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 136اجلمعية 
 االفتتاح حفل. 1
 أبري /  نيسررررررررراد 1 السررررررررربت يوم شبنغالد ربملادل(  South Plazaاجمل ع اجلنويب ) يف ا ف  اح حف  أقيو

 السيد  الشعبية، شبنغالد مجهورية وزراء ر يس. السعاد  صاح حبضور  ،مساءً  30خ7 السا ة يف 2017
 .حسينة شيخةال
 وزراء ر يس حيا     قصررررررررررري فيلو و رض. العرآد الكرمي م  آاي  وتالو  ش،لبنغالد الوطين النشرررررررررريد أداء مت

 .الرمح  جمي  ويخ بنغاابندو السيد األو ، شبنغالد
 

 برملان رئيسة (،Shirin Sharmin Chaudhuryتشودري ) شارمن شريين السيدة رحبتمث 
 بعض ووصفت. 136الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  اجل عية تنظيو يف وار وا الذي  أولئك ووكر  املشار ني جب يع ،بنغالدش
 ي  ك  أد يف أملهررا    وأ ربررت. شوبنغالد د ررا يف والفولكلور وامل بخ والثعررافررة وال رراريخ اجلغرافيررا  وانرر 
 منذ شبنغالد حعع ها اليت اإلجنازا  بعض  ىل وأورررررررررررررار . البلد  وان  بعض    املزيد معرفة م  املندوبود
 حتعيق  لى الع   ،الفعر  لى العضرررررررراء ،اإلمجايل احمللي النات  بزايد  ي علق في ا ا سرررررررر عال ،  لى حصرررررررروهلا
 ال ن ية أهداف حتعيق يف واإلسررهام ،ال كنولو يا يف ا سرر ث ار ،الصررحية الن ا   حتسررني ،اجلنسررني بني ال كافؤ
 .شبنغالد يف الربملانية والدميعراطية العانود وسياد  الدس ور أمهية  لى وودد . املس دامة

 

 والفجو  العوملة، ذلك يف مبا ،حالياً  العامل يوا هها اليت لل حداي  ي صررررررررررررررردوا أد للربملانيني املهو ورأ  أّد م 
  لى ال حداي  ل لك ال صررررررررردي م   زء ين وي وسررررررررروف. املناخ وتغري ،النامية والبلداد امل عدمة البلداد بني

 السررررر اح يف الدويل الربملاين ا حتاد مث  منظ ا  اسررررر  رار وضررررر اد الدميعراطية الع ليا  يف الشرررررباب  ورررررراك
  ىل ود ت. مشرررررررررت ة رؤى وت وير اجليد  امل ارسررررررررا  وتباد  مبناقشررررررررة العامل أحناء مجيع يف وغريهو للربملانيني

 .وسل ي ووام   اد   امل بناء ل  كني للحاضري  السياسية اللغة
 

 الســــياســــية للشــــ ون املســــاعد العام األمني (،Miroslav Jencaجينكا ) مريوســــال  الســــيد وتال
 السيد فإد ،سابعاً  برملانياً  وبصف ه. غوترييس. أ السيد امل حد ، لألمو العام األمني م  رسالة ،املتحدة ابألمم

 و رررراد. الرررردويل الربملرررراين وا حترررراد امل حررررد  األمو بني وثيعررررة  القررررا   قررررامررررة  لى  بري   أمهيررررة يعلق غوترييس
 وحدد. والعاملية احمللية الشررررؤود بني حامسة صررررال  هلو و انت أفعا ،  ىل ال  لعا  حتوي  سررررل ة لل شررررر ني
 ابريس اتفاق وتنفيذ املس دامة، ال ن ية أهداف خال  م  املعيشية الظروف حتسني مشلت  ام،   مني  أولوايته
. العامل لسررركاد أفضررر  خدمة تعدمي أ   م  واألم  للسرررالم امل حد  األمو هيك  و صرررالح املناخ تغري بشررر د
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عاان  وامل ا سرررررررررررر بعاد ألد املسرررررررررررراوا ،  دم م  واحلد ا    ا ي ال  اسررررررررررررك زايد   لى اجل عية برت يز ورح 
 تعاطفاً  ا ثر  امل خلق اىل ود ا. والعنف األم  انعدام م  دورا   ىل ؤدايدي ما  ثرياً   املسررررررررراوا  بعدمد ملعرتانا

 .وسالماً  ومشو ً 
 

 االحتاد رئيس (،Saber Hossain Chowdhuryشـــــودري ) حســـــني صـــــابر الســـــيد ورحب
ورررررررررررعوره     وأ رب. اجل عية و دار  خت يط يف ورررررررررررارك م      ووررررررررررركر احلاضرررررررررررري  جب يع ،الدويل الربملاين

 يف و  يداً  هاري حتضررررررمت  اليت الدويل الربملاين الحتادل  عيةمث  هذه اجل تسرررررر ضرررررريف بالده ألدابل واضررررررع الع يق 
 املسررا   لبعض وسرر  صرردى شبنغالد يف اإلطالق  لى يععد دويل حدث أ رب اجل عية و انت. رأسرره مسررعط
ي حععت فهخ شبنغالد حعع ها اليت النجاحا   ىل وأورار. العاملي الربملاين األ  ا   دو  يف  حلاحاً  األ ثر
  ا أنه جنح يف جتار    املناخ، تغري موا هة يفأصرررربحت أ ثر مرونة و  ،اجلندرية املسرررراوا  جما  يف  بري   خ وا 

 يفحعق اآلد ا   فاء الذايت و  ،الفعر براث  م  وررخص مليود 50 رفع وقد العامل، أحناء مجيع يفاملنسررو ا  
 .الغذاء جما 

 

  انت   ذا تعليصرررررررررررره م  بد   تفاوتً خلعت      هنا أيضرررررررررررراً  زااي،العديد م  امل توفر العوملة أد م  الرغو و لى
تكود  أد لأل ضررررررررررررررراء ينبغي ،العامة اجل عيةخال  يف و . )امل  رفة غالباً( للعامل مل حتعق النجاحلرؤى البديلة ا

 احللو  تسررر فيد أد وينبغي. الثرو  ل وزيع احلايل للن وذج لل  بيق قابلة بدا    جياد أ   م مناقشررراصو صرررر ة 
 .الرويد و  ة واحل الربملانية الدبلوماسية مث  الدميعراطية األطر مزااي م 

 

 األمو مع العوي وتعاونه والش ولية، وال نوع ال عددية يف امل  ثلة ،الدويل الربملاين لالحتاد املر زية العيو  ىل وأوار
 ال ن ية أهداف ا   اد ذلك يف مبا الدويل، لل ج  ع الر يسررية العرارا  م  لعديداب الفعالة ومشررار  ه امل حد ،

 اإلسرررررررررررررررا يلي الصررررررررررررررراع يف الدول ني حب  الدويل الربملاين ا حتاد ال زام جمدداً  وأ د. ابريس واتفاق املسرررررررررررررر دامة
 ووضررررع الي  ، يف لألزمة ح  و جياد ،سررررورية يف الصررررراع و هناء الكورية، اجلزير  ورررربه يف والسررررالم الفلسرررر يين،

 الوارد  األخبار  زاء الدويل الربملاين ا حتاد قلق    أيضراً  وأ رب. ميامنار يف الروهينجا مسرل ي  ضر هاد حد
 .ال شريعية اهليئة سل ا أد هناك خماطر م  ا س يالء  لى  أد م  البوليفارية فنزويال مجهورية م 

 

 الوسرررررررررررررر ى أفريعيا مجهورية م  -  دد عضرررررررررررررروي  برملانينيب الدويل الربملاين ا حتاد يرح  أد املعرر م  و اد
 أيضررا ورح . وطنياً  برملاانً  173 ىل رقو ترخيي يبلغ  الدويل الربملاين ا حتاد  ضررويةحيث سرر صرر   – وتوفالو

 يع ربوا أد  ىل احلاضرررررررررررري  مجيع الر يس ود ا. وفانواتو سرررررررررررلي اد  زر، السرررررررررررالم دار بروين م لوفود املراقبة اب
 .ان حة مجعية هلو ومتىن ،وتكراراً  مراراً  ليها  يعودوا وأد وطنهو شبنغالد
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 ،الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني (،Martin Chungong)تشـــــونغون   مارتن الســـــيد وأعرب
 الربملاين لالحتاد 136 اجل عية  سررررر ضرررررافة  رمهو   لى شبنغالد وورررررع  وحكومة لربملاد وررررركره خالص   

. اجلندرية املسرررررراوا  سرررررري ا   اجل عية، خال  الصرررررردار  مكاد سرررررر ح   اليت املسررررررا   م   دداً  وأو ز. الدويل
 يعيو ما وغالبا. الكثري امنه ت علو أدوميك  للبلداد األخرى  اجملا ، هذا يف  برياً   تعدماً  شبنغالد حترزحيث 
 ميك    أنه بيد  . فعط واملالية ا ق صررررررراديةالناحي ني  م  الدويل الربملاين ا حتاد مجعية اسررررررر ضرررررررافة فوا د الناس
 ميك  اليت الكيفية بشررررررر د مث ر  مناقشرررررررا    راء  ىل ي  لع  نه وقا . املولد  والشرررررررهر  الثعافية الفوا د  غفا 

 لل نفيذ وقابلة حمدد  بن ا   توصرررررري أد العامة للج عية وينبغي. الناس رفاه ل حسررررررني   راءا  اختاذ للربملانيني
 .مجيعاً  نوا هاأب املساوا   دم معاجلة  يفية  بش د

 

قالت يف  ل  ها  ،الشـــعبية بنغالديش مجهورية وزراء رئيســـة ،(Sheikh Hasina) حســـينة الشـــيخة
 الدشغبن رحلةقدمت توصيفاً لو . 136الررر  العامة اجل عيةه لشرف أد تس ضيف بالدها  نأمام اجل عية العامة 

 ا زدهار لضررررررررررر اد الوحيد  الوسررررررررررريلة هى الدميعراطية دأ  لى ووررررررررررردد  ، 1971  ام الدميعراطية منذ حنو
 تعزيز طريق    ذلك يف مبا ش،بنغالد يف و اد  دميعراطي جم  ع لبناء املبذولة اجلهود بعض وأو ز . م واأل

 ال عدم  ىل أيضررررراً  وأورررررار . ابحليا  وانبضرررررة مسررررر علة   الم وسرررررا ط و ود وضررررر اد الدميعراطية املؤسرررررسرررررا 
 10 بنسرررررررررررررربة أق   اد  الفعر معد  أد ذلك يف مبا ش،بنغالد حعع ه الذي الكبري وا ق صررررررررررررررادي ا    ا ي

 اختاذ  ىل ود ت.  اماً  72 اآلد يبلغ امل وقع الع ر م وسررررررررررررط وأد ،2010  ام يف  ليه  اد  مما تعريباً  ملا ةاب
 ن ا   أد يف ثع ها    وأ ربت املناخ، وتغري اإلرهاب مث  وال هديدا  للجوع لل صررررررررردي م ضرررررررررافر    راءا 
 .الوطين الصعيد  لى س نفذ املث ر  العامة اجل عية

 

اح فاً  و . الدويل الربملاين لالحتاد العامة للج عية 136الررر  الدور  اف  اح حسينة الشيخة الوزراء ر يسة وأ لنت
 الربيدية ال وابع م  جم و ة راصررررررررررردو  الدويل الربملاين ا حتاد تلفزيود الوزراءة ر يسررررررررررر تأطلع املناسررررررررررربة، ذههب

 .ال ذ ارية
 .شبنغالد تريخ    مصّور  رضتعدمي  اخل   وأ ع 

 

 الرئيس انتخاب . 2
 لل ؤمترا  الدويل ابنغاابندو مر ز يف الدويل الربملاين لالحتاد 136 ررررررررر ال للج عية األوىل العامة اجللسة اف  حت

 برملاد ر يسررررررة وررررررودري، وررررررريي  السرررررريد  وان خبت أبري ،/  نيسرررررراد 2 األحد يوم صررررررباح ش،بنغالد د ا، يف
 .للج عية ر يساً  ش،بنغالد
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 املشاركة. 3
 خ1اجل عية أ  ا  يف  ضوا برملاان 126 م  وفود وار ت

 

 ،بلجيكايا، بيالروسررررررررررر، بنغالدش، البحري  ،الن سرررررررررررا ،األر ن ني، أنغو ، أندورا ،اجلزا ر ،ألبانيا ،أفغانسررررررررررر اد
)الرأس  فريدي  ابو  ،بوروندي ،وسرررررررفا بور ينا ،الربازي  ،بوتسرررررررواان ،(العوميا  م عدد  - دولة) بوليفيا ،بوتد

، شررررررررراد، ت سررررررررر ادمجهورية  فريعيا الوسررررررررر ى، اب ، ندا  ،الكامريود ،  بوداي  ،(Cabo Verdeاألخضرررررررررر 
 ،الدميعراطية الشرررررعبية  وراي  مجهورية ،ال شررررريكية اجل هورية ،قربص ، واب  ،الع ر  زر ،وق ر ،الصرررررني ،شررررريليت

 ،ا سررر وا ية غينيا ،السرررلفادور ،مصرررر ،الدومينيكية واجل هورية ، يبويت ،الدامنرك ،الدميعراطية الكونغو مجهورية
 هنغاراي،، فلندا، فرنسررررررررررررررا، الغابود،  ور يا، أملانيا، غاان، غواتي ا ، غينيا، غوايان، فيجي ، ثيوبيا ،اسرررررررررررررر ونيا
  ينيا،  األردد، الياابد،  ي اليا، أيرلندا، يراد )اجل هورية اإلسرررررررررالمية(، العراق،   ندونيسررررررررريا، اهلند، أيسرررررررررلندا،
 ماليزاي، مالوي، مدغشررررررعر، لكسرررررر رب ، ليسرررررروتو، لبناد،،  تفيا الشررررررعبية، الدميعراطية  و مجهورية الكويت،

 هولندا، نيبا ،، انميبيا املغرب، منغوليا، موان و، املكسرررررريك، موريشرررررريوس، موري انيا،، مال ة مايل، لديف،ام
 رومانيا،  وراي،  مجهورية ق ر، الربتغا ، بولندا،، الفلبني بن ا، فلسرررررررررررررر ني،   اد، النروي ، نيجرياي، النيجر،
 السرررررنغا ،، السرررررعودية العربية امل لكة وبرينسرررررييب، تومي سررررراد مارينو، سررررراد سررررراموا، رواندا،، الروسررررري ا حتاد

 سررررورينام، السرررروداد، سررررريالنكا،،  سرررربانيا السرررروداد،  نوب أفريعيا،  نوب سررررنغافور ، سرررررياليود، سرررريشرررري ،
 العربية اإلمارا  أو رانيا، أوغندا، توفالو، تر يا، ليشررررررريت، - تي ور تيلند، سرررررررويسررررررررا، السرررررررويد، ، سررررررروازيالند
 ، أورغواي، فنزويال )اجل هورية البوليفارية(، في نام، وزامبيا.امل حد  تنزانيا مجهورية امل حد ، امل لكة امل حد ،
 لشررررق ال شرررريعية واجل عية العريب، الربملادخ مساؤهوأ ال الية السررر ة املشرررار ود األ ضررراء أيضرررا الدور  يف وورررارك
 ،(IPA CISالكومنولث ) – املسرررررررر علة الدو  راب ة يف األ ضرررررررراء للدو  الربملانية اجل عية ،(EALA) أفريعيا
 أفريعيررا لوسررررررررررررررط والنعررديررة ا ق صرررررررررررررررراديررة اجل ررا ررة برملرراد ،(PARLATINO) الالتينيررة أمريكررا برملرراد

(CEMAC)، أفريعيا غرب لدو  ا ق صادية اجل ا ة وبرملاد (ECOWAS.) 
 .املس عب  يف ا نض ام بغية مراقبني بصفة وفانواتو سلي اد  زر، السالم دار بروين  برملاان ووار ت
 لألغذية امل حد  األمو ومنظ ة امل حد ، األمو خامل حد  األمو نظومة( م1)خ    ممثلني آخرود مراقبود ومش 

 صرررحة أ   م  والشررررا ة ،(UNHCR) الال ئني لشرررؤود امل حد  األمو ومفوضرررية ،(FAO) والزرا ة
 امل حد  األمو وبرانم  ،(اليونيسرررررررررريف) لل فولة امل حد  األمو ومنظ ة ،(UNICEF) وال ف  والوليد األم

                                                           
 53الصفحة لالطالع  لى العا  ة الكاملة أل ضاء ا حتاد الربملاين الدويل، انظر  1
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 ومنظ ة ،(UNESCO اليونسررررررركو) والثعافة والعلو للرتبية امل حد  األمو ومنظ ة ،(UNDP) اإلمنا ي
 اإلنسررانية الشررؤود ل نسرريق امل حد  األمو ومك   ،(WHO) العاملية الصررحة ومنظ ة لل رأ ، امل حد  األمو

(UNOCHA)الدويل النعد صررررندوق( 2) ؛ (IMF)الربملاين ا حتاد( 4) العربية؛ الدو   امعة( 3) ؛ 
 والراب ة ،(APA) اآلسرررررررررررررريوية الربملانية واجل عية ،(AIPU) العريب الربملاين وا حتاد ،(APU) األفريعي
-FP) الكربى البحريا  مبن عررررة املعين الرررردويل املؤمتر برملرررراان  ومن رررردى ،(CPA) للكومنولررررث الربملررررانيررررة

ICGLR)، الفسررررررررراد ضرررررررررد للربملانيني العاملية واملنظ ة (GOPAC)، املغاريب، ا سررررررررر شررررررررراري واجمللس 
 من عة يف ا ق صادي لل عاود الربملانية واجل عية ،(PNND) السالح ونزع النووي ا ن شار لعدم وبرملانيني
 الربملانية واجل عية ،(PAMللبحر األبيض امل وسررررررررررررط ) الربملانية واجل عية ،(PABSEC) األسررررررررررررود البحر
 (5) ؛(PUIC) اإلسررررررالمي املؤمتر منظ ة يف األ ضرررررراء للدو  الربملاين وا حتاد وروسرررررريا، يابيالروسرررررر  حتاد
 الدويل واملعهد ،(ICRC) الدويل األمحر الصررررررررررررلي  جلنة( 6) ؛لل حرر العاملي الدولية ا ورررررررررررررتا ية املنظ ة

 األمحر الصلي  جل عيا  الدويل وا حتاد ،(International IDEA) ا ن خابية واملسا د  للدميعراطية
 .(IFRC) األمحر واهلال 

 

 هؤ ء بني م  و اد. برملانيني 608 م  بينهو  اد  اجل عية، حضروا الذي  مندوبني 1206 ررررررررررررررررررررررررررررررال بني وم 
 (.ملا ةاب 31.6) امرأ  192 و للر يس، ان باً  35 و ،ر يساً  42 الربملانيني

 

 الطارئ البند اختيار . 4
  دراجابقرتاح  ال الية األربعة ال لبا ه قدمت أبنالعامة  اجل عية الر يس أبلغ ،2017 أبري /  نيسررررررررررررررراد 2 يف
 خطارئ بند

 ؛(املكسيك) اإلنساد حعوق ان ها ا  وخ ر العامل أحناء مجيع يف صرامة األ ثر اهلجر  سياسا  •
 الدويل للعانود ان هاكخ اإلسررررررررا يلي ال نظيو قانود مبو   املسررررررر وطنا   لى العانوين ال ابع  ضرررررررفاء •

 (.العربية اجمل و ة ابسو فلس ني)
 والي   أفريعيررا م  أ زاء يف واجلفرراف اجملررا ررة م  النرراس م  املاليني إلنعرراذ العررا رر  الرردويل الع رر  •

 (.امل حد  وامل لكة و ينيا بلجيكا - مدم  اقرتاح)
 (.األر ن ني) البوليفارية فنزويال مجهورية يف األخري  األحداث  زاء ا نشغا  •
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 م  أ زاء يف اجملا ة موضررررررروع مجيعها ت ناو  فردية معرتحا  امل حد  وامل لكة و ينيا بلجيكا وفود قدمت وقد
 قب  اقرتاحه األر ن ني وفد سررررررررررح  وقد. أ اله املذ ور ا قرتاح يف ا قرتاحا  هذه دجمت مث والي  ، أفريعيا

 .ال صويت
(. 79  ىل 71 م  الصررررررررررفحا  انظر) بنود ثالثة  لى األمساء بنداء ال صررررررررررويت   راء يف اجل عية ووررررررررررر ت
البند  بوصررررفه األ  ا   دو   ىل وأضرررريف امل حد ، وامل لكة و ينيا بلجيكا به تعدمت الذي ا قرتاح وا   د
 .(9رقو )

 

 الدائمة وجلاهنا اجلمعية وقررات مناقشات . 5
 للج يع والرفاه الكرامة حتعيقخ املساوا   دم أو ه معاجلة بش د  امة ( مناقشةأ)
 

 املستوى الرفيع اجلزء  (3 البند)
 العامة، املناقشة موضوع ،136الرررررررررررررررررر العامة  جل عيةا ر يس بصف ها ،(شنغالدب) وودري. ش السيد   رضت

