفود برملانية متثل الربملاانت األعضاء يف  الفعالياتوتشارك يف هذه . لالحتاد

منظمات األمم املتحدة، واملنظمات بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو عديد من  ،االجتماعات
، قليميةإلوممثلو املنظمات الربملانية ا ،والبنك الدويل ،الدولية األخرى املختصة كالصليب األمحر الدويل

 مريكا الالتينية، والربملانأ فريقي، واحتاد برملاانتاإلالربملاين  االحتاد، و الربملاين العريب االحتادومن بينها 
 ورويب .... وغريها.األ

 
املشاركني يف  ،ويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم لألخوة أعضاء الوفود الربملانية العربية

سيتم تداوهلا يف هذه هذه املذكرة اليت تلقي ضوءًا على أهم القضااي اليت  ،دكا القادمةاجتماعات 
. وأتمل االحتادحملة عن إىل  إضافة املختلفة االحتاداألنشطة اليت ستقوم هبا هيئات  وأهم، االجتماعات

 ويسر عوانً هلم يف نشاطهم ويف أدائهم ملهماهتم على أكمل وجه. ،األمانة العامة أن تكون هذه املذكرة
 ومضموهنا، ةأن تتلقى أية مالحظات أو اقرتاحات على أسلوب إعداد هذه املذكر حتاد الاألمانة العامة ل

ألهداف إىل اتعميماً للفائدة ووصوالً  ،أية مذكرات مستقبلية إعدادعند  بعني االعتبار ليتسىن لنا أخذها
 جوة.املر 

 
*        *       * 
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 حملة عن   

 
 الربملاين الدويل االحتاد

 
 
 :نبذة اترخية .1

 
 

    
 م راندال كرميرياويلي         ابسي فريدريك
1828 – 1912         1822 - 1912 

 
مببادرة من رجلي السالم الربملانيني، ويليام راندال كرميري )اململكة املتحدة(، وفريدريك ابسي )فرنسا(، 

، ليشكل أول منتدى دائم للمفاوضات السياسية متعددة 1889الربملاين الدويل يف عام  االحتادمت إنشاء 
 األطراف.

أول مؤمتر برملاين للتحكيم الدويل يف ابريس، وحضره مندوبون من تسعة ، 1889وانعقد يف عام 
 بلدان.

الربملاين  الحتادا»، أقيمت منظمة دائمة هلا أنظمتها األساسية وسكرترييتها وحتمل اسم 1894ويف عام 
 «. الدويل

موسعًا ابلتدرّج جمال  ،يواصل أنشطته االحتادومنذ ذلك الوقت، وابلرغم من نشوب حربني عامليتني، و 
وانضل يف سبيل إنشاء املؤسسات النظرية على املستوى احلكومي عمله ومكيفًا وسائله مع الظروف املتغرية، 

 حيز الوجود ابسم األمم املتحدة. وكان لالحتاد الربملاين الدويل أيضاً إىل  واليت برزت يف هناية املطاف ،الدويل
 حكمة التحكيم الدائمة يف الهاي.مبدور فعال يف إنشاء ما يعرف اآلن 

 :، وهمجوائز نوبل للسالم الربملاين الدويل مثاين االحتادانل كبار الشخصيات يف  السنني، وعلى مرّ 

http://www.ipu.org/strct-e/passy.htm
http://www.ipu.org/strct-e/cremer.htm
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 فريدريك ابسي )فرنسا(: 1901 ▪
 ألربت غواب )سويسرا( :1902 ▪
 : ويليام راندال كرمير )اململكة املتحدة(1903 ▪
 : فريدريك ابجري )الدمنارك(1908 ▪
 : أوغست بريانيرت )بلجيكا(1909 ▪
 : هنري الفونتني )بلجيكا(1913 ▪
 : كريستيان النج )النرويج(1921 ▪
 : فرديناند بويسون )فرنسا(1927 ▪

ما يتعلق  خاصةومناقشة القضااي السياسية،  لعرض هاماً  دولياً  ، منرباً الربملاين الدويل االحتادوقد أصبح 
القضااي إىل  وقضااي الدميقراطية وحقوق اإلنسان والبيئة، ابإلضافة واألمن الدوليني بتحقيق السلممنها 

 .واالجتماعية اليت هتم سائر شعوب العامل االقتصادية
 

 :التأسيس والعضوية .2
 

 .الدول ذات السيادةبرملاانت من  االحتاديتكون  •
 .1889عام يف  االحتادأتسس  •
 يف جنيف. االحتادمقر  •
جيوز لكل برملان تشكل مبوجب قوانني دولة ذات سيادة وميثل سكاهنا ويعمل على أراضيها  •

 الربملاين الدويل. االحتادإىل  ن يطلب االنضمامأ
 لالحتاد.طلب االنضمام فقط يف الدول الفيدرالية جيوز للربملان الفيدرايل  •
اجلمعيات الربملانية الدولية اليت  االحتادالربملاين الدويل أن يقبل يف عضوية  االحتاد جمللسجيوز  •

وبعد  ،وذلك بناء على طلبها ،أتسست مبوجب اتفاق دويل من دول ممثلة كأعضاء منتسبني
 .االحتادإجراء املشاورات مع األعضاء املعنيني يف 

ن حييل إليه األمني العام أبعد  ،مام أو إعادة انضمام الربملانيصدر اجمللس احلاكم قرار انض •
 طلبات االنضمام ويتخذ اجمللس قراره بناء على رأي مسبق تبديه اللجنة التنفيذية .
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عن العمل أو عندما يتأخر يف سداد مسامهاته يف نفقات  الحتادعندما يتوقف برملان عضو اب •
التنفيذية ابلنظر يف الوضع وإبداء رأيها للمجلس اللجنة تقوم  ،ملدة ثالث سنوات االحتاد
 ، مث يقوم اجمللس ابختاذ القرار بشأن تعليق عضوية هذا الربملان. احلاكم

. 
 األهداف: .3

من أجل  ،يف العامل الدويلابعتباره املنرب الرئيسي للحوار الربملاين  ،الربملاين الدويل االحتاديعمل  •
جل تعزيز املؤسسات النيابية. وحتقيقاً هلذه الغاية أومن  ،حتقيق السالم والتعاون بني الشعوب

 فإنه :
والتنسيق وتبادل اخلربات  هامجيعيف البلدان  ،والربملانيني ،بني الربملاانت التواصلأ ( يشجع 
 .فيما بينهم

ويبدي رأيه يف هذه القضااي بغية تشجيع الربملاانت  ،هتمام الدويلالب( ينظر يف املسائل ذات ا
 .وأعضائها على التقدم مببادرات

وألن  ،مهية عامليةأهلا من  إىل مانظراً  ،ج( يساهم يف الدفاع عن حقوق اإلنسان والنهوض هبا
 .إلرساء الدميقراطية الربملانية والتنمية ،احرتامها يعد عاماًل أساسياً 
 .   تهاوتنمي ساليب عملهاأوتعزيز  ،ل لعمل املؤسسات النيابيةد( يساهم يف معرفة أفض

األمم املتحدة يف أهدافها، ويؤيد جهود هذه املنظمة ويعمل ابلتعاون الوثيق  االحتاديشارك  •
واملنظمات غري  ،اإلقليمية واملنظمات الدولية ،معها، كما يتعاون مع املنظمات الربملانية

 .هانفس وفيما بني احلكومات اليت تستلهم املثل ،احلكومية
 

 :االحتادأجهزة  .4
 
 :اجلمعية .أ

 الربملاين الدويل يف شكل مجعية مرتني سنوايً. االحتادجيتمع  •
 حيدد اجمللس احلاكم مكان كل اجتماع واترخيه. •
أن يقرر تغيري مكان واتريخ انعقاد اجلمعية أو عدم  ،يف ظروف استثنائية ،جيوز للمجلس •

جيوز لرئيس اجمللس أن يتخذ مثل هذا القرار مبوافقة اللجنة  ،عقدها . ويف األحوال الطارئة
 التنفيذية.
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 ،كمندوبني  الحتادتتألف اجلمعية من أعضاء الربملاانت الذين تعينهم الربملاانت األعضاء اب •
 ضمان متثيل متساو  إىل  وأن يسعى والنساءعلى أن يتضمن الوفد برملانيني من الرجال 

 .للجنسني
أن يتجاوز عدد الربملانيني املندوبني للدورة السنوية األوىل  ،األحوالالجيوز أبي حال من  •

 (100)اليت يقل عدد سكاهنا عن  ،برملاانت الدولإىل  للجمعية مثانية برملانيني ابلنسبة
( مليون 100لبلدان اليت يبلغ عدد سكاهنا )اإىل  ابلنسبةبرملانيني وعشرة  ،ليون نسمةم

جيوز أن يتجاوز عدد الربملانيني املندوبني للدورة السنوية الثانية للجمعية  وال ،نسمة أو أكثر
مليون  (100برملاانت البلدان اليت يبلغ عدد سكاهنا )إىل  مخسة أو سبعة برملانيني ابلنسبة

 نسمة أو أكثر.
يف ينقص تلقائيًا عضو واحد من عدد أعضاء الوفود املشكلة من برملانيني من نوع واحد  •

 خالل ثالث دورات متتالية للجمعية.
الربملاين الدويل، ويف حال غيابه يفتتحها انئب رئيس اللجنة  االحتاديفتتح اجلمعية رئيس  •

 التنفيذية .
 الرئيس ومراجعي فرز األصوات.ختتار اجلمعية رئيسها ونواب  •
 يكون عدد نواب الرئيس مساوايً لعدد الربملاانت األعضاء املمثلة يف اجلمعية. •
 ال اختصاصها.وجم حيدد اجمللس احلاكم عددها ،يساعد اجلمعية يف أداء مهامها جلان دائمة •
 تضع اجلمعية جدول أعمال دورهتا التالية. •
 على جدول اعماهلا.واحد  إضايفجيوز للجميعة إدراج بند  •
حق التصويت مقصور على املندوبني احلاضرين شخصياً، وحيتسب عدد األصوات املتاحة  •

 طبقاً للقواعد التالية : االحتادلكل برملان عضو يف 
 .أ ( لكل برملان عشرة أصوات كحد أدىن

مبوجب عدد سكان  زايدة عددهايتم  ،ب( يكون لكل برملان عدد من األصوات  اإلضافية
 بالده وذلك على النحو التايل:
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 يكون له فضاًل عن ذلك صوت واحد ماليني نسمة 5إىل  1من 
 يكون له فضاًل عن ذلك صواتن  ماليني نسمة 10إىل  5أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك ثالث أصوات  مليون نسمة 20إىل  10أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك أربعة أصوات  مليون نسمة 30إىل  20أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك مخسة أصوات  مليون نسمة 40إىل  30أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك ستة أصوات  مليون نسمة 50إىل  40أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك سبعة أصوات  مليون نسمة 60إىل  50أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك مثانية أصوات  مليون نسمة 80إىل  60أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك تسعة أصوات  مليون نسمة 100إىل  80أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك عشرة أصوات  مليون نسمة 150إىل  100أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك أحد عشر صواتً  مليون نسمة 200إىل  150أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك إثىن عشر صواتً  مليون نسمة 300إىل  200أكثر من 
 صواتً ر شيكون له فضاًل عن ذلك ثالثة ع مليون نسمة 300أكثر من 

 
 ،يكون لكل وفد يقتصر تشكيله على برملانيني من نوع واحد ،عند إجراء تصويت يف اجلمعية •

للوفود  أصوات مثانية أصوات كحد أدىن بدالً من عشرة ،خالل ثالث دورات متتالية للجمعية
فيتم  ،لوفود اليت حيق هلا عدد من األصوات اإلضافيةإىل اوابلنسبة  املشكلة من رجال ونساء.

 الكلي على أساس مثانية أصوات بداًل من عشرة. االحتساب
عضو أن  أليوالجيوز  ،عن خمتلف وجهات نظر أعضائه تُعرّب جيوز للوفد جتزئة أصواته حبيث  •

 يسجل أكثر من عشرة أصوات.
إال يف األحوال اليت اليواجه فيها القرار املعروض  ،سمالجيري التصويت يف اجلميعة ابلنداء اب •

 على اجلمعية أي معارضة.
 إذا طلب ذلك عشرون عضواً على األقل. ،التصويت يف االنتخاابت ابالقرتاع السريجيري  •
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 : اجمللس احلاكم .ب
 يعقد اجمللس احلاكم عادة دورتني سنوايً. •
أو بناء على طلب اللجنة  ،اجمللس لدورة استثنائية إذا رأى الرئيس ذلك ضرورايً  يدعو •

 .اجمللس احلاكم على األقل أعضاءأو ربع  ،التنفيذية
وتستمر عضوية  .الحتاديتألف اجمللس احلاكم من ثالثة مندوبني عن كل برملان عضو اب •

 اجلمعية اليت تليها.إىل  اجلمعيةاجمللس من 
 برملاانهتم.عضاء اجمللس احلاكم أعضاء حاليني يف أيتعني أن يكون مجيع  •
يف حال وفاة العضو أو استقالته أو ملانع حيول دون حضوره يعني الربملان املعين من حيل  •

 حمله.
القيادة  ووه ،الربملاين الدويل ملدة ثالث سنوات االحتادينتخب اجمللس احلاكم رئيس  •

 ويرأس اجمللس احلاكم حبكم منصبه. ،السياسية للمنظمة
الجيوز إعادة انتخاب الرئيس الذي انتهت مدة رائسته قبل ثالث سنوات أخرى، ويتعني  •

ويراعى ضمان تناوب منتظم بني خمتلف  ،برملان آخرإىل  أن حيل حمله شخص ينتمي
 اجملموعات اجليوسياسية.

ومع ذلك جيوز للمجلس إجراء  ،االنتخاب خالل انعقاد الدورة الثانية للجمعية ير جي •
 االنتخاب إذا تعذر انعقاده ألسباب استثنائية.

يف حالة استقالة الرئيس أو زوال العضوية الربملانية عنه أو وفاته، ميارس صالحياته انئب  •
تخب اجمللس احلاكم رئيساً رئيس اللجنة التنفيذية الذي تعينه اللجنة التنفيذية حىت ين

الذي  االحتادجديداً. وتطبق ذات األحكام يف حال تعليق عضوية الربملان العضو يف 
 رئيس اجمللس. إليهينتمي 

جمموعة تتكون من ستة نواب  ،يساعد الرئيس يف أداء مهامه، فيما بني الدورات النظامية •
ويعينون من بني أعضاء  ،ةسياسياجليو ميثل كل واحد منهم إحدى اجملموعات  ،للرئيس

 اللجنة التنفيذية ملدة عام واحد قابل للتجديد.
 األهدافشى مع اويراقب تنفيذها مبا يتم ،االحتادويوجه نشاطات  ،حيدد اجمللس احلاكم •

 نظمة األساسية.ألاحملددة يف ا
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عماله. وتضع اللجنة التنفيذية جدول أعمال مؤقت. وجيوز أيقرر اجمللس احلاكم جدول  •
 ي عضو يف اجمللس أن يقدم اقرتاحات إضافية على جدول األعمال املؤقت.أل

 ابملهام التالية على وجه اخلصوص: االحتاديضطلع اجمللس احلاكم يف  •
كما يقرر تعليق عضويتها طبقاً   ،يقرر انضمام أو إعادة انضمام الربملاانت األعضاء .أ

 .للمادة الرابعة من األنظمة األساسية
 .واتريخ انعقاد اجلمعيةيقرر مكان  .ب
 .يقرتح رئيس اجلمعية .ج
مبا يف ذلك إنشاء  ،لكافة االجتماعات الربملانية الدولية األخرى االحتاديقرر تنظيم  .د

 .ويبدي رأيه يف نتائجها ،جلان خاصة لدراسة مشاكل معينة وحيدد كيفية عملها
 .حيدد عدد وجمال اختصاص اللجان الدائمة للجمعية .ه
على أن تراعى عند  ،مهاوجمموعات عمل ملساعدته يف أداء مه يشكل جلاانً خاصة .و

توازن الوإقليمي فرعي، كما يراعى  ،جغرايف سياسي، وجغرايف إقليمي تشكيلها تواز  
 .بني عدد الرجال والنساء

ويقرر  ،كما حيدد حقوقهم ومسؤولياهتم  ،االحتادحيدد فئات املراقبني يف اجتماعات  .ز
اليت تتمتع بوضع املراقبني املنتظمني يف  ،األخرى املنظمات الدولية والكياانت

مراقبني ميكنهم  ،عارضةوبصفة  ،فضاًل عن ذلك ،كما يدعو،االحتاداجتماعات 
 .عمال اجلمعيةأاملسامهة يف دراسة بند معني مدرج يف جدول 

 .تيقر سنوايً برانمج عمل وميزانيته وحيدد جدول املسامها .ح
 مدققيبناء على اقرتاح مراجعة  ،يوافق سنواًي على حساابت السنة املالية السابقة .ط

 .احلساابت اللذين يعينهما من بني أعضائه
 .أيذن بقبول اهلبات والوصااي .ي
 .ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية .ك
 .يعني األمني العام لالحتاد .ل
 ويعرب عن رأيه بشأن االقرتاحات املقدمة لتعديل األنظمة األساسية. ،يضع الئحته .م

    
ويقدم  ،خالل الدورة السنوية األوىل للجمعية اجتماعه لنساء الربملانياتمنتدى ايعقد  •

 .املنتدىاجمللس احلاكم. ويوافق اجمللس احلاكم على الالئحة اليت وضعها إىل  تقريراً أبعماله
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ته ااجتماع مكتب النساء الربملانياتعقد يو  لى الئحته.عيوافق  مكتب املنتدىعاون يو 
 خالل الدورتني السنويتني للجمعية.يف 
 

 اللجنة التنفيذية: .ج
 لالحتاد الربملاين الدويل. داريإلاهي اجلهاز  •
 الربملاين الدويل ومخسة عشر عضواً ينتمون االحتادتتكون اللجنة التنفيذية من رئيس  •

 الربملانيات. مكتب النساءبرملاانت خمتلفة، ومن رئيسة إىل 
الربملاين الدويل اللجنة التنفيذية حبكم منصبه. وينتخب اجمللس  االحتاديرأس رئيس  •

أعضاء اجمللس  منهم اثين عشر عضوًا على األقل من ،احلاكم مخسة عشر عضواً 
وجيب أن يكون من بني  ،تكليفهم مدةالذي تستمر عضويتهم فيه طيلة و  ،احلاكم

 األعضاء املنتخبني ثالث على األقل من النساء.
 .االحتادمسامهة املرشح وبرملانه يف أعمال  ،يراعى يف انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية •

ي الدول اليت تتمتع فيها يعلى برملان ،اللجنة التنفيذية ويقتصر االنتخاب لعضوية
 االنتخاابت.النساء حبقوق االقرتاع والرتشيح يف 

وذلك  ،اجليوسياسيةختصص املقاعد اخلمسة عشر اليت مت انتخاهبا للمجموعات  •
( على العدد اإلمجايل  Sante – Lagueبتطبيق النظام االنتخايب سنت ليج ) 

اجملموعات  إحدىألصوات األعضاء يف اجلمعية. ويف حال تعديل عدد مقاعد 
يعاد شغل أي من هذه املقاعد إال عند يف اللجنة التنفيذية، فإنه الاجليوسياسية 

 انتهاء تفويض العضو األصلي.
وخيرج كل  ،ملدة أربع سنوات –فيما عدا الرئيس  –ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية  •

سنة اثنان على األقل بصفة دورية، والجيوز إعادة انتخاب العضو الذي تنتهي مدته 
مكتب مدة رئيسة إن برملان آخر. إىل  وحيل حمله عضو ينتمي ،قبل مضي سنتني

 النساء الربملانيات سنتان وجيوز جتديدها ملرة واحدة.
أو فقدانه ملقعده يف برملان  ،و استقالتهأ ،يف حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية •

امه حىت دورة انعقاد اجمللس احلاكم التالية الربملان بدياًل له يزاول مه هذابلده يعني 
 وإذا كان العضو اجلديد الذي مت انتخابه ينتمي خالهلا إجراء انتخاابت. اليت يتم من

فإنه يقضي فرتة تفويض كاملة. أما إذا  ،برملان خمتلف عن برملان العضو السابقإىل 
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 منتدىوفاة رئيسة  ويف حال سلفه. ةفإنه يستكمل فرت  ،نفسه الربملان إىلكان ينتمي 
تستكمل فرتة التفويض  أو فقداهنا ملقعدها يف الربملان، النساء الربملانيات أو استقالتها

 ويف حال عدم متكنه يكلف النائب الثاين. ،النائب األول
إىل  عضوًا يف اللجنة التنفيذية أو تنتمي النساء الربملانيات مكتبإذا كانت رئيسة  •

 ملكتبحد األعضاء اخلمسة عشر، فإنه حتل حملها النائب األول أبرملان ينتمي إليه 
أو النائب الثاين إذا كان النائب األول عضوًا ابلفعل يف اللجنة  ،النساء الربملانيات

 .هنفس حد اآلعضاء اخلمسة عشرأبرملان إىل  أو تنتمي ،التنفيذية
ينتخب  الدويل،اللجنة التنفيذية رئيساً لالحتاد الربملاين  أعضاءيف حال انتخاب أحد  •

اغر، ويف هذه احلال يدرج املوضوع تلقائياً يف جدول اجمللس عضواً ليشغل املقعد الش
 وتكون مدة تكليف العضو اجلديد أربع سنوات. ،عمال اجمللسأ
منصب رئيس أو انئب  ،أن يشغلوا يف الوقت نفسه ،الجيوز ألعضاء اللجنة التنفيذية •

 .من اللجان الدائمة أي رئيس
 تضطلع اللجنة التنفيذية ابملهام التالية: •

، تنظر االحتادإىل  و إلعادة االنضمامأ ،برملان بطلب لالنضمام تقدمإذا  .أ
من األنظمة  ،(3اللجنة فيما إذا كانت الشروط الواردة يف املادة )

 .وتبلغ اجمللس احلاكم ابلنتائج اليت توصلت إليها ،األساسية مستوفاة
 .الطارئة األحوالتدعو اجمللس احلاكم لالنعقاد يف  .ب
عماهلا أوتضع جداول  ،انعقاد دورات اجمللس احلاكمحتدد اتريخ ومكان  .ج

 .املؤقتة
 يف جداول أعمال اجمللس احلاكم. ،تبدي رأيها بشأن إدراج بنود إضافية .د
 .االحتادوميزانية  ،برانمج العمل السنوي ،تقرتح على اجمللس احلاكم .ه
وذلك من  ،خالل دوراته أبنشطة اللجنة التنفيذية يف حتيط اجمللس علماً  .و

 .خالل تقرير يقدمه الرئيس
أو  ،تنفيذاً للقرارات اليت تتخذها اجلمعية ،تراقب إدارة األمانة ونشاطاهتا .ز

 كلها.  وتتلى هلذا الغرض التقارير واملعلومات الالزمة ،اجمللس احلاكم
 ،اجمللسإىل  تدرس الرتشيحات ملنصب األمني العام بغية تقدمي اقرتاحها .ح

 .املنتخب ف األمني العام كما حتدد شروط تكلي
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إذا تبني أن اعتمادات  ،تطلب من اجمللس احلاكم منح اعتمادات إضافية .ط
غري كافية لتغطية النفات املطلوبة إلدارة  ،امليزانية اليت صوت عليها اجمللس

 .وتنفيذ براجمه
 شريطة ،أن متنح هذه االعتمادات ،وجيوز للجنة يف األحوال العاجلة .ي

 .إبالغ اجمللس هبذا اإلجراء يف أقرب دورة له
 .االحتادحساابت خارجي تعهد إليه بفحص حساابت  مدققتعني  .ك
 .حتدد جداول رواتب موظفي األمانة العامة وبدالهتم .ل
 .الداخلية تضع الئحتها .م
طبقاً لألنظمة األساسية  ،احلاكمتتوىل أي مهام أخرى يكلفها هبا اجمللس  .ن

 .واللوائح
 العامة:األمانة  .د

حتت إشراف األمني العام لالحتاد  ،تتكون األمانة العامة من جمموع العاملني ابملنظمة •
 .املنتخب

 تضطلع األمانة العامة بالحتاد ابملهام التالية: •
 . تضمن مقراً دائماً لالحتاد .أ
تشجيع التقدم إىل  وتسعى ،االحتاداخلاصة أبعضاء  السجالتحتفظ  .ب

 . بطلبات انضمام جديدة
يف  الفينوتساهم على املستوى  ،وتشجعها االحتادتؤيد أنشطة أعضاء  .ج

 . حتقيق التوافق بني هذه األنشطة
وتوزع  ،يف االجتماعات الربملانية الدولية النظر فيهاتعد املسائل اليت يتعني  .د

 . الواثئق الالزمة يف الوقت املناسب
 . تعمل على تنفيذ قرارات اجمللس احلاكم واجلمعية .ه
 . اللجنة التنفيذيةإىل  مقرتحات ملشروع برانمج العمل وامليزانية لتقدميهاتعد  .و
 . جتمع وتنشر معلومات عن هياكل ومهام املؤسسات النيابية .ز
 ،واملنظمات الدولية األخرى،كقاعدة عامة االحتادتكفل االتصال بني  .ح

 . وتكفل متثيله يف املؤمترات الدولية
 ويل.الربملاين الد االحتادحتفظ أرشيف  .ط
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  اللجان الدائمة املتخصصة:  .ه

من تناول جممل  ومدة تكليفها مبا ميكنها ،حيدد اجمللس احلاكم عدد اللجان الدائمة •
 الربملاين الدويل. االحتاداي اليت تدخل يف اختصاص االقض

 .يف كل جلنة دائمة بعضو  االحتاديتم متثيل أعضاء  •
أو اخلرباء ملتابعة أعمال اللجان  ،دعوة ممثلي املنظمات الدولية احلاكمجيوز للمجلس  •

أن يدعو كمراقبني ممثلني عن اهليئات  ،احلاكمكمراقبني، كما جيوز للمجلس 
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة صفة املراقب. ممن منحتهم  ،األخرى

 الجيوز للمراقبني الكالم إال إبذن من الرئيس . •
ملتابعة أعمال  شرفبوصفهم أعضاء  ،تعيني برملانيني سابقني االحتادجيوز ألعضاء  •

 اللجان الدائمة.
 رؤسائهاوذلك ابلتشاور مع  ،يقوم األمني العام إبعداد الدعوة لعقد اللجان الدائمة •

 تنفيذاً للقرارات الصادرة يف هذا الشأن عن اجمللس احلاكم واجلمعية.
ومشروعات القرارات حول  ،إعداد التقاريرتقوم اللجان الدائمة عادة مبناقشة و  •

 البنود املدرجة على جدول أعمال اجلمعية.
على جدول أعماله مدرج أن يكلف اللجان بدراسة بند  احلاكمجيوز للمجلس  •

 وتقدمي تقرير عنه.
ينتخب من بينهم و كل جلنة دائمة مكتباً يتكون من الرئيس ونواب الرئيس،   تنتخب •

بعضو واحد  اجليوسياسيةومتثل كل جمموعة من اجملموعات  –النائب األول للرئيس 
األعضاء مساواًي لعدد اجملموعات ويكون عدد هؤالء  ،يف مكتب اللجنة

 ويراعى ضمان متثيل متوازن للرجال والنساء فيها.، اجليوسياسية
ل الدورة السنوية األوىل خاليف ينتخب أعضاء مكتب اللجنة أو يعاد انتخاهبم  •

 لكل جلنة دائمة ابألغلبية املطلقة لألصوات املشاركة يف التصويت.
 نواب الرئيس يف عملية انتخابية واحدة. انتخابيتم  •
 منصبلل االنتخاب ابلتصويت السري عند وجود أكثر من مرشح واحد جيرى •

 حتسب البطاقات املستوفاة بصورة جزئية. ،، وحلساب األغلبية املطلقةنفسه
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إذا قضى فيه أربع  للمنصب نفسهالجيوز إعادة انتخاب الرئيس أو نواب الرئيس  •
 سنوات.

جيوز هلما التقدم  إذا شغل الرئيس أو انئب الرئيس منصبه ألربع سنوات متتالية فال •
 للرتشيح هلذا املنصب قبل مرور سنتني.

أكثر من منصب  هنفسألعضاء أن يشغلوا يف الوقت جيوز ملمثلي الربملاانت ا ال •
واحد من مناصب رئيس اللجنة أو انئبه، وذلك لضمان أكرب قدر ممكن من العدالة 

 .االحتاديف توزيع هذه املناصب بني أعضاء 
منصب رئيس أو انئب  هذاتجيوز ألعضاء اللجنة التنفيذية أن يتولوا يف الوقت  ال •

 اللجان الدائمة. إحدىرئيس 
جيوز ألي برملان عضو ممثاًل يف اللجنة التنفيذية أن يقرتح مرشحًا عنه لرائسة  ال •

 إحدى اللجان الدائمة.
 يتوىل مهامه النائب األول للرئيس. ،يف حال غياب رئيس إحدى اللجان الدائمة •
يف حال استقالة رئيس اللجنة أو فقدانه لعضويته الربملانية أو وفاته أو إذا علقت  •

حني موعد إىل  يقوم النائب األول مبمارسة مهام الرائسة ،االحتادعضوية برملانه يف 
عندما ينتخب رئيس جلنة دائمة  هانفسجراءات إلوتتبع ا إجراء االنتخاابت التالية،
 اجمللس. للجنة التنفيذية أو لرائسة

يقوم كل منهم بوضع تقرير أو أكثر حول  ،قررين لكل جلنة دائمةاملتعني اجلمعية  •
مشروع  ،ذلكإىل  إضافة ،البند املدرج يف جدول أعمال اللجنة.كما يضع املقررون
ويتوىل األمني العام لالحتاد  ،قرار بشأن املوضوع املطروح للمناقشة داخل جلاهنم

 الدورة.عضاء قبل ألاإىل  إرساله
وح للمناقشة مشروع قرار بشأن املوضوع املطر  ،ذلكإىل  إضافة ،يضع املقررون •

قبل  ،األعضاءإىل  إرساله ،األمني العام لالحتاد الربملاين الدويلداخل جلاهنم، ويتوىل 
 إلجراء أية تعديالت عليه. ،الدورة
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  اجتمعات اهليئات واللجان األخرى:  .و
 :النساء الربملانيات منتدى – 1

يُعقد منتدى النسااااااااء الربملانيات، سااااااانوايً خالل دورة انعقاد اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين  •
 اجمللس احلاكم.إىل  الدويل، ويرفع تقريراً عن أعماله

 يهدف منتدى النساء الربملانيات إىل: •
ذات مجيعها تشجيع إجراء االتصاالت، والتشاور، بني النساء الربملانيات، حول املسائل  .أ

  .االهتمام املشرتك
تشااااجيع الدميقراطية، من خالل النهوض ابملساااااواة، والشااااراكة بني الرجل واملرأة يف  .ب

يف هذا الربملاين الدويل،  االحتاد، ال سيما يف احلياة السياسية، وتشجيع نشاط كّلهااجملاالت  
 .الصدد ودعمه

الربملاين الدويل،  االحتاديف أعمال  وتسااااااااااهيلها تشااااااااااجيع مشاااااااااااركة النساااااااااااء الربملانيات  .ج
 .وتسهيل متثيلهن على مستوايت املسؤولية كافة داخل املنظمة متثيالً عادالً 

إجراء دراسااااااة متهيدية، لبعض املسااااااائل اليت تبحثها اجلمعية، أو اجمللس احلاكم، وإعداد  .د
 .شأن هذه املوضوعات إن أمكنتوصيات ب

النساااااااء إىل  الربملاين الدويل، االحتادوضااااااع آليات إليصااااااال املعلومات، املتعلقة أبعمال  .ه
 الربملانيات والسياسيات اللواة ال يشاركن يف اجتماعاته؛

توعية الرجال على مسألة املساواة، بني اجلنسني عرب حثِّّهم على املشاركة، يف جلسات  .و
 لربملانيات.منتدى النساء ا

تشاااارك يف أعمال منتدى النسااااء الربملانيات، النسااااء أعضااااء الربملاانت الوطنية كافة، ممن مت  •
الربملاين  االحتاداختيارهن ضاااااااااااااامن الوفود املشااااااااااااااااركة يف االجتماعات الدورية، اليت يعقدها 

 ، من النظام األساسي.10الدويل، طبقاً ألحكام املادة 
، ممثالت اجلمعيات الربملانية  • جيوز أن تشارك كذلك يف أعمال منتدى النساء الربملانياتِّ

الربملاين الدويل. وختضع مشاركتهن للقواعد  االحتادالدولية، اليت هلا صفة عضو منتسب يف 
 الربملاين الدويل. االحتاداليت حتكم مشاركة األعضاء، املنتسبني يف أعمال 

 ن الرجال اإلسهام يف أعمال منتدى النساء الربملانيات.   جيوز للربملانيني، م •
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جيوز ملمثلي، أو ممثالت املنظماااات الااادولياااة، وغريهاااا من الكيااااانت، اليت تتمتع بصاااااااااااااافاااة  •
، متابعة أعمال منتدى النساااااء الربملانيات. وختضااااع مشاااااركتهم للقواعد اليت تنظم «املراقب»

 ملاين الدويل.الرب  االحتادمشاركة املراقبني يف اجتماعات، 
 خالل دورة انعقاد اجلمعية العامة.يف ينعقد منتدى النساء الربملانيات، سنوايً،  •
ينعقد منتدى النساء الربملانيات، يف اليوم السابق على افتتاح أعمال اجلمعية. وجيوز تنظيم  •

ُجدد جلسة إضافية اا إذا لزم األمر اا خصوصًا إلاتحة الفرصة النتخاب، ممثالت إقليميات 
 يف املكتب.

إىل  توجه الدعوة النعقاد منتدى النساء الربملانيات، مرفقًا هبا جدول األعمال املؤقت، •
كافة، قبل املوعد احملدد الفتتاح املنتدى بشهر واحد   االحتاداألعضاء واألعضاء املنتسبني، يف 

 على األقل.
ء أعضاااااء الربملان املضاااايف. ينتخب منتدى النساااااء الربملانيات رئيسااااة، الدورة، من بني النسااااا •

وإذا كان الربملان املضااااايف، ال يضااااامب سااااايدة من بني أعضاااااائه تتوىل رئيساااااة املكتب، رائساااااة 
الدورة. ويف حال غياب هذه األخرية تتوىل النائب األول أو النائب الثاين لرئيسااااااااااااااة املكتب 

 الربملاين الدويل، اليت تعقد يف جنيف. االحتادالرائسة. وتطبق القاعدة ذاهتا، على دورات 
تفتتح رئيسة املكتب، منتدى النساء الربملانيات وتتوىل الرائسة اااااااااااااااااااا عند االقتضاء اااااااااااااااااااا لدى  •

انتخاب رئيساااااااة دورة املنتدى. ويف حال غياب رئيساااااااة املكتب، تقوم انئبها األول أو الثاين 
 ابفتتاح املنتدى.

خالل جزء من الدورة، تتوىل إدارة اجللسااااة بصاااافة  التغّيبإىل  إذا اضااااطرت رئيسااااة املنتدى، •
 مؤقتة رئيسة املكتب أو اا يف حال غياهبا اا إحدى نواهبا.

تدير الرئيسة أعمال املنتدى، وتؤجل اجللسات وترفعها، وتكفل مراعاة اللوائح، وتعطي  •
 الكلمة لألعضاء، وتطرح املسائل للتصويت، وتعلن نتائج التصويت وتعلن اختتام أعمال

 الدورة. وتكون قراراهتا يف هذه املسائل هنائية، وينبغي أن تُقبل من دون مناقشة.
ل الرئيسة يف املوضوعات، اليت مل يرد بشأهنا نّص يف هذه اللوائح كافة، بعد أخذ رأي  • تُفصِّّ

 املكتب إذا رأت ذلك ضرورايً.
ملنتدى النساء ، تقدمي اقرتاح، أو مشروع توصية االحتادجيوز ألي ممثلة ألحد أعضاء  •

اجمللس احلاكم، حول إحدى القضااي املدرجة يف جدول أعماله. وجيوز إىل  الربملانيات، يوّجه
 تقدمي االقرتاح أو مشروع التوصية شفوايً، أو كتابة.
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، تقدمي تعديالت على مثل هذا االقرتاح، أو مشروع االحتادجيوز ألي ممثلة، ألحد أعضاء  •
تعلق التعديالت اا اليت تقدم شفوايً أو كتابًة اا مباشرًة ابالقرتاح، أو التوصية هذا. ويتعنين أن ت

مشروع التوصية الذي تستهدفه. وال جيوز أن يكون الغرض منها سوى إجراء إضافة، أو 
تغيري يف طبيعة هذا إىل  إلغاء، أو تعديل يف االقرتاح األصلي، من دون أن يؤدي ذلك،

 االقرتاح أو نطاقه.
نتدى النساء الربملانيات، يف جواز قبول، أي اقرتاح، أو مشروع توصية، ويف تفصل رئيسة م •

جواز قبول أي تعديل، أو تعديل فرعي، تقدمه إحدى املشاركات للمنتدى. ويف حال وجود 
 ل،ْبس، بشأن جواز القبول جيوز لرئيسة منتدى النساء الربملانيات، استشارة املكتب.

، قراره بشأن أي مسألة ابلتصفيق اا فإن مل يكن اا فبأغلبية ُيصدر منتدى النساء الربملانيات •
 األصوات املشاركة.

جيوز لكل وفد أن يكون له صواتن كحد أقصى. وال جيوز لكل ُمشارِّكة، أن تديل أبكثر من  •
صوت واحد. وال جيوز لغري النساء الربملانيات احلاضرات شخصياً، يف القاعة اإلدالء 

 سة اجللسة يف عملية التصويت.أبصواهتن. وال تشارك رئي
ال جيوز إجراء التصويت، ما مل يكن حاضرًا يف قاعة اجللسة وقت عملية التصويت، على  •

 الذين يعلن عن وجود ممثلني عنهم، يف منتدى النساء الربملانيات. االحتاداألقل نصُف أعضاء 
ود، احلاضرة لدى يتحدد النصاب القانوين، لكل دور انعقاد على أساس العدد الفعلي للوف •

أول جلسة ملنتدى النساء الربملانيات. ويعلن األمني العام، أو من ميثله هذا النصاب خالل 
 هذه اجللسة.

اجمللس احلاكم يف كل دور انعقاد له تقريٌر إمجايلٌّ، عن أعمال منتدى النساء إىل  يُرفع •
 الربملانيات، وأعمال املكتب التابع له.

 
 :  الربملانياتمكتب النساء  –2

 يعاون منتدى النساء الربملانيات، مكتب، ويقّر املنتدى الالئحة اخلاصة ابملكتب.   •
 يتمثل دور مكتب منتدى النساء الربملانيات يف ما يلي: •

التحضااااااااااااااري لدور انعقاد منتدى النسااااااااااااااااء الربملانيات، وتيسااااااااااااااري عمله وفقاً للنظام  )أ( 
 .األساسي هلذه الالئحة

  .استمرار العمل، والتنسيق بني مبادرات النساء الربملانيات)ب( ضمان 
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ضمان التنسيق بني منتدى النساء الربملانيات، بواسطة مكتبه بشكل خاص، وغريه  )ج(
 الربملاين الدويل. االحتادمن األجهزة األخرى، يف 

 جيتمع املكتب سنوايً، أثناء انعقاد دورة اجلمعية.  •
وية األوىل، يعقد املكتب جلسة أوىل قبل افتتاح منتدى النساء خالل انعقاد اجلمعية السن •

خالل األايم التالية لالفتتاح؛ وجيوز تنظيم جلسة إضافية، إذا لزم يف الربملانيات، وجلسة اثنية 
 األمر اا أثناء انعقاد اجتماعات اجلمعية.

 يتكون املكتب من الشخصيات التالية: •
لتنفيذية، وهن أعضااااء حبكم منصااابهن، طوال فرتة السااايدات األعضااااء يف اللجنة ا )أ( 

 .عضويتهن يف اللجنة التنفيذية
)ب( الرئيساااااااات الساااااااابقات، لدورات منتدى النسااااااااء الربملانيات، وهن أعضااااااااء حبكم 

 .منصبهن، ملدة عامني اعتباراً من اتريخ توقفهن عن رائسة دورات املنتدى
أربع ممثالت عن كل جمموعة من اجملموعات اجليوسااااااااااااياسااااااااااااي،ة اليت تلتقي خالل  )ج(

م،ثِّالت اااااااااااااااا  االحتاداجتماعات  الربملاين الدويل، وينتخب منتدى النساء الربملانيات املاااااااااااااااُ
بصفتهن الشخصية، لوالية مدهتا أربع سنوات، وال جيوز إعادة انتخاب السيدة العضو 

برملان آخر عضااو يف إىل  تني، وتسااتبدل مبمثلة تنتمياليت تنتهي واليتها، قبل مضااي ساان
 .االحتاد
إذا توفيت ممثلة إقليمية، أو ممثلة إقليمية بديلة، أو اسااااااااااااتقالت، أو فقدت مقعدها  )د(

يف برملااااهناااا الوطين، ينتخاااب منتااادى النسااااااااااااااااااء الربملاااانياااات، باااديلاااة عنهاااا من اجملموعاااة 
خالل الفرتة املتبقية من مدة اجليوساااااااااااياساااااااااااية، نفساااااااااااها لتمارس مهام هذا املنصاااااااااااب، 

 العضوية؛
ال جيوز للساايدات أعضاااء املكتب أن يتمتعن ابلعضااوية بصاافة مزدوجة، ابعتبارهن  )ها(

أعضاااااء حبكم منصاااابهن، وابعتبارهن ممثالت إقليميات. فإذا كانت هناك ساااايدٌة عضااااٌو 
 حملها يف تشغل هذين املنصبني، فإهنا تفقد عضويتها، كممثلة إقليمية يف املكتب وحتلّ 

 .31)د(، من القاعدة  1هذا املنصب سيدة أخرى، وفقاً ألحكام الفقرة 
 ينتخب املنتدى املاُم،ثِّالت اإلقليميات، بناءً على اقرتاح من النساء الربملانيات، اللواة ينتمني  •

اجملموعة اجليوسياسية نفسها، واللواة يتعنين عليهن تقدمي ترشيحات، بقدر ما يكون إىل 
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هناك من مقاعد شاغرة. وجُترى كل سنتني انتخاابت، لتجديد نصف عدد أعضاء املكتب 
اللواة، انتهت فرتة عضويتهن اليت تبلغ أربع سنوات، واتلياً، يتم انتخاب سيدتني كأعضاء 

 جدد من كل جمموعة سياسية كل سنتني.
لنساء الربملانيات، بعد كل عملية جتديد للممثالت، اإلقليميات، كل سنتني، يقوم منتدى ا •

بناء على اقرتاح املكتب، ابنتخاب رئيسة مكتب، ونواهبا األوىل والثاين من بني برملانيات، 
مناطق خمتلفة. وجيوز انتخاب أي برملانية، عضو يف اللجنة، لشغل أحد هذه إىل  ينتمني

 املناصب الثالثة.
اد الربملاين الدويل،  فإن رئيسة ، من النظام األساسي لالحت1، الفقرة 25وفقاً ألحكام املادة  •

 املكتب تصبح عضواً، حبكم منصبها يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل.
 تُنتخب رئيسة املكتب، ونواهبا حىت اتريخ جتديد نصف أعضاء املكتب، أي ملدة عامني. •
قوم النائب األول إذا توفيت الرئيسة، أو استقالت، أو فقدت مقعدها، يف برملاهنا الوطين، ت •

 مبمارسة مهام الرئيس،ة خالل الفرتة املتبقية من املدة.
إذا توفيت إحدى نواب الرئيسة، أو استقالت، أو فقدت مقعدها يف برملاهنا الوطين، أو أصبحت  •

املهام خالل الفرتة  منتدى النساء الربملانيات مرشحةً ملمارسةإىل  رئيسة للمكتب، يقدم املكتب
 املدة، وتتوىل الربملانية املنتخبة منصب انئب الرئيسة خالل الفرتة املتبقية من املدة.املتبقية من 

 االحتاديعني املكتب، وفقًا ألحكام الئحته، ومبناسبة كل دور من أدوار انعقاد اجتماعات  •
منتدى النساء الربملانيات، إىل  الربملاين الدويل الدورية، سيدًة من بني أعضائه، لرفع تقرير

 حول أعماله خالل آخر جلستني له.
 

 :اجليوسياسيةاجملموعات  –3
وتتبع كل جمموعة جيوسياسية القيام بتكوين جمموعات  ،الربملاين الدويل االحتادجيوز ألعضاء  •

. وتبلغ األمانة بتكوينها، االحتادأكثر أساليب العمل مالئمة ملشاركتها يف أنشطة جيوسياسية 
 وبقواعدها اإلجرائية.وأبمساء أعضاء مكتبها 

إببالغ األمني العام أي جمموعة جيوسياسية يقوم األعضاء الذين ينتمون ألكثر من جمموعة  •
 .االحتادمناصب يف لهبدف التقدم برتشيحات ل ،ميثلون

للمشاركة يف مناقشتها بصفة اجليوسياسية جيوز للجنة التنفيذية أن تدعو رؤساء اجملموعات  •
 استشارية.
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 األمناء العامني للربملاانت:مجعية  –4
 

 الربملاين الدويل. االحتاداألمناء العامني للربملاانت هي جهاز استشاري يف مجعية  •
املختصة بدراسة  ،الربملاين الدويل االحتادوأجهزة  ،تتكامل نشاطات كل من اجلمعية •

املؤسسات الربملانية، ويتم التنسيق فيما بينها ابملشاورة والتعاون الوثيق يف مراحل إعداد 
 املشروعات وتنفيذها.

مسامهة سنوية يف ميزانية اجلمعية، ويقّر اجمللس  االحتادتدار اجلمعية بصورة مستقلة، ويقدم  •
 اللوائح اليت تضعها.
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 :وبرانمج العمل مكان االجتماعات -أوالً 
 

 مركزلالحتاد الربملاين الدويل، واجتماعات اجمللس احلاكم، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة، ومجيع األنشطة املرتبطة هبا يف  136جتري اجتماعات اجلمعية 
 وفق برانمج العمل التايل: دكايف مدينة  للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 مركز ،(األول الطابق) Windy Town اللجنة الفرعية للشؤون املالية 13:00 11:00 2017/03/29 األربعاء

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 مغلقة

 مركز ،(األول الطابق) Windy Town اللجنة الفرعية للشؤون املالية 18:00 15:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 الدويل بنغاابندو مركز ،Main Lobby بدء التسجيل 18:00 09:00 2017/03/30 اخلميس
 للمؤمترات

 

 مركز (األول الطابق)Windy Town اللجنة التنفيذية 13:00 10:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 مركز (األول الطابق)Windy Town اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 مركز (األول الطابق)Windy Town جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 09:00 2017/03/31 اجلمعة
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة



23 

 

 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 بنغاابندو األول( مركز الطابق) Green View 2 للربملانينيجلنة حقوق اإلنسان  13:00 09:30 2017/03/31 اجلمعة

 للمؤمترات الدويل
 مغلقة

 بنغاابندو مركز (األول الطابق)Windy Town اللجنة التنفيذية 13:00 10:00  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 بنغاابندو األول( مركز الطابق) Green View 2 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 بنغاابندو مركز (لاألو  الطابق)Windy Town اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 بنغاابندو مركز (األول الطابق)Windy Town مكتب النساء الربملانيات 09:15 08:00 2017/04/01 السبت
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 بنغاابندو )الطابق األول( مركز  Celebrity Hall منتدى النساء الربملانيات 12:30 09:30  
 للمؤمترات الدويل

 

منتدى النساء انطالق جمموعة  12:30 11:00  
 الربملانيات

Windy Town(األول الطابق) بنغاابندو مركز 
 للمؤمترات الدويل

 

اجتماع رؤساء اجملموعات  12:30 11:00  
 ورؤساء اللجان الدائمة اجليوسياسية

Green View 2 (مركزاألول الطابق ) 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 بنغاابندو مركز (األول الطابق)Windy Town االجتماع التنسيقي للمجموعة العربية 14:30 13:00  
 للمؤمترات الدويل
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 نوع اجللسة اإلنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اجتماع املستشارين وسكراترية  15:00 14:00 2017/04/01 السبت

 الوفود
Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 

 ( مركز)الطابق األول  Celebrity Hall منتدى النساء الربملانيات 18:00 14:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

اجملموعة االستشارية لفريوس نقص  17:30 14:30  
وصحة األم  املناعة البشرية/اإليدز،
 والوليد وصحة الطفل
 )لغة إنكليزية فقط( 

Green View 1 (مركز الطابق )األول 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 مركز (األول الطابق) Green View 2 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 مركز (األول الطابق)Windy Town شؤون الشرق األوسطجلنة  18:00 15:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

   حفل استقبال 20:30 19:30  
 اللجنة التوجيهية للجمعية العامة 09:00 08:00 02/04/2017 األحد

 ) التسيري(
Elegant room (األرضي الطابق) مركز 

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 مغلقة

جملس إدارة منتدى الربملانيني  10:00 09:00  
 الشباب لالحتاد الربملاين الدويل

Windy Town(مركزاألول الطابق ) 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 ( مركز)الطابق األرضي  Hall of Fame اجمللس احلاكم 11:00 09:00 02/04/2017 األحد

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 

 الدائمة لشؤون مكتب اللجنة 11:00 09:00  
 املتحدة األمم

Green View 2 (مركزاألول الطابق ) 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

  ألمن الدولينياللسلم و  اللجنة الدائمة 12:30 09:00  
 تالربملاان حول دورمناقشة مشروع القرار 

يف الشؤون  التدخل اخلارجي منع يف
 للدول ذات السيادة الداخلية

Celebrity Hall   ( مركز)الطابق األول 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

منتدى الربملانيني الشباب لالحتاد  13:00 10:00  
 الربملاين الدويل

Carnival Hall  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

اجتماع مجعية األمناء العامني  12:30 11:00  
 الوطنية للربملاانت 

Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

العامة بدء املناقشة : اجلمعية العامة 13:00 11:00  
بشأن معاجلة عدم املساواة: حتقيق 

 يف الكرامة والرفاه للجميع
 
 

Hall of Fame    (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 بنغاابندو مركز )األول الطابق)Windy Town اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة 13:00 11:30 02/04/2017 األحد

 للمؤمترات الدويل
 مغلقة

  للمؤمترات الدويل بنغاابندو مركز  Main Lobby صورة مجاعية اا لكامل الوفد 14:30 14:00  
 :اجلمعية العامة 17:00 14:30  

 النقاش العام 
Hall of Fame  (األرضي الطابق) بنغاابندو مركز 

 للمؤمترات الدويل
 

اجتماع مجعية األمناء العامني  17:30 14:30  
 الوطنية للربملاانت 

Harmony Hall   (األرضي الطابق) بنغاابندو مركز 
 للمؤمترات الدويل

 

 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدويل 17:30 14:30  
بشأن دور  مناقشة وصياغة مشروع قرار

الربملاانت يف منع التدخل اخلارجي يف 
 الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة

Celebrity Hall   بنغاابندو )الطابق األول( مركز 
 للمؤمترات الدويل

 

 بنغاابندو مركز األول( الطابق) Green View 2 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  18:30 14:30  
 والتمويل والتجارة:
 بشأن قرار مشروع مناقشة وصياغة

املعزز على أهداف  الدويل التعاون تشجيع
 بشأن سيما ال ،SDGs التنمية املستدامة

 للتنمية حمركا بوصفها للمرأة املايل اإلشراك

Carnival Hall  بنغاابندو )الطابق األرضي( مركز 
 للمؤمترات الدويل
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 :اجلمعية العامة 18:30 17:00 02/04/2017 األحد

 البند الطارئ اعتماد 
Hall of Fame    (األرضي الطابق) مركز 

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 

 09:00 03/04/2017 اإلثنني
09:00 
10:30 

13:00 
10:30 
13:00 

 اجلمعية العامة
 مناقشة حول البند الطارئ •
 مواصلة املناقشة العامة  •

Hall of Fame  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

  الدويل واألمن للسلم اللجنة الدائمة 13:00 09:00  
حول مناقشة مشروع القرار من  االنتهاء
 التدخل اخلارجي منع يف تالربملاان دور

 للدول ذات السيادة يف الشؤون الداخلية

Celebrity Hall   ( مركز)الطابق األول 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  12:30 09:30  
 اإلنسان
 ليتم تبنيه يف القرار مشروع مناقشة

التشارك عن  137 اجلمعية العامة الااا
 20الااااا الذكرى: يف خرباتنا املتنوعة

 للدميقراطية العاملي لإلعالن
 
 

Carnival Hall  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 مركز (األول الطابق) Green View 2 اإلنسان للربملانينيجلنة حقوق  13:00 09:30 03/04/2017 اإلثنني

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 مغلقة

اجتماع مجعية األمناء العامني  12:30 10:00  
 الوطنية للربملاانت 

Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

اجتماع مجعية األمناء العامني  17:30 14:30  
 الوطنية للربملاانت 

Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

مكتب اللجنة الدائمة للتنمية  18:30 14:30  
 :املستدامة والتمويل والتجارة
 حول لقرارا مناقشة وصياغة مشروع

على  املعزز الدويل التعاون تشجيع
 ،SDGs التنمية املستدامةأهداف 

 للمرأة املايل اإلشراك بشأن سيما ال
 للتنمية حمركا بوصفها

Celebrity Hall (األول الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 :اجلمعية العامة 18:30 14:30  
 النقاش العام 

Hall of Fame  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 بشأن البند الطارىء جلنة صياغة 18:30 14:30  
 

Windy Town(مركزاألول الطابق ) 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 م واألمنلللس اللجنة الدائمةمكتب  16:30 14:30 03/04/2017 اإلثنني

  الدوليني
Green View 2 (مركز الطابق )بنغاابندو األول 

 للمؤمترات الدويل
 مغلقة

 بنغاابندو األول( مركز الطابق) Green View 2 جلنة قضااي الشرق األوسط 18:30 17:00  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 بنغاابندو األول( مركز الطابق)Windy Town جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 9:00 04/04/2017 الثالاثء
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

مكتب اللجنة الدائمة للتنمية  11:00 09:00  
 .املستدامة والتمويل والتجارة

Green View 2 (مركز الطابق )بنغاابندو األول 
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة 13:00 09:00  
املتابعة الربملانية  حول نقاش -

ألهداف التنمية املستدامة 
SDGs  ً2017 للدورة استعدادا 
 الرفيع املتحدة األمم ملنتدى
 عن( HLPF) السياسي املستوى
 و املستدامة، التنمية

لاا  الرئيسي املوضوع حول نقاش -
HLPF 2017 املتحدة لألمم :
 يف الرخاء وتعزيز الفقر على القضاء
 متغري عامل

Celebrity Hall   بنغاابندو )الطابق األول( مركز 
 للمؤمترات الدويل
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  12:30 09:30 04/04/2017 الثالاثء

 اإلنسان
: للمراهقني اآلن العمل حول نقاش
 صحة تعزيز يف الربملانيني دور

 والرفاه املراهقني

Carnival Hall  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 مركز (األول الطابق)   Windy Town اللجنة التنفيذية 12:30 10:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

اجتماع مجعية األمناء العامني  12:30 10:00  
 الوطنية للربملاانت 

Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 يف الربملاانت حول تفاعلي نقاش 16:00 14:00  
 الرقمي العصر

Carnival Hall  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  16:00 14:30  
 والتمويل والتجارة:

 التعاون تشجيع بشأن قرار مشروع اعتماد
املعزز على أهداف التنمية  الدويل

 بشأن سيما ال ،SDGs املستدامة
 للتنمية حمركا بوصفها للمرأة املايل اإلشراك

Celebrity Hall  الطابق األول( مركز( 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اجتماع مجعية األمناء العامني  17:30 14:30 04/04/2017 الثالاثء

 الوطنية للربملاانت 
Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 

 بنغاابندو مركز (األول الطابق) Green View 2 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 اجلمعية العامة  18:30 14:30  
 إقرار القرار حول البند الطارئ، •
 اختتام املناقشات العامة •

Hall of Fame   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

  الدويل واألمن للسلم اللجنة الدائمة 18:30 16:30  
 الربملاانت دور بشأن قرار مشروع اعتماد
 الشؤون يف اخلارجي التدخل منع يف

 السيادة ذات للدول الداخلية

Celebrity Hall   ( مركز)الطابق األول 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 بنغاابندو ( مركزاألول الطابق)Windy Town مكتب النساء الربملانيات 18:30 16:30  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 :اجمللس احلاكم 13:00 9:30 05/04/2017 األربعاء

 اإلنسان حقوق بشأن قرارات-
 و للربملانيني،

 املتخصصة االجتماعات تقارير -

Hall of Fame    (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

اللجنة الدائمة للدميقراطية مكتب  15:30 14:00  
 اإلنسانوحقوق 

 

Green View 2 (مركزاألول الطابق ) 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 مركز (األرضي الطابق)   Hall of Fame اجمللس احلاكم  14:30  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 اجلمعية العامة    
 القرارات إقرار •
 تقارير اللجان الدائمة •
 وثيقة نتائج املناقشات العامة،  •
 اختتام اجللسة •

Hall of Fame   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
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 للمجلس احلاكم: املئتنياجتماعات الدورة  -اثنياً 
 

للمجلس احلاكم  املئتنياجتماعات الدورة  ،والثالثني بعد املائة السااااااااااااااادسااااااااااااااةاجلمعية  إطارتنعقد يف 
 :دكايف مدينة  للمؤمترات الدويل بنغاابندو مركزيف  ،لالحتاد الربملاين الدويل

 املشاركة: (1
الربملاين الدويل بوفد يتكون  االحتاديتمثل كل برملان عضو يف  ،سب اللوائح اخلاصة ابجمللس احلاكمحب

من ثالثة أعضاء شريطة أن يضم الوفد أعضاء من اجلنسني، ويف حال كان تركيب الوفد مقتصراً على أعضاء 
مينح الربملان  ،)من حيث التصويت عوضًا عن ثالث أصوات عضوينإىل  من جنس واحد تُقّلص العضوية

 .صواتن(
 اجللسات: (2

 9:00 من الساعة  ،2017 أبريل/  نيسان 02 االحديوم  ،للمجلس احلاكمتنعقد اجللسة األوىل 
 .11:00وحىت الساعة 

وحىت  9:30من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 05 األربعاءأما اجللسة الثانية، فستنعقد يوم 
 .ظهرال بعد من 5 حىت الساعة 2.30 من الساعةو  .13:00الساعة 

 
 مشروع جدول أعمال اجمللس: (3

 البنود التالية: 200 اجمللسيتضمن جدول أعمال 
 .األعمال جدول إقرار .1
  .للمجلس احلاكم 199 للدورة املوجزة احملاضر على املوافقة .2
 .136 اجلمعية العامة رئيس النتخاب مقرتحات .3
 :الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتصلة املسائل .4
 .الدويل الربملاين االحتاد إىل العضوية وإعادة العضوية طلبات( أ)  
 .األعضاء بعض حالة( ب) 
 .املراقب وضع( ج) 
 :الرئيس تقرير .5
 .جلس احلاكمملل 199 الدورة منذ أنشطته حول( أ) 
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 .التنفيذية اللجنة حول أنشطة (ب) 
 .2016 عام يف الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام لألمني السنوي التقرير .6
 .الدويل الربملاين لالحتاد األخريةاملتخصصة  االجتماعات عن تقارير .7
 .2021-2017عن األعوام  الدويل الربملاين االحتاد اسرتاتيجية تنفيذ .8
 .املتحدة األمم منظومة مع التعاون .9

 .2016عن العام  املالية النتائج .10
 :األخرى واهليئات اللجان أنشطة .11
 .الربملانيات النساء منتدى( أ) 
 .للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة( ب) 
 .األوسط الشرق شؤون جلنة( ج) 
 .لقربص امليسرين جمموعة( د) 
 .اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة( ه) 
 .اجلندرية الشراكة جمموعة( و) 
 والوليد األم وصحة اإليدز، /البشرية املناعة نقص بفريوساجملموعة االستشارية املعنية ( ز) 

 .الطفل وصحة
 .الشباب الربملانيني منتدى( ح) 
أكتوبر/ تشرين  18-14 بطرسبورغ، سانت) الدويل الربملاين لالحتاد 137 اجلمعية العامة .12

 .(2017 األول
 :اجتماعات الربملان الدويل املستقبلية .13
 .النظامية االجتماعات( أ) 
 .املناسبات من وغريها ،املتخصصة االجتماعات( ب) 
 .الدويل الربملاين الحتادا وقواعد األساسي النظام على تعديالت .14
 .التنفيذية اللجنة انتخاابت .15

 (كما احل للمجلس الداخلي النظام من 39و 38و 37 والقواعد األساسي النظام من( K) 21 املادة راجع) 
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 جدول أعمال اجمللس:على   اإلضافيةالبنود  (4
جدول  على إضاااااااااااافية، جيوز ألعضااااااااااااء اجمللس أن يطلبوا إدراج بنود 13وفقا لقاعدة اجمللس احلاكم 

 اليت من النظام األسااااااااااااااساااااااااااااي، 20للمادة  األعمال. جيب أن تقع مثل هذه البنود يف إطار والية اجمللس وفقاً 
 فاااااااااااايااااااااااااذهااااااااااااا.الااااااااااااربملاااااااااااااين الاااااااااااادويل وتااااااااااااراقااااااااااااب تااااااااااااناااااااااااا االحتااااااااااااادحتاااااااااااادد وتااااااااااااوجااااااااااااه أنشاااااااااااااااااااااااااطااااااااااااة 

 مجيع أعضاء اجمللس. وبعد االستماعإىل  من قبل األمانة، ستحال على الفور ،إضافيةأي طلبات إلدراج بنود 
 رأي اللجنة التنفيذية، يقرر اجمللس يف مثل هذا الطلب:إىل 

أبغلبية األصووووووووووووات املدىل هبا يف حال تلقي طلب من األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل  أ( 
 أو .على األقل من افتتاح الدورة ،يوماً  15قبل 

يوماً من  15أبغلبية ثلثي األصووووووووووووات املدىل هبا يف حال تلقي هذا الطلب قبل أقل من  ب( 
 افتتاح الدورة.
 