 يعوض املساوا   دم مس واي  ارتفاع  د وقالت". للج يع والرفاه الكرامة حتعيقخ املساوا   دم أو ه معاجلة"
 ب   سررو  اإلنسرراد رفاه  لى مباوررر أثر املسرراوا   دم لزايد   اد  وقد. للج يعامل احة  فرصالو  اإلنسرراد حعوق
 واختاذ الرد  لى الدويل اجمل  ع وافق ،2015  ام ويف. والسررررياسرررري وا    ا ي ا ق صررررادي ا سرررر عرار لعدم

 و ه  لىم  أهداف ال ن ية لل سرررررررررررر دامة  /10رقو / اهلدف ود ا. العضررررررررررررية هذه بشرررررررررررر د حامسة   راءا 
 مناقشررة  ىل الربملانيني ود ت". بينها وفي ا البلداد داخ  املسرراوا   دم أو ه م  احلد"  ىل الدو  ،اخلصرروص

. بلداهنو يف املسررر ضرررعفة والفئا  والنسررراء الفعراء  لى والسرررياسرررية ،ا    ا ية ،ا ق صرررادية املسررراوا   دم أثر
 ووصرررررررررررف هذه املسررررررررررراوا   دم أو ه معاجلةجما   يف الوطنية خرباصو تباد   لى املندوبني أيضرررررررررررا وورررررررررررجعت
 البلداد داخ  املشرررركلة ملعاجلة فعا  حنو  لى فيها النظرميك   واليت العامة ابلسررررياسررررة ت علق حمدد  معرتحا 

 .بينها وفي ا
 

 النسررررراء الربملانيا ، من دى ر يسرررررة ،(انميبيا) (Mensah-Williamsوليامز ) مانسررررراه السررررريد  وقدمت
أد يع وها  للربملانيني ينبغي اليت املسررا    لى وورردد . العامة لل ناقشررة العام املوضرروع بشرر د  ندرايً  منظورا
 الذي اجلندرية املساوا   دم  لى العضاءخ هامجيع املس واي   لى املساوا   دم معاجلة  ىل سعيهو يف األولوية

 و ع  جمٍد؛ حنو  لى اجلندرية املسرررررررررراوا  حتعيق م  الربملاان  متكني الوطنية؛ ال شررررررررررريعا  يف سررررررررررا داً  يزا   
 ا س جابة الضروري م  للج يع، والرفاهية الكرامة ول حعيق. مجيعه  لنساءل واقعة حعيعة ا ق صادية املساوا 
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 املصررررررااب  والنسرررررراء اإل اقة ذوا  والنسرررررراء والال ئا  واملها را  األزما  حا   يف النسرررررراء  ح يا ا 
 .واملسنا  الشااب  والنساء البشرية املنا ة نعص بفريوس

 

 املساوا   دم معاجلة  د الشباب، الربملانيني من دى ر يس ،(امل حد  العربية اإلمارا ) الرميثي. س السيد وقا 
 صررررلة هل ا ي املسرررر  ر  املسرررراوا  و دم ال  ييز أتثري وأد سرررري ا   شررررباب، ىل ال ابلنسرررربة قصرررروى أمهية تك سرررر 
  ىل ا جنذاب خ ر يوا هاد املسرررررررررراوا  و دم ال  ييز أد   ا.  الشررررررررررباب بني  ه يشوال األم  خبيبة واضررررررررررحة
 ي و أد وميك . والصررررررررررررراع العنف يف ا خنراط م  منعهو وجي  الشررررررررررررباب ص يش ينبغي و . والعنف ال  رف
 .املدين اجمل  ع أنش ة ويف السياسة يف الشباب  وراك خال  وم  ، وظيفوال ال عليو خال  م  ذلك

 

 ري لل سررررر الفخري والر يس للسرررررالم نوب   ا ز   لى احلا ز ،(K. Satyarthi) سررررراتيارثي.ك السررررريد وألعى
 يف  اد   اما، 25 م  أ ثر مدى و لى. ر يسرررررري    حدث  اجل عية أمام  ل ة  األطفا ،     ضررررررد العاملية
 م  يعرب ما حترير يف سررراتيارثي السررريد سرررا د وقد. واسررر غالهلو األطفا  اسررررتقاق إلهناء العاملية احلر ة طليعة
السررياق العام  يف و دما هو أتهيلهو و  اد  ل علي هو ان حاً  منوذ اً  ووضررع ا سرر غال ، م  طف  85 000

 لل ج  ع.
 

 يوا هها اليت امل سررررررراوية احملنة  لى الضررررررروء سرررررررلط العامل، أحناء مجيع يف   له م  مل وسرررررررة أمثلة وابسررررررر خدام
 مسرررررررررررررررا د  منه طلبتو  هبا ىال ع اليت املراهعة األم أو الكا او، حبوب حعو  يف يع لود  الذي   األطفا ،
 لشرررررررررررع    ا    ثلني  سرررررررررررل  هو اسررررررررررر خدام  ىل الربملانيني ود ا.  ليهاابلنسررررررررررربة  األواد فا  حيث طفلها،
 برملاانصو  ىل العود  األطفا ، مجيع ابسرررررررررررو  ليهو، وطل . املسررررررررررر دامة ال ن ية أهداف  طار يف فرق إلحداث
 ب  مني    يبدأ أد ميك     دم املسررررررررررررررراوا  م  احلد  د وقا . ال ف  حنو املو هة لألهداف األولوية و   اء
 .مشولي ه للج يع م  وال   د األطفا  جل يع أفض  مس عب 

 

 يف وال وحيد واأليديولو ية السرررررررررياسرررررررررية خالفاصو  لى ل غل ل الربملانيني وحثّ  صرررررررررغري ، خب وا  لثور وتبدأ ا
 مليود 100 الرررررررررررررررررررررررر محلة وقدم. ورفاههو األطفا   رامة  لض اد حازمة   راءا  واختاذ األطفا  مع تعاطفهو

 مليود 100 م  أ ثر اس غال  إلهناء "الشباب  ىل الشباب م " ال اريخ يف حشد أ رب د و  ىل صدف اليت
 سررررب  رب 20 يف الدراسرررري اليوم  ىل العود  قرارا   ةصررررنا يف بنشرررراط املشررررار ة  لى الربملانيني ووررررجع. طف 

2017 - www.100million.org/parliamentarians -  الشررررباب  ىل ا سرررر  اع أ   م 
 األطفا ،     و هناء العامل، يف ص يشررررررررررررراً  األ ثر واألطفا  حيا  ل غيري ،  ربملانيني، به العيام ميك  ما وتعلو،
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 العامل أحناء مجيع يف الشرررررباب أصررررروا  د ذ  . األطفا  ضرررررد العنف  لى والعضررررراء للج يع، ال عليو وضررررر اد
 .ميثلوهنو الذي  أولئك يس عها أد  ىل حت اج

 

 هولندا، م  سابعة برملانية ان   وهي ،(G. Verburg) فريبور . ج السيد  بعد في ا الرسالة هذه و زز 
 حر ة  د قالتحيث . امل حد  لألمو املسرررررا د العام ألمنيول (SUN) ال غذية حتسرررررني ر ةحل منسرررررعة وحاليا

 ال غذية لسرررروء حد وضررررع  ىل واألفراد، املنظ ا  م  والد و احلكوما  م  بعيادصا صدف،" SUN صرررر "
 الغذاء يف حعهو حتعيق  وأسرررررررر  وأم ومراهق طف  ك ل ميك  أد لضررررررر اد العاملي الع   وتعبئة أوررررررركاله جب يع

 الربملاان  تود . ومزدهر  مس دامة جم  عا  تشكي  يف واملسا د  ،و مكاانص  ام    ىل والوصو  وال غذية،
 هذه يف بنشررررراط لالحتاد العام األمني ورررررارك وقد. األهداف تلك حتعيق يف حاسرررررو بدور العيام  ىل والربملانيني
 ل  كنيوازان  ابمل وامل علعة ال شرررررررررررريعية وظا فها تسررررررررررر خدم أد لربملاان  لى ا ينبغي أنه توأوضرررررررررررح. احل لة
 وتغذي هو األطفا  تعليو يف ا سررررررر ث ار أي جم  عاصا، مسررررررر عب  يف ممك  اسررررررر ث ار أفضررررررر  حتعيق م  البلداد

 .وصح هو
 برملاانً  88 م  املشر ني م  100 م  أ ثر العامة املناقشة يف ساهو أايم، ثالثة دامت اليت املداو   وخال 
 الر يسررررررررررية الرسررررررررررا   ورد قد و . وررررررررررريكة منظ ة 11    ممثلني    فضررررررررررالً  ،ر يسرررررررررراً  29 بينهو م  ،وطنياً 

 (.56 الصفحة انظر) د ا بياد وهي اخل امية، الوثيعة يف العامة املناقشة م  ابلسياسا  امل علعة وال وصيا 
 

 أبري ،/  نيسررررررررررررررراد 4 يفو . العامل م  أخرى أ زاء يف دراماتيكية أحداث ظ  يف العامة اجل عية انععد  وقد
 يف ب رسرررب  سررانت يف مرتو حم ة يف وقع الذي اإلرهايب اهلجوم لضررحااي تكرمياً  صرر ت دقيعة اجل عية ال زمت
 األسلحة هلجوم األبرايء الضحااي ذ رى يف ص تمت ا ل زام دقيعة  أبري ،/  نيساد 5 ويف. الذي سبعه اليوم

 أ  ا  جل يع العوية املنظ ة  دانة جمدداً  الدويل الربملاين ا حتاد ر يس وأ د. سررررررررررررررورية يف الفظيعة الكي يا ية
 .العدالة  ىل األ  ا  هذه مرتكيب تعدمي  ىل ود ا العنيف، وال  رف اإلرهاب

 
 

 نيالدولي واألم  ابلسالم املعنية الدا  ة اللجنة( ب)
 أبري ،/  نيسرررراد 4  ىل 2 م  الفرت  يف  لسررررا  أربع نيالدولي واألم  ابلسررررالم املعنية الدا  ة اللجنة  عد 
 تفسرررريية مذ ر  يف األوىل  لسررر ها يف اللجنة ونظر (. املكسررريك) روخاس.   السررريد  اللجنة ر يسرررة برائسرررة
 اورتك ،"السياد  ذا  للدو  الداخلية الشؤود يف اخلار ي ال دخ  منع يف الربملاد دور" بعنواد قرار ومشروع

(. الروسي ا حتاد)  وساويف.ك السيد و( قربص)  و وما  -  وترا.  س السيد  املشار اد املعرراد   داده يف
 رفضب تعدي  أوهلا و اد.  ضرررررررواً  برملاانً  18 معدم م  العرار ملشرررررررروع معرتحاً  تعديالً  143 يف أيضررررررراً  ونظر 
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 40  لى املوافعة ومتت. ا قرتاح هذا اللجنة رفضررررررررررررررت وقد. األخرى ال عديال  يف النظر دود أب  له العرار
 نيسررراد 4 يف اليت انععد   لسررر ها يف اللجنة، وا   د . املعرتحة الفر ية وال عديال  ال عديال  م  ملا ةاب
 وأ ربت. ال صرررررررويت    واحد  ضرررررررو وام ناع أصررررررروا  10 معاب  صررررررروتً  44 أبغلبية املنعح النص أبري ، /

. ال صرررررويت تعلي  أثناءيف  أب  له العرار  لى ا رتاضرررررها    و ندا ،فنلندا ،السرررررويد ،أيسرررررلندا ،أو رانيا خوفود
 .  ابياً    له أب العرار  لى حتفظه    أملانيا وفد وأ رب

 

 5 يوم ظهر بعد  امة،  لسررررة يف العامة، اجل عية  ىل اللجنة، أقرصا اليت بصرررريغ ه املنعح، العرار مشررررروع وقدم
 احرتام يف الربملاد دور ليصررررررربح العرار  نواد العامة اجل عية  دلت وقد. اآلراء ب وافق وا   د أبري ،/  نيسررررررراد
 + 12 جم و ة ر يس أ رب ،للعرار اجل عية ا   اد و ع . للدو  الداخلية الشررررررررررررررؤود يف ال دخ   دم مبدأ
 ، تفيا ،فنلندا ،سرررررررررررويسررررررررررررا ،رومانيا ،الدامنرك ،بلجيكا ،الربتغا  ،أيرلندا ،أملانيا ،بلجيكا خوفود حتفظا    

 .  لهاب العرار  لى امل حد  امل لكةو  ،الياابد ،هولندا ،مال ة
 أ ضررررررررراء وانقش. ع  ال وبرانم  للجنة ال ايل البندموضررررررررروع  ملناقشرررررررررة أبري /  نيسررررررررراد 4 يف املك   وا   ع
 اللجنة  لى يعرتح أد املك   وقرر. الدويل الربملاين ا حتاد أمانة  ىل قدمت موضررررررررررررررو ية بنود ثالثة املك  
 وأيد ". املسررررر دامة ال ن ية ل حعيق  وسررررريلة  السرررررالم اسررررر دامة" واملعنود املكسررررريك وفد قدمه الذي املوضررررروع
 .138الر  اجل عية يف قرار موضوع سيكود والذي بعد في ا اجل عية  ليه وافعت الذي ا قرتاح اللجنة

 

 بش د للخرباء اس  اع  لسةخ ال الية األنش ة  لى 137الرررررررررررررررررررررررررررررررر  اجل عية يف   له تر يز  لى املك   ووافق
 الوطنية املسلحة العوا      رصد يف الربملاد دور حو  نعاش حلعة لل ناقشة؛ اللجنة هتاخ ار  الذي املوضوع
 احلرب بشرررر د سررررابق قرار تنفيذ حو  نعاش وحلعة امل حد ؛ لألمو ال ابعة السررررالم حفظ   ليا  يف املشررررار ة

 .(2015 هانوي،ا  رتونية )
 

 وال جار  وال  وي  املس دامة لل ن ية الدا  ة اللجنة( ج)
 برائسرررررة أبري /  نيسررررراد 4 و 3 و 2 يف  لسررررراصا وال جار  وال  وي  املسررررر دامة ل ن يةل الدا  ة اللجنة  عد 
 قرار ومشروع تفسريية مذ ر  الدا  ة اللجنة  لى معروضاً  و اد(.   بوداي) تيولونغ. س السيد  اللجنة ر يسة
 لل رأ  املايل اإلورررراك بشررر د سررري ا   املسررر دامة، ال ن ية أهداف بشررر د املعزز الدويل ال عاود تشرررجيع" بعنواد
 والسيد ( اهلند) برمياواندراد. ك.د السيد املشار اد، املعرراد   داده يف اورتك الذي ،"لل ن ية حمر اً  بوصفها

 برملاانً  15 م  املعدم العرار مشرررررروع  لى تعديالً  82 أيضرررررا  ليها معروضررررراً  و اد(. املكسررررريك)  ويفاس.  ج
 .الربملانيا النساء  من دى م  تعديال     فضالً  ، ضواً 

 



16 
 

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
                                                             2017أاير/ مايو   15    

 

  رض ذلك وأ ع . الدويل البنك م   الروس  - لوبيز. أ السرررررررررررريد قدمه  رض  ىل أو ً  اللجنة واسرررررررررررر  عت
 ورررررررر ت مث. م حدثً  21 جم و ه ما وحتدث. مناقشرررررررة  راء و  املشرررررررار ني املعرري   ان  م  العرار مشرررررررروع
 . ام ني  لس ني يف املعرتحة ال عديال  يف النظر يف الدا  ة اللجنة

 

 الذي املوحد املشروع ابإلمجاع الدا  ة اللجنة ا   د  أبري ،/  نيساد 4 يف  عد  اليت اخل امية اجللسة ويف
 .اجل عية  ىل العرار مشروع ر يسها يعدم أد  لى اللجنة ووافعت.  ليه حتفظاً  وفد أي يبد   مل
 

  دوا  ُ  أبري /  نيساد 5 يوم ظهر بعد اليت انععد  العامة  لس ها يف العامة اجل عية  ىل العرار مشروع وقدم
 .ابإلمجاع
 اخلاص الع اع  ورررراك ال ايل، بندها املك  ، اقرتاح  لى وبناء اخل امية  لسررر ها يف الدا  ة، اللجنة وا   د 

 السرررررررررريد تعيني  لى اللجنة ووافعت. امل جدد  ال اقة جما  يف سرررررررررري ا   املسرررررررررر دامة، ال ن ية أهداف تنفيذ يف
 معرر ل حديد مشاورا  إب راء الدويل الربملاين ا حتاد ر يس  ىل و هد  ،مشار اً  معرراً ( بلجيكا) غريفروي.أ

 .آخر مشارك
 

 هذا بش د مناقشة ب نظيو املك   اقرتاح  لى اللجنة وافعت ،137الررر  العامة اجل عية     خب ة ي علق وفي ا
 للج يع الصررررحة أ   م  بلوغها ميك  معايري أ لى حتعيق" موضرررروع حو  نعاش حلعة    فضررررالً  املوضرررروع،

 يف الربملاين لال   اع لإل داد قصرررري  زء تنظيو ضررررور   لى أيضرررا اللجنة ووافعت". والبحث العلو طريق   
 .2017 نوف رب/  الثاين تشري  يف بود يف املناخ ب غري املعين امل حد  األمو مؤمتر

 

 مصررررر فىوفاء بين  والسررررريد  + 12 جم و ة ل  ثي ( رومانيا) ديني ش. س السررررريد  لل ك   اللجنة وان خبت
. ف والسرررررررررررريد( بن ا) برادو. س السرررررررررررريد  ضرررررررررررروية    م خ  تعليق وقرر . العربية اجمل و ة ل  ثي ( األردد)

 .و يه سب  دود السابع ني املك   دوريت حضورمها لعدم( الدميعراطية الكونغو مجهورية) فلونغو موسندو
 

 اإلنساد وحعوق للدميعراطية الدا  ة اللجنة( د)
 تشرررررررريليليسررررررررو. ب السرررررررريد  اللجنة ر يسررررررررة برائسررررررررة أبري /  نيسرررررررراد 4 و 3 يومي  لسرررررررر يها اللجنة  عد 

( بوروندي) نيونغابو. أ السيدخ املك   يف  ديدي   ضوي  األوىل،  لس ها يف اللجنة، وان خبت(. بوتسواان)
  ل اً  اللجنةخذ  وأ. +12 جم و ة    ابلنيابة(  ندا) سبنغي اد. س والسيد األفريعية اجمل و ة    ابلنيابة
  ذلك  وقرر . املعب  اللجنة لعرار معرراً ( هولندا) وررررررررريفر.د السرررررررريد تعيني الدويل الربملاين ا حتاد ر يس بعرار

 السرريد وسرريشررارك .والشررباب اجلنسررني بني ال وازد ضرر اد أ   م   عرر ، (  اهلند) ديف. س السرريد  ترورريح
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 اجل عية يف معرراً   ني الذي( الروسرري ا حتاد) أوماخانوف.  السرريد مع املسررؤولية هذه ديف والسرريد  ورررجييفر
 .السابعة

 

مشررررررار ة خرباتنا " ال ايل، العرار موضرررررروع بشرررررر د حتضررررررريية مناقشررررررة اللجنة أ ر  ،أيضرررررراً  األوىل  لسرررررر ها ويف
 الربملاين لالحتاد العام األمني وأوررررررار". الدميعراطية بشرررررر د العاملي لإل الد العشررررررري  السررررررنوية الذ رىخ امل نو ة
 يف الدويل الربملاين ا حتاد ا   ده الذي الدميعراطية بشرررر د العاملي لإل الد الر يسررررية األحكام بعض  ىل الدويل
 للنسرررراء امل سرررراوية واملشررررار ة العانود وسررررياد  اإلنسرررراد حعوق مث  األسرررراسررررية املبادئ  د وقا . 1997  ام

 يف هرررا ررر  توسررررررررررررررع حررردثخ 1997  رررام منرررذ  ثري   أورررررررررررررريررراء تغري  وقرررد.  مترررامررراً  مال  رررة تزا    والر رررا 
 .السياسة يف الشباب ومشار ة العامة الثعة مس واي  حو  م زايد قلق هناك و اد الرق ية، ال كنولو يا 

 ل عزيز الربملاين للع   واألولواي  ال حداي  بشررررررررررر د نظرهو و ها ب مندوابً  25 ورررررررررررارك املناقشرررررررررررة، وخال 
 .العرار نص صياغة  ند منها لالس فاد  لل عرري   ةرّ قي مدخال  توفر وهي. الدميعراطية

 

مت و . أبري /  نيسرررررراد 30 حبلو  العرار مشررررررروع  ىل مك وبة مدخال  تعدمي  ىل األ ضرررررراء اللجنة ر يس ود ا
 ابلذ رى لالح فا  ،سرررررررررررررب  رب/  أيلو  15 يف للدميعراطية الدويل اليوم اسررررررررررررر خدام  لى لربملاان تشرررررررررررررجيع ا

 .الدميعراطية تعزيز أ   م  والع   املناقشة م  مزيد يف املواطنني و وراك ،العاملي لإل الد العشري 
 

 يف الربملانيني دورخ ملراهعنيم  أ   ا اآلد الع  " بعنواد تفا لية مناقشررررررة الثانية  لسرررررر ها يف اللجنة و عد 
(، WHO) العاملية الصررررررررررحة منظ ة م  خرباء املشررررررررررار ني بني م  و اد". ورفاههو املراهعني صررررررررررحة تعزيز
 ،املدين اجمل  ع (،UNAIDS) اإليدز/  البشررررية املنا ة نعص بفريوس املعين املشررررتك امل حد  األمو برانم 

 والوليد األم وصررررحة اإليدز/  البشرررررية املنا ة نعص بفريوس املعين الربملاين الدويل لالحتاد ا سرررر شرررراري الفريقو 
 .وال ف 

 

     ح فهو يلعود املراهعني والف ياد املراهعا الف يا   م  مليود  لى يربو ما أد لوحظ املناقشرررررررررررررة، أثناءيف و 
ية  لى حنٍو واسرررررع، غري  ادا لديهو  املاليني مئا وأد .  ام   لى سرررررلباً  تؤثر أد وررررر هنا م  سرررررلي ة وم فشرررررّ

 الف يا  تغي  وقد املراهعة؛ فرت  خال  ال بغ اس خدام يبدأ ما غالباً  املثا ، سبي  فعلى. املس عب  يف وصح ه
 .احليض فرتا  خال يف   ليها ج    اليت الصحية املن جا   لى  صل  مل ألهن  املدرسة    املراهعا 

 

 ابملراهعني امل علعة العوانني تنفيذ ضررررررر اد يف مفيد  انت   الربملانية الرقابة أد لوحظ املناقشرررررررة، اخ  ام أثناءيف و 
    ي حرردثوا أد للربملررانيني وينبغي.  ليهررا احلررا ررة أوررررررررررررررررد يف هو م   ىل تصرررررررررررررررر  اخلرردمررا  وأد فعررا ً  تنفيررذاً 
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الوصو   م  ي  كنوا حىت واملثليود،ا  املثلي املراهعود فيهو مب  ،ونواحي قلعهو والف ياد املراهعا  اح يا ا 
 .وسعيد  صحية يا  ىل مرحلة البلو  ب ريعة ح

 

 وابلنيابة.  ضررواً  18 أصرر  م أ ضرراء  ثالثة سرروى هناك يك  مل ألنه ا    اع م  اللجنة مك   ي  ك  ومل
 املك سررررر  املنا ة نعص/  البشررررررية املنا ة نعص بفريوس املعينالربملاين الدويل  لالحتاد ا سررررر شررررراري الفريق   
 فيها لنظرلي و ا وثيعةب سرررررررررررررليو ( شبنغالد) ميال . م السررررررررررررريدوقام  وال ف ، والوليد األم وصرررررررررررررحة( اإليدز)

 الصرررررررررحة  لى احلصرررررررررو و  اللجنة، قرار م ابعة  راءا  و را عة مب الوثيعةت علق . واللجنة املك   يف مسررررررررر عبالً 
   با ،) واألطفا  النسرراء صررحة توا ه اليت الر يسررية لل حداي  ال صرردي يف الربملاان  دورخ أسرراسرري  حق

2012.) 
 

 امل حد  األمو لشؤود الدا  ة اللجنة( ه)
  دد أ ضراء ثالثة ومت ان خاب. 2017 أبري /  نيسراد 4 يف امل حد  األمو شرؤودل الدا  ة اللجنة ا   عت
 ،(املغرب) تومي. أ والسيد ؛(األر ن ني)  ريكسي   السيد  ؛(الروسي ا حتاد) غافريلوف.س السيدخ لل ك  
 .برملانية تعد مل ألهنا( املغرب) مسعود ب . ر السيد  و ية نهيسيُ  الذي

 

 املن دى لدور  ال حضري  طار يف املس دامة ال ن ية ألهداف الربملانية امل ابعة اللجنة انقشت األوىل، اجللسة ويف
خ الفريق أ ضرررراء بني م  و اد. املسرررر دامة ال ن ية حو  2017 لعام امل حد  لألمو املسرررر وى الرفيع السررررياسرررري
 مااي ريبّ . ف.م السرررررررررررررريرد ،(بنغالدش اإلمنا ي، امل حرد  األمو لربانم  الع ري املدير) مو ر ي. س السرررررررررررررريرد

 .الفريق يف  ضواً  أيضاً  الدا  ة، اللجنة ر يس فساد،.أ لسيد اد او (. فيجي) فيين.ج والسيد ( شبنغالد)
 

  لى العضرررراءخ 2017 لعام املسرررر وى الرفيع السررررياسرررري لل ن دى الر يس املوضرررروع  لى الثانية اجللسررررة ور ز 
 امل حد  األمو جلنة مدير)  ومار.  د السرررررررررررررريد النعاش حلعة يف وورررررررررررررررارك. م غري  امل يف الرخاء وتعزيز الفعر

 ؛(شبنغالد لل رأ ، امل حد  األمو هيئة) هنرت. س السرررررررريد  ؛(اهلادئ واحمليط آلسرررررررريا وا    ا ية ا ق صررررررررادية
 (.بوتد)  ينغا.  س والسيد ؛(أملانيا) روث. س السيد  ؛(تيلند) سامباتيسريي. ب السيد 

 

 ضرررر اد املهو وم . وقياسررررها السررررعاد  ابحلسررررباد أتخذ حبيث األولواي  تو يه   اد  حاقرتُ  املناقشررررا ، وأثناء
 أد املر ح غري وم . الصررحيحابلشررك   ومعاجل ها ضررعفاً  اجمل  ع ق ا ا  أوررد ومصرراح اح يا ا  يف النظر
 العدر  حتلي  يف السرركاد م  ملا ةاب 50 تضرر ني ي و مل  ذا الصرر ود  لى العدر  تعزيز  ىل الرامية اجلهود تنجح
 .هلا ال خ يط أو ال كيف  لى
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 ويبي . س والسيد ،(السويد) أفساد .أ السيدوهوخ  املك   أ ضاء م  أربعة ا   ع أبري ،/  نيساد 3 ويف
 لألمو ال ابع الع ري الفريق أ ضرررررراءمع  ،(املغرب) تومي. أ والسرررررريد ،( ندا) داوسررررررود. د والسرررررريد ،(اجلزا ر)

 العام األمني  ينكا،. م السرررررريد أيضررررررا ا    اع وحضررررررر. واتكينز. ر السرررررريد املعيو، املنسررررررق بعياد  امل حد ،
 شبنغالد يف اإلمنا ي امل حد  األمو  هاز     الفريق واس عرض. امل حد  األمو يف السياسية للشؤود املسا د
 األ ضرررررررررررررررراء وزار. اوبرملرراهنرر شبنغالد حكومررة مع الع ري امل حررد  األمو فريق هبررا تفررا رر  اليت الع ليررة وال رق
  ىل الزاير  واسر ند . لل راهعني وواحد  الرابعة، سر  حىّت  واحد  مدرسرة لليونيسريف، مدرسر ني أيضرا األربعة
 امل حد  األمو فرق هبا تع   اليت ال ريعة دراسرررررررررررررررة  ىل صدف الدويل الربملاين لالحتاد سرررررررررررررررابعة ميدانية بعثا 
 وقد. ذاصا دحب ال ن ية يف  شر اء  أيضا ب  ،فعط ال عنية املسا د  م    س فيدي   ليس الربملاان  مع الع رية
 يف املسرررررررررررررر دامة ال ن ية أهداف تنفيذ لد و الع ري امل حد  األمو فريق     حو  املناقشرررررررررررررررا  معظو دار 
 ل ن دىل 2017 طبعة يف ةال و ياملرا عة  يف املشار ة 44 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال البلداد م  واحد  وهي - شبنغالد

 .املس وى الرفيع السياسي
 

 رئاال  بندال مناقشة( و)
 (9 البند)  والي   أفريعيا م  أ زاء يف واجلفاف اجملا ة م  الناس م  املاليني إلنعاذ العا   الدويل الع  

 

  وسرررر ا  دا.ه.أ السرررريد مع ،2017 أبري /  نيسرررراد 3 ا ثنني يوم صررررباح ارئال  بندال بشرررر د املناقشررررة  ر 
   ابة  يف وررررررررار ت اليت بلجيكا، أ د  املناقشررررررررة، وقب . م حدثً  15 جم و ه ماّدث وحت(. الشرررررررررقية تي ور)

 لل جا ة، الر يسررررررررية األسررررررررباب أحد وهو املناخ، تغري بشرررررررر د   راء اختاذ  ىل املاسررررررررة احلا ة املدم ، ا قرتاح
 .اجملا ة م  امل ضرر  البلداد بعض يف  دث الذي الصراع لوقف منسعة   راءا  اختاذ وضرور 

 

 يف امل دهور  اإلنسررانية احلالة بشرر د فورية   راءا  اختاذ  ىل املاسررة احلا ة أت يد   اد   لى املشررار ود وأمجع
 الذي  الناس م  املاليني مع وتضرررررررررررررامنهو قلعهو    وأ ربوا. والي   ،نيجرياي ،األفريعي العرد ،فريعيا  وررررررررررررررق
 .الغذا ي األم   نعدام املريعة والظروف واجلفاف اجملا ة بسب  احلعيعي اجلوع خ ر يوا هود

 

 املناخ تغري وهي لل جا ة، اجلذرية األسررررباب ملعاجلة أفضرررر  اسرررررتاتيجية وضررررع ضرررررور   لى الربملانيود وورررردد
 .احلرب أسلحة م  سالح   اجملا ة تس خدم أ   لى وأصروا والصراع،
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 قدّ  املندلع الصرررررررراع وأدّ . ا قرتاح  لى صررررررروتت اليت للربملاان  اوررررررركره    السررررررروداد  نوب ةمندوب توأ رب
 ماسرررررررررررة حا ة يف السررررررررررروداد  نوب يف الناس أد  ىل وأورررررررررررار . 2013  ام يف احلالية اجملا ة يف تسرررررررررررب 
 يف هو نسررر ة مليود 4.9  ددهو البالغ السررروداد  نوب سررركاد م  ملا ةاب 40 م  أ ثر د   ذخ لل سرررا د 

 .الغذاء  ىل ماسة حا ة
 

 وضع يف هي مس عر  دميعراطية يفاليت تعيش  البلداد أد مضيفاً  الدميعراطية، تعزيز ضرور  املندوبني أحد وأ د
 العيام والربملانيني للربملاان  ميك  الذي اهلام الدور  ىل أيضررراً   ديد  وفود وأورررار . اجملا ة مع لل عام  أفضررر 

 فورية   راءا  اختاذ أ   م  حكوماصو  لى الضررررررررررررررغط زايد   لى الربملانيني واوحث اجملا ة، مكافحة يف به
 .املس لة هذه بش د

 

 (UNHC) الال ئني لشؤود امل حد  األمو ومفوضية( ICRC) األمحر للصلي  الدولية اللجنة وذ ر 
. الع ر م  اخلامسة دود طفا م  األ هو اجملا ة ضحااي نصف وأد ،اجملا ة يوا هود وخص مليود 20 أد

 لل سا د  الالزمة األموا  م  ملا ةاب 15 سوى يتلع و ي مل اجملا ا ،  غاثة  ىل املاسة احلا ة م  الرغو و لى
 .اإلنسانية

 

 ،الزرا ية الصررررررررررررنا ة د و ،الري ،لزرا ةل ا سرررررررررررر ث ارا  م  املزيد  ىل احلا ة  لى املندوبني م   ثري  وورررررررررررردد
 املوازنة م   افية  نسبة ختصيص ض اد  لى الربملاان  وحثوا. مس عر غذا ي  ن اج ض اد أ   م  واملزار ني
    املندوبني أحد ونع . األغذية نفااي  تفادي ينبغي أنه  لى أيضررررررررررراً د م  امل حدثني  د ووررررررررررردد. للزرا ة
 ".اجل يع جلشع  افيا  ليس ولك  اجل يع، اح يا ا  م  يكفي ما لديه العامل  د" قولهخ غاندي املهامتا

 

 يف امل حد  األمو  نشررررراء منذ  نسرررررانية أزمة أ رب يوا ه العامل أبد املشرررررار ني امل حد  امل لكة م  مندوب روذ ّ 
  نوب ،الصررررررررررررررومررا  ،نيجرياي) فعط بلررداد أبربعررة ت علق امل حررد  األمو أرقررام أد  ىل وأوررررررررررررررررار. 1945  ررام

 العام ا مني و ي     ونع . أخرى أما   يف اجلوع م يعانود  آخري  مالينيهناك  وأد( والي   ،السررررررررررروداد
" منسررعةو  مجا ية دولية  هود دود املو  ضررورود  و اً حىت سرري الناس" دأ ا نسررانية للشررؤود امل حد  لالمو
 .اجملا ة مع لل عام  فورية ا راءا   ختاذ حكوماصو  لى الضغط ممارسة  لى الربملانيني وحثّ 

 

، العراق ،(اإلسررالمية  هوريةاجل)  يراد ،فرنسررا ممثلي م  ت  لف صررياغة جلنة  ىل ال ارئ بندال اجل عية وأحالت
 .امل حد  وامل لكة ،نيجرياي ،املكسيك ،ماليزاي ، ينيا
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 ال ارئ ابلبند امل علق العرار ا   اد( ز)
 العرار، ا   اد و ع . اآلراء ب وافق العرار للج عية العامة اجللسررررة ا   د  أبري ،/  نيسرررراد 4 يوم ظهر بعد

 .املن وق م  11 و 6 والفعرتني الديبا ة م  6 و 5 الفعرتني  لى هحتفظ    اهلند وفد أ رب
 

 اجللسة اخلتامية .6
  ينغا.س السرررررريد وقدم. اخل امية  لسرررررر هام  أ    العامة اجل عية ا   عت أبري ،/  نيسرررررراد 5 يوم ظهر يف
 الصرررررفحة انظر) د ا بياد يف املبني النحو  لى البارز ،املناقشرررررة العامة وتوصرررررياصا  ن ا       امة حملة( بوتد)

 الكرامة حتعيقخ املساوا   دم أو ه معاجلة بش د العامة لل ناقشة اخل امية الوثيعة العامة اجل عية وأيد (. 56
 .للج يع والرفاه

 

 يف الربملراد دور وهو ،نيالردولي واألم  لسررررررررررررررالمل الردا  ررة اللجنررة أ ردتره الرذي العرار اآلراء ب وافق    رردأُ  وقرد
 الدا  ة اللجنة أ دته الذي العرار ابإلمجاع وا   د. للدو  الداخلية الشررررررررررررررؤود يف ال دخ   دم مبدأ احرتام

 سي ا و  املس دامة، ال ن ية أهداف بش د املعزز الدويل تشجيع ال عاود وال جار ،ال  وي  و  املس دامة، ل ن يةل
 اإلنسرررررراد وحعوق لدميعراطيةل الدا  ة اللجنة ر يس وقدم. لل ن ية حمر اً  بوصررررررفها لل رأ  املايل اإلوررررررراك بشرررررر د

 .العامة اجل عية أطلعت  ليها اليت مداو ص ا تعارير امل حد  األمو شؤودل الدا  ة اللجنةر يس و 
 

 و ذلك ال الية، السررنة لدور  والثانية األوىل الدا  ة اللجاد فيها سرر نظر اليت البنود  لى العامة اجل عية ووافعت
 الربملاين لالحتاد األسررررراسررررري النظام  لى ال عديال  أت يد اجل عية وأ اد . املوضررررروع للبند املشرررررار اد املعرراد
 .سابق وقت يف احلا و لساجمل  ليه ووافق ال نفيذية اللجنة به أوصت الذي النحو  لى وقوا ده، الدويل

 

 الضيافة    فضالً  للج عية، املوضو ية ابلن ا   اجليوسياسية اجمل و ا  ممثلو رح  اخل امية، مالحظاصو ويف
  ادا ا  ألي وا . ر السرررررررررررررريد  وهؤ ء امل ثلود هوخ .  ضرررررررررررررريف  شبنغالد قدم ه الذي امل  از وال نظيو احلار 

 ابورريكو. د السرريد العربية، اجمل و ة ابسررو( املغرب) العبدي. ر السرريد األفريعية، اجمل و ة    ابلنيابة( أوغندا)
 الالتينية أمريكا جم و ة    نيابة( بوليفيا) فراننديز مندوزا. ه السرررررررررررررريد  ،+ 12 جم و ة ابسررررررررررررررو( الربتغا )

 ابلنيابة( اهلند) سينغ أرك والسيد أوراسيا جم و ة    نيابة( الروسي ا حتاد)  وساويف.ك السيد والكارييب،
نئرة  لى النجراح الكبري الرذي وص حرار  عردير رانرت  ل راصو   ل را  تو  اهلرادئ، واحمليط آسرررررررررررررريرا جم و رة   

 .الدويل الربملاين ا حتاد مجعيةحعع ه 
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 د و م  قدموه ملا الدويل الربملاين ا حتاد أ ضررراء جل يع ام نانه    الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني وأ رب
. سررررنوا  أربع مدصا ثنيةفرت  ب  ليه  هد أبد ابإلمجاع اجمللس احلا و اختذه الذي العرار م  ي ضررررح   ا  وثعة،
 ا حتاد أ ضررراء قرارا تنفيذ  يف قدماً  لل ضررري  هدهو قصرررارى ببذ  وفريعه هو يعوم أبداألمني العام  وتعهد
 الربملاين ا حتاد ب حديث تعهد   ا.  فعا ً  تنفيذاً  الدويل الربملاين لالحتاد اجلديد  ا سرتاتيجيةو  ،الدويل الربملاين
 وورردد. واإلرهاب العنيف ال  رف مث  وال حداي  املسرر دامة ال ن ية أهداف حو  الربملاان  وحشررد الدويل،
 ا حتاد لر يس وكره    أ رب ،وأخرياً . فعالية أ ثر تصبح لكي مشولية أ ثر الربملاان  تكود أد ضرور   لى

 .اجل عية هذه اس ضاف ه  لى بنغالدش برملاد ور يس الدويل الربملاين
 

. وورررررررعبها نغالدش ىل بابلنسررررررربة  الدويل الربملاين ا حتاد مجعية أمهية  لى الدويل الربملاين ا حتاد ر يس ووررررررردد
 ابحرتام وحظي األمة رفع ترخيياً  حدثً   اد  عدف. بلده يف اإلطالق  لى  عد دويل جت ع أ رب اجل عية و انت
 أب  ا  للعيام مسرررررررررررررر عد  أهنا شبنغالد أظهر  وقد وقدمت ال جديد ابلثعة والفخر الوطين. العاملي اجمل  ع
فهذه اجل عية هي و .  ثري   نواح م  الدويل الربملاين لالحتاد ا   اع أو  أيضررررراً  اجل عية و انت. العامل مع جتارية
 م  سرررررلسرررررلة وسررررر عابلها الكربونية، البصررررر ة حسررررراب حيث م  الدويل الربملاين لالحتاد" خضرررررراء" مجعيةأو  

 الربملرراين ا حترراد تلفزيود خال  م  مر  ألو  للج عيررة حيررة تغ يررة قرردمررت وقررد. للبيئررة الصررررررررررررررررديعررة املبررادرا 
  ضرررررررررررررفاء مت   ا.  الثلث  ىل ال نفيذية اللجنة يف املرأ  متثي  فيها يزداد اليت األوىل املر  هي هذه و انت. الدويل
 ز  اء و ود د و . الدويل الربملاين لالحتاد الرائسرررية اهليئا  يف الشرررباب النواب مشرررار ة  لى املؤسرررسررري ال ابع
 وأخذ اخلوف،  لى األم  ان صررررررررررارأ د  لى  األمنية، املخاوف م  الرغو  لى  بري ،  أب داد د ا يف برملانيني
 . ديد  آفاق  ىل الربملاين ال ضام 

 

  امة حملة اخل امية،را ع ها للن ا   م يف املضرريف، الربملاد ور يس اجل عية ر يس وررودري،. س السرريد  وقدمت
    وأ ربت. الدويل الربملاين لالحتاد  داً  وموضرررررررررو ية ان حة مجعية ورررررررررك بال  اد  ملا الر يسرررررررررية الن ا     

 واملعررا  العرارا  م ابعة  ىل والربملاان  املندوبني ود ت الوفود، مجيع  ان  م  النشررر ة لل شرررار ة تعديرها
 مجعية اخ  ام وأ لنت املسرررررررررر عب ، يف وال عاود احلوار  ىل   لع  ربت    الو . مشرررررررررررت ة بصررررررررررور  اختذوها اليت

 .136 رررال الدويل الربملاين ا حتاد
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 للمجلس احلاكم 200الدورة 
 
 الدويل الربملاين االحتاد . عضوية1

 مجهورية برملاد م  اإل اد  طل   لى مارس،/  آذار 30 يف اليت انععد   لسرررررررررررررر ه يف ،احلا و لساجمل وافق
 الدويل الربملاين لالحتاد بشررررك   ام العضرررروية رفعت وهكذا،. توفالو ربملادل ا نضرررر ام وطل  الوسرررر ى أفريعيا
 دار بروينان خ برملا م  املسررررر وى رفيعة وفود أيضرررررا وحضرررررر . من سرررررباً   ضرررررواً  11 و وطنياً  برملاانً  173  ىل