 :التعديالت على النظام األساسي والقواعد الناظمة لعمل االحتاد الربملاين الدويل 5

 الدويل الربملاين لالحتاد واللوائح األساسي النظام على تعديالت -أ  
 درست ،(2016 تشرين األول /أكتوبر جنيف،) 135 الا الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل خالل
ومبوجبها أرسلت . الدويل الربملاين الحتادا وقواعد األساسي النظام على التعديالت من عدداً  التنفيذية اللجنة

 التوصية مع ،إىل اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل واجمللس احلاكم التنفيذية اللجنةالتعديالت التالية من 
 .دكا يف 136 الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل يف رمسياً  ابعتمادها

 

 ثالثة قبلقواعد االحتاد الربملاين الدويل، جيب إرسال أي مقرتح للتعديل مكتواًب و  األساسي للنظام ووفقاً 
. الدويل الربملاين االحتاد يف األعضاء الدول إىل العامة، ويتم إرساهلا اجلمعية اجتماع من األقل على أشهر
 قبل الدويل الربملاين لالحتاد العامة ألمانةمكتوبًة إىل ا األساسي النظام على فرعية تعديالت ةأي تقدمي جيبو 

العامة  اجلمعية قواعدعلى  الفرعية التعديالت ترسلو . العامة اجلمعية اجتماع من األقل على أسابيع ستة
وتقوم . اجمللس احلاكمو  العامة اجلمعية اجتماع من األقل على شهر قبل األعضاء جلميع الدائمة واللجان

كما يعتمد اجمللس   الدويل؛ الربملاين الحتادوقواعد ا األساسي النظام على تعديالتاجلمعية العامة ابعتماد ال
 .األخرى الفرعية واهليئات الدائمة اللجاناحلاكم التعديالت على قواعد 
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 النظام األساسي
 عضواً  15و الدويل، الربملاين االحتاد رئيس من التنفيذية اللجنة تتكون أن جيب 25.1 25.1 املادة

 إدارة جملس ورئيس الربملانيات لنساءا كتبم ئيسور  املختلفة، الربملاانت إىل ينتمون
 .الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى

 

 
 :التعليق
 الربملاين الحتاداهليئات احلاكمة ل وقرار ،الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني ملنتدى املتنامي الدور ضوء يف

 منتدى إدارة جملس رئيسينضم  أن املستحسن من املنظمة، أعمال يف الشباب منظور تعميم زايدةحنو  الدويل
 .منصبه حبكمكعضو   التنفيذية اللجنة إىل الدويل الربملاين حتادالربملانيني لال الشباب

 النظام األساسي
. يكون رئيس االحتاد الربملاين الدويل حبكم منصبه رئيساً للجنة التنفيذية. ينتخب 2 25.2 املادة

 اجمللس أعضاء من األقل على عضواً  عشرا اثن منهم مخسة عشر عضوا؛اجمللس احلاكم 
 األعضاء وجيب أن يكون ثالثة منواليتهم،  فرتة طيلة فيه عضويتهم تستمر احلاكم،
 من املائة يف 30 عن تقل ال بنسبة جنس كل  متثيل ويكون .النساء من املنتخبني
 .املنتخبني األعضاء

 

 :التعليق
 املساواة حتقيق حنو الدويل الربملاين االحتاد محلة مع تتماشى التنفيذية اللجنة جعل إىل التعديل هذا يهدف
اللجان املتخصصة و  الدائمة اللجان مكاتب مثل األخرى اهليئات يف احلالية املمارسة مع وكذلك ،اجلندرية

 حالياً  اجليوسياسية، اجملموعات رؤساء مع ابلتعاون ،اجلندرية الشراكة جمموعةوتقوم . الدويل الربملاين الحتادل
 .هذه املادة لتنفيذ طرق على األخرية اللمسات بوضع
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 قواعد اجلمعية العامة
الدورة وتنعقد . أايم أربعة ملدة تستمر ما وعادة السنة، يف مرتنيالعامة  اجلمعية جتتمع. 1 4القاعدة 

 الدويل الربملاين لالحتاداحلاكمة  اهليئات تقرر مل ما جنيف، يف دورة واحدة على األقل الثانية
 .ذلك خالف
 أمكن إن انعقادهامن  سنةعامة قبل  مجعية كل  واتريخ مكانحيدد اجمللس احلاكم . 2
 عقد جيوز  (.6 العامة، القاعدة اجلمعيةقواعد  ،(ب) 21 املادةراجع النظام األساسي )

 الدويل، الربملاين أعضاء االحتادمجيع  املضيف فقط إذا مت منح البلد يف اجلمعية العامة 
 قبل من للمشاركة املطلوبة ومجيع ممثليهم التأشريات املنتسبني واملراقبني واألعضاء
 يف األعضاء الدول مجيع إىلوترسل الدعوة لعقد اجلمعية العامة  .املضيف البلد حكومة
 .الدورة افتتاح من األقل على أشهر أربعة قبل الدويل الربملاين االحتاد

 

 :التعليق
 الثانية اجلمعية أن توقعلل سبب هناك ليسف ماثلة،تمنتائج و  هنفس الشكل امهل ابعتبار أن مجعيتني يف السنة

 عقدتسالدورتني يف السنة  من واحدة أن هو ،املوازنة ألغراض مهم، هو ما) جنيف يف تعقد أن جيب العام من
 توضيحإىل  أيضا التعديل ويهدف(. ضافيةاإل تكاليفال تغطيةعلى  املضيف يوافق الربملان مل ما جنيف، يف

 .الدويل الربملاين االحتاد يف للجمعية الرمسية القواعد يف عليها املتفق التأشريات سياسة
 

 قواعد اجلمعية العامة
 القاعدة
 (أ) 11.2

والذي  ،األخرية اآلونة يف متهام دولياً  فوقمب طارئ بند إدراج طلبجيب أن يرتبط ( أ)
  الدويل اجملتمع قبل من عاجلة إجراءات اختاذيبدو  أنه يتطلب بشكل ضروري  

. برملانية استجابة وتعبئة رأيه عن التعبري الدويل الربملاين لالحتاد املناسب من كان  والذي
 .التصويت يف املشاركة األصوات ثلثي على حيصل أن ينبغي الطلب هذا مثل ولقبول

 

 :التعليق
 من سابقاً  تنيموجود فئتني دمج مت الدويل، الربملاين الحتادعمل ا أساليبيف  2003 ات عامإلصالح نتيجةك
" إضايف"بند: ) سريع تصويت خالل منالعامة  اجلمعيةمبوجب قرار اختذته  ضافيةجدول األعمال اإل بنود
 هلذا واضح تعريف وجود عدم عن تنتج وقد". طارئ"ولكنه فقد معىن  واحدة،فئة  يف"( "إضايف طارئو
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 السبب وهلذا. ومتناقضة غامضة حاالت ،األحيان بعض يف احلالية والقواعد األساسي النظام يف املصطلح
 .الوضع تصحيح التنفيذية اللجنة قررت
 

 قواعد اجلمعية العامة
 القاعدة
15.1  

 املناقشة هذه وخالل. عام موضوع حول عامة مناقشة إبجراءالعامة  اجلمعية تبدأ .1
 يف واالجتماعي واالقتصادي السياسي الوضع تناول أيضا لألعضاء جيوز العامة،
وثيقة  قرار مشروع أو اقرتاح اعتماد إىل النقاش يؤدي هذا قد ال جيب أن و. العامل

 اللجنة ومتت املوافقة عليه من قبل التوجيهية اللجنة تقرره ملا وفقاً  ،ختامية
 .الدويل الربملاين لالحتاد التنفيذية

 

 :التعليق
 تقرتحو  .وثيقة ختامية إبمجاع اآلراء عتمادالنقاش العام للجمعية العامة اب خلص ما كثرياً   األخرية، السنوات يف

 .املمارسة هذه على الرمسي الطابع إضفاء التنفيذية اللجنة
 قواعد اللجان الدائمة

 القاعدة
7.5  

يكون  عادة ماو. مكتبها أعضاء بني الدائمة رئيساً وانئباً للرئيس من تنتخب اللجان. 5
 على اجملموعات وجيب. جولة انتخابية واحدة يف الرئيس وانئب وظيفيت الرئيس ملء

 وانئب الرئيس ملنصيب العادل التوزيع لضمان وذلك ،بينها أن تنسق فيما اجليوسياسية
 .ممكن حد أقصى إىل، الدائمة اللجان يف الرئيس

 

 :التعليق
من غري املمكن بشكل ف الدويل، الربملاين االحتاد أعضاء بني الربملانيةمتنوع لالنتخاابت  تقومي إىل ذلك يرجع

 الصيغة هذه تقدمو . دائم، أن يكون هناك تزامن بني انتخاب أعضاء املكتب ورئيس اللجنة وانئب الرئيس
 .االنتخابية العملية يف املرونة من املزيد
 
 
 

 قواعد اللجان الدائمة
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 قبل منبند معني لتتم مناقشته  اقرتاح تقدمي الدويل الربملاين االحتاد يف عضو ألي جيوز  18 القاعدة
 األمانة لدى املقرتحات هذهجلنة دائمة يف اجتماع مستقبلي للجمعية العامة. ويتم إيداع 

العامة  اجلمعية تسبق افتتاح يوما 15 يتجاوز ال موعد قبل الدويل الربملاين لالحتاد العامة
 .املعنية الدائمة اللجنة مكتب اجتماع من واحد يوم تم مناقشة املوضوع فيهااليت ست

  
 

 :التعليق
حيتاج  الدائمة، اللجان قبل منللبنود املعنية اليت سيتم تناوهلا  مقرتحاتإعداد  عندأنه  املمارسة، أظهرت
. بذلك للقيام املرونة التعديل هذا يوفرداخل كل وفد وبني الوفود. و  مشاورات إلجراء الوقت بعض إىلاألعضاء 
البنود املعنية  مقرتحات يف النظر عند ،أنه على تنص اليت الدائمة، لجانل 20.4 القاعدة معأنه ينسجم  كما

أو دمج اثنني أو أكثر من  قرتحات،اليت ستتم مناقشتها يف مجعيات عامة مقبلة، قد يوصي املكتب أبحد امل
 قرري أو ،آخرمعين  بند طرحأو  واحد، بند ضيع ذات الصلة يفاملوا أو املوضوع نفس مع تتعامل اليتالبنود 
 .الدائمة للجنة مقرتح من أكثر تقدمي
 

 الالئحة املالية
 القاعدة
5.10  

 ابلتزاماتهمت إيقاف عضويته بسبب عدم وفائه . أي عضو يف االحتاد الربملاين الدويل 10
وإذا قّدم . مسامهاته املتأخرة عناالحتاد الربملاين الدويل، يظل مديناً لالحتاد  املالية جتاه

سنوات بعد اتريخ  10خالل فرتة العضوية عادة إل اً فيما بعد طلبمثل هذا العضو 
 هذه املتأخرات املستحقة على ثلث –عند إعادة انضمامه  –عليه أن يسدد ، تعليقها

خالل فرتة معقولة من الزمن.  املبلغ املتبقي كامالً  خطة لتسويةأن يقدم األقل، وجيب 
املتأخرات  من وال جيوز اعتباره اً خاص اً ظل هذا املبلغ ديني، حىت يتم دفع املبلغ كامالً و 

  من النظام األساسي. 5.2و  4.2مبوجب أحكام املادتني 
 

 :التعليق
حاالت حدوث غياب عن االحتاد الربملاين الدويل لفرتات  يف كان،  إذا ما قضية التنفيذية اللجنة حبثت قدل

طويلة بشكل استثنائي، يتم فيها تطبيق الشروط املالية املعتادة إلعادة عضوية برملان علقت عضويته سابقاً. 
وقد قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر يف إضافة عبارة "تسقط ابلتقادم" إىل النظام املايل، وتشرتط أن بعد مرور 
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 عليه تراكمت اليت املتأخرات عن ة سنوات، فإن الربملان الذي يسعى إىل استعادة عضويته مل يعد مسؤواًل عدّ 
 .سابقاً 
 

 
 اجلمعية اجتماع القانونية قبل املهلة ضمن فرنسا وفد قدمها اليت الفرعية التعديالت -ب 

 بستةأسابيع
 :التايل النحو على األصلي التعديل تعديل

 النظام األساسي
 اً،عضو عشر  ومخسة الدويل، الربملاين االحتاد رئيس من التنفيذية اللجنة تتكون 25.1 25.1 املادة

 إدارة جملس ورئيس الربملانيات النساء مكتب رئيسة من  وخمتلفة، برملاانت إىل ينتمون
 .الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى

 

 [اإلجنليزية اللغة يف أتثري ال] 
 

 :1التايل النحو على األصلي التعديل تعديل
 لنظام األساسيا

 اجمللس وينتخب .منصبه حبكم التنفيذية اللجنة الدويل الربملاين االحتاد رئيس يرأس. 2 25.2 املادة
 اجمللس أعضاء من األقل على عضواً  عشر اثين منهم ،عضواً  عشر مخسة احلاكم
 األعضاء بني من يكون أن وجيب تكليفهم فرتة طيلة فيه عضويتهم تستمر احلاكم،
 تقل ال بنسبة جنس كل  متثيل ويكون . .النساء من األقل على ث ثال بني خ املنت
 .املنتخبني األعضاء ثلث من ابملائة  30 عن

 

 التعليق:
 من هو مخسة، أي العدد، هذا ثلث أن على ينص أن األفضل فمن منتخباً، عضوا 15 ن هناكحيث إ
 3 إىل اإلشارة من بدالً  ،متثيالً  األقل اجلنس

 
 تقارير عن االجتماعات األخرية املتخصصة لالحتاد الربملاين الدويل: (6

                                                 
 .المقترحة الفرعية التعديالت يمثل الرمادي باللون المميز النص 1
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 املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر مبناسبة الربملاين االجتماع( أ)

 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 13 ،(املغرب) مراكش
 

 مراكش يف املتحادة لألمم املنااخ تغري مؤمتر يف برملاانيااً  املغريب اجتمااعااً  والربملاان الادويل الربملااين االحتااد نظم
(COP22 .)بعض من مسعوا. قارات ومخس بلداً  60 من أكثر من مندوب 300 االجتماع وحضااااااااااااار 

 للمؤمتر. التنفيذي األمني ذلك يف مبا املناخ، وعلم املناخ تغري مفاوضات يف الرئيسية الشخصيات
 

. املناخ تغري بشأن ملموسة إجراءات اختاذ ضرورة اإلدراك متام يدركون الربملانيني أن الربملاين االجتماع أثبت
 وحول  ،أدركوا أنه جيب عليهم سان تشاريعات حول املساامهات املقررة على الصاعيد الدويل ،وبشاكل خاص

 قادرة هو البلادان من العادياد يف طريق عاائقاًا يف يقف ماا. التكنولوجياا ونقال املتجاددة الطااقاة إىل االنتقاال
 تلك متويل وضااااامان اسااااارتاتيجيات وضاااااع واملسااااااعدة على وحمددة، فعالة مساااااامهات تقدمي على الربملاانت

من أجل وضااع تشااريعات وإجراءات  أساااسااياً  شاارطاً  القدرات تلك لبناء االساارتاتيجيات. ويعترب االسااتثمار
 سليمة.

 

 إجراءات اختاذ وأن واملساااااااااواة االجتماعية للعدالة قضااااااااية أيضااااااااا هو املناخ تغري أن الربملاين االجتماع وأكد
 االجتماعية لآلاثر خاصاااً  وأوىل الربملانيون اهتماماً . اإلنسااان وحقوق أتخذ ابحلساابان التمييز أن جيب فعالة

وجيب أن . ومهمشااة كمجموعات ضااعيفة  واملراهقني واألطفال النساااء على ساايما ال املناخ، لتغري والصااحية
 من القطاعات هذه التحديد وجه على تستهدف اليت التدابري املناخ تغري مكافحة وسياسات قواننيتشمل 
 اجملتمع.

 
املناخ تقنية وعلمية أيضاااااً.  تغري مفاوضااااات اكتشاااافوا أن لغة الربملانيني من العديد أن أيضاااااً  االجتماع أظهر

كما اكتشاااف النواب أيضااااً أهنا لغة   .ومقاييس أخرى تشاااريعات إىل وترمجتها الصاااعب فهمها ويبدو أنه من
  ،املناخ تغري حول قوية اجتماعية تعبئة إهلام أجل صاااعبة الشااارح للمواطنني الذين خيضاااعون للمسااااءلة. ومن

 مكان. كل  يف للجميع مفهومة القضااي جلعل معاً  العمل والعلماء إىل حيتاج الربملانيون
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حول إجراءاهتا املسااااااااااااتقبلية ( طياً  املرفق انظر) تطلعية طريق اعتمدت الربملاانت خارطة االجتماع، هناية ويف
جمال  يف الدويل الربملاين االحتاد قدمها اليت القوية ابملسااااااااامهة أيضاااااااااً  الطريق خارطة وتقرّ  .املناخ تغري بشااااااااأن
 املسامهة. تلك ملواصلة األمام إىل املنظمة وتتطلع. املناخ تغري مكافحة

 

 
 
 
 
 
 
 

 اخلتامية الوثيقة
 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 13 يف اآلراء بتوافق اعتمدت

 
 اتفاقية يف األطراف ملؤمتر 22الاا الدورة خالل مراكش يف جتمعاّانا العامل، أحناء مجيع من نيالربملاني حنن

اا  والدورة( COP22) املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم  اجتماع بوصفه العاملة األطراف ملؤمتر 12الا
 .(CMP12) كيوتو  بروتوكول يف األطراف

 

وتكاااااليفااااه البشااااااااااااااريااااة  وعواقبااااه املناااااخ، تغري للمجتمع الاااادويل حول حقيقااااةنرحااااب ابلوعي املتزايااااد 
  ،واالقتصادية احملتملة

 

 املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف مؤمتر دورات خمتلف أحناء مجيع يف خاصااااة ،حبقيقة أن نرحب كما
 بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصااااااافه العاملة األطراف مؤمتر عن الصاااااااادرة وتلك املناخ تغري بشاااااااأن اإلطارية
 اخلاص والقطاع ،والربملاانت ،واحلكومات الدول من قبل رؤسااااااااااااااااء قوية تعبئة يرافقه مثل هذا الوعي كيوتو،
 ،2015 عام األول ديسمرب/كانون 12 يف ابريس اتفاق إبرام إىل أدت واليت املدين، واجملتمع

 

ع ابريس، اتفاق أن جديد من ونؤكد  قبل من 2016 أبريل/نيسان 22 يف نيويورك يف الذي وقااااااااااااااااااااااااّ
من  188 ويرافقه -مقارنة مبا مضااااااااااااااى دويل اتفاق على املوقعني من الذي يعترب العدد األكرب - دولة 174

 اجتماع برملاين مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة املعين 
 بتغري املناخ

2016نوفم/تشرين الثاين بر  13مراكش )املغرب(،   
 بتنظيم مشرتك من قبل االحتاد الربملاين الدويل والربملان املغريب
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يلق  ،التزاماً قوايً  ميثل لالتفاق، الطموحة األهداف وطنياً املصااممة للمضااي قدماً حنو حتقيق احملددة املسااامهات
 املناخ، تغري لدبلوماسية إنكاره ميكن ال انتصار إضافة إىل كونه ويل،الد اجملتمع شبه إمجاع سياسي من

العمل  تعزيز أن نشاااااااادد على ، 2016 نوفمرب/تشاااااااارين الثاين 4 يف نفاذ اتفاق ابريس ببدء ونرحب
 االتفاقية موضااااااااع هذه إطار يف املتوقعة الرئيسااااااااية االجتاهات لوضااااااااع عنه غىن ال شاااااااارط هو 2020 قبل عام
 التنفيذ،

 

 على اآلن تقع املساااااااااؤولية لذا فإن ابريس؛ اتفاق على دول 105 اآلن، صاااااااااادقت حىت ونعرتف أنه
 الدول حال هو كما  متاماً  االتفاق، ذلك إبرام عن النامجة الدفع قوة على للحفاظ جاهدة لتسعى الدول مجيع
 وقت أقرب يف االنضااامام أو املوافقة أو القبول أو للتصاااديق تقوم بوضاااع الصاااكوك بعد أبن ذلك تفعل مل اليت
 البلدان، مجيع يف التنفيذ لتمكني ممكن

 

 رئيساااااااية، جماالت أربعة يف الرئيساااااااية األهداف تقع ابريس، اتفاق من 2 املادة مبوجب أنه إىل نشاااااااري
 التحدايت هذه مثل ملواجهة األموال وتوجيه التكيف، على القدرة تعزيز املناخ، تغري آاثر من التخفيف: هي

 وإن كانت متباينة؛ املشرتكة املسؤوليات مبدأوجتسيد 
 

 العامة املصااااااااالحة أصاااااااااحاب مجيع تعبئة أسااااااااااس على ابريس، اتفاق أهداف حتقيق مؤكدين على أن
 الزراعة ذلك يف مبا االقتصااااااااااااااااد، قطاعات مجيع ويف حملياً، ذلك يف مبا املسااااااااااااااتوايت، مجيع وعلى واخلاصاااااااااااااااة
 ،(احللول أعمال جدول) ابريس-أعمال ليما تنفيذ جدول على خاص بشكل يتوقف والصناعة،
 

 األمم ومبادئ SDGsوأهداف التنمية املساااااااااااااتدامة  ابريس، اتفاقية أهداف أن أيضااااااااااااااً على ونؤكد
 اآلخر. منهما كل  ويعزز اآلخر منهما كل  يكمل اإلنسان، وحقوق التجارية األعمال بشأن التوجيهية املتحدة

 

 املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف ملؤمتر 22الاااااااااااا  الدورة ابنعقاد نرحب وإذ
(COP22 )كيوتو  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصاااااااااااافه العاملة األطراف ملؤمتر 12الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والدورة 
(CMP12 )مرضية، ظروف يف مراكش يف نوفمرب/تشرين الثاين 18-7 من 

 

مراكش حددت  يف املناخ بتغري املعين املتحدة األمم ملؤمتر املغربية الرائساااااااااااااااة أبن نرحب أيضااااااااااااااااً  كما
 :احلدث هلذا التالية األربع األولوايت
 وطنياً، احملددة املسامهات حتقيق •
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 التمويل، تعبئة •
  التكيف، تعزيز •
 التكنولوجية، التنمية •

 

 األولوية إعطاؤه وساااااااايتم ساااااااايسااااااااتمر الكربون من حتالف قيادة تسااااااااعري كجزء  بدأ الذي العمل أن وواثقون من
 آليات تعزيز هو املرحلة هذه املؤمتر يف هذا من القضااااااااااااي أن أحد أهم إىل ونشااااااااااري ،COP22 وبعد خالل
 ابريس، اتفاق أهداف لتحقيق املطلوبة والشفافية املساءلة

 

 ساااتقام م جديدة قمة خالل من قيمة سااايعطى ابريس التفاق اإلنسااااين اجلانب أبن خاصاااة بصااافة نرحب وإذ
وأن  املناخ مع تغري لوجه وجهاً  حامساً  بعداً  أيخذ اجلندرية ابملسااااااااااااااااواة االعرتاف وأن ،COP22 مبناساااااااااااااابة
 أولوية، الشباب تصبح تستهدف اليت األنشطة

 

 والربملاانت ،املتحدة األمم بني التفاعل بعنوان قرار املتحدة لألمم العامة اجلمعية ابعتماد أيضااااااااااااااااً  نرحب وإذ
 القرار، هذا من 2 الفقرة إىل خاصة إشارة مع الدويل، الربملاينواالحتاد  ،الوطنية

 

إىل   الصااااادد، هذا يف ونشاااااري ابريس، اتفاق أهداف تنفيذ يف للربملاانت احلاسااااام الدور على جديد من ونؤكد
 لوسااااااااااااااااكا، ،2016مارس/آذار  23 – 19مجعيته العامة ) اعتمد يف( IPU) الدويل الربملاين أن االحتاد
 ابريس اتفاق على السااااااااريع بتشااااااااجيع التصااااااااديق املشاااااااارعني تلزم املناخ، تغري بشااااااااأن خطة عمل برملاين( زامبيا

 لتنفيذه املطلوبة الرقابة وآليات التوجيهية واملبادئ ،الوطنية التشريعات تطوير إىل الرامية جهودها يف وترشدهم 
 فعال، حنو على
 

االجتماعات واألنشطة الربملانية  عمل لتعزيز الربملاانت العديد من توصية على أيضاً  جديد من ونؤكد
األمم املتحدة  مؤمترات مع ابلتزامن جرت اليت الربملانية االجتماعات سااااااااااااايما وال املناخ، تغري املختلفة بشاااااااااااااأن

 الربملاين االحتاد داخل واالجتماعات األنشااااطة هلذه فعالية أكثر مؤسااااسااااي بعد لتوفري وذلك املناخ، حول تغري
 الدويل،
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 املناخ، لتغري الدولية االستجابة تعزيز يف للربملانيني املستمر ابلدور االعرتاف
 أو أو املوافقة ،أو قبول ،لتصاااااااديق ساااااااريعة عملية يف الشاااااااروع إىل تقم حىت اآلن، مل اليت الدول دعوة .1

 وقت أقرب يف املعززة 2020 قبل ما إبجراءات البدء أجل من ،]...[ ابريس اتفاق إىل االنضااااااااامام
 ممكن؛

 

 من ابريس، اتفاق على التصاااااااديق لتساااااااريع شاااااااعوبنا وممثلي املشااااااارعني كما  عزمنا على التأكيد إعادة .2
 على 2018 يونيو/حزيران هناية وقبل ممكن وقت أقرب يف ، الربملانية إجراءاتنا على االعتماد خالل
 تقدير؛ أبعد

 

 يف COP 22 / CMP 12 ابريس، اتفاق إبرم من للمتابعة األوىل ابعتبارها الدورة أبنه، النظر .3
 على التالية اإلجراءات أولوايت حتديد طريق عن االتفاق هذا لتنفيذ األسااااااااس وضااااااااع جيب ،مراكش
 :اخلصوص وجه

 وطنياً  احملددة مسامهاهتا يف النظر على الدول تشجيع: الوطين املستوى على احملددة املسامهات تسليم •
 االحتباس ظاهرة احتواء هدف لتكون يف نسااااااااااااق واحد مع جرأة أكثر وجعلها طوعي أساااااااااااااس على

 املناسبة؛ العامة وإدخاهلا يف السياسة مئوية درجة 2 من أقل إىل احلراري
 اقرتاح الصااااااااااااااادد، هذا ويف النامية، البلدان لدعم لتعبئة األموال تدرجيياً  عملية تطوير: األموال تعبئة •

 املخصصة؛ املبالغ من قدر أقصى وحتقيق خاملنا  تغري متويل على احلصول لتسهيل آليات
 االحتياجات، تقييم خالل من التكيف، أنشاااااطة جمال يف كبرية  جهوداً  إاتحة ضااااامان: التكيف تعزيز •

 القدرات؛ بناء وتعزيز املوارد ختصيص وزايدة
 أزمااتاليت يؤدي فيهاا تغري املنااخ إىل  البلادان يف االقتصاااااااااااااااادي النمو دعم إىل الرامياة التادابري تعزيز •

 وتدفق اهلجرة؛ والفقر خطرية، إنسانية
هي: مشااااااركة  تتكون من ثالثة عناصااااار رئيساااااية للتكنولوجيا، عمل خطة وضاااااع: التكنولوجي التطور •

 البحث؛ خالل من االبتكار ودعم ،حديثة تقنية وظهور ،،التقنيات اجملربة واملختربة
 املناخ؛ تغري عن النامجة اهلجرة تدفقات من املتضررة للمناطق خاص اهتمام إيالء •
 

 اليت املناخ، تغري بشاااااااااااااااأن الربملانية العمل خطة لتنفيذ الدويل الربملاين واالحتاد الربملاانت مجيع حث .4
 لوساكا؛ يف 134 الدويل الاا الربملاين االحتاد مجعية يف اعتمدت
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 تطوير أجل من املناخ تغري حول الربملانية العمل خطة مع بشااااااااكل منسااااااااجم للعمل املشاااااااارعني دعوة .5
 ابريس؛ التفاق الفعال من أجل التنفيذ الالزمة الرقابة وآليات ،توجيهية ومبادئ ،الوطنية التشريعات

 

املتعلق  التشااااااااااااااريعي للعمل منهجي إبجراء حتليل ،2016 عام هناية حبلول التزامنا، جديد من نؤكد  .6
تدامة التنمية وأهداف ابريس، التفاق االمتثال من للتحقق وذلك بلداننا، يف ابملناخ  وإطار املساااااااااااااا
 الكوارث؛ خماطر من للحد سينداي

 

 للحد هتدف جديدة قوانني واعتماد وتطوير القائمة التشااااااريعات -  الضاااااارورة عند – بتعديل االلتزام .7
 العاملية احلرارة درجات ارتفاع من احلد يف للمسااااااااااااعدة وذلك احلراري االحتباس غازات انبعااثت من
 املناخ؛ تغري آاثر ملكافحة الوطنية االقتصادات مرونة وتعزيز مئوية، درجة 2 من أقل إىل

 

 بتغري املعين الوطين التشااريع والشاافافية يف ابملساااءلة املتعلقة الصااارمة إدراج التدابري بدعم االلتزام أيضاااً  .8
 وحتقيقاً . ابلتزاماهتا تفي حكوماتنا أن لضمان لنا املتاحة الربملانية الوسائل كل  نشر عن فضال ، املناخ
 :تلتزم الغاية، هلذه

 الصلة؛ ذات الربملانية اللجان فعالية حتسني •
الكوارث تقدمي تقرير ساااااااانوي  خماطر من واحلد املناخ تغري عن املسااااااااؤولني الطلب من الوزراء •

 احلكومة حققته الذي التقدم عن شااااااااااملة برملانية مناقشاااااااااة من كجزء  الربملان إىل على األقل
 الدولية؛ التزاماهتا ومتطلبات الوطنية تشريعاهتا يف عليها املنصوص األهداف حتقيق حنو

 املناخ، تغري عن املسااااااااااااااؤول والوزير احلزبية للربملانيني اجملموعات بني منتظمة لقاءات تنظيم •
 ومبجرد املتحدة، األمم مفاوضات إجراء قبل سواء الوطين، املوقف أمور مجلة ملناقشة وذلك
 والسااااياسااااات التشااااريعات وعواقبها املرتتبة على نتائجها ومناقشااااة املفاوضااااات، من االنتهاء
 الوطنية؛

 يف القرار صااانع عملية من كجزء  املعلومات على احلصاااول وآليات والتشااااور ،املشااااركة تعزيز •
 البيئية، القضااي

  وتعتمد على واملتابعة للتنفيذ تتضمن أحكاماً واضحة الوطنية التشريعات أن من ضمان •
 بشاااااأن وطنية ألهداف دورية والقيام مبراجعة إنشااااااء بشاااااأن مفتوح عام إجراء نقاش ضااااامان •

 املخاطر؛ من واحلد التكيف وتسهيل املناخ، تغري آاثر من املتعلقة ابلتخفيف التدابري
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 ضااااااامان أجل من التشاااااااريع، هذا مبثل املتعلقة والساااااااياساااااااات التشاااااااريعات بني التفاعل تعزيز •
 احلوافز؛ أو اإلشارات تضارب وجتنب االتساق

 :التزامه با أتكيد إلعادة الدويل الربملاين االحتاد دعوة .9
 لدعم الساااياساااية الفئات مجيع وتشاااجيع املناخ تغري أمهية حول الربملانيني بني الوعي مساااتوى رفع •

 الوطين؛ الصعيد على املناخ تغري خماطر من التخفيف إىل الرامية التدابري
 والرقابية اجليدة؛ التشريعية املمارسات من الكاملة االستفادة وتسهيل تشجيع •
 بني التفاعل مساااااااااتوايت زايدة طريق عن ذلك يف مبا املتحدة، واألمم الربملانيني بني الروابط تعزيز •

ليصلوا  الربملانيني على الضغط طريق وعن املتحدة، األمم عمليات عن املسؤولني وكبار الربملانيني
 املتحدة؛ مماأل مفاوضات بشكل أكرب إىل

 الصلة؛ ذات املدين اجملتمع ومنظمات الربملانيني بني العالقات تعزيز يف املسامهة •
 

 اجتماااع األطراف، ملؤمتر دورة لكاال املضاااااااااااااايف البلااد مع تنظيم، على الاادويل الربملاااين االحتاااد حااث .10
 املناااخ؛ تغري مكااافحااة جمااال يف الربملاااين العماال على الفعاال وردود التبااادالت تعزيز إىل يهاادف برملاااين
مجعيتيه األثنتني اللتني تنعقدان  من خالل توفري، إمكانية بدراسة الدويل الربملاين بقيام االحتاد ونوصي
 املساااااااائل ملناقشاااااااة فرصاااااااة املتحدة، األمم لشاااااااؤون الدائمة اللجنة إطار يف خاص وبشاااااااكل ،كل عام
 يس؛ابر  اتفاق تنفيذ ومتابعة رصد هبدف وذلك املناخ، بتغري املتعلقة

 

 املصااااااالحة املتحدة ابعتبارهم صااااااااحب األمم قبل من هبم االعرتاف ليتم الدعوة من أجل الربملانيني  .11
 ابريس؛ اتفاق تنفيذ بشأن املفاوضات أثناء العاشر الرمسي

 

 األمم ابتفاقية املرتبطة املتحدة لألمم املالية واآللية األخضر، املناخ لصندوق ابلتنشيط الفعال نوصي .12
 إىل تقاادماااً  األكثر البلاادان من األموال حتوياال إىل هتاادف اليت املناااخ، تغري بشاااااااااااااااأن اإلطاااريااة املتحاادة
 املناخ؛ تتأثر بشكل خطري من تغري اليت ضعفاً  األكثر النامية البلدان

 مؤمتر مبناساااااابة الربملاين لالجتماع احلالية اخلتامية الوثيقة الربملاين الدويل بنقل لالحتاد العام األمني تكليف. 13
 العام واألمني ،COP22 ورئيس األعضااااااااااااااااء الربملاانت إىل مراكش حول تغري املناخ يف املتحدة األمم
 .الصلة ذات األخرى واملنظمات املتحدة لألمم
 

**** 
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 SDGsأهداف التنمية املستدامة  لتنفيذ إقليمية ندوة( ب)
 (اهلادئ احمليط منطقة لربملاانت) اإلنسان حقوق منظور خالل من

 2016 نوفمرب/ تشرين الثاين 18-16 ،(فيجي) اندي
 خالل من اإلنساااااااان حقوق تعزيز: واحدة لعملة مها وجهان اإلنساااااااان وحقوق( SDGs) التنمية املساااااااتدامة إّن أهداف، 

 املساااتدامة، للتنمية 2030 أعمال جدول اعتماد وقد أدى. ابلعكس والعكس SDGs تنفيذ أهداف التنمية املساااتدامة
 .لرفاه الناس األمهية ابلغة تعترب اليت القضااي زخم متجدد ملزيد من الدفع علىإىل توليد 
 احمللياة القوانني إىل SDGs برتمجاة أهاداف التنمياة املسااااااااااااااتاداماة  الادويل، التزمات الربملااانت الربملااين االحتااد رعااياة حتات

 وجيب االلتزام، هذا تنفيذ أجل ومن. املستدامة للتنمية الوطنية اخلطط مع امليزانيات ومواءمة احلكومات ومساءلة السارية،
 .لالستعمال مناسبة تكون حبيث القرار صنع تقوية الربملاانت وعمليات

 وحقوق SDGsوأهداف التنمية املساااااااااااتدامة  الربملاانت بني الروابط ساااااااااااياق يف ،(فيجي) اندي يف إقليمية ندوة عقدت
 الدويل الربملاين االحتاد ونظم. اهلادئ احمليط منطقة من برملانياً  20 بينهم من مشاااااااااركاً، 40 احلدث ومجع هذا. اإلنسااااااااان
 .فيجي وبرملااان اإلمنااائي، املتحاادة األمم وبرانمج اإلنسااااااااااااااااان، حلقوق السااااااااااااااااامي املتحاادة األمم مفوض مكتااب مع ناادوة

. األهداف تنفيذ يف املسااااامهةمن  متكن املشاااااركني اليت املقرتحة والطرق جمال هذا اجملال تبادلوا اخلربات واملتخصااااصااااون يف
 تلك مثل اهلادئ، احمليط ملنطقة خاصاااااااااااااة أمهية ذات تعترب اليت SDGs على أهداف التنمية املساااااااااااااتدامة االجتماع وركز
 اإلنسااان، حلقوق الدولية املعايري واآلليات املشاااركون حبث كما.  االجتماعية والعدالة اجلندرية واملساااواة املناخ بتغري املتعلقة
 SDGs أن تنفيذ أهداف التنمية املساااااتدامة يف ضااااامان للمسااااااعدة املتحدة، األمم يف اإلنساااااان حقوق جملس ماساااااي ال

 .اإلنسان حيرتم بشكل كامل حقوق
 النطاق الواساااااعة اإلجراءات الختاذ أدانه واليت من شاااااأهنا إهلام الناس املبينة التوصااااايات املشااااااركون صااااااغ الندوة، هناية ويف

 .SDGs أهداف التنمية املستدامةلنجاح  الالزمة
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 اإلنسان حقوق منظور خالل من املستدامة التنمية أهداف تنفيذ
 الدويل، واالحتاد الربملاين فيجي برملان قبل من مشرتك منظمة بشكل اهلادئ احمليط لربملاانت ندوة
 وبرانمج( اإلنسان حقوق مفوضية) اإلنسان حلقوق السامي املتحدة األمم مفوض مكتب مع ابلتعاون

 (UNDP) اإلمنائي املتحدة األمم
 (فيجي) اندي الدويل، Tanoa فندق ،2016 عام نوفمرب/ تشرين الثاين من 16-18

 
 اخلتامية الوثيقة

 الندوة مقرر من مقدمة ورقة
 Tongaتونغا  النواب، جملس عضو ،Lord Tuihaateihoالسيد  

 
 ساااااااليمان، وجزر وسااااااااموا، وانورو، مارشاااااااال، وجزر وكرييباة، وفيجي، كوك،  جزر من الربملان أعضااااااااء حنن،
تدامة التنمية أهداف تنفيذ بعنوان إقليمية حضااااااااااااااران ندوة وفانواتو، وتوجنا،  حقوق منظور خالل من املساااااااااااااا
 مفوضااااية مع ابلتعاون الدويل، الربملاين واالحتاد فيجي برملان قبل من مشاااارتك بشااااكل الندوة نظمت. اإلنسااااان

 من الفرتة يف عقدت وقد. UNDP اإلمنائي املتحدة األمم وبرانمج  OHCHRحقوق اإلنساااااااااااااااان 
 .فيجي اندي، الدويل، Tanoa يف فندق  2016 نوفمرب/ تشرين الثاين 16-18
 الربملانيني بني الوعي لزايدة املصااااااممة الدويل الربملاين االحتاد ندوات من ساااااالساااااالة ضاااااامن االجتماع هذا وكان
 يف للمسااااامهة النواب وهذه الساااالسااااة من الندوات تشااااجع أيضاااااً (. SDGs) املسااااتدامة التنمية أهداف حول
كيفية   فهم يف الغنية اليت تساعدان املمارسات تبادلنا الندوة، وخالل. SDGs املستدامة التنمية أهداف تنفيذ

 مع االحتياااجااات هاااوتكيف SDGs بتبين أهااداف التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة اهلااادئ احمليط منطقااة قيااام بلااداننااا يف
 وضااااعت اليت واالساااارتاتيجيات الوطنية التنمية خطط وتنفيذ صااااياغة كيفية  البعض بعضاااانا من وتعلمنا. الوطنية
 .اإلنسان حقوق منظور خالل من SDGs املستدامة التنمية أهداف لتنفيذ
 

 هتم وملاذا SDGs املستدامة التنمية أهداف: حماور تسعة على أايم ثالثة اليت استمرت ملدة وركزت مناقشاتنا
 من ومحايتها سااليمة بيئة يف احلق ضاامان ؛SDGs املسااتدامة التنمية أهداف تنفيذ يف الربملاانت دور املنطقة؛
 حتقيق على وأتثريها اجلندّرية، واملسااااااااااااااااواة املرأة حقوق اهلادئ؛ احمليط يف املناخ تغري آاثر من التخفيف أجل

 عمل خالل من اإلنسااان حقوق يف تعزيز الدويل الربملاين االحتاد مسااامهة ؛SDGs املسااتدامة التنمية أهداف
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 الرقابة يف الربملاانت دور املسااااااااااااااتدامة؛ التنمية لتحقيق حامساً  عامالً  ابعتبارها االجتماعية العدالة الربملاانت؛
 .املقبلة اخلطوات الختاذ حتتاجه الربملاانت وما مراجعة دورية شاملة؛ يف اإلقحام برملاين على أمثلة والرصد؛
 التنمية حول أهداف الربملانيني بني الوعي زايدة تعزيز والتزاماته جتاه الدويل الربملاين االحتاد جبهود نرحب وحنن

 .تنفيذها يف مسامهات الربملاانت كيفية  وحول SDGs املستدامة
 تؤثر اليت ابلقضااااي وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط اإلنسااان وحقوق SDGs املسااتدامة التنمية أهداف أن على نتفق حنن
 حنن النحو، هذا على. القضااااي هذه مع وتعاملنا كربملانيني،  كنا نعمل بقدراتنا  مرة كل  يف. اليومية حياتنا على
 التنمية أهداف تنفيذ. واحدة لعملة وجهان اإلنساااااااااان وحقوق SDGs املساااااااااتدامة التنمية أن أهداف ندرك

 وابلنظر. األهداف مجيع ومبادىء حقوق إنسان تدعم اإلنسان، حقوق تعزيزيف  يساهم SDGs  املستدامة
 ترتك أن ينبغي ال SDGs املسااااااااااااااتاادامااة التنميااة أن أهااداف نعتقااد حنن والروابط القويااة بينهمااا، أمهيتهااا إىل

 تسهيل جيب أن نلعب الدور الرئيس وسنقوم به يف اهلادئ، احمليط برملاانت يف وكأعضاء .وحدها للحكومات
 .SDGs املستدامة التنمية حتقيق أهداف حنو التقدم
 نتائج نشاار والضااروري املهم من ولذا. اهتماماتنا صاالب يكونوا يف أن جيب منثلهم الذين الناس أن نعتقد وحنن

 نقوم ما يف مصلحة اليت لديها للمجتمعات SDGsأهداف التنمية املستدامة  عن املعلومات ومجيع مناقشتنا
الااذين منثلهم  الناااس تعبئااة علينااا وجيااب. األهااداف تنفيااذ أجاال من املشاااااااااااااااااركااة مطلوبااة وبقوةحيااث تعترب  بااه،

 .حياهتم يف تغيري إلحداث
 ودرساااانا. تواجهنا اليت أصاااال املشاااااكل أهنما وينظر إليهما على السااااريع، السااااكاين والنمو الفقر أيضااااا انقشاااانا
 والتغذية األسااااساااية اخلدمات على احلصاااول بعدم ترتبطواليت  اهلادئ، احمليط منطقة يف اخلاصاااة ابلفقر الطبيعة
 من بكفاءة، له وللتصاااااادي. أخرى مناطق تعاين منه الذي الفقر ال يتصاااااال أبنواع هذا أن نعتقد وحنن. اجليدة

 .املهم أن حندد ونعّرف هذا النوع من الفقر بشكل واضح
 وجه نوحد جهودان وعلى أن علينا جيب هأن نعتقد حنن السااااااااااااااريع، السااااااااااااااكاين للنمو املدمر التأثري إىل وابلنظر
 .الصدفة من طريق بدالً  االختيار طريق عن ابإلجناب لدينا السكان لتشجيع السرعة
 وعلى ذلك، مع. SDGs حول أهداف التنمياة املسااااااااااااااتادامة اهلادئ احمليط قادة توجيهاات على نثين وحنن
 احمليط ملنطقة مهمة تعترب واليت الغاايت، بعض على العمل من مزيد إىل حاجة هناك اجلهود، هذه من الرغم
 والصااااحة الكوارث وإدارة املناخ وتغري اجلندرية املساااااواة الغاايت بقضااااااي هذه وتتعلق. جوهري بشااااكل اهلادئ
 .الصحي والصرف واملياه والتعليم
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 من جزءاً  تشاااااااااااكل اليت الثقافات، لدينا أن ونعتقد. اجلندرية املسااااااااااااواة حتقيق حنو التقدم لبطء أنساااااااااااف وحنن
 نعتقد وحنن. األفكار الشاااائعة اليت جتعل النسااااء تساااقط كضاااحية األحيان من كثري  وتغذي يف الغنية، تقاليدان

 أن على ونتفق. النساااااااء حول مواقفهم تغيري هبدف شااااااعبنا تثقيف يف نساااااااهم أن وينبغي علينا أننا كربملانيني،
 .حقوقها لتعزيز اجلهود بذلت عندما املساواة قدم هناك حاجة ملسامهات املرأة على

 موارد ختصاايص ضاارورة على نتفق حنن ،SDGs لتنفيذ أهداف التنمية املسااتدامة مطلوب هو ما إىل وابلنظر
 تنفيذ أجل من أنه أيضااً  وندرك. التقارير وإعداد الفعال الرصاد ولضامان البياانت واساتخدام مجع لدعم كافية

 املساااااااعدة رأسااااااها على إضااااااافية موارد إىل حاجة هناك اهلادئ، احمليط يف SDGs أهداف التنمية املسااااااتدامة
 .املناخ متويل وختصيص احلالية الرمسية اإلمنائية

 تراقب اليت اآللية، هذه أمهية ندرك وحنن. الشاااااااامل وعرضاااااااه الدوري اإلنساااااااان حقوق جملس إعالمنا بعمل مت
 وحنن. اإلنسااااان حلقوق الدولية املعايري لتنفيذ حدة على دولة كل  التزامات حيث من اإلنسااااان حقوق أوضاااااع
 املتحدة آلية األمم عمل يف تسااااااااااااهم أن جيب اإلنساااااااااااان، حقوق على وصاااااااااااية ابعتبارها الربملاانت، أن نعتقد
 اإلنسااااااااااااااان حقوق احرتام التزاماهتم بضاااااااااااااامان أن ال يهربوا من الربملانيني وجيب على. اإلنسااااااااااااااان هذه حلقوق
 .لناخبيهم
. SDGs تنفيذ أهداف التنمية املسااااااتدامة أجل من مسااااااقبالً  عملنا ضااااااوء يف أدانه الواردة التوصاااااايات قدمنا

 ملسامهتنا: أساساً  إال أهنا توفر. وهي ليست شاملة على كل حال
وتنفيذ أهداف التنمية  السوووووووووووياسوووووووووووية اإلرادة لبناء احلزبية اخلطوط عرب العمل الربملانيني على جيب •

 مجيع بني احلوار تعزيز يف فعاااّال بدور الربملاانت القيام على كما جيب  .بلداهنم يف SDGs املستدامة
 ذلك يف مبا املصاااالحة أصااااحاب بني وجيب أن خيلق احلوار. إشااااراك اجلميع ملبدأ وفقا املعنية األطراف
على الربملانيني  وجيب. األهداف لتحقيق الالزم الزخم األكادميية واألوساااااااااااط املدين واجملتمع املواطنني
 هذه يف مكان عن والبحث SDGs ألهداف التنمية املساااااتدامة تنسااااايق وطنية آلية إلنشااااااء الدعوة
 .إنشائها عند اآللية

 الدولية SDGs أهداف التنمية املسووتدامةترمجة  يف للمسااااعدة مهامها الربملاانت أن تؤدي جيب •
 األهداف ودعم لتصااميم املسااتدامة للتنمية وطنية يقوم ابسااتنباط اساارتاتيجية بلد كل.  وطين واقع إىل

 للتنمية الوطنية االساااااااااااااارتاتيجيات أن تدعو إىل الربملاانت على وجيب. بلد بكل اخلاصاااااااااااااااة والغاايت
 املصاااااااالحة أصااااااااحاب إشااااااااراك يتم حيث شاااااااااملة، بطريقة وضااااااااعت تكون أن اليت ينبغي. املسااااااااتدامة
 االساااااااااااارتاتيجيات هذه تعكس وجيب أن. النسااااااااااااائية واملنظمات اجلماعات ذلك يف مبا الرئيساااااااااااايني،
 .غريها من تكون مهمة أكثر حيث احمللي املستوى على العمل وتلهم الوطنية االحتياجات
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من  5على اهلدف رقم  نبين أن وجيب. اجلندرية الفوارق الوطنية التنمية اسااااااااارتاتيجية تراعي أن جيب •
 وكذلك ،(والفتيات النسااااء ومتكني اجلندرية املسااااواة ضااامان) SDGs 5أهداف التنمية املساااتدامة 

 واتفاقية Beijing عمل منهاج خالل اجلندرية املعرب عنها من املسااااااااااااااااواة على القائمة االلتزامات
 تتضااااااااااامن أن وينبغي(. CEDAWسااااااااااايداو ) املرأة ضاااااااااااد التمييز أشاااااااااااكال مجيع على القضااااااااااااء

مجيع  لتنفيذ جندرية عدسااااااة وتطبيق اجلنس نوع حسااااااب مصاااااانفة مؤشاااااارات الوطنية االساااااارتاتيجيات
 .النهج هذا واإلانث الذكور وجيب أن يدعم الربملانيون. SDGs املستدامةأهداف التنمية 

 .املسووتدامة للتنمية الوطنية االسوورتاتيجية تنفيذ يدعم التشووريع أن من التأكد الربملاانت على جيب •
 أن فاحلقيقة. املسااااااااااااااتدامة التنمية مع متوافقة القوانني جلعل منهجية يسااااااااااااااتنبط أن برملان وعلى كل
SDGs التشريعات يف أن تنعكس أيضا وينبغي وثيق بشكل مرتابطة. 