 .املس عب  يف ا ن  اء هبدف مراقبني بصفة وفانواتو ،سلي اد  زر، السالم
 

 ي علق في ا ال نفيذية اللجنة ا   دصا اليت الصلة ذا  ال وصيا  وأيد   معينة برملاان  حبالة  ل اً  اجمللس وأحيط
 الدويل الربملاين ا حتاد  رض جمدداً  وأ د بوروندي، يف احلوار  لى األطراف مجيع تشرررررررررررررجيع وقرر. منها بك 

 ي علق وفي ا. لل حادث  مثالياً  مكاانً  سررررررر كود  نيف أد  ىل مشررررررررياً  األزمة، يف لل وسرررررررط احل يد  ملسرررررررا يه
 ووافق. السرررياسرررية السرررل ة وتغيري السرررياسرررية املعارضرررة بعي ة ا  رتاف  لى السرررل ا  اجمللس حثّ  بك بوداي،

 قرر   ا.   ث      رصرررررردها ي عني اليت البلداد قا  ة م  الوسرررررر ى أفريعيا مجهورية اسرررررر بعاد قرار  لى اجمللس
 ،هاييت ،بيسررررررررررررراو – غينيا ،غامبيا ، ريرتاي ،الدميعراطية الكونغو مجهورية    م   يف احلالة رصرررررررررررررد  لى اإلبعاء
 ووافق. ال بيعيرة احليرا   ىل قريبراً  السرررررررررررررروداد  نوب يعود أد يف أملره    اجمللس وأ رب. وتر يرا ،تيلنرد ،ليبيرا

 و عررد ميرردانيررة بعثررا    راء ميكنرره بسرررررررررررررروريررة معين  رر   فريق إبنشررررررررررررررراء ال نفيررذيررة اللجنررة اقرتاح  لىاجمللس 
 داخ  الربملاد وضررع بشرر د هنا ياً  قراراً  املعبلة الدور  سرر  خذ ابلي  ، ي علق وفي ا. اجل عيا  خارج ا   ا ا 

 .الدويل الربملاين ا حتاد
 

    وأ رب ،2017 أبري /  نيسرررررررراد 3 يف ب رسرررررررررب  سررررررررانت مرتو  لى وقعت اليت اهلج ا  اجمللس وأداد
 ال نفيذية اللجنة بياد وأيد. سرررورية يف الكي اوي للهجوم سرررفهأ    ا رب   ا.  الروسررري الشرررع  مع تضرررامنه
 .ابراغواي برملاد  لى األخري  اهلج ا  بش د رائسي وبياد ،فنزويال يف احلالة بش د
 
 2016 لعام املالية النتائج . 2
حيرث أ رد  البيراان  املراليرة م  . 2016 لعراماملردقعرة  املراليرة والبيراان  املرايل ال عرير يف احلرا و لساجمل نظر

 الربملاين ا حتاد حسررررررررررررررااب توحيد  ومت العام، للع اع الدولية احملاسرررررررررررررربية معايري خال  ا م ثا  ال ام مل  لبا 
 .املالية البياان  م واحد   جم و ةم  خال   تعرير يف أخرى مر  املغلق ال عا دية املعاوا  وصندوق الدويل
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 أفاد الذي ،2016 لعام املالية الن ا   ل  وي ،ل الفر ية اللجنة ر يس ،(فرنسررا) بي شرريا دي . ر السرريد و رض
 البياان أبد  مك وب، تعرير ويف املالية، لشؤودل الفر ية للجنة  رّب    رأيه قد اخلار ي مدقق احلسااب  أبد

 قد ا حتاد أد ورغو. مم ازاً  اد   الدويل الربملاين الحتادل املايل فريقال مع ال عاودأد و   الية،  ود  ذا  املالية
  ام ميزانية يف ابلكام  بذلك أذد فعد ،سرررويسررررايً  فرنكاً  296 409 قدره أصررروله صرررايف يف اخنفاضررراً  سرررج 
 .املسامها  ال و ية وزاد   يدا  ا داً  الدويل الربملاين ا حتاد اس ث ارا  أداء حعق وقد. 2016

 

 - مولنغوي. س السرررررررريد    و  نفسرررررررره    نيابة( بلجيكا) غريفروي. أ السرررررررريد الداخليني املدقعني تعرير قدمو 
 يف  ا هو   الدويل الربملاين لالحتاد املايل الوضرررررررع بدقة تصرررررررف احلسرررررررااب  أبد رأيه    رّب و (. غابود) مويلي
 اخلار ي احلسررااب رب مدقق يع ومل. احلالية والعوا د املعايري جب يع وتل زم 2016 ديسرر رب/  األو   انود  31
 ضرر   السررنة يف العجز و اد. حتسررينا  إل راء توصرريا  أية يعدم ومل املالية البياان  بشرر د حتفظا  أي   
 .2016  ام موزانة يف اجمللس احلا و به أذد الذي املبلغ

 

 سواء، حد  لى والداخليني اخلار يني احلسااب دقعي م م  نظيفةوهاد   تلعى ا حتاد أد  ىل الر يس وأوار
 العام األمني  لى أثىن ،تو يه أية أسررررررررررئلة م  احلاضررررررررررري  وبدود. لل نظ ة املالية اإلدار مت ال   يد سررررررررررالمة و 

 الذي الربملاين، ال ضام  صندوق  نشاء طرا ق ا   اد  ىل اجمللس احلا و أيضاً  ود ا. املالية الن ا    لى وفريعه
 .بي شيا دي  السيد ووصفها قدمها اليت الدويل، الربملاين  حتادا أنش ة يف الربملاان  مشار ة تيسري  ىل يهدف

 

 ،2016 لعررام املرراليررة والن ررا   الرردويل الربملرراين لالحترراد العررام لألمني املرراليررة اإلدار   لى احلررا و لساجمل ووافق
 (.102 الصفحة انظر) الربملاين ال ضام  صندوق و  راءا  قوا د وا   د

 
 املايل . الوضع3

 ،2017 يناير/  الثاين  انود  31 يف الدويل الربملاين لالحتاد املايل الوضررررررررررع     امة حملة احلا و لساجمل تلعى
 حىت السررررنة موازنة م  ملا ةاب 99 بنسرررربة الصررررحيح املسررررار  لى يسررررري للنفعا  اإلمجايل املسرررر وى أد و حظ
لديهو   ضرررررررررواً  34هناك و  سرررررررررويسرررررررررري، فرنك 619 000 املعرر  ا وررررررررررتا ا  يف امل  خرا  وبلغت. اآلد

 ،2017 لعام سررررويسررررري فرنك ماليني 6.3ا ورررررتا ا  املعرر  اليت دفعت فعلياً بلغت و . م  خر  حسررررااب 
 .املس حق املبلغ جم وع م  ملا ةاب 62 متث  وهي
 
 املتحدة األمم منظومة مع التعاون . 4
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 اجل عية انععاد منذ امل حد  األمو مع ابل عاود املنفذ  لألنشرررررررررررررر ة املع اد  املر عية ابلعا  ة  ل اً  اجمللس أخذ
 خاص بو ه و حظ(. 95 الصرررررررفحة يف الكاملة العا  ة انظر) 2016 أ  وبر/  األو  تشرررررررري  يف السرررررررابعة
 ال  رف منع ( بشرررررررررررررررر دUNODC) واجلرميررة ابملخرردرا  املعين امل حررد  األمو مك رر  مع امل زايررد ال عرراود
 امل حد  األمو مع ابل عاود هبا امل لع األنشرررررررررررررر ة مجيع أبد وأخذ  ل اً . اإلرهاب ملكافحة  وسرررررررررررررريلة  العنيف
والذي  امل حد  لألمو  ديد  ام أمني و ود ومع. الدويل الربملاين ا حتاد اسرتاتيجية م  ي جزأ    زءاً  تشك 
 .املنظ  ني بني العالقا  تعزيز زايد   ىل ي  لع فإنه سابعاً، برملانياً   اد
 
 2021-2017 للفرتة الدويل الربملاين االحتاد اسرتاتيجية تنفيذ . 5

 األنشررررررررر ة    فضرررررررررالً  ا سررررررررررتاتيجية، تنفيذ جما  يف مؤخراً  متت اليت األنشررررررررر ة    ب عرير  ل اً  اجمللس أخذ
 والو ية األسرررراسررررية الو ية م   زء ومها واألم ، السررررلو فيها أبرز اليت اجلديد ، ا سرررررتاتيجية  طار يف املعرتحة
. امله  ود األ ضرررررراء ميوله الربملاد يف لالب كار مر ز  نشرررررراء اقرتاح  لى ووافق. الدويل الربملاين لالحتاد األصررررررلية

 الذي الدميعراطية بشرر د الرا د العاملي لإل الد العشررري  ابلذ رى ا ح فا   ىل الرامية اب قرتاحا   ل اً خذ وأ
 .الدويل الربملاين ا حتاد يف الشباب مشار ة ل عزيز ومعرتحا  الدويل الربملاين ا حتاد قدمه
 
  األخرية املتخصصة االجتماعات .6

 املنرراخ ب غري املعين امل حررد  األمو مؤمتر انععرراد مبنرراسرررررررررررررربررة الربملرراين ا    رراع بن ررا    ل رراً  احلررا و لسأخررذ اجمل
(r1.pdf-e/200/7(a)-http://www.ipu.org/cnl)أهداف تنفيذ بشرررررررررررر د اإلقلي ية الندو  ؛ 

 اهلرررررررادئ احملرررريررررط يف لررررلررررربملررررررراان  اإلنسررررررررررررررررررررراد حررررعرررروق مررررنررررظررررور خررررال  مرررر  املسرررررررررررررررررر ررررررردامرررررررة الرررر ررررنرررر رررريرررررررة
(fr1.pd-e/200/7(b)-http://www.ipu.org/cnl)الرفيع ا    رررراع يف الربملرررراين املن رررردى ؛ 

http://www.ipu.org/cnl-) الفعا  اإلمنا ي ال عاود أ   م  العاملية للشررررررررررررررا ة الثاين املسررررررررررررر وى
r1.pdf-e/200/7(c))الالتينية أمريكا لربملاان  املسرررررررررررررر دامة ال ن ية أهداف بشررررررررررررررر د اإلقلي يةالندو   ؛ 
الع ررة العررامليررة  ؛(r1.pdf-e/200/7(d)-http://www.ipu.org/cnl) الكررارييب البحر ومن عررة

 ا سرررر  اع  لسررررة ؛(r1.pdf-e/200/7(e)-http://www.ipu.org/cnl) لر يسررررا  الربملاان 
 ؛(r1.pdf-e/200/7(f)-http://www.ipu.org/cnl) امل حرررد  األمو يف السررررررررررررررنويرررة الربملرررانيرررة
 املسرررررررررررررررر ررررررردامرررررررة الرر ررنرر رريرررررررة أهرررررررداف تررنررفرريرررررررذ بشررررررررررررررررررررر د آسرررررررررررررررريرررررررا  ررنرروبرؤسررررررررررررررررررررراء برررملررررررراان   مررنرر ررررررردى

(r1.pdf-e/200/7(g)-rg/cnlhttp://www.ipu.o)أورواب يف للربملرراان  اإلقلي يررةالنرردو  و  ؛ 

http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(d)-r1.pdf)؛
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 املسرررررررررررررر رررردامررررة ال ن يررررة أهررررداف وتنفيررررذ الربملرررراان  بشرررررررررررررررررر د الوسرررررررررررررر ى وآسرررررررررررررريررررا والشرررررررررررررررقيررررة الوسرررررررررررررر ى
(r1.pdf-e/200/7(h)-http://www.ipu.org/cnl)ال ن ية أهداف بشرررر د اإلقلي ية الندو  ؛ 

e/200/7(i)-http://www.ipu.org/cnl-) الكربى الصحراء  نوب أفريعيا لربملاان  املس دامة
r1.pdf)املرررأ  وضررررررررررررررررع لررلررجررنرررررررة والسرررررررررررررررر ررني احلررررررراديرررررررة الررررررردور  مبررنررررررراسرررررررررررررررربرررررررة الررربملررررررراين وا  رر رر ررررررراع ؛ 

(r1.pdf-e/200/7(j)-http://www.ipu.org/cnl). 
 
 املتخصصة واللجان العامة اهليئات تقارير . 7

قضااي  جلنة أبنش ة امل علعة ابل عارير أبري ،/  نيساد 5 يف اليت انععد   لس ه يف  ل اً، احلا و اجمللس أخذ
 املعين ا سررررررر شررررررراري والفريق اجلندرية؛ الشررررررررا ة فريق الدولية؛ اإلنسرررررررانية احرتام تعزيز جلنة األوسرررررررط؛ الشررررررررق
 ا س شاري الفريق  ىل امسه تغيري قرر الذي وال ف ، والوليد األم وصحة اإليدز/  البشرية املنا ة نعص بفريوس
 واسررررررر  ع .الدويل الربملاين ا حتاد يف الشرررررررباب الربملانيني ومن دى الربملانيا ؛ من دى النسررررررراء ابلصرررررررحة؛ املعين
 انظر) األخري  هذه قدم ها معررا  مثانية  لى ووافق للربملانيني اإلنسررررررررراد حعوق جلنة تعرير  ىل أيضررررررررراً  اجمللس

 يف احلا   بشرر د وماليزاي   بوداي  وفدا أبداها اليت ال حفظا   ىل مشرررياً  ،(189  ىل 124 م  الصررفحا 
 .بلداهن ا

 
 املستقبلية الربملانية االجتماعات . 8

. 2019 أبري /  نيسررراد يف الدويل الربملاين لالحتاد مجعية  سررر ضرررافة األر ن ني برملاد د و  لى  اجمللس أطلع
 الالزمة الشررررروط مجيع اسرررر يفاء م  لل   د ع اد إلرسررررا  بعثة تعوم ابلزاير  امليدانية امل العامة األمانة  ىل و هد
 انظر) امل خصررررررررررررررصررررررررررررررة ا    ا ا  م   دد لععد معرتحا   لى ووافق. لالحتاد الربملاين الدويل مجعية لععد

 (.املعبلة لال   ا ا  الكاملة العا  ة  لى لالطالع 119 الصفحة
 
 والقواعد األساسي النظام على التعديالت . 9

 املنعحة الو ية سي ا   وقوا ده، الدويل الربملاين لالحتاد األساسي النظام  لى تعديال  احلا و لساجمل ا   د
 والعوا د وال ف  والوليد األم وصررررررررررررحة اإليدز/  البشرررررررررررررية املنا ة نعص بفريوس املعين ا سرررررررررررر شرررررررررررراري للفريق

 .للربملانيني اإلنساد حبعوق املعنية اللجنة ت بعها اليت وامل ارسا 

http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(j)-r1.pdf)
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 وتش  . الدويل الربملاين لالحتاد األساسي النظام نص يفال غيريا  املك وبة املال  ة   دخا   لى اجمللس ووافق
 الصيغة يف    تن بق   اليت ال غيريا     فضالً  ابلصحة، املعين ا س شاري الفريق اسو تغيري ال غيريا  تلك

 .اجلندرية املساوا  لصاح املذ ر الشك  لألمساء النسوي الشك  يسبق حيث الفرنسية
 

 سنوات أربع لفرتة عام أمني تعيني .10
 ال نفيذية اللجنة م  ابإلمجاع توصررية  لى أبري ،/  نيسرراد 5 يف اليت انععد   لسرر ه يف ،اجمللس احلا و وافق
. 2022 يونيه/  حزيراد 30 يف وتن هي 2018 يوليه/  متوز 1 يف تبدأ ثنية لو ية احلايل العام األمني ب عيني

 اس ند ذلك، م  وبد ً . رمسية ن خااب ا   راء يف الشروع  دم قرر ابل ايل ،أدا ه املرضي أساس  لى ذلكمت و 
 ال خلي احلا و لساجمل  لى تعرتح أد ال نفيذية للجنة جيوز أنه  لى تنص اليتالعامة  األمانة م  3 العا د   ىل
 .احلايل العام األمني تعيني و  اد  أ اله  ليه املشار اإل راء   
 

 للجنة التنفيذية 275الدورة 
 

 والقرارات اإلجراءات . 1
 أبري  4 و آذار/  مارس 31 و 30 يومي د ا يف املا ة بعد واخل سني السابعة دورصا ال نفيذية اللجنة  عد 

خ أمساؤهو ال الية األ ضرراء الدور  يف ووررارك.  يس ا حتاد الربملاين الدويلر  ا    اع وترأس. 2017 نيسرراد /
 مارس؛/  آذار 31 يف( الربازي ) لينس. أ السرررريد ؛(أنغو ) فالنيت. م السرررريد  ؛(اجلزا ر) بنباديس. ف السرررريد 
  يراد مجهورية)  اليل .ك السررررررررريد ؛(فرنسرررررررررا) بي شررررررررريا دي . ر السررررررررريد ؛( واب) غوميز - فريير. ي السررررررررريد 
  يثورو. د السررريد أبري ؛/  نيسررراد 4 يف فو وي.  السررريد حمله وح  ،(الياابد) سررروزو ي السررريد ؛(اإلسرررالمية

 وررررررريفر.د السرررررريد الربملانيا ،النسرررررراء  من دى ر يسررررررة بصررررررف ها( انميبيا) ويليامز - نسرررررراهم السرررررريد  ؛( ينيا)
 أمحد  اسرررو. أ السررريد ؛(الروسررري ا حتاد)  وسررراوررريف.ك السررريد ؛(النروي ) ديديغارد.  والسررريد  ،(هولندا)
 (.في نام) غياو فاد. د والسيد ؛(امل حد  امل لكة) غرينجر - ليدي . ر السيد ،(امل حد  العربية اإلمارا )
 

 م املعدم  اإل اد  طل  يف مارس،/  آذار 30 يف اليت انععد   لسرررررررررررررر ها يف ال نفيذية، اللجنة نظر  وقد
  لى اجمللس يوافق أبد وأوصرررررررررررت توفالو برملاد املعدم م  ا نضررررررررررر ام وطل  الوسررررررررررر ى أفريعيا مجهورية برملاد

 . ليه ا
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 برملاان  بشرررررررررر د احلا و لساجمل  ىل حمدد  توصرررررررررريا  وقدمت معينة برملاان  حالة ال نفيذية اللجنة ودرسررررررررررت
 ،بيسررررررراو – غينيا ،غامبيا ، ريرتاي ،الدميعراطية الكونغو مجهورية ،الوسررررررر ى أفريعيا مجهورية  بوداي،   ،بوروندي
   هوريةاجل) فنزويال تر يا، تيلند، السررررررررررررررورية، العربية اجل هورية السرررررررررررررروداد،  نوب ،الصرررررررررررررروما  ،ليبيا ،هاييت

 وقت يف ميدانية مبه ة العيام واقرتحت احلالية الدور  يف الي   مشرررررررررررررررار ة جت يد وقرر . والي  ( البوليفارية
 اللجنة، و عد  يع  ؟ أي   ذلك،  األمر  اد  و ذا يع  ، الربملاد  اد   ذا مما لل   د العامهذا  م   حق
 الوفد يف املعارضررررررررة أ ضرررررررراء أحد مع اسرررررررر  اع  لسررررررررا  أبري ،/  نيسرررررررراد 4 يف اليت انععد   لسرررررررر ها يف

 أيضرررررراً  ال نفيذية اللجنة و عد . ا سرررررر  اع  لسررررررة م  الغرض فهو أسرررررراؤوا الوفد بعية ألد وحده الك بودي
 ويف. األخري  وال  ورا  العامة السررررياسررررية للحالة أفضرررر  فهو  لى للحصررررو  فنزويال وفد مع اسرررر  اع  لسررررة
  ليهايسررررررر حق  اليت الربملاان  بعضررررررروية ا ح فاظ بشررررررر د ورقة أيضررررررراً  حبثت العاملية، العضررررررروية ل حعيق حماولة

 .ال بيعية الكوارث أو النزا ا  أو املالية الصعواب  مث  املخففة الظروف ن يجة سي ا   ،مالية م  خرا 
 

  لی ال نفيذية اللجنة توافق أبد أوصرررررررررررری الذي لل  وي  الفر ية اللجنة تعرير  لی ال نفيذية اللجنة واسرررررررررررر  عت
 ال عرير ودرس. 2016 لعررام املرراليررة الن ررا   وکررذلررك ،2016 لعررام العررام لألمني املرراليررة واإلدار  ال رردقيق تعرير
 .والوضع املايل اخلار ي املدقق وتعرير املالية الن ا  

 

 املصررر  ة (PSF) الربملاين ال كاف  صرررندوق و  راءا  قوا د ال نفيذية اللجنة ا   د  ذلك،  ىل وابإلضرررافة
 حتت منح ب خصرررريص الصررررندوق يعوم وسرررروف. الدويل الربملاين ا حتاد أنشرررر ة يف الربملاان  مشررررار ة ل سررررهي 
 أو األ ضاء    املنح تس هدف و . لل  وي  الفر ية اللجنة توصيا   لى بناء ال نفيذية للجنة العامة السل ة