 يف SDGs أعمااااال أهااااداف التنميااااة املسااااااااااااااتاااادامااااة جاااادول دمج يف النظر الربملاااااانت على جيااااب •
. التنفيذية والسوووولطة التشووووريعية السوووولطة بني التعاون خالل تنشاااااأ من اليت الوطنية االسااااارتاتيجيات

 للتنمية وطنية اسرتاتيجية وتنفيذ لصياغة الوزارات مع وثيق بشكل العمل على ينطوي أن ميكن وهذا
 .املستدامة

 للتنمية الوطنية االسوووووووورتاتيجية تنفيذ على حكومته حملاسووووووووبة فعالة طرق إجياد برملان جيب على كل •
 يف مبا احلكومي دورايً، لرصد العمل أطر حتديد على الربملاانت ينبغي بذلك، وعند القيام. املستدامة
 العامة والتقارير الربملانية االسااااااتماع وينبغي اسااااااتخدام جلسااااااات. اجلندري املنظور مراعاة تعميم ذلك
واسااتحضااار  SDGs أهداف التنمية املسااتدامة العمل يف جمال على لإلشااراف فعالية أكثر حنو على
 .املستوايت مجيع على املساءلة تشجيع وابلتايل اإلعالم، ووسائل اجلمهور انتباه

 وجيب. النجاح لتحقيق حامسة ستكون املستدامة التنمية السرتاتيجية موازنة وجود خمصصات إن •
 سااااااااااااااواء حااد على املسااااااااااااااتاادامااة التنميااة وأولوايت الوطنيااة االلتزامااات أن من التااأكااد الربملاااانت على

بشاااااكل  جديداً  هنجا يتطلب قد وهذا. امليزانية يف األصاااااول حساااااب وترد تساااااتجيب للنوع اجلندري 
 استدامة. أكثر واستهالك إنتاج حوافز عن فضال والضريبية، املالية كامل للسياسة

 هيئات إنشاء إىل ندعو فإننا املنطقة، بلدان على املناخ تغري يشكلها اليت الكبرية األمهية إىل وابلنظر •
على أن  إىل احلفاظ اهليئات هذه هتدف أن وجيب. املسووووووووووألة هذه على لإلشووووووووووراف حمددة برملانية
 توفري اهليئااات على تلااك وينبغي. املناااخ تغري إدارة حول منتظمااة بصااااااااااااااورة مطلعااة الربملاااانت تكون

 هذه وساااتتضااامن مثل. احلكومية ورصاااد اإلجراءات اليت متكن من تبين التشاااريعات للبياانت حتديثات
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 السلطة من مدخالت تشمل أن ينبغي واليت املصلحة، أصحاب اجليد بني التنسيق أيضاً  التحديثات
 .املدين واجملتمع اآلخرين الدوليني والشركاء املتحدة األمم ووكاالت التنفيذية،

وحيث  حيدث ما على اآلن حىت اإلبقاء املهم من ،SDGs تنفيذ أهداف التنمية املسااااااااااااااتدامة يف •
 شبكة أهداف التنمية املستدامة من جزءاً  الربملاانت تكون أن جيب لذلك،. األعمال جدول يتجه

SDGs أعمال أهداف  جدول على الدعم تقدم اليت املنظمات يف املشااااااااااااااااركة خالل من الدولية
 إىل وندعو. للكومنولث الربملانية واجلمعية الدويل الربملاين االحتاد مثل SDGs التنمية املسااااااااااااااتدامة

 نتائج لتحقيق وذلك الدويل الربملاين واالحتاد اهلادئ احمليط من الربملاانت بني التنساااااااااايق ليتم مبادرات
 كفاءة.  أكثر

 الدورية املراجعة يف مساااااااااااااألة كل  يف بنشااااااااااااااط يشااااااااااااااركوا أن اهلادئ احمليط منطقة ينبغي على برملانيي •
 :ذلك يف مبا الشاملة،

 الوطين؛ التقرير إعداد خالل الوطنية التشاور عملية يف املشاركة •
 العمل؛ جمموعة دورة يف املشاركة •
 ؛(استشاري دور) توصيات من الدولة موقف حتديد •
 املشرتكة اهلياكل يف وأعضاء اإلنسان حلقوق برملانية جلان خالل من التوصيات متابعة •

 املؤسسات؛ بني
 املدة؛ منتصف التنفيذ تقرير إعداد يف املشاركة •
 .املقبلة للمراجعة الوطنية التشاور عملية يف املشاركة •

 
 وضاااامان العاملي الربملاين اجملتمع انتباه إىلوتوصااااياتنا  على اسااااتحضااااار اسااااتنتاجاتنا الدويل الربملاين االحتاد حنث
 املمارساااااااات تساااااااهيل تبادل مواصااااااالة على الدويل الربملاين االحتاد حنث كما.  ومجعياته براجمه خالل من املتابعة
 مسااااااااااامهة وتعظيم العمل إهلام على ساااااااااايساااااااااااعد وهذا. املسااااااااااتوايت مجيع على الربملانيني بني واخلربات اجليدة

 .SDGs أهداف التنمية املستدامة تنفيذ يف الربملاانت
 
 

**** 
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 أجل من عامليةال شراكةلل الثاين املستوى الرفيع االجتماع يف الربملاين املنتدى( ج)

 الفعال اإلمنائي التعاون
 2016 تشرين الثاين /نوفمرب 29 ،(كينيا) نريويب

 

 بدأ أن منذ( GPEDC) الفعال اإلمنائي التعاون أجل من العاملية الشراكة يف عضو الدويل الربملاين االحتادإّن 
للتعاون اإلمنائي  املاحنةهات اجل GPEDCوجتمع هذه الشاااراكة . 2011 عام يف( كوراي  مجهورية) بوساااان يف

 املعنية واجلهات واملؤسااااسااااات ،لشااااركاتا املدين، اجملتمع منظمات ،احمللية الساااالطات ،والربملاانت،والدول املتلقية
 .خاصة أو عامة مالية، غري أو مالية كانت  سواء اإلمنائي، التعاونمجيع تدفقات  ونوعية كمية  لتحسني األخرى

 

ظم وقد  انظر) بيانب واختتم. أفريقيا مع األوروبيني الربملانيني ورابطة كينيا  برملان مع نريويبيف  الربملاين نتدىامل ناااااااااااااااُ
 حضرو (. HLM2) الثاين املستوى الرفيع االجتماع أعمال جدول على الرئيسية القضااي بعض يعاجل( امللحق
 الرفيع االجتماع مع بدأت عامني ملدةدامت  لعملية تتوجياً  االجتماع وكان. الربملان أعضاااااااءعضااااااواً من  نو تسااااااع

 العاملية الشااااااراكة توجيه يف الدويل الربملاين االحتاد ساااااااعد الوقت، ذلك وخالل. 2014 عام يف األول املسااااااتوى
 .التوجيهية اللجنة يفابعتباره عضواً  GPEDC الفعال اإلمنائي التعاون أجل من
 

 يف قدما للمضاااي وذلك (HLM2) للمنتدى الرئيساااية النتيجة على التفاوض يف الدويل الربملاين االحتاد سااااهم
 اخلتامية، الوثيقة أحناء مجيع يف ميكن إجياده الربملاانت إىل يشااااااااااااااري ما لذلك، ونتيجة. الربملاين اجملتمع اهتمامات
 78.2و 41c، 43، 44، 45، b75 الفقرات يف خاصة

 تشاااااااااااارف أن الربملاانت جيب على: هي (HLM2للمنتدى ) اخلتامية الوثيقة يف املدرجة الرئيسااااااااااااية االلتزامات
 القطاعني بني لشاااااااااااراكاتاب املتعلقة تلك ذلك يف مبا اإلمنائي، التعاون التزامات مجيععلى  فعالية أكثربشاااااااااااكل 

 ه جيب تضاااامنيوأن ا؛راجعتهمن أجل م للربملاانت الوطنية اإلمنائي التعاون سااااياسااااات تقدمي جيب ؛واخلاص العام
 املاحنة اجلهات تعهدت جانبها، من. اإلمنائي للتعاون الوطين احلوار منصاااااات يف اآلخرين الشاااااركاء مع الربملاانت

 .الربملاين تعزيزال برامج يف االستثمار زايدةب
 

                                                 
2  content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf -http://effectivecooperation.org/wp  
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 العاملية الشاااااراكة يف آخرين أعضااااااء مع وثيق بشاااااكل الدويل الربملاين االحتادسااااايعمل  ،(HLM2املنتدى ) بعد
 نريويب، يف اليت متاات الوطنيااة االلتزامااات مجيع تنفيااذ لاادعم (GPEDC) الفعااال اإلمنااائي التعاااون أجاال من

 .مشرتك عمل برانمج على دعمهممعتمدين يف 
 

 بيوووووووووووووان
 العاملية للشراكة( HLM2)الثاين  املستوى يف االجتماع الرفيع الربملاين املنتدى

 (GPEDC) الفعال اإلمنائي من أجل التعاون
 2016 نوفمرب/ تشرين الثاين 29 كينيا،  نريويب،

 
 اإلمنائي من أجل التعاون العاملية للشاااااراكة الثاين املساااااتوى الرفيع االجتماع يف املشااااااركني الربملان أعضااااااء حنن،
جاادول  لاادعم اإلمنااائي التعاااون بشااااااااااااااااأن االلتزامااات مجيع تعزيز يف دوراننؤكااد على  ،(GPEDC) الفعااال
 (.SDGs) املستدامة التنمية أهدافما يتعلق هبا من و  مستدامة تنميةاجلديد من أجل  2030أعمال 

 

 مسااااامهةحيث مشلت مفاوضاااااته  ،حتويل عاملي، عمالكجدول أ  SDGs املسااااتدامة التنمية هدافأب حبونر 
 وتنفيذ ،التنمية وفقاً لساااياقات بلداننا هدافا على احمللي الطابع ضااافاءإب نلتزم فإننا الربملاين، اجملتمع من كبرية

سااااايقود جهودان هبذا اخلصاااااوص و . الصااااالة ذات الربملانية والعمليات الوطنية اهلياكل مجيع خالل من األهداف
 .التنمية يف احلق ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق عمالأ

 تنفيذ لدعم - املالية وغري املالية واخلاصاااااااااااااة، العامة - املصاااااااااااااادر مجيع من اإلمنائي للتعاون اهلام الدور وندرك
 وختفيف التجارة مثل التنمية لتمويل أخرى تيارات مع جنب إىل جنباً  SDGsأهداف التنمية املسااااااااااااااتدامة 

 التعاون بني السااياسااات اتساااق ضاارورة على نؤكدو . املالية والتحويالت ،األجنبية واالسااتثمارات ،الديونأعباء 
 على النتائج من قدر أقصااى وحتقيق الكافية املوارد لتعبئة املسااتدامة التنمية أجل من السااياسااات ومجيع اإلمنائي
 .الواقع أرض
 تعاون تدفقات عدة من فقط واحدةإال أهنا  حرجة، تزال ال بينما الرمسية، اإلمنائية املسااااعدة أبن نعرتف وحنن
 اجلهات من وغريها واملؤسااسااات احمللية والساالطات احلكومية غري املنظمات من مسااامهات تشاامل واليت إمنائي
 للتعاون مكمالً  ابعتباره الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني يماللتعاون ف املتنامي الدور كذلك  وندرك. الفاعلة
 .واجلنوب الشمال بني
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 لتمويل أخرى تدفقات من لالستفادة كمحفز  اإلمنائي التعاونابلرغم من أنه ميكن استخدام  ،أنه جمدداً  ونؤكد
 املوارد اساااااااتكمال خالل من واملهمشاااااااة الفقرية الفئات احتياجات تلبية هو األسااااااااساااااااي هدفهإال أّن  التنمية،
 الرئيساااااية املؤساااااساااااات يف وخاصاااااة العام القطاع يف املسااااااعدات من املزيد اساااااتثماروأن . النامية للبلدان احمللية
ألهداف التنمية املسااااتدامة  قوية سااااياسااااات وتنفيذ وضااااع منساااايمكنها  الربملاانت، مثل ،ةالدميقراطي ةكمو للح

SDGs. 
 فعالية لتحسااااااااااااااني (GPEDCالشااااااااااااااراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي فعال ) تبذهلا اليت ابجلهود ونرحب
 تساااااااااااااجيل مت أنه حني يفو . والقطري العاملي املساااااااااااااتويني على مشوالً  أكثر عمليات خالل من اإلمنائي التعاون
 حد إىل النجاحيعتمد و . املبذولة جهودها مضااااااااعفة إىل األطراف مجيع ندعوفإننا  ،االلتزامات تنفيذ يف تقدم
تكون هناك  حيث القطري، املساتوى على معاً  والربملانيني التنمية شاركاء الجتذاب فعالة سابل إجياد على كبري

 الاادروس لتبااادل للربملااانيني والاادوليااة اإلقليميااة الفرصكمااا أن .  أقوى قاادراتلو  الساااااااااااااالوك غيريحاااجااة كبرية لت
 عملية يف املصاااالحة أصااااحاب من الربملانيني إلشااااراك جداً  مفيد السااااياسااااة مناقشااااات يف سااااامهةاملو  املسااااتفادة
 .2030 جدول أعمال وتقييم التنفيذ
ضاااعيف  فعال، إمنائي لتعاون رئيسااايال سااااعداليت تعترب امل املتبادلة، املسااااءلة يف جمال تقدمال أنّ  من قلقون حنن

 أو) وطين إمنائي تعاون ساااااااياساااااااة مضاااااااى وقت أي من أكثر اعتمدت النامية البلدان بينمابشاااااااكل مساااااااتمر. 
 يفو  الرئيساااية العملية هذه يف ابساااتمرار الربملاانت مجيع أن تشاااارك املهم فمن اآلن، حىت( مسااااعدات ساااياساااة
 .والتقييم واملراجعة ،التنفيذإىل  ،السياسات تصميم من املراحل، مجيع
ايب قدورها الر و  ،ابلتشااااااااااااااريعات الربملانية ،(HLM2للمنتدى ) اخلتامية الوثيقة يف املهم، العرتافاب نرحب
 .الصلة ذات واهلياكل الربملاانت قدرات تعزيز إىل احلاجة وكذلك ،والتمثيلي

 األمام،حنو  (GPEDCالشااااااراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي فعال ) أعمال جدول دفع يف للمساااااااعدةو 
 الفاعلة اجلهات ومجيع واملواطنني احلكوميني النظراء مع ابلتزامن التالية اإلجراءات تعزيز يف كربملانيني  حنننلتزم 
 :احلاجة حسب الصلة، ذات األخرى
حتدد بوضاااااااااوح  SDGsيف كل بلد ألهداف التنمية املساااااااااتدامة  وطنية الطلب أن يتم وضاااااااااع خطة .1

 التشاااااريعات واملوازانت مع وأن تتماشاااااى التمويل، ومتطلبات ،الزمنية واألطر ،واملساااااؤوليات ،الغاايت
 الشااااااااملة املشااااااااركة خالل ومن البداية العملية منذ هذه يف الربملاانت تشاااااااارك أن وجيب. اخلطة هذه
 .ن األكثر هتميشاً و املوطن لكذ يف مبا املواطنني، جلميع

 الوطنية اإلمنائي للتعاون كل بلد يتلقى أي نوع من التعاون اإلمنائي قام بوضااع سااياسااة  أن من التأكد .2
 الربملاانت تشاااااااارك أن ذات الصااااااالة. وجيب "املسااااااااعدات وراء ما"قضاااااااااي  وكافة املسااااااااعدات تغطي
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 على والتقييم الرصااد عمليات يف وكذلك الوطنية اإلمنائي التعاون سااياسااات تصااميم يف بشااكل نشااط
 .عليها املتفق التقدم ومؤشرات األهداف أساس

 ،التشااااااااااااااريعية أطرها أداء على الربملاانت قدرات لتعزيز اإلمنائي للتعاون دراماتيكي لتصااااااااااااااعيد الدعوة .3
 شااااأنب البياانت مجع القانون ومبوجب املاحنة يطلب من الوكاالت أن وجيب. والتمثيلي ودورها الرقايب
ملراجعات  البياانت هذه وإاتحة الربملاانت لدعم األخرى  اإلمنائي وعمليات التعاون التقنية املساااااعدة
 .اإلمنائي للتعاون عاملية

 من والداخلية اخلارجية املوارد من العام اإلنفاق يف للتدقيق املتاحة املؤساااااااااساااااااااية األدوات مجيع تطبيق .4
 التنمية. على اإلنفاق يف املال مقابل القيمة وزايدة الفساد، على والقضاء اهلدر، من احلد أجل

 وأن القومي، الدخل إمجايل % من 0.7 ذلك يف مبا العاملية، املساعدة التزامات الوفاء جبميع ضمان .5
 بدال الرتكيز مع املاحنة، للدول واالساارتاتيجية االقتصااادية ابملصاااح مقيدة غري املساااعدات خمصااصااات

 للخطر. عرضة واألكثر الفقراء إىل الوصول على ذلك من
 التهرب ملكافحة الدولية الضااريبية املسااائل يف والتعاون قوية وطنية ضااريبية أنظمة ضاامان يف املساااعدة .6

 يف واملساااااااااعدة األموال، رؤوس هروب ملنع الدعم وتدابري املشااااااااروعة، غري املالية والتدفقات الضاااااااارييب
 معدل ختفيض خالل من األجنبية االسااااااااتثمارات جلذب األساااااااافل حنو العاملي السااااااااباق اجتاه عكس
 الشركات. على الضريبة

 واخلاص العام القطاعني بني شااراكات يف الدخول قبل مدروسااة التمويل خيارات مجيع أن من التأكد .7
 عن ذلك يف مبا كاملة،  بشااااافافية الشاااااراكة عقود مجيع على التفاوض يتم وأن( الشااااارائية القوة كافؤت)

 العامة الشاااااااااراكة تدقيق اتفاقيات إىل حباجة والربملاانت. املوازنة يف احملتملة املطلوابت تساااااااااجيل طريق
 واالسااااتثمار الدولية التجارة وجيب أن تتم مفاوضااااات اتفاقيات .املشاااارتكة املالية واالتفاقات الرئيسااااية
 .برملاين لتدقيق ختضعأن و  اتمة بشفافية الديون عبء ختفيف ومبادرات الضريبية، واالتفاقات

 من غريها مع جنب إىل جنباً  الربملاانت، مشااااااااااااااااركة وزايدة للربملاانت املايل الدعم من مبزيد نطالب .8
 اجلهود من كجزء  والدولية واإلقليمية الوطنية اإلمنائي للتعاون التنسااايق هياكل يف املصااالحة، أصاااحاب
 املتبادلة. املساءلة تعزيز إىل الرامية

الشااااااااااااااراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي  وجود لتعميق األخرى املعنية واجلهات احلكومة مع العمل .9
 ومبادئ  اللتزاماتنيمماثل الوطنيني الشركاء أن وضمان القطري، املستوى على (GPEDCفعال )
 جتمع (،GPEDCالشاااااااراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي فعال ) الوطنية املنصاااااااة. العاملي الكيان
 ساااياساااة تنفيذ على لإلشاااراف حتتاج الربملاانت، ذلك يف مبا الصااالة، ذات دوائرال مجيع من ممثلني بني
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 العاملية الرصاااد عملية املقدمة إىل البياانت يف منهجية ساااامهة بشاااكل أكثراملو  الوطنية اإلمنائي التعاون
 .(GPEDCللشراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي فعال )

 
**** 

  لربملاانت SDGs املستدامة التنمية أهداف حول اإلقليمية الندوة( د)
  الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا

    :بينها وفيما البلدان يف املساواة عدم من احلد مع SDGs املستدامة التنمية تلبية أهداف
 الربملاانت دور

 2016 ديسمرب 2و 1، (بنما) بنما مدينة
 يومي بنما مدينة يف الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف الربملاانت نواب انئباً من 120 حنو جتمع
 الندوة تنظيم مت(. SDGs) املستدامة التنمية أهداف حول إقليمية ندوة يف ديسمرب/ كانون الثاين 2 و 1
 وهااذه الناادوة توفر(. Parlatino) الالتينيااة أمريكااا برملااان مع ابلتعاااون الاادويل الربملاااين االحتاااد قباال من

. SDGs املساااااااااااااتدامة التنمية حتقيق أهداف تواجه اليت والتحدايت الفرص حول األفكار لتبادل منصاااااااااااااة
 التنمية لتمكني تنفيذ أهداف السااااياسااااات صاااانع يف بفعالية تشااااارك أن كيف ميكن للربملاانت  النواب انقش

 االقتصااااااااااادية املساااااااااااواة عدم على خاص بشااااااااااكل الرتكيز ومت. ويف بلداهنا املنطقة يف SDGs املسااااااااااتدامة
 .املستدامة التنمية حنو التقدم تعيق أهنا وكيف والبيئية، واالجتماعية

 التنمية لتحقيق أنه على الضااااااااااااااوء يساااااااااااااالط الذي. DG 16 مناقشاااااااااااااااة اهلدف رقم البداية نقطة وكانت
 وعملية إدراج، للمساااااءلة، وخاضااااعة فعالة ومؤسااااسااااات حوكمة جيدة، إىل نسااااعى أن املهم من املسااااتدامة،
 أيضا واعتربوا. القانون سيادة تعزيز سبل املشاركون انقش ولذا. واألمن والسالم اإلنسان وحقوق واملشاركة،
 يف االتساااااق التعاون وضاااامان لتسااااخري وذلك SDGs ومأسااااسااااة أهداف التنمية املسااااتدامة إدماج كيفية
 .العامة السياسة أعمال مجيع
حتقيق أهداف التنمية املساااااااااتدامة  يف الربملاانت دور( 1: )رئيساااااااااية حماور مخساااااااااة على املناقشاااااااااات وركزت

SDGs(.2 )أجل أهداف التنمية املستدامة  من احلوكمة والشراكةSDGs( .3 )على املساواة عدم أثر 
تعزيز ( 5)و املساااااااااتدامة؛ التنمية لتحقيق حامساً  عامالً  ابعتبارها اجلندرية املسااااااااااواة( 4) املساااااااااتدامة؛ التنمية

 الذاة أدواته للتقييم جمموعة الدويل الربملاين االحتاد وقد أطلق .السااااااااياسااااااااي التغيري خالل من عدالة الدخل
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 بني االهتماااام من وأاثر ذلاااك على الفور الكثري النااادوة يف SDGs على أهاااداف التنمياااة املسااااااااااااااتاااداماااة
 .الربملانيني
 الوطنية الربملانية ةاملشااااااااااااارك لتعزيز والتوصاااااااااااايات واإلجراءات االساااااااااااارتاتيجيات من عددا املشاااااااااااااركون وحدد

 هناية يف اعتمدت اليت اخلتامية الوثيقة ومت إجيازها يف. SDGs أهداف التنمية املسااااااااااااااتدامة مع واإلقليمية
 (.امللحق انظر) الندوة

 
 
 
 ندوة إقليمية حول أهداف التنمية املستدامة 

 لربملاانت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 2016 ديسمرب 2و 1، (بنما) بنما مدينة

 

 

 
 اخلتامية الوثيقة

 2و 1 يومي بنما، بنما، مدينة يف الكارييب جتمعنا البحر ومنطقة الالتينية أمريكا من الربملان أعضااااااااااااااااء حنن،
 الندوة ونظمت(. SDGs) املساااااااااااتدامة التنمية أهداف حول لندوة إقليمية 2016 ديسااااااااااامرب/ كانون األول

 الكااااااارييب البحر وبرملااااااان أمريكيااااااا الالتينيااااااة ومنطقااااااة( IPU) الاااااادويل الربملاااااااين االحتاااااااد مع ابالشاااااااااااااارتاك
(Parlatino.) 

تنفيذ أهداف التنمية  لتسااااااهيل السااااااياسااااااات صاااااانع يف فعال بشااااااكل املشاااااااركة للربملاانت ميكن كيف  انقشاااااانا
. نهابي وفيما البلدان يف اجلندري والتفاوت املساااواة عدم من للحد حمددة إجراءات وتعزيز SDGs املسااتدامة
 SDGs بني اهداف التنمية املساااااااااااااتدامة التكامل تعزيز يف الربملاانت تلعبه الذي اجلوهري الدور على وأكدان
 الفرص حول األفكار لتبادل قّيمة منصة الندوة وقدمت .الوطين التقدم ورصد العامة السياسة أعمال مجيع يف

 .SDGs أهداف التنمية املستدامة  بتحقيق املرتبطة والتحدايت
 UNDPاإلمنائي  املتحدة األمم برانمج /الدويل الربملاين لالحتاد الذاة التقييم أدوات جمموعة إبطالق رحبنا

إىل أي مدى ميكن أن تكون  تقييم يف واليت سااااااتساااااااعدان. SDGs عن أهداف التنمية املسااااااتدامة للربملاانت
 .بلداننا يف SDGs تنفيذ أهداف التنمية املستدامة دعم جديرة لغرض الربملاانت
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 التنمية لتحقيق أنه على الضااااوء يساااالط الذي. SDGs 16 مناقشااااااتنا هي اهلدف رقم يف البداية نقطة وكانت
 واملشااااركة، وعملية إدراج، للمسااااءلة، وخاضاااعة فعالة ومؤساااساااات حوكمة جيدة، إىل نساااعى أن املهم من املساااتدامة،
 ومأساااااساااااة تعميم وكذلك القانون سااااايادة تعزيز سااااابل انقش املشااااااركون لذا واألمن. والساااااالم اإلنساااااان وحقوق

 .العامة السياسة أعمال مجيع يف االتساق التعاون وضمان لتسخري وذلك SDGsأهداف التنمية املستدامة 
؛ SDGsحتقيق أهداف التنمية املستدامة  يف الربملاانت دور( 1: )رئيسية حماور مخسة على مناقشاتنا وركزت

 التنمية على املساااااااااااواة عدم أثر( 3؛ )SDGsأجل أهداف التنمية املسااااااااااتدامة  من احلوكمة والشااااااااااراكة( 2)
 تعزيز عدالة الدخل( 5)و املسااتدامة؛ التنمية لتحقيق حامساً  عامالً  ابعتبارها اجلندرية املساااواة( 4) املسااتدامة؛

 .السياسي التغيري خالل من
مع أهداف  واإلقليمية الوطنية الربملانية املشااااااركة لتعزيز التالية والتوصااااايات واإلجراءات االسااااارتاتيجيات حددان

 :SDGs التنمية املستدامة
 ولتنفيذ أهداف التنمية املستدامة سياسية ملكية لبناء احلزبية اخلطوط عرب العمل الربملانيني على جيب •

SDGs أصااااااااااااااحاااب مع للحوار فرص خلق يف فعاااالً  دوراً  تلعااب الربملاااانت أن وجيااب. بلااداهنم يف 
 الفرص تلك وستخلق. األكادميية واألوساط املدين واجملتمع املواطنني ذلك يف مبا الرئيسيني، املصلحة
 يف النظر برملااان كاال  على جيااب االجتاااه، هااذا يف أوىل وكخطوة. األهااداف هااذه لتحقيق الالزم الزخم
 الربملاين وميكن اسااااااااااتخدام منوذج القرار. SDGs عن أهداف التنمية املسااااااااااتدامة برملاين قرار اعتماد
 .لريشد العمل SDGs عن متابعة أهداف التنمية املستدامة الدويل الربملاين لالحتاد

 SDGs ترمجة أهداف التنمية املساتدامة يف للمسااعدة بوظائفها الكامل الوفاء الربملاانت على جيب •
 بطريقة وضعها يتم املستدامة للتنمية وطنية الدعوة السرتاتيجيات كما جيب عليها  .واقعها الوطين إىل

. النساااائية واملنظمات واألطفال الشاااباب ذلك يف مبا الرئيسااايني، املصااالحة أصاااحاب ومبشااااركة شااااملة
 حيث احمللي املسااتوى على العمل وتلهم الوطنية االحتياجات االساارتاتيجيات هذه تعكس أن وينبغي

 .غريها من تكون مهمة أكثر
 االلتزامات إىل تضااااااااااااايف أن كما جيب.  اجلندرية الفوارق الوطنية التنمية اسااااااااااااارتاتيجية تراعي أن جيب •

 اسااااااااااطنبول، واتفاقية Beijing عمل منهاج خالل املعرب عنها من اجلندرية، املساااااااااااواة على القائمة
 هذا واإلانث الذكور وجيب أن يدعم الربملانيون. اجلنسااااااني بني مصاااااانفة مؤشاااااارات تشاااااامل أن وينبغي
 .النهج
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 أهاداف التنمياة املسااااااااااااااتاداماة تنفياذ على حكومتاه حملااسااااااااااااااباة فعاالاة طرق إجيااد برملاان جياب على كال •
SDGs .احلكومي  متكنها من رصااااااااااااااد العمل أطر حتديد الربملاانت ينبغي على بذلك، وعند القيام

اجلندري واألخذ ابحلساااااااابان احتياجات  املنظور مراعاة دورايً. وجيب أن يتضاااااااامن هذا الرصااااااااد تعميم
وينبغي حتسني البياانت املتوفرة لتمكني الربملاانت من أن تلعب دورها . القطاعات الشبابية يف اجملتمع

 .SDGs بشكل كامل يف املساءلة من أجل أهداف التنمية املستدامة
 على وجيب. النجاح لتحقيق حامسة املسااااااااتدامة التنمية الساااااااارتاتيجية امليزانية سااااااااتكون خمصااااااااصااااااااات •

 وأن امليزانيات يف تنعكس املسااااااااااااااتدامة التنمية ايتوأولو  الوطنية االلتزامات أن من التأكد الربملاانت
 والضاريبية، املالية للساياساة متاماً  جديداً  هنجا يتطلب قد وهذا. اجلندرية الفروق تراعي امليزانيات تلك

 .استدامة أكثر واستهالك إنتاج حوافز إضافة إىل
 على يف الرخاء وزايدة الفقر يف مسبوق غري بتخفيض منطقتنا يف القوي االقتصادي النمو ساهم وقد •

تتخذ  أن مبكان األمهية فمن بينما اقتصااااااااااااااااداتنا تتباطأ، على كل حال،. اجملتمع مسااااااااااااااتوايت مجيع
 واسعة خطوات اختاذ يف نستمر أن وعلينا. ابلفعل اكتسبنا ما على للبناء استباقية خطوات الربملاانت

 األخرى االقتصاااااااااااااااادية واحلاجات والعمالة للدخل خاص اهتمام إيالء مع املشاااااااااااااارتك، االزدهار حنو
 .وضعفاً  هتميشاً  األكثر

 الصاااااحة على قوي أتثري هلما االجتماعية املسااااااواة وعدم االقتصاااااادية املسااااااواة أن عدم إىل ابإلضاااااافة •
 الربملانيون إىل فهم حيتاج التأثري، هذا تقليل أجل ومن. منطقتنا يف الصااحية اخلدمات على واحلصااول
 جيب األمهية، من الدرجة وبنفس. ككل  واجملتمع احمللية جمتمعاهتم يف للصاااااااااااااحة االجتماعية احملددات
 والتمييز العار وصااااامة ملعاجلة انخبيهم مع كثب  عن والعمل به حيتذى أن يكونوا مثاالً  الربملانيني على
 .هتميشا الفئات ألكثر أفضل صحية نتائج حتقيق طريق يف تقف ما غالبا اليت

 لذا. منطقتنا يف الناس وحياة على اقتصاااااااااداتنا متزايد حنو على الطبيعية والكوارث املناخي يؤثر التغري •
 وتؤدي اهلجرة إىل مزياد من التفااقم يف الفوارق. واهلجرة مناازهلم ترك إىل النااس من العادياد يضااااااااااااااطر
 هذه أال تغفل الربملاانت وجيب. والفتيات النسااااااااااء بني سااااااااايما ال القائمة، واالقتصاااااااااادية االجتماعية
 وحتقيق أهداف التنمية املسااااااااااتدامة املساااااااااااواة عدم ملعاجلة إجراءات جيب أن تتخذ أهنا كما  الظواهر،
SDGs للجميع.  

 من SDGsألهداف التنمية املساااتدامة  الذاة التقييم أدوات اساااتخدام الربملاانت وينبغي على مجيع •
 أن من تتااأكااد أن جياابكمااا .  وأدائهااا عملهااا يف SDGsأهااداف التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة  تعميم أجاال

تلك  ذلك يتضمن  مبا املواطنني بشكل شامل، مجيع احتياجات تعكس الوطنية واخلطط السياسات
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 وأنه ال جيب حتقيق أي هدف ما مل تكن هدفاً . واالقتصااااااااااااااادية االجتماعية اليت تكون لدى اهلوامش
 .للجميع

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف ماً داعماً وها دوراً  يلعب أن ميكن اإلقليمي التعاون أن ندرك وحنن •
SDGs إقليمي برملاااين لتعاااون والاادعوة بتعزيز ونتعهااد. الكااارييب البحر ومنطقااة الالتينيااة أمريكااا يف 
 بني املشااااااااااارتكة املبادرات وتطوير تعزيز عن فضاااااااااااال ،SDGs حول أهداف التنمية املساااااااااااتدامة قوي

 .الربملاانت
 
لدى  لالهتمام اخلتامية الوثيقة هذه ساااااانطرح ،SDGs التنمية املسااااااتدامةعلى أهداف  العمل حتفيز أجل من

 .األخرى املعنية اجلهات من برملاانتنا وغريها
 وتقييم ورصاااااااااد، لتتبع، معاً  للعمل Parlatinoوبرملان أمريكا الالتينية  الدويل الربملاين االحتاد نشاااااااااجع وحنن
مع أهااداف التنميااة  والوطنيااة اإلقليميااة الربملااانيااة املشاااااااااااااااااركااة من واخلربات التبااادالت حبيااث أن احملرز، التقاادم

 على وحنن حنثهم. التقدم من حنو املزيد وتشاااااااجع العاملي، املساااااااتوى يف تصاااااااب ميكن أن SDGs املساااااااتدامة
 .العاملي الربملاين اجملتمع انتباه استحضار استنتاجاتنا وتوصياتنا إىل

 للربملاانت خيارات اسااااااااااااااتكشااااااااااااااااف Parlatinoوبرملان أمريكا الالتينية  الدويل الربملاين االحتاد من نطلب
والدور الذي تلعبه الربملاانت  SDGs حول أهداف التنمية املسااااااااااتدامة التقدم يف للنظر أخرى لالجتماع مرة

 .تنفيذها يف
 

**** 
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 املتحدة األمم يف السنوية الربملانية االستماع جلسة( و)

 2017 فرباير/شباط 14-13 نيويورك
 
 وكانت العام هذا من يونيو/حزيران يف املتحدة مملأل احمليط مؤمتر يف جلسااااااة االسااااااتماع للمسااااااامهة تصااااااميم متّ 

 جدول سياق يف اإلنسان رفاه وضمان األرض، كوكب  ومحاية احمليطات، على احلفاظ: األزرق من عامل بعنوان
اليت  واملبادرات الفعالّيات من واسعة سلسلة من جزءاً  وهي تشكل. 2030أهداف التنمية املستدامة  أعمال
 .SDGsلتحقيق تقدم حول أهداف التنمية املستدامة  الدويل الربملاين االحتاد يقوم هبا
)حفظ احمليطات والبحار  من أهداف التنمية املساااااااتدامة /14للهدف رقم / الرئيساااااااي املوضاااااااوع هي احمليطات

 أن /14حيث يقر اهلدف رقم /و مسااااااتدام لتحقيق التنمية املسااااااتدامة(. واملوارد البحرية واسااااااتخدامها على حن
 البيئية للكرة  املنظومة دعم يف رئيساااي دور ولعب نفساااها جتديد على إىل حدود قدرهتا قريبا ساااتصااال احمليطات
 .أبكملها األرضية
 مكتب مع ابلشااااااراكة الدويل الربملاين االحتاد قبل من احلدث هذا تنظيم مت السااااااابقة، املمارسااااااات مع ومتاشاااااايا
 العام واألمني إضاافة إىل الرئيس تومساون، بيرت السافري العامة، اجلمعية رئيس وقد حضار. العامة اجلمعية رئيس
 لألمم العام األمني عن نيابة) واالجتماعية االقتصااااااااااااااادية للشااااااااااااااؤون العام األمني ووكيل الدويل الربملاين لالحتاد
 .(ابخلارج مهمة يف كان  الذي املتحدة،
 احلدث املشااااركني مل يسااابق أن حضاااروا مثل هذا ثلثي الربملانيني ،برملانياً شااااركوا يف هذا احلدث 170من بني 
. احمليطات حققها الربملانيون يف جمال اليت الفائدة من عالية درجة إىل يشري وهذا. الدويل الربملاين لالحتاد الرائد

 وممثلو ،املتحدة األمم وموظفو ،الدبلوماساااااااااايون ذلك يف مبا شااااااااااخص، 300 جمموعه وشااااااااااارك يف احلدث ما
 .الربملانيون واملوظفون املدين اجملتمع
 االقتصااااادية الفوائد: القضااااية جوانب أهم تغطي االسااااتماع جلسااااة خالل رئيسااااية جلسااااات أربع هناك وكانت

 عموماااً،. البحااار أعااايل واحلوكمااة يف املناااخ، تغري مع الرتابط البحريااة، احلياااة محااايااة إىل احلاااجااة للمحيطااات،
 الربملانيني من أهداف التنمية املسااااتدامة بني /14الوعي حول اهلدف رقم / مسااااتوى رفع يف االسااااتماع ساااااعد
 :ذلك يف مبا احليوي، البيئي النظام هذا حلماية اختاذها ميكن اليت الرئيسية اإلجراءات على الضوء وسلط
 مثل التحتية البنية يف االساااااااااااااتثمار يتطلب الذي األمر البحر، إىل النفاايت أنواع وصاااااااااااااول مجيع منع •

 النفاايت؛ معاجلة مرافق



64 

 

حيادية  جعل وحىت عليه، الساااااااااااااايطرة الكربون عند مسااااااااااااااتوى منخفض ميكن انبعااثت على احلفاظ •
 قانونياً؛ شرطاً  الكربون

 البحرية؛ حمميات إنشاء •
 للصيادين العاطلني عن العمل؛ أمان شبكات توفري •
 األكرب؛ التجارية الكياانت من حرفة الصيد حلماية األمساك صيد صناعة يمتنظ •
 العرضي؛ الصيد من النفاايت حظر •
 البالستيك؛ من الواحد االستخدام ذات واملنتجات الستايروفوم البالستيكية، األكياس حظر •
 األمساك؛ مصائد للسماح بتجديد الصناعي الصيد على حظر فرض •
 .والتوعية العام والتعليم لألحباث التمويل توفري •
 اإلرادة لتوليد اجلهد من املزيد بذل النواب هو أنه جيب على  االسااااااااتماع جللسااااااااة الرئيسااااااااي االسااااااااتنتاج وكان

لتنفيذ  وسعها يف ما كل  لبذل حكوماهتم على عليهم مواصلة الضغط وجيب. احمليطات لدعم الالزمة السياسية
 من احلكومات الطلب العمل وينبغي أن يتضاااااااااااااامن هذا. امةمن أهداف التنمية املسااااااااااااااتد /14اهلدف رقم /
 اهلامة املفاوضات وعلى يونيو/حزيران، 9حىت  5احمليطات الذي سيعقد من  ملؤمتر التحضريات على االطالع
 العامل. حميطات ثلثي متثل واليت الدولية، املياه استخدام لتنظيم جديد دويل اتفاق حول جدا
 تشااااااااااااجيعهم يتم كما.  الوطنية وفودهم من كجزء  احمليطات مؤمتر يف للمشاااااااااااااركة بقوة الربملانيني تشااااااااااااجيع ويتم

 نقاااش أو برملاااانهتم يف عااامااة فعاااليااة تنظيم خالل من( يونيو/حزيران 8) للمحيطااات العاااملي ابليوم لالحتفااال
 .املتحدة واألمم الدويل الربملاين االستماع لالحتاد توصلت إليها جلسة اليت النتائج ملراجعة

 .العامة اجلمعية رئيس من رمسياً  تقريراً  بوصفه احمليطات مؤمتر عن جلسة االستماع إىل وسيتم توجيه ملخص
 
**** 
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 SDGs أهداف التنمية املستدامة تنفيذحول  آسيا جنوبرؤوساء برملاانت  منتدى( ز)

 2017 شباط/فرباير 20-18( اهلند) اندور
 

اليت نظمت من  القمة يف 2016 يناير/كانون الثاين يف دكا يف األوىل للمرة آسيا جنوب من الربملاانت رؤساء جتمعا
حتقيق  حول" آسيا جنوب يف رؤساء الربملاانت منتدى إنشاء على واتفقوا. بنغالدش وبرملان الدويل الربملاين قبل االحتاد

 Lok Sabha of اهلند  من اهباس لوك قبل من للمنتدى األول االجتماع وعقد. SDGs أهداف التنمية املستدامة
India 2017 فرباير 20-18 الفرتة يف اندور يف الدويل الربملاين واالحتاد. 

 
أهداف التنمية  تنفيذ ملناقشة وسريالنكا اهلند, املالديف, نيبال, بواتن, بنغالدش, أفغانستان, من الربملاانت رؤساء اجتمع

تبادل خرباهتم حول كيفية  خالل من 2016 عام يف اعتمدوه الذي دكا إعالن واتبعوا. املنطقة يف SDGs املساااااااااااااااتدامة
 الدويل الربملاين االحتاد رئيس قدم. السااياسااي املسااتوى على التماسااك وبناء العاملية األهداف مبأسااسااة قيام برملاانت املنطقة

 التنمية املساااااااااتدامةعن أهداف  للربملاانت الذاة التقييم أدوات جمموعة (Saber Chowdhuryتشاااااااااودري ) صاااااااااابر
SDGs .تنفيذ أهداف  على دعم الربملاانت ملسااااااعدة اإلمنائي املتحدة األمم حيث مت إنتاج األدوات ابلتعاون مع برانمج

 .SDG التنمية املستدامة
 

 كربى  عقبة أصااابح الناس بني من أنواع التفاوت النوع اجلندري وغريه أن إىل خيلص الذي أندور، إعالن املشااااركون واعتمد
 اجلندرية، الفوارق تراعي هيئات إنشااااااااااااااء ويدعو اإلعالن إىل. املنطقة يف SDGs حتقيق أهداف التنمية املساااااااااااااتدامة أمام

 كما اعرتف.  والعنف اجلنساااااي والتحرش التمييز من املرأة حلماية التشاااااريعية واختاذ التدابري الشاااااعيب، املساااااتوى على خاصاااااة
 إىل ودعا املناخ، تغري لتحدايت ابلتصاادي وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط SDGs املسااتدامة حتقيق أهداف التنمية أن أيضاااً  اإلعالن
لتنفيذ  احلوار لتساهيل الدويل الربملاين اإلعالن االحتاد كما دعا.  املساألة هذه بشاأن آسايا جنوب دول بني التعاون من مزيد

حول  للتداول دورة كل  يف ختصاااص يوماً واحداً أبن  آسااايا جنوب برملاانت على واقرتح SDGs أهداف التنمية املساااتدامة
 القضاااااااي على للعمل مشااااارتكة برملانية هيئات إنشااااااء يف النظر على املشااااااركون واتفق. SDGs أهداف التنمية املساااااتدامة

 .اإلقليمي ابعتبارها مهمة من أجل التعاون احملددة
 

 يف SDGs حتقيق أهداف التنمية املساااااااتدامة على آسااااااايا جنوب يف لرؤسااااااااء الربملاانت ملنتدى املقبل االجتماع وسااااااايعقد
 .سريالنكا
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 (IPU) الدويل الربملاين املنظم من قبل االحتاد
 اهلند وبرملان

 2017 فرباير/ شباط 20-18 اهلند اندور،
 

 أندور إعالن
 

تداولنا  النكا،وسااااااري  نيبال ,املالديف اهلند, بواتن, بنغالدش, أفغانسااااااتان, من الوطنية الربملاانت رؤساااااااء حنن،
 جنوب يف رؤساء برملاانت قمة يف SDGsهداف التنمية املستدامة أل اإلقليمي وموارد التعاون تعزيز موضوع
 ،2017 شباط/فرباير 19-18الفرتة  يف ندورأ يفالتنمية املستدامة  أهداف حتقيقحول  آسيا

 جاهدين نسااعى وحنن لشااعوبنا املشاارتك واملصااري مصاااحلنا بني التقارب ضااوء يف للقمة قصااوىال مهيةنعرتف ابأل
 ،(SDGs)التنمية املستدامة  أهداف حتقيق حنو
 وعدم الفقر على لقضاءل حتدايت تواجه البشرية، مخس من ألكثر موطنك  آسيا، جنوب منطقة أن إىل شريون

 الكوارث، وإدارة املناخ وتغرّي  ,اإلقليمي الرتابط كفاية  وعدم ،اجلندرية املساواة
 علىين ومشااااااادد الفقر، على لقضااااااااءمن أجل ا SDGsالتنمية املساااااااتدامة  أهداف ضااااااارورات مؤكدين على

 تغري حتدايت مع للتعامل احلاجة إضافة إىل املستدامة، التنمية لتحقيق حامساً  عامالً  ابعتبارها اجلندرية املساواة
 الطبيعية، والكوارث املناخ
 املشااااارتكة املساااااؤوليات مبدأ مبركزية واالعرتاف البيئة، على واحلفاظ التنمية بني املواءمة ضااااارورة على نشااااادد وإذ
 متباينة،إن كانت و 

 وتعميمها املرأة جتاه االجتماعية املواقف لتحويل املناساابة والتشااريعات السااياسااات تعزيز على أيضااا شااددكما ن
 املستدامة، التنمية لتحقيق حامساً  عامالً  ابعتبارها

 

 حتقيق على آسيا جنوب لرؤساء برملاانت 2017 قمة
 املستدامة التنمية أهداف

 اإلقليمية واملوارد التعاون تعزيز
 SDGمن أجل أهداف التنمية املستدامة 

 
 



67 

 

 من والتخفيف والتكنولوجيا ,والسااااياحة ,والنقل ,التجارة لتعزيز الربط اإلقيلمي من مزيد ضاااارورة على ونشاااادد
 الكوارث، آاثر

 ،SDGs أهداف التنمية املستدامة تنفيذمن أجل  املوارد تعبئة إىل احلاجةومقدرين 
أهداف التنمية  عملحول  2016عام  دكا إعالنيف مواصاااااالة  الربملاين، التعاون تعزيز ضاااااارورة علىومؤكدين 
 آسيا، جنوب يف SDG املستدامة

 ؛بلداننا يف املتبعة املمارسات أفضل من واالستفادة والتعلم للمشاركة آسيا جنوب منطقة يف الربملانيني شجيعن
 وأصااااااااااااااحاب املدين اجملتمع ومنظمات اخلاص القطاع لتشااااااااااااااجيع املواتية الظروف خلقعلى  الربملاانت ثحن

 ؛SDGs أهداف التنمية املستدامة حتقيق يف للمشاركة اآلخرين املصلحة
من  وذلك الشااااعيب، املسااااتوى على خاصااااة ،اجلندرية الفوارق تراعي منتخبة هيئات إنشاااااء إىل الربملاانت ندعو
 للمرأة؛ الصلة ذات للقضااي األولوية وإعطاء اجلندرية املساواة حتقيقأجل 
 واألعمال ,اجلنساااااي التحرش ,العنف ,التمييز من املرأة حلماية تشاااااريعية تدابري وضاااااع على الربملاانت شاااااجيعن

 جتار؛واإل الوحشية
 املهارات؛ وتنمية ,والتعليم ,والتغذية ,الصحية الرعاية على واحلصول الفرص تكافؤ توفري ضرورة علىنؤكد 
 أصااااااحاب مجيع بني والتعاون واالساااااارتاتيجيات ,اإلجراءات لتعزيز مجاعي بشااااااكل العمل على الربملاانت ثحن

 زمين إطار يف SDGs أهداف التنمية املساااتدامة الغاايت وفق وحتقيق إضاااافية موارد تعبئة أجل من املصااالحة
 ؛دحمدّ 
 املناخ تغرّي  خلطر التصااااااااااااادي يف وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط SDGs أهداف التنمية املساااااااااااااتدامة حتقيق أن علىنؤكد 
 الدويل؛ التعاون عن فضالً تعاوانً إقليمياً  تتطلب واليت الكوارث، خماطر من احلد وتعزيز

 

 اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية بادئجيب أن يساااارتشااااد وبشااااكل مسااااتمر مب ابريسأّن اتفاق  على كما نشاااادد
 والقدرات ذات الصلة؛ متباينةإن كانت و  املشرتكة واملسؤوليات اإلنصاف مبادئ سيما ال املناخ، تغري بشأن
 القضااي بشأن التعاون وتعميق للتداول منتدى إطار يف املشرتكة الربملانية اجملموعات إنشاء يف النظر علىنوافق 
 الصلة؛ ذات
 تغرّي  حتدايت ومواجهة اإلقليمية االساااااتجابة تعزيز أجل من آسااااايا جنوب دول بنيلتعاون أكرب وعاجل  ندعو
 الصلة؛ ذات والكوارث املناخ
 .SDGs أهداف التنمية املستدامة حتقيق أجل من والتعاون احلوار لتسهيل الدويل الربملاين االحتاد ندعو
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 أهداف التنمية املسااااااااااااااتدامة لتحقيق القدرات بناءبرامج و  ,البحوث دعمندعو لتبادل املعرفة, واملعلومات, و 
SDGs؛ 
تتناول أهداف التنمية  تداول جلسااااااة كل  يف واحد يوم ختصاااااايص إىل آساااااايا جنوب منطقة يف الربملاانت ندعو

 .SDGs املستدامة
 

**** 
 

 عن الوسطى وآسيا والشرقية الوسطى أورواب لربملاانت إقليمية ندوة( ح)
 SDGsأهداف التنمية املستدامة  وتنفيذ الربملاانت 

 

 2017 شباط /فرباير 24-23( اجملر) بودابست

 
. دولة 22مشاركني من  2017شباط /فرباير 24-23 يف بودابست يف متت اليت اإلقليمية الندوة مجعت

كمتااااابعااااة   احلاااادث هااااذا وجاااااء. اجملريااااة الوطنيااااة واجلمعيااااة الاااادويل الربملاااااين االحتااااادونظماااات ابلتعاااااون بني 
 اجملاالت يف ملموس برملاين عمل إىلالروماين واليت دعت  ربملانال هااساااااااااتضااااااااااف اليت الساااااااااابقة الجتماعاتل

 . املناخ وتغري البيئية املخاطر مثل الرئيسية،
 وعلى مناطقهم يف SDGs أهداف التنمية املسااااااااااااتدامة تنفيذ حول نياملشاااااااااااااركمعلومات  الندوةوحّدثت 
 يف الربملاانتقيام  كيفية  حول التفاهم وزايدة اخلربات تبادل على خاص تركيز هناك كانو . العاملي الصاااااااااعيد
من ضمن و . العامة السياسة مستوى على التماسكبناء و  التآزروجتسيد  العاملية، األهدافمبأسسة  املنطقة
 املتحدة األمم وبرانمج ألورواب االقتصاااااااااااااااادية املتحدة األمم جلنة من نو موظف ندوةال املشااااااااااااااااركني يف رباءاخل

 معكان هلم مبادالت مثمرة   الذين املدين، اجملتمع وأعضااااااااااااااااء وناجملري املناخ علماءو  ،UNDP اإلمنائي
 .النواب
 املنطقة يف املائية املوارد معظمف. املساااااااااااااتدامة للتنمية عامالً  بوصااااااااااااافها واملياه املناخ، تغري على الندوة وركزت
 التعاونلذلك فإن  حدودها، خارج من املياه على تعتمد املنطقة دول من العديدكما أن .  للحدود عابرة
 التنمية من خالهلا للمياه أن تدعم ميكن اليت السااااابل املشااااااركون وانقش. األمهية ابلغ أمرهو  الربملاانت بني

 .املنطقة يف املستدامة
 



69 

 

 التقييم أدوات جمموعة (Saber Chowdhury) تشااااااااودري صااااااااابر الدويل الربملاين االحتاد رئيس قدم
أهاااداف التنمياااة  حول تنفياااذ UNDP اإلمناااائي املتحااادة األمم برانمجو  الااادويل الربملااااين لالحتااااد الاااذاة

 االحتاد مجعية يف حوهلا جتارهبم وتبادل األدواتتلك  اساااااتخدام على النواب وشاااااجع. SDGs املساااااتدامة
 ،2016 عامللمياه اليت عقدت  بودابسااات لقمة متابعة أيضاااا الندوة وكانت. دكا يف املقبلة الدويل الربملاين

من أهداف التنمية  /6وفق اهلدف رقم / ابملياه املتعلقةللغاايت  املبكر التنفيذ تعزيز علىواليت سااااااااااااااااعدت 
 (.للجميع الصحي الصرفخدمات و  للمياه املستدامة واإلدارة توافر ضمان) SDG 6 املستدامة
 أورواب الشرقية والوسطى  يف SDGs أهداف التنمية املستدامة تنفيذ حول القادمة اإلقليمية الندوة وستعقد
 .2018 عام يف بلغراد يف الوسطى وآسيا

  
 
 
 
  
 
 
 

 (اجملر) بودابست ،2017 عام فرباير/شباط 23-24
 الوثيقة اخلتامية

 كازاخسااااتان،  جورجيا، التشاااايكية، اجلمهورية كرواتيا،  واهلرسااااك، البوساااانة أذربيجان، من الربملان أعضاااااء حنن،
 تركيا، كسااااتان،طاج ساااالوفينيا، ساااالوفاكيا، صااااربيا، الروسااااي، االحتاد ,رومانيا ,بولندا ,مولدوفا ,ليتوانيا التفيا،

 يف الندوة  2017 شااااباط/فرباير 24 و 23 يومي اجملر، بودابساااات، يف اجتمعنا واجملر، ,أوكرانيا تركمانسااااتان،
 الوطنية اجلمعية بني ابالشااااارتاك الندوة نظمتو (. SDGs) املساااااتدامة التنمية أهداف بشاااااأن الثالثة اإلقليمية
 (.IPU) الدويل الربملاين واالحتاد اجملرية

 إطار يف 2015 عام يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية قبل من SDGsاعتمدت أهداف التنمية املسااااااااااتدامة 
 على اتبعناوقد . املساااااااااتدامة للتنمية 2030 أعمال جدول: عاملنا حتويلالشاااااااااامل املسااااااااامى و  العاملي الربانمج
واللتان  SDGs أهداف التنمية املساتدامة حولاليت قدمتها الندواتن االقليميتان األوىل والثانية  ساتنتاجاتاال

. التوايل على 2016 نيسااان من عام/وأبريل 2015 حزيران من عام/يونيو يف رومانيا، بوخارساات، يفعقدات 

 لربملاانت املستدامة التنمية أهداف حول إقليمية ندوة
 الوسطى وآسيا الشرقيةو  الوسطىأوراب 

 

 التعاون الربملاين من أجل التنمية املستدامة:
 لتغري املناخ واملياه االستثمار يف فرص التعاون
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أهداف التنمية  تنفيذ يف اومسؤولياهت ادوره ممارسة يف الربملاانت تواجه اليت والتحدايت الفرص كذلك  حددانو 
 ,املتحدة األمم من وخرباء الدويل الربملاين االحتاد أدواتمن قبل  ناقشاااتامل سااهلت وقد. SDGsاملسااتدامة 
 .واحلكومة املدين واجملتمع والبحثية، األكادميية واملعاهد
 واملنطقة بلداننا، يف SDGs أهداف التنمية املساااااااااااااتدامة تنفيذ عن املزيد ملعرفة مفيداً  منرباً  الندوة قدمتوقد 
 يف الربملاانتقيام  كيفية  حول التفاهم وزايدة اخلربات تبادل على خاص بشاااااكلوركزان . العاملي الصاااااعيد وعلى
 وتنفيذها، مالئمة وطنية عمل خطة صاياغة وتساهيل العاملية، األهداف على املؤساساي الطابع ضافاءإب املنطقة
 .ةالسياس مستوى على التماسك وبناء التآزر وحتقيق

 

 بلداننا ذلك يف مبا عصاااااران، يف التحدايت أكربأحد  ابعتباره املناخ تغرّي حول  لندوتنا املوضاااااوعي الرتكيز كانو 
. املائية للموارد واملكاين الزماين التوزيعيحدث تغيرياً كبرياً يف سااااااااا أخرى، أمور بني من املناخ، تغري إن .واملنطقة
مرتبطة بشاااااكل  أحداث اشاااااتداد مع منطقتنا يف تتوافر اليت املياه كمياتاخنفاض يف   إىل ؤديي أن املتوقع ومن
 من العظمى الغالبية الوسطى، وآسياأورواب الشرقية والوسطى  فيف(. وغريها والفيضاانت اجلفاف) ابملياه وثيق
 التدفقات على كبري  حد إىل تعتمد اليت البلدان من العديد وجود مع للحدود، عابرة طبيعة ذات املياه انموارد
 –بناء عليه  –ركزان  املنطقة، تواجه اليت املناخ تغري حتدايت منظور خالل منو . حدودها خارجمن  املتولدة

 .منطقتنا يف املستدامة نميةعاون والتللت عامالً  بوصفها للمياه الرئيسي الدور لىع
 الربملانية املشااااااااركة التقدم يف من مزيدمن أجل  التالية والتوصااااااايات االساااااااتنتاجات نصاااااااوغ  الساااااااياق، هذا يف

 :SDGs أبهداف التنمية املستدامة
  ألهداف التنمية املسااااااااااااااتدامة الفعال التنفيذ يف للربملاانت األساااااااااااااااسااااااااااااااي الدور على جديد من نؤكد •

SDGs املساءلة ضمان يف املوازانت ودورها واعتماد سن التشريعات، خالل من. 
 سااااااااااااااياقها إىل SDGs تكييف أهداف التنمية املسااااااااااااااتدامة يف بلداننا أحرزته الذي ابلتقدم نرحب •

 خطط وتنفيذ تطوير يف الربملاانت مشااااااااركة واألمر الذي يشاااااااجعنا بشاااااااكل خاص هو زايدة. الوطين
تدامة وطنية عمل  مواءمة يف االسااااااااااااااتمرار على نشااااااااااااااجعهم وحنن. من أجل أهداف التنمية املساااااااااااااا

على الطلب من  الربملاانت حنث اتلية، وكخطوة. دولياً  املعتمدة مع األهداف الوطنية االساارتاتيجيات
 تتماشاااى أهنا من والتأكد الوطنية، اخلطة تقرير حول التقدم املنتظم يف تنفيذ على حكوماهتا احلصاااول

 تساااااااااااااتخدم أن وينبغي. واإلقليمي الوطين املساااااااااااااتويني على األخرى والعمليات االسااااااااااااارتاتيجيات مع
 برملان ووجيب على كل. اجلمهور إشاااااراك ذلك يف مبا وجه، أكمل على الربملانية االساااااتماع جلساااااات
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 املشاركة هذه يف طريق خارطة مبثابة ليكون SDGs اقرتاحاً حول أهداف التنمية املستدامة يتبىن أن
 .اهلامة

 احملرك هي املسااااااااااااااتاادامااة،من أهااداف التنميااة  /16كمااا هي ممثلااة من خالل اهلاادف رقم /  ،ةاحلوكماا •
 من والعديد وشاااااااملة، ومسااااااؤولة ومؤسااااااسااااااات فعالة العدالة, القانون, وإن ساااااايادة. للتغيري الرئيسااااااي
 يف فعال حنو على الناس إلشااااراك املطلوبة التمكينية البيئة , توفر/16رقم / للهدف األخرى العناصاااار
. اهلدف هذا دور املركزي يف تنفيذال الفعالة وللربملاانت. أهداف التنمية املسااااااااااااااتدامة أعمال جدول
 .مؤسساهتم وتعزيز تطوير يف لالستثمار احلزبية اخلطوط عرب العمل الربملانيني على وجيب

 إقصاء، أو متييز دون أي الناس، كل  صوت أن ابحلوكمة الدميقراطية وضمان التزامنا جديد من ونؤكد •
من  إبجياد وساااايلة الربملاانت ونوصااااي. املسااااتدامةأهداف التنمية  بقرارات األمر يتعلق عندما مسااااموع
 SDGs حول أهداف التنمية املسااااااتدامة الوعي ورفع متييز، دون املواطنني جلميع أفضاااااال أجل متثيل

 يف الشااااااااااباب مسااااااااااامهة وتعزيز وتقدير وجيب إيالء اهتمام خاص لشااااااااااكر. اجملتمع قطاعات مجيع يف
 .املعرفة ونقل القرار صنع وعمليات احلوكمة، حتوالت

 واإلنصاف من أجل العدالة تسعى اليت التدابري اختاذ الربملاانت على جيب األمهية، من الدرجة وبنفس •
وجيب بشاكل  .أبهداف التنمية املساتدامة املتعلقة والربامج الساياساات تصاميم عند اجلندرية واملسااواة

 .الضعيفة الفئات من وصغار املزراعني وغريهم الفقراء, خاص النظر يف احتياجات وقدرات
 إىل البياانت إدارة نظم إذ حتتاج. واملساااتنري الناجح الساااياساااي القرار لصااانع البياانت أمهية على ونؤكد •

 والسياسية القانونية القرارات تندمج البياانت على حنو فّعال وكاف  يف حبيث وتطويرها، تعريفها إعادة
 .SDG تتعلق بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة اليت

تاادمج أهااداف التنميااة  أهنااا من التااأكااد البلاادان الناااميااة واملتقاادمااة من كاال  يف جيااب على الربملاااانت •
 الربملاانت وحنث. تنفيذها يف للمسامهة مناسب مؤسسي إطار وتضع عملها، يف SDGs املستدامة

والذي  SDGsأهداف التنمية املسااااتدامة  بشااااأن قراراً  أو اقرتاحاً  تفعل ذلك مساااابقاً أن تتبىنّ  مل اليت
 .األهداف مع الربملانية للمشاركة طريق خارطة سيكون مبثابة

 األمم الاادويل وبرانمج الربملاااين لالحتاااد الااذاة التقييم على اسااااااااااااااتخاادام أدوات الربملاااانت حنااث كمااا •
 املشاااااركة لتعزيز القائمة اهلياكل كيفية اسااااتخدام  لتحديد مفيدة كوساااايلة  UNDPاإلمنائي  املتحدة

موضاااااع  كان هناك حاجة لوضاااااع هياكل جديدة  إذا وعما SDGs التنمية املساااااتدامةحول أهداف 
تنفيذ  على الدويل التعاون يف هاماً  دوراً  أيضااااااااا أن لدى الربملاانت كما.  العقبات على للتغلب التنفيذ

. الصااالة ذات الوطنية األنشاااطة كثب  عن تراقب عليها أن وجيب ،SDG أهداف التنمية املساااتدامة
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 التنمية أهداف وغاايت على حتقيق املساااااااعدة يف أن تعزز وتشااااااارك بنشاااااااط عليها أيضاااااااكما جيب 
 الربملاين االحتاد خالل من اخلصاااااااااوص، وجه وعلى الدويل، املساااااااااتوى على الصااااااااالة ذات املساااااااااتدامة
 .الدويل

 احملتملة، واالقتصاااااااااااااااادية واقع تغيري املناخ وتكاليفه البشاااااااااااااارية حول منطقتنا يف الوعي بتزايد ونرحب •
 صادقت قد منطقتنا يف الدول معظم أن ونشيد حقيقة. ونتائجها الرئيسية الطبيعية الكوارث وكذلك
 أو القبول أو التصااااااااااديق صااااااااااكوك تودع أن بعد ذلك تفعل مل اليت الدول وحنث. ابريس اتفاقي على
 .البلدان مجيع يف عملية التنفيذ متكني أجل من ممكن وقت أقرب يف االنضمام أو املوافقة

 انبعااثت من للحد وطنيا احملددة املسااامهات صاااغت قد منطقتنا دول معظم أن حبقيقة أيضاااً  ونشاايد •
املتعلق  الدويل اإلمنائي التعاون يف واملشاااااااااااااااركة التكيف قدراهتا حول لزايدة االنبعاث احلراري، غازات
 وتقاادم اجعتر  احلكومااات أن ضاااااااااااااامااان الربملاااانت جيااب على الرقااابااة، وظيفتهااا خالل ومن. ابملناااخ

 اخلربات لتبادل املتاحة املنابر كل  استخدام الربملاانت على كما جيب.  ابنتظام وطنياً  احملددة مسامهاهتا
 .الصدد هذا يف اجليدة والتوصية ابملمارسات

يؤثر  التلوث وأن هذا بلداننا يف اهلواء لتلوث الرئيساايون الضااحااي هم الصااغار األطفال أن تعلمنا لقد •
 وضاااع يف للمسااااعدة الربملاانت ندعو. والضاااعفاء الفقراء سااايما ال اجلميع، صاااحة على بشاااكل متزايد

 .واملراهقني واألطفال النساء لصحة خاص اهتمام إيالء وينبغي. الصدد هذا يف خاصة تدابري
 املناخ، بتغري املعنية الدويل الربملاين الربملانية لالحتاد العمل خطة من لالسااااااااااتفادة الربملاانت حنث وحنن •

 املطلوبة الرقابة وآليات التوجيهية واملبادئ التشااااااريعات تطوير كيفية  حول مفيدة إرشااااااادات توفر واليت
 لتغري الدولية االسااااااتجابة من أيضااااااا سااااااتعزز الربملاانت الطريقة، وهبذه. ابريس التفاقي الفعال للتنفيذ
 .املناخ

 ونظمتها اجملر اساااتضاااافتها اليت املياه قمة بودابسااات حول عن الصاااادرة والتوصااايات ابلرساااائل ونرحب •
 املوافقة على وجيب على الربملاانت. 2016 عام يف للمياه العاملي اجمللس مع اجملرية ابلتعاون احلكومة
 يف للمياه املسااااااتدام االسااااااتخدام وضاااااامان االبتكار وحتفيز حفظ، لتشااااااجيع ومتكاملة شاااااااملة قوانني
 على الربملاانت ينبغي السااااااااااااااياق، هذا يف. للحدود العابرة املائية وكذلك فيما يتعلق ابملوارد بلداهنم
وأنه مت وضااااع  الوطين القانون إىل الصااااحي والصاااارف املياه يف جمال اإلنسااااان حقوق ترمجة من التأكد
ألهداف التنمية املساااااااااتدامة  وفقا للجميع متسااااااااااوية فرص لضااااااااامان احلقوق على قائمة عمل خطط

SDGs الصلة ذات. 
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إدارة مياه على  املوازنة وتتأكد من يف كافية  خمصاااااااااااااصاااااااااااااات جانباً  الربملاانت أن تعني أيضاااااااااااااا وينبغي •
 األطر تضااااااع أن وينبغي. واإلقليمي الوطين الصااااااعيدين مسااااااتوايت متعددة, ومنسااااااجمة, وفعالة على

 مائياً  آمن عامل وإقامة التعاون تعزيز أجل من والشراكات احلوار على تشجع اليت والتنظيمية التشريعية
 .واملستقبلية احلالية األجيال جلميع

بعمليااة مراجعااة ألهااداف التنميااة  الربملاااانت لربط الاادويل الربملاااين االحتاااد يبااذهلااا اليت ابجلهود ونرحااب •
الدول اليت قدمت مساااااامهاهتا  برملاانت ونشاااااجع. املتحدة األمم عاملياً واقليمياً يف SDGاملساااااتدامة 
 حضاااااور أيضاااااا الربملاانت على وجيب. إعدادها عملية يف تتدخل نأ املتحدة طوعياً إىل األمم الوطنية
 وفودها من كجزء  املساااااتدامة التنمية بشاااااأن الساااااياساااااي املساااااتوى الرفيع املنتدى دورات من دورة كل

 العمليات ومجيع SDGs الوعي حول أهداف التنمية املستدامة زايدة يف املساعدة أجل من الوطنية
 .الربملان يف الصلة ذات

 يف زمالئنا ابهتمام اخلتامية الوثيقة هذهضاااع سااان ،SDGs أهداف التنمية املساااتدامة على العمل حتفيز أجلو 
 .األخرى املعنية اجلهات مع اشاركتهمب أيضا ونتعهد. املمكنة القنوات مجيع خالل من الربملان
 حنثكما .  العاملي الربملاين اجملتمع نا ابهتمامتوصااااااياتو  نااسااااااتنتاجاتأن يضااااااع  الدويل الربملاين االحتاد من نطلب
 مع العمل ومواصاالة SDGs أهداف التنمية املسااتدامة مع ةالربملاني شاااركةامل تعزيزعلى  الدويل الربملاين االحتاد
 العمل دعم مواصاالة شااأهنا من اليت العلمية واألدلة املعلومات لتوجيه املعنيني الشااركاء من وغريها املتحدة األمم
 .الفعال
 حول أهداف التنمية املسااااااااتدامة القادمة اإلقليمية الندوة سااااااااتضااااااااافةاب لصااااااااربيا الوطنية اجلمعية بدعوة نرحبو 

SDGs 2018 عام بلغراد يف أخرى مرة ساااتأنفوسااان. الوساااطى وآسااايا والشااارقية الوساااطى أورواب لربملاانت 
أبهداف  الربملانية للمشاااركة التوصاايات من املزيد ووضااع احملرز التقدم وتقييم ،نا البعضبعضاا من التعلم ملواصاالة

 .منطقتنا يف SDGs التنمية املستدامة
 

**** 
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 والثالثني بعد املائة: السادسةجدول أعمال اجلمعية  - اثلثاً  
 

لالحتاد الربملاين الدويل واالجتماعات ذات الصلة يف مركز املؤمترات الدويل  136ستعقد اجلمعية العامة 
(BICC ،يف دكا، بنغالدش ) أبريل/ نيسان  5أبريل/ نيسان ولغاية يوم األربعاء  1السبت، اعتباراً من يوم

2017. 
 