اسرررر بعاد  مع الدويل، الربملاين ا حتاد مسررررامها  م  ممكنة نسرررربة أبق  تعيي هو سرررري و الذي  احمل  لني األ ضرررراء
 تعدميه  لى امل حد  امل لكة برملاد  ىل ابلشررررركر ال نفيذية اللجنة وتو هت. ضرررررريبية مالذا اليت تع رب  البلداد
 .سويسري فرنك 30 000 مببلغ للصندوق تربع أو 

 

 ال نفيذية اللجنة درسررررررررت ،2021-2017 لفرت    ا الدويل الربملاين ا حتاد اسرررررررررتاتيجية ب نفيذ ي علق وفي ا
 لالب كار مر ز  نشررررررررررررراء  لى املوافعة سررررررررررررري ا   ،احلا و لساجمل  ىل بعد في ا أحيلت اليت املسرررررررررررررا   م   دداً 

 تعزيز ومعرتحا  الدميعراطية بشررر د العاملي لإل الد العشرررري  السرررنوية ابلذ رى لالح فا  ومعرتحا  الربملاين،
 .الدويل الربملاين ا حتاد يف الشباب مشار ة

 

 مواط  وهو فرزم،. ر السرررررررررررررريد  ني عدف. بشرررررررررررررر د حدوث ت ورا  يف فريق العاملني ال نفيذية اللجنة بلغتوأُ 
 يف( واهلرسرررررررك البوسرررررررنة) بالغوفي ش.أ السررررررريد   ينتو  ،G4 مسررررررر وى  لى الوث ق دار إل مسرررررررا داً  أفغاين،
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 فالنسيا، رودريغيس. ر السيد  نّي   ا ،  P4 رتبةامل يف حديثاً  أنشئ الذي الدولية ال ن ية برانم  مدير منص 
 .P2 رتبةامل يف اخلار ية للعالقا  مسؤو ً   ويب،  مواط  وهو

 

 اجمللس احلا و يوافق أبد ابإلمجاع ال نفيذية اللجنة أوصررررررررتمارس /آذار،  31ويف  لسرررررررر ها اليت انععد  يف 
 النحو  لى رمسية ان خااب    راء  ىل ا ضررررر رار دود املرضررررري أدا ه  ىل اسررررر ناداً  العام لألمني ثنية و ية  لى

 احلالية الدور  أ  ا   دو  يف البند هذا  دراج وقرر . العوا دو  األسرررررررررررررراسرررررررررررررريام النظ يف  ليه املنصرررررررررررررروص
 قبرر  تبرردأ أد ينبغي العررام األمني اخ يررار   راءا  أد  لى العوا ررد تنص حيررث ،فيرره للنظرلل جلس احلررا و 

/  حزيراد 30 يف احلايل العام األمني  ضرررررروية مد  وتن هي. املنصرررررر  ورررررراغ  و ية مد  ان هاء م  وررررررهراً  15
 .2018 يونيه

 ثلث حد أدىن قدره ت بيق ذلك يف مبا ،لعوا دوا األسرراسرري النظام  لى ال عديال  م   دداً  اللجنة ودرسررت
 ل ضو  ضوي ها توسيع أيضا وقرر . احلصص تلك ت بيق وطرا ق ال نفيذية اللجنة يف اجلنسني م  أي أ ضاء
 .منصبه حبكو  عضو  الدويل الربملاين ا حتاد يف الشباب الربملانيني من دى ر يس

 

 الدويل الربملاين ا حتاد ر يس اقرتاح ال نفيذية للجنةنيسرررررررررررراد/ أبري ، أقر  ا 4اليت انععد  يف ويف  لسرررررررررررر ها 
 بشررررر د بياد  صررررردار وقرر  ،(94 الصرررررفحة انظر) ابراغواي برملاد  لى األخري اهلجوم بشررررر د بياد إبصررررردار
 ةبسررررررروري معين     فريق  نشررررررراء  ىل الدا ي ا قرتاح اللجنة وأيد (.  93 الصرررررررفحة انظر) فنزويال يف احلالة
 الىت اهلج ا  و ع . السررررررت اجليوسررررررياسررررررية اجمل و ا  وممثلي امله  ني ال نفيذية اللجنة أ ضرررررراء م  ي  لف
. ا رهابية ا   ا  مجيع تدانوأ الروسرررى الشرررع  مع اتضرررامنه    تا رب ب رسرررربج، سرررانت مرتو ىف وقعت
 .ةسوري يف األخري الكي يا ي للهجوم اأسفه    تأ رب   ا

 يف 2019 أبري /  نيسرررراد يف الدويل الربملاين لالحتاد مجعية  سرررر ضررررافة األر ن ني بعرض  ل اً  اللجنةأخذ  
 اللجنرة  ىل ال عرارير وتعردمي املوقع يف املع راد  ال عييو بعثرة تشرررررررررررررركير  مه رة األمرانرة  ىل وأو لرت. آيرس بوينس
 .ال نفيذية

 

 اجمل و ة)  يثورو. د السرررريدخ أمساؤهو ال الية الدويل الربملاين ا حتاد لر يس نواب سرررر ة ال نفيذية اللجنة وان خبت
 السررريد ،(العربية اجمل و ة) العا   بد. أ السررريد ؛(اهلادئ واحمليط آسررريا جم و ة)  ا يل. ك السررريد ؛(األفريعية

 والسررريد ،(والكارييب الالتينية أمريكا جم و ة) غوميز - فريير. ي والسررريد  ؛(أوراسررريا جم و ة)  وسررراوررريف.ك
 امل لكة) غرينجر - ليدي  السرررررررررريد أيضرررررررررراً  وان خبت(. واحد زا د  شررررررررررر ا ثين جم و ة) غرينجر - ليدي .  

 .ال نفيذية اللجنة لر يس ان باً ( امل حد 
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 للتمويل الفرعية اللجنة .2
الشؤود املالية  يف ال نفيذية اللجنة نظر وتسهي  إل داد آذار/  مارس 29 يف لل  وي  الفر ية اللجنة ا   عت

 ا حتاد حسااب مالحظة أد  اسروره دوا ي م  و اد املالية، الوث ق مجيع بعناية تدرس وقد. وقضااي املوازنة
 صرررررررررررررررايف أد حني ويف. العام للع اع الدولية احملاسرررررررررررررربية لل عايري أخرى مر  متاماً ام ثاً   مت ث  الدويل الربملاين
 خال  م  ابلكام  ال شغيلي العجز   أنه مت تغ ية  ،سويسرايً  فرنكاً  296 409 مبعدار اخنفض قد األصو 

 اد   ا سررررر ث ار أداء  ا أد .  2016  اموفعاً ملا هو م وقع يف موزانة  لالح ياطيا  املرخص به ا سررررر خدام
 . يداً 

 

  ىلوت لعت . ملا ةاب 1 بنسرررربة زايد  أظهر  اليت ال و ية املسررررامها  وتنوع اسرررر عرار الفر ية اللجنة و حظت
 .2018  ام ملوازنة ال حضري
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 منتدى ومكتب النساء الربملانيات 
 

 132 ا    اع وحضر. 2017 أبري /  نيساد 1 يف الربملانيا النساء  ملن دى 25الرررررررررررررررررررررررررررررررر  الدور   عد 
 الربملانيا ،النساء  مك   ر يسة اجللسة واف  حت. الدولية املنظ ا  خم لف    وممثلني بلداً  73 م  مندوابً 
 املعنية الدا  ة اللجنة ور يس الربملاد  ضرررو موين،. د السررريد  وان خبت(. انميبيا) وليامز - منسررراه. م السررريد 
 برملاد ةر يس وودري،. ش  السيد توأدل. لل ن دى 25الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  للدور  ر يساً ( شبنغالد) اخلار ية بوزار 

 .ترحيبني ببيانني الدويل، الربملاين ا حتاد ر يس وودري، ص. والسيد بنغالدش،
 

. الربملانيا النسررررررررررررراء  ملك   39 و 38 اجللسررررررررررررر ني أل  ا  مو زاً (  ندا) أتو هاد. س السررررررررررررريد  وقدمت
      لى املشررررار ني( النروي )  لدغارد.   السرررريد  ،اجلندرية ابلشررررؤود املعين للفريق اخلاصررررة املعرر طلعت وأ

 .الفريق
 

 ال عاود تشجيع" املعنود العرار مشروع يف ، ندري منظور م  املشار ود، نظر اجل عية، يف املسامهة أ   وم 
 لل ن ية حمر اً  بوصرررررفها لل رأ  املايل اإلورررررراك بشررررر د سررررري ا   ،"املسررررر دامة ال ن ية أهداف بشررررر د املعزز الدويل

 خم لف  ان  يف منه ا     تنظر جم و  اد، وأنشررررئت(. وال جار ال  وي  و  املسرررر دامة ل ن يةل الدا  ة اللجنة)
  ا   ، لك  جم و ةر يسررررررررررراً (  ي اليا) لو اتيلي. ب والسررررررررررريد ( النيجر) هابيبو. أ السررررررررررريد  و ينت. العرار م 

 . عرري  (    اد) اخلروسي.د والسيد (  ندا) أتو  اد.س السيد   ينت
 

 أمام املساوا  ض اد طريق    لل رأ  املايل لإلوراك مواتية بيئة صيئة الضروري م  أنه  لى اجمل و  اد واتفعت
 اخلدما  تعزيز ضررور   لى وورددوا. واإلرث ،امل  لكا  ،األسرر  ،الع   مث  جما   يف سري ا و  العانود،
 اخلدما  تلك  ىل السررليو الوصررو  وأد الريفية، املناطق يف ذلك يف مبا النسرراء، جل يع امل احة ا ب كارية املالية
 .املايل وال ثعيف وال و يه ال دري  بربام  يرتبط أد جي 

 

 مجيع  حعاً  وتضررررر نت الدا  ة، اللجنة  لى املعروض العرار مشرررررروع  لى معرتحة تعديال  املناقشرررررة وأثر 
 .العرار مشروع يف املعرتحة ال عديال 

 

 اجلندري للمنظور املراعية للربملاانت الدويل الربملاين االحتاد عمل خطة متابعة
 وتبرراد (. امل حررد  امل لكررة) مرا ينني.   والسرررررررررررررريررد (  ينيررا)  يثورو. د السرررررررررررررريررد م  بعروض ا    رراع اف  ح

 .الربملاد يف اجلندرية الفوارق ترا ي اليت اإلصالحا  يف خرباصو املشار ود
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 والنسررراء الر ا  فيه يشرررارك حدث ب نظيو الربملانيا النسررراء  ومك   املن دى أوصرررى املناقشرررا ، أ عاب ويف
 أيضاً  املشار ود وأوصى. الع   خل ة اخلامسة ابلذ رى لالح فا  الدويل الربملاين لالحتاد 137 ررررررال اجل عية يف

 .أ  وبر/  األو  تشري  يفتععد  مجعية     يف املساوا  بش د نعاش إب راء
 

 للمرأة السياسية املشاركة حول مناقشة
 املرأ حو  مشرررررار ة  2017  امل رأ     ل امل حد  األمووهيئة  الدويل الربملاين  حتادخارطة ا مناقشرررررة خال 

 ب حعيق ال زامهو جمدداً  املن دى يف املشرررررار ود أ د ،2016 لعام الربملاد يف املرأ لوضرررررع  وحتلي  السرررررياسرررررة يف
 ابإلصررررررررررررررالح طالعوا  الو ي زايد   ىل الراميررة اجلهود تكثيف  لى واتفعوا. الربملرراد يف اجلنرردريررة املسرررررررررررررررراوا 
 .املروحا  النساء ود و ال شريعي

 

 غدا   املستدامة التنمية لتحقيق اليوم الفتيات متكني
 العاملية املؤورررررررررررررررا  جم و ة مدير  الروس،  لوبيز. أ السرررررررررررررريد م  بعرض الف يا  متكني حو     اعا  اف  ح
 ،(زامبيا) سرررررررابعاً  ال ف  وتن ية اجلندرية شرررررررؤودال ووزير الربملاد  ضرررررررو لوه،.د والسررررررريد  الدويل، للبنك ال ابعة
. س والسرررررريد  ،(WHO) العاملية الصررررررحة ومنظ ة اإلجنابية، الصررررررحةالبحوث و  مدير أسرررررركيو،.   السرررررريد
 شبنغالد يف الريفية النهوض جلنة يف العانونية واملسرررررررررررا د  اإلنسررررررررررراد حعوق خدما  ر يسرررررررررررة  بري،  فاريسرررررررررررا

(BRAC )- شبنغالد معرها حكومية غري منظ ة وهي. 
 

  ا .  2030  ام املسررررر دامة ال ن ية أهداف ل حعيق أسررررراس  ام  ورفاهه  الف يا  تعليو يف ا سررررر ث ار  د
 اليت األولواي  م  هي تشويه األ ضاء ال ناسلية لإلانث )اخل اد(  لى والعضاء العنف م  الف يا  محايةأد 
 . ا لة معاجلة  ىل حت اج
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 احلاكم اهليئات الفرعية للمجلس
 
 . جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 1

 السرررريد    م خ   2017 أبري /  نيسرررراد 4  ىل 1 م  الفرت  يف اليت انععد  للجنة، 153 الدور  يفوررررارك 
 بينيرردو. ف السرررررررررررررريررد، الر يس ان رر  ،(أملررانيررا) فررابري يوس. ب السرررررررررررررريرردالر يس،  ،(أفغررانسرررررررررررررر رراد)  ويف.ف
 مبو و. ب السيد ،(شبنغالد) وودري. ك .فم.  .ب .أ السيد ،(البحري ) العرادي. أ السيد ،(األر ن ني)

. د والسيد ، (سويسرا) نيل   ينر.  م السيد  ،(السنغا ) غوي. أ السيد ،(الدميعراطية الكونغو مجهورية)   ا
 .(البوليفارية فنزويال مجهورية) سولورزانو

 

 للعضرررااي فه ها ل عزيز الشررركاوىأصرررحاب و  الوفود مع اسررر  اع  لسرررا  سررربع الدور  خال  اللجنة و عد 
 حبالة ت علق حالة 25 أ  اهلا  دو  يف اللجنة أدر ت الدور ، هذه ويف. نع  نواحي قلعهاو   ليها املعروضرررة
 م  برملانيني منهو ملا ةاب 41  اد  الدراسرررة، مشل ها اليت احلا   بني وم . بلداد 10 يف برملانياً   ضرررواً  140
 منهو ملررا ررةاب 1 و  ني،ياألمريك م  برملررانيني ملررا ررةاب 16 و أورواب، م  آخري برملررانيني  ملررا ررةاب 41 و آسرررررررررررررريررا
 احلا   م  ملا ةاب 25 نسرررررررررربة وت علق. أفريعيا ومشا  األوسررررررررررط الشرررررررررررق م  ملا ةاب 1 و أفريعيا، م برملانيني 

 ا ن ها ا و  احلا  ، معظو يف مباور  غري أو مباور  أمهية ذا  مس لة ال عبري حرية وتع رب. نساء برملانيا ب
 املرفو ررة الررد رراوى يف الوا بررة العررانونيررة اإل راءا  اتبرراع  رردم هي الرردور  أثنرراء اللجنررة فيهررا تنظر مررا  ثرياً   اليت

 اجل عيرا ، وتكوي  ال ج ع حرية وان هراك الربملانيرة، الو ية تعليق أو ال عسررررررررررررررفي واإللغراء الربملانيني، ضرررررررررررررررد
 .ال عسفيني وا ح جاز وا   عا 

 

  بوداي، ماليزاي،   ش،بنغالدخ ال الية ابلبلداد  علقت     ادها اجمللس احلا و  ىل قرارا  مثانية اللجنة وقدمت
 مالديف، منغوليا، الفلبني، وفنزويال )اجل هورية البوليفارية(.

 
 األوسط ابلشرق املتعلقة املسائل جلنة . 2

 اللجنة، ر يسررررةحضررررر اجللسرررر ني    م خ و . 2017 أبري /  نيسرررراد 3 و 1 يومي  لسرررر ني، اللجنة  عد 
. م والسرريد ،(فلسرر ني) األمحد. أ السرريد ،(فرنسررا) غويت. س السرريد  ،(شرريليت) أليندي ابسرركا . د السرريد 
 (.امل حد  العربية اإلمارا ) احملرزي
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 و حظت. األوسررررط الشرررررق يف األخري  ال  ورا   زاء قلعهو    وأ ربواالوضررررع الراه   اللجنة أ ضرررراء ودرس
هذا  يشك حيث . ال نظيو قانود ابسو يعرف تشريع مؤخراً اإلسرا يلي  الكنيست ا   اد خاصة بصفة اللجنة
 الربملاين ا حتاد بر يس اللجنة وأورررراد . الدا و والسررررالم دول نيالعا و  لى و ود  ح لل خ رياً  صديداً  العانود
  لغا ه تشررررجيع لى  وجلهودمها ،ال نظيو قانود بشرررر د الدويل الربملاين ا حتاد يادلصرررردور ب العام واألمني الدويل
 .والسالم احلوار لصاح

 

 ووررررررررررررررجع. العنيف لل  رف الر يسررررررررررررررية الدوافع أحد هي ،املن عة يف حت  مل اليت النزا ا  أد وا  رب  اللجنة
 .العنيف ال  رف منع بش د   له مواصلة  لى الدويل الربملاين ا حتاد اللجنة أ ضاء

 

 املسرررررر دير  املا د  بنه  ال زامها و رر (. 106 الصررررررفحة انظر) 2017  ام      لها خ ة اللجنة وأقر 
. امل جدد  املياه وتكنولو يا  املياه  دار  مث  ال عنية، املسا   يف ال عاود خال  م  واحلوار الثعة لبناء  وسيلة

  ورررررررررررراك أمهية  لى أيضررررررررررراً  األ ضررررررررررراء ووررررررررررردد. املعرر  املبادرا  تنفيذ طرا ق ب حديد العام األمني  لف  وقد
 .اللجنة     يف الشباب الربملانيني

 

 يف املسررررر دام السرررررالم لد و للربملانيني آليا  واقرتاح احلوار وتيسرررررري املشررررراورا  مبواصرررررلة اللجنة أ ضررررراء وتعهد
 .ال وتر أوقا  يف احلوار  ىل تد و احلا ة أبد وا رتفوا. املن عة

 
 الدويل اإلنساين القانون احرتام تعزيز جلنة . 3

 م  ممثلود أيضرررررراً  وحضررررررر. أبري /  نيسرررررراد 2 األحد يوم الدويل اإلنسرررررراين العانود احرتام تعزيز جلنة ا   عت
 .(UNHCR) الال ئني لشؤود امل حد  األمو ومفوضية(  ICRC) للصلي  األمحر الدولية اللجنة
. محاي هو ضرررررررررررررر اد يف الراهنة وال حداي  العامل أحناء مجيع يف لال ئني العامة احلالة اللجنة أ ضررررررررررررررراء وانقش
 .تعزيزها بغية بلداهنا يف احلالية اللجوء نظورا عة مب الربملاان  وأوصت

 

  دم معاجلة بش د الدويل الربملاين الحتادل 136العامة الرررررررررررررررررررررررررررررررر   عيةاجل موضوعمع  مناقشاصا اللجنة ورب ت
 ا    ا ية السررررررياسررررررا     فضررررررالً  الوطنية، ال ن ية وبرام  خ ط مرا ا  ضرررررر اد املهو م  ذ أنه . املسرررررراوا 

 .اجلنسية و دميي الال ئني  ح يا ا  وا ق صادية،
 
 



35 
 

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
                                                             2017أاير/ مايو   15    

 

 الرفيع العام لال   اع ن يجة اإل الد و اد. واملها ري  الال ئني بشررر د نيويورك   الد    معلوما  وقدمت
 م ابعة الدويل الربملاين ا حتاد  لى وسررري عني. واملها ري  لال ئني الكبري  لل حر ا  ال صررردي بشررر د املسررر وى
  ام يف  عده املعرر الال ئني، بشررررررررررر د العاملي ا تفاق وتنفيذ وضرررررررررررع يف الربملانية املشرررررررررررار ة وتيسرررررررررررري الع لية
2018. 