 املشاركة: (1
 اجلميعة العامة:–أ 

 ( على األة:من النظام األساسي 10املادة ) ،نصت اللوائح اخلاصة ابجلمعية العامة
كمندوبني على أن   االحتادوو تتألف اجلمعية من أعضاء الربملاانت، الذين تعّينهم الربملاانت األعضاء، يف  1

 متثيل متساٍو للجنسني. إىل ضمانيتضمن الوفد برملانيني، من الرجال، والنساء، وأن يسعى 
دورة اجلمعية، مثانية برملانيني ىل إ وو ال جيوز أبّي حال من األحوال، أن يتجاوز عدد الربملانيني املندوبني، 2

 إىل البلدانمليون نسمة، أو عشرة ابلنسبة  100الدول اليت يقّل عدد سكاهنا عن  إىل برملاانتابلنسبة 
 مليون نسمة أو أكثر. 100اليت يبلغ عدد سكاهنا 

يف حد وو ينقص تلقائيًا عضو واحد، من عدد أعضاء الوفود اليت تشكلت من برملانيني من جنس وا 3
 خالل ثالث دورات متتالية للجمعية.

 إىل حتقيقثّْ مجيع الربملاانت األعضاااااااااااااااء على السااااااااااااااعي حت ،إن األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل
وفودها. إن أي وفد، لثالث دورات متتالية للجمعية العامة، مكونن حصاااااراً  تشاااااكيلالتكافؤ بني اجلنساااااني يف 
 ، سيتم تلقائياً ختفيضه بنسبة شخص واحد.نفسه من برملانيني من اجلنس

مثاًل ممن أعمارهم  ،كما نشجع الربملاانت األعضاء أيضا على ضّم أعضاء شباب من الربملانيني يف وفودهم
. ومن بني أمور 2012أبريل/ نيسان  2وسيعقد منتدى الربملانيني الشباب اجتماعه يف  ،سنة أو أقل 45

 قدمي مسامهات إىل مداوالت اجلمعية العامة.أخرى، سيقوم املنتدى بصياغة وت
األمناء العامني الذين سااااااااااايحضااااااااااارون الدورة العادية جلمعية األمناء العامني للربملاانت إىل  ابإلضاااااااااااافة

(ASGP)كجهات تنساااااايق لالحتاد ) ،، فإنننا نشااااااجع األعضاااااااء أيضاااااااً على إشااااااراك املوظفني الربملانيني احملرتفني
ال سيما يف متابعتها )و  ،أثناء اجلمعية العامةيف ( يف الوفد، وذلك هبدف ضمان املساعدة الكافية الربملاين الدويل
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عن اإلجراءات املتخذة بشاااااااااأن ونشااااااااارها إلعداد تقارير  ،من حيث حتقيق االلتزام القانوين من قبل األعضااااااااااء
 الربملاين الدويل ومقرتحاته(. االحتادمقررات 

املرتتووب عليهم متووأخرات تسووووووووووووواوي أو تزيوود عن مبلغ  ،الربملوواين الوودويل االحتووادإنَّ أعضووووووووووووواء 
يف  اثنني ال جيوز أن ميثلهم أكثر من مندوبني ،االشوووووورتاكات املسووووووتحقة عليهم لسوووووونتني كاملتني سووووووابقتني

 من النظام األساسي(. 5.2)املادة  ،الربملاين الدويل االحتاداجتماعات 
اليت  نفسووووها حلقوقابواللجان الدائمة  ، اجلمعية العامةميكن أن يشووووارك األعضوووواء املنتسووووبني يف
 وتقدمي مرشحني ملنصب انتخايب. ،يتمتع هبا األعضاء، ابستثناء احلق يف التصويت

لتمثيلها يف اجلمعية العامة  ،املنظمات واهليئات الدولية األخرى املدعوة من قبل اجمللس احلاكم
 أقصى.بصفة مراقب يسمح هلا مبندوبني اثنني كحد 

، حيث تعقد اجتماعات اجلمعية العامة واجمللس احلاكم، لعدد حمدود اجللساااااااااات العامة قاعةتتساااااااااع 
ختصاااايص عدد إىل  ، فإن األمانة سااااتسااااعى135الفعلي يف اجلمعية العامة  إىل احلضااااورمن املقاعد. واسااااتناداً 

كاف من املقاعد جلميع الوفود. وكحد أدىن، سيتم ختصيص كل وفد بعدد كاف من املقاعد الالزمة لتصويت 
 .حمتمل جتريه اجلمعية العامة 

 
 :التسيري() اللجنة التوجيهية – ب

الربملاااين الاادويل  االحتااادورئيس  ،من رئيس اجلمعيااة العااامااة ،تتااألف اللجنااة التوجيهيااة للجمعيااة العااامااة
 وانئب رئيس اللجنة التنفيذية. وميكن لرؤساء اللجان الدائمة أن يشاركوا يف أعماهلا بصفة استشارية.

مت تكليف اللجنة التوجيهية، مبساعدة من األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل، ابختاذ مجيع التدابري املناسبة 
يف إجراءات اجلمعية، خالل مداوالت اجلمعية العامة. ومن املقرر ال وحسن سري العمل لضمان التنظيم الفعّ 

 .2017ريل/ نيسان بأ 2انعقاد اجللسة األوىل للجنة التوجيهية يف صباح األحد 
 

 اجللسات: (2
 2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم  ) التسيري( العامة جلسة اللجنة التوجيهية للجمعيةتنعقد 
 . 9:00وحىت الساعة  8:00من الساعة  
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 ،11:00من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم  اجللسة األوىل للجمعية العامةتنعقد 
حىت   ،17:00، و من الساعة 17:00حىت الساعة   14:30، و من الساعة  13:00وحىت الساعة 

 .18:30الساعة 
وحىت  9:00من الساعة  ،2017 أبريل/  نيسان 03 األثننيفستنعقد يوم  اجللسة الثانية،أما 

 .18:30حىت الساعة   14:30و من الساعة  ،1 13:00الساعة 
وحىت  14:30من الساعة  ،2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءستنعقد يوم ، اجللسة الثالثةو 
 . 18:30الساعة 

مباشرة بعد انتهاء جلسة   ،2017 أبريل/  نيسان 02 األربعاءستنعقد يوم ف، اجللسة اخلتامية أما
 . 14:30على الساعة  أاجمللس احلاكم اليت تبد

 
 

 مشروع جدول أعمال اجلمعية: (3
 

 البنود التالية: 135يتضمن جدول أعمال اجلمعية 
 .136انتخاب رئيس ونواب رئيس اجلمعية العامة  .1
 النظر يف طلبات إدراج بند إضايف يف جدول أعمال اجلمعية العامة. .2
 املساواة: حتقيق يف الكرامة والرفاه للجميع. معاجلة عدمنقاش عام حول  .3
دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة )اللجنة الدائمة  .4

 .(ألمن الدولينياللسلم و 
اإلشراك املايل (، ال سيما SDGsعلى أهداف التنمية املستدامة )املعزز تشجيع التعاون الدويل  .5

 .)اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة( للمرأة بوصفها حمركا للتنمية
  تقارير اللجان الدائمة. .6
 ،، واللجنة الدائمة للتنمية املستدامةألمن الدولينياللسلم و جنة الدائمة املعنية للاملوافقة على البنود  .7

 .وتعيني املقررين 138الاااالعامة والتمويل والتجارة للجمعية 
 التعديالت على النظام األساسي والقواعد لالحتاد الربملاين الدويل. .8
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 : -2البند  –البند الطارىء  (4
 

من النظام األساسي لالحتاد الربملاين الدويل، ميكن  14.2للجمعية العامة واملادة  11.1وفقا للقاعدة 
يطلب إدراج بند طارئ يف جدول أعمال اجلمعية. وإذا قررت اجلمعية ألي عضو يف االحتاد الربملاين الدويل أن 

. ومت 2017أبريل/ نيسان  3 ،تم مناقشة هذا البند الطارئ من قبل اجلمعية يف صباح يوم االثننيتذلك، س
من  ،اختاذ احتياطيات الجتماع جلنة الصياغة يف فرتة بعد الظهر من اليوم نفسه من أجل إعداد مشروع قرار

 الختاذ القرار. 2017أبريل/ نيسان  4ستجتمع اجلميعة العامة يوم مث 
 ،إن مجيع الطلبات إلدراج بند طارئ جيب أن تتعلق مبوقف كبري حدث يف اآلونة األخرية، وانل اهتماماً دولياً 

عن رأيه يعرب أن ويتطلب اختاذ إجراءات عاجلة من قبل اجملتمع الدويل ويكون مناسب لالحتاد الربملاين الدويل 
وتعبئة استجابة برملانية. وجيب أن تكون مجيع املقرتحات لبند طارئ مبذكرة توضيحية موجزة ومشروع القرار، 

 حتدد بوضوح نطاق املوضوع الذي يغطيه الطلب.
 

 نواب رئيس اجلمعية العامة : (5
من الربملاانت األعضاء أن تسمي واحدًا  للوفود كافةللجمعية العامة، حيق  7.3ًا للقاعدة قوف

يف انئبًا لرئيس اجلمعية العامة. وسيتم استدعاء بعضهم للحلول مكان رئيس اجلمعية العامة  أعضائهامن 
 خالل إحدى اجللسات أو يف جزٍء منها.

عند الوصول إىل مكتب التسجيل لالحتاد الربملاين الدويل يف دكا، الوفود مدعوة لإلعالن عن اسم الربملاين املعني 
الذي ترشحه كنائب لرئيس اجلمعية العامة. وبداًل من ذلك، ميكن إبالغ األمساء إىل قسم تقدمي الواثئق واملراقبة 

 1 السبت يف موعد أقصاه يوم ،(املؤمترات مركز من األول الطابق ،الدويل الربملاين لالحتاد العامة األمانة مكاتب)
 .2017 أبريل/ نيسان
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 :من جدول األعمال( 3املناقشة العامة ) البند  (6
 

املوضوع العام املتعلق مبعاجلة أوجه عدم املساواة: حتقيق على  136املناقشة العامة يف اجلمعية العامة  سرتكز
الكرامة والرفاه للجميع. وسيتم نشر مذكرة مفاهيمية على صفحة املوقع االلكرتوين للجمعية العامة يف الوقت 

 املناسب. 

يف  للحديثوفد وقت  كلرر اللجنة التوجيهية خالف ذلك، خيصص لوفقاً لقواعد اجلمعية العامة، وما مل تق
يتم التشارك مبدة  ،للنقاش هتسجيل امسي متحدثني من الوفد نفس ما يتماملناقشة العامة ملدة مثان دقائق. وعند

دقائق كما هو مناسب. وبقرار من اجمللس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل تكون مدة احلديث للمراقبني  مثاين
 مخس دقائق.

ذلك من تزايد عدد املتحدثني يف املناقشة العامة(،  هلدويل )وما يتضمنيف ضوء تزايد عضوية االحتاد الربملاين ا
اختصار تنظر اللجنة التوجيهية يف قد خالل اجلمعيات العامة األخرية، يف إدارة الوقت الصعوابت ابإلضافة إىل 

 زمن احلديث يف املناقشة العامة إىل سبع دقائق لألعضاء وأربع دقائق للمراقبني.

قاعة اجللسات العامة لاملوجود خارج املدخل الرئيس تسجيل املتحدثني كتب املتحدثني يف موسيجري تسجيل 
(Hall of Fama يف الطابق )ملركز املؤمترات الدويل  األرضي(BICC وسيفتح هذا .) 24املكتب قبل 

 حاً.صبا 11:00الساعة أبريل/ نيسان  1السبت، اجللسة األوىل للجمعية العامة، يوم  بدايةساعة من 

 الدويل الربملاين لالحتاد العامة ألمانةمسبقاً إىل ا ملتحدثنياملتحدث/ ا أمساء إرسالأيضاً،  لألعضاء ميكنكما 
 املتبعة، للممارسة وفقاو . مستخدمني "استمارة طلب التسجيل املسبق الفاكس، أو اإللكرتوين الربيد طريق عن
 املادة راجع) 2017أبريل/ نيسان 1 السبتمساء يوم  6ابلقرعة العلنية الساعة  املتحدثني ترتيب حتديد سيتم
 (.جلمعيةقواعد ا من 23.2

 
يف النقاش العام حول البند الثالث من جدول األعمال  ،لتسهيل املناقشة على الربملانيني املشاركنيو 

 املذكرة التوضيحية  التالية : ،وزعت األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل
 مفاهيمية مذكرة
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 للجميع والرفاه الكرامة يف حتقيق: عدم املساواة معاجلة حول عامة مناقشة

 رفاه على مباشر وله أتثري للجميع، وإاتحة الفرص اإلنسان حقوق يقوض املساواة عدم إن تزايد مستوايت
 ويف استجابة لذلك، يف عام. والسياسي واالجتماعي االقتصادي االستقرار لعدم الطريق وميهد اإلنسان
 .حامسة إجراءات اختاذ على الدويل اجملتمع وافق ،2015

 وفيما البلدان داخل املساواة انعدام من احلد" إىل احلكومات املستدامة، التنمية أهداف من 10 يدعو اهلدف
 ".بينها

 :التالية األساسية الغاايت اهلدف تضمن هذا املمكنة، والتدخالت للقلق املثرية الرئيسية اجملاالت لتوضيح

دون  سيتم الوصول تدرجييًا إىل حتقيق منو يف الدخل ودعم استقرار ذلك النمو ،2030 عام حبلول .1
 الوطين؛ املتوسط من أعلى ابملائة من السكان مبعدل 40مستوى 

 بغض للجميع، والسياسي يواالقتصاد االجتماعي االدماج وتعزيز سيتم متكني ،2030 عام وحبلول .2
 الوضع أو الدين أو األصل أو االنتماء العرقي أو العنصر أو اإلعاقة أو اجلنس أو العمر عن النظر

 ؛غريها أو االقتصادي
 القوانني يتضمن ذلك إزالة مبا النتائج، يف املساواة أوجه عدم من واحلد الفرص ضمان تكافؤ .3

 الصدد؛ هذا يف املناسبة واإلجراءات والسياسات التشريعات وتعزيز والسياسات واملمارسات التمييزية،
 املساواة من أكرب قدر وحتقيق االجتماعية، احلماية وسياسات واألجور املالية وخاصة سياسات، اعتماد .4

 .تدرجييا
 التنظيمات؛ هذه تنفيذ وتعزيز العاملية املالية واملؤسسات األسواق ورصد تنظيم حتسني .5
 واملالية االقتصادية املؤسسات يف القرار عملية صنع النامية وإمساع صوهتا يف البلدان متثيل تعزيز ضمان .6

 .والشرعية للمؤسسات واملساءلة واملصداقية حتقيق املزيد من الفعالية أجل من العاملية، الدولية
 يذتنف خالل من ذلك يف مبا وانتقال األشخاص بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول، هجرة تسهيل .7

 .جيد بشكل ومنظمة خمططة هجرة سياسات
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 تتخذ أن دولة وجيب على كل. هدفاً  17 من متكاملة حزمة هي SDGsإن أهداف التنمية املستدامة 
 جدول لكامل والسياسية، واالجتماعية االقتصادية املساواة عدم مكافحة ،10اهلدف  على قوية إجراءات
 .النجاح لتحقيق املستدامة التنمية وحتقيق الفقر على القضاء أعمال
،  مت تقدمي املزيد من التفاصيل حول اإلجراءات SDGs من أهداف التنمية املستدامة 5 اهلدف رقم إطار يف

 ،16رقم  أما اهلدف. الواسعة القضية هلذه خاص بشكل احملددة لتعزيز املساواة اجلندرية،  وهي جانب مهم
مجيع أهداف  فإنه يدعم للمساءلة، وخاضعة فعالة مؤسسات وكذلك والعدالة، الشمولية،  اجملتمعات عن تعزيز

 االجتماعية العدالة لتحقيق الالزمة ابإلصالحات يتعلق فيما هاماً  ويقدم توجيهاً  SDGsالتنمية املستدامة 
 املساواة عدم فإن معاجلة متزايد، حنو على الشباب هتميش وحيث أنه يتم ترك أي شخص وراءها. عدم وضمان

التنمية  دّل على ذلك عدة غاايت من أهداف كما  ومتكينهم، الشباب مشاركة لدعم أكرب جهد سيتطلب بذل
 .SDGs املستدامة

 آلخر بلد من ختتلف إال أن احللول املسألة، هذه توافقاً دولياً بني اآلراء حول ميثل 10 ويف حني أن اهلدف رقم
 األبعاد متعددة وكظاهرة. اجلميع يناسب واحد مقياس يوجد وال .والثقايف السياسي السياق على اعتماداً 
 .متعددة زوااي من املساواة معاجلة عدم فإنه جيب ومرتابطة،

ميلكون،   والذين ال ميلكون الذين بني الفجوة تقليص كيفية  حتديد وشعوهبا للحكومات 10 يرتك اهلدف رقم
 دولة لكل مرتوك األمر وابملثل،. األسفل يف الذين وأولئك االجتماعي السلم أعلى يف هم من بني عام وبشكل
 وطريقة ومدى ،(3 الغاية) التمييزية القوانني معاجلة وكيفية ،(5 الغاية) ما هي النظم اليت تتطلب التحسني لتقرر
 (.2 الغاية) عملية اختاذ قرار شاملة ضمان
 أهداف التنمية املستدامة مجيع ويف الغاايت هذه بني الرئيس املوحد املوضوع اإلنسان حلقوق الدويل اإلطار يوفر

SDGs .األساسية احلقوق لتحقيق وسعها يف ما كل  تفعل أن التزامًا على احلكومات اإلطار وجيعلها هذا 
 اجملتمع مسؤولية التنمية يف يعترب احلق العاملي، الصعيد وعلى. السياسية واملشاركة والصحة التعليم يف احلق مثل
واتفاقيات جتارية بني  اقتصادية، وحوكمة تنموي أقوى، من بني أمور أخرى: تعاون ويتطلب أبسره، الدويل

 .أطراف راحبة
 القضااي، هذه حول والنقاش الوعي 136 الدويل الربملاين اجلمعية العامة لالحتاد يف العامة وستقدم املناقشة

. SDGs التنمية املستدامة أهدافمن  10 اهلدف رقم تنفيذ حنو قدما للمضي طريقة وجود إىل وتشري
 واالجتماعية،  االقتصادية، املساواة عدم معاجلة يف الوطنية خرباهتم لتبادل الربملانيني إىل موجهة والدعوة

هو  إضافة إىل ذلك، فإن األمر األكثر أمهية الضعيفة، والفئات والنساء، الفقراء، على وأثرها والسياسية،
 .بينها وفيما البلدان داخل فعال، حنو على املشكلة ملعاجلة ملموسة سياسة مقرتحات
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 :يلي ما يرغب الربملانيون يف حتديدها قد اليت تتضمن األسئلة
أم جيب على الدول أن تستهدف  املسألة، هذه بشأن كافية  إرشادات 10رقم  يقدم اهلدف هل -

 أكثر؟
أن يُادجموا بشكل أفضل  األخرى، والفئات والشباب النساء وكذلك واملهمشني، للفقراء ميكن كيف -

 القرار؟ صنع عمليات مجيع يف
 االقتصادية مطلوب احلد من التفاواتت مدى أي وبشكل واضح إىل لتحديد طريقة هناك هل -

 بلد؟ يف كل والسياسية واالجتماعية
 أوجه عدم من خمتلفة أنواع بني الرتابط لضبط ومعاجلة متماسكة سياسات تصميم ميكن كيف -

 املساواة؟
 الصحية، والرعاية مثاًل ميزانيات أعلى للرفاه) املساواة لعدم االقتصادية جيب األخذ ابلتكلفة كيف -

 السياسة؟ االستجابة يف( ذلك إىل وما اإلنتاجية وفقدان الثمن، ابهظة أمن وأنظمة
 النقاش؟ هذا طرح يف فعال بشكل للقيام أن ينخرط الربملانيون مع انخبيهم ميكن كيف -
 الدول؟ بني املساواة عدم من الربملاين الدويل يف احلد أن يساعد التعاون ميكن كيف -

اختتام اجلمعية  قبل العتماده النقاش من الرئيسية السياسة الذي حيصر توصيات اخلتامية الوثيقة وسيقدم مشروع
 .العامة
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 جدول مؤقت لعرض ختصيص األصوات:( 7
 . 136األصوات املخصصة للوفود املشاركة يف اجلمعية العامة يوضح توزع مت ارفاق جدول مؤقت 

من األرقام املخصصة هلم، وعند الضرورة، إبالغ األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل يف  التحققيرجى من الربملاانت األعضاء 
األصوات الذي يبني توزيع جلدول النهائي اوسيوزع . جنيف خطياً أبي طلب للتعديل، ويفضل أن يكون قبل انعقاد اجللسة

 .يف افتتاح الدورةيف اجلمعية العامة 

 من القانون األساسي( 15.2)وفقاً للمادة  136يف اجلمعية العامة  األصواتتوزيع جدول مؤقت يظهر 
األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 ابملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 
 األصوات

 14 4 24.1 10 أفغانستان 1
 11 1 3.0 10 البانيا 2
 15 5 33.2 10 اجلزائر 3
 10 0 0.08 10 أندورا 4
 14 4 25.7 10 انغوال 5
 16 6 41.0 10 األرجنتني 6
 11 1 3.4 10 أرمينيا 7
 14 4 21.0 10 اسرتاليا 8
 12 2 8.4 10 النمسا 9
 12 2 9.5 10 أذربيجان 10
 11 1 1.2 10 البحرين 11
 20 10 153.0 10 بنغالدش 12
 13 3 10.2 10 روسيا البيضاء 13
 13 3 11.2 10 بلجيكا 14
 12 2 7.6 10 بينني 15
 10 0 0.7 10 بواتن 16
 12 2 6.7 10 بوليفيا )دولة متعددة القوميات( 17
 11 1 4.3 10 البوسنة واهلرسك 18
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األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 ابملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 1.3 10 بوتسواان 19
 22 12 204.4 10 الربازيل 20
 12 2 8.5 10 بلغاراي 21
 13 3 10.4 10 بوركينا فاسو 22
 13 3 10.1 10 بروندي 23
 13 3 10.7 10 كمبوداي 24
 13 3 12.9 10 الكامريون 25
 15 5 30.8 10 كندا 26
 10 0 0.3 10 الرأس األخضر 27
 13 3 11.3 10 تشاد 28
 13 3 15.1 10 تشيلي 29
 23 13 1200.0 10 الصني 30
 14 4 29.5 10 كولومبيا 31
 10 0 0،7 10 جزر القمر 32
 11 1 1.9 10 الكونغو 33
 11 1 3.3 10 كوستا ريكا 34
 13 3 15.5 10 ساحل العاج 35
 11 1 4.8 10 كرواتيا 36
 13 3 10.2 10 كواب 37
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 10 0 0.7 10 قربص 38
 13 3 10.5 10 مجهورية التشيك 39
 14 4 20.9 10 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية 40
 17 7 56.8 10 مجهورية الكونغو الدميقراطية 41
 12 2 5.2 10 الدمنارك 42
 10 0 0.79 10 جيبوة 43
 12 2 9.0 10 الدومينكانمجهورية  44
 13 3 14.0 10 اإلكوادور 45
 19 9 85.7 10 مصر 46
 12 2 5.3 10 السلفادور 47
 11 1 1.0 10 غينيا االستوائية 48
 11 1 1.5 10 ستونياأ 49
 19 9 87.9 10 ثيوبياأ 50
 10 0 0.10 10 ميكرونيزاي املتحدةوالايت  51
 10 0 0.80 10 فيجي 52
 12 2 5.4 10 فنلندا 53
 18 8 65.8 10 فرنسا 54
 11 1 1.0 10 الغابون 55
 11 1 1.5 10 غامبيا 56
 11 1 4.7 10 جورجيا 57
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 19 9 81.3 10 ملانياأ 58
 14 4 25.0 10 غاان 59
 13 3 10.2 10 اليوانن 60
 12 2 8.2 10 غواتيماال 61
 13 3 10.6 10 غينيا 62
 11 1 1.5 10 غينيا بيساو 63
 10 0 0.76 10 غياان 64
 13 3 10.2 10 يتيهاي 65
 12 2 8.1 10 هندوراس 66
 13 3 10.4 10 هنغاراي 67
 10 0 0.31 10 يسلنداإ 68
 23 13 1،000.3 10 اهلند 69
 22 12 206.0 10 ندونيسياإ 70
 18 8 60.5 10 إيران )اجلمهورية اإلسالمية( 71
 14 4 26.7 10 العراق 72
 11 1 4.5 10 يرلنداإ 73
74  10 6.7 2 12 
 17 7 57.0 10 إيطاليا 75
 20 10 123.6 10 الياابن 76
 12 2 5.5 10 األردن 77
 13 3 17.0 10 كازاخستان 78

 
 



86 

 

األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 15 5 38.6 10 كينيا 79
 11 1 2.2 10 الكويت 80
 12 2 5.5 10 قريغيزستان 81
 12 2 5.6 10 مجهورية الو الشعبية الدميقراطية 82
 11 1 2.7 10 التفيا 83
 11 1 2.4 10 لبنان 84
 11 1 2.1 10 ليسوتو 85
 11 1 3.9 10 ليبيا 86
 10 0 0.03 10 ليختنشتاين 87
 11 1 3.9 10 ليتوانيا 88
 10 0 0.4 10 لوكسمبورغ 89
 14 4 20.6 10 مدغشقر 90
 13 3 13.9 10 ماالوي 91
 14 4 22.7 10 ماليزاي 92
 10 0 0.35 10 لديفام 93
 13 3 16.4 10 مايل 94
 10 0 0.3 10 مالطا 95
 11 1 3.1 10 موريتانيا 96
 11 1 1.02 10 موريشيوس 97
 20 10 104.0 10 املكسيك 98
 10 0 0.03 10 موانكو 99
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 2.9 10 منغوليا 100
 10 0 0.62 10 اجلبل األسود 101
 15 5 31.5 10 املغرب 102
 13 3 12.1 10 موزامبيق 103
 18 8 60.3 10 نمارمي 104
 11 1 1.5 10 انميبيا 105
 14 4 26.4 10 نيبال 106
 13 3 15.3 10 هولندا 107
 11 1 4.4 10 نيوزيلندا 108
 12 2 5.1 10 نيكاراغوا 109
 13 3 16.5 10 النيجر 110
 20 10 140.4 10 نيجرياي 111
 12 2 5.0 10 النروج 112
 11 1 2.5 10 ُعمان 113
 21 11 160.9 10 ابكستان 114
 10 0 0.02 10 ابالو 115
 11 1 3.9 10 فلسطني 116
 11 1 1.7 10 بنما 117
 11 1 3.0 10 اببوا غينيا اجلديدة 118
 12 2 5.7 10 ابراغواي 119
 14 4 23.0 10 البريو 120
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 18 8 62.1 10 الفليبني 121
 15 5 38.5 10 بولندا 122
 13 3 10.3 10 الربتغال 123
 10 0 0.88 10 قطر 124
 17 7 50.8 10 مجهورية كوراي 125
 11 1 4.3 10 مولدافيامجهورية  126
 14 4 23.0 10 رومانيا 127
 20 10 148.8 10 روسيا االحتادية 128
 12 2 6.2 10 رواندا 129
 10 0 0.17 10 ساموا 130
 10 0 0.02 10 سان مارينو 131
 10 0 0.16 10 سان تومي وبرينسييب 132
 14 4 27.1 10 اململكة العربية السعودية 133
 12 2 7.0 10 السينغال 134
 12 2 9.7 10 صربيا 135
 10 0 0.08 10 سيشيل 136
 11 1 4.9 10 سرياليون 137
 12 2 5.08 10 سنغافورة 138
 12 2 5.2 10 سلوفاكيا 139
 11 1 1.9 10 سلوفينيا 140
 13 3 10.4 10 الصومال 141
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 17 7 51.7 10 جنوب افريقيا 142
 15 5 39.4 10 سبانياإ 143
 13 3 10.0 10 جنوب السودان 144
 13 3 17.0 10 سرييالنكا 145
 15 5 33.4 10 السودان 146
 10 0 0.4 10 سورينام 147
 11 1 1.1 10 سوازيالند 148
 12 2 8.7 10 السويد 149
 12 2 6.7 10 سويسرا 150
 13 3 12.5 10 اجلمهورية العربية السورية 151
 12 2 5.1 10 طاجيكستان 152
 18 8 60.1 10 اتيالند 153
 11 1 2.3 10 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 154
 10 0 0.92 10 ليشيت-تيمور 155
 12 2 5.4 10 توغو 156
 10 0 0.10 10 تونغا 157
 11 1 1.22 10 ترينيداد وتوابغو 158
 13 3 10.2 10 تونس 159
 18 8 76.6 10 تركيا 160
 13 3 17.0 10 وغانداأ 161
 17 7 50.1 10 أوكرانيا 162
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 2.5 10 مارات العربية املتحدةإلا 163
 18 8 60.2 10 املتحدةاململكة  164
 15 5 34.4 10 مجهورية تنزانيا املتحدة 165
 11 1 3.2 10 ورغوايألا 166
 15 5 30.0 10 فنزويال )اجلمهورية البوليفارية( 167
 19 9 90.3 10 فيتنام 168
 13 3 10.5 10 اليمن 169
 13 3 10.9 10 زامبيا 170
 13 3 10.4 10 زميبابوي 171

 
 :8على النظام األساسي والقواعد الناظمة لعمل االحتاد الربملاين الدويل البند التعديالت  -8

 الدويل الربملاين لالحتاد واللوائح األساسي النظام على تعديالت -أ  
 درست ،(2016 تشرين األول /أكتوبر جنيف،) 135 الا الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل خالل
ومبوجبها أرسلت . الدويل الربملاين الحتادا وقواعد األساسي النظام على التعديالت من عدداً  التنفيذية اللجنة

 التوصية مع ،إىل اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل واجمللس احلاكم التنفيذية اللجنةالتعديالت التالية من 
 .دكا يف 136 الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل يف رمسياً  ابعتمادها

 

 ثالثة قبلقواعد االحتاد الربملاين الدويل، جيب إرسال أي مقرتح للتعديل مكتواًب و  األساسي للنظام ووفقاً 
. الدويل الربملاين االحتاد يف األعضاء الدول إىل العامة، ويتم إرساهلا اجلمعية اجتماع من األقل على أشهر
 قبل الدويل الربملاين لالحتاد العامة ألمانةمكتوبًة إىل ا األساسي النظام على فرعية تعديالت ةأي تقدمي جيبو 

العامة  اجلمعية قواعدعلى  الفرعية التعديالت ترسلو . العامة اجلمعية اجتماع من األقل على أسابيع ستة
وتقوم . اجمللس احلاكمو  العامة اجلمعية اجتماع من األقل على شهر قبل األعضاء جلميع الدائمة واللجان
كما يعتمد اجمللس   الدويل؛ الربملاين الحتادوقواعد ا األساسي النظام على تعديالتالعامة ابعتماد الاجلمعية 

 .األخرى الفرعية واهليئات الدائمة اللجاناحلاكم التعديالت على قواعد 
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 النظام األساسي
 عضواً  15و الدويل، الربملاين االحتاد رئيس من التنفيذية اللجنة تتكون أن جيب 25.1 25.1 املادة

 إدارة جملس ورئيس الربملانيات لنساءا كتبم ئيسور  املختلفة، الربملاانت إىل ينتمون
 .الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى

 

 
 :التعليق
 الربملاين الحتاداهليئات احلاكمة ل وقرار ،الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني ملنتدى املتنامي الدور ضوء يف

 منتدى إدارة جملس رئيسينضم  أن املستحسن من املنظمة، أعمال يف الشباب منظور تعميم زايدةحنو  الدويل
 .منصبه حبكمكعضو   التنفيذية اللجنة إىل الدويل الربملاين حتادالربملانيني لال الشباب

 النظام األساسي
االحتاد الربملاين الدويل حبكم منصبه رئيساً للجنة التنفيذية. ينتخب . يكون رئيس 2 25.2 املادة

 اجمللس أعضاء من األقل على عضواً  عشرا اثن منهم اجمللس احلاكم مخسة عشر عضوا؛
 األعضاء وجيب أن يكون ثالثة منواليتهم،  فرتة طيلة فيه عضويتهم تستمر احلاكم،
 من املائة يف 30 عن تقل ال بنسبة جنس كل  متثيل ويكون .النساء من املنتخبني
 .املنتخبني األعضاء

 

 :التعليق
 املساواة حتقيق حنو الدويل الربملاين االحتاد محلة مع تتماشى التنفيذية اللجنة جعل إىل التعديل هذا يهدف
املتخصصة اللجان و  الدائمة اللجان مكاتب مثل األخرى اهليئات يف احلالية املمارسة مع وكذلك ،اجلندرية

 حالياً  اجليوسياسية، اجملموعات رؤساء مع ابلتعاون ،اجلندرية الشراكة جمموعةوتقوم . الدويل الربملاين الحتادل
 .هذه املادة لتنفيذ طرق على األخرية اللمسات بوضع
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 قواعد اجلمعية العامة
الدورة وتنعقد . أايم أربعة ملدة تستمر ما وعادة السنة، يف مرتنيالعامة  اجلمعية جتتمع. 1 4القاعدة 

 الدويل الربملاين لالحتاداحلاكمة  اهليئات تقرر مل ما جنيف، يف دورة واحدة على األقل الثانية
 .ذلك خالف
 أمكن إن انعقادهامن  سنةعامة قبل  مجعية كل  واتريخ مكانحيدد اجمللس احلاكم . 2
 عقد جيوز  (.6 العامة، القاعدة اجلمعيةقواعد  ،(ب) 21 املادةراجع النظام األساسي )

 الدويل، الربملاين مجيع أعضاء االحتاد املضيف فقط إذا مت منح البلد يف اجلمعية العامة 
 قبل من للمشاركة املطلوبة ومجيع ممثليهم التأشريات املنتسبني واملراقبني واألعضاء
 يف األعضاء الدول مجيع إىلوترسل الدعوة لعقد اجلمعية العامة  .املضيف البلد حكومة
 .الدورة افتتاح من األقل على أشهر أربعة قبل الدويل الربملاين االحتاد

 

 :التعليق
 الثانية اجلمعية أن توقعلل سبب هناك ليسف ماثلة،تمنتائج و  هنفس الشكل امهل ابعتبار أن مجعيتني يف السنة

 عقدتسالدورتني يف السنة  من واحدة أن هو ،املوازنة ألغراض مهم، هو ما) جنيف يف تعقد أن جيب العام من
 توضيحإىل  أيضا التعديل ويهدف(. ضافيةاإل تكاليفال تغطيةعلى  املضيف يوافق الربملان مل ما جنيف، يف

 .الدويل الربملاين االحتاد يف للجمعية الرمسية القواعد يف عليها املتفق التأشريات سياسة
 

 قواعد اجلمعية العامة
 القاعدة
 (أ) 11.2

والذي  ،األخرية اآلونة يف متهام دولياً  فوقمب طارئ بند إدراج طلبجيب أن يرتبط ( أ)
  الدويل اجملتمع قبل من عاجلة إجراءات اختاذيبدو  أنه يتطلب بشكل ضروري  

. برملانية استجابة وتعبئة رأيه عن التعبري الدويل الربملاين لالحتاد املناسب من كان  والذي
 .التصويت يف املشاركة األصوات ثلثي على حيصل أن ينبغي الطلب هذا مثل ولقبول

 

 :التعليق
 من سابقاً  تنيموجود فئتني دمج مت الدويل، الربملاين الحتادعمل ا أساليبيف  2003 ات عامإلصالح نتيجةك
" إضايف"بند: ) سريع تصويت خالل منالعامة  اجلمعيةمبوجب قرار اختذته  ضافيةجدول األعمال اإل بنود
 هلذا واضح تعريف وجود عدم عن تنتج وقد". طارئ"ولكنه فقد معىن  واحدة،فئة  يف"( "إضايف طارئو
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 السبب وهلذا. ومتناقضة غامضة حاالت ،األحيان بعض يف احلالية والقواعد األساسي النظام يف املصطلح
 .الوضع تصحيح التنفيذية اللجنة قررت
 

 قواعد اجلمعية العامة
 القاعدة
15.1  

 املناقشة هذه وخالل. عام موضوع حول عامة مناقشة إبجراءالعامة  اجلمعية تبدأ .2
 يف واالجتماعي واالقتصادي السياسي الوضع تناول أيضا لألعضاء جيوز العامة،
وثيقة  قرار مشروع أو اقرتاح اعتماد إىل النقاش يؤدي هذا قد ال جيب أن و. العامل

 اللجنة ومتت املوافقة عليه من قبل التوجيهية اللجنة تقرره ملا وفقاً  ،ختامية
 .الدويل الربملاين لالحتاد التنفيذية

 

 :التعليق
 تقرتحو  .وثيقة ختامية إبمجاع اآلراء عتمادالنقاش العام للجمعية العامة اب خلص ما كثرياً   األخرية، السنوات يف

 .املمارسة هذه على الرمسي الطابع إضفاء التنفيذية اللجنة
 قواعد اللجان الدائمة

 القاعدة
7.5  

يكون  عادة ماو. مكتبها أعضاء بني الدائمة رئيساً وانئباً للرئيس من تنتخب اللجان. 5
 على اجملموعات وجيب. جولة انتخابية واحدة يف الرئيس وانئب وظيفيت الرئيس ملء

 وانئب الرئيس ملنصيب العادل التوزيع لضمان وذلك ،بينها أن تنسق فيما اجليوسياسية
 .ممكن حد أقصى إىل، الدائمة اللجان يف الرئيس

 

 :التعليق
من غري املمكن بشكل ف الدويل، الربملاين االحتاد أعضاء بني الربملانيةمتنوع لالنتخاابت  تقومي إىل ذلك يرجع

 الصيغة هذه تقدمو . دائم، أن يكون هناك تزامن بني انتخاب أعضاء املكتب ورئيس اللجنة وانئب الرئيس
 .االنتخابية العملية يف املرونة من املزيد
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 قواعد اللجان الدائمة
 قبل منبند معني لتتم مناقشته  اقرتاح تقدمي الدويل الربملاين االحتاد يف عضو ألي جيوز  18 القاعدة

 األمانة لدى املقرتحات هذهجلنة دائمة يف اجتماع مستقبلي للجمعية العامة. ويتم إيداع 
العامة  اجلمعية تسبق افتتاح يوما 15 يتجاوز ال موعد قبل الدويل الربملاين لالحتاد العامة
 .املعنية الدائمة اللجنة مكتب اجتماع من واحد يوم تم مناقشة املوضوع فيهااليت ست

  
 

 :التعليق
حيتاج  الدائمة، اللجان قبل منللبنود املعنية اليت سيتم تناوهلا  مقرتحاتإعداد  عندأنه  املمارسة، أظهرت
. بذلك للقيام املرونة التعديل هذا يوفرداخل كل وفد وبني الوفود. و  مشاورات إلجراء الوقت بعض إىلاألعضاء 
البنود املعنية  مقرتحات يف النظر عند ،أنه على تنص اليت الدائمة، لجانل 20.4 القاعدة معأنه ينسجم  كما

أو دمج اثنني أو أكثر من  قرتحات،مقبلة، قد يوصي املكتب أبحد املاليت ستتم مناقشتها يف مجعيات عامة 
 قرري أو ،آخرمعين  بند طرحأو  واحد، بند ضيع ذات الصلة يفاملوا أو املوضوع نفس مع تتعامل اليتالبنود 
 .الدائمة للجنة مقرتح من أكثر تقدمي
 

 الالئحة املالية
 القاعدة
5.10  

 ابلتزاماتهمت إيقاف عضويته بسبب عدم وفائه . أي عضو يف االحتاد الربملاين الدويل 10
وإذا قّدم . مسامهاته املتأخرة عناالحتاد الربملاين الدويل، يظل مديناً لالحتاد  املالية جتاه

سنوات بعد اتريخ  10خالل فرتة العضوية عادة إل اً فيما بعد طلبمثل هذا العضو 
 هذه املتأخرات املستحقة على ثلث –عند إعادة انضمامه  –ه أن يسدد علي، تعليقها

خالل فرتة معقولة من الزمن.  خطة لتسوية املبلغ املتبقي كامالً أن يقدم األقل، وجيب 
املتأخرات  من وال جيوز اعتباره اً خاص اً ظل هذا املبلغ ديني، حىت يتم دفع املبلغ كامالً و 

  من النظام األساسي. 5.2و  4.2مبوجب أحكام املادتني 
 

 :التعليق
حاالت حدوث غياب عن االحتاد الربملاين الدويل لفرتات  يف كان،  إذا ما قضية التنفيذية اللجنة حبثت قدل

طويلة بشكل استثنائي، يتم فيها تطبيق الشروط املالية املعتادة إلعادة عضوية برملان علقت عضويته سابقاً. 
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وقد قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر يف إضافة عبارة "تسقط ابلتقادم" إىل النظام املايل، وتشرتط أن بعد مرور 
 عليه تراكمت اليت املتأخرات عن عّدة سنوات، فإن الربملان الذي يسعى إىل استعادة عضويته مل يعد مسؤواًل 

 .سابقاً 
 اجلمعية اجتماع القانونية قبل املهلة ضمن فرنسا وفد قدمها اليت الفرعية التعديالت -ب 

 بستةأسابيع
 :التايل النحو على األصلي التعديل تعديل

 النظام األساسي
 اً،عضو عشر  ومخسة الدويل، الربملاين االحتاد رئيس من التنفيذية اللجنة تتكون 25.1 25.1 املادة

 إدارة جملس ورئيس الربملانيات النساء مكتب رئيسة من  وخمتلفة، برملاانت إىل ينتمون
 .الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى

 

 [اإلجنليزية اللغة يف أتثري ال] 
 

 :3التايل النحو على األصلي التعديل تعديل
 لنظام األساسيا

 اجمللس وينتخب .منصبه حبكم التنفيذية اللجنة الدويل الربملاين االحتاد رئيس يرأس. 2 25.2 املادة
 اجمللس أعضاء من األقل على عضواً  عشر اثين منهم ،عضواً  عشر مخسة احلاكم
 األعضاء بني من يكون أن وجيب تكليفهم فرتة طيلة فيه عضويتهم تستمر احلاكم،
 تقل ال بنسبة جنس كل  متثيل ويكون . .النساء من األقل على ث ثال بني خ املنت
 .املنتخبني األعضاء ثلث من ابملائة  30 عن

 

 التعليق:
 من هو مخسة، أي العدد، هذا ثلث أن على ينص أن األفضل فمن منتخباً، عضوا 15 ن هناكحيث إ
 3 إىل اإلشارة من بدالً  ،متثيالً  األقل اجلنس

 
 

 

                                                 
 .المقترحة الفرعية التعديالت يمثل الرمادي باللون المميز النص 3
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 جدول أعمال اجلمعية: على طارئة بنودالطلبات اخلاصة إبدراج  - رابعاً 
 
 

 إبدراجطلبًا يف جنيف  ،األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل تلقتحىت اتريخ إعداد هذه املذكرة 
 :جدول أعمال اجلمعية علىالبنود الطارئة االتية، 

 عنوان البند الشعبة الربملانية
 اختاذ سياسات أكثر تشدداً حول اهلجرة، وخطر انتهاكات حقوق االنسان  املكسيك

للتصااااااااااادي للمجاعة غري املسااااااااااابوقة واليت تؤثر  عاملياً دعم الربملاانت الختاذ اجراءات  اململكة املتحدة
 على املاليني من الناس.

 اجملاعة اليت بتعرض هلا سكان اليمن وجنوب السودان والصومال ومشال كينيا بلجيكا
 

بطلب إدراج بند   كما تقدمت اليوم الشووووعبة الربملانية الفلسووووطينية ابسووووم اجملموعة  الربملاين العربية
 طارىء حتت عنوان:

 في دولة فلسطين المحتلة اإلسرائيلي االستيطان
 دور البرلمانات: غير قانوني ومدمر لحل الدولتين

 مذكرة توضيحية مقدمة من الوفد الفلسطيني باسم المجموعة العربية
  

غير المشروعة المتمثلة  ، واصلت إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، سياستها1967منذ حرب عام    
 لبناء المستوطنات والطرق االلتفافية والجدار الفاصل. والهدم للمنازل بالضم والمصادرة لألراضي الفلسطينية

القانون الدولي واتفاقيات جنيف  ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست اإلسرائيلي على إصدار تشريعات تنتهك
 البرلماني الدولي.مبادئ األمم المتحدة واالتحاد وميثاق و 

، أقر الكنيست ما يسمى "قانون التسوية" الذي يتعارض حتى مع أحكام المحكمة 2017شباط   6في       
كانون األول / ديسمبر   23المؤرخ في   2334العليا اإلسرائيلية بشأن حقوق الملكية، وقرار مجلس األمن 

 األراضي الفلسطينية الخاصة. لىع. ويخول هذا القانون إنشاء مستوطنات إسرائيلية 2016
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، 2017شباط / فبراير  9وفي بيان صادر عن رئيس االتحاد البرلماني الدولي، صابر تشودري في    
لمصادقة الكنيست اإلسرائيلي على قانون التسوية واعتبره إهانة  واستنكارهأعرب عن خيبة أمله العميقة، 

العتماد  أسفهالعام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريس عن لسيادة القانون. وأعرب المتحدث باسم االمين 
مشروع القانون يتناقض مع القانون الدولي وسيكون له عواقب قانونية بعيدة  مضيفا بأن مشروع القانون.

 المدى بالنسبة إلسرائيل.
 

 واإلنسانيةية انه من الملح أن يضطلع المجتمع الدولي واالتحاد البرلماني الدولي بمسؤولياتهم األخالق   
لفصل العنصري والتطهير المتعلق  با ونظامهالدولي  حدا لعدم امتثال إسرائيل للقانون  واوالقانونية وأن يضع

 ينبغي أن تشمل المساءلة تدابير عقابية وعقوبات على حكومة وبرلمان اسرائيل. .اإلثني
 
 

 مشروع قرار مقدم من وفد فلسطين باسم المجموعة العربية 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي :  136الجمعية ال 
 446( و 1973) 338( و 1967) 242إذ تؤكد من جديد على قرارات مجلس األمن ذات الصلة  (1)

( 2008) 1850( و 2003) 1515( و 2002) 1397( و 1980) 465( و 1979) 452( و 1979)
(، وكذلك  1949واتفاقية جنيف الرابعة )الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية، (، و 2016) 2334و

 .القرارات ذات الصلة الصادرة عن االتحاد البرلماني الدولي
 

االستعماري اإلسرائيلي في فلسطين المحتلة الذي ال يزال االستيطاني مشروع الوإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء  (2)
حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، فضال لنكر بصورة منتظمة تي

 ،المعترف به دولياالمصادق عليه و عن حل الدولتين 
 

، 1967دين جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي ألراضي فلسطين المحتلة منذ عام ت( وإذ 3)
في ذلك بناء المستوطنات وتوسيعها، ونقل المواطنين اإلسرائيليين إلى وال سيما في القدس الشرقية وحولها، بما 

األراضي المحتلة، ومصادرة األراضي، وهدم المنازل، وإلغاء حقوق اإلقامة، فضال عن التهجير القسري للمدنيين 
 الفلسطينيين، في انتهاك اللتزامات إسرائيل بموجب القانون اإلنساني الدولي،
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ميع اإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لتغيير جان وإذ تؤكد ( 4)
مركز مدينة القدس، من التوسع االستيطاني إلى نقل السكان، فضال عن التشريعات الرامية إلى ضم األراضي 

 قانونية، شرعيةالمحتلة إلى دولة إسرائيل، ليس لها 
 

أنه بموجب القانون الدولي، ومبادئ األمم المتحدة واالتحاد البرلماني الدولي، ال يجوز ذكر من جديد توإذ ( 5)
 اكتساب األراضي باستخدام القوة،

 
وبالنظر إلى أن العديد من الخطوات التي اتخذها الكنيست اإلسرائيلي هي مناهضة للسالم وانتهاك المبادئ ( 6)

 (،2017)فبراير "قانون التسوية"ذلك ما يسمى  اني الدولي، بما فياألساسية لالتحاد البرلم
 

 وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء:( 7)
 بالمبادئ والقيم التي تم تبنيها. هالتزاماالتحاد البرلماني الدولي وعدم ا. انتهاك الكنيست اإلسرائيلي لميثاق أ

 البرلماني الدولي. ب. عدم التزام إسرائيل بميثاق األمم المتحدة الذي يستند إليه ميثاق االتحاد
أكثرها عنصرية هو ما و ج. دور الكنيست اإلسرائيلي في سن تشريعات تتناقض مع مبادئ حقوق اإلنسان، 

 (.2017فبراير  6التسوية" )قانون يسمى "
 

مستوطنات في دولة فلسطين ؤكد من جديد أن قيام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بإنشاء الت -1
القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون ، بما فيها المحتلة

   الدولي، ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسالم العادل والدائم والشامل.
القانون اإلنساني   لتزاماتها بموجبالفوري ال تنفيذالإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، إلى  تطالب -2

وقف ال، وقرارات األمم المتحدة، واالتفاقات الموقعة، بما في ذلك ومواثيق حقوق االنسان , الدولي
ي فلسطين المحتلة، بما في ذلك ي االستعماري فاالستيطانالمشروع أنشطة كامل ألعمال البناء و ال

هدم المنازل  من خالل للسكان  ري القس التهجيرسرقة واستغالل الموارد الطبيعية، فضال عن سياسات 
 وعمليات اإلخالء وإلغاء اإلقامة؛

بما في ذلك ما يتعلق بالقدس  1967حزيران  الرابع منتؤكد أنها لن تعترف بأي تغييرات على حدود  -3
من شأنه التأثير إحداث أي تغيير بوفقا لالتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي ال تسمح ألي طرف 

 ؛وضع النهائيعلى مفاوضات ال
دعو إلى تضروري إلنقاذ حل الدولتين، و امر ؤكد أن وقف جميع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية ت -4

 ؛االتجاهات السلبية على األرض التي تعرقل حل الدولتين للعودة عناتخاذ خطوات إيجابية على الفور 
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تسوية " الذي يجيز الب "قانون إلغاء ما يسمى بالعمل فورا على تعليق و طالب الكنيست اإلسرائيلي ت -5
جريمة حرب بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو  فعاًل غير قانوني ويعتبر

 ؛ 2334انتهاك صارخ للقانون الدولي واالتفاقيات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس األمن 
 ،والمعاهد والجامعات والنقابات والكنائسنظمات القرار الذي اتخذته العديد من الدول والم تثمن عاليا  -6

األراضي الفلسطينية  المقامة على تعامل مع أي منتجات تنتج في المستوطنات بعدم الوما إلى ذلك، 
 .ان تحذو حذوهمالمحتلة، وتدعو جميع الدول األعضاء إلى 

، 1967حدود عام دعو جميع أعضاء االتحاد البرلماني الدولي إلى االعتراف بدولة فلسطين على ت -7
القابلة للتصرف للشعب  حترام الحقوق غيرلى اكاستثمار في السالم في منطقة الشرق األوسط، وا

 ؛الفلسطيني
   

 
  

 
 :إجرائية مالحظة
من النظام األساسي لالحتاد الربملاين الدويل، ميكن ألي  14.2للجمعية العامة واملادة  11.1وفقا للقاعدة 

الربملاين الدويل أن يطلب إدراج بند طارئ يف جدول أعمال اجلمعية. وإذا قررت اجلمعية عضو يف االحتاد 
. ومت 2017أبريل/ نيسان  3 ،تم مناقشة هذا البند الطارئ من قبل اجلمعية يف صباح يوم االثننيتذلك، س

من  ،د مشروع قراراختاذ احتياطيات الجتماع جلنة الصياغة يف فرتة بعد الظهر من اليوم نفسه من أجل إعدا
 الختاذ القرار. 2017أبريل/ نيسان  4مث ستجتمع اجلميعة العامة يوم 

 ،إن مجيع الطلبات إلدراج بند طارئ جيب أن تتعلق مبوقف كبري حدث يف اآلونة األخرية، وانل اهتماماً دولياً 
يعرب عن رأيه أن اين الدويل ويتطلب اختاذ إجراءات عاجلة من قبل اجملتمع الدويل ويكون مناسب لالحتاد الربمل

وتعبئة استجابة برملانية. وجيب أن تكون مجيع املقرتحات لبند طارئ مبذكرة توضيحية موجزة ومشروع القرار، 
 حتدد بوضوح نطاق املوضوع الذي يغطيه الطلب.