 

. املضرررررررررررررريف البلد  لى وأثرها الال ئني حالة ب عييو قامت حيث لبناد،  ىل بعث ها م ابعة اللجنة وانقشرررررررررررررررت
 تووررررجع. 2017 أبري /  نيسرررراد يف برو سرررر  يف سرررريععد الذي سررررورية حو  الدويل ملؤمترت اللجنة ابورحب

 د ت   ا.  احلريري. س السرررررررريد اللبناين الوزراء ر يس أطلعها اليت املسررررررررا د   ىل الد و  د و  لى األ ضرررررررراء
 .وسالم هو حعوقهو ومحاية السوريني لال ئني املسا د  تعدمي مواصلة  ىل اللبنانية السل ا  اللجنة

 

 امل حد  األمو ومفوضررررررية الدويل الربملاين ا حتاد بني املشرررررررتك الك ي  حو  األخري  ابأل  ا  األ ضرررررراء بلغوأُ 
 اجل عية يفالذي سرررررررررين لق   ،احلكومية اللجوء نظو وبناء الال ئني محاية للربملانيني،واملعد  الال ئني لشرررررررررؤود
 .الدويل الربملاين لالحتاد 137العامة الررر 

 

  ل اً  اللجنة وأحي ت. العامل يفاليوم  اجلنسررية  دميي وررخص ماليني 10 م  أ ثر حالة اللجنة واسرر عرضررت
 الع   وخ ة ،(UNHCR) الال ئني لشؤود السامية امل حد  األمو مفوضية محلة يف األخري  ابل  ورا 

 اجلنسرررية انعدام اتفاقيا   ىل  ضرررافياً  انضررر اماً  13 ذلك يف مبا اجلنسرررية، انعدام حا    لى للعضررراء العاملية
 .حالياً  املو ودي  م  اجلنسية  دمييالرتا ع املهو يف  دد األوخاص و 
 

 لشررؤود امل حد  األمو ومفوضررية الدويل الربملاين ا حتاد بني املشرررتك العاملي املؤمتر ن ا    ىل اللجنة أوررار  و ذ
 د تفإهنا  ،2015  ام يف أفريعيا  نوب يف  عد الذي اجلنسررررية انعدام بشرررر د( UNHCR) الال ئني
 انعدام م  احلد  ىل د وي أد ليهو  ينبغي ذ . اإل راءا  م   دد اختاذ  ىل الدويل الربملاين ا حتاد أ ضررررررررررررررراء
 بش د الدولية املعايري مع اتساقها لض اد الوطنية ال شريعا  يف النظر   اد  وينبغي.  ليه العضاء أو اجلنسية

 الدولية اللجنة بني املشرررررررتكنشررررررور امل م ابعة أيضررررررا اللجنة وانقشررررررت. منها واحلد اجلنسررررررية انعدام حا   منع
 25 رقو الربملانيني دلي خ الدويل اإلنسررررراين العانود  خ  الدويل الربملاين وا حتاد( ICRCللصرررررلي  األمحر )

 وينبغي. اإل راءا  م   دد يف النظر  لى األ ضرراء ت الربملاان ووررجع(. 2016 أ  وبر/  األو  تشررري )
 مع اب وررررررررتاكواليت قد تكود  ، لذلكخصررررررريصررررررراً فعاليا  تصررررررر و  خال  م  25 رقو لدلي ل ا ه  ام يالء 
 .األمحر للصلي  الدولية اللجنة
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 اإلضرررررررررافيني والثاين األو  الربوتو ولني     اد األربعني السرررررررررنوية لذ رىاب 2017ح فا  يف  ام  و ا وسررررررررري
 النزاع تنظيو يف ابرزاً  معل اً  متث  الربوتو و   تلك  انت  ، اماً  أربعني عب ف. 1949 لعام  نيف  تفاقيا 
 ال حرير وحروب ،احلكومية غريالنزا ا  املسررررلحة   دد تزايد مع اإلنسررررانية املعايري تكييف طريق    املسررررلح
 اجل عية انععاد خال  اهلامة السرررررررنوية الذ رى هبذه الدويل الربملاين ا حتاد   ف  أبد اللجنة وأوصرررررررت. الوطين
 مناقشةم  خال    راء   ما ،2017 أ  وبر/  األو  تشري  يف الدويل الربملاين لالحتاد 137 رررررررررررررررررررررررررررررررررالالعامة 
 .إبصدار تصريح حوهلا أو خاصة

 
 اجلندرية الشراكة فريق . 4

. د السرريدحبضررور    م خ . 2017 أبري /  نيسرراد 4 و مارس/  آذار 31 يف اجلندرية الشرررا ة فريق ا   ع
 والسرريد ( امل حد  العربية اإلمارا ) ج. أمحد .أ السرريد ،(انميبيا) وليامز - منسرراه. م السرريد  ،( ينيا)  يثورو
 (.النروي )  لدغارد. ج

 لالطالع 107 الصفحة انظر) الدويل الربملاين الحتادل 136العامة الرررررر   عيةاجل يف املرأ  مشار ةالفريق  ورصد
. املندوبني م  ملا ةاب 31.6 النساء نسبة بلغت ،2017 أبري /  نيساد 4 فيف(. الكاملة اإلحصاءا   لى

 .ا جتاه ذاا س  رارية هب يف رغب ه    الفريق وأ رب. اآلد حىت سجلت نسبة  لىحيث تع رب هذه النسبة أ
 

د لديهو مندوبو  األق   لى وفداً  114 هناك  اد  ،العامة اجل عية يف او ضر  الذي  حوفداً  126الررررررررررررررر  بني وم 
 مجهورية خبرملاان  م وهو (. ملا ةاب 10.5) الذ ور م وفداً  12 هؤ ء بني م  و اد. م  الر ا  والنسرررررررررررراء

 ،موان و ،ليسررروتو ،لبناد ،الكويت ،الياابد ،غياان ،غواتي ا  ،السرررلفادور ، يبويت ،الشرررعبية الدميعراطية  وراي
  وراي  مجهورية وفود وأقر . أيسررررررررررررررلندا م  ،(ملا ةاب 0.9) اإلانث م  واحد وفد هناك و اد. وق ر ،الفلبني

 .ال وايل  لى أ ثر أو مرا  ثالث حصراً  الر ا  ل  ثي  العامة اجل عية يف وق ر الشعبية الدميعراطية
 

 وفود سررربعة هؤ ء بني اد م  و  ي كود    منهو م   ضرررو واحد فعط.  وفداً  12وحضرررر يف اجل عية العامة 
 أصررررررررررررر  م وفود  ثالثة  لى املوافعةأقر  اجل عية العامة و  مملثني م  قب  ر   ومخسرررررررررررررة ممثلني م  قب  أمرأ .

 .ال وايل  لى أ ثر أو مرا  ثالث ،فعط م  قب  ذ ور ممثلة لكوهناو  ،ثلة م  قب  ذ ور فعطمم وفود سبعة
 

 الرامية ابجلهود ورح . الدويل الربملاين لالحتاد اجلندري املنظور مرا ا  تع يو اسررررررررررررتاتيجية تنفيذ الفريق وانقش
 رح   ا   .الدويل الربملاين ا حتاد مجعيا  يف النعاش وحلعا  املناقشررا  يف املرأ  مشررار ة م ابعة حتسررني  ىل
 أفض  م ابعة ي يح أد ذلك و د وم . املن عة حس  الوفود مشار ة     حصاءا  وضع  لى ابلع   أيضاً 
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  نيف فرقاء   حد  الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني ب عهدا  الفريق بلغوأُ . اجليوسررياسررية اجمل و ا  داخ 
 العرار صنع هيئا  م  هيئة     أ ضاء م  ملا ةاب 40 نسبة كودي أد لض اد اجلندرية املسا  املدافعني    

 .النساء م  الدويل الربملاين ا حتاد يف
 

يو د فيها  دد قلي  م  النسرررررررررراء أو اليت تكود ابلكام  م  الر ا .  اليت الربملاان  حالة الفريق واسرررررررررر عرض
  اد  ،2016 سررررررررررررررب  رب/  أيلو  ويف. تكود ابلكام  م  الذ ور اليت الربملانية الدوا ر  دد ابخنفاض ورح 
 أربع هناك  انت  ،2017 مارس/  آذار 1 يفبين ا . الذ ور م دوا ر برملانية مجيع أ ضرررررررررررررررا ها  مثاينهناك 
 النواب وجملس فانواتو، ،ق ر ،املوحد  ميكرونيزاي خبرملاان ، وهي الذ ورمجيع أ ضرررررررررررررررا ها م   برملانية دوا ر
فيها  دد قلي  م  النسررررررررررررررراء أو اليت يو د  اليت الربملاان  م  الوفود مع احلوار  لى اإلبعاء املهو وم . الي ين

 اسرر  اع  لسررا   د  الفريق  عد وتونغا، اب و يف اإلجيابية ال  ورا  آخر وقب . تكود ابلكام  م  الر ا 
 .لل رأ  السياسية ملشار ةاب نهوضلاب وا ل زام الو ي تعزيز بغية الربملانني هذي  م  وفود مع

 

 لل نظور املرا يرررة للربملررراان  الررردويل الربملررراين ا حتررراد   ررر  خ رررة ب نفيرررذ ا ل زام جترررديرررد  يفيرررة  الفريق وانقش
 تشرررررري   يبيك،  مدينة) الدويل الربملاين لالحتاد 127الررررررررررررررررررررج عية العامة رقو  دور  يف ا   د  اليت ،درياجلن

 الع   خل ة اخلامسة السنوية ابلذ رى ا ح فا   لى الربملاان  تشجيع املهو وم (. 2012 أ  وبر/  األو 
 ا حتاد أمانة الفريق ود ا. قا  ة تزا    اليت ال حداي  يف والنظر احملرز ال عدم ل عييو الوطين، الصررررررررررررررعيد  لى

 جم و ة بنشررررررررر ورح . املسرررررررر لة هبذه الو ي لزايد   لكرتونية ومنصررررررررا  أدوا  اسرررررررر خدام  ىل الدويل الربملاين
 ابلربملاان  وأوررررررراد ،"الربملاان  لدى اجلندرية احلسررررررراسرررررررية تعييو" الدويل، الربملاين لالحتاد الذايت ال عييو أدوا 
 .األدوا  جم و ة ابس خدام ب عيي ا  ابلفع  قامت اليت
 
 والطفل والوليد األم وصحة اإليدز/  البشرية املناعة نقص بفريوس املعين االستشاري الفريق . 5

 ممثلو أيضرررا وحضرررر. أ ضررراء  شرررر أصررر   م  سررربعة حبضرررور أبري /  نيسررراد 1 يف ا سررر شررراري الفريق ا   ع
ر يس  ا    اع وترأس. وال ف  والوليد األم صررررررحة أ   م  والشرررررررا ة (WHO) العاملية الصررررررحة منظ ة
 (.امل حد  تنزانيا مجهورية) ندوغولي . ف السيدالفريق 
 اآلثر خالهلا حبث اليت مارس،/  آذار 31 يف امليدانية زايرته م  املسررر  د  الن ا   ا سررر شررراري الفريق وانقش
 .احلا و لساجمل  لى  رضت اليت ال وصيا  م   دداً  ووضع. شبنغالد يف األطفا  زواج  لى املرتتبة الصحية
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 العشررررررررررر السررررررررررنوا  مدى و لى. شبنغالد يف األطفا  زواج  هناء يف احملرز ابل عدم   جابه   وأ رب الفريق 
 أد  ىل الفريق وأوررررار. ملا ةاب 52  ىل ملا ةاب 67 م   شررررر  الثامنة دود الف يا  زواج معد  اخنفض املاضررررية،

 قوايً  ال زاماً  مل زمود احمللية، والسرررررررررررل ا  املدين اجمل  ع  ىل والربملاد احلكومة م  املصرررررررررررلحة، أصرررررررررررحاب مجيع
 .وفعالة منسعة ب ريعة املشكلة معاجلة مواصلة  لى ووحثه. معاً  ابلع  

 

  حظ وبعلق أنه غري. األطفا  زواج إلهناء قانوانً  مؤخراً  ا   اده  لى شبنغالد برملاد ا س شاري الفريق وهن 
 أبد يعلو أد  لى الفريق عجّ وورررررُ ". خاصرررررة ظروف"  طار يف األطفا  بزواج يسررررر ح لعانودهناك بنداً يف ا أد

 هبذه الفريق ورح . البند هذا اسرررررررر خدام  سرررررررراء  ل جن  أحكام تنظي ية صررررررررياغة بصرررررررردد بنغالدش حكومة
 الفا لة واجلها  احلكومية غري املنظ ا  م  نش ة مبشار ة أحكام تنظي ية وضع يف أمله    وأ رب املبادر 
 .البند ذلك اس ع ا   ساء  ن اق ل علي  الصلة ذا  األخرى

 

واألحكام  البندذلك  تنفيذ ابن ظامو  يرصرررررررد م ني نظام  نشررررررراء  ىل بنغالدش برملاد ا سررررررر شررررررراري الفريق ود ا
 لل عايري ال صرررردي مواصررررلة  لى وررررينيالبنغالد الربملانيني أيضرررراً  ووررررجع.  ك   والعانود الصررررلة ال نظي ية ذا 
 ووحثه. ا ن خابية دوا رهو يف تعززه أو األطفا  زواج  لى تؤثر اليت الضررررار  وا    ا ية الثعافية وامل ارسررررا 

 هذا يف ولد  ه اسررررررررر عداده    وأ رب. وأسررررررررررهو ضرررررررررعفاً  األ ثر والف ياد للف يا  خاص اه  ام  يالء  لى
 .الع  

 

 للفرت  الدويل الربملاين ا حتاد اسررررررررتاتيجية ل صررررررربح م  اورررررررية مع و ي ه تنعيح  لى ا سررررررر شررررررراري الفريق ووافق
 وال ف  املرأ  صرررررررررررحة هي الر يسرررررررررررية   لها جما   وسررررررررررر كود(. 109 الصرررررررررررفحة انظر) 2017-2021
 سرررريويل   ا.  واإلجنابية اجلنسررررية واحلعوق والصررررحة اإليدز/  البشرررررية املنا ة نعص فريوس ذلك يف مبا واملراهق،
. الناوئة واألوبئة الصحي الصحية، واألم  مشولية و ي ه األساسية لل غ ية بكيفية اه  اماً  ا س شاري الفريق
 ابلصحة. ليصبح الفريق  ا س شاري املعين ا س شاري الفريق تس ية   اد   لى ووافق

 

 ابوصرفه الصرحة  لى احلصرو  خبشر د 2012 لعام الدويل الربملاين ا حتاد قرار ا سر شراري الفريق واسر عرض
 العرار وملواءمة. وال ف  املرأ  صرررحة توا ه اليت الر يسرررية لل حداي  ال صررردي يف الربملاان  دورخ أسررراسرررياً  حعاً 
 وال ف  املرأ  لصرررحة العاملية وا سررررتاتيجية ،املسررر دامة ال ن ية وأهداف ،الدويل الربملاين ا حتاد اسررررتاتيجية مع

 الربملاين لل ج  ع ال و يها  م  املزيد توفر أد ورررر هنا م  اليت ال وصرررريا  م  جم و ة الفريق طرح واملراهعني،
 اإلنسررراد وحعوق ابلدميعراطية املعنية الدا  ة اللجنة  ىل ال وصررريا  الفريق وقدم. 2012  ام قرار تنفيذ حو 
 .قرارهاإل
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 الدويل الربملاين االحتاد يف الشباب الربملانيني منتدى . 6
 42 بينهو م  م  الشرررررررباب، برملانياً  90 حنو حبضرررررررور 2017 أبري /  نيسررررررراد 2 األحد يوم املن دى ا   ع

  عد  اليت السابعةالعامة  اجل عية مع وابملعارنة. سنة 37.9 املشار ني   ر م وسط وبلغ. النساء م  ملا ةاب
 النسررربة حتسرررنت وقد. اجل عية يف املشرررار ني الشرررباب الربملانيني  دد ازداد ،2016 أ  وبر/  األو  تشرررري  يف

  دراج  لى األ ضررررراء عجّ وورررررُ . ارتفع الع ر م وسرررررط ولك  ،د اجل عيةحضرررررر  اللوايت للنسررررراء الشرررررااب  املئوية
 .الدويل الربملاين ا حتاد مجعيا  اليت ترس  الوفود يف سناً  برملاانصو أ ضاء أصغر

 

 اجمللس وان خ (. 49 الصررررررررررررررفحة انظر) سررررررررررررررن ني ملد  املن دى  ىل جملس  دار  اً  دد ممثلني وان خ  املن دى
 .لل ن دى ر يساً ( أوغندا) أوسورو. م السيد  حديثاً  املن خ 

 

. الشرررررررباب مبشرررررررار ة ي علق في ا بلداهنو يف وا ه هو اليت وال حداي  مؤخراً  احملرز ال عدم املندوبود واسررررررر عرض
 الدويل، الربملاين ا حتاد يف الشرررررباب مشرررررار ة ل عزيز الشرررررباب الربملانيني من دى يبذهلا اليت اجلهود بد و ورحبوا
 النظام  لى األخري  ابل عديال  ورحبوا. الوطنية الربملاان  يف مضرررا فة آثر هلا كودسررري اجلهود هذهمث   ألد

 ر يس ليكود العامة واجل عية احلا و لساجمل وأقرها ال نفيذية اللجنة  ليها وافعت اليت والعوا د األسرررررررررررررراسرررررررررررررري
  ىل الوفود مجيع م البة  ىل الدا ي اب قرتاح  ذلك  ورحبوا. ال نفيذية اللجنة يف منصررررررربه حبكو  ضرررررررواً  املن دى
 حبلو  سنة 45 س  دود الذ ور م   ضو أو األق   لى واحد واب إبدراج الدويل الربملاين ا حتاد مجعيا 

 .2020  ام
 

 ض اد وسا    لى الرت يز مع ،136العامة الررررررررررررررررررررررررررررررررر  اجل عية أ  ا  يف مسامهاصو الشباب الربملانيود وانقش
 يف أيضرررراً  ب  السررررياسررررية، والعياد  ،املدنية املشررررار ة ال وظيف، ،ال عليو جما   يف فعط ليس الشررررباب،  وررررراك
 احلعوق يف املسرررر  ر  املسرررراوا   دم هلا ال صرررردي ينبغي اليت األولواي  وم . والفنود ،الرايضررررة ،اجمل  عية احليا 

 .والصحة ال عليو يف احلق مث  األساسية،
 

 الشررباب للربملانيني  قلي ي ا   اعخ الشررباب للربملانيني الدويل الربملاين الحتاداملسرر عبلية ل    ا ا ا  وانقشرروا
 ؛2017 أبري /  نيساد 26 و 25 يومي ،ري نكاس  ولومبو،  يف  عده املعرر اهلادئ واحمليط آسيا من عة يف

 العاملي واملؤمتر ؛2017 يوليه/  متوز يف نيجرياي، أبو ا، يف يععد أفريعيا يف الشررباب للربملانيني  قلي ياً  ا   ا اً 
 .2017 نوف رب/  الثاين تشري  يف  ندا،  أوتوا، يف سيععد الذي الشباب للربملانيني الرابع
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خرباتنا  مشررار ة ،137العامة  اجل عية يف مناقشرر ه سرري و الذي املعب  العرار مشررروع أد  لى املشررار ود وورردد
 مشررررررررار ة حو  قوايً  يكود أد جي  ،الدميعراطية بشرررررررر د العاملي لإل الد العشررررررررري  السررررررررنوية الذ رىخ امل نو ة
 الشباب     اماً  تعريراً  العرار ملشروع املشار ني لل عرري (  ندا) مسيث  رسكني.د السيد وسيعدم. الشباب

 .املن دى    ابلنيابة مك وبة مسامهة وك  يف
 

. الروسي ا حتاد سوتشي، يف سيععد الذي وال الب للشباب  شر ال اسع العاملي ابملهر اد املشار ود بلغوأُ 
 137سيحضرود اجل عية العامة الرررررررررررررررررررر  الذي  الشباب الربملانيني ووجع ،2017 أ  وبر يف جيري   هر اد

 .املهر اد وحضور روسيا يف أخرى أايم بضعةم  قب  الدولة املضيفة للبعاء 
 

 أحداث أخرى
 

 الدائمة اللجان ورؤساء اجليوسياسية اجملموعات لرؤساء املشرتك االجتماع . 1
 اجمل و ا  رؤسررررررررررررررراء مع العام وأمينه الدويل الربملاين ا حتاد ر يس ا   ع أبري ،/  نيسررررررررررررررراد 1 صررررررررررررررباح يف
 واأل  ا  الدويل، الربملاين ا حتاد يف واملشررررار ة ال  ثي  مسرررر لة ملناقشررررة الدا  ة اللجاد ورؤسرررراءيوسررررياسررررية اجل

 ومعررا  قرارا  م ابعة    األ ضاء الدو  تعارير تعزيز را ق ضافة  ىل ط للدميعراطية، الدويل لليوم ال حضريية
 .الدويل الربملاين ا حتاد

 

 متثي  بزايد  الدويل الربملاين لالحتاد الرائسررررية اهليئا  قرار  ىل العام واألمني الدويل الربملاين ا حتاد ر يس وأوررررار
 ال نفيذية اللجنة وافعت وقد. املن خبني األ ضرررررررراء ثلث  ىل الدويل الربملاين لالحتاد ال نفيذية اللجنة يف النسرررررررراء
 اجمل و ا  رؤسرررررررررررراء وأ رب. اجلندرية الشرررررررررررررا ة فريق اقرتحه الذي النحو  لى ،ذلك العرار تنفيذ طرا ق  لى
. الدويل الربملاين ا حتاد     يف اجلندرية املسرررررررراوا  وضرررررررر اد العرار ل نفيذ الكام  أتييدهو   يوسررررررررياسررررررررية اجل