مرفقة مبذكرة توضيحية موجزة ومشروع  ،أن تكون مجيع مقرتحات البند الطارئ أيضًا، جيبو  
 قرار، حيدد بوضوح نطاق هذا املوضوع الذي ينطوي عليه الطلب.
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 اجتماعات اللجان الدائمة: - خامساً 

 
 لالحتاد الربملاين الدويل. 136اجلمعية العامة  خالل األربع اللجان الدائمة سوف جتتمع كافة

دور الربملانيني يف منع التدخل اخلارجي  مبناقشة واعتماد قرار بشأن الدوليني م واألمنلللس اللجنة الدائمة ستقوم
 يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

كما ستقوم اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة مبناقشة واعتماد قرار بشأن مسألة تشجيع 
، ال سيما بشأن اإلشراك املايل للمرأة SDGsستدامة تعاون برملاين معزز حول موضوع أهداف التنمية امل

 للتنمية. بوصفها حمركاً 
جلسات استماع وحلقات نقاش. وسرتفق مشروعات جداول أعمال  نتان الدائمتان اآلخريتانوستعقد اللج

 اللجان الدائمة.
املناصب يف االحتاد أعضاء مكاتب اللجنة الدائمة وغريهم من شاغلي  جيب إدراج هنود تذكري األعضاء أبن

 الربملاين الدويل يف الوفود الوطنية إىل اجلمعية.
 

 املشاركة

اليت  برملاانت الدولإىل ابلنسبة  10 أو مندوبني كحد أقصى، مثانية تعيني االحتاد الربملاين الدويل ميكن ألعضاء
 للوفود اإلضافيني املرافقني النواب يتجاوز عدد نسمة أو أكثر. وجيب أالن  مليون 100يبلغ عدد سكاهنا 

 .نياثن نيانئب كمستشارين
ويتم تشجيع مجيع الربملاانت األعضاء على السعي لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني يف تكوين وفودها. إن أي 

، سيتم تلقائياً ختفيضه هنفس وفد، لثالث دورات متتالية للجمعية العامة، مكونن حصراً من برملانيني من اجلنس
 خص واحد.بنسبة ش

مثاًل ممن أعمارهم  ،كما نشجع الربملاانت األعضاء أيضا على ضّم أعضاء شباب من الربملانيني يف وفودهم
. ومن بني أمور 2017أبريل/ نيسان  2وسيعقد منتدى الربملانيني الشباب اجتماعه يف  ،سنة أو أقل 45

 ية العامة.أخرى، سيقوم املنتدى بصياغة وتقدمي مسامهات إىل مداوالت اجلمع
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I)  الدولينيمن ألجلنة السلم وا -اللجنة الدائمة األوىل: 
 

 املشاركة: (1
 
يف كل جلنة دائمة بعضو أصيل وعضو  االحتاديتم متثيل أعضاء  ،سب اللوائح اخلاصة ابللجان الدائمةحب

حالة غياب اليت للعضو األصيل، وليس له حق التصويت إال يف  هانفسوللعضو البديل حقوق الكالم  بديل.
 العضو األصيل.

 
 اجللسات: (2
 

من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم  ،للجنة السلم واألمن الدوليني اجللسة األوىلتنعقد 
 .17:30وحىت الساعة  14:30، ومن الساعة 12:30وحىت الساعة  ،9:00

وحىت  ،9:00من الساعة   ، ،2017 أبريل/  نيسان 03 ،اإلثنني، فستنعقد يوم اجللسة الثانيةأما 
 .13:00الساعة 

وحىت  ،16:30من الساعة   ، ،2017 أبريل/  نيسان 04 ،الثالاثء، فستنعقد يوم الثالثةاجللسة أما 
 .18:30الساعة 

 
 ،2017 أبريل/  نيسان 03 ،اإلثننييوم  نيياللجنة الدائمة للسلم واألمن الدول وستنعقد جلسة مكتب 

 .16:30وحىت الساعة  ،14:30من الساعة   ،
 

 :األعمالمشروع جدول  (3
 يتضمن جدول أعماهلا البنود اآلتية:

 إقرار جدول األعمال. .1
املوافقة على حمضر جلسات اللجنة اليت عقدت خالل مجعية االحتاد الربملاين الدويل  .2

 (.2016، يف جنيف )اكتوبر/ تشرين األول 135
 الدائمةانتخاب أعضاء مكتب اللجنة  .3

 ستقوم اللجنة مبلء الشواغر املوجودة يف املكتب على أساس املقرتحات الواردة من اجملموعات اجليوسياسية.
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 .إحاطة من رئيس اللجنة .4
سيقوم الرئيس بتسليط الضوء على بعض أحدث التطورات واملبادرات يف جمال السالم واألمن 

 وسوف يشري إىل األنشطة اليت جتري خالل اجلمعية. ،الدويل منذ االجتماع األخري للجنة الدائمة
 :دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة  .5

 .)أ( عرض مشروع القرار واملذكرة التفسريية املعدة من قبل املقررين
 )ب( النقاش

 .)ج( صياغة واعتماد مشروع القرار يف اجللسة العامة
 .136تعيني مقرر إىل اجلمعية العامة )د( 

 .التحضري للجمعيات املستقبلية .6
 .)أ( مقرتحات ستنظر فيها اللجنة حول بند معني الختاذ قرار الحق

 .نين)ب( مقرتحات الختيار مقررين اث
 .لجنةال)ج( مقرتحات لبنود أخرى على جدول أعمال 

 ما يستجد من أعمال. .7
 
 

 :جلسة استماع (4
 

 

 الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف دور
 الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة

 

 قبل املقررين املشاركني من مقدم قرار مشروع

 (الروسي االحتاد) K. Kosachev  والسيد( قربص) S. Koutra-Koukouma السيدة 

 الدويل الربملاين لالحتاد 136 اجلمعية الا
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 عن االمتناع ومبدأ السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم مبدأ إذ تؤكد جمددًا أن (1)
 الدولية. والعالقات الدويل القانون يف أساسية هي دعامات استخدامها، أو القوة التهديد ابستخدام

 الدويل الربملاين العامة لالحتاد اعتمدته اجلمعية الذي القرار من الصلة ذات األحكام إىل تشري وإذ (2)
 يف التدخل وعدم الوطنية، ابلسيادة صلته حيث من الدويل من القانون( 2015 هانوي،) 132
 الدويل الربملاين الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالحتاد اإلنسان، والقرار وحقوق للدول الداخلية الشؤون
 ذلك يف مبا املدنيني، أرواح محاية يف الربملان دور: للحماية املسؤولية فرض( 2013 كيتو،) 128رقم 

 الداخلية الشؤون يف التدخل وعدم الوطنية والسيادة اإلنسان، وحقوق الدويل، ابلقانون املتعلقة أقسامه
 تعزيز( 2012 كمباال،)126رقم  الدويل الربملاين اعتمدته اجلمعية العامة لالحتاد الذي والقرار للدول،
 األخرية األحداث من الدروس استخالص: واألمن السالم عجلة لدفع كوسائل  وممارسته الرشيد احلكم
 أفريقيا. ومشال األوسط الشرق يف

 التدخل جواز عدم على تنص اليت املتحدة األمم صكوك على أنه جيب احرتام جديد من تؤكد وإذ (3)
 ومحاية للدول الداخلية الشؤون يف التدخل جواز عدم وإعالن املتحدة، األمم ميثاق سيما ال اخلارجي،
 وإعالن ،(1966) والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل والعهد ،(1965) وسيادهتا استقالهلا
 للدول الداخلية الشؤون يف التعرض والتدخل  جواز عدم وإعالن ،(1970) الودية العالقات

واليت  ،2005 لعام العاملي القمة مؤمتر ونتائج ،(2004) العمل وبرانمج فيينا وإعالن ،(1981)
 للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجية التدخالت يف منع قصوى أمهية الصكوك فإن لتلك جمتمعة، تؤخذ
 السيادة، ذات

 والتفاوض احلوار ودعم اإلنسان، حقوق وتعزيز الدميقراطية، تعزيز يف الربملاانت مسؤولية على تؤكد وإذ (4)
 دميقراطياً. املنتخبة ابحلكومات القسرية اإلطاحة ومنع اخلالفات الداخلية سلمياً  لتسوية

 من حمددة ميزات على اعتماداً  السياسي، مستقبلهم حتديد يف احلصري احلق للناس أن وتؤكد على (5)
 بلداهنم،

 مع يتعارض قد القرارات تلك من انتقاص وأي دولية شرعية الدويل األمن جملس لقرارات أن تدرك وإذ (6)
 الدولية.  املستقرة للعالقات والقواعد الدويل القانون

 نزع على قدرهتا ذلك يف مبا الربملانية، للدبلوماسية والوقائية البناءة الطبيعة على كل من الضوء وتسلط (7)
 السلمية. ابلطرق النزاعات وحل التوترات فتيل

 كانت أرزاقهم  إذا للدميقراطية اإلجيايب الدور حبسباهنم أيخذون ال عادة الناس أن اعتبارها يف تضع وإذ (8)
 ترتبطان بشكل وثيق. والتنمية الدميقراطية أن أيضا ولكنها تالحظ. خطر يف
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 واملشاركة املساواة قدم على مشاركتها وأمهية النزاعات، وتسوية منع يف للمرأة احليوي على الدور وأتكيداً  (9)
 يف املرأة دور تعزيز إىل واحلاجة واألمن وتعزيزمها، السالم على للحفاظ الرامية اجلهود مجيع يف الكاملة
 املتعلقة مبنع النزاعات وتسويتها.  القرار صنع عمليات

 منع يف للشباب الكاملة واملشاركة املساواة قدم على على الدور املهم للمشاركة جديد من تؤكد وإذ (10)
 وحفظه. وجناحه ومشوله السالم بناء جهود استدامة، ضمان يف النزاعات وتسويتها، خاصة

 األحداث من استخالصها ميكن حتصي أهم الدروس اليت والربملاانت الدول مجيع أبن منها وإمياانً  (11)
أبمهية  تعرتف املؤسسات تلك وأن العامل، يف أخرى وأماكن أفريقيا ومشال األوسط الشرق يف املأساوية
 احلكومة مساءلة تضمن جديدة انتخابية قوانني واعتماد الدميقراطية الدستورية اإلصالحات مواصلة
 ملواصلة الدويل الربملاين واالحتاد احلاجة إىل الربملاانت ضرورة على ومشددةً  للجميع، الفرص وتكافؤ
 الدميقراطية. العمليات هلذه دعمهم
 تشمل واليت الدويل، القانون مبوجب ابلتزاماهتا الوفاء وبقوة على الدول، مجيع حتث .1

 للدول اإلقليمية السالمة ومراقبة استخدامها أو القوة ابستخدام التهديد عن االمتناع
 الداخلية الشؤون يف التدخل وعدم الدول وسيادة اإلنسان، حقوق احرتام مع األخرى،
 .للدول

 والدميقراطية، القانون وسيادة اإلنسان، حقوق وتعزيز على محاية الربملاانت حتث .2
الحرتام ا إلدارة العالقات بني الدول هو الوحيدة الطريقة على أن جديد من تؤكد .3

 .عاملياً وقواعده هبا املعرتف الدويل وبشكل مستمر ملبادئ القانون
 التدخل املكلفة مبنع الدميقراطية قابلية جناح املؤسسات على أن أيضاً، جديد من تؤكد .4

 حبق يتعلق فيما وخاصة اإلنسان، حقوق هو أمر ذو أمهية أساسية الحرتام اخلارجي
 ممثليهم خالل من سيما ال العامة، الشؤون إدارة يف بفعالية تشارك أن يف الشعوب،
 .حبرية املنتخبني

 كوسيلة  األخرى للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم ملبدأ تكرر القيمة األساسية .5
 هذا وتعزيز احرتام إىل بقوة وتدعو الدول والدميقراطية؛ اإلنسان حقوق احرتام لضمان

 املبدأ بشكل كامل.
 سيادة حتماً  يهدد الذي اخلارجي التدخل منع يف للربملاانت األساسي الدور على تؤكد .6

 واستقالهلا. الدول
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 الشؤون يف اخلارجي التدخل قانونية وطنية ملنع وآليات على وضع قواعد الربملاانت حتث .7
 املستقلة. للدول الداخلية

 للمشاركة املدين واجملتمع احلكومية غري املنظمات تشجيع على الربملاانت أيضاً، حتث .8
 املستقلة. للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل ملنع املبذولة اجلهود يف

 ابلوسائل دميقراطياً  املنتخبة ابحلكومات اإلطاحة إىل الرامية احملاوالت مجيع حبزم تدين .9
 ابلوسائل األخرى للتدخل اخلارجي بشكل مباشر أو غري مباشر. أو العسكرية

 
 صنع مستوايت مجيع يف العامالت النساء عدد زايدة يف املسامهة على الربملاانت حتث .10

النزاعات  منع إىل الرامية والدولية واإلقليمية الوطنية واآلليات املؤسسات يف القرار
 وتسويتها.

 عمليات املشاركني يف الشباب عدد زايدة سبل يف على النظر الربملاانت أيضا حتث .11
 ملنع الوطنية واإلقليمية املصممة واآلليات املؤسسات مستوايت مجيع لدى القرار صنع

 الوطنية. السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل
 واالجتماعية واالقتصادية السياسية نظمها عن النظر بغض الدول، مجيع كذلك  حتث .12

األساسية  واحلرايت اإلنسان حقوق تعزيز يف ومسؤوليتها واجباهتا على أداء والثقافية،
 ومحايتها.

 الفئات مجيع مع وشامل فعال حوار خالل من الدائم السالم إىل تعزيز الربملاانت تدعو .13
 والعرقية. والدينية االجتماعية

 التدخل حباالت يتعلق فيما الدويل اجملتمع أيضاً لتكون مدركة ملخاوف تدعو الربملاانت .14
وأنه يرتتب  تنتهك اإلنسان حقوق أن حبجة السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف

 على ذلك "مسؤولية احلماية".
 بني التوتر فتيل يف نزع األعضاء والربملاانت الدويل الربملاين االحتاد مبسامهة ترحب .15

فقط من خالل التقسيمات  معاً  العمل كيفية  يف وأن تظهر وبوضح ليس الشعوب،
 كوسائل  البناء احلوار يف االخنراط كيفية  أيضًا يف ولكن والدينية، والثقافية السياسية
 النزاعات. لتسوية

 الذي الدويل ملرصد االحتاد الربملاين والتوظيف الفّعال إنشاء لدعم الربملاانت تدعو .16
 املبكر اإلنذار لضمان( املتحدة األمم ميثاق خاصة) الدويل القانون إطار يف سيعمل
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 وتطلب. السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف التدخل أو اخلارجي التدخل ومنع
 هذا يف النظر املتحدة األمم شؤون حول الدويل الربملاين لالحتاد الدائمة من اللجنة
 .االقرتاح

 
 قبل املقررين املشاركني مذكرة تفسريية مقدمة من

 (الروسي االحتاد) K. Kosachev  والسيد( قربص) S. Koutra-Koukouma السيدة 

 ألية الداخلية الشؤون يف التدخل بعدم التزامها صارم تراعي بشكل أن إىل الدول ابلنسبة مبكان األمهية من. 1
 ينتهك ال اخلارجي التدخل أشكال من شكل إن أي. سالم يف معاً  تعيش أن للدول ميكن حبيث أخرى، دولة
 .الدوليني واألمن السالم يقوض أيضا ولكنه وروحه،املتحدة  األمم ميثاق نص فقط

 املقرتح السيادة، ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل منع يف الربملان دور: القرار مشروع. 2
 هلسنكي ووثيقة املتحدة األمم ميثاق أساس على يقوم ،136 الدويل الربملاين العامة لالحتاد اجلمعية يف اعتماده
 اجلمعيات العامة لالحتاد يف ابنتظام مشاهبة قضااي أثريت وقد. السابقة الدويل الربملاين االحتاد وقرارات اخلتامية
من أجل األمن  التعاون عنوانه: قراراً ( 1997 سيول،) 97 الدويل الربملاين االحتاد مؤمتر اعتمد. الدويل الربملاين

 االحتاد مؤمتر وخالل. الدول واستقالل سيادة أشكال مجيع احرتامإضافة إىل  واالستقرار الدويل واإلقليمي،
 العسكرية االنقالابت من الوقاية بعنوان: اآلراء إبمجاع قرار صدر( 2000 جاكرات،) 104 الدويل الربملاين
 عن عنها املعرّب  للشعوب احلرة اإلرادة وضد دميقراطياً  املنتخبة احلكومات من االنقالابت األخرى ضد وغريها
 واعتمدت. والربملانيني اخلطرية حلقوق اإلنسان االنتهاكات معاجلة على والعمل املباشر، العام االقرتاع طريق
 الرشيد احلكم وممارسة تعزيز بعنوان قراراً إبمجاع اآلراء ( 2012 كمباال،) 126الدويل الا الربملاين االحتاد مجعية
. أفريقيا ومشال األوسط الشرق يف األخرية األحداث من صةمستخل دروس: واألمن السالم عجلة لدفع كوسيلة
 مسؤولية فرض بعنوان قرارًا إبمجاع اآلراء( 2013 كيتو،)128الدويل الا الربملاين االحتاد مجعية واعتمدت
( 2015 هانوي،) 132 الا الدويل الربملاين وأشارت مجعية االحتاد. املدنيني أرواح محاية يف الربملان دور: احلماية
 للدول الداخلية الشؤون يف التدخل وعدم الوطنية ابلسيادة صلته حيث من الدويل القانون بعنوان قرار إىل

 .اإلنسان وحقوق

 النظر وجهة من للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم املشاركون على املقررون ركز القرار، مشروع ويف. 3
 استماع جلسة والربملانيني، قدمت خالل اخلرباء من على مسامهات مت االعتماد مشروع، إعداد يف. الربملانية



107 

 

إىل أن  االستماع جلسة وأشارت(. 2016 أكتوبر )جنيف، 135الدويل الا الربملاين العامة لالحتاد اجلمعية يف
 من كثري  أدى يف" السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل"لا  عاملي تعريف وجود عدم

 القيمة، مسامهاهتم وأفكارهم على املعنيني ويود املقررون شكر مجيع. ومتناقضة مبهمة تفسريات إىل األحيان
 .القرار مشروع يف ساعدهتم واليت

 عملهم ملواصلة للشعب، ويدعوهم كممثلني  الوطنية بشكل مباشر الربملانيني والربملاانت القرار مشروع يناشد. 4
 اهلدف، هذا لتحقيق األساسية الوسيلة إن.  السيادة ذات للدول الداخلية" "الشؤون يف اخلارجي التدخل ملنع

 ميثاق وخاصة الدويل، القانون إطار الذي سيعمل يف الدويل، الربملاين االحتاد مرصد إنشاء ستكون من خالل
 الشؤون يف تدخلال أو اخلارجي التدخل حاالت يف والوقاية املبكر اإلنذار وسيضمن املرصد. املتحدة األمم

 شؤون حول الدويل الربملاين لالحتاد الدائمة اللجنة من القرار مشروع ويطلب. السيادة ذات للدول الداخلية
 .لذلك وفقاً  املقرتحات وتقدمي املرصد هذا مثل إنشاء يف النظر املتحدة األمم

 الداخلية الشؤون يف التدخل عدم مبدأ هو الدولية العالقات يف الزاوية حجر أن على القرار مشروع يؤكد. 5
 على ويركز املشروع. هبا التهديد أو القوة استخدام عن االمتناع مبدأ مع جنب إىل جنباً  السيادة، ذات للدول

 الدويل القانون إطار يف اخلارجي التدخل هذا الدويل مبنع مثل الربملاين كيفية قيام الربملاانت األعضاء يف االحتاد
 .األمن وتعزيز السالم خالل آليات ومن

 كأسباب  الدميقراطي احلكم دعم أو اإلنسانية، املساعدات حول واهيةٌ  حججٌ  األحيان بعض . قد تستخدم يف6
 والدبلوماسية السلمية الوسائل يستخدم أن جيب املتحدة، األمم خالل ابلعمل من الدويل، وإن اجملتمع. للتدخل
 من( العدوان أعمال) السابع والفصل( سلمياً  املنازعات تسوية) السادس مبوجب الفصل املالئمة، األخرى
 احلرب، وجرائم اجلماعية، اإلابدة من السكان محاية السلمية يف الوسائل هذه مثل وتساهم. املتحدة األمم ميثاق
 .اإلنسانية ضد واجلرائم العرقي، والتطهري

النزاعات  منع يف( NGOs) احلكومية غري واملنظمات والشباب للمرأة األساسي ابلدور القرار مشروع يقر. 7
 الكاملة واملشاركة املساواة قدم على على أمهية قيام هذه اجملوعات الثالث ابملشاركة الضوء ويسلط. وتسويتها

على زايدة دور  أيضا القرار مشروع ويشدد. عليهما واألمن واحلفاظ السالم تعزيز إىل الرامية اجلهود مجيع يف
 ولذلك حيث. وحلها الصراعات مبنع يتعلق يف صنع القرارت فيما احلكومية غري واملنظمات والشباب النساء

 .األدوار املتزايدة تلك لتعزيز قانونية وآليات قواعد على إنشاء الوطنية الربملاانت
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 إدانة القرار مشروع يقرتح ولذلك. السياسي مستقبله يف حتديد احلصري احلق يف كل دولة، إن للشعب. 8
 غري ابلوسائل العسكرية أو غريها من الوسائل دميقراطياً  منتخبة حكومات إلسقاط حماوالت ألية شديدة

 .الدميقراطية

 احلوار على للحفاظ مكاانً  الدويل الربملاين ميكن أن يكون لالحتاد الدولية، الربملانية املنظمات إطار يف. 9 
 .اخلارجي التدخل حاالت يف الربملاين

 وحنن نالحظ. اهتماماً برملانياً خاصاً  تستحق وابلتايل وحساسة، خاصة أمهية احلماية ن ملفهوم مسؤوليةإ. 10
 أنه ال ينبغي استخدام ونؤكد. املفهوم هلذا االنتقائي التطبيق إمكانية حول الدويل اجملتمع من جدية خماوف

 .السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي للتدخل كذريعة  احلماية مفهوم مسؤولية

. انقش االحتاد الربملاين الدويل ابنتظام مشكلة منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول. وإن 11
اعتماد هذا القرار هو مواصلة هلذا العمل. وحنن نعتقد أن احملاوالت املستمرة للتدخل يف الشؤون الداخلية 

دقيق برملاين مستمر يف مجيع أحناء العامل. وميكن التعبري عن هذا االعتقاد للدول ذات السيادة جيب أن ختضع لت
 يف اعتماد هذا القرار.

 
 السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل منع يف الربملان دور

 
 البحرين من كل  وفود قبل من القانونية املهلة خالل املقدم القرار مشروع على التعديالت أدخلت
 كينيا,  إندونيسيا, اهلند, أملانيا, فنلندا, الدميقراطية, الكونغو مجهورية وواب,ك  الصني, كندا,  بلجيكا,

 وفيتنام املتحدة العربية اإلمارات أوكرانيا، اتيلند, سويسرا, إسبانيا, لبنان,
 

  القرار ككل 
 1 رفض القرار أبكلمه 
  )أملانيا( 
  الديباجة 
  من الديباجة 1الفقرة  
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 مبا يلي: ديباجةمن ال 1يستعاض عن النص احلايل للفقرة  
ؤكد من جديد على أن مبدأ االمتناع عن التهديد ابستخدام القوة أو استخدامها ومبدأ وإذ ت( 1)

عدم التدخل يف الشاااااااؤون الداخلية للدول ذات السااااااايادة يشاااااااكالن جزء من الدعائم األسااااااااساااااااية 
 والعالقات الدولية،للقانون الدويل 

2 

  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

 مبدأ عدم التدخل يف الشااااؤون الداخلية للدول ذات الساااايادة و( وإذ تؤكد من جديد على أن 1)
مبدأ االمتناع عن التهديد ابستخدام القوة أو استخدامها يف العالقات الدولية ومبدأ عدم التدخل 

 مها من الدعائم األساسية للقانون الدويل والعالقات الدولية،

3 

  )أملانيا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

وإذ تؤكد من جديد على أن مبدأ عدم التدخل يف الشااااااااااؤون الداخلية للدول ذات الساااااااااايادة ( 1)
ومبدأ االمتناع عن التهديد ابساااااتخدام القوة أو اساااااتخدامها مها من الدعائم األسااااااساااااية للمجتمع 

 الدويل وقواعد العالقات الدولية، القانون

4 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

وإذ تؤكد من جديد على أن مبدأ عدم التدخل يف الشااااااااؤون الداخلية للدول ذات الساااااااايادة (  1)
املبادئ األساااااااااسااااااااية  الدعائمومبدأ االمتناع عن التهديد ابسااااااااتخدام القوة أو اسااااااااتخدامها مها من 

 للقانون الدويل والعالقات دولية،

5 

  )سويسرا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

، ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول سيادة الدولوإذ تؤكد من جديد على أن (  1)
ذات الساااااااااااااايادة ومبدأ االمتناع عن التهديد ابسااااااااااااااتخدام القوة أو اسااااااااااااااتخدامها هي من الدعائم 

 األساسية للقانون الدويل والعالقات الدولية،

6 

  األمارات العربية املتحدة 
 7 من الديباجة: 3يلي وحتذف الفقرة رقم تعدل ليصبح نصها كما  
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وإذ تؤكد من جديد على أن مبدأ عدم التدخل يف الشااااااااؤون الداخلية للدول ذات الساااااااايادة (  1)
فضووووووووال عن مبدأ احرتام حقوق ومبدأ االمتناع عن التهديد ابسااااااااااتخدام القوة أو اسااااااااااتخدامها ، 

ملتحدة وصووووووووووكوك األمم اإلنسووووووووووان وتعزيزها، على النحو املنصوووووووووووص عليه يف ميثاق األمم ا
 ، هي دعائم أساسية للقانون الدويل والعالقات الدولية،األخرى املتحدة

  )بلجيكا( 
 مكرر( 1) جديدة من الديباجة فقرة 

مكرر( وإذ تؤكد من جديد على األحكام واملبادئ ذات الصووووووووووولة مليثاق األمم املتحدة  1)
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم وااللتزامات االقتصووووووووووووادية للدول اليت حددهتا 

اليت  32، وال سوويما املادة 1974كانون األول / ديسوومرب   12( املؤرخ يف 29–)د  3281
تنص على أنه ليس ألي دولة أن تسووووووتخدم أو تشووووووجع على اسووووووتخدام تدابري اقتصووووووادية أو 

على التبعية هلا يف سووووياسووووية أو أي نوع من التدابري للضووووغط على دولة أخرى بقصوووود إجبارها 
 ممارسة حقوقها السيادية،

8 

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
 اثلثاً( 1) جديدة من الديباجة فقرة 

الووذي اعتموودتووه اجلمعيووة  70/151(، وإذ تؤكوود من جووديوود على أحكووام القرار رقم اثلثوواً  1)
قراراهتا السووووابقة بشووووأن ، وعلى 2015كانون األول / ديسوووومرب   17العامة لألمم املتحدة يف 

حقوق اإلنسوووووووووووان، اليت يتناف مبوجبها تنفيذ التدابري القسووووووووووورية االنفرادية مع القانون الدويل 
ومقاصوووووووووووود ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وهي من بني العقبات اليت حتول دون تنفيذ إعالن 

 احلق يف التنمية،

9 

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
 مكرر(: 1)جديدة من الديباجة  فقرة 

مكررا( وإذ نعتقد أن مبدأ السووووووووووويادة ال يدل فقط على حق الدولة يف عدم التدخل يف  1)
 شؤوهنا، ولكن  أيضا واجب مرتتب على الدولة لضمان رفاه مواطنيها وسالمتهم،

10 

  )كينيا( 
 من الديباجة 2الفقرة  

 11 حذف الفقرة
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  أملانيا 
 الديباجةمن  3الفقرة  

 حذف الفقرة
12 

  )بلجيكا( 
 تعدل على النحو اآلة 

ضااااااااارورة احرتام صاااااااااكوك األمم املتحدة اليت تنص على عدم جواز وإذ نؤكد من جديد على (  3)
واإلعالن املتعلق بعدم جواز التدخل يف الشؤون ميثاق األمم املتحدة، التدخل اخلارجي، وال سيما 

والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  (،1965اسااااااااتقالهلا وسااااااااياسااااااااتها )الداخلية للدول ومحاية 
واإلعالن املتعلق بعدم جواز التعرض (، 1970(، وإعالن العالقات الودية )1966والسااااياسااااية )

وينبغي  (،2004(، وإعالن وبرانمج عمل فيينا )1981والتدخل يف الشااااااااااؤون الداخلية للدول )
؛ وتكتساب تلك الصاكوك جمتمعة أمهية قصاوى ملنع 2005ملي لعام نتائج مؤمتر القمة العا احرتام

 التدخالت اخلارجية يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة،

13 

  أملانيا 
 تعدل على النحو اآلة: 

على ضااااااااارورة احرتام صاااااااااكوك األمم املتحدة اليت تنص على عدم جواز  من جديدوإذ تؤكد (  3)
التدخل اخلارجي، وال سيما ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن املتعلق بعدم جواز التدخل يف الشؤون 

(، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1965الداخلية للدول ومحاية اسااااااااااااااتقالهلا وساااااااااااااايادهتا )
(، واإلعالن املتعلق بعدم جواز التعرض 1970ن العالقات الودية )(، وإعال1966والسااااياسااااية )

(، 1993-2004(، وإعالن وبرانمج عمل فيينا )1981والتدخل يف الشؤون الداخلية للدول )
وتلك الصاااااااااااكوك جمتمعة تكتساااااااااااب أمهية قصاااااااااااوى ملنع ؛ 2005ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

  للدول ذات السيادة،التدخالت اخلارجية يف الشؤون الداخلية 

14 

  )سويسرا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

وإذ تؤكد من جديد على ضااااااااارورة احرتام صاااااااااكوك األمم املتحدة اليت تنص على عدم جواز (  3)
التدخل اخلارجي، وال سيما ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن املتعلق بعدم جواز التدخل يف الشؤون 

(، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1965الداخلية للدول ومحاية اسااااااااااااااتقالهلا وساااااااااااااايادهتا )
 -)د  3314وقرار اجلمعية العامة (، 1970(، وإعالن العالقات الودية )1966ساااية )والسااايا

15 
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وإعالن عاااااادم جواز  (،1977(، وإعالن تعميق وتوووودعيم االنفراج الوووودويل )1974( )29
 2004(، وإعالن وبرانمج عمل فيينا )1981التعرض والتدخل يف الشااااااااااااااؤون الداخلية للدول )

؛ وتكتسب تلك الصكوك جمتمعة أمهية 2005القمة العاملي لعام ( والوثيقة اخلتامية ملؤمتر 1993
 قصوى ملنع التدخالت اخلارجية يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة،

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

وإذ تؤكد من جديد على ضااااااااارورة احرتام صاااااااااكوك األمم املتحدة اليت تنص على عدم جواز (  3)
التدخل اخلارجي، وال سيما ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن املتعلق بعدم جواز التدخل يف الشؤون 

(، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1965الداخلية للدول ومحاية اسااااااااااااااتقالهلا وساااااااااااااايادهتا )
وميثاق حقوق الدول وواجباهتا (، 1970(، وإعالن العالقات الودية )1966ساااااااااااااية )والسااااااااااااايا

( املؤرخ 29 -)د  3281االقتصادية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار 
، بشأن عدم جواز التعرض والتدخل يف الشؤون الداخلية 1974كانون األول / ديسمرب   12يف 

(، والوثيقااة اخلتاااميااة ملؤمتر القمااة العاااملي 2004ن وبرانمج عماال فيينااا )(، وإعال1981للاادول )
؛ و تكتسب تلك الصكوك جمتمعة أمهية قصوى ملنع التدخالت اخلارجية يف الشؤون 2005لعام 

 الداخلية للدول ذات السيادة،

16 

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
 تعدل على النحو اآلة: 

وإذ تؤكد من جديد على ضااااااااارورة احرتام صاااااااااكوك األمم املتحدة اليت تنص على عدم جواز (  3)
التدخل اخلارجي، وال سيما ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن املتعلق بعدم جواز التدخل يف الشؤون 

(، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1965الداخلية للدول ومحاية اسااااااااااااااتقالهلا وساااااااااااااايادهتا )
والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصوووووووووادية واالجتماعية والثقافية (، 1966سااااااااااااية )والساااااااااااايا

(، واإلعالن املتعلق بعاادم جواز التعرض والتاادخاال 1970، وإعالن العالقااات الوديااة )(1966)
( والوثيقة 1993 - 2004(، وإعالن وبرانمج عمل فيينا )1981يف الشااؤون الداخلية للدول )

؛ و تكتسااااااااب تلك الصااااااااكوك جمتمعة أمهية قصااااااااوى ملنع 2005العاملي لعام  اخلتامية ملؤمتر القمة
 التدخالت اخلارجية يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة،

17 

  )الصني( 
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 مكرر(  3) جديدة من الديباجة فقرة 
وإذ تؤكد على أن تنفيذ التدابري القسووووووووورية االنفرادية والقوانني ضووووووووود الدول ذات مكرر(  3)

خارج نطاق قرارات جملس األمن يتناقض مع القانون اإلنساين الدويل, وميثاق األمم  السيادة
 املتحدة والقواعد واملبادئ اليت حتكم العالقات السلمية بني الدول،

18 

  )مجهورية الكونغو الدميوقراطية( 
 اثلثاً( 3) جديدة من الديباجة فقرة 

حقيقة أنه على الرغم من التوصوويات املتعلقة ابملسووألة (، وإذ يسوواورها ابلغ القلق إزاء اثلثاً  3)
اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة, وجملس حقوق اإلنسووووووووووان وجلنة حقوق اإلنسووووووووووان التابعة لألمم 
املتحدة، ومع جتاهل القانون الدويل وأحكام ميثاق األمم املتحدة، ال تزال التدابري القسوووووووووورية 

لى ذلوك من آاثر سووووووووووولبيوة على العمول االجتمواعي االنفراديوة تعتمود وتنفوذ، مع موا يرتتوب ع
واإلنسووووووووووواين، وعلى التقدم االجتماعي واالقتصوووووووووووادي للبلدان النامية، مما خيلق عقبات أمام 
املمارسووووة الكاملة جلميع احلقوق األسوووواسووووية للشووووعوب الواقعة يف نطاق الوالية القضووووائية من 

 الدول األخرى،

19 

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
 مكرر(  3) جديدة من الديباجة فقرة 

مكرر( وإذ تعرتف أبنه نظرًا لزايدة العوملة والطلب املتزايد ابعتماد معايري موحدة، فإن  3) 
 الرتكيز ينصب على ضمان األمن البشري بدالً من تعزيز املبدأ الدويل لسيادة الدول،

20 

  )كينيا( 
  من الديباجة 4الفقرة  
 اآلة:تعدل على النحو  

وإذ تشااااااااادد على مساااااااااؤولية الربملاانت عن تعزيز الدميقراطية, وتعزيز حقوق اإلنساااااااااان ودعم (  4)
والتفاوض من أجل تسااااااااااااوية النزاعات الداخلية ابلطرق الساااااااااااالمية ومنع اإلطاحة القساااااااااااارية احلوار 

 ابحلكومات املنتخبة دميقراطيا،

21 

  أملانيا 
 22 تعدل على النحو اآلة: 
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وإذ تشدد على مسؤولية الربملاانت يف تعزيز الدميقراطية, وتعزيز حقوق اإلنسان ودعم احلوار (  4)
تسااااااااااااوية النزاعات الداخلية ابلوسااااااااااااائل الساااااااااااالمية ومنع اإلطاحة القساااااااااااارية  لتشوووووووووجيعوالتفاوض 

وفقا اللتزامات الدول مبوجب القانون اإلنسووووووووووواين الدويل وقانون ابحلكومات املنتخبة دميقراطياً 
اإلنسوووووووووان, مبا يف ذلك املسوووووووووؤولية عن احلماية على النحو املتفق عليه يف نتائج مؤمتر  حقوق

 ،2005القمة العاملي لعام 
  )كندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

وإذ تشااااااااادد على مساااااااااؤولية الربملاانت عن تعزيز الدميقراطية, وتعزيز حقوق اإلنساااااااااان ودعم (  4)
واختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة احلوار والتفاوض لتساااااااااااوية النزاعات الداخلية ابلطرق السااااااااااالمية, 

, ومنع اإلطاحة لتعزيز الوحدة الوطنية والتفاوض السووووووووووولمي فيما بني خمتلف قطاعات اجملتمع
 ابحلكومات املنتخبة دميقراطيا،القسرية 

23 

  )اإلمارات العربية املتحدة( 
 تعدل على النحو اآلة: 

والعمل وإذ تشاااادد على مسااااؤولية الربملاانت عن تعزيز الدميقراطية, وتعزيز حقوق اإلنسااااان, (  4)
الداخلية , ودعم احلوار والتفاوض لتساااوية النزاعات على ضوومان االسووتقالل االسوورتاتيجي للدول

 ابلطرق السلمية ومنع اإلطاحة القسرية ابحلكومات املنتخبة دميقراطيا،

24 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حقوق  وتشووووجيع احرتاموإذ تشاااااادد على مسااااااؤولية الربملاانت عن تعزيز الدميقراطية, وتعزيز (  4)
اإلنساان ودعم احلوار والتفاوض لتساوية النزاعات الداخلية ابلطرق السالمية ومنع اإلطاحة القسارية 

 ابحلكومات املنتخبة دميقراطيا،

25 

  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حقوق اإلنسااااااان،  ومحايةوإذ تشاااااادد على مسااااااؤولية الربملاانت عن تعزيز الدميقراطية, وتعزيز (  4)
ودعم احلوار والتفاوض لتسااااااااااااااوية النزاعات الداخلية ابلطرق الساااااااااااااالمية ومنع اإلطاحة القساااااااااااااارية 

 ابحلكومات املنتخبة دميقراطيا،

26 
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  )سويسرا( 
  من الديباجة 5الفقرة  
 تعدل على النحو اآلة: 

اسااتناداً إىل الساامات للشااعب حق حصااري يف تقرير مسااتقبله السااياسااي، وإذ تؤكد على أن (  5)
لكل دولة حقاً غري قابل للتصووووورف يف اختيار نظمها السوووووياسوووووية, واالقتصوووووادية,  احملددة لبلده

 ،واالجتماعية, والثقافية، دون التدخل من قبل أي دولة أخرى أبي شكل من األشكال

27 

  )الصني( 
 تعدل على النحو اآلة: 

غري القابل للتصااارف يف تقرير مساااتقبله الساااياساااي،  حصاااريوإذ تؤكد على أن للشاااعب حق (  5)
 استنادا إىل السمات احملددة لبلده،

28 

  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

ويف تقرير مساااااتقبله الساااااياساااااي  يف تقرير املصووووريوإذ تؤكد على أن للشاااااعب احلق احلصاااااري (  5)
 ؛وفقاً للقانون الدويلالقائم على السمات احملددة لبلده 

29 

  )أوكرانيا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

وإذ تؤكد على أن للشاعب احلق احلصاري يف تقرير مساتقبله الساياساي، اساتنادا إىل السامات (  5)
 والسعي حبرية إىل حتقيق تنميته االقتصادية, واالجتماعية, والثقافية،احملددة لبلده 

30 

  )كندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

تكرر على أن للشااااعب احلق احلصااااري يف تقرير مسااااتقبله السااااياسااااي، اسااااتنادا إىل  تؤكدوإذ (  5)
 االمتيازات اليت يتمتع هبا يف بلده، احملددة السمات

31 

  )البحرين( 
 32 تعدل على النحو اآلة: 
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احلق احلصااري يف تقرير مسااتقبله السااياسااي، اسااتناداً إىل  كل دولةوإذ تؤكد على أن لشااعب (  5)
، امتثااًل لاللتزامات الدولية، وال سووووووووووويما فيما يتعلق ابحرتام حقوق الساااااااااااااامات احملددة لبلده

 ،اإلنسان
  )بلجيكا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

واالقتصوووووادي, وإذ تؤكد على أن للشااااااعب احلق احلصااااااري يف تقرير مسااااااتقبله السااااااياسااااااي, (  5)
 استناداً إىل السمات احملددة لبلده، ألممه والثقايف, واالجتماعي

33 

  )كواب( 
 تعدل على النحو اآلة: 

والسعي حبرية إىل وإذ تؤكد على أن للشااعوب احلق احلصااري يف تقرير مسااتقبلها السااياسااي، (  5)
 السمات احملددة لبلده،، استناداً إىل حتقيق تنميته االقتصادية واالجتماعية والثقافية

34 

  )فيتنام( 
 تعدل على النحو اآلة: 

 دون إكراه خارجيوإذ تؤكد على أن للشاااعب احلق احلصاااري يف تقرير مساااتقبله الساااياساااي (  5)
 واستناداً إىل السمات احملددة لبلده،

35 

  )كينيا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

احلق احلصاااري يف تقرير مساااتقبله الساااياساااي، اساااتناداً إىل  كل بلدوإذ تؤكد على أن لشاااعب (  5)
 السمات احملددة لبلده،

36 

  )أملانيا( 
 (مكرر 5)فقرة جديدة من الديباجة  

مكرر( وإذ تؤكد من جهة أخرى, أن التحدايت الكربى اليت تواجهها البشووورية اليوم، مثل  5)
لوودولووة واحوودة الوفوواء هبووا لوحوودهووا، وبنوواء تغري املنوواخ, واإلرهوواب واحلرب والالجئني، ال ميكن 

 عليه, ابت التعاون الوثيق بني الربملاانت ضرورايً أكثر من أي وقت،

37 

  أملانيا 
 38 (اثلثاً  5)جديدة من الديباجة فقرة  
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(، وإذ تعرب عن قلقهوووووا إزاء دور الربملووووواانت وقووووواعووووودهتوووووا يف اجملتمع، ابلنظر إىل اثلثووووواً  5)
للصووووووووووحفيني، وزايدة القيود املفروضووووووووووة على نطاق عمل اجملتمع املدين، االعتقاالت العديدة 

وبعض امليول إىل إضوووووعاف الربملاانت من خالل إعالن حاالت الطوارئ املفرطة أو من خالل 
 االعتقال غري القانوين للنواب،

  أملانيا 
 (رابعاً  5)فقرة جديدة من الديباجة  

تدين بواجباهتا جتاه مجيع األفراد داخل الدولة، وأن مجيع رابعاً( وإذ تؤكد أن الربملاانت  5)
 البشر دون استثناء يتمتعون حبقوق اإلنسان العاملية وغري القابلة للتجزئة،

39 

  أملانيا 
  من الديباجة 6الفقرة  
 تعدل على النحو اآلة: 

( وإذ تدرك أن لقرارات جملس األمن الدويل شاااااااااارعية دولية، وأن أي انتقاص من تلك القرارات 6)
يف تسااايري العالقات الدولية  ميكن أن تسوووهم، وإذا مل تكن مسووويسوووةقد يتناىف مع القانون الدويل، 

 على حنو مستقر،

40 

  )كواب( 
 تعدل على النحو اآلة: 

( وإذ تدرك أن لقرارات جملس األمن الدويل شاااااااارعية عاملية، وأن أي انتقاص من تلك القرارات 6)
وال سووووويما عند معاجلة الساااااالوك املسااااااتقرة للعالقات الدولية،  وقواعدقد يتناىف مع القانون الدويل 

 املسائل املتصلة ابلعدوان والتدخل يف والشؤون الداخلية للدول ذات السيادة،

41 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة( وإذ تدرك أن لقرارات جملس األمن الدويل شااارعية عاملية 6)
، قد يتناىف مع القانون الدويل اليت قد تكون ملزمة بطبيعتهاوأن أي انتقاص من تلك القرارات، 
 والسلوك املستقر للعالقات الدولية،

42 

  )اهلند( 
 43 تعدل على النحو اآلة: 
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( وإذ تدرك أن لقرارات جملس األمن الدويل شاااااااارعية عاملية وأن أي انتقاص من تلك القرارات، 6)
، قد يتنااىف مع القاانون الدويل والساااااااااااااالوك املسااااااااااااااتقر مبا يف ذلك التدخل اخلارجي من أي نوع

 للعالقات الدولية،
  )اإلمارات العربية املتحدة( 
 تعدل على النحو اآلة: 

وقرارات جملس األمن الدويل شرعية عاملية، وأن أي انتقاص من تلك  ملقراراتوإذ تدرك أن (  6)
 القرارات قد يتناىف مع القانون الدويل واستقرار العالقات الدولية،

44 

  )فيتنام( 
  من الديباجة 7الفقرة  
 تعدل على النحو اآلة: 

( وتساالط الضااوء على الطابع البناء والوقائي للدبلوماسااية الربملانية، مبا يف ذلك قدرهتا على نزع 7)
 وحل الصراعات ابلطرق السلمية، ابلوسائل البديلة وتوفري منرب لتسوية النزاعاتفتيل التوترات، 

45 

  )كينيا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

( تساااليط الضاااوء على الطابع البناء والوقائي للدبلوماساااية الربملانية، مبا يف ذلك قدرهتا على نزع 7)
 وحل الصراعات ابلوسائل السلمية، أو تفاديهافتيل التوترات 

46 

  )البحرين( 
  من الديباجة 8الفقرة  
 47 حذف الفقرة 
  )فلندا وأملانيا( 
 من الديباجة مبا يلي: 8يستعاض عن النص احلايل للفقرة  

التزمت بتوطيد الدميقراطية واحلفاظ عليها وممارسووووتها بشووووكل كامل، على أسوووواس احرتام  (8)
القيم الدميقراطية األسوووووووواسووووووووية واحلرايت العامة الكاملة كأسوووووووواس من أجل التقدم  و العدالة 

 االجتماعية والتنمية،

48 

  )كواب( 
 49 الديباجة مبا يلي: من 8يستعاض عن النص احلايل للفقرة  
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( وإذ تالحظ أن الدميقراطية والتنمية ترتبطان ارتباطا ال انفصووووووووووام له، فإن هتديد سووووووووووالمة 8)
 وأمن شعب ما قد يؤثر على حتديد األولوايت فيما يتعلق ابلدميقراطية،

  )كينيا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

ابحلساااااااااااابان الدور اإلجيايب للدميقراطية إذا وإذ تضااااااااااااع يف اعتبارها أن الناس ال أيخذون عادة ( 8)
وإذ يشاااري إىل أن الدميقراطية والتنمية مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً,  كانت أرزاقهم يف خطر؛ ولكن أيضاااا

 وتؤكد على ضرورة احلفاظ على دعم الدميقراطية يف أوقات املصاعب االقتصادية،

50 

  )كندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

يف اعتبارها أن الناس ال أيخذون عادة ابحلسبان الدور اإلجيايب للدميقراطية إذا كان وإذ تضع ( 8)
 والتنمية ترتبط ارتباطا وثيقا، واحلكم الرشيدأبن الدميقراطية  مقتنعة أرزاقهم يف خطر؛ ولكن أيضا

51 

  )بلجيكا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

عادة ابحلسبان الدور اإلجيايب للدميقراطية إذا كان وإذ تضع يف اعتبارها أن الناس ال أيخذون ( 8)
 تالحظ أن الدميقراطية والتنمية ترتبط ارتباطا وثيقا، أرزاقهم يف خطر؛ ولكن أيضا

52 

  )اهلند( 
 تعدل على النحو اآلة: 

( وإذ تضع يف اعتبارها أن الناس ال أيخذون عادة ابحلسبان الدور اإلجيايب للدميقراطية إذا كان 8)
وأن لكل أرزاقهم يف خطر؛ ولكنها تالحظ أيضاااااااااااا أن الدميقراطية والتنمية مرتبطتان ارتباطا وثيقاً، 

 دولة احلق يف تقرير طبيعة هذه الروابط وشكلها وفقاً للظروف السائدة آنذاك،

53 

  )اإلمارات العربية املتحدة( 
 تعدل على النحو اآلة: 

(وإذ تضاااع يف اعتبارها أن الناس ال أيخذون عادة ابحلسااابان الدور اإلجيايب للدميقراطية إذا كان 8)
ترتبط ارتباطاً  وحقوق اإلنسوووووووووانأرزاقهم يف خطر؛ ولكنها تالحظ أيضاااااااااااا أن الدميقراطية والتنمية 

 وثيقاً،

54 

  )البحرين( 
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  من الديباجة 9الفقرة  
 تعدل على النحو اآلة: 

( وإذ تؤكد من جديد على الدور احليوي للمرأة يف منع الصااااراعات وتسااااويتها، وأمهية املشاااااركة 9)
يف مجيع اجلهود الرامية إىل صون وتعزيز السلم واألمن،  وإشراكها الكاملواملتساوية للمرأة  الكاملة

 دور املرأة يف عمليات صنع القرار املرتبطة مبنع الصراعات وتسويتها، دورهاوضرورة تعزيز 

55 

  )البحرين( 
  من الديباجة 10الفقرة  
 تعدل على النحو اآلة: 

( وإذ تؤكد من جديد على الدور اهلام إلشااااااراك الشااااااباب بشااااااكل كامل وعلى قدم املساااااااواة 10)
يف منع نشاااوب الصاااراعات وتساااويتها، وال سااايما يف ضااامان اساااتدامة, ومشولية,  واملشااااركة الكاملة

واحلفاظ عليهما من أجل األجيال السااااااااااااااالم،  حفظحفظ السااااااااااااااالم, وجهود بنااء  بنااءوجنااح 
 ،القادمة

56 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

على الدور اهلام للمشااااااااااااااااركة الكاملة واملتسااااااااااااااااوية للشااااااااااااااباب يف منع  من جديد( وإذ تؤكد 10)
 الصراعات وتسويتها، وال سيما ضمان استدامة, ومشولية, وجناح جهود بناء السالم وحفظه،

57 

  )سويسرا( 
  (مكرر  10من الديباجة ) جديدةفقرة  
واألمن، ويف منع مكرر( وإذ تشوووووووووودد أيضووووووووووا على دور اجملتمع املدين يف تعزيز السوووووووووولم  10) 

 الصراعات وتسويتها،
58 

  )بلجيكا( 
  مكرر( 10) من الديباجة  جديدةفقرة  
مكرر( وإذ تشووووودد على أملية املشووووواركة املتسووووواوية واإلشوووووراك الكامل لألقليات القومية  10) 

واإلثنية والدينية واللغوية يف اإلطار الدميقراطي للدولة كجزء من جمتمع شووووووووووووامل يوفر حمفال 
 لتسوية اخلالفات ابلوسائل السلمية،

59 

  )كندا( 



121 

 

  مكرر( 10) من الديباجة  جديدةفقرة  
مكرر( وإذ تعرتف أن الدميقراطية تدعو إىل إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمليات  10) 

 واملؤسسات اليت حتدد االجتاه االجتماعي واالقتصادي الذي تتخذه األمم،
60 

  )كينيا( 
 (اثلثاً  10) من الديباجة جديدةفقرة  

اثلثوواً( وإذ توودرك أن األقليووات واجملموعووات املهمشوووووووووووووة حيويووة يف إجيوواد حلول دائمووة  10)
 للصراعات الداخلية،

61 

  )كينيا( 
  

 من الديباجة 11الفقرة 
 

 تعدل على النحو اآلة: 
( وإذ تؤمن أبن مجيع الدول والربملاانت تسااااتعرض الدروس الرئيسااااية اليت ميكن اسااااتخالصااااها 11)

يف أماكن خمتلفة من العامل،  يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وأماكن أخرىمن األحداث املأساوية 
مواصاااااااااااالة  أنه من املهم أمهيةهناك توافقاً واسااااااااااااعاً يف اآلراء على  تلك املؤسااااااااااااسااااااااااااات تعرتفوأن 

احلكومة  شوووووووورعيةاإلصااااااااااالحات الدسااااااااااتورية الدميقراطية واعتماد قوانني انتخابية جديدة تضاااااااااامن 
على ضاااااارورة أن تواصاااااال الربملاانت  ومشااااااددةً  تكافؤ الفرص للجميع؛ فضوووووال عنو مساااااااءلتها، و

 واالحتاد الربملاين الدويل دعمهما لعمليات التحول الدميقراطي هذه،

62 

  )بلجيكا( 
 على النحو اآلة:تعدل  

( وإذ تؤمن أبن مجيع الدول والربملاانت تسااااتعرض الدروس الرئيسااااية اليت ميكن اسااااتخالصااااها 11)
من األحداث املأسااااااااااااوية يف الشااااااااااارق األوساااااااااااط ومشال أفريقيا وأماكن أخرى من العامل، وأن تلك 

اد قوانني املؤسااااااااسااااااااات تعرتف أبنه من املهم مواصاااااااالة اإلصااااااااالحات الدسااااااااتورية الدميقراطية واعتم
على ضرورة أن تواصل  ومشددةً جديدة تضمن مساءلة احلكومة وتكافؤ الفرص للجميع؛  انتخابية

 الربملاانت واالحتاد الربملاين الدويل دعمهما لعمليات التحول الدميقراطي هذه،

63 

  )اندونيسيا( 
 64 تعدل على النحو اآلة: 
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( وإذ تؤمن أبن مجيع الدول والربملاانت تسااااتعرض الدروس الرئيسااااية اليت ميكن اسااااتخالصااااها 11)
من األحداث املأسااااااااااااوية يف الشااااااااااارق األوساااااااااااط ومشال أفريقيا وأماكن أخرى من العامل، وأن تلك 
عند املؤسااااااسااااااات تعرتف أبنه من املهم مواصاااااالة اإلصااااااالحات الدسااااااتورية الدميقراطية وأن تعتمد، 

على  ومشددةً ، قوانني انتخابية جديدة تكفل مساءلة احلكومة وتكافؤ الفرص للجميع؛ ءاالقتضا
 ضرورة أن تواصل الربملاانت واالحتاد الربملاين الدويل دعمهما لعمليات التحول الدميقراطي هذه،

  )أملانيا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

( و وإذ تؤمن أبن مجيع الدول والربملاانت تستعرض الدروس الرئيسية اليت ميكن استخالصها 11)
ويف أماكن أخرى من  وأورواب الشووورقيةمن األحداث املأساااااوية يف الشاااارق األوسااااط ومشال أفريقيا 

العامل، وأن تلك املؤسااااااسااااااات تعرتف أبنه من املهم مواصاااااالة  اإلصااااااالحات الدسااااااتورية الدميقراطية 
على  ومشااااااااددةً واعتماد قوانني انتخابية جديدة تكفل مساااااااااءلة احلكومة وتكافؤ الفرص للجميع؛ 

 ضرورة أن تواصل الربملاانت واالحتاد الربملاين الدويل دعمهما لعمليات التحول الدميقراطي هذه،

65 

  )أوكرانيا( 
   
  منطوق القرار 
 66 جديدة من منطوق القرار 1 فقرة 
 جديدة يف بداية منطوق القرار ليصبح نصها كما يلي:تضاف فقرة  

تعيد التأكيد على ضوووووورورة االحرتام وااللتزام التام ملقاصوووووود ومبادئ ميثاق األمم املتحدة .  1
والقانون الدويل، وعلى وجه اخلصوص احرتام سيادة الدول, واستقالهلا, وسالمتها اإلقليمية, 

 وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية،

 

  )كواب( 
  من منطوق القرار 1الفقرة  
 تعدل على النحو اآلة: 

مبا يف ذلك االمتناع عن حتث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، .  1
التهديد ابساااااااااااتعمال القوة أو اساااااااااااتعماهلا، ومراعاة الساااااااااااالمة اإلقليمية للدول األخرى، مع احرتام 

وأن على كل دولة  وسااااااااااايادة الدول وعدم التدخل يف الشاااااااااااؤون الداخلية للدولحقوق اإلنساااااااااااان 
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واجب االمتناع يف عالقاهتا الدولية عن التهديد ابسااااااااااتعمال القوة أو اسااااااااااتعماهلا ضااااااااااد السااااااااااالمة 
اإلقليمية أو االساااتقالل الساااياساااي ألي دولة أخرى، وواجب عدم التدخل يف املساااائل اليت تدخل 

الاداخلياة ألي دولاة أخرى، وواجاب والتعااون يف تعزيز االحرتام واملراعااة العاامليني يف نطااق الوالياة 
 حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للجميع؛

  )فلندا( 
  وتعديلها ليصبح نصها كما يلي: 2احلالية من املنطوق إىل ما بعد الفقرة  1نقل الفقرة  
ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك االمتناع عن حتث بقوة مجيع الدول على الوفاء .  1 

ومراعاة الساااااااااااالمة اإلقليمية للدول األخرى، مع احرتام  التهديد ابساااااااااااتعمال القوة أو اساااااااااااتعماهلا،
من التدابري القسوووورية حقوق اإلنساااااان وسااااايادة الدول وعدم التدخل يف الشاااااؤون الداخلية للدول 

اإلقليمية، فضووووووواًل عن مكافحة اإلرهاب كميع أشوووووووكاله مبا يف  االنفرادية اليت تتجاوز احلدود
 ؛ذلك متويله

68 

  )كواب( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك االمتناع عن .  1
سااااااالمتها اإلقليمية، مع والدول األخرى  سووووويادةالتهديد ابسااااااتعمال القوة أو اسااااااتعماهلا، ومراعاة 

لكل  وساااااايادة الدول وعدم التدخل يف والشااااااؤون الداخلية للدولحقوق اإلنسااااااان, ومحاية احرتام 
 ؛فرد داخل أراضيها