 ويف طنيةالو  الوفود يف الشررررباب النواب م  املزيد مشررررار ة  لى حريصررررة اجليوسررررياسررررية اجمل و ا  مجيع و انت
 الشرررباب، مشرررار ة ل عزيز الع لية ال را ق اجمل و ا  وسررر ناقش. الدويل الربملاين ا حتاد مجعيا  يف املناقشرررا 

 .العامة للج عية 137الررر  الدور  يف     ادها مل وسة توصيا    داد بغية
 

 والذ رى الدميعراطية، بشررررررررر د العاملي لإل الد العشرررررررررري  ابلذ رى لالح فا  ال حضرررررررررريية األ  ا  ونوقشرررررررررت
 األنشررررر ة     امة حملة العام األمني وقدم(. سرررررب  رب/  أيلو  15) للدميعراطية الدويل لليوم العاورررررر  السرررررنوية
 ويف الربملاان  قب  م   سرر خدامها و  يبا  أسرراسررية ، وموادابلدميعراطية تعهد ل  ييد محلة ت ضرر   املخ  ة،
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 حمدد  واسرررررررررررررررتاتيجية ،137 الررررررررررررررررررررررررررررر اجل عية يف قرار وا   اد ونيويورك،  نيف يف  عد  اليت املناسرررررررررررررربا 
 املناسرررربة، تلك يف املشررررار ة  لى واأل ضرررراء اجليوسررررياسررررية اجمل و ا  مجيعاألمني العام  ووررررجع. لالتصررررا  

 ،اإلنسرررراد وحعوق ،للدميعراطية األسرررراسررررية املبادئ وتعزيز صررررود يف الربملاان  ومسررررؤوليا  دور أد  ىل اً مشررررري 
 م  الكثري يف للهجوم الدميعراطيةحيث تعرض  مضررى وقت أي م  أمهية أ ثر اآلد أصرربحت العانود وسررياد 
 .أ ضا ها بني الو ي مس وى برفع اجليوسياسية اجمل و ا  رؤساء وتعهد. العامل يف األما  
 ال را ق خم لف  ىل الدويل الربملاين ا حتاد يف اخلار ية والعالقا  األ ضرررررررراء الربملاان  وررررررررعبة مدير  وأوررررررررار 

 وغريها الدويل الربملاين ا حتاد قرارا  م ابعة بشرر د املن ظ ة ال عارير تعدمي لضرر اد السررنني مر  لى املسرر خدمة
 ي عني  ديد  طرا قدراسرررة   ىل الدا  ة اللجاد ورؤسررراءاجليوسرررياسرررية  اجمل و ا  رؤسررراء ود ت. املعررا  م 

. قب  م  احلا   اد    ا  ،سرررررررررنوايً  وليس سرررررررررنوا  بضرررررررررع     تعارير يعدموا أد األ ضررررررررراء مجيع  لى مبو بها
ي و  وبين ا. الدويل الربملاين الحتاداهليئا  احلا  ة ل يف الوطنية ال عارير  براز زايد  لض اد تدابري أيضا وس  خذ
 تعارير إل داد" امل  و ني" م  حمدود  دد حتديد يف املسررا د   ىل اجمل و ا ي و د و  سرر  را ق،هذه ال وضررع
ال عارير املو ود     لية حتسرررررررررني أمهية  لى وورررررررررددوا. اجلديد النه  ذاالرؤسررررررررراء هب ورح . 2017  ام   
 هذه وسرررريبحثود. مسرررربعاً  ال خ يط م  األ ضرررراء ل  كني ال نبؤ  لى العدر  وزايد   ضررررايف وقت  وفريل ،حالياً 
 .الدويل الربملاين ا حتاد أمانة  ىل توصياصو ويعدمود اقرتاحا  أييعومود ب ج يع و  جم و اصو، يف املس لة

 

 اجليوسياسية، واجمل و ا  الدويل الربملاين ا حتاد بني وال فا   ال عاود تعزيز زايد  يف رغب ه    الر يس وأ رب
 أد لل ج و ررا  وميك . الرردويل الربملرراين الحتررادالعررامررة ل  عيررا اجل أثنرراء العررادي الع رر  برانم   ثرياً   لي جرراوز
 الوطنية، والربملاان  الع رية امل حد  األمو فرق بني ال فا   تعزيزجما   يف املثا ، سرررربي   لى ،ابرزاً  دوراً  تؤدي

 أتييدهو    اجمل و ا  رؤساء وأ رب. اجليد  امل ارسا   لى الدويل الربملاين ا حتاد أ ضاء  طالعيف جما  و 
 ال نفيذية، اللجنة به أوصرررررررررررررررت الذي النحو  لى ثنية، لفرت  الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني تعيني إل اد 
 ا حتاد أد ومبا. املعبلة السررررررررررنوا  يف الدويل الربملاين ا حتاد أمانة مع املث ر  املشررررررررررار ة  ىل ت لعهو    وأ ربوا
 البلداد، داخ  السياسية الفئا  بني السياسي احلوار تعزيز يف م زايد حنو  لى ابرزاً  دوراً  يؤدي الدويل الربملاين
. الصلة ذا  املعلوما   لى احلصو  ويف املبكر اإلنذار يف أيضاً  تسا د أد اجليوسياسية لل ج و ا  ميك 

 .ال عاود ب عزيز اه  امهو    وأ ربوا املشرت ة ا    ا ا  بعي ة املشار ني مجيع وا رتف
 
 التواصـــــــل لوســـــــائل الفعال االســـــــتخدام: االجتماعية والشـــــــبكات الربملانيني حول مناقشـــــــة تفاعلية. 2

 االجتماعي
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 معاجلة  ىل السرررررلسرررررلة هذهصدف و . الرق ي يف العصرررررر الربملاان   نواد حتت سرررررلسرررررلة م   زءاً  النعاش  اد
 أدار وقد. الرق ية ال كنولو يا  تفرضررررررررها اليت وال حداي  امل احة الفرص مع لع لها الربملاان  تكييف  يفية
 ودروسرررررررررررهو خرباصو مبشرررررررررررار ة بلداً  15 م  للربملانيني ومسح( فرنسرررررررررررا)   ند - مارتني. ب السررررررررررريد النعاش

 .املس فاد 
 م   ثري ىل   وابلنسرررررررربة. الناس م   بري   أ داد  ىل املباوررررررررر الوصررررررررو   مكانية ذلك يف مبا ، ديد  مزااي وذ ر

 أمام يكود   حبيث لل علوما ، الوحيد  أو الر يسررررررررة العنا  هي ا    ا ية اإل الم وسررررررررا   فإد الشررررررررباب،
 ال واصرررر  وسررررا   اسرررر خدام للربملانيني ميك و .  ليهو للوصررررو  الوسررررا   هذه اسرررر خدام سرررروى خيار الربملانيني

 تكود قررد اليت زالررة العوا ق  وابل ررايل ،"طبيعيود" أانس أهنو و ثبررا  اليومي،   لهو واقع إلظهررار ا    ررا ي
 .وممثليهو املواطنني بني مو ود 

 

 مع ابسرررررررررررررر  رار ال فا    ىل ابحلا ة" حعيعياً  مؤمنا"و متاماً  مع نعاً  يكود أد جي  ،حىت يكود ان حاً  أنه غري
 ردود ألد ، داً   يداً  حك اً  ي  ل  وهذا. وحتدايصولالسرررررررر جابة ل سرررررررراؤ صو  مسرررررررر عداً  يكود وأد املواطنني
 ال عام  أد حني يف. األبد  ىلو  اإلنرتنت  لى م احة سررر كود اجلديد  األحداث  لى السرررريعة الربملانية الفع 
 غري م  أنه  لى اإلصرررررررررررار الربملانيني  لىفإنه ينبغي  السررررررررررياسرررررررررري، حيا  م  طبيعي  زء هي ا ن عادا  مع

 ل حديد الالزمة املهارا  يف ا سرررررررررررررر ث ار وم  امل لوب. ا نرتنت  لى   عة غري أو مب ذلة تكود أد املعبو 
 حل اية حذري  يكونوا أد الربملانيني  لى جي و . ا نرتنت  لى امللفا  الشررررررررخصررررررررية املزيفة أو ومهيةال األخبار

   أهنا أيضررراً  العامة، للشرررخصررريا  ابلنسررربة صرررحيحةو لى الرغو م  أد هذه العضرررااي تع رب . خصررروصرررياصو
 .اإلنرتنت  رب ا تصا  وأدوا  ا    ا ية اإل الم وسا   مس خدمي جل يع  ام بشك مه ة و 

 

  سرررررهاماً  ا    ا ية اإل الم وسرررررا    لى وتفا الصو مجعوها اليت املعلوما ية  سرررررهام  يف  الربملانيود ووصرررررف
 أوررركا  م  شرررك ل السرررياسررري حزبه داخ  م  جتربة  ي اليا م   ضرررو وورررارك. الربملاد يف   لهو يف مباورررراً 

 للعواننيمواضررررريع  قرتاحاب ا نرتنت  لى منصرررررة م  املسرررررجلني لل سررررر خدمني مسحت اليت املباورررررر  الدميعراطية
 يف رضها و  العوانني مشاريع يف وعبية األ ثر املعرتحا ب رح  احلزبقيام  مث وم . وال صويت  ليها اجلديد 
م  الدراسة  اً تعدم مزيد أد ميك " الرق ي العصر يف الربملاان "سلسلة  يف املعبلة املناقشا  أد واقرتح. الربملاد

 .املباور  الدميعراطية تد و اليتا نرتنيت  دوا أل
 
 القطاعات متعدد هنج: الشابة األجيال صحة حتسني أجل من العوائق إبزالة املتعلق اجلانيب احلدث . 3
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.   السرررريد النعاش حلعة يف ووررررارك. الشررررابة األ يا  صررررحة بشرررر د  انيب حدث عد ُ  أبري ،/  نيسرررراد 2 يف
 فريبور .   والسرررريد  ،((WHO) العاملية الصررررحة منظ ة والبحوث، اإلجنابية الصررررحة  دار  مدير) أسرررركيو

 (.امل حد  تنزانيا)مجهورية  ندوغولي . ف والسيد ،(زامبيا) لوه.د والسيد  ،((SUN) ص  حر ة)
 

 صررررررحة تسرررررر هدف الع ا ا  م عدد  اسرررررر جابة أ   م  احلو  ة أمهية  لى الضرررررروء ويأسررررررك السرررررريد وسررررررلط
 وهناك. املوارد اسرررر دامة وضرررر اد احمللي الصررررعيد  لى وقوية واضررررحة صررررال   قامة وينبغي. ورفاههو املراهعني
 األدوار حتررديررد وينبغي. الع ررا ررا  امل عرردد  للسرررررررررررررريرراسررررررررررررررررا  الفعررا  ال نفيررذ توا رره اليت ال حررداي  م   رردد

 الوزارا  يف تنفيذ وفرق م خصرررررصرررررة جلاد  نشررررراء  ىل ود ا. وفه ها بوضررررروح األ  ا  و داو  واملسرررررؤوليا 
 .منفرد منوذج أبي ال وصية دود والربملاد

 

 املراهعا  لألمها  ال غذية أمهية وأوضرررررحت( SUN) صررررر  حر ة أهداف فريبور .   السررررريد  وأوضرررررحت
 بشك  الرقايب دورهو ممارسة  ىل الربملانيني ود ت. الرضيع   ر م  وىلاأللف يوم األ يف سي ا و  وأطفاهل ،

 يف الكبري ا سرررررررر ث ار حيث ،ديفوار  و    ىل ا ن باهتو يه و  الوزراء ورؤسرررررررراء احلكوما  مسرررررررراءلة يف  ام 
 .ال غذية سوء إبهناء العوي السياسي ا ل زاميشهد  لى  ال غذية

 

 زواج ملكافحة لزامبيا الوطنية اجل عية تبذهلا اليت اجل ا ية اجلهود  لى الضرررررررررررررروء لوه. د السرررررررررررررريد  وسررررررررررررررل ت
 اجلهود لزايد  ال  ثيلية وظيف هو  لى ا    اد الربملانيني  لى ي عنيو .  افياً   ليس ال شرررريعوحيث أد . األطفا 
. الضررررررررررررار  امل ارسررررررررررررا  هذه اسرررررررررررر  رار ومكافحة هبا،   ذى  ن اذج  والع   احمللي، اجمل  ع مسرررررررررررر وى  لى

 وصررررررررو  لضرررررررر اد احمللي اجمل  ع مسرررررررر وى  لى الع   ب نسرررررررريق الصررررررررلة ذا  الوزارا ية قيام  يف  وأوضررررررررحت
 .اح يا اً  األ ثر املراهعني  ىل ال دخال 

 

 أ ثر  ىل الوصو  يف املدين اجمل  ع منظ ا  مع تشرتك ل نزانيا الوطنية اجل عية  د ندوغولي . ف السيد وقا 
 ملنع سررررررررري ا   تشرررررررررريعا ،  ىل املراهعني نواحي قلق ترمجة الربملانيني  لى وي عني. وص يشررررررررراً  ضرررررررررعفاً  املراهعني

 يف اجلنسرررررري ال ثعيف أد حني ويف. العا و  لى النوع اجلندري والعنف األطفا  زواج مث  الضررررررار  امل ارسررررررا 
 أتثرييؤدي  أد وميك  حمرمة، تزا    واإلجنابية اجلنسرية الصرحة قضرااي فإد لل غيري، الر يسري احملرك هو املدرسرة
 .احمللي اجمل  ع مس وى  لى الوطنية الربام  تعوض ىل  والدينيني ال عليديني الز  اء

 

 م   دد موقدّ . نسرراء سرربع منهو نواب، تسررعة فيها تدخ  وتفا لية حية مناقشررة  راء  املناقشررة هذه وأ ع 
 ل شرررررررررجيع خمصرررررررررصرررررررررة      توزيع ذلك يف مبا بلداهنو، يف املبذولة اجلهود بعض الربملانيود وحدد ا قرتاحا ،
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 بشرررررر د ال و ية محال  ال غذية، برام  واآلابء، األطفا  بني واإلجنابية اجلنسررررررية الصررررررحة قضررررررااي بشرررررر د احلوار
. الوطنية وال غذوية الصررررررررررحية احل ال  يف والدينيني ال عليديني الز  اء و وررررررررررراك املال  ة، غري ال غذية ادا  
  ىل  عاروا ف احلكومية، غري املنظ ا  مع الع   يف الربملانيود يوا هها اليت الصررررررررررررررعواب  ال حداي  ومشلت
 السلو يا  مكافحة  لى احملدود والرت يز ،العا و  لى النوع اجلندري والعنف األطفا  زواج بني ابلصلة الو ي
 أد الربملاان   لى ي عني فعالة، تكود أد واإلجنابية اجلنسية الصحة لسياسا  أريد و ذا. املراهعني بني الضار 
 .احمللي اجمل  ع صعيد  لى ال نفيذ  هود تنسق وأد احلكومي املس وى  لى قضااي تثري
 
 األم وصــحة اإليدز/  البشــرية املناعة نقص بفريوس املعين االســتشــاري الفريق من قبل ميدانية زايرة . 4

 والطفل والوليد
 ويف  ام مسرررررر شررررررفى  ىل ميدانية زاير  يف لالحتاد ا سرررررر شرررررراري الفريق أ ضرررررراء وررررررارك مارس،/  آذار 31 يف

 احلكوما  وممثلي ،الربملاد وأ ضاء ،الدولية واملنظ ا  ،املدين اجمل  ع ممثلي مع ا   ا ا 
 

 نعص بفريوس املعين املشررررتك امل حد  األمو وبرانم  (WHO) العاملية الصرررحة ملنظ ة احملليود امل ثلود وقام
 الع ري الصرررحي الوضرررع  لى ا سررر شررراري الفريق أ ضررراء ( إبطالعUNAIDS) اإليدز/  البشررررية املنا ة

 حتععت اليت امللحوظة الن ا   م  الرغو  لى أنه األ ضرررررررراء و لو. البلد يف البشرررررررررية املنا ة نعص فريوس وابءو 
 م  املسررر  ر ا ل زام   أنه م لوب  الصرررحية، اخلدما   لى واحلصرررو  الفعر وط   م  ابل خفيف ي علق في ا

 .الضار  العادا  وتغيري ابل عدم لل عجي  والربملاد احلكومة  ان 
 

 الف يا   ىل املعدمة الر اية ملناقشرررة واملوظفني املديري  مع ا سررر شررراري الفريق أ ضررراء ا   ع املسررر شرررفى، ويف
 تعدم النفسررري، الد و أيضررراً  ب  ،فعط ال بية الر ايةه ليس أن األ ضررراء و لو. األطفا  زواج وضرررحااي احلوام 
 خال  م  أنشرررررررررئت اليت املشرررررررررور  تعدمي مرا ز أد  ل وا   ا.  الف يا  ضرررررررررد العنف أو املبكر احل   حلا  

 تدريس ي و أد األ ضرراء واقرتح. البلد أحناء مجيع  وضررع يفت احلكومية غري واملنظ ا  احلكومة بني الشرررا ا 
 املراهعني تشجيعاليت  البلد ن اق  لى احل ال  ل شجيع اجلهود تكثيف ينبغي وأنه املدارس يف اجلنسية الرتبية
 .املبكر احل   معد  وختفيض احل   منع وسا   اس خدام  لى

 

 (WHO) العاملية الصرررررررحة ومنظ ة املدين اجمل  ع وممثلي ،ا سررررررر شررررررراري الفريق أل ضررررررراء     غداء ظوونُ 
 أيضرراً  وحضررر. (UNAIDS) اإليدز/  البشرررية املنا ة نعص بفريوس املعين املشرررتك امل حد  األمو وبرانم 
 األ ضرراء و لو. اجلنس جما  يف العاملني م  واثناد البشرررية املنا ة نعص بفريوس املصررااب  الف يا  م  اثناد
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 و ذلك األطفا ، زواج بشرررررررررر د مؤخراً  أقرّ  الذي ال شررررررررررريع يف الوارد  البنود معظو قي ة يدر ود املشررررررررررار ني أد
 بند بشررر د العلق    واأ رب ذلك، ومع. األطفا  زواج معد   م  للحد والربملاد احلكومة تبذهلا اليت اجلهود
 مما ،و نه ال خلي ي و ما غالباً  األطفا  العرا س أد األ ضررراء و لو. خاصرررة ظروف يف األطفا  بزواج يسررر ح
 سررربباً   اد  اجلنسررري ال ثعيف  ىل ا ف عار أد  ل وا   ا.  البعاء أ   م  البغاء  ىل اللجوء  ليهو أد  اد  يعين

 مشرررررررار ة  رضررررررراقدمه مراهعني اثنني  مثا  تلك العالقة أ د وقد. البشررررررررية املنا ة نعص فريوس لوابء ر يسرررررررياً 
 .الفريق مع الشخصية اخربص 

 

 أحناء مجيع يف وضررررررع ت لل راهعني اندٍ  389 هناك أد وال ف  املرأ  وررررررؤود ووزار  الصررررررحة وزار  ممثلو وأوضررررررح
 فضررررالً  ثعافية وأنشرررر ة املناه  الدراسرررريةخارج  أنشرررر ة يف ا خنراط الثانوية املدارس لف يا  ميك  حيث البلد،
 مما للج يع، اهلوية وب اقا  املواليد تسررررررررررررجي  ل وفري برام  تنفيذ وجيري. رزقال لكسرررررررررررر  تدريبية دورا    
 يف وخاصرررررررررررررة املسرررررررررررررجلني، م  املزيد وتدري  توظيف  ىل احلا ة تدرك احلكومة و انت. األطفا  زواج يثبط

 .النا ية املناطق
 

 أقر الذي العانود أحكام وانقشرروا شبنغالد برملاد يف أ ضرراء أربعةمع  ا سرر شرراري الفريق أ ضرراء ا   ع   ا
 ا طفا  زواج مكافحة ىف الزخو  لى سرررريحافظ اجلديد العانود اد النواب وذ ر. األطفا  زواج بشرررر د مؤخراً 
 برملاد بعدر  ي علق وفي ا. ال عدم قييع او اسرررررررررررررر خدامه يسررررررررررررررراء ل  للجد  املثري البند هذا واد ش،بنغالد ىف

 يف األطفا  زواج إبهناء ال زمت قد السررياسررية األحزاب مجيع أد النواب أ د احلكومة، مسرراءلة  لى شبنغالد
 . الضار  امل ارسة هذه  هناء بضرور  احمللية اجمل  عا  تو ية يف حيوايً  دوراً  تلع  فإهنا ولذلك ش،بنغالد

 

 الطفل حقوق قضااي بشأن (UNICEFواليونيسيف ) الدويل الربملاين االحتاد بني املشرتكة امليدانية الزايرة . 5
وموظفني   برملانياً  ضررررررررواً  40 وررررررررارك ،العامة اجل عيا  أثناء يف الدويل الربملاين ا حتاد ممارسررررررررا  مع متشررررررررياً 

 تن ية ت ناو  مرا ز وزاروا. واليونيسررررررررررررريف الدويل الربملاين ا حتاد تنظي ها يف اوررررررررررررررتك ميدانية زاير  يفبرملانيني 
 . اد  يف مريبور، ابد، بونيا يف املبكر  ال فولة ومنو( ADP نوادي) ومشار  هو املراهعني