69 

  )بلجيكا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

. حتث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك االمتناع عن 1
التهديد ابساااااااااااتعمال القوة أو اساااااااااااتعماهلا، ومراعاة الساااااااااااالمة اإلقليمية للدول األخرى، مع احرتام 

 ؛وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدولسيادة الدول وحقوق اإلنسان, 

70 

  ()أملانيا 
 تعدل على النحو اآلة: 

 مبا يف ذلك االمتناع عنحتث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، .  1
وضووومان السوووالمة  ومراعاة الساااالمة اإلقليميةابالمتناع عن التهديد ابساااتعمال القوة أو اساااتعماهلا 
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والعالقات الودية بني ، مع احرتام حقوق اإلنساااااااااان، وسااااااااايادة الدول، اإلقليمية للدول األخرى
 ؛للدول، وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية الدول

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك االمتناع عن .  1
مع احرتام السااالمة اإلقليمية للدول األخرى،  ضوود ومراعاةالتهديد ابسااتعمال القوة أو اسااتعماهلا، 

حقوق اإلنسااااان واحرتام ساااايادة الدول وعدم التدخل يف الشااااؤون الداخلية  تعزيز ومحاية من أجل
 للدول؛

72 

  )سويسرا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك االمتناع عن . 1
ويف الساااااااااالمة اإلقليمية للدول األخرى،  واحرتام ومراعاةالتهديد ابساااااااااتعمال القوة أو اساااااااااتعماهلا 

 احرتام حقوق اإلنسان وسيادة الدول وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛و نفس الوقت

73 

  )اهلند( 
 تعدل على النحو اآلة: 

إلدانة اإلرهاب كميع حتث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، .  1
كما يتجلى يف غزو واحتالل األراضوووووووووي, والتطهري العرقي والنزوح، وتدمري الرتاث أشوووووووووكاله،  

األثري للبشوووووورية، وإنشوووووواء جيوش األطفال، وإسوووووواءة معاملة النسوووووواء والعمليات االنتحارية  
االمتناع عن التهديد ابسااااتعمال القوة أو اسااااتعماهلا، ومراعاة السااااالمة  وتتضوووومن هذه االلتزامات

األخرى، مع احرتام حقوق اإلنسااااااااان وساااااااايادة الدول وعدم التدخل يف الشااااااااؤون اإلقليمية للدول 
 الداخلية للدول؛

74 

  )لبنان( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك االمتناع عن .  1
وعدم تشووووجيع التهديد ابسااااتعمال القوة أو اسااااتعماهلا ومراقبة السااااالمة اإلقليمية للدول األخرى، 

االضطراابت والفوضى يف الشؤون الداخلية للدول، وعدم التسبب يف أي صراع أو اضطراب 
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لي، وجتنب أي حماولة للتأثري على األمن القومي, والشووووووؤون السووووووياسووووووية, واالقتصووووووادية, داخ
، مع احرتام حقوق اإلنسااااااااااااااان وساااااااااااااايادة الدول وعدم التدخل يف والثقافية, واالجتماعية للدول

 الشؤون الداخلية للدول،
  )اإلمارات العربية املتحدة( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك االمتناع عن .  1
، ومراقبة الساااااالمة اإلقليمية والتدابري القسوووورية االنفراديةالتهديد ابساااااتعمال القوة أو اساااااتعماهلا، 

اخلي للدول األخرى، مع احرتام حقوق اإلنسااااااااان وساااااااايادة الدول وعدم التدخل يف الشااااااااؤون الد
 للدول؛

76 

  )مجهورية الكونغو الدميوقراطية( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك االمتناع عن .  1
وتسووووووووووية التهديد ابساااااااااااتعمال القوة أو اساااااااااااتعماهلا، ومراقبة الساااااااااااالمة اإلقليمية للدول األخرى، 

مع  املنازعات ابلطرق السووووووووووولمية مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة،
 احرتام حقوق اإلنسان، والسيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛

77 

  )فيتنام( 
 (مكرر 1) جديدة من منطوق القرار فقرة 

أية تدابري قسووووووورية سوووووووياسوووووووية, أو . حتث الدول على االمتناع عن اعتماد أو تنفيذ )مكرر( 1
اقتصوووادية, أو مالية, أو جتارية من جانب واحد تتعارض مع القانون الدويل والقانون اإلنسووواين 
الدويل وميثاق األمم املتحدة واملبادئ اليت حتكم العالقات السووووووووووولمية بني الدول إلكراه دولة 

مني منها أية مزااي من أي أخرى من أجل احلصووووول على تبعية ممارسووووة حقوقها السوووويادية أو أت
نوع، أو أي تدابري ميكن أن تعيق حتقيق أهداف التنمية املسوووتدامة حتقيقاً كاماًل، وال سووويما يف 

 البلدان النامية 

78 

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
 79 (مكرر 1) جديدة من منطوق القرار فقرة 
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مبادئ وقواعد ميثاق األمم املتحدة تشووووووووووودد على الدور اهلام للربملاانت يف احلفاظ على .  1
واملبادئ األسووووووواسوووووووية للقانون الدويل، وال سووووووويما عدم التدخل يف الشوووووووؤون الداخلية للدول 
 األخرى، وجتنب استخدام التهديدات أو القوة ضد السالمة اإلقليمية أو استقاللية الدول 

  )أوكرانيا( 
  من منطوق القرار 2الفقرة  
 من املنطوق مبا يلي: 2احلايل للفقرة يستعاض عن النص  

. حتث الربملاانت على تعزيز واحرتام مجيع حقوق اإلنسووووووووان دون متييز كقاعدة أسوووووووواسووووووووية  2
للحياة الدميقراطية للربملاانت الوطنية, وللدفاع عن حقوق اإلنسووان وتعزيزها, وسوويادة القانون 

 والدميقراطية 

80 

  )كواب( 
 تعدل على النحو اآلة: 

 حقوق اإلنسان وتعزيزها, وسيادة القانون والدميقراطية؛ محاية الدفاع عن. حتث الربملاانت على  2
81 

  )سويسرا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

 حقوق اإلنسان وتعزيزها, سيادة القانون والدميقراطية؛ محاية الدفاع عن. حتث الربملاانت على  2
82 

  )فيتنام( 
 من املنطوق: 7يلي وتدمج الحقا مع الفقرة  تعدل ليصبح نصها كما 

للدفاع عن حقوق اإلنسااااااااااان  اسووووووووتخدام مجيع الوسووووووووائل الدسووووووووتوريةحتث الربملاانت على .  2
 وتعزيزها, وسيادة القانون والدميقراطية؛

83 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حتث الربملاانت على الدفاع عن حقوق اإلنسااااااااااااااان وتعزيزها, وساااااااااااااايادة القانون والدميقراطية؛ .  2
وحتثها أيضووووا، يف هذا الصوووودد، على تشووووجيع إنشوووواء مؤسووووسووووات وطنية مكلفة حبماية وتعزيز 

 حقوق اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس، واالضطالع بتقييم دوري لألنشطة السنوية 

84 

  راطية()مجهورية الكونغو الدميق 
  من منطوق القرار 3الفقرة  
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 85 حذف الفقرة 
  )كواب( 
 تعدل على النحو اآلة: 

تؤكد من جديد على أن السابيل الوحيد إلقامة العالقات بني الدول هو االلتزام الدائم مببادئ .  3
موارد وحتث مجيع الدول على العمل من أجل منع وقواعاد القاانون الادويل املعرتف هباا عاامليااً؛ 

 املنظمات اإلرهابية، سواء كانت بشرية أو عسكرية أو مالية 

86 

  )لبنان( 
 تعدل على النحو اآلة: 

على أن السابيل الوحيد إلقامة العالقات بني الدول هو االلتزام الدائم مببادئ  من جديدتؤكد .  3
 وقواعد القانون الدويل املعرتف هبا عامليا؛

87 

 88 )سويسرا( 
  من منطوق القرار 4الفقرة  
 تعدل على النحو اآلة: 

املؤسااسااات الدميقراطية املكلفة مبنع التدخل اخلارجي  واسووتدامة. تؤكد من جديد أيضااا أن بقاء 4
أمهية أساااسااية يف احرتام حقوق اإلنسااان، خاصااة فيما يتعلق حبق  هلما الذي جيسوود سوويادة الدولة

 الشعوب يف املشاركة بنشاط يف إدارة الشؤون العامة، وال سيما من خالل ممثليهم املنتخبني حبرية؛

89 

  )بلجيكا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

له أمهية  التدخل اخلارجياملكلفة مبنع مؤسسات الدميقراطية الاااااااااااا. تؤكد من جديد أيضا أن بقاء 4
أساااسااية يف احرتام حقوق اإلنسااان، خاصااة فيما يتعلق حبق الشااعوب يف املشاااركة بنشاااط يف إدارة 

 الشؤون العامة، وال سيما من خالل ممثليها املنتخبني حبرية؛

90 

  )فلندا وأملانيا( 
  من منطوق القرار 5الفقرة  
 91 حذف الفقرة 
  )فلندا واهلندا( 
 92 تعدل على النحو اآلة: 
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التدخل يف الشااااااؤون الداخلية للدول  التعرض . تكرر التأكيد على القيمة األساااااااسااااااية ملبدأ عدم5
كوساااااايلة لضاااااامان احرتام حقوق اإلنسااااااان والدميقراطية؛ وتدعو بقوة الدول أن حترتم  هذا األخرى  

حبقوق اإلنسان وتنفيذها يف مع التسليم يف الوقت نفسه أبن االهتمام  املبدأ وتعزيزه بشكل كامل،
 دول أخرى ال يشكل تدخال؛

  )أملانيا( 
  

 تعدل على النحو اآلة:
. تكرر التأكيد على القيمة األساااااااسااااااية ملبدأ عدم التدخل يف الشااااااؤون الداخلية للدول األخرى 5

؛ وتدعو الدول وبقوة أن حترتم هذا املبدأ كوساااااااااايلة لضاااااااااامان احرتام حقوق اإلنسااااااااااان والدميقراطية
مع التسوووووليم يف الوقت نفسوووووه أبن محاية حقوق اإلنسوووووان تتعلق ابجملتمع وتعزيزه بشااااااكل كامل 

الدويل ككل، وابلتايل فهي ليسوووووت جمرد مسوووووألة داخلية كلياً ابلنسوووووبة للخيار السووووويادي لكل 
ة ما أن تشووعر ابلقلق إزاء حالة دولة  ونتيجة لذلك، فإن مبدأ عدم التدخل ال حيظر على دول

 حقوق اإلنسان يف الدول األخرى 

93 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

تكرر التأكيد على القيمة األسااااااساااااية ملبدأ عدم التدخل يف الشاااااؤون الداخلية للدول األخرى .  5
اإلنسااااااااان  كوساااااااايلة لضاااااااامان احرتام حقوقومبدأ عدم اسووووووتخدام التدابري القسوووووورية االنفرادية 

 والدميقراطية؛ وتدعو الدول وبقوة أن حترتم هذه مبادئ وتعزيزها بشكل كامل؛

94 

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
 تعدل على النحو اآلة: 

تكرر التأكيد على القيمة األسااااااساااااية ملبدأ عدم التدخل يف الشاااااؤون الداخلية للدول األخرى .  5
كوسيلة لضمان احرتام حقوق اإلنسان والدميقراطية؛ وتدعو الدول وبقوة أن حترتم هذا املبدأ, وأن 

 يف احلياة الواقعية بغية جتنب الصووووراعات ومنع التهديدات وتكفل على  و كامل تطبيقهتعززه 
 لسيادة الدول 

95 

  )اإلمارات العربية املتحدة( 
  من منطوق القرار 6الفقرة  
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 96 حذف الفقرة 
  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

الذي قد  التعرض اخلارجيتؤكد على الدور األساااااااااااسااااااااااي للربملاانت يف منع التدخل اخلارجي .  6
 سيادة الدول واستقالهلا؛ حتمايهدد 

97 

  )أملانيا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

 كسوولطة دسووتورية ومؤسووسووة دميقراطية هتدف إىل يفتؤكد على الدور األسااااساااي للربملاانت .  6
 التدخل اخلارجي الذي يهدد حتماً سيادة الدول واستقالهلا؛ التعرضمنع 

98 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

سااااااايادة الدول  حتماتؤكد الدور األسااااااااساااااااي للربملاانت يف منع التدخل اخلارجي الذي يهدد .  6
 واستقالهلا؛

99 

  )بلجيكا( 
 100 من منطوق القرار 7الفقرة  
  حذف الفقرة 
  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

أو التصوووووودي  اخلارجيالتعرض حتث الربملاانت على إنشااااااااء قواعد وآليات قانونية وطنية ملنع .  7
 يف الشؤون الداخلية للدول املستقلة؛ للتدخل اخلارجي

101 

  )أملانيا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

وآليات وطنية ملنع التدخل اخلارجي يف  قواعد قواعد قانونيةحتث الربملاانت على إنشااااااااااااااااء .  7
 ؛ذات السيادة املستقلةالشؤون الداخلية للدول 

102 

  )البحرين( 
 103 على النحو التايل: 7و  2دمج الفقرتني  



130 

 

للدفاع عن حقوق اإلنسااااااااااان  على اسووووووووتخدام مجيع الوسووووووووائل الدسووووووووتوريةحتث الربملاانت .  7
إنشااااااااء قواعد وآليات قانونية و حيث الربملاانت على - 7وتعزيزها، وسااااااايادة القانون والدميقراطية، 

 ذات السيادة؛ املستقلةللدول  التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية التعرضوطنية ملنع 
  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حتث الربملاانت على إنشااااااااااااااااء قواعد وآليات قانونية وطنية ملنع التعرض اخلارجي للشااااااااااااااؤون .  7
واختاذ التدابري املناسووووبة لتعزيز مشوووواركة النسوووواء, والشووووباب واجملتمع الداخلية للدول املساااااتقلة, 

 نشوب الصراعات وتسويتها وكذلك يف بناء السلم وصونه املدين يف منع 

104 

  )بلجيكا( 
  من منطوق القرار 8الفقرة  
 105 حذف الفقرة 
  )بلجيكا وفنلندا وأملانيا وسويسرا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

االتصال ووسائل حتث أيضا الربملاانت على تشجيع املنظمات غري احلكومية, واجملتمع املدين .  8
ملنع التدخل اخلارجي يف الشاااااااااااؤون الداخلية للدول  املضووووووووونيةعلى املشااااااااااااركة يف اجلهود  واإلعالم
 ذات السيادة؛ املستقلة

106 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآلة: 

حتث أيضااااا الربملاانت على تشااااجيع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين على املشاااااركة يف .  8
 املسووووتقبل السووووياسووووي, والتنمية االقتصووووادية, واالجتماعية والثقافية لبلدها، مبا يف ذلكتقرير 

 اجلهود الرامية إىل منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول املستقلة؛

107 

  )كندا( 
 مكرر( 8) فقرة جديدة من منطوق القرار 

الصووووراعات وتنفيذ اسوووورتاتيجيات بناء مكرر. تدعو الربملاانت إىل العمل على منع نشوووووب  8
 السالم كجزء من برانجمها للعالقات الربملانية 

108 

  )أسبانيا( 
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 مكرر( 8) فقرة جديدة من منطوق القرار 
مكرر. حتث الربملاانت وبقوة على كفالة تنمية اجملتمع املدين احلر كأسوووووووووووواس للدميقراطيوة  8

 املدين ابستخدام مجيع الوسائل املتاحة والتنمية، وتعزيز التبادالت داخل اجملتمع 
109 

  )أملانيا( 
  

 اثلثاً( 8) فقرة جديدة من منطوق القرار
اثلثاً. حتث أيضووا الربملاانت على أن تقاوم، بكل الوسووائل املتاحة، سووحب احلصووانة سووياسوويًا  8

 من أعضاء الربملان املنتخبني  

110 

  )أملانيا( 
 رابعاً(  8) فقرة جديدة من منطوق القرار 

رابعاً. حتث كذلك الربملاانت على املسوووواعدة لضوووومان الفصوووول الواضووووح بني السوووولطات من  8
 خالل نظام فعال من الضوابط والتوازانت 

111 

  )أملانيا( 
  من منطوق القرار 9الفقرة  
 تعدل على النحو اآلة: 

املنتخباااة دميقراطياااا ابلوسااااااااااااااااائاال احملاااوالت الرامياااة إىل اإلطاااحااة ابحلكومااات . تاادين حبزم مجيع 9
التهديدات ابستخدام  العسكرية أو غريها من الوسائل املباشرة أو غري املباشرة للتدخل اخلارجي أو

 القوة ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة؛

112 

  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

دين حبزم مجيع حماااوالت الراميااة إىل اإلطاااحااة ابحلكومااات املنتخبااة دميقراطيااًا ابلوسااااااااااااااااائاال . تاا 9
 للتدخل اخلارجي؛ للتعرض اخلارجيالعسكرية أو غريها من الوسائل املباشرة أو غري املباشرة 

113 

  )أملانيا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

الوساااااااااااائل تدين حبزم مجيع احملاوالت الرامية لإلطاحة ابحلكومات املنتخبة دميقراطياً عن طريق .  9
 أية وسائل للتدخل اخلارجي؛ العسكرية أو غريها من الوسائل املباشرة أو غري املباشرة

114 
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  )اتيلند( 
 تعدل على النحو اآلة: 

عن طريق  أو إبعادهاتدين حبزم مجيع حماوالت الرامية لإلطاحة ابحلكومات املنتخبة دميقراطياً .  9
الوساااااائل العساااااكرية أو غريها من الوساااااائل املباشااااارة أو غري املباشااااارة اليت تساااااتخدم لتربير التدخل 

 اخلارجي، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر؛

115 

  )البحرين( 
 اآلة: تعدل على النحو 

تدين حبزم مجيع حماوالت الرامية لإلطاحة ابحلكومات املنتخبة دميقراطياً ابلوسااائل العسااكرية, .  9
 أو غريها من وسائل التدخل املباشر أو غري املباشر؛ السياسية, أو االقتصاديةأو 

116 

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
  من منطوق القرار 10الفقرة  
 النحو اآلة:تعدل على  

وضووووومان مبدأ  املشااااااااركاتالعامالت . حتث الربملاانت على اإلساااااااهام يف زايدة عدد النسااااااااء 10
مستوايت صنع القرار يف املؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية  منتدايتمجيع يف  تكافؤ الفرص

 والدولية الرامية إىل منع نشوب الصراعات وتسويتها؛

117 

  )البحرين( 
 على النحو اآلة:تعدل  

. حتث الربملاانت على اإلسااااهام يف زايدة عدد النساااااء املشاااااركات على مجيع مسااااتوايت صاااانع 10
والوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إىل منع نشاااااااوب  دون الوطنيةالقرار يف املؤساااااااساااااااات واآلليات 

 الصراعات وتسويتها،

118 

  )كينيا( 
  من منطوق القرار 11الفقرة  
 تعدل على النحو اآلة: 

. حتث أيضااااً الربملاانت على النظر يف سااابل زايدة عدد الشاااباب يف عمليات صااانع القرار على 11
الرامية إىل منع التدخل اخلارجي مجيع مسااااتوايت املؤسااااسااااات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية 

 يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة،

119 
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  )سويسرا( 
 على النحو اآلة: تعدل 

. حيث أيضاااااً الربملاانت على النظر يف ساااابل زايدة عدد الشااااباب املشاااااركني يف عمليات صاااانع 11
ملنع التدخل  لراميةا والدوليةالقرار على مجيع مساااااااتوايت املؤساااااااساااااااات واآلليات الوطنية واإلقليمية 

 ،دية بينهاواحرتام العالقات الو اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة 

120 

  )البحرين( 
 )اثنيا( من منطوق القرار 11الفقرة  

مكرر. حتث الربملاانت على وضاااااع آليات لضااااامان متثيل األشاااااخاص ذوي اإلعاقة واألقليات  11
 والفئات املهمشة األخرى يف املؤسسات احلكومة،

121 

  )كينيا( 
  من منطوق القرار 12الفقرة  
 تعدل على النحو اآلة: 

. حتث كذلك مجيع الدول، بغض النظر عن نظمها الساااااااااااياساااااااااااية واالقتصاااااااااااادية واالجتماعية 12
والثقافية، على الوفاء بواجبها ومسااااااؤوليتها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسااااااان واحلرايت األساااااااسااااااية 

 وفقا ألحكام القانون الدويل اليت حتكم العالقات بني الدول ذات السيادة 

122 

  )البحرين( 
 مكرر( 12فقرة جديدة من منطوق القرار ) 

مكرر .حتث الدول على إعطاء األولوية للمبادئ التوجيهية للتعاون اإلمنائي اليت هتدف  12
 إىل تعزيز مؤشرات النوعية واالستقرار الدميقراطية 

123 

  )أسبانيا( 
  من منطوق القرار 13الفقرة  
 املنطوق مبا يلي:من  13يستعاض عن النص احلايل للفقرة  

. ترحب إبسااهامات االحتاد الربملاين الدويل والربملاانت يف تعزيز السااالم الدائم؛ وتدعو إىل نزع 13
فتيل التوترات بني الشااااااعوب أينما تنشااااااأ، ليس فقط من خالل العمل اجلماعي عرب اإلنقسااااااامات 

ّناء, وفّعااااااااااااااااال, وشامل مع السياسية, والثقافية والدينية، ولكن أيضا من خالل الدخول يف حوار ب
 مجيع الفئات العرقية والدينية واالجتماعية األخرى كوسائل لتسوية النزاعات بني مجيع الدول؛

124 
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  البحرين 
 تعدل على النحو اآلة: 

. تدعو الربملاانت إىل تعزيز السااااااااااااااالم الدائم من خالل إجراء حوار فعال وشاااااااااااااااامل مع مجيع 13
واألقليااات القوميااة, واإلثنيااة, والاادينيااة واللغويااة وضاااااااااااااامااان  والاادينيااة والعرقيااةالفئااات االجتماااعيااة, 

 مشاركتها على قدم املساواة يف اإلطار الدميقراطي للدولة؛

125 

  )كندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

. تدعو الربملاانت إىل تعزيز السااااااااااااااالم الدائم من خالل إجراء حوار فعال وشاااااااااااااااامل مع مجيع 13
 والدينية واإلثنية، والعرقيةالفئات االجتماعية 

126 

  )كينيا( 
  من منطوق القرار 14الفقرة  
 127 حذف الفقرة 
  (أملانيا وسويسرا) 
 مبا يلي:من املنطوق  14يستعاض عن النص احلايل للفقرة  

. تدعو أيضووووووووووواً الربملاانت إىل أن إدراك خماوف اجملتمع الدويل املتعلقة حباالت التدخل يف 14
الشووووووووؤون الداخلية للدول ذات السوووووووويادة حبجة منع انتهاكات حقوق اإلنسووووووووان، وأن تدرك 

 حدود تطبيق القاعدة الناشئة "املسؤولية عن احلماية" 

128 

  )كينيا( 
 اآلة:تعدل على النحو  

إدراك خمااااوف اجملتمع الااادويل املتعلقاااة حبااااالت التااادخااال يف تااادعو الربملااااانت الربملاااانياااة إىل .  14
الشاااااااؤون الداخلية للدول ذات السااااااايادة حبجة انتهاك حقوق اإلنساااااااان و"املساااااااؤولية عن احلماية" 

من دعم الدولة يف الوفاء مبسوووووووووووؤوليتها عن محاية السوووووووووووكان داخل حدودها  املرتتبة على ذلك
التحريض على ارتكاب وارتكاب اإلابدة اجلماعية, وجرائم احلرب, واجلرائم املرتكبة ضوووووووووووود 
اإلنسووووانية والتطهري العرقي، واملوافقة فقط على التدخل يف دولة أجنبية تفشوووول يف توفري هذه 

 احلماية عندما يكون هذا التدخل وفقاً مليثاق األمم املتحدة 

129 

  )كندا( 
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 اآلة: تعدل على النحو 
من التدخل  حمددةتدعو الربملاانت أيضااااااااا إىل إدراك خماوف اجملتمع الدويل املتعلقة حباالت .  14

"املسااؤولية عن احلماية" و حبجة انتهاك حقوق اإلنسااان،يف الشااؤون الداخلية للدول ذات الساايادة 
احلماية,  اليت ميكن أن تفقد مصوووووداقية املفهوم األسووووواسوووووي للمسوووووؤولية عن املرتتبة على ذلك,

الذي يقوم على احلفاظ على التوازن بني مسوووووووؤولية سووووووويادة الدول ومسوووووووؤولية اجملتمع الدويل 
 مبوجب ميثاق األمم املتحدة، مبا يف ذلك الفصل السابع 

130 

  )بلجيكا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

التدخل غري التعرض .تدعو الربملاانت أيضاااً إىل إدراك خماوف اجملتمع الدويل املتعلقة حباالت  14
حبجة انتهاك حقوق  على سووووووووووبيل املثاليف الشاااااااااااااؤون الداخلية للدول ذات السااااااااااااايادة،  القانوين
 و"املسؤولية عن احلماية" املرتتبة على ذلك؛اإلنسان؛ 

131 

  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

خماوف اجملتمع الدويل املتعلقة حباالت التدخل يف  أبن تعي إىل إدراك. تدعو الربملاانت أيضااااااااً 14
و"املسااااااؤولية عن احلماية" الشااااااؤون الداخلية للدول ذات الساااااايادة حبجة انتهاك حقوق اإلنسااااااان، 

 ,املرتتبة على ذلك

132 

  )اتيلند( 
 تعدل على النحو اآلة: 

اليت تدوع الربملاانت أيضااااااااااااااااً إىل إدراك خماوف شااااااااااااااواغل اجملتمع الدويل املتعلقة ابحلاالت .  14
تدخل يف الشاااؤون الداخلية  واليت حدث فيها، اسووتغلت فيها قضووااي حقوق اإلنسووان وشوووهت

 للدول ذات السيادة حبجة انتهاك حقوق اإلنسان، و"املسؤولية عن احلماية" املرتتبة على ذلك؛

133 

  رين()البح 
 تعدل على النحو اآلة: 

. تدعو الربملاانت أيضاااااااً إىل إدراك خماوف اجملتمع الدويل املتعلقة حباالت التدخل يف الشااااااؤون 14
و"املسااااااااااؤولية عن  بشووووووووكل خطريالداخلية للدول ذات الساااااااااايادة حبجة انتهاك حقوق اإلنسااااااااااان 

 احلماية" املرتتبة على ذلك؛

134 
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  )أندونيسيا( 
 مكرر( 14فقرة جديدة من منطوق القرار ) 

)مكرر( . تؤكد على احلاجة إىل حتديد وتقييم وبدقة للمواقف اليت ميكن فيها االحتجاج  14
مببدأ املسوووؤولية عن احلماية  وتشووودد على أن القوة العسوووكرية املسوووتخدمة مبوجب هذا املبدأ 

 ملتاحة ستنشر كحل أخري بعد استنفاد مجيع القنوات الدبلوماسية ا

135 

  )أندونيسيا( 
  من منطوق القرار 15الفقرة  
 136 حذف الفقرة 
  )البحرين( 
  من منطوق القرار 16الفقرة  
 137 حذف الفقرة 
  )بلجيكا، فنلند، أملانيا وسويسرا( 
 تعدل على النحو اآلة: 

مرصاااااد لالحتاد  إمكانية إنشوووواءالنظر يف  دعم إنشااااااء والتشاااااغيل لفّعالتدعو الربملاانت إىل .  16
الربملاين الدويل الذي يعمل ضااااامن إطار القانون الدويل )وال سااااايما ميثاق األمم املتحدة( لضااااامان 
اإلنذار املبكر ومنع التدخل اخلارجي أو التدخل يف الشااااااااااااااؤون الداخلية للدول ذات الساااااااااااااايادة؛ 

األمم املتحدة أن تنظر يف وتطلب من اللجنة الدائمة التابعة لالحتاد الربملاين الدويل املعنية بشاااااااؤون 
 هذا االقرتاح.

138 

  )فيتنام( 
 تعدل على النحو اآلة: 

تدعو الربملاانت إىل دعم إنشااااااااااااء مرصاااااااااااد االحتاد الربملاين الدويل وتشاااااااااااغيله على حنو فعال .  16
يعمل ضمن إطار القانون الدويل )وال سيما ميثاق األمم املتحدة( لضمان اإلنذار املبكر سوالذي 
التدخل اخلارجي يف الشاااااااااااااؤون الداخلية للدول ذات السااااااااااااايادة؛ وتطلب من اللجنة  التعرضومنع 

 الدائمة التابعة لالحتاد الربملاين الدويل املعنية بشؤون األمم املتحدة أن تنظر يف هذا االقرتاح.

139 

  )البحرين( 
 140 تعدل على النحو اآلة: 
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تدعو الربملاانت إىل دعم إنشاااااااااااء مرصااااااااااد لالحتاد الربملاين الدويل وتشااااااااااغيله على حنو فعال .  16
والذي يعمل ضااامن إطار القانون الدويل )وال سااايما ميثاق األمم املتحدة( لضااامان اإلنذار املبكر، 

التعرض أو التادخل اخلارجي يف والشااااااااااااااؤون الداخلياة ، ومنع بناء على طلب الربملاانت الوطنية
للدول ذات السيادة؛ ويطلب من اللجنة الدائمة التابعة لالحتاد الربملاين الدويل املعنية بشؤون األمم 

 املتحدة أن تنظر يف هذا االقرتاح.
  )كواب( 
 تعدل على النحو اآلة: 

. تدعو الربملاانت إىل دعم إنشاء مرصد لالحتاد الربملاين الدويل وتشغيله على حنو فعال والذي 16
يعمل يف إطار القانون الدويل )وال ساااااااااااااايما ميثاق األمم املتحدة( لضاااااااااااااامان اإلنذار املبكر ومنع 

 وحيث مجيع األعضوووووواءالتعرض أو التدخل اخلارجي يف الشاااااااؤون الداخلية للدول ذات السااااااايادة؛ 
على تقدمي املسوووووواعدة والدعم احملدد جلميع الدول عموماً، ولكن بصووووووفة خاصووووووة للدول اليت 
يوجد فيها توتر يف مناطق معينة، واليت تسووووووتقبل مئات اآلالف من الالجئني والنازحني  ينبغي 
مسووواعدة هذه الدول على توسووويع بنيتها التحتية، وال سووويما شوووبكات املياه والكهرابء والنقل، 

ؤسساهتا التعليمية والصحية والبيئية لتمكينها من استيعاب أعداد كبرية من الالجئني وتعزيز م
حىت يتم التوصووووول إىل حلول سوووووياسوووووية وتنفيذها من شوووووأهنا أن تسووووواعد الالجئني والعودة إىل 

ويطلب إىل اللجنة الدائمة التابعة لالحتاد الربملاين الدويل املعنية بشاااااؤون األمم املتحدة أن بلداهنم  
 تنظر يف هذا االقرتاح.

141 

  )لبنان( 
  العنوان 
 تعديل العنوان كما يلي: 

 142 ذات السيادةيف الشؤون الداخلية للدول  احرتام مبدأ عدم التدخل منع التدخل اخلارجيدور الربملان يف 

  )سويسرا( 
 تعديل العنوان كما يلي: 

 143 يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة املشروعالتعرض غري  التدخل اخلارجيدور الربملان يف منع 

  )فنلندا( 
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 انتخاب املكتب: (7
يتم انتخاب أعضااااااااااااء مكتب اللجنة  ،اللجان الدائمة الئحة من  ،7من القاعدة  ،4للفقرة تطبيقاً   

 املشاركة يف التصويت. ابألغلبية املطلقة لألصواتأو إعادة انتخاهبم 
 الشواغر املوجودة يف املكتب على أساس املقرتحات الواردة من اجملموعات اجليوسياسية.ستقوم اللجنة مبلء 

 :واتريخ انتهاء مدة عضويتهم وفيما يلي أمساء أعضاء املكتب ومناصبهم
 
 

 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم 
  2020/ مارس  آذار 2016آذار / مارس  املكسيك ل. روجاس ةالسيد الرئيس

  2018آذار / مارس  2016آذار / مارس  الربتغال السيد د. ابشيكو انئب الرئيس
  2018آذار/ مارس   الغابون السيد ر. أوسل ندونغو اجملموعة األفريقية

  2019آذار / مارس   زامبيا ج. كاتواتالسيدة 
  2020آذار/ مارس   أوغندا السيد أ.ل.س. سيباغاال

 
 اجملموعة العربية

 يالساااااايدة سااااااوساااااان حاج
 تقوي

  2018آذار / مارس   البحرين

  2018آذار / مارس   فلسطني السيد عزام األمحد
  2020آذار / مارس   األردن السيد خالد البكار

جمموعوووووة آسووووووووووويوووووا 
 واحمليط اهلادئ

  2019آذار / مارس   اهلند السيد ر.سينغ
أول/ أكتوبر تشااااااااااااااارين   ابكستان السيدة. س. أبيد

2020 
 

أول/ أكتوبر تشااااااااااااااارين   اتيالند السيد أ. سوامنونغجول
2020 

 

  2018آذار / مارس   أرمينيا السيدة ك.أتشيميان جمموعة أوراسيا
  2018آذار / مارس   كازاخستان م.أشيمبايف السيد

  2018آذار / مارس   يةاالحتادروسيا  كليموفالسيد أ.  
 جمموعووووووة أمريكووووووا
الالتينيوووووة ومنطقوووووة 

 البحر الكارييب

مجاااااااااااااااهاااااااااااااااورياااااااااااااااة  السيدة ج. فريمن نويسي
  الدومنيكان

  2018آذار / مارس  

 الرئيس احلايل 2018آذار / مارس   فنزويال السيد ي. جبور
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 +12جمموع 

  2018آذار / مارس   فرنسا السيدة ج. دوريه
 انئااااااااب الرئيس 2018آذار / مارس   قربص نيوفيتو السيد أ.

 احلايل
موووقووورري الووولووجوونووووووة 
الوووووودائووومووووووة خوووالل 

 136اجلمعية 

    يةاالحتادروسيا  ف     السيد ك.كوساتشي
    قربص السيدة س. كوترا كوكوما    

 
 

II)  جلنة الّتنمية املستدامة والتمويل والتجارة-اللجنة الدائمة الثانية : 
 

 املشاركة: (1
يف كل جلنة دائمة بعضو أصيل  االحتاديتم متثيل أعضاء  ،سب اللوائح اخلاصة ابللجان الدائمةحب
اليت للعضو األصيل، وليس له حق التصويت إال يف حالة  هانفسوللعضو البديل حقوق الكالم  وعضو بديل.

 غياب العضو األصيل.
 
 اجللسات: (2

من الساعة   2017آذار / مارس  29 األربعاءيوم  للشؤون املالية الفرعية اللجنة جلسةتنعقد 
 . 18:00وحىت الساعة  ،15:00، ومن الساعة 13:00وحىت الساعة  ،11:00

 04 الثالاثءيوم  ،للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة املالية  جلسة مكتب اللجنة الدائمةوتنعقد 
 .11:00وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان

 02 يوم األحد، فستنعقد املستدامة والتمويل والتجارة للتنمية  الدائمةاألوىل للجنة اجللسة  أما
 .18:30وحىت الساعة  ،14:30من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان

 نيسان 03 اإلثننيستنعقد يوم  ،للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة  للجنة الدائمة الثانيةاجللسة  و 
 .18:30وحىت الساعة  ،16:30من الساعة  ، 2017 أبريل /

 نيسان 04 الثالاثءستنعقد يوم  ،للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة  للجنة الدائمةالثالثة اجللسة  و
 .18:30وحىت الساعة  ،16:30من الساعة  ، 2017 أبريل /
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 مشروع جدول األعمال: (3

 يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود اآلتية:
 إقرار جدول األعمال.  .1
، 135املوافقة على حمضر جلسات اللجنة اليت عقدت خالل مجعية االحتاد الربملاين الدويل  .2

 .(2016يف جنيف )اكتوبر/ تشرين األول 
  :انتخاابت املكتب .3

ستقوم اللجنة مبلء الشواغر املوجودة يف املكتب، بناًء على املقرتحات املقدمة من اجملموعات 
 .اجليوسياسية

، وال سيما موضوع SDGsتشجيع تعزيز التعاون الدويل بشأن أهداف التنمية املستدامة  .4
 :للتنمية اإلشراك املايل للمرأة بوصفها حمركاً 

 .نو )أ( عرض مشروع القرار واملذكرة التفسريية اليت شارك يف إعدادها املقرر 
 .)ب( النقاش

 .)ج( صياغة واعتماد مشروع القرار يف اجللسة العامة
 .136جلمعية االحتاد الربملاين الدويل  ( تعيني مقررّ )د

 :التحضري للجمعيات املستقبلية .5
 .)أ( مقرتحات ستنظر فيها اللجنة حول بند معني الختاذ قرار الحق

 .)ب( مقرتحات الختيار مقررين اثنني
 .لجنةال)ج( مقرتحات لبنود أخرى على جدول أعمال 

 ما يستجد من أعمال. .6
 
 

 :(من جدول األعمال 4مشروع الوثيقة اخلتامية ) البند  (4
 بشأن أهداف التنميةاملعزز تشجيع التعاون الدويل 

 ، وال سيما موضوع اإلشراك املايلSDGsاملستدامة 
 للمرأة بوصفها حمركا للتنمية
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 مقدم من املقررين املشاركني مشروع قرار

 )املكسيك(G. Cuevas )اهلند(، والسيدة N.K. Premachandran السيد 
 

 الدويل الربملاين لالحتاد 136 اجلمعية الا

 الوقت احلايل، دون احتياجات تليب اليت التنمية فكرة إىل تشري املستدامة التنمية أن جديد من تؤكد إذ( 1)
 اخلاصة هبا. احتياجاهتا تلبية على املقبلة األجيال بقدرة املساس

 لتحقيق شامل هنج على اعتمد املستدامة للتنمية 2030 أعمال جدول أن إىل ارتياحها عن تعرب وإذ( 2)
 البيئة. ومحاية االجتماعية والتنمية االقتصادي النمو على معقول بشكل املتوازن الرتكيز مع املستدامة التنمية
 التنموية العمليات أن من و التأكد( هsSDGsوتقبل أن أحد حتدايت تنفيذ أهداف التنمية املستدامة )( 3)
على  ابلفائدة وتعود اجملتمع، شرائح كافة  من واسعة مبشاركة تسمح عريضة، قاعدة وذات مشوال أكثر هي

 اجلميع بشكل متساو .
 الفعال التنفيذ ضمان هو(، sSDGsأهداف التنمية املستدامة ) لتنفيذ اآلخر التحدي أبن تعرتف وإذ( 4)

 على ومجيعها ستعتمد العامة، للخدمات هيكلة وإعادة منتظم، وتقييم دقيق، رصد خالل من العامة للخدمات
 أم احلضرية. الريفية املناطق يف سواء األساسية، التحتية البنية دعم توافر
 املستدامة، التنمية لتحقيق عنه غىن ال شرط هو أشكاله جبميع الفقر على القضاء أبن أيضا تقر وإذ( 5)

 من الفقراء متكني ابإلضافة إىل االقتصادي العادل، واملستدام والشامل، النموجيب تعزيز  الغاية، هلذه وحتقيقاً 
 املهارات. وتنمية التعليم خالل
 املساواة، عدم من ويقلل الفقر، حتارب اليت التنمية حمرك هو للمرأة املايل اإلشراك أن وتعرتف كذلك، (6)

 والتعليم. صحة األطفال، والتغذية من وحيسن
فإن النساء ميتلكن حساابت مصرفية أقل من  الدويل، للبنك التابعة العاملية Findexلا وفقاً  أنه وتؤكد( 7)

 مصرفية. ليس لديهّن حساابت العامل أحناء مجيع يف النساء من املائة يف 50 %، وحنو15الرجال بنسبة 
 كجزء  املايل اإلشراك ، اعرتفت أبمهية17وأهداف التنمية املستدامة  2030 أعمال جدول أن إىل وابلنظر( 8)
 للجميع. الرفاهية وحتقيق الفقر على القضاء من
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 املستوى الرفيع الفريق مون، كي  ابن املتحدة، لألمم العام أنشأ األمني ،2016 عام يف أنه إىل تشري وإذ( 9)
 تنفيذ من: كالً   وتدعم املرأة على تؤثر اليت احملددة االقتصادية القضااي ملعاجلة للمرأة االقتصادي ابلتمكني املعين
 ووعدها أبن ال ترتك أحداً وراءها. ،2030 عام أعمال جدول

 131الدويل الا  الربملاين االحتاد مجعية أقرهتا اليت العامة للمناقشة اخلتامية الوثيقة أن اعتبارها يف تضع وإذ( 10)
 التغيري والنساء، وأن الرجال من كل  مسؤولية هو املرأة، ضد العنف وإهناء اجلندرية املساواة حتقيق أن إىل تشري
 الالزمة. اإلجراءات اختاذ على القدرة لديها وطنية وهيئات قوايً، مؤسسياً  إطاراً  يتطلب: الفعال
 الدخل يف املساواة زايدة على يساعد الرمسية التمويل مؤسسات إىل الوصول أن اعتبارها يف تضع وإذ( 11)
 األعمال، رايدة وتسهيل الطوارئ، حلاالت الناس تعرض من واحلد العمل، فرص وتوليد والنساء، الرجال بني

 اإلدخار طويل ومتوسط األجل وأنشطة التخطيط. أنشطة من كل  وتشجيع
 ونقل القدرات بناء ابإلضافة إىل والدولية، احمللية املالية املوارد تعبئة على أن جديد من تؤكد وإذ( 12)

 والسلع األساسية، اخلدمات توفري يف حيوايً  ستلعب مجيعها دوراً  مواتية، بشروط النامية البلدان إىل التكنولوجيا
 احلواالت املالية. أو التكلفة منخفضة املالية والتحويالت العامة،

 تشريعاهتا وتكييف املرأة حول متكني الدويل بدعم القانون قوايً  التزاماً  لدى الربملاانت أبن تعرتف وإذ( 13)
 لذلك. وفقاً  الوطنية

ابلتوافق  للتنمية حمركاً  بوصفها للمرأة املايل اإلشراك احتضان يف الربملاانت دور على أنه جيب تصور تؤكد( 14)
 للتنمية املستدامة: 2030 عام أعمال جدول ومع والوطنية، الدولية مع القوانني

 تركز اليت والدولية يةالوطن العامة واالسرتاتيجيات السياسات وضع لتعزيز الربملاانت تدعو .1
 الكامل إشراكها ومنع املرأة ضد متيز اليت والثقافية، القانونية احلواجز على القضاء على
 البلدان. جلميع املالية النظم يف

 واجملتمع من االقليم كل  على املفروضة والقيود االحتياجات على حتديد الربملاانت حتث .2
والذي سيسمح مبعاجلة  مفصلة، معلومات على بناء كامل    تشخيص   إجراء خالل من

وفقًا لظروفها اخلاصة ومن املنظور اجلندري على حد  التحدي، هلذا اجلذرية األسباب
 سواء.

من  تزيد اليت والسياسات القانونية األطر تبين إىل السياسية واألحزاب الربملاانت تدعو .3
 اجلندري واملنظور اخلصوص، وجه على للمرأة واإلشراك املايل عام، بشكل اإلشراك املايل

 املالية. السياسات مجيع يف
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 ابخلدمات املرتبطة واخلربات املعارف من االستفادة إىل هتدف تعليمية برامج تنفيذ تقرتح .4
 اجلديدة. والتكنولوجيات املالية

 املعلومات اليت لتكنولوجيا املكثف االستخدام يف املرأة إشراك تعزيز من الربملاانت تطلب .5
 الرقمية، املالية اخلدمات إىل املرأة وصول لتسهيل واسع نطاق على إليها الوصول ميكن
 والوصول اإللكرتونية والنقود الرقمية، املدفوعات نظم إنشاء مثل املبتكرة املبادرات ومتكني
 النقالة. اهلواتف من خالل احلساابت إىل

 املنتجات حمفظة من على تصميم والبنوك اخلاصة الشركات تشجيع إىل الربملاانت تدعو .6
 جيدة. ادخار عادات لتطوير للنساء حوافز توفر اليت اجلذابة املالية

 البنك مثل الدولية، املالية املؤسسات مع تعاون عالقات تطوير إىل الربملاانت تدعو .7
 للمرأة. املايل اإلشراك تعزيز إىل هتدف اليت الربامج لتنفيذ الدويل،

 الجناز وذلك املدين واجملتمع احلكومات مع الشراكات على تعزيز الربملاانت تشجع .8
 إىل النساء خاصًة. ابلنسبة اإلشراك الرقمي واملايل،

 للنساء الفقريات، املايل اإلشراك لتسهيل وحمددة متميزة طريقة تطوير على الربملانيني حتث .9
 ابإلضافة إىل التدريب االئتمان، على احلصول مكانيةلديهّن إ أن ضمان اللواة ينبغي

 يف جمال األعمال واجملال املايل.
 أجل من الرمسية القروض حيصلن بشكل مستمر على النساء أن لضمان الربملاانت تدعو .10

 العامل. أحناء مجيع يف األعمال سيدات ومتكني اجلندرية، الفجوة سد
 املوارد إىل الوصول يف احلق للمرأة تقدم اليت اإلصالحات لتشجيع الربملاانت وبقوة حتث .11

 متحيزة. غري أساس على املالية واخلدمات االقتصادية
 على واحلفاظ افتتاح تكاليف من للحد اخلاص املصريف القطاع لتشجيع الربملانيني تدعو .12

 للمرأة. حمددة الحتياجات وفقاً  مالية منتجات  ولتصميم التوفري، حساب
 الدفاع عن اإلشراك املايل أتييد أجل من املسؤولية بتحمل والربملاانت احلكومات تنصح .13

 للتنمية. حمركا بوصفها للمرأة
 

 مقدمة من قبل املقررين املشاركني مذكرة تفسريية
 )املكسيك( G. Cuevas)اهلند( والسيدة   Mr. N.K. Premachandranالسيد 
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 الذي املستدامة، للتنمية 2030 أعمال جدول يف( SDGs)التنمية املستدامة  لقد وضعت أهداف. 1
 غاية. 169هدفاً و 17وكخطة عمل، مت إنشاء . العاملية التنمية لتوجيه ،2015 سبتمرب/ أيلول يف اعتمد
 (مكان كل  يف أشكاله جبميع القضاء على الفقر) SDG 1من أهداف التنمية املستدامة  /1اهلدف رقم / .2

يف  هامتّتع مجيع الرجال والنساء، ال سيما الفقراء والضعفاء منهم، ابحلقوق نفس بضمان غاية حيدد الذي
وغريه من احلقوق املتعّلقة  ،والتصّرف فيهاابإلضافة إىل حق ملكية األراضي احلصول على املوارد االقتصادية، 

 .متناهي الصغر التمويل ذلك يف مبا املالية، واخلدماتأبشكال امللكية األخرى، وابملرياث، 
 عن انهيك تنموي، مسعى فإن أي العامل، سكان نصف من يقرب ما يشكلن النساء أن إىل وابلنظر. 3

ويدعو  .التنمية عمليات يف املرأة إشراك يكون انجحًا دون أن ميكن ال ،SDGsأهداف التنمية املستدامة 
( والفتيات النساء ومتكني اجلنسني بني املساواة حتقيق) SDG 5 من أهداف التنمية املستدامة /5اهلدف رقم /
متساوية يف املوارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصوهلا على حق امللكية  املرأة حقوقاً  إلعطاء إىل إصالحات

 .والتصّرف يف األراضي وغريها من املمتلكات، وعلى اخلدمات املالية واملرياث
 عن مت التعبري وقد. SDGs ألهداف التنمية املستدامة األمسى اهلدف هو للجميع كرمية  حياة توفريإن . 4

 املساواة عدم يزال ال الصدد، هذا ويف. بينها وفيما البلدان داخل املساواة، عدم تزايد حاالت بشأن خماوف
 هو املرأة لتمكني وسيلة أفضل وإن .البشرية التنمية أمام كبرياً   عائقاً  يشكل ألنه رئيسياً  حتدايً  اجلنسني بني

 .التنمية عمليات يف وإشراكها االقتصاد يف إدماجها
 اخلطاب ومت االعرتاف به يف. الشامل النمو لتعزيز اسرتاتيجيات من يتجزأ ال جزءاً  املايل اإلشراك . أصبح5

 والتغذية الصحة وحتسني االقتصادي، النمو وتعزيز اجلندرية، تضييق الفجوة يف أساسياً  عنصراً  ابعتباره الدويل
 .للسكان التعليمي املستوى ورفع
 أخرى، أمور بني حيث إنه، من االدخار، حول واملعرفية املالية القدرات جوهرايً يف إن النوع اجلندري يؤثر. 6

 أداء املرأة إىل يسند ما ذلك، غالبا إىل متتلك النساء فرصًا أقل للتعليم والعمل مقارنة ابلرجال. ابإلضافة
ميكن اآلن  ،SDGs ومع وجود  أهداف التنمية املستدامة. امللكية حقوق تفتقر  إىل قد أو املنزلية األعمال

 اإلشراك جعل الضروري من بناء عليه،. عدم املساواة ومعاجلة الشامل للنمو املتماثلة األعمال توحيد جداول
 .معقولة وأبسعار ومتاحة، متوفرة، الرمسية املالية اخلدمات وجعل فعالية، أكثر املايل
يف االقتصاد مماثاًل للدور الذي يلعبه  دوراً  النساء لعبت إذا العاملي، ماكينزي معهد قبل من ذكر وكما. 7

اإلمجايل العاملي  احمللي الناتج إىل تضاف أن ميكن ابملائة، 26 أو ترليون دوالر، 28 فإن مالبغ تقدر باا الرجال،
فقط إىل معدل التحسن الذي وصل إليه البلد  البلدان وصلت مجيع وحىت ولو. 2025 عام سنواًي حبلول
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سيزداد سنوايً مببلغ يقدر باا  2025األسرع حتسنًا يف املنطقة املوجودة هبا، فإن الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
 ابملائة. 11ترليون دوالر، أو بنسبة  12
 والنتائج االقتصادية. يقدر االقتصادية الفرص بني رئيسية وصل حلقة هو اإلشراك املايل أن من الرغم على. 8

 بني ومن. الرمسية املالية اخلدمات على حيصلون ال العامل يف شخص مليار 2.5 من أكثر أن الدويل البنك
 .اليوم يف دوالرين من أقل على يعيشون ابملائة 80 هؤالء،
 أن يعين وهذا. العاملية العاملة القوى يفابملائة  40 وحوايل العامل فقراء من ابملائة 70 النساء . تشكل9

 .األطفال رعاية وخدمات صحي، وأتمني ائتمان وادخار رمسية، حساابت إىل يفتقرن يزلن ال معظمهمنّ 
 إال أن الفجوة الرمسية، املالية اللواة حيصلن على اخلدمات للنساء اإلمجالية النسبة تزايد من الرغم على. 10
 تشري الواقع، ويف. العامل مستوى على مئوية نقاط سبع عند تزال ال احلساب املصريف ملكية يف اجلنسني بني

 مقارنة حساابً مصرفياً، متتلكن النساء من ابملائة 58 ،2014 عام يف أنه Findex العاملية البياانت قاعدة
 .الرجال من ابملائة 65 با

النسائية  العاملية املصرفية للمؤسسة وفقا ذلك، إىل وابإلضافة. للتوظيف احتماالً  أقل عادة ما تكون املرأة. 11
Women’s World Bankingمن النساء العامالت يف البلدان النامية يعملن يف القطاع 75، فإن %

. الرمسية املالية اخلدمات على احلصول من متكنهن اليت للرقابة اخلاضعة األصول اخلاص. ابلتايل، يفتقرن إىل
 استقالليتها من حتد اليت الثقافية أو القانونية القيود أيضا تواجه قد املرأة أن حقيقة خالل من الوضع هذا ويتفاقم
 .املرياث أو األرض ملكية على واحلصول املالية
 التعاون منظمة يف اجلندرية واملساواة االجتماعية املؤسسات مؤشر من 2014 النسخة نتائج . تظهر12

 إىل املرأة وصول وتعيق متيز قانونية لديها حواجز ال تزال البلدان من ابملائة اثنني أن والتنمية، االقتصادي
 أو التقليدية أو العرفية التمييزية منها لديها بعض املمارسات ابملائة 40 أن حني يف الرمسية، املالية اخلدمات
 .اخلدمات بشكل متناسق إىل هذه املرأة وصول تعيق الدينية
 املدخرات تدوير مثل اجملتمعية، الوسائل خالل من رمسي غري بشكل لإلدخار احتماالً  أكثر . النساء هنّ 13
ابملائة فقط، من النساء تدخرن لدى مؤسسات مالية رمسية، مقارنة  55وبشكل فعاّال،  .القروض مجعيات أو
 ابملائة من الرجال. 58با 
. أفضل بشكل منها االستفادة لفقر، وجيبا من واحلد والرخاء للنمو مصدر هي النسائية األعمال . زايدة14
النامية،  اململوكة من قبل النساء يف البلدان واملتوسطة الصغرية للشركات التمويل إىل الوصول تعزيز دراستها ويف

 من الشركات الصغرية شركات ثالث كل  بني من واحدة متتلك املرأة أن الدولية التمويل صرحت مؤسسة
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 تساهم ابلتايل،. شركة ماليني وعشرة ماليني مثانية بني ما إىل يرتجم ما وهو الناشئة، األسواق يف واملتوسطة
 .كبرية  اقتصادية منو ومتلتك إمكاانت العمل فرص خلق يف كبري  حد إىل النساء
 أرابحهنّ  من ابملائة 90 فإهنّن يستثمرن النساء، تعمل عندما والتنمية، االقتصادي التعاون ملنظمة ووفقاً . 15
 .دخلهم من ابملائة 40 إىل 30 سوى من الذين ال يستثمرون ابلرجال مقارنة احمللية، وجمتمعاهتنّ  أسرهنّ  يف
 األكثر السكان إىل من الوصول املالية مكاّن املؤسسات اجلديدة . إن الوصول إىل أدوات التكنولوجا16

 العاملية املصرفية املؤسسة العاملي، تشري للنمو دافعة يف دراسة اإلشراك املايل للمرأة: قوة ذلك، ومع. هتميشا
 يف املؤسسات تلك فروع إىل الوصول من النساء متنع قد املنزلية واملسؤوليات الثقافية القيود أن إىل النسائية
 سببها اخنفاض مستوايت حمو األمية، رقمية فجوة املرأة تواجه ذلك، إىل ابإلضافة. اجملاورة واملدن البلدات
 .فيها حمدودة اهلاتف اليت تكون تغطية املناطق للعيش يف أكرب االختيارية، واحتمال الشرائية القوة واخنفاض
 واملتوسطة املنخفضة البلدان يف واستخدامه اجلوال الوصول عرب: اجلندرية الفجوة عن سد دراستها يف. 17

 البلدان يف كبري  بشكل النقال اهلاتف تزايد ملكية من الرغم . أنه وعلىGSM رابطة صرحت الدخل،
 ميلكن،  ال من النساء مليار 1.7 هناك يزال ال املاضية، إال أنه القليلة السنوات يف الدخل واملتوسطة املنخفضة
ابملائة، أو  14الرجال بنسبة  من احملمول اهلاتف المتالك النساء أقل احتماال تزال ال الواقع، يف. نقالة هواتف

 اخلدمات إىل املرأة وصول إضافية على وهذه قيود. آسيا جنوب يف يعشن،  كنّ   إذا ابملائة 38أقل احتماالً بنسبة 
 .تقنيات اجلوال خالل من املقدمة املالية
 املعلومات تكنولوجيا جمال يف املتخصصة املتحدة األمم وكالة) لالتصاالت الدويل لالحتاد ووفقا. 18

 اليوم،. العامل أحناء مجيع ابلنساء يف مقارنة الرجال بني أعلى هي اإلنرتنت انتشار فإن معدالت ،(واالتصاالت
 اجلنسني بني فجوة أكرب لديها أفريقيا إقليميا، ابملائة. 12تبلغ الفجوة بني اجلنسني الستخدام اإلنرتنت عاملياً 

 .ابملائة اثنني إىل واألمريكيتان األقل بنسبة واحد ابملائة، 23 بنسبة
 وتسليم إىل تعبئة من أجل التنمية، لتمويلعن ا الثالث الدويل للمؤمتر أاباب أديس أعمال جدول يهدف. 19
 بني املساواة األعمال أيضاً  جدول يتناول كما.  2030 عام جدول أعمال ابلتزامات للوفاء الالزمة املوارد
 كأحد   اإلشراك املايل يف ابلنظر األعمال جبدول تلتزم اليت تتعهد الدول لذا،. والفتيات املرأة ومتكني اجلنسني
 .اجلندري املنظور املايل، كما تتعهد أيضاً بتبين النظام يف السياسات أهداف
 النفقات على أكرب فهو يعطيهّن سيطرة .النساء متكني يعزز الرمسية االدخار آليات إىل إن الوصول. 20

 اليت املتوقعة غري املواقف ومواجهة ويسمح هلّن ابالستثمار يف أسرهّن ويف الشركات على حد سواء، املنزلية،
 .الدخل فقدان إىل تؤدي
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 القانونية األطر واعتماد ،2030 عام أعمال جدول تنفيذ يف هام دور فإن للربملاانت تقدم، ما ضوء يف. 21
 مجيع يف اجلندري واملنظور للمرأة، املايل واإلشراك عام، بشكل املايل اإلشراك زايدة إىل هتدف اليت والسياسات
 .املالية السياسات
 
 
 انتخاب املكتب: (6
يتم انتخاب أعضااااااااااااء مكتب اللجنة  ،اللجان الدائمة الئحة من  ،7من القاعدة  ،4للفقرة تطبيقاً   

 املشاركة يف التصويت. ابألغلبية املطلقة لألصواتأو إعادة انتخاهبم 
 .املقرتحات املقدمة من اجملموعات اجليوسياسيةستقوم اللجنة مبلء الشواغر املوجودة يف املكتب، بناًء على 

 واتريخ انتهاء مدة عضويتهم: ،ومناصبهم ،وفيما يلي أمساء أعضاء املكتب
 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم 

تشااااااااااااارين أول / أكتوبر  2016آذار / مارس  كمبوداي السيدة س.تيولونغ الرئيس
2018 

 

  2018آذار / مارس  2016آذار / مارس  مايل السيد أ.سيزيه انئب الرئيس
مجهورياااة الكونغو  ف. موزندو فلونغوالسيد  اجملموعة األفريقية

 الدميقراطية
أول/ أكتوبر تشااااااااااااااارين  

2019 
 

  2020آذار / مارس   زميبابوي السيدة ج.مهلنغا
 

 اجملموعة العربية
الااااادكتور خليااااال عباااااد   

 علي
  2018مارس آذار /   الكويت

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

جمموعوووووة آسووووووووووويوووووا 
 واحمليط اهلادئ

  2018آذار / مارس   سرتالياأ السيدة ن.مارينو
أكتوبر  /تشااااااااااااااارين أول  اهلند السيد ن. سينغ

2019 
 الرئيس احلايل

  2020آذار / مارس   مولدوفيامجهورية  السيدة ز.غريسياين أوراسياجمموعة 
  2020آذار / مارس   يةاالحتادروسيا  السيدة ل.غومريوفا

    قريغزستان السيد س. تورزنبغوف
 



148 

 

 
جمموعووووووة أمريكووووووا 
الالتينيوووووة ومنطقوووووة 

 البحر الكارييب

 
 هيبريأ. السيد ل. 

 
 ورغواياأل

  
تشااااااااااااارين أول / أكتوبر 

2019 

 

تشااااااااااااارين أول / أكتوبر   البريو السيد ر. ف. أكينا نونيز
2019 

 

تشااااااااااااارين أول / أكتوبر   بنما السيدة س. برادو
2019 

 

 
 +12جمموع 

  2018آذار / مارس   الدمنارك و. هافالسيد أ
  2020آذار / مارس   السويد السيد ت.ليندبرغ

 السيد ج.ميجاتوفيك
 

  2017آذار / مارس   صربيا

موووقووورري الووولووجوونووووووة 
خوووالل اجلوووموووعووويووووووة 

136 

    املكسيك السيدة ج.سيوفاس
    اهلند ن. ك. برمياشندران السيد

 
 
 
 

III)  جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان: -اللجنة الدائمة الثالثة 
 

 املشاركة: (1
يف كل جلنة دائمة بعضو أصيل  االحتاديتم متثيل أعضاء  ،سب اللوائح اخلاصة ابللجان الدائمةحب
اليت للعضو األصيل، وليس له حق التصويت إال يف حالة  هانفسوللعضو البديل حقوق الكالم  وعضو بديل.

 غياب العضو األصيل.
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 اجللسات: (2
 ،2017 أبريل/  نيسان 03 االثننييوم  ،للجنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان اجللسة األوىلتنعقد 
 .12:30وحىت الساعة  ،9:30من الساعة  
وحىت  ،9:30من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءيوم  ، فستنعقد اجللسة الثانيةأما 
 .12:30الساعة 

 أبريل/  نيسان 05 األربعاءيوم  اإلنسانالدائمة للدميقراطية وحقوق  جلسة مكتب اللجنةوتنعقد 
 .17:30وحىت الساعة  16:00من الساعة   2017

 
 

 مشروع جدول األعمال: (3
 ستناقش اللجنة يف اجتماعاهتا جدول أعمال يتضّمن البنود اآلتية:

 إقرار جدول األعمال. .1
، يف 135املوافقة على حمضر جلسة اللجنة اليت عقدت خالل مجعية االحتاد الربملاين الدويل  .2

 .(2016جنيف )اكتوبر/ تشرين األول 
 20الذكرى الا التشارك يف خرباتنا املتنوعة:: القرار القادم للجنة الدائمة حولمناقشة حتضريية  .3

 .لإلعالن العاملي للدميقراطية
يف  137يف اجلمعية لذي ستتم مناقشته ستساعد املناقشة التحضريية املقررين يف صياغة القرار، وا

 مدويل الفرصة لتجديد التزامهالقرار أعضاء االحتاد الربملاين السيمنح . و 2017أكتوبر/ تشرين األول 
ابلسالم يف العامل على أساس الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. وميكن أن تشمل األسئلة 

 لنظر فيها:االيت سيتم 
التغيري  -الربملان، واألحزاب السياسية واالنتخاابت  –كيف ميكن للمؤسسات الدميقراطية  •

 ؟2030من اآلن وحىت عام 
الناس يف اجملتمع الذين يؤمنون بعمليات تعاونية،  نسبةكيف ميكن للربملاانت العمل على زايدة  •

 قادرة على املشاركة، متساحمة، وشفافة الختاذ القرارات يف بيئة دولية متغرية؟
ما الذي جيب على الربملاانت القيام به من أجل تعزيز فكرة التنوع الدميقراطي يف مجيع أحناء  •

 العامل؟
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 .: العمل اآلن من أجل املراهقني: دور الربملانيني يف تعزيز صحة املراهقني والرفاهالنقاش .4
اعرتاف متزايد أبمهية إىل  ،لقد أدت التطورات يف جمال الصحة العاملية وأهداف التنمية املستدامة

والتحدايت لضمان . سيتناول النقاش دراسة املمارسات اجليدة رفاههمالرتكيز على صحة املراهقني و 
 أن املراهقني حيصلون على حقهم يف الصحة.

 ،إن املراهقة هي مرحلة حرجة للوفاء ابلقدرات البدنية واملعرفية والعاطفية واالجتماعية واالقتصادية
ملراهقني إىل اس صحة ورفاه األفراد البالغني واجملتمع ككل. وغالبا ما ينظر اإذ تعترب هذه العناصر أس

أي جمتمع.  ومع  يفعلى أهنم اجملموعة األفضل صحة  ،(عاماً  19-10ترتاوح أعمارهم بني )الذين 
ذلك، تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية أنه يف كل عام، ما يقرب من مليون مراهق ميوتون من 
ات أمراض ميكن الوقاية منها، وأن عشرات املاليني يعانون من إصاابت، ومئات املاليني طّوروا سلوكي

 اثر غري الصحية.اآلضارة؛ وهلذه القضااي عواقب صحية قصرية وطويلة األجل ابإلضافة إىل 
 .ما يستجد من أعمال .5
 

 :إعداد مشاريع القرارات واختيار بنود جدول األعمال (4
 الدائمة واللجنة الدوليني واألمن ملللس الدائمة اللجنة قرارات إبعداد املتعلقة النهائية املواعيد
 :كاآلة  هي والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية

ديسمرب/ كانون األول  16
2016  

 العامة لألمانة التفسريية واملذكرة القرارات مشاريعاملوعد النهائي للمقررين املشاركني لتقدمي 
 الدول مجيع إىل النصوص وتعميم برتمجة األمانة من مث ستقوم. الدويل الربملاين لالحتاد
 .2017 الثاين يناير/كانون أوائل يف األعضاء

 .اريع القراراتاملوعد النهائي للربملاانت األعضاء لتقدمي التعديالت اخلطية على مش 2017مارس/ آذار  17
اريع مش نو ن املشاركو املقرر  . يقدماريع القراراتمش وتعديل وتبين اناللج مناقشات 2017أبريل/ نيسان  1-4

 الصياغة. عملية خاللالقرارات واملشورة 
 .اتالقرار رمسياً لالحتاد الربملاين الدويل تتبىن  136اجلمعية العامة  2017أبريل/ نيسان  5

 
 خطيةمداخالت  عن طريق تقدمي القرار يف صياغة يسهمواأن  كن جلميع الدول األعضاءومي

 للمداخالت املكتوبة املوعد النهائي وقد انقضى الدائمة(.قواعد اللجان  من 13.1املادة ) موجزة
لدول األعضاء يتم تشجيع ا. و (2016سبتمري/ أيلول  30) األوىل والثانية إىل اللجنة الدائمة
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مسامهات ملشروع القرار الذي اعتمدته اللجنة الدائمة الثالة )الدميقراطية وحقوق  على تقدمي
( 2017بر/ تشرين األول ) أكتو  137اإلنسان( يف اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل الاا

لإلعالن العاملي حول الدميقراطية، وإن تقدمي  20حول: تشارك خرباتنا املختلفة: الذكرى الااا 
مسامهات خطية على مشروع القرار هذا هو موضع ترحيب يف العملية املؤدية إىل اجلمعية املنعقدة 

 .2017أبريل/ نيسان  30يف دكا، وذلك حىت موعد أقصاه 
اعد اللجان الدائمة، جيب أن تقدم املقرتحات حول البنود املعنية ليتم تداوهلا من قبل وفقا لقو 

يوما اليت تسبق افتتاح اجلمعية اليت سيتم فيها مناقشة  15اللجان الدائمة قبل موعد ال يتجاوز 
 هذا املوضوع. وعلى هذا النحو، ينبغي على الدول األعضاء الراغبة يف ذلك، أن تقدم مقرتحاهتا

مارس/ آذار  17حىت موعد أقصاه حول البنود املعنية إىل األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل 
م واألمن الدوليني واللجنة الدائمة للتنمية لليتم تداوهلا من قبل اللجنة الدائمة للس 2017

 املستدامة والتمويل و التجارة.
من قبل مكاتب اللجنة الدائمة املعنية  وستكون هذه املقرتحات مبثابة أساس إلجراء مشاورات

قبل اختاذ قرار هنائي من قبل اللجنة الدائمة. وعند النظر يف املقرتحات حول البنود املعنية اليت 
ختضع للمناقشة يف اجلمعيات العامة املستقبلية، جيوز للمكتب أن يوصي بواحد من املقرتحات، 

تتعامل مع نفس املوضوع أو املواضيع ذات الصلة  أو أن جيمع بني مقرتحني أو أكثر من تلك اليت
 يف بند واحد، أو أن يطرح بنداً معنياً آخر أو أن يقرر تقدمي أكثر من مقرتح للجنة الدائمة.

 
  :توجيهات حول تقدمي مداخالت حول مضمون القرار ( 5
 

 
 القرار عنوان
 للدميقراطية العاملي لإلعالن 20اا ال الذكرى: تنوعنا مشاركة

 عدد الصفحات
 .صفحتني أقصى حبد مكتوبة مدخالت تكون أن ينبغي
 اللغة
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 النظر يتم لنو (. والفرنسية اإلجنليزية) الدويل الربملاين لالحتاد الرمسية اللغات إبحدى  املدخالت تقدمي جيب
 .أخرى لغاتاملقدمة ب املسامهات يف

 املكتوبة املدخالت حمتوى
 قرارات الدويل الربملاين لالحتاد التنفيذية اللجنة تفضاااااااالو . القرار ملضاااااااامون مقرتحات املدخالتجيب أن تقدم 

  .ممقرتحاهت تقدمي عند االعتبار يف هذا عضاءاأل أيخذ أن جيبو . العمل حنو وموجهة ومركزة موجزة
 

 واضاااااااحة حمددة تكون اليت املقرتحات. صااااااايغة يوجد ال: رغبتها بكيفية توصااااااايل مقرتحاهتا الربملاانتقد ختتار 
 .عامةو  واسعة، أفكارها مما لو كانت مع لعملا للمقررين أسهل سيكون عموماً  املعامل
 :املقرتحات قدميأن ت ميكن املثال، سبيل على
 ؛القرار منطوقمن  فقراتك  •
 ؛نفسه النص صياغة لمقررينيرتك ل لكن القرار، يف تدرجاليت  األفكار من أكثر أو واحد عرض سرد،ك  •
 أو ؛للقرار أفكار على حتتوي اليتاملهمة  النقاط من لسلسلة نتيجةك  •
 .قررينيدرسها املل أخرى واثئقل الروابط من قائمةك  •

 النهائي املوعد
 عااام نيسااااااااااااااااان /ابرياال 30 حبلول الاادويل الربملاااين لالحتاااد العااامااة األمااانااة إىل مكتوبااة املااداخلااة تقاادم أن ينبغي
2017. 
 اآللية

 اىل واعطائهااحملددة  املهلة مناليت ترد ضاااااااااااااا طيةاخل دخالتامل معجب الدويل الربملاين الحتادل األمانة سااااااااااااااتقوم
 .القرار صياغة عند االعتبار بعني اأخذه ذلك بعد وميكن. املقررين

 وسااايكون. 2017 عام آب من/أغساااطس يف األعضااااء علىالذي يعده املقررون  القرار مشاااروعسااايتم تعميم 
 .أيلول/سبتمرب 30 حىت التعديالت تقدمي على قادرين األعضاء
 سانت) 137 الاااااااااااااااااااااا الدويل الربملاين االحتاد مجعية يف قرارال واعتماد وتعديل ,ملناقشة الدائمة اللجنة ستجتمع
 (.2017 تشرين األول/أكتوبر 18-14 بطرسبورغ،
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  :للدميقراطية العاملي لإلعالن 20الوو  الذكرى ( 6
 للدميقراطية العاملي لإلعالن 20الوو  الذكرى: مشاركة تنوعنا

 (بعد الظهر 12.30صباحاً حىت  9:30) 2017 أبريل/ نيسان، 3 االثنني
 (BICC, مركز املؤمترات الدويل ) Carnival Hallقاعة  –الطابق األرضي 

 مذكرة مفاهيم
 

 بشأن العاملي إلعالن 20ااااال الذكرى: تنوعنا من المانع القرار، هذا إعداد يف التفاعلي احلوار هذا يسهمس
 االحتاد) بطرسربغ سانت يف 137 الدويل الربملاين االحتاد مجعية يف اعتماد القرار يتم أن املقرر ومن. الدميقراطية
 .2017 تشرين األول من عام/أكتوبر يف( الروسي
 ومتنوعة مستقرة دميقراطية تقاليد تعزيزالتزم بثبات ب قد الدويل الربملاين واالحتاد ،1889 عام يف أتسيسه منذ
 .الربملاين احلوار تعزيز خالل من
 اعتماد - الفريدة الدويل الربملاين االحتاد اجنازات ألحد 20ااال ابلذكرى حيتفل العامل حيتفل ،2017 عام يف

 عام ويف. 1997 عامأيلول /سبتمرب يف القاهرة يف الدويل الربملاين اجمللس قبل من للدميقراطية العاملي اإلعالن
حتديد  خالل من الدويل الربملاين االحتاد مبادرةالتأكيد على  املتحدة لألمم العامة اجلمعية أعادت ،2007
 أكثر قبل من به االحتفال تمي احلني، ذلك منذو . عام كل  من أيلول/سبتمرب 15 يوم للدميقراطية العاملي اليوم
 .برملان 100 من

 من جمموعة إىل استناداً  عاملي، طموح هي الدميقراطية أن الواضح من جيعل الدميقراطية عن العاملي اإلعالن
 اإلنسان، حقوق وممارسة القانون، سيادة القيم تلك وتشمل. العامل أحناء مجيع يف الشعوب بني املشرتكة القيم

 .اجملتمع شؤون تسيري يف واملرأة الرجل بني احلقيقية والشراكة احلرة السياسية واملنافسة
 فرصة الدويل الربملاين االحتادأعضاء  عطيي للدميقراطية العاملي لإلعالن 20الااا الذكرى: تنوعنا مشاركة قرارإن 

 األعضاءوستمكن   . القانون وسيادة اإلنسان وحقوق الدميقراطية أساس على العامل يف ابلسالم التزامهم لتجديد
 أساسية أمور تعترب والدميقراطية اجليدة وإن احلوكمة. اليوم عامل يف العاملي اإلعالن أمهية أتكيد إعادةمن  أيضا

 .أفضل لعامل الرتويج يف حاسم دور لربملاانتلو  احلياة، جماالت مجيع يف التقدم لتحقيق
 :يلي ما بشأن النظر وجهات تبادل إىل املشاركون وسيدعى
 ؛اليوم العامل يف الدميقراطية حالة
 بيئةال ظهور مثلك) 1997 عام يف العاملي اإلعالن اعتماد منذ الدميقراطية علىأهم التطورات  أتثري •

 ؛(واإلرهاب ,اجلديد التنمية جدول أعمال ديدة،اجل رقميةال
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 اجلارية؛ والتهديدات التحدايت ضوء يف الدميقراطيةجتديد  •
 .الدميقراطي احلكم ممارسة وتعزيز الدميقراطية قيم تعزيز ملواصلة الربملاين للعمل توصيات •

 اللجان قواعد) خطيةمدخالت  مذكرة تقدمي طريق عن الصياغة عملية يف الدويل الربملاين يساهم أعضاء قدو 
 (13.1 املادة الدائمة،

 
 :ورفاههم  املراهقني صحة تعزيز يف الربملانيني دور ( 7

 :نقاش
  صحة تعزيز يف الربملانيني دور: من أجل املراهقني اآلن العمل

 رفاههم و  املراهقني
 

 (12:30حىت  9:30) 2017 أبريل/نيسان، 4 الثالاثء
 (BICC, مركز املؤمترات الدويل ) Carnival Hallقاعة  –الطابق األرضي 

 
 مذكرة مفاهيم

هم بني أعمار  ترتاوحمليار نسااااااااامة  1.2أن  يعين وهذا. مراهق العامل يف أشاااااااااخاص ساااااااااتة كل  من واحد حوايل
 والعااااطفياااة، واملعرفياااة، البااادنياااة، القااادرات حتقيق أجااال من حرجاااة مرحلاااة املراهقاااةسااااااااااااااناااة. وتعترب  19و 10

 يف كأعضااااءابلغني أو   أفرادك  ساااواء ،للصاااحة والرفاه مساااتقبالً  ساااساأل هي هذهو . واالقتصاااادية واالجتماعية،
 العاملية الصاااااحة منظمة تقدر ذلك، ومع. صاااااحياً  اجتماعية فئةكأفضااااال   املراهقنيإىل  ينظر ما وغالبا. اجملتمع

 الوقاية ميكن مراهق ألسااااااباب مليون 1.3ما يقارب من  وحده، 2015 عام يفنساااااابة الوفيات من املراهقني 
ري صاااحية يف اآلجال وغ ةيصاااح اثرهلا آ ضاااارة سااالوكيات وتطوير ،من إصااااابت آخرين ماليني عاىنقد و  منها

 مهيةاعرتفوا أب املسااااااتدامة، التنمية أهداف إىل إضااااااافة العاملية، الصااااااحة جمال يف التطوراتو . الطويلةو  القصاااااارية
 .ورفاههم املراهقني صحة

 

 بعنوان قراراً  اعتمد ،2012 عام فيف. والطفل األم صااااااااااااااحة أمهية ساااااااااااااااابقاً  الدويل الربملاين االحتاد أبرزوقد 
 النساااااء صااااحة لضاااامان الرئيسااااية التحدايت مواجهة يف الربملاانت دور: أساااااسااااي كحق  الصااااحة إىل الوصااااول
 جلعل الكثريويف حني مت اجناز . القراربتدقيق  اإلنسااااااااااااااان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنةقامت . واألطفال

 مراهقنيإال أنه أصاااابح اآلن لل. املاضااااي يف قوايً مل يكن  املراهقني صااااحة على الرتكيزومع أن  ،واقعاً  القرار هذا
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 ضمانل التحدايت ومناقشة املمارسات أفضل يفالندوة  هذهستنظر و . التنمية أعمال جدول على كربأ أولوية
 .والرفاه الصحة يف حقهم حتقيق على نيقادر  املراهقني أن

 :التالية الرئيسية املسائل ملناقشة املشاركون وسيدعى
 ورفاههم؟ املراهقني صحة على تؤثر اليت الرئيسية القضااي هي ما •
 للشاباب ومحاية أفضال املراهقة مرحلة أثناء الصاحية املمارساات لتعزيز الربملاانت تفعل أن ميكن ماذا •

الشااااااااخصااااااااية اليت  اخلربات هي اجليدة؟, وما الربملانية الصااااااااحية؟, وما هي املمارسااااااااات املخاطر من
 للربملانيني مشاركتها؟

 ورفاههم؟ املراهقني حول صحة والدولية الوطنية املساءلة ضمان للربملاانت ميكن كيف •
 واحلماية التعليم مثل خمتلفة، عوامل على تنطوي شااااااااااااااااملة اسااااااااااااااتجابة دعم انينيللربمل ميكن كيف •

 تقدم لتحقيق سااااااااااااااتدامةلربملانيني اسااااااااااااااتخدام أهداف التنمية امل ميكن والتغذية؟, وكيف االجتماعية
 ورفاههم؟ املراهقني صحة بشأن

 
  املكتب: أعضاء ( 8
  

 انتهاء مدة عضويتهم:وفيما يلي أمساء أعضاء املكتب ومناصبهم واتريخ 
 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم 

السااااااااايدة ب. تشاااااااااريي  الرئيس
 ليتسو

تشرين أول/ أكتوبر  بوتسواان
2016 

أذار/ مااااااااااااااااااااااارس 
2020 

 

السااااااااااااااايااااااادة س. كوترا  انئب الرئيس
 كوكوما

تشرين أول/ أكتوبر  قربص
2016 

أذار/ مااااااااااااااااااااااارس 
2018 

 

اجملموعة 
 األفريقية

     شاغر
 الرئيس احلايل 2018آذار / مارس   كينيا السيد د. لوسياكو

 
 اجملموعة العربية

  2018آذار / مارس   قاالعر  م. ن. اجلبوريالسيد 
  2019آذار / مارس   البحرين السماك ج. السيدة

  2018آذار / مارس   سوراي السيدة ف. ديب
  2018آذار / مارس   كمبوداي لورك كينغالسيدة 
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جمموعوة آسووووووووووويوا 
 واحمليط اهلادئ

  2020آذار / مارس   بواتن تشوكالسيد ب. وانغ
  2020آذار / مارس   اهلند السيد أ. ي. ديزاي

  2020آذار / مارس   روسيا االحتادية ل. سلوتسكيالسيد  جمموعة أوراسيا
  2020آذار / مارس   كازاخستان السيد س. يرشوف

  2020آذار / مارس   أرمينيا 
جمموعوووة أمريكوووا 
الالتينية ومنطقة 
 البحر الكارييب

  2018آذار / مارس   سورينام السيد م. بوفا
ة. ر. م. ابرترا الساااااااااااايد
 ابريغا

  2019آذار / مارس   البريو

  2018آذار / مارس   سلفادور السيدة ك.سوسا
 

 +12جمموع 
انئااب الرئيس  2017آذار / مارس   نيوزيلندا السيدة أ. كينغ

 احلايل

 السيد ج.الكوا
 

  2020آذار / مارس   الربتغال

مقرري اللجنووووووة 
خالل اجلمعيووووووة 

136 

    روسيا االحتادية السيد ي. يوماخانوف
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IV)  مم املتحدة:اخلاصة بشؤون األاللجنة  –الرابعة  اللجنة الدائمة 
 

 (املشاركة: 1
يف كل جلنة دائمة بعضو أصيل  االحتاديتم متثيل أعضاء  ،سب اللوائح اخلاصة ابللجان الدائمةحب
اليت للعضو األصيل، وليس له حق التصويت إال يف حالة  هانفسوللعضو البديل حقوق الكالم  وعضو بديل.

 غياب العضو األصيل.
 
 
 

 (اجللسات: 2
 ،2017 أبريل/  نيسان 02 األحدلشؤون األمم املتحدة يوم  جلسة مكتب اللجنة الدائمةتنعقد 
 .11:00وحىت الساعة  ،09:00من الساعة  

من  ،2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءيوم  ،للجنة اخلاصة بشؤون األمم املتحدةا جلسةتنعقد 
 .13:00وحىت الساعة  ،9:00الساعة  
 
 مشروع جدول األعمال: (3

 
 يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود اآلتية:

 جدول األعمال إقرار .1
يف  ،135الربملاين الدويل  االحتاداللجنة اليت عقدت خالل مجعية  ةاملوافقة على حمضر جلس .2

 .(2016أكتوبر/ تشرين األول ) جنيف
 من منتدى 2017 للدورة استعداداً ( SDGs) املستدامة التنمية هدافاملتابعة الربملانية أل .3

 املستدامة: للتنمية( HLPF) السياسي املستوى رفيع املتحدة األمم
 .HLPF لا الطوعية الوطنية املراجعات يف الربملاانت دور •
 .الذاة للتقييم الربملاين الدويل االحتاد أدوات جمموعة •
 .SDGs مأسسة على الربملانية االقرتاحات •
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 .(والفرص التحدايت) SDGs لدعم أهداف التنمية املستدامة أخرى برملانية مبادرات •
 يف الرخاء وتعزيز الفقر على القضاء :HLPF 2017لو الرئيسي وضوعامل حول نقاش حلقة .4

 .متغري عامل
 البلدان من كل  يف للفقر الرئيسية الدوافع بعضعلى  واسع نطاق على النقاش هذا عكسنيس

 .والنامية املتقدمة
 حنو على الفقر ملكافحة املتاحة واألدوات السياسات هي ما: فيها النظر يتعني اليت األسئلة وتشمل
 ه لصّناعإبالغالذي جيب  الرخاء مفهوم ما ؟مستدامة أجندة مع تنسجم اليت لطرقاب فعال

إلطار حقوق اإلنسان أن  ميكن وكيف االقتصاد؟ على اجلديدة التقنيات أتثري هو ما السياسات؟
 الوطنية اجلهود لتسهيل العاملية واملالية االقتصاديةاحلوكمة  إصالح ينبغي كيف  ؟يوجه صّناع القرار

 الفقر؟ من للحد
 الدويل الربملاين االحتاد منوسيكون بدء النقاش بناء على بالغ علين 

(http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm .)توفري وسيتم 
 .االجتماع إىل أقرب إضافيةموارد أساسية 

 ما يستجد من أعمال .5
 

 (انتخاب املكتب:4
يتم انتخاب أعضاااااااء مكتب  ،اللجان الدائمة الئحة من  ،7من القاعدة  ،4للفقرة تطبيقاً   

 املشاركة يف التصويت. ابألغلبية املطلقة لألصواتاللجنة أو إعادة انتخاهبم 
 وفيما يلي أمساء أعضاء املكتب ومناصبهم واتريخ انتهاء مدة عضويتهم:

 
 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم 

تشااااااارين أول / أكتوبر  السويد ناالسيد أ. أفز  الرئيس
2015 

تشااااااااااااارين أول / أكتوبر 
2019 

 

السيد الفاتح عز الدين  انئب الرئيس
 املنصور

  2018آذار / مارس  2016آذار / مارس  السودان

  2019آذار / مارس   بوتسواان بوكوج.  السيد د.
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تشااااااااااااارين أول / أكتوبر   اجلزائر السيد س. شهاب اجملموعة األفريقية
2018 

 

  2018آذار / مارس   كينيا س. موكييت ةالسيد
 

 اجملموعة العربية
السيد الفاتح عز الدين 

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

 احلايل
  2018آذار / مارس   ماراتاإل السيدة عفراء البسطي

  2018آذار / مارس   املغرب السيدة رشيدة بن مسعود
جمموعوووووة آسووووووووووويوووووا 

 واحمليط اهلادئ
  2019آذار / مارس   بنغالدش السيد أ. آزاد

  2018آذار / مارس   دونيسيانإ السيدة  نورسانيت
تشرين أول / أكتوبر   اتيالند السيدة ب. مسباتيزير

2020 
 

أكتوبر  تشااااااااااااارين أول /  خستاناكاز  السيدة أ. بيمندينا جمموعة أوراسيا
2019 

 

     شاغر
  2020آذار / مارس   قريغيزستان د. أزيلبيك أولوالسيد 

جمموعووووووة أمريكووووووا 
الالتينيوووووة ومنطقوووووة 

 البحر الكارييب

  2018آذار / مارس   األروغواي ماهياس. السيد ج. 
     شاغر
  2018آذار / مارس   املكسيك ج. أورتيز غونزالزالسيدة 

 
 +12جمموع 

تشااااااارين أول / أكتوبر  السويد ناأ. أفز السيد 
2015 

تشااااااااااااارين أول / أكتوبر 
2019 

 الرئيس احلايل

  2018آذار / مارس   كندا السيد د. داوسون
 تيترب غستون أ. السيدة
 

تشااااااااااااارين أول / أكتوبر   النرويج
2019 
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 اهليئات واللجان األخرى:األجهزة اجتماعات  -دساً سا

 
احلاكم لدراسااااااااتها  اجمللسإىل  تقارير عن اجتماعاهتا ،اهليئات واللجاناألجهزة سااااااااوف تقدم مجيع هذه 

 وإقرارها.
 
 :اللجنة التنفيذية – 1

 املشاركة: (1
 

 هي اجلهاز اإلداري لالحتاد الربملاين الدويل. ،اللجنة التنفيذية •
برملاانت إىل  ينتمون ،ومخسة عشر عضواً  ،الربملاين الدويل االحتادتتكون اللجنة التنفيذية من رئيس  •

 مكتب النساء الربملانيات. ةخمتلفة، ومن رئيس
الربملاين الدويل اللجنة التنفيذية حبكم منصبه. وينتخب اجمللس احلاكم مخسة عشر  االحتاديرأس رئيس  •

تستمر عضويتهم فيه طيلة فرتة  ،منهم اثين عشر عضواً على األقل من أعضاء اجمللس احلاكم ،عضواً 
 على األقل من النساء. بني ثالثٌ وجيب أن يكون من بني األعضاء املنتخ، تكليفهم. 

. ويقتصر االحتادمسامهة املرشح وبرملانه يف أعمال  ،يراعى يف انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية •
 ،حبقوق االقرتاع ،على برملانيي الدول اليت تتمتع فيها النساء ،االنتخاب لعضوية اللجنة التنفيذية

 يف االنتخاابت. ،والرتشيح
وذلك بتطبيق  ،للمجموعات اجليوسياسية يُنتخب أعضاؤها، اليت ،ص املقاعد اخلمسة عشرختصن  •

على العدد اإلمجايل ألصوات األعضاء  (Sainte – Laguë) « سانت الغيه»النظام االنتخايب 
تنفيذية، فإنه ال يف اجلمعية. ويف حال تعديل عدد مقاعد إحدى اجملموعات اجليوسياسية يف اللجنة ال

 من هذه املقاعد إال عند انتهاء تفويض العضو الذي يشغله. يُعاد شغل أيِّّ 
يُنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية اا فيما عدا الرئيس اا ملدة أربع سنوات، وخيرج كل سنة اثنان على األقل  •

ه عضو حملّ  وحيلّ  ،قبل مضي سنتني واليتهبصفة دورية، وال جيوز إعادة انتخاب العضو الذي تنتهي 
 ،وجيوز جتديدها ملرة واحدة ،مكتب النساء الربملانيات سنتان ةبرملان آخر. مدة تفويض رئيسإىل  ينتمي

 (.4الفقرة  33لربملانيات، القاعدة ا)الئحة منتدى النساء 
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نيِّّ يف برملان بلده، يع ،أو فقدانه ملقعده ،أو استقالته ،يف حال وفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية •
خالهلا إجراء  اليت يتمّ  ،حىت دورة انعقاد اجمللس احلاكم التالية ،يزاول مهماتهعنه الربملان بدياًل 

برملان خمتلف عن برملان العضو إىل  انتخابه ينتمي نتخاابت. وإذا كان العضو اجلديد الذي متّ اال
 ان نفسه فإنه يستكمل فرتة سلفه.الربملإىل  ا إذا كان ينتميفإنه يقضي فرتة تفويض كاملة. أمّ  ،السابق

مقعدها يف الربملان، تستكمل  ،أو فقداهنا ،أو استقالتها ،مكتب النساء الربملانيات ةويف حال وفاة رئيس •
 فرتة التفويض النائب األوىل أو النائب الثاين لرئيس املكتب وذلك حسب احلالة.

برملان ينتمي إليه أحد األعضاء إىل  أو تنتمي ،إذا كانت رئيس املكتب عضوًا يف اللجنة التنفيذية •
ها النائب األول للمكتب أو النائب الثاين إذا كانت النائب األول عضواً ابلفعل اخلمسة عشر، حتّل حملّ 
 .نفسه أحد األعضاء اخلمسة عشر ،نفس برملانإىل  أو تنتمي ،يف اللجنة التنفيذية

ي ينتخب اجمللس احلاكم ،رئيساً لالحتاد الربملاين الدوليف حال انتخاب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية  •
وتكون  ،درج املوضوع تلقائياً يف جدول أعمال اجمللسعضواً ليشغل املقعد الشاغر، ويف هذه احلالة يُ 
 مدة تكليف العضو اجلديد أربع سنوات.

رئيس جلنة  أو انئب ،أن يشغلوا يف الوقت نفسه منصب رئيس ،ال جيوز ألعضاء اللجنة التنفيذية •
 دائمة.

 التالية: ماتتضطلع اللجنة التنفيذية ابمله •
  ما إذا كانت  ، تنظر اللجنة يفاالحتادإىل  االنضمام ،أو إلعادة ،م برملان بطلب لالنضمامإذا تقدن  أ(

من النظام األساسي مستوفاة، وتبّلغ اجمللس احلاكم ابلنتائج اليت توصلت  3الشروط الواردة يف املادة 
 ( 4)املادة  ،إليها
 ( 2الفقرة  17)املادة  ،لالنعقاد يف األحوال الطارئة ،تدعو اجمللس احلاكم ب(
 وتضع جداول أعماهلا املؤقتة؛ ،دورات اجمللس احلاكم ،ومكان انعقاد ،حتدد اتريخ ج(
 يف جدول أعمال اجمللس احلاكم؛ ،تبدي رأيها بشأن إدراج بنود إضافية د(
 3)الالئحة املالية، القاعدة  االحتادلس احلاكم برانمج العمل السنوي وميزانية تقرتح على اجمل هو(

 .(4الفقرة 
وذلك من خالل تقرير يقدمه  ،خالل دوراته أبنشطة اللجنة التنفيذية ،حتيط اجمللس علماً  و(
 ؛هارئيس
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اجمللس  يتخذهاأو  ،ونشاطاهتا يف تنفيذ القرارات اليت تتخذها اجلمعية ،تراقب إدارة األمانة ز(
 ؛كافة  الالزمة ،واملعلومات ،احلاكم، وتتلقى هلذا الغرض التقارير

اجمللس، كما حتدد شروط إىل  غية تقدمي اقرتاحهابُ  ،تدرس الرتشيحات ملنصب األمني العام ح(
 نه اجمللس؛تكليف األمني العام الذي يعيّ 

ت اعتمادات امليزانية اليت صوّ  أنّ  منح اعتمادات إضافية إذا تبنين  ،تطلب من اجمللس احلاكم ط(
جنة اا يف وتنفيذ براجمه. وجيوز للّ  االحتاداملطلوبة إلدارة  ،غري كافية لتغطية النفقات ،عليها اجمللس

 شريطة إبالغ اجمللس هبذا اإلجراء يف أقرب دورة له؛ ،األحوال العاجلة اا أن متنح هذه االعتمادات
)الالئحة املالية، القاعدة  ،االحتادتعهد إليه تدقيق حساابت  ،حساابت خارجي دققتعنيِّّ م (ي
 ؛(1الفقرة  13
)النظام األساسي للعاملني، والقسم  ،وبدالهتم ،حتدد جداول رواتب موظفي األمانة العامة (ك

 ؛الرابع(
 تضع الئحتها؛ (ل
 للوائح.طبقاً للنظام األساسي وا ،يكلفها هبا اجمللس احلاكم ،مهام أخرى تتوىل أيّ  (م

 
 (اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:2

وحىت الساعة  ،10:00من الساعة   ،2017 مارس آذار /  30 اخلميسيوم  اجللسة األوىل
 .18:00وحىت الساعة  ،15:00، ومن الساعة  13:00

وحىت الساعة  ،10:00من الساعة   ،2017 مارس آذار /  31 اجلمعةيوم  الثانيةاجللسة 
 .18:00وحىت الساعة  ،15:00ومن الساعة  ،13:00

وحىت الساعة  ،10:00من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءيوم  الثالثةاجللسة 
12:30. 
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 منتدى النساء الربملانيات: – 2
 دكا.يف مدينة  للمؤمترات الدويل بنغاابندو مركزيف  ،النساء الربملانيات منتدىينعقد 

 الدويل بنغاابندو مركز يف 136 العامة اجلمعية من كجزء  الربملانيات النساااااااء ملنتدى 25اااااااااااااااااااااال الدورة سااااااتعقد
من  ،2017 ،1 نيسااااااااااااان /أبريل الساااااااااااابتيوم  ملنتدىاقام وسااااااااااااي. بنغالدش دكا، يف( BICC) للمؤمترات
 الذي املشااااااروح، املؤقت األعمال جدولومت إحلاق  .مساااااااءً  6-2 و 12:30 حىتصااااااباحاً  9:30الساااااااعة 
 .2016 عاممن  األول تشريناكتوبر/  يف جنيف يف عقدت اليت دورته يف الربملانيات لنساءا مكتب وضعه
 
 متعلقة مدخالت وفريوساااااااا. 136 العامة اجلمعية أعمال يف مسااااااااامهته املنتدى ساااااااايناقش له، اجتماع أول يف
املعزز على أهداف التنمية  الدويل التعاون تشااااااااااجيع اجلمعية أعمال جدول من 5 رقم البند يف درياجلن نوعلاب

 الثانية اجللساااة وساااتتضااامن. للتنمية حمركاً  بوصااافها للمرأة املايل اإلدماج بشاااأن سااايما وال ،SDGsاملساااتدامة 
 .الفتيات متكني نع مث أخرى للمرأة السياسية املشاركة حول مناقشة
 األفريقية، اجملموعة عن واحد إقليمي ممثل: الربملانيات لنسااااءا مكتب يف الشااااغرة املقاعد لءمب املنتدىسااايقوم 
 الرتشااايحات أسااااس على االنتخاابت وساااتجرى. أوراسااايا جملموعة واحدةو  اهلادئ واحمليط آسااايا جملموعة واحدة
 .املقابلة اجليوسياسية اجملموعات من املقدمة
 االحتاد مجعيات إىل الوفود أعضاااااااااء لربملانينيا والرجال النساااااااااء من لكل مفتوح الربملانيات لنساااااااااءا منتدىإن 

 يف للمشاااااركة وفدكميف  األعضاااااء والنساااااء الرجال من كل  تشااااجيع على أحثكم فإنين ولذلك. الدويل الربملاين
 .املنتدى

 
 

 املشاركة: (1
تشارك يف أعمال النساء الربملانيات النساء أعضاء  ،ابجتماع النساء الربملانياتسب اللوائح اخلاصة حب

يف االجتماعات الدورية اليت يعقدها  ،ممن مت اختيارهن يف تشكيل الوفود املشاركة ،كافة  الربملاانت الوطنية
 الربملاين الدويل. االحتاد
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 اجللسات: ( 2
 النساء الربملانيات: منتدىاجتماع  –أ 
 

من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم النساء الربملانيات  منتدى جلسةتنعقد 
 . 18:00وحىت الساعة  ،14:00و من الساعة   ،12:30وحىت الساعة  ،09:30

 الربملانيات: مكتب النساءاجتماع  –ب 
 

من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم الربملانيات  األوىل ملكتب النساء اجللسة تنعقد
 .09:15وحىت الساعة  ،8:00

من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءالربملانيات يوم فستنعقد  ،اجللسة الثانيةأما 
 .18:20وحىت الساعة  ،16:30
 
 
 
 
 
 مشروع جدول األعمال: (3

 يناقش اإلجتماع جدول أعمال يتضمن البنود اآلتية:
 الربملاين النساء ملنتدى 25الوو الدورة رئيس انتخاب .1

 ترحيبية كلمة
 األعمال جدول إقرار. 2
 اجلندرية األنشطة. 3

 الربملانيات للنساء مكتب تقرير (أ)
 يف 2016 أكتوبر/تشرين األول 23 من دوراته يف املكتب مداوالت عن املشاركني إبالغ سيتم
 دكا. يف 2017 أبريل/نيسان 1ويف  جنيف

 تقرير جمموعة الشراكة اجلندرية. (ب)
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 اجملموعة. وتوصيات عمل على املشاركون سيقف
 اجلندرية املساواة بشأن األخرية الدويل الربملاين االحتاد بشكل موجز: أنشطة (ت)

 اجلندرية املساواة بشأن األخري الدويل الربملاين االحتاد عمل على املشاركني إطالع سيتم
. حول مراعاااة الربملاااانت للفوارق اجلناادريااة 2012 الاادويل الربملاااين االحتاااد خطااة عماال متااابعااة (ث)

 الفرص حول نقاااش يليااه ،للفوارق اجلناادريااةمراعاااة الربملاااانت  تقييم: الااذاة التقييم أدوات عرض
 اجلندرية. ملراعاة الفوارق الذاة التقييم عملية إجراء يف الربملاانت تواجه اليت والتحدايت
 صباحاً. 11:00ستختتم املناقشة الساعة 

 (FEM/25/4-Inf.1) جندري منظور من 136العامة  اجلمعية أعمال يف املساملة. 4
 :136 اجلمعيةالعامة أعمال جدول على التايل البند مناقشة إىل املشاركون سيدعى
اإلشاااااراك  بشاااااأن سااااايما وال ،SDGs املعزز على أهداف التنمية املساااااتدامة الدويل التعاون تشاااااجيع -

 (والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة) للتنمية حمركاً  بوصفها للمرأة املايل
 :التالية الفرعية املواضيع ملناقشة جمموعتني إىل وسينقسم املشاركون

 للمرأة لإلدماج املايل منه بد ال: السلبية الثقافية معايري وتغيري التنظيمية األطر إصالح: 1 موضوع
 النوع على القائم والعنف التمييزية التشااااااااااريعات. للمرأة املايل اإلدماج إىل الطريق يف العقبات من هناك العديد
إىل  املرأة مجيعها تقيد وصاااااااااول التمييزية والعادات االجتماعية واألعراف واألفكار اجلندرية الشاااااااااائعة، اجلندري
 وذلك اجلندرية الفوارق والتشاااااريعات أن تراعي وجيب على الساااااياساااااات. االقتصاااااادي والتمكني املايل اإلدماج
 النساء. أجل من تعمل اليت االقتصادي والتمكني املالية اخلدمات لتوفري

 والتمكني املالية اخلدمات إىل املرأة وصاااااااااول دون حتول اليت العقبات على القضااااااااااء كيفية  اجملموعة وساااااااااتناقش
 لتسااهيل ورصاادها وتنفيذها ،واالقتصااادية االجتماعية السااياسااات تصااميم عن كيفية وسااتكشااف. االقتصااادي
 هذا تدعم أن ميكن اجلندرية الفوارق موازانت تراعي إعداد كيفية  يف كما أهنا سااااااااااااااتنظر.  للمرأة املايل اإلدماج
 الرتويج يتم للمرأة مواتية بيئة يف يتوضاااع املايل اإلدماج أن من التأكد كيفية  أيضااااً  اجملموعة وساااتناقش. املساااعى
 يف التمييز على القضااااااااااااااااء كيفية  على املناقشاااااااااااااااات تركز وقد. اإلمنائي التعاون خالل ومن الدولة قبل من هلا

 يف التمييز على القضااااء يف املشااااركون ينظر وقد. التنقل وحرية واملمتلكات ،واألرض ،ابألسااارة املتعلقة احلقوق
 األكثر تكون النساء حيث واقتصاد الرعاية، الرمسي غري القطاع يف خاصة االجتماعي، والضمان العمل قوانني
 من املرأة متنع اليت التمييزية االجتماعية والعادات املعايري معاجلة سبل أيضا املناقشات تشمل أن وميكن .متثيال

 املايل. اخلدمات والدعم على احلصول
 بلداهنم. اإلبداعية اليت حتدث يف واملبادرات اجليدة املمارسات لتبادل املشاركون وسيدعى
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 ضعفا األكثر للنساء املالية واخلدمات الوصول إىل الفرص تعزيز: 2 موضوع
 الفئات احتياجات بتلبية املساااتدامة اإلمنائية وقد وعدت األهداف. العامل فقراء من ابملائة 70 النسااااء تشاااكل
 من كبري  بشااااكل للحد فعالة موضااااوعاً كاساااارتاتيجية املايل كان اإلدماج  إذا. وأن تشاااامل اجلميع ضااااعفاً  األكثر
 األكثر النسااااااااااااااء تفيد وحقاً  فعالً  تصااااااااااااال املقدمة املالية اخلدمات أن من التأكد علينا فإنه جيب الفقر، أتنيث
 أن جيب اقتصااااادايً  متكينها ودعم املالية اخلدمات إىل املرأة وصااااول حتسااااني برامج ،بناء عليه. وهتميشااااا ضااااعفا
 األزمات، حاالت يف والنساااااااء ،الريفية املرأة تشاااااامل أن وينبغي. النساااااااء مجيع وحقوق واقع االعتبار يف أتخذ

 فريوس ووضاااااااااع االجتماعية، احلالة العرق، أسااااااااااس على التمييز من متعددة والنسااااااااااء اللواة يواجهن طبقات
 اخل. اإلعاقة... أو ،السن أو ،الالجئني أو املهاجرين ووضع البشرية، املناعة نقص

 إىل النساااااااء مجيع وصااااااول فرص وتوساااااايع تكييف كيفية  حول اجليدة املمارسااااااات وتتبادل اجملموعة وسااااااتناقش
 التأمني االدخار، حسااااااااااااابت الصاااااااااااغرية، القروض الرمسية، القروضذلك  يشااااااااااامل أن وميكن. املالية اخلدمات
 إىل الوصاااااول كيفية  أيضاااااا اجملموعة وساااااتناقش. والدعم األطفال رعاية خدمات االجتماعية، املنافع الصاااااحي،

اليت ميكنهم االستفادة  املالية واخلدمات االقتصادية الفرص حول املهمشات النساء من جملموعات الوعي ورفع
 املوجه. والتدريب اإلرشاد برامج مع النساء من خمتلفة جمموعات توفري أمهية أيضاً  وسيحدد املشاركون. منها

 بلداهنا. اليت ختدث يف اإلبداعية واملبادرات اجليدة املمارسات لتبادل وستتم دعوة اجملموعة
 اليت التوصااايات على وساااتتم املوافقة . جمموعة لكل ومقرراً  رئيسااااً  سااايعني املنتدى مكتبه، من توصاااية على بناء

 الظهر. جلسته بعد يف الربملانيات النساء منتدى سيقدمها املقرران إىل
 بعد الظهر. 12:30صباحاً حىت الساعة  11:00ستجتمع كل جمموعة من الساعة  

 من بعد الظهر. 2:00سيستأنف املنتدى اعماله الساعة 
 
 الزجاجي السقف لكسر جديدة دوافع: للمرأة السياسية املشاركة. النقاش. 5

 يف املرأة بشااااااأن املتحدة واألمم الدويل الربملاين لالحتاد 2017 املرأة خريطة عن لعرض   املشاااااااركون ساااااايسااااااتمع
وبعدها ساايتم . 2016 عام خالل الربملان يف مظاهر التقدم والنكسااات للمرأة ساايطلعون على كما.  السااياسااة

 وحتديد والعاملية، الوطنية الساااياساااية احلياة يف املرأة جمال مشااااركة يف األخرية التطورات دعوة املشااااركني ملناقشاااة
 املشاركة. هذه تعزيز كيفية

 بعد الظهر 4:00وسيختتم النقاش الساعة 
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 غداً  املستدامة التنمية لتحقيق اليوم الفتيات متكني. نقاش حلقة. 6
حتقيق  أردان ما إذا ولكن. املسااااااااااااتدامة للتنمية 2030 أعمال جدول من ابرزة مسة هي اجلندرية إن املساااااااااااااواة

 حتساااااااااااانت األخرية، الساااااااااااانوات يف. اآلن الفتيات بتمكني نبدأ أن فإنه جيب ،2030 عام حبلول للمرأة إجناز
ال تزالن تواجهن  التمييز على أساااااس اجلنس   فإهننّ  ذلك، ومع. والصحة التعليم على الفتيات حصول فرص

 األعضاء وتشويه األطفال زواج مثل الضارة املمارسات وقد استمرت. والتهميش والعنف ،وعلى أساس السن
 مل نكرس اجلندرية إذا املساااااواة أهداف حتقيق يتم ولن. الفتيات حاضاااار ومسااااتقبل يف حتدي لإلانث التناساااالية
 لتبادل املشااااااااااااااركون وسااااااااااااايدعى. اليوم الفتيات لتمكني الالزمة واملوارد الساااااااااااااياساااااااااااااية واإلرادة الكايف االهتمام

 وضااااامان الفتيات حقوق دعم أجل من الربملاانت تعاجلها أن ينبغي اليت األولوايت وحتديد اجليدة املمارساااااات
 متكينها.

 بعد الظهر. 5:30وسختتم املناقشة الساعة 
 النقاش جملموعة املقررين تقارير. 7

 النساااااااااء مكتب رئيس معمن مث ساااااااايطلب املنتدى منهم التشاااااااااور . تقاريرهم النقاش ساااااااايقدم مقرري جمموعة
 الدائمة اللجنة مناقشات خالل ستقدم اليت التعديالت وإعداد للمنتدى، 25الاااااااااااااااااااااااااا الدورة ورئيس الربملانيات
 حىت السااااااااعة 2:30 أبريل/ نيساااااااان من السااااااااعة 2 املقررة ليوم األحد) والتجارة والتمويل املساااااااتدامة للتنمية

 (.مساءً  06:30
 الربملانيات النساء مكتب أعضاء انتخاب. 8

 كل  من واحد إقليمي ملمثل شااواغر هناك. الربملانيات النساااء مكتب يف الشاااغرة املقاعد مللء ساايدعو املنتدى
 أسااااااااااااااس على االنتخاابت وساااااااااااااتجرى. وأوراسااااااااااااايا اهلادئ واحمليط وآسااااااااااااايا األفريقية، اجملموعات من جمموعة

 اجليوسياسية. اجملموعات تلك من املقدمة الرتشيحات
 
 الربملانيات. النساء ملنتدى 26الوو الدورة انعقاد وموعد مكان. 9

 
 االنتخاابت: (5

 
 .الشواغر يف مكتب للنساء الربملانيات إىل ملءاملنتدى  سيدعى
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 وفيما يلي أمساء أعضاء املكتب ومناصبهم واتريخ انتهاء مدة عضويتهم:
 ( :2018- 2016املكتب ) –أ 
 مالحظات إنتهاء املدةاتريخ  اتريخ بدء املدة البلد االسم 

السيدة م. مينسا  الرئيس
 ويليامز

  2018 2016 انميبيا

النووووووائووووووب األول 
 للرئيس

  2018 2016 فرنسا السيدة م. أندريه

النوووووائوووووب الثووووواين 
 للرئيس

السيدة انشئة بت 
 سعود اخلروصية

  2018 2016 سلطنة عمان

 
 
 
 

 
 

 املمثلني اإلقليميني: –ب 
 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة املدةاتريخ بدء  البلد االسم 
 
 

 اجملموعة األفريقية

  2020آذار/ مارس   نيجرياي اآلنسة ف. أديدويني 
  2020آذار/ مارس    شاغر

  2018آذار/ مارس   انميبيا اآلنسة م. مينسا ويليامز
  2018آذار/ مارس   الغابون اآلنسة ج. إنزي موإندميبو

 
 
 

 اجملموعة العربية

الدكتورة هدى عبد الرمحن 
 صاح احلليسي

  2020آذار/ مارس   السعودية

السااااااااااااااايدة مارجريت عازر عبد 
 امللك

  2020آذار/ مارس   مصر

السااااااااايدة انشااااااااائة بنت ساااااااااعود 
 اخلروصية

النااااااااائااااااااب الثاااااااااين  2018آذار/ مارس   سلطنة عمان
 للرئيس احلايل

 السيدة سالف القسنطيين
 
 
 

  2018آذار/ مارس   تونس
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جمموعة آسوووويا واحمليط 

 اهلادئ

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

  ابكستان السيدة أ. خالد ابرفيز
 

  2018آذار/ مارس 

 
 جمموعة أوراسيا

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

 
جمووووموووووعووووووة أمووووريووووكووووووا 
الووالتوويوونوويووووووة وموونووطووقووووووة 

 يبيالبحر الكاري
 

  2020آذار/ مارس   بوليفيا السيدة إ. ميندوزا فرياننديز

  2020آذار/ مارس   بريو بيتيتا .ك السيدة

  2018آذار/ مارس   إكوادور ابديياالسيدة أ. أوكليس 

  2018آذار/ مارس   الدومنيكان فيسنيت. جيالسيدة 

 
 

 +12جمموعة 

  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

 
 أعضاء اللجنة التنفيذية: –ج 

 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم
تشااااااااااااااارين األول / أكتوبر   اجلزائر السيدة ف. بنباديس

2018 
 

السيدة م. ي. دي أوليفريا 
 فالنيت

تشااااااااااااااارين األول / أكتوبر   أنغوال
2019 

 

 فريير. وايم.  السيدة
 غوميز

تشااااااااااااااارين األول / أكتوبر   كواب
2020 

 

تشااااااااااااااارين األول / أكتوبر   جيالنرو  السيدة ج. الديغارد
2019 

 

  2019آذار / مارس   النيجر السيدة أ. حبيبو
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 :رؤساء دورات منتدى النساء الربملانيات – د

 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم
كيم   السيدة نغوين ذي

 نيان
  2017آذار / مارس   فيتنام

  2018آذار / مارس   زامبيا السيدة ن. لوو
 
 

 جتماع منتدى الربملانيني الشباب:ا – 3 
 دكا.يف مدينة  للمؤمترات الدويل بنغاابندو مركزيف  ،النساء الربملانيات منتدىينعقد 

 املشاركة: (1
مبن هم دون ساان اخلامسااة واألربعني.وميكن ألعضاااء  ،الربملانينيمت حتديد ساان الربملانيني الشااباب من 

واألعضااااء اآلخرون  ،املشااااركة يف املؤمتر كأعضااااء ،عاماً  45من هم دون  دكاالوفود املشااااركني يف اجتماعات 
 سنة يشاركون كمراقبني. 45فوق 

 
 اجتماع منتدى الربملانيني الشباب: –أ 

 ،10:00من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 02 األحدتنعقد جلسة منتدى الربملانيني الشباب يوم 
 .13:00وحىت الساعة 

 
 اجتماع جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب: –ب 

من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم تنعقد جلسة جمللس إدارة منتدى الربملانيني 
 .10:00وحىت الساعة  ،9:00

 (مشروع جدول األعمال: 3
 يناقش اإلجتماع جدول أعمال يتضمن البنود اآلتية:

 . إقرار جدول األعمال1
 . حتديثات البلد على مشاركة الشباب2
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تبادل املعلومات يتم مشاركة الشباب يف بلدان خمتلفة. وسوف  حولسيناقش املنتدى التطورات األخرية 
 والتحدايت واستخالص النتائج وتقدمي التوصيات.حول النجاحات 

 136اجلمعية العامة  أعمال يف املساملة. 3
 :وهي ،136 اجلمعية يف النظر قيد القرارات مشاريع شبايب منظور من املنتدى سيبحث 

 الدائمة اللجنة) السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل منع يف الربملان دور •
  ؛(نيالدولي واألمن ملللس

 اإلدماج بشأن سيما ال ،SDGs املعزز حول أهداف التنمية املستدامة الدويل التعاون تشجيع •
 (.والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة) للتنمية حمركا بوصفها للمرأة املايل

 إىل لتقدميها توصيات وضعيف  املنتدى أعضاء يرغب قدو . القرارات لمبناقشة وتعدي الدائمة للجانستقوم ا
 حول وخاصة ،136 اجلمعية ونتائج وقائع يف الشباب منظور إدراج كيفيةيف   أيضا املنتدى وسينظر. اللجان
 .للجميع والرفاه الكرامة يف حتقيق: املساواة عدم معاجلةو  العامة، املناقشة موضوع

 اإلدارة جملس أعضاء انتخاب. 4
 تنص اليت لمنتدى،ل العمل وطرققواعد  من 5 للقاعدة رقم وفقا إدارته جملس النتخابسيدعى املنتدى 

  :يلي ما على
 الربملاين الحتاديوسياسية لاجل اجملموعات من جمموعة كل  من اثنني ممثلني من اجمللس يتألف
  .وامرأة رجل الدويل،

من مساء   6:00 الساعة من العام األمني إىل خطياً  الرتشيحات تقدمي اجليوسياسية اجملموعات على جيب
 .2017نيسان  /أبريل 1 السبت يوم

 عضوية مدةو . اجمللس يف عضوا يكون الذي الرئيس، انتخابسيتولون  حديثا ناملنتخبو  اجمللس وأعضاء
 .2019 آذار /مارس هنايةستستمر إىل  جمللسيف ا حديثا املنتخبني األعضاء

 (2017) املنتدى وأنشطة العمل خطة ومناقشة حتديث. 5
 .الشباب مشاركة تدعم اليت 2017 لعام ةاملخطط الدويل الربملاين االحتاد أنشطة املنتدى سيناقش

 قبل من مشرتكة مبادرة هووهذا املوضوع . ليعمل جدا صغريا ليس حلملة  خاص حدثوسيتم إطالق 
 اإلمنائي املتحدة األمم برانمج الدويل، الربملاين واالحتاد الشباب، حول املتحدة لألمم العام األمني مبعوث
 والنهوض والنمو الدعوة أجل من شباب ومبادرة للشباب األورويب واملنتدى اإلنسان، حقوق ومفوضية

(YIAGA .)املعلومات، من ملزيد. )الرائسة ملنصب الرتشح يف الشباب حق دعم إىل احلملة وهتدف 
 (http://www.nottooyoungtorun.org راجع

http://www.nottooyoungtorun.org/
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 (2017 أكتوبر/ تشرين األول) 137 للجمعية التحضريية األعمال. 6
 إىل يهدف الذي الشبايب املراجعة تقرير إلعداد مقررا املنتدى عمله، سيعني طرققواعده و  من 6 للمادة وفقا

 القرارو . الدميقراطية بشأن العاملي عالنإلل 20ااال الذكرى: مشاركة خرباتنا املتنوعة القرار مشروع يف املسامهة
. 137 الدويل الربملاين االحتاد مجعية يف اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة قبل منسيتم اعتماده 

 .2017 عام نيسان /بريلأ 30 حبلول القرار مشروع على مكتوبة خالتادوجيب أن ترسل امل
 أعمال من يستجد ما. 7
 

 االنتخاابت: (4
ومناصبهم  األعضاءوفيما يلي أمساء  يف جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب،  الشواغر سيتم ملء 

 واتريخ انتهاء مدة عضويتهم:
 

 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم 
السيد سعيد صاح  الرئيس

 الرميثي
اإلمارات العربية 
 املتحدة

   

  2017آذار/ مارس   نيجرياي السيد ر. إغبوكوي اجملموعة األفريقية

  2017آذار/ مارس   زمبابوي السيدة م. دزيفا

 
 اجملموعة العربية

السيد سعيد صاح 
 الرميثي

اإلماااارات العربياااة 
 املتحدة

  2017آذار/ مارس  

  2017آذار/ مارس   مصر السيدة ر. أ. علواين

جمموعوووووة آسووووووووووويوووووا 
 واحمليط اهلادئ

  2017آذار/ مارس   كمبوداي السيد ماين هون
  2017آذار/ مارس   الفيليبني السيدة م. ألفارز

  2017آذار/ مارس   ستانز قريغي السيد أ. دمريبك جمموعة أوراسيا
     شاغر
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جمموعووووووة أمريكووووووا 
الالتينيوووووة ومنطقوووووة 

 البحر الكارييب

  2017آذار/ مارس   األرجنتني يلالسيدة س. كريكس

  2017آذار/ مارس   اإلكوادور الالسيد د. فنتيميّ 

 
 +12جمموع 

  2017آذار/ مارس   كندا السيد ن. إرسكيم مسيث
     

 
 

 
 . اجتماع اهليئات واللجان اخلاصة األخرى:4

 أيضاً اجتماعات اهليئات واللجان اخلاصة التالية: 135تنعقد يف إطار اجلمعية 
 : جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني  .1
 تنعقد على النحو التايل:  (اجللسات:1 

وحىت الساعة  ،9:30من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 31 اجلمعةيوم  اجللسة األوىل
 .18:00وحىت الساعة  ،14:30، ومن الساعة 13:00

وحىت الساعة  14:30من الساعة   2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم  اجللسة الثانية
18:00. 

وحىت الساعة  ،14:30من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم  اجللسة الثالثة
18:00. 
وحىت الساعة  ،9:30من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 01 اإلثننييوم  اجللسة الرابعة 

13:00. 
وحىت الساعة  ،14:30من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءيوم  ةاجللسة اخلامس

18:00. 
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 :  أمساء األعضاء ومناصبهم (3
 
 ومناصبهم واتريخ انتهاء مدة عضويتهم: األعضاءفيما يلي أمساء 

 
 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم 

كاااااانون اثين/ ينااااااير  أفغانستان ف. كويف ةالسيد الرئيس
2017 

تشااااااااااااااارين أول/ أكتوبر 
2020 

 

 السيد ب. فابريتيوس انئب الرئيس 
 

كاااااانون اثين/ ينااااااير  أملانيا
2017 

تشااااااااااااااارين أول/ أكتوبر 
2019 

 

 
 
 
 
 

 األعضاء

السيد علي عبد   علي 
 حسني العرادي

  2020نيسان /أبريل   البحرين

الساااااايد أ. ب. ميم فازيل 
 تشودهوري

  2018 يوليومتوز/   بنغالدش

  2017نيسان /أبريل   اململكة املتحدة كليود أ.   اآلنسة 
  2019آذار /مارس   السنغال السيد أ. غيي

  2017نيسان/ أبريل   سويسرا السيدة م. كينري نيلني
تشااااااااارين األول /أكتوبر   األرجنتني ف. بينادوالسيد 

2021 
 

تشااااااااارين األول /أكتوبر   الكونغو الكا -السيد ب. مبوكو
2017 

 

  2021نيسان /أبريل   فنزويال سولورزانو السيدة د.
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 : جلنة القضااي املتعلقة ابلشرق األوسط.2 
 (اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:1

 
وحىت الساعة  ،15:00من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم  اجللسة األوىل

18:00. 
وحىت الساعة  ،17:00من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 03 اإلثننييوم  الثانيةاجللسة 
18:30. 
 :  أمساء األعضاء ومناصبهم (2
 ومناصبهم واتريخ انتهاء مدة عضويتهم:) األصيل والبديل (  األعضاءفيما يلي أمساء 

اتريخ بدء  البلد االسم  
 املدة

 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة

 الرئيس
  2018آذار / مارس   تشيللي اآلنسةد.ابسكال أليندي

 األعضاء

  2018آذار / مارس   فلسطني السيد عزام األمحد
  2020آذار / مارس   اإلمارات السيد حممد علي حممد احملريزي

تشاااااااااااااااارين األول / أكتوبر   إيطاليا السيد ج. فارينا
2017 

 

  2020آذار / مارس   فرنسا السيدة س.غيتيت 
تشاااااااااااااااارين األول / أكتوبر   ليزوتو السيدة ن. موتسامي 

2019 
 

تشاااااااااااااااااريااان األول /أكاااتاااوبااار   إندونيسيا السيد ر.  مناوار
2018 

 

تشاااااااااااااااااريااان األول /أكاااتاااوبااار   سويسرا السيد ف. موري
2018 

 

     
تشاااااااااااااااااريااان األول /أكاااتاااوبااار   سلوفينيا السيد م. اتنزنر فاتوفك

2018 
 

  2018آذار/ مارس   بلجيكا السيدة س. فيني
     شاغر
     شاغر
     شاغر



176 

 

 جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين: .3
 (اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:1

 .15:00وحىت الساعة  ،11:30من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم  جلسة
 

 :  أمساء األعضاء ومناصبهم (2
 
 ومناصبهم واتريخ انتهاء مدة عضويتهم: األعضاءفيما يلي أمساء 

 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم 
اآلنسة ن. علي  الرئيس

 أسيجاف
 تشاااااااااااااااااااريااااان أول/ أكاااااتاااااوبااااار  إندونيسيا

2017 
 

أكااتااوباار تشاااااااااااااااارياان األول /   اجلزائر ي. مفتايل السيدة اجملموعة اإلفريقية
2016 

 

  2020مارس آذار /   موريتانيا السيد أ. دوفال

 
 اجملموعة العربية

مثابة حاج  السيدة
 عثمان حسن

  2020مارس آذار /   السودان

     شاغر
جمموعة آسوووووووووويا واحمليط 

 اهلادئ
اآلنسااااااااااااااااااااة ن. علي 

 أسيجاف
  2019آذار/ مارس   إندونيسيا

ر. ح. السيد م. 
 حراج

  2019مارس آذار /   ابكستان

 روسيا اآلنسة ف. برتينكو  جمموعة أوراسيا
 يةاالحتاد

  2017أبريل نيسان /  

تشاااااااااااااااااريااان األول /أكاااتاااوبااار   قريغيزستان السيد ك. زولوشيف
2020 

 

أكاااتاااوبااار تشاااااااااااااااااريااان األول /  فنزويال السيدة د. فيغريا
2020 
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جمموعة أمريكا الالتينية 
 ومنطقة البحر الكارييب

الساااااااااااااااياااد ل. دوكياااه 
 غراسيا

أكاااتاااوبااار تشاااااااااااااااااريااان األول /  كولومبيا
2018 

 

 
 +12جمموع 

أكااتااوباار تشاااااااااااااااارياان األول /   السويد اآلنسة م. غرين
2019 

 

أكااتااوباار تشاااااااااااااااارياان األول /   بلجيكا السيد ب. ماهو
2019 

 

 
 واملولود احلديث الوالدة والطفل:  اللجنة االستشارية حول مرض فقدان املناعة وصحة االم .4
 النحو التايل:اجللسات:  تنعقد على  (1
 .17:30وحىت الساعة  ،14:30من الساعة    2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم 

 :  أمساء األعضاء ومناصبهم (2
 ومناصبهم واتريخ انتهاء مدة عضويتهم: األعضاءفيما يلي أمساء 

 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم 
  2018أيلول/ سبتمرب   تنزانيا السيد ف. ندغوليل الرئيس

     شاغر انئب الرئيس
 
 
 
 
 

 األعضاء

  2019أيلول/ سبتمرب   أرمينيا السيد أ. اببلواين
  2021شباط/ فرباير   أسرتاليا اآلنسة ب. ابير
  2019تشرين اثين/ نوفمرب   بلجيكا السيد أ. ديتكس

  2019تشرين اثين/ نوفمرب   السويد اآلنسة ي. كارلسون

  2019أيلول/ سبتمرب   إيطاليا اآلنسة ب. لوكاتيللي
  2019متوز/ يوليو   بنغالدش السيد ح. ميالت

  2019تشرين أول/ أكتوبر   روندا السيد س. سيبوهورو
  2018متوز/ يوليو   اهلند السيد ك. سوالنكي
مجاااااااااااااااااااااهاااااااااااااااااااااوريااااااااااااااااااااة  السيد ف. سواريز

 الدومينيكان
  2018تشرين اثين/ نوفمرب  

الااوالايت املااتااحاااااااادة  اآلنسة ب. يل املستشار اخلاص
 األمريكية

   

 



178 

 

 (:اجلندرية) موعة الشراكة بني الرجال والنساءجم .5
 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل: (1

 .10:00وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ، 2017 مارس/  آذار 31 اجلمعةيوم  اجللسة األوىل
 .10:00وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءيوم  الثانيةاجللسة 

 
 :  أمساء األعضاء ومناصبهم (2

 من قبل اللجنة التنفيذية: املعينني أمساؤهم أدانه، تتألف هذه اجملموعة من األعضاء األربعة التالية
 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم 
    جيالنرو  السيدة ج. إلديغارد الرئيس
 

 األعضاء
    كينيا السيد إ. إيثورو

    اإلمارات السيد أ. جاسم أمحد
م. مينسا  السيدة
 ويليامز

    انميبيا

 
 :احلوار حول قربصمسّهلي جمموعة  .6

 
 :  أمساء األعضاء

 يف  الربملاين الدويل االحتادجملس من قبل  ،التالية أمساؤهم أدانه السادة األعضاءمت تعيني 
 :كبديل للجنة السابقة ملراقبة الوضع يف قربص  ،1998سبتمرب أيلول /

 مالحظات اتريخ إنتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد االسم
    إيرلندا . بوركيالسيد ب

السيد ب. فان دن 
 دريش

    بلجيكا

السيد ج. دي ماتوس 
 روزا

    برتغال
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 األخرى: االجتماعات. 5
 :اجتماع مع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية -1
 

 .12:30وحىت الساعة  ،11:00من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم 
 

 
 اجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت الوطنية: -2

 على النحو التايل: اجللسات تنعقد
وحىت الساعة  ،11:00من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم  اجللسة األوىل

 . 17:30وحىت الساعة  14:30، ومن الساعة 12:30
وحىت الساعة  ،10:00من الساعة    2017 أبريل/  نيسان 03 اإلثننييوم  الثانيةاجللسة 
 . 17:30وحىت الساعة  14:30ومن الساعة  ،12:30

وحىت الساعة  ،10:00من الساعة  ،  2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءيوم  الثالثةاجللسة 
 . 17:30ىت الساعة وح 14:30ومن الساعة   ،12:30
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 :االحتادملء الشواغر يف أجهزة  -سابعاً 
 

 136شغل الشواغر يف أثناء انعقاد اجلمعية العامة 
 

 الربملاين الدويل قبل افتتاحتم نشر قائمة مؤقتة بشواغر هيئات االحتاد الربملاين الدويل على موقع االحتاد يس
 اجلمعية. 

لالحتاد الربملاين  واهليئات الرئيسية اللجان تقدمي طلبات الرتشح إىل األعضاء مدعوة للنظر يف إن الربملاانت
 يتوفر لدى املرشحني جيب أن (. e/comtees.htm-http://www.ipu.org/strctالدويل )
 مهتمن قبل برملاان ، قدر املستطاع،وجيب مساعدهتم املذكورة، عمل اهليئات يف جماالت قدر املستطاع، اخلربة،
االحتاد الربملاين الدويل  اجلدد يف األعضاء االحتاد الربملاين الدويل. حنث مهامهم كشاغلي مناصب يف يف تنفيذ
 الرتشيحات. على تقدمي يف االحتاد الربملاين الدويل مناصب حالياً  نيشغلو  الذين ال واألعضاء

أبريل/ نيسان، من الساعة  1يوم  ورؤساء اللجان الدائمة اجليوسياسية اجملموعات اجتماع لرؤساءسيعقد و  
ضور إىل ح مدعوون واللجان الدائمة أيضاً  اجليوسياسية اجملموعات إن أمناء. 12:30حىت الساعة  11:00

 اهلام. االجتماع هذا

 
 :اللجنة التنفيذية - 1
 :التايل النحو على واحد، عضواإلدارة  جملس فإنسينتخب  نيسان، 5 يف

 العربية اإلمارات) أمحدعلي جاسم  األستاذ السيد حمل ليحل شاغر واحد:   العربيةاجملموعة 
 اإلدارة مجلسلل 200ااال الدورة يف التنفيذية اللجنة انتهت مدة عضويته يف الذي( املتحدة

ميكن  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات، مالحظة :
 خدمة وتقدمي ملراقبة ،2017 أبريل/ نيسان، 4 الثالاثء صباحاً من يوم 09:30 حىت الساعة تقدميها 
 .املستندات

 

 

http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm
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 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني: – 2
 
( املتحدة اململكة) كلويد  أ الساااااايدة حمل ليحاللنساااااااء ا من عضااااااويناحلاكم  لسسااااااينتخب اجمل نيسااااااان، 5 يف

 للمجلس احلاكم.  200اااللتني تنتهي عضويتهما يف املكتب يف الدورة ال( سويسرا) كينري نيللن  .م والسيدة
 تقدمميكن للربملانيات النسااااااااااااااااء فقط  احلايل، وتكوينه اجلندرية املسااااااااااااااااواة تعزيز نع اللجنةقواعد  ضااااااااااااااوء يف

 .واغرالش هلذه ترشيحاهتن
 على املتاحة االستمارة ملءات املرشح من يطلب اللجنة، هذه لعضوية حمددة معايري االعتبار بعني األخذ مع
 ،(chrp.pdf-e/miscel/form-http://www.ipu.org/hr) الااادويل الربملااااين االحتااااد موقع
مرفقة  الرتشاااااااااااااايحات،وميكن تقدمي . املعايريهلذه  اتاملرشااااااااااااااح وفاء كيفية  عن معلومات مجعإىل  دفاليت هتو 
 السااااااااعة حىت مكتمل، ومنوذج ،(أقصاااااااى كحد  ةواحدصااااااافحة ) خمتصااااااارة ذاتية وسااااااارية ،موقعة تغطية رساااااااالةب

 .2017نيسان /أبريل 4 الثالاثءصباحاً من يوم  09:30
 
 
 األوسط: الشرق شؤون جلنة-3
على  تعديالت اعتماد أعقاب يف اللجنة، إىلمن النساء  أعضاء ثالثةاحلاكم  لسسينتخب اجمل نيسان، 5 يف

  .199 الا دورته يف احلاكم لساجمل قبل من اللجنةقواعد 
 على 2.2 املادةوتنص . حبكم منصاابهما اممنه اثنان ،عضااواً  14 من اللجنة تألفساات املعدلة، للقواعد وفقاو 
جيب أن متثل اجملموعات اجليوسااااياسااااية يف و  اجلنس نفس من وايكونكحد أقصااااى جيب أن   أعضاااااء ساااابعة" أن

 ".ممكن عدد كرباللجنة أب
 ميكن تقدميها  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات،
 .2017 ،نيسان /أبريل 4 الثالاثء يومصباحاً من  09:30 حىت الساعة
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 القانون الدويل اإلنساين: حرتاماجلنة تعزيز  – 4
 
 :التايل النحو على عضوين،سينتخب اجمللس احلاكم  نيسان، 5 يف

مل يتم  الذي الشااااغر املنصاااب لشاااغل رجل قبل من ملؤه مطلوبشااااغر واحد  اجملموعة العربية
 للمجلس احلاكم. 199 الااا الدورة يفإشغاله 

 برتينكو ف الساااااااااااااايدة حمل لتحل امرأة قبل من ملؤه مطلوبشااااااااااااااااغر واحد  أوراسيا جمموعة
 للمجلس احلاكم. 200ال الدورة يفاليت تنتهي واليتها  (الروسي االحتاد)

 ميكن تقدميها  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات،
 .2017 ،نيسان /أبريل 4 الثالاثء يومصباحاً من  09:30 حىت الساعة

 
 

 
 مكتب النساء الربملانيات: – 5
 
 :التايل النحو على عضوين،سينتخب اجمللس احلاكم  نيسان، 5 يف

 يفمل يتم إشاااااغاله  الذي الشااااااغر املنصاااااب لشاااااغل ملؤه مطلوبشااااااغر واحد  اجملموعة العربية
 للمجلس احلاكم. 199 الااا الدورة

 (الروساااااي االحتاد) برتينكو ف السااااايدة حمل لتحل ملؤه مطلوبشااااااغر واحد  أوراسيا جمموعة
 للمجلس احلاكم. 200ال الدورة يفاليت تنتهي واليتها 

 ميكن تقدميها  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات،
 .2017 ،نيسان /أبريل 4 الثالاثء يومصباحاً من  09:30 حىت الساعة
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 الربملانيات النساء مكتب
 على الربملانيات، نسوووووووواءال ملكتب إقليميني ممثلني ثالثة الربملانيات لنساااااااااااءا منتدىسااااااااااينتخب  أبريل، 1 يف

 :التايل النحو
 واحد إقليمي ممثل :األفريقية اجملموعة
 واحد إقليمي ممثل :اهلادئ واحمليط آسيا جمموعة
 واحد إقليمي ممثل :أوراسيا جمموعة

 من بعد ظهر يوم00 :13 قبل السااااعة الرتشااايحات تقدمي على املعنية اجليوساااياساااية اجملموعات تشاااجيع ويتم
 .2017 أبريل/نيسان 1 السبت
 
 :الربملاين الدويل االحتادمنتدى الربملانيني الشباب يف  –6
 
  .إدارته جملس املنتدى سينتخب نيسان، 2 يف

 من جمموعة كل  من اثنني ممثلني من لساجمل يتألف أن جيب لمنتدى،العمل ل طرقو  قواعد من 5 للمادة ووفقا
 .وامرأة رجل الدويل، الربملاين الحتادل اجليوسياسية اجملموعات
 1 السبت يوم من مساء 18:00 الساعة قبل الرتشيحات لتقدمي اجليوسياسية اجلماعات إىل موجهة والدعوة
 .2017 نيسان /أبريل

 

جتديد  حيث يتم. 2017مارس يف آذار / جلميع املقاعد تنتهي  إدارة املنتدى عضاااوية جملسمدة  مالحظة :
 جملس إدارة املنتدى بشكل كامل.

 
 مكاتب اللجان الدائمة: - 6
 :التالية االنتخاابت الدائمة اللجانستجري  ،نيسان /أبريل 4 يف
 
 اللجنة الدائمة الثانية للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة:-1

 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر :+ واحد عشر االثنا جمموعة
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 اللجنة الدائمة الثالثة للدميقراطية وحقوق اإلنسان:-2

 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر : األفريقية اجملموعة
 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر :+ واحد عشر جمموعة االثنا

 

 الدائمة الرابعة لشؤون األمم املتحدة:اللجنة  -4
 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر : أوراسيا جمموعة
 أمريكووووووا الالتينيووووووة من جمموعووووووة
 :والكارييب

 
 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر

 
ية إبحدى اللغتني عمل معرفة املرشاااحني يكون لدى أن املساااتحسااان من املكتب، هذا عمل خلصاااوصااايات نظرا

يف مكان  ألنشاااطةللمشااااركة يف  السااافر على ينوقادر  الفرنساااية، أو اإلجنليزيةالرمسيتني لالحتاد الربملاين الدويل: 
 .نيويورك يف املتحدة األمم قرإقامتها ويف م

 

جيب أن تكون مصحوبة بسرية ذاتية اليت ، ات اجليوسياسيةالرتشيحات من اجملموعميكن تقدمي مالحظة :
حىت موعد االنتخاابت اليت ستجري يف اجللسة ، و بيان خربة املرشحخمتصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(، مع 

ابإلضافة إىل  لجنة،اليت تغطيها ال لقضاايمعرفته ابو  الربملان يف جنةللا عضو حتديد مع األخرية من كل اللجان.
العضو  برملان من لتزاماب أيضا مصحوبة الذاتية السريةوجيب أن تكون . للمرشح الكاملة االتصال تفاصيل

 .العامة اجلمعيات إىل القادمة الوفودأنه من ضمن و  عمله يفأبنه سيدعمه/سيدعمها  ملرشحا
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العربية: الربملانية االجتماع التنسيقي للوفود - اثمناً   

 
 املوافق السبتيوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادتعقد وفود اجملموعة العربية داخل 

، األولالطابق  ،قاعة ويندي اتون ، يف 14:30الساعة  ولغاية، 13:00الساعة  عند، 01/04/2017
، 136جدول أعمال كل من اجلمعية  علىوذلك للتشاور حول القضااي املدرجة  ، مركز بنغاابندو الدويل للمؤمترات

 للمجلس احلاكم. 200والدورة 
 أن يناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية البنود اآلتية ،مانة العامة لالحتاد الربملاين العريبوتقرتح األ

آذار  21-20لالحتاد الربملاين العريب الذي انعقد يف الرابط يومي  24بناء على القرارات الصادرة عن املؤمتر 
 :2017مارس  /

 إقرار جدول األعمال. -1
)دولة االمارات  ،اإلستماع لعرض من السيد علي جاسم أمحد، عضو اجمللس الوطين االحتادي -2

العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل، حول الربملانية العربية املتحدة (،  ممثل اجملموعة 
 اعمال اللجنة.

 اكز الشاغرة يف اللجان الدائمة والفرعية لالحتاد.ما تبقى من ترشيحات للمر اإلتفاق على  -3
بطلب دعم  الطلب املقدم من اجمللس الوطين الفلساااااااااااطيين ابسااااااااااام اجملموعة العربية التأكيد على  -4

يف  سااااااااتنعقدلالحتاد الربملاين الدويل، واليت  136إضااااااااافة بند طارئ على جدول أعمال اجلمعية 
 ، بعنوان:2017إبريل  5-1يف الفرتة من   دكا

"االستيطان اإلسرائيلي يف دولة فلسطني احملتلة غري قانوين ومدمر حلل الدولتني: دور 
 .الربملاانت"
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 تبادل اآلراء حول التعديالت املطروحة على النظام األساسي واللوائح لالحتاد الربملاين الدويل. -5
الربملانية الكويتية برائسااة معايل األسااتاذ مرزوق علي الغا   للشااعبة عمبد التأكيد على قرار املؤمتر -6

اجملموعاة  الربملاانياة العربياة يف اللجناة التنفياذياة من أجال  ممثالرئيس جملس األماة الكوييت خمااطباة 
حبيث  ،اختاذ االجراءات الالزمة  املتعلقة ابجراء تعديل على أنظمة ولوائح االحتاد الربملاين الدويل

يعاااد  أننظمااة ولوائح وقواعااد االحتاااد الربملاااين الاادويل جيااب أعلى أن الاادولااة اليت ختااالف ينص 
والدورة  137النظر يف عضاااااويتها يف االحتاد، متهيداً لعرض التعديل على اجتماع اجلمعية العامة 

روسيا  –للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل املقرر عقدها يف مدينة سانت بطرسربغ  201
 .2017/ أكتوبر  أولخالل شهر تشرين –االحتادية 

 ما يستجد من أعمال. -7
 

إبدراج طلبًا يف جنيف  ،األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل تلقتحىت اتريخ إعداد هذه املذكرة 
 :على جدول أعمال اجلمعيةالبنود الطارئة االتية، 

 عنوان البند الشعبة الربملانية
 سياسات أكثر تشدداً حول اهلجرة، وخطر انتهاكات حقوق االنساناختاذ  املكسيك 

للتصااااااااااادي للمجاعة غري املسااااااااااابوقة واليت تؤثر  عاملياً دعم الربملاانت الختاذ اجراءات  اململكة املتحدة
 على املاليني من الناس.

 اجملاعة اليت بتعرض هلا سكان اليمن وجنوب السودان والصومال ومشال كينيا بلجيكا
 

كما تقدمت اليوم الشووووعبة الربملانية الفلسووووطينية ابسووووم اجملموعة  الربملاين العربية  بطلب إدراج بند 
 طارىء حتت عنوان:

 في دولة فلسطين المحتلة اإلسرائيلي االستيطان
 دور البرلمانات: غير قانوني ومدمر لحل الدولتين
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:للمجموعة اإلسالميةاالجتماع التنسيقي  - اتسعاً   

 
  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادداخل  اإلسالمية الربملانية تعقد وفود اجملموعة

 
:اآلسيويةللمجموعة االجتماع التنسيقي  -عاشراً   

 
،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادداخل  الربملانية اآلسيويةتعقد وفود اجملموعة   

 
:الدويل الربملاين االحتاد داخلالربملاين العريب  االحتاد عمل– عشر حادي  

 
 الربملاين الدويل: االحتادالربملاين العريب داخل  االحتادعمل 

 
الربملاين الدويل، خالل املؤمتر  االحتادالربملاين العريب، عضواً مراقِّباً، يف  االحتادأصبح  1974يف عام /
 (.1974والسبعني )طوكيو/ احلادي
الربملاين  االحتادالوثيق مع الشبعب الربملانية العربية األعضاء يف  الربملاين العريب، ابلتعاون االحتادواستطاع 

 :الربملاين الدويل جتّلى يف عدة أمور االحتادجناحاً ملحوظاً داخل  الدويل، أن حيقق

o  جملس كولومبو عام  ويل منذالربملاين الد االحتادقبول اجمللس الوطين الفلسطيين عضواً مراقباً يف
1975،  

o طرح القضااااية الفلسااااطينية وقضااااية الصااااراع يف الشاااارق األوسااااط على جداول أعمال جمالس 
ومؤمتراته، واختاذ قرارات تدين االحتالل اإلساااااااارائيلي وسااااااااياسااااااااته القائمة على القمع  االحتاد

يف سااااابيل الفلساااااطيين  واالساااااتيطان، وتؤيد النضاااااال املشاااااروع الذي خيوضاااااه الشاااااعب العريب
  حقوقه الوطنية املشروعة.

o االحتاااد إقااامااة وتعزيز العالقااات مع أعااداد كبرية من الربملااانيني، املشاااااااااااااااااركني يف اجتماااعااات 
  للقضااي العربية العادلة. ارتفاع عدد الربملانيني املؤيدينإىل  الربملاين الدويل، األمر الذي أدى
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o املناصاااب  حات كثرية يف تويل العديد منوعلى الصاااعيد التنظيمي حققت الوفود العربية، جنا
التنفيذية، رائسااااااة ونيابة  ، عضااااااوية اللجنةاالحتاد: رائسااااااة االحتاداإلدارية احلاكمة يف أجهزة 

  ...مكتب النساء الربملانيات رائسة عدد من جلان الدراسة واللجان اخلاصة األخرى ورائسة
o  1993أبريل  -نيسان  الربملاين الدويل اعتباراً من االحتاداعتبار اللغة العربية لغة رمسية يف. 

الربملاين الدويل اليت  االحتادالربملاين العريب الالئحة الداخلية للمجموعة العربية يف  االحتادكما أصوووووووووووودر 
 تنص على اآليت:

 الالئحة الداخلية للمجموعة
  الربملاين الدويل االحتادالعربية يف  

 (1املادة ) 
وتتكون اجملموعة من وفود الربملاانت العربية األعضاء يف «. اجملموعة الربملانية»الربملاين العريب  االحتاديُنشئ 
 الربملاين الدويل. االحتاد

 (2املادة )
الربملاين الدويل جتاه القضااي  االحتادتنسيق مواقف الربملاانت العربية داخل إىل  هتدف اجملموعة العربية

 . الربملاين الدويل االحتادجدول أعمال اجتماعات واملوضوعات املطروحة على 
 (3املادة ) 

 ختتص اجملموعة العربية ابآلة: 
 إقرار جدول أعمال االجتماع.  .1
 .االحتادإقرار الرتشيحات العربية للمناصب الشاغرة يف أجهزة  .2
 .االحتادأجهزة إىل  إقرار املقرتحات العربية املقدمة .3
 .االحتادإقرار البنود الطارئة املقدمة من اجلانب العريب على جدول أعمال  .4
 الربملاين الدويل. االحتاددعم طلبات الربملاانت العربية لالنضمام لعضوية  .5
 من هذه الالئحة. -10-املوافقة على تعديل نظام اجملموعة العربية وفقاً للمادة  .6

 (4املادة ) 
 من:  للمجموعة هيئة استشارية تتكون

 الربملاين العريب، أو من ينوب عنه. االحتادرئيس  .1
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 ممثل اجملموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل. .2
 الربملاين الدويل. االحتادممثلي اجملموعة العربية يف مكاتب اللجان الدائمة يف  .3
 ممثلي اجملموعة العربية يف اهليئات األخرى. .4
 اد الربملاين العريب، حبكم منصبه سكرترياً عاماً للهيئة. األمني العام لالحت .5

 (5املادة )
 ختتص اهليئة االستشارية ابآلة:

 إعداد جدول أعمال اجتماع اجملموعة العربية. .1
اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لتنسيق املواقف الربملانية العربية جتاه القضااي واملوضوعات املدرجة  .2

الربملاين الدويل،  االحتادالربملاين الدويل، كذلك جتاه املناصب الشاغرة يف  االحتادعلى جدول أعمال 
 والبنود الطارئة، ومتابعة ما مّت عليه االتفاق يف تلك االجتماعات.

تلك إىل  عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي اجملموعات اجليوسياسية األخرى لنقل وجهة النظر العربية .3
رؤية مشرتكة معها واحلصول على أتييدها لوجهة النظر إىل  املواقف معها للتوصلاجملموعات، وتنسيق 

 إبالغ اجملموعة العربية بنتائج االتصاالت.و العربية، 
 دراسة مقرتحات تعديل نظام اجملموعة العربية، ورفع تقرير عنها للمجموعة العربية. .4

 (6املادة ) 
الربملاين الدويل، وللمجموعة أن تعقد  االحتادتعقد اجملموعة العربية اجتماعني ابلتزامن مع دورة اجلمعية وجملس 

 اجتماعات أخرى. ويشرتط لصحة االجتماع حضور أغلبية أعضاء اجملموعة.
 (7املادة )

اجملموعة إىل  عن أنشطتهم وأعماهلمالربملاين الدويل تقدمي تقارير دورية  االحتادعلى ممثلي اجملموعة العربية يف 
 العربية.

 (8املادة )
لكل شعبة وطنية صوت واحد، ويكون التصويت برفع األيدي ما مل يتعلق األمر برتشيحات املناصب 

 فيكون سرايً.
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 (9املادة )
األمانة العامة للمجموعة العربية وتتوىل  -حبكم اختصاصها  –األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب هي 

 االختصاصات التالية: 
 التحضري واإلعداد الفين الجتماعات اجملموعة العربية. .1
 وسياسية األخرى.إبالغ اجملموعة الربملانية العربية بنتائج اتصاالت اهليئة االستشارية مع اجملموعات اجلي .2
تعميم النتائج وما مّت التوصل إليه من اتفاقات بشأن تنسيق املواقف والقضااي املدرجة على جدول  .3

 .االحتادالشبعب األعضاء يف إىل  االحتادأعمال 
تنفيذ التكليفات الصادرة من اهليئة االستشارية للمجموعة سواء يف إطار االتصال ابلدول األعضاء  .4

 أو غريها من اجملموعات اجليوسياسية األخرى. 
رصد مواقف اجملموعات اجليوسياسية األخرى جتاه القضااي، املناصب الشاغرة، البنود الطارئة املدرجة  .5

 الربملاين الدويل، وتلقي مواقف الدول العربية األعضاء بشأهنا. داالحتاعلى جدول أعمال اجتماعات 
إبالغ الدول األعضاء جبدول أعمال اجملموعة العربية الذي انتهى إليه اجتماع اهليئة االستشارية  .6

 للمجموعة العربية. 
يف اجتماعات  تقدمي الدعم الالزم ملمثل اجملموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لنقل وجهة النظر العربية .7

 اللجنة التنفيذية واإلجابة على استفساراته إذا طلب ذلك.
 الربملاين الدويل، وإبالغها لوسائل اإلعالم. االحتادإصدار نشرة إعالمية عن اجتماعات  .8

 
 (10مادة )

شعب أعضاء على األقل، ويعد املقرتح انفذًا إذا وافق عليه ثلثا أعضاء  3يعّدل هذا النظام ابقرتاح من 
 اجملموعة.

****** 
 

ات الربملانية الدولية االحتادالربملاين العريب نظام عمل ممثل اجملموعة العربية يف  االحتادكما وضع   –
 واإلقليمية والذي ينص على اآليت:

 ات الربملانية الدولية واإلقليميةاالحتادنظام عمل ممثل اجملموعة العربية يف 
 بعد االطالع:
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 الربملاين العريب؛ االحتادعلى ميثاق  -
 وعلى النظام الداخلي لالحتاد الربملاين العريب؛ -
 الربملاين الدويل؛ االحتادوعلى الالئحة الداخلية للمجموعة العربية يف  -
وعلى الالئحة الداخلية للمجموعة العربية يف احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر  -

 اإلسالمي؛
ات الربملانية الدولية واإلقليمية االحتادالربملاين العريب إنشاء نظام عمل ممثل اجملموعة العربية يف  االحتادقّرر 

 وفق اآليت:
 املادة األوىل
 التعريفات

 :ممثل اجملموعة الربملانية العربية
 ات الربملانية الدولية واإلقليمية. االحتادممثل اجملموعة الربملانية العربية يف 

 : االجتماعات اليت يشارك فيها ممثل اجملموعة الربملانية العربية بصفته ممثالً عن اجملموعة العربية. االجتماعووووات
 املادة الثانية

 االحتادالتنسيق والتعاون بني ممثل اجملموعة الربملانية العربية وبني الربملاانت العربية و إىل  يهدف هذا النظام
 الربملاين العريب. 

 دة الثالثةاملا
 خيتص ممثل اجملموعة الربملانية العربية ابآليت:

الربملاين العريب يف القضااي واملوضوعات  االحتادإبداء الرأي وطرح وجهات النظر اليت متثل رأي  .1
 حمل النظر يف االجتماعات الربملانية الدولية واإلقليمية.

 ات املمثل فيها. االحتادالدفاع عن املواقف العربية يف  .2
 ات املمثل فيها. االحتادتبين املبادرات واملقرتحات العربية يف  .3
 ات املمثل فيها. االحتاددعم طلبات الوفود العربية يف  .4
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 املادة الرابعة
 يلتزم ممثل اجملموعة الربملانية العربية ابآلة: 

، وموافاة األمني الربملاين العريب عن كل اجتماع يشارك فيه االحتادرئيس جملس إىل  إعداد تقرير ورفعه .1
 العام لالحتاد بنسخة من هذا التقرير.

واألمني العام لالحتاد الربملاين العريب قبل كل اجتماع للتعرف على  االحتادالتنسيق مع رئيس جملس  .2
 رأي اجملموعة العربية يف املوضوعات والقضااي حمل النقاش يف هذه االجتماعات. 

جتماعات اليت تعرّب عن وجهة نظره الشخصية وتتعارض عدم إبداء رأي أو طرح وجهة نظر يف اال .3
 مع وجهة النظر العربية. 

عدم التعبري عن وجهة نظر دولته إذا كانت متعارضة مع وجهة نظر عربية مشرتكة يف قضية أو  .4
 موضوع ما. 

 املادة اخلامسة
إبمداد  –كل حبسب مسؤولياته   –واألمني العام لالحتاد الربملاين العريب  االحتاديلتزم كل من رئيس جملس 

ممثل اجملموعة الربملانية العربية بتقرير واف  عن املوقف العريب يف القضااي واملوضوعات حمل النقاش يف االجتماعات 
 الربملانية الدولية واإلقليمية بصفته ممثالً عن اجملموعة العربية. 
 ةاملادة السادس

، ابستطالع رأي الربملاانت االحتاديلتزم األمني العام لالحتاد الربملاين العريب، حتت إشراف رئيس جملس 
ات الربملانية الدولية واإلقليمية. وأن يتم موافاة االحتادالعربية يف القضااي واملوضوعات واملبادرات والطلبات من 

ممثل اجملموعة الربملانية العربية بنتائج هذه االستطالعات قبل ثالثة أسابيع على األقل من املشاركة يف اجتماعات 
 ات الدولية واإلقليمية.االحتاد

 املادة السابعة
مع الربملاانت العربية ملعرفة موقفها، واستطالع ملمثل اجملموعة الربملانية العربية إجراء اتصاالت مباشرة 
ات الربملانية الدولية واإلقليمية، على أن حييط االحتادرأيها يف مبادرة أو مقرتح يرى أنه يعزز املصاح العربية يف 

 ه االتصاالت. ، واألمني العام لالحتاد الربملاين العريب بنتائج هذاالحتادممثل اجملموعة الربملانية العربية رئيس جملس 
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 املادة الثامنة

ات أمام االجتماعات االحتاديقدم ممثل اجملموعة الربملانية العربية تقريرًا سنواًي عن نتائج مشاركاته يف 
 ين الربملاين الدويل واحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي. االحتادالتنسيقية العربية يف كل من 
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 :معلومات تنظيمية – عشر اثلث

 
 

 
 :معلومات عامة -1

 تطبيق اجلمعية العامة على اهلواتف اخلليوية
متاحاً ( A136th Assembly App) 136تطبيق اجلمعية العامة على اهلواتف اخلليوية  سيكون
 الربملاين الحتادالذكية" ل "الورقة سياسة من كجزء  ،2017 عاممن  الثاين كانون  /يناير أوائل يف جماان، للتحميل
 .الدويل

 يف متوفرة سبانيةإلوا الفرنسية النسخة ستكونو . فقط اإلجنليزية ابللغة متاحة واجهةهناك  املرحلة، هذه يف
اإللكرتوين  املوقع على والفرنسية اإلجنليزية ابللغتني للمستخدمني خمتصر دليل نشر يتم وسوف. املناسب الوقت
 .واملعلومات التسجيل مكتب يف ،الطلب على بناء توزيعه،و 

 املندوبني مشاركة وتسهيل ،الرمسية االحتاد واثئقل نرتنتإلااملباشر عرب  لتشاورتسهيل ا لتطبيقإن الغرض من ا
 .الدويل الربملاين االحتاد مجعيات يف

 

 تطبيق اجلمعيىة العامة لالحتاد الربملاين الدويل 

 على اهلواتف النقالة

 

 املستخدمدليل 
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 حتميل التطبيق

 حتقق من التحديثات
                       والوصااااااااااااااول إىل خمزن التطبيق ،. الذهاب إىل املتجر املناسوووووووووووب 1

 وخمزن اللعب على اندرويد. IOSهزة على أج
، IOS. إذا كانت تسااااااااااااااتخدم أجهزة التحقق من التحديثات.  2

وحتقق من القائمة لرتى ما إذا كان أي  التحديثاتأنقر على عالمة 

 احلصول على التطبيق
  والوصول إىل خمزن التطبيق على ،. الذهاب إىل املتجر املناسب 1

 ندرويد.أوخمزن اللعب على  IOSأجهزة 
ختطى  ،Wnidowsأو  Blackberryهاتف إذا كانت تسااااااااتخدم 

التطبيق املوجودة ، وساااااتحتاج اساااااتخدام نساااااخة الويب من هذه اخلطوات
 على الرابط:

http://crowd.cc/s/gYpu 
. تثبيت التطبيق. احبث عن اسااااااااااام ذلك احلدث، واسااااااااااام التطبيق، أو  2

 املنظمة اليت تستضيفه . وعندما جتد التطبيق، أنقر على حتمليه أو تثبيته.
 الرئيسية. بعد التثبيت، ستظهر أيقونة على الشاشة

 

http://crowd.cc/s/gYpu
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 تسجيل الدخول عن طريق دعوة

 حتميل التطبيق
. إجياااد دعوتااك. حتقق من برياادك اإللكرتوين عن رسااااااااااااااااالااة  1

 الدعوة من االحتاد الربملاين الدويل.
ليتم نقلااك إىل متجر  حتميول التطبيق. حتمياال التطبيق. أنقر  2

 وانتظر ليتم تثبيت التطبيق على جهازك.   حتميلالتطبيق. أنقر 

 التحقق من حسابك
. وعنااادماااا ينتهي التطبيق من التثبيااات، العودة إىل الوودعوة.  1

 افتح دعوتك من الربيد اإللكرتوين مرة اثنية.
 .حتقق احلسابأنقر على 

. أنقر فتح التطبيق إلكمااال عمليااة التحقق تثبيووت حتققووك.  2
 من خالل العالمة التجارية هلاتفك النقال.

يف الصاااااااااااااافحة التالية، ساااااااااااااارتى أنه ابلفعل مت تنفيذ رمز التثبيت 
 .النهايةاخلاص بك مسبقاً، كل ما عليك فعله هو النقر على 
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التطبيقاتعن طريق الدخول تسجيل   

 احلصول على بريد اإللكرتوين
يف خمزن التطبيقاااات  إجيااااد تطبيق احلااادثحتميووول التطبيق. .  1
. حتميوول( والنقر على اجلمعيووة العووامووة لالحتوواد الربملوواين الوودويل)

قونته على الشاااااااااشااااااااة ، أنقر على أيوعندما يتم تثبيته على جهازك
 الرئيسية جلهازك.

. إدخال امسك األول واالسم اخلاصة بكإدخال التفاصيل .  2
. أدخل عنوان التايلاألخري حيث يكون مطلوابً، من مث أنقر على 

بريدك اإللكرتوين الذي ترغب إبرسال رسالة التحقق إليه، مث أنقر 
 مرة أخرى. التايل

 التحقق من حسابك
خلروج من التطبيق وفتح الربياااااااد ادعوتووووووك. العودة إىل .  1
 لكرتوين للتحقق.اإل
 حتقق احلساب قر علىأن
تفعيل حسوووووووابك. أنقر على فتح التطبيق إلكمال التحقق .  2

 عن طريق تطبيق هاتفك النقال.
يف الصاااااااااااااافحة التالية، ساااااااااااااارتى أنه ابلفعل مت تنفيذ رمز التثبيت  
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  خصوصيتكإدارة 

 يف اخلصوصيةوضع ملفك الشخصي 
 لديك كان  إذا. الوصااول إىل إعدادات ملفك الشااخصااي.  1

وضعه  ميكنك الشخصي، ملفك رؤية ميكنه من على السيطرة
 .اخلاصإىل 
 يف Hamburger أيقونة على نقرأ الدخول، تسااجيل بعد
 ، من مث أنقر امسك أعلى الشاشة.اليسار أعلى
 ملف إعدادات من العلوي اجلزء يف. الصوووووووووووندوق تفقد.  2

 وضاااااااع" اااااااااااااااااااااال اجملاور املربع أن من أتكد بك، اخلاص التعريف
 .حمدد" اخلاص ىلإ امللف

 متاماً  هإخفاؤ  أو
. الرتكيز على املؤمتر؟ افتح احلضاااااااااااور قائمة إىل الوصاااااااااااول.  1

 دليل احلدث، وأنقر على أيقونة احلضور.
املظللة يف  يقونةاأل على نقرأ ،احلضوووووووووووور خيارات تغيري.  2

 .احلضور خيارات لفتح يمنيال أعلى
" احلضور قائمة على أظهرين" جبوار التمرير شريط أن من أتكد
 عليك العثور على ينقادر  الزمالء احلضااااااااااااورلن يكون و . مغلق
 لدى الكل. القائمة على
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 التواصل عرب الشبكة

 معلوماتكمشاركة 
. بعد الدخول، أنقر على الوصوووووووول إىل قائمة احلضوووووووور.  1

 أيقونة احلضور.
 يف ترغب الذي الشاااااااااااخص على العثور. إرسوووووووووال طلب.  2

 طريق عن إما معه بك اخلاصاااااااة االتصاااااااال معلومات مشااااااااركة
 يف البحث شااااااااااااريط ابسااااااااااااتخدام أو القائمةمن خالل  التمرير
 .الشاشة من العلوي اجلزء

من مث أيقونة اإلضااافة إلرسااال طلب تواصاال،  أنقر على امسه،
 وإذا قبل، ستتبادالن املعلومات.

 مواصلة  الدعوة
 على قرأن. يب اخلاصوووووة االتصوووووال جهات إىل الوصوووووول.  1

. Side navالتوسااااااع جانباً  لفتح  hamburger أيقونة
مث اتصااااااالة، هنا ساااااتجد قائمة جبميع احلضاااااور الذين تتبادل 

 املعلومات معهم.
. إجياد الشااااااااااخص الذي هتتم به الربط خارج التطبيقات.  2

 والتقيته للتو والنقر فوق امسه.
 االجتماعية الشااااااابكات مجيع تظهر صااااااافحة إىل نقلكسااااااايتم 
 أي فوق نقراجملموعة الكلية. أ حساااب إىل احلضااور اليت تربط
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ديعاترتيب مو   

 ترتيب موعد
. أنااااقاااار عاااالااااى أيااااقااااوناااااااة انووووتووووقوووووول إىل جوووووودول أعوووومووووووايل.  1

Hamburger  ،من مث جدول أعمايليف أعلى اليسار. 
 جدول صااااااااافحة من اليمىن الزاوية أعلى يف. دك. إنشااااااااااء موع 2

)+(، أنقر عليها للوصااول إىل إضااافة  اجلمع عالمة ساارتى أعمايل
 صفحة نشاط.

أعطِّ موعاادك امساااً، باادايااة وهنااايااة للتوقياات. وعناادمااا تنتهي، أنقر  
ذوي  احلاضاااااااارين مجيعإىل  الفور على دعوات إرسااااااااال ساااااااايتم. متّ 

 الصلة.

 وضع تذكري
 يف  hamburger أيقوناااااة على نقر، أفتح موعوووود.  1

 .أعمايل جدول مث اليسار، أعلى
 حتميلهاااا مت اليت املواعياااد كاااافاااة  ملعرفاااة تقوميال خالل من انتقااال

 منهااا أي على قرأن. بااك اخلاااص الزمين اجلاادول يف مساااااااااااااابقاااً 
 .عنها التفاصيل من املزيد ملعرفة
 االسااااتفادة ميكنك التفاصاااايل صاااافحة من. وضااااع تذكري.  2 
 بشأن موعد. لتذكريك تنبيه لضبط الساعة رمز من
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 إنشاء مالحظات

 كتابة أفكارك
. بعااد تسااااااااااااااجياال الاادخول إجيوواد البنوود املتعلق حبوودثووك.  1
 يف ترغاااب قاااد احلضااااااااااااااوراملتحااادث، أو  الااادورة، على لعثوروا

 دليل يف املناساابة األيقونة على النقر طريق عن مالحظة إنشاااء
 من خالل قائمة البند. التمرير مث دث،احل

 عندما جتد البند الذي تبحث عنه، انقر عليه.
 إلحضار رصاص قلم أيقونة على نقر. أكتابة مالحظتك.  2

، أدخل أراءك، بك اخلاصااااااااااااااة املفاتيح ولوحة فارغة صاااااااااااااافحة
 .متّ مالحظاتك، وأفكارك، وعندما تنتهي انقر 

 مث تصديرها
 أيااااقااااوناااااااة عاااالااااى نااااقاااارأ. االنوووتوووقووووووال إىل موووالحوووظووووووايت.  1

hamburger  مالحظاة مث اليسار، أعلى يف. 
نظمتهاااا من خالل  قاااد كناااتاليت   املالحظاااات سااااااااااااااتجاااد هناااا

 اجللسة.
 على قرالذي ساااارتساااال مالحظاتك إليه. أن املكان اختيار.  2

 تولد فاجملموعة الكلية وساااااو و  اليمني أعلى يف املشااااااركة أيقونة
 اخلاصااااااة املالحظات كافة  حيتوي إلكرتوين بريد مشااااااروع تلقائيا
 الربياااااد عنوان إدخاااااال هو باااااه القياااااام علياااااك ماااااا كااااال.  باااااك

 .إرسال فوق نقرلا مث اإللكرتوين،
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 خالصة نشاط

 

" ستظهر املشاركات اليت متت من My feed"تغذييت 
اتصاالتك، ابإلضافة إىل اجللسات اليت قمت بتصنيفها، 
وأشرت إليها، وشاركت هبا، أو اليت أضفتها إىل جدولك 

 الزمين.
 احلدث."مجيع النشاطات" يوضح مشاركاتك هبذا 

 معلومات التطبيق

 

الوصول إىل معلومات مفصلة حول ما ميكن للجمعية العامة 
 لالحتاد الربملاين الدويل أن تعرضه عليك.

 الصحيفة اليومية

 

الوصول إىل الصحيفة اليومية اليت تقدم لك آخر التحديثات 
 على برانمج االجتماعات واملعلومات املهمة األخرى.

 خدمة املندوبني

 

إذا كنت حتتاج إىل حجز قاعة اجتماعات، أو االتصال 
 ذلك، إىل وما املتكلمني، تسجيل على ابلصحافة، أو التعرف

 املزيد. ملعرفة هنا أنقر
 مستندات

 

مجيع املستندات املتوفرة على املوقع اإللكرتوين لالحتاد الربملاين 
إليها من الدويل، ابللغتني االنكليزية والفرنسية، ميكن الوصول 

 هنا.
االحتاد الربملاين 

 الدويل
 تعرف أكثر على املنظمة، من تكون... إخل 

 خرائط

 

إجياد طريقك حول مركز املؤمترات واملباين احمللقة به )عرب 
 الشارع(، اجلديد.

 معلومات رمز اإلدخال
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 الربط الشبكي
 

مشاركة معلوماتك مع احلاضرين اآلخرين الذين قاموا بتحميل 
 التطبيق.

 شركاء

 

املنظمات اليت حتضر اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل، 
أين حنن ذاهبون بعد ذلك، إذا كنت تريد معلومات أكثر 

 حول املكان، أضغط هنا.
 معلومات عملية

 

إذا كنت تريد حجز غرفة يف الفندق، أو البحث عن مطعم، 
أو طلب سيارة أجرة...إخل، اكتشف كيف ميكنك ذلك من 

 غط هنا.خالل الض
 برامج

 

مقسمة يوماً بيوم: خريطة لتجد قاعة االجتماعات، 
 واملستندات ذات الصلة...إخل.

وسائل التواصل 
  االجتماعي

لرتى ما حيدث على حساب االحتاد الربملاين الدويل على 
تويرت، أو التحقق من صور اجلمعية العامة على فليكر 

Fliker. 
 

 
 

 معلومات إضافية
سيوزع على الوفود عند الذي  ابلدورة يف دليل اجلمعية العامة املزيد من املعلومات املتعلقةسيتم توفري 

وسيجد املندوبون أيضاً كل يوم يف مجيع غرف االجتماعات ويف مكتب التسجيل واملعلومات، . دكاالتسجيل يف 
www.ipu.org/conf)- الدويلوكذلك على املوقع اإللكرتوين لالحتاد الربملاين 

136agnd.htm)e/ آخر املستجدات حول تقدم جريدة يومية  ،وتطبيق اجلمعية على اهلواتب اخلليوية
 .برانمج االجتماعات وغريها من املعلومات اهلامة

 

 

 :التسجيل -2
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 .2017مارس/ آذار  17يطلب من مجيع الوفود احرتام املوعد النهائي للتسجيل يف 

تعليمات  4امللحق مجيع الوفود استخدام نظام التسجيل اإللكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل. ويتضمن يرجى من 
. ونوصي 2016 ديسمرب/ كانون األول 1حول كيفية استخدام النظام، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 

 النظام. إىل  لوفد للولوجامنسق ، ميكن اعتباره بتعيني شخص واحد فقط

 على الربيد االلكرتوين التسجيل خدمةبقسم  االتصال وفودميكن لل صعوابت، حال واجهتكم يف
postbox@ipu.org . ميكن  االنرتنت، على تسجيلال الربملان على األسباب من سبب تعذر ألي إذاو

 . (60 41 919 22 41+)وفد إما عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الفاكس الإرسال تشكيلة 

 30 اخلميس يوم من اعتبارا BICCالدويل  املؤمترات مركز يفمفتوحاً  علوماتاملو  التسجيل مكتبسيكون و 
 نيسان /أبريل 4 - آذار /مارس 31 من ومساًء  6:00 صباحاً حىت الساعة 9:00 آذار من الساعة /مارس
 إىل صباحا 8 الساعة من نيسان /أبريل 5 األربعاء يوم وكذلك مساء، 7 الساعة اىل صباحا 8 الساعة من

 مساء 6 الساعة

 
 
 
 :الّلغات  -3

 اإلجنليزية، العربية،) الدويل الربملاين االحتاد يف العمل لغات إىل الفورية الرتمجة الدويل الربملاين لالحتاد األمانة ستقدم
 .النظامية اهليئات مجيع اجتماعات يف( واإلسبانية الفرنسية،

كما مت ختصيص أربع قنوات أخرى للرتمجة الفورية للغات الصينية والياابنية والربتغالية والروسية يف جلسات 
وميكن  ،قصورات جماانً  هذه املميتقدويتم اجلمعية العامة واجمللس احلاكم، ولبعض جلسات اللجان الدائمة. 

 فرق الرتمجة الفورية هلذه اللغات.ن قبل ماستخدامها 

أن يستخدموا لغة أخرى شريطة أن يرتبوا ترمجة حديثهم فورايً إىل إحدى وبشكل استثنائي، ميكن للمندوبني، 
من قبل شخص مكلف من قبلهم سيسمح له )اإلنكليزية والفرنسية( اللغات الرمسية لالحتاد الربملاين الدويل 

مجة. وإلاتحة الوقت الكايف إلجراء مجيع الرتتيبات الالزمة، يتعني على الوفود دخول إحدى مقصورات الرت 

mailto:postbox@ipu.org
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-Ms. F. Steinigهوانغ -تنيغسبري املرتمجني الفوريني )السيدة االتصال مسبقًا بوقت كاف بك
Huangإضافة إىل ه الكلمة. فيالجتماع الذي ستلقى ة ل( أو مرتمجي مقصورة اللغة اإلنكليزية املخصص
نسخ عن احلديث املرتجم إىل إحدى اللغات الرمسية لالحتاد الربملاين الدويل إىل كبري  تم تسليم مثاينذلك، سي
 .اآلخرين اللغة اإلنكليزية لتوزيعها على املرتمجني الفوريني مقصورةاملرتمجني أو 

 PDFصيغة  يف اإللكرتوين الربيدعرب  الوفود إرسال نسخة الكرتونية من خطاهبم يف املناقشة العامةجيب على 
. حبيث أيضاً تضمن من إلقاء الكلمة على األقلساعات  3قبل  ،speeches@ipu.org على العنوان
 .األخرى العمل لغات إىل الفورية الرتمجة منجودة عالية 

تكون وس اجلمعية صفحة على العامة املناقشة يف تسلم اليتوبقدر املستطاع، سيتم نشر نصوص البياانت الرمسية 
والفرنسية واإلسبانية فقط  اإلجنليزية، للغةاب اخلطبفإن  التقنية، القيود بسببو . اجلمعية سجالت من جزءا

 ترمجة من ميكنها وضع يف ليست الدويل الربملاين الحتادالعامة ل األمانة أنسيتم نشرها، وبرجاء املالحظة 
 .اخلطب نصوص

لس احلاكم واللجان الدائمة وبقية هيئات االحتاد الربملاين الدويل، إضافًة الواثئق املتعلقة بعمل اجلمعية العامة واجمل
 ، ستكون متاحة على موقع االحتاد الربملاين الدويل:136إىل الفعاليات األخرى اليت تقع خالل اجلمعية العامة 

e/136agnd.htm-www.ipu.org/conf ، على اهلواتف اخلليوية ابإلضافة إىل تطبيق اجلمعية
Assembly App. 

 املنظمة من الكربون انبعااثت من للحد الدويل الربملاين لالحتاد احلاكمة اهليئات اختذته الذي القرار مع متشياو 
ملختلف جلسات  الواثئق جمموعات من ،فقط حمدود عدد طباعة ستتم الورقية، النفاايت من حلدا ومواصلة
 .اجلمعية

 :اإلقامة يف دكا-4
ستقبال، حجز الفنادق االسفر املندوبني إىل دكا، مثل خدمة بيع األمور اللوجستية املتعلقة ابلنسبة إىل مج

العامة الستخدام املوقع الذي أنشأه برملان بنغالديش للجمعية ندعو الوفود وأتشريات دخول، وما إىل ذلك، 
 . www.ipu136bangladesh.orgوهو:  136

 إقامةتضمن أيضا تفاصيل خبصوص ت وثيقة معلومات عامة،وسريسل مع الدعوة اليت يوجهها برملان بنغالدش 
معلومات إضافية، مبا يف ذلك خيارات حلجوزات الفنادق عرب اإلنرتنت، على كما يتم إاتحة املندوبني يف دكا.  

يف أقرب وقت ممكن. ونذكر  الفنادقطلبات حجوزات تقدمي جيب و املوقع اإللكرتوين للربملان املضيف أيضا. 

http://www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm
http://www.ipu136bangladesh.org/
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نادق تتحملها تكاليف السفر الدويل واإلقامة يف الففإن االحتاد الربملاين الدويل،  ممارسةالوفود أنه متشيا مع 
 مؤسساهتم.

 :بنغالديش لربملان الوطنية األمانة من بسهولة إضافية ومساعدات وميكن احلصول على معلومات
  1451 817 2 880 +هاتف  136اجلمعية العامة 

  1452 817 2 880 +فاكس  بنغالديش برملان أمانة
  ،.orgipu136@ipu136bangladeshبريد الكرتوين  Sangsad Bhabanسانغساد هببان 

-Sher-e البنغالية النجار-ي-شري
Bangla Nagar  

 ipu136bd@gmail.com بريد الكرتوين 
 

  www.ipu136bangladesh.orgموقع الكرتوين  بنغالديش ،1207-دكا
. (أتشرية الدخول على احلصول وطلبات) الوفود إبقامة املتعلقة املسائل مجيع عن املسؤول هو بنغالدش إن برملان
 .الربملان إىل مباشرة األمور هبذه املتعلقة املراسالت مجيع ترسل أن ينبغي ولذلك

 
*  * 

إىل  هنا أن تؤديأمالحظات من ش ورجائي إبداء أي ،مكررًا أملي أن حتقق  هذه املذكرة الفائدة املرجوة
 الربملانية املختلفة.تطوير نوعية املذكرات املستقبلية املتعلقة ابلفعاليات 

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

 اجملموعة.
 وتقديري وتفضلوا بقبول وافر احرتامي    

 
 فايز الشوابكة
 

 
 األمني العام

 لالحتاد الربملاين العريب
 