 توفر وهي. البلو  مرحلة  ىل األطفا  دخو  ل سررهي  (ADP) ومشررار  هو املراهعني تن ية نوادي تصرر يو مت
 مث  ص هو، اليت املسررررررررررررا   ومناقشررررررررررررةحيث ميكنهو اللعاء  حعوقهو،  لى لل عرف والف ياد لل راهعا  مكاانً 
/  البشررية املنا ة نعص فريوس مث  األمراض ونع ، املواليد وتسرجي  ،واملهر ،اإلنسراد وحعوق ،األطفا  زواج
 .املخدرا  وتعاطي اإلجنابية والصحة اإليدز
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 ،اللع  جم و ا  خال  م  للفئة الع رية  املناسررررررررررررررر  ال ن وي ال علو املبكر  ال فولة تن ية مرا ز وفر  وقد
 ،اللغوية املهارا  املرا ز هذه طّور  وقد. حرماانً  ألوررررررررررررررردا للفئا  ا ب دا ي قب  وال عليو ،األطفا  ور اية

 .الغناءو  واأل وبة األسئلة  لسا  خال  م  لألطفا  ،واملعرفية ،وا    ا ية
 

 تن يررة نوادي أد  ل واو . املرا ز   رر   يفيررة  وتعل وا املرا ز يف العرراملني مع منرراقشررررررررررررررررا  الربملررانيود أ رى مث
 املراهعني  د هلو قي  وقد. األسرررراسررررية حعوقهو م  بينة  لى املراهعني  علت (ADP) ومشررررار  هو املراهعني
 .النوادي هذه حلضور الفرصة هلو ت ح مل الذي  و رياهنو وأصدقا هو أسرهو أفراد  ىل معارفهو ينعلود

 

 زايد   ىل الرامية اجلهود يف يسرهو أد للربملاد هبا ميك  اليت الكيفية بشر د توصريا  وضرعوا املناقشرا ، و ع 
. وا ق صادية ا    ا ية املساوا   دم أو ه معاجلة  ىل الرامية اإل راءا  مع ي  اوى مبا ال ف  حعوق تعزيز

 م كافئة فرص وتوفري املسررررررررراوا   دم أو ه إلزالة اجلهود م  املزيد بذ   ىل الربملانيني د و  ال وصررررررررريا  ومشلت
 حعوق تكود أد وينبغي.  بري   بدر ة األطفا  رفاه ل حسرررررني الن اق واسرررررعة   راءا  واختاذ والبنا ؛ للبنني
 .الربملاين للع   أولوية ال ف 

 

 من خال   عامل وحتقيق النووية املخاطر من للحد الربملانية العمل خطة بشــــــــــــأن املســـــــــــتديرة املائدة . 6
 النووية األسلحة

املن رررردى املعين ابل  هيررررد لإلزالررررة الكرررراملررررة للسررررررررررررررالح النووي  قبرررر  م  املسرررررررررررررر رررردير  املررررا ررررد  ا   رررراع ونظّ 
(UNFOLD ZERO) مع ابل عاود السررررالح ونزع النووية األسررررلحة ان شررررار  دم أ   م  وبرملانيني 

 130 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالالعامة  اجل عية ا   دته الذي العرار تنفيذ ملناقشة أبري /  نيساد 3 يف الدويل الربملاين ا حتاد
 وهو مار ي،.   السررريد وأرسررر . الربملاان  مسرررامهةخ النووية األسرررلحة م  خاٍ    امل حنو الدويل الربملاين لالحتاد
 ا حتاد به يعوم الذي الع   أمهية  لى الضررررررروء تسرررررررلط ابلفيديو رسرررررررالة األمريكي، الشررررررريوخ جملس يف  ضرررررررو
 .(PNND) السالح ونزع النووية األسلحة ان شاروبرملانيود م  أ    دم  الدويل الربملاين

 

 السررررالح ونزع النووية األسررررلحة ان شرررراربرملانيود م  أ    دم رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر "ل العاملي املنسررررق وير،. أ السرررريد وقدم
(PNND،") والع ليا  وال هديد، النووية األسرررررررلحة حالة    معلوما  حمدَّثةدمي تع طريق    املوضررررررروع 

 ورقة  ىل وأوار. النووي السالح بنزع والنهوض اخل ر لذلك لل صدي الر يسية األطراف وامل عدد  وماسيةالدبل
خ األطراف م عدد    ليا  ثالث أبرز  الربملانيني ودور السرررالح ونزع النووية املخاطر م  احلد بشررر د  حاطة

 دور  ؛2017 مارس/  آذار يف بدأ  اليت النووية، األسرررررلحة حظر معاهد  بشررررر د امل حد  األمو مفاوضرررررا 
 امل حد  األمو ومؤمتر ؛2017 مايو/  أاير يف س س  نف اليت النووية األسلحة ان شار  دم معاهد  اس عراض

http://context.reverso.net/الترجمة/العربية-الإنجليزية/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%AB%D8%A9
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 الصرررلة  ىل أيضررراً  وير السررريد وأورررار. 2018  ام يف  عده املعرر النووي، السرررالح بنزع املعين املسررر وى الرفيع
 أهداف ومتوي  النووية، األسررررلحة وررررر ا  م  العامة األموا  وتصررررفية النووية، األسررررلحة موازان  خفض بني

 .املس دامة ال ن ية
 

 حظر معاهد  بشر د امل حد  األمو مفاوضرا      ضرافية معلوما ( املكسريك) روخاس.   السريد  وقدمت
 حبلو   ليها لل صررررررررررررديق  اهز  تكود وأد املعاهد  هذه تك    أد يف أملها    وأ ربت. النووية األسررررررررررررلحة

 .املس وى الرفيع امل حد  األمو مؤمتر انععاد مو د
 

 و دم السررالح نزع اتفاقا  م  ال حعق  اد   ذا ما ذلك يف مبا املناقشررة، يف املسررا   م   دداً  املندوبود وأثر
 تشرررررررجيع  يفية  األخرى املسرررررررا   وم . ا تفاقا  هذهمث   ان هاك بعدم ضررررررر اان  يوفر أد ميك  ا ن شرررررررار
 األم  وآليا  الدويل، العانود  لى ذلك م  بد ً أد تع  د  النووية األسلحة  لىيف أمنها  تع  د اليت البلداد
 .ال عليدي الردع أو/  و أورواب يف وال عاود األم  ومنظ ة امل حد  األمو مث  ال عاوين،

 

  امل أ   م  الربملانية الع   خ ة يف املسرررررر دير  املا د  يف نوقشررررررت اليت واألفكار العضررررررااي تنعكس وسرررررروف
 السرررررررررررالح ونزع النووية األسرررررررررررلحة ان شررررررررررراربرملانيود م  أ    دم " عومي الذي النووية، األسرررررررررررلحة م  خا ٍ 
(PNND") ما  ىل ويسررررر ند العامل، أحناء مجيع يف العامة السرررررياسرررررة وخرباء الربملانيني مع ابل شررررراور بوضرررررعه 

 .الدويل الربملاين ا حتاد قرار سبق
 

 ابلتوحد املصابني األطفال قبل من اللوحات من جمموعة ،حملات مميزة إطالق. 7
 مناسرررررررررررررربة يف ابل وحد، املصررررررررررررررابني لألطفا  اللوحا  م  جم و ة     بار  وهي ،امل يز  الل حا   طالق مت

 احلدث واسرررر ضرررراف. الدويل الربملاين حتادالعامة لال  عيةاجل هامش  لى أبري /  نيسرررراد 4 يف  عد  خاصررررة
 حملا   يضاح مت وقد. شبنغالد يف ابل وحد املعنية الوطنية ا س شارية اللجنة ر يسة حسني، وازد. س السيد 
 خخاصررود ضرريوف أطلعها وقد. ورروورروان مؤسررسررة تن جها واليت ابل وحد املصررابني األطفا  رسرروما  مع مميز 

 حبضررررور الدويل، الربملاين ا حتاد ر يس وررررودري،. ص والسرررريد ش،بنغالد برملاد ر يسررررة وررررودري،. ش السرررريد 
 وقد. الك اب يف سرررررامهوا الذي  والفنانني األطفا  م  العديد حضرررررر   ا.  الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني
 ل عدمي شبنغالد يف العاملني الوطنيني املصررررررررررررررلحة وأصررررررررررررررحاب العامل أحناء مجيع م  برملانيني احلدث هذا مجع
 والدور وال و ية اإلدماج أمهية اخلاصرررررررررود وامل حدثود الضررررررررريوف أبرزقد و . ابل وحد املصرررررررررابني لألطفا  الد و
 خال  م  ورفاههو مصرررررررراحلهو    والدفاع ابل وحد املصررررررررابني لألطفا   صررررررررو   الع   يف للربملانيني احملوري
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 /أبري  2 يف به ا ح فا  مت الذي ابل وحد، لل و ية العاملي اليوم بعد الك اب  طالق متو . السررررياسررررا  وضررررع
 .نيساد

 

 والتعيينات االنتخاابت
 
 سنوات أربع ملدة عام أمني تعيني . 1

/  متوز 1 يف تبدأ سرررنوا  أربع مدصا ثنية لفرت  تشرررونغونغ،. م السررريد احلايل، العام األمني احلا و لساجمل  نّي 
 .2022 يونيه/  حزيراد 30 يف وتن هي 2018 يوليه
 
 التنفيذية اللجنة . 2

 خال نفيذية اللجنة يف ال ايل العضو احلا و لساجمل ان خ 
 .2021 نيساد /أبري  يف تن هي سنوا  أربع لفرت  العربية جمل و ة   ا( مصر) العا   بد الد  ور  لي •
 
 الدويل الربملاين االحتاد رئيس نواب . 3

 أمساؤهو ال الية الس ة الر يس نواب ال نفيذية اللجنة ان خبت
 2017 أ  وبر/  األو  تشري  حىت و ي هتس  ر  ،( ينيا)  يثورو. د السيدخ األفريعية اجمل و ة •
 2018 نيساد /أبري  حىت( مصر) العا   بد الد  ور  لي السيد خالعربية اجمل و ة •
 2018 أبري /  نيساد حىت( اإلسالمية  يراد مجهورية)  ا يل. ك السيدخ اهلادئ واحمليط آسيا جم و ة •
 2018 أبري /  نيساد حىت( الروسي ا حتاد)  وساويف.  ك السيدخ أوراسيا جم و ة •
 أبري /  نيسرررررررررررررراد حىت(  واب) غوميز فريير. ي السرررررررررررررريد خ الكارييب البحر ومن عة الالتينية أمريكا جم و ة •

2018 
 .2017 أ  وبر/  األو  تشري  حىت( امل حد  امل لكة) غرينجر - ليدي .   السيدخ + 12 جم و ة •
 
 التنفيذية اللجنة رئيس انئب . 4
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 امل لكررة) غرينجر - ليررديرر .   السرررررررررررررريررد الرردويل، الربملرراين ا حترراد ر يس نواب أحررد ال نفيررذيررة اللجنررة ان خبررت
 أ  وبر/  األو  تشررررررررررررررري ) ال نفيذية اللجنة يف و ي ه مد  ان هاء حىت ال نفيذية اللجنة لر يس ان باً  ،(امل حد 
2017.) 

 
 للتمويل الفرعية اللجنة .5

 خال نفيذية اللجنة  ينت
 العربية اجمل و ة ل  ثي ( مصر) العا   بد الد  ور  ليالسيد  •
/  األو  تشررررري ) ال نفيذية اللجنة يف و ي ه مد  ان هاء حىت( الياابد) سرررروزو ي. س لسرررريدل جتديد مت •

 (.2018 أ  وبر
 
 النساء الربملانيات مكتب . 6

 خ2021 أبري /  نيساد يف تن هي سنوا  أربع د مل هوأمساؤ  ال الية الثالثة اإلقلي يني امل ثلني املك   ان خ 
 (رواندا) غا واب. ج السيد خ األفريعية اجمل و ة •
 ( نكاسري )  اريراثنا.  ر السيد خ اهلادئ واحمليط آسيا جم و ة •
 (.أرمينيا) أتشي ياد .ك السيد خ أوراسيا جم و ة •

 
 للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة . 7

 أبري /  نيسررراد يف تن هي سرررنوا  مخس د مل ال اليني العضررروي  األمساء بنداء ابل صرررويت احلا و لساجمل ان خ 
 خ2022
 (فرنسا) دومود.   السيد  •
 (.أيسلندا)  ونسدوتري. ب السيد  •

 
 
 
 
 األوسط ابلشرق املتعلقة املسائل جلنة . 8
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 أبري /  نيسرررررراد يف تن هي سررررررنوا  أربع د مل اللجنة يف أمساؤهو ال الية الثالثة األ ضرررررراء احلا و لساجمل ان خ 
 خ2021
 ( ندا) أتوجلاد. س السيد  •
 (مصر)  لواين انيار  السيد  •
 (.بنغالدش) أ رت. د السيد  •

 الدويل اإلنساين القانون احرتام تعزيز جلنة . 9
 خ2021 أبري /  نيساد يف تن هي سنوا  أربع د مل ال ايل العضو احلا و لساجمل ان خ 
 (.السعودية العربية امل لكة) اخلثالد. ص السيدخ العربية اجمل و ة •
 الدويل الربملاين االحتاد يف الشباب الربملانيني منتدى جملس . 10

 خ2019 أبري /  نيساد يف تن هي سن ني د مل  دارته جملس يف أمساؤهو ال الية األ ضاء املن دى ان خ 
 خاألفريعية اجمل و ة
 (أوغندا) أوسورو. م السيد  •
 (زامبيا)  الوبو.  ب السيد •
 خالعربية اجمل و ة
 (  اد) ةاملنذري اير  السيد  •
 (الكويت) ال ب با ي   ر السيد •
 خاهلادئ واحمليط آسيا جم و ة
 ( ندونيسيا) بوتري.   السيد  •
 (لديفام) ريفاو. أ السيد •
 خأوراسيا جم و ة
 (الروسي ا حتاد) فاانسيفا.  السيد  •
 (GRULAC) والكارييب الالتينية أمريكا جم و ة
 (بوليفيا) تشوك  ي اماري روبر  السيد  •
 (سورينام) بوفا. م السيد •

 
 خ+ 12 جم و ة
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 (........) هاسك . س السيد  •
 (. ندا) مسيث  رسكني. د السيد •

 

 .له ر يساً ( أوغندا) أوسورو. م السيد  أيضا اجمللس وان خ 
 

 الدائمة اللجان مكاتب . 11
 تن هي( لل جديد قابلة) سرررررررن ني ملد  أمساؤهو ال الية األ ضررررررراء مت ان خاب الدا  ة، اللجاد يف ا ن خااب  بعد
 خ2019 أبري /  نيساد يف

 وال  وي  وال جار  املس دامة، ابل ن ية املعنية الدا  ة اللجنة
 و ؛+ 12 جم و ة   ( رومانيا) ديني ش. س السيد  •
 العربية جمل و ة   ا( األردد) مص فى وفاء بين لسيد ا •
 اإلنساد وحعوق للدميعراطية الدا  ة اللجنة
 و األفريعية؛ جمل و ة   ا( بوروندي) نيونغابو. أ السيد •
 + 12 جم و ة   (  ندا) سبنج اد. س السيد •
 امل حد  األمو بشؤود املعنية الدا  ة اللجنة
  ضررررواً  تعد مل اليت ،(املغرب) مسررررعود ب . ر السرررريد  و ية  سرررر ك ا ( املغرب)  وميال محدأ السرررريد •

 العربية جمل و ة   ا ،برملانياً 
 أوراسيا جم و ة   ( الروسي ا حتاد) غافريلوف. س السيد •
 ( GRULACوالكارييب ) الالتينية أمريكا    جم و ة( األر ن ني)  ريكسي .   . سي السيد  •

 
 138 العامةاجلمعية  إىل مقررون . 12
  اروين.  أ والسيد( املكسيك) ابرسينا فارغاس. م السيد  نيالدولي واألم  ابلسالم املعنية الدا  ة اللجنة  ينت

 ".املس دامة ال ن ية ل حعيق  وسيلة  السالم اس دامة" املعنود للبند مشار ني معرري ( سويسرا)
 

 بندلل معرراً ( بلجيكا) غريفروي. أ السرررررررررريد وال جار ال  وي  و  املسرررررررررر دامة ابل ن ية املعنية الدا  ة اللجنة و ينت
. امل جدد  ال اقة جما  يف سررررررررررري ا   املسررررررررررر دامة، ال ن ية أهداف تنفيذ يف اخلاص الع اع  ورررررررررررراكاملوضررررررررررروع 
 .ثد معرر حتديد هبدف مشاورا   راءإل الدويل الربملاين ا حتاد ر يس  ىل و هد 
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 وررررررررررييفر.د والسررررررررريد( اهلند) ديف. س السررررررررريد  اإلنسررررررررراد وحعوق ابلدميعراطية املعنية الدا  ة اللجنة و ينت
 العاملي لإل الد العشررري  السررنوية الذ رىخ مشررار ة خرباتنا امل نو ة" املوضرروع للبند مشررار ني معرري ( هولندا)

 ".الدميعراطية بش د

 واالتصاالت اإلعالم
 

 م  أل ثر يومية  خبارية مؤمترا  مخس عد و ُ . 136الرررررررررررررررررررررررررررررررر  الدور  خال  صحفية بياان  أربعة ُأصدر 
 لالحتاد 136 اجل عية يف احمللية اإل الم وسررررررررررا   اه  ام و اد. املسررررررررررجلة حملياً   اإل الم وسررررررررررا ط م  200
 ومعظ هو اجل عية، لدى   المياً  موظفاً  150 حنو ا   اد مت ذلك،  ىل وابإلضررررافة.  داً   بري  الدويل الربملاين

 .امل حد  العربية واإلمارا  الروسي وا حتاد ،الصني م 
 

 الشررررررررررررؤود برانم  ومسررررررررررررؤو  ،الدويل الربملاين ا حتاد واتصررررررررررررا   ،الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني أ رى
م   تلفزيونية، معابلة 56 جم و ه ما الشررررررررررررررباب الربملانيني من دى ور يس ،الدويل الربملاين ا حتاد يف اجلندرية
 املسررررررررا ية الوطنية اإلخبارية النشرررررررررا  يف الدويل الربملاين ا حتاد وظهر. مباوررررررررر  تلفزيونية معابال  ثالثةبينها 
 525 حوايل نشررررررررررر ذلك،  ىل وابإلضررررررررررافة. م  أايم اجل عية العامة يوم     األق   لى قنا  14  لى اليومية
 .شبنغالد يف والوطنية احمللية الصحف يف 136 رررال اجل عية    معالة

 

 م   حق وقت يف تعدميه ا سرررررري و فيديو نيملع ع   واد  الربملانيني م   دد مع معابلة 24 تسررررررجي  مت   ا
 ا حتاد ت اتصرررررررررررررررا  د     ا.  العاملي الربملاين ال عرير و طالق للدميعراطية الدويل ليومم  أ   ا العام هذا

 .الدويل الربملاين ا حتاد تلفزيود م  فريق     الدويل الربملاين
 

 ،مدونةو  اإلنرتنت  لى معالة 4300 م  أ ثرالعامة، أد  اجل عية    األولية اإل الم وسررررررا ط رصررررررد وأظهر
انععاد  فرت  مدى  لى نشرها مت 136 العامة الرررررررررررر واجل عيةذ ر  ا حتاد الربملاين الدويل، والنساء الربملانيا ، 

    فضرررررررالً  اجل عية، مواضررررررريع خم لف املواد وتناولت(. نيسررررررراد /أبري  6 حىت آذار /مارس 30 م ) اجل عية
 .الوفود بني الثنا ية ا    ا ا 

 

 .IPU136#  ال صنيف  المة ابس خدام انت م احة   باور امل تويرت تغذية
 

 لى  الدويل الربملاين  حتادا حسررررررراب  لى زاير  2 486 هناك  اد  أبري ،/  نيسررررررراد 5  ىل 1 م  الفرت  ويف
 تويرت

 



53 
 

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
                                                             2017أاير/ مايو   15    

 

 يف العامة للج عية الصررررحفية النشرررررا  بشرررر د رأي 6 672 هناك  اد،  Googleل حليال  غوغ   ووفعاً 
 .أبري /  نيساد 6  ىل مارس/  آذار 27 م  الفرت 

 

  دد وبلغ. واملشررررررررار ني اإل الم وسررررررررا    لىالعامة  اجل عية صررررررررور ل وزيع أخرى مر  فليكرموقع  واسرررررررر خدم
/  نيسرراد 9  ىل مارس/  آذار 31 م  الفرت  يف مشرراهد  85 637 ابجل عية الصررلة ذا الصررور  مشرراهدا 

 .أبري 
 

 منصرررررررررررررررة هووهذا ال لفزيود . ا حتاد الربملاين الدويل تلفزيود  طالق متاجل عية العامة  اف  اح حف  خال يف و 
 مواضرررررريع حو  فيديو معاطع نشررررررر للنواب وميك . العاملي الربملاين اجمل  ع لربط وت بيق اإلنرتنت ورررررربكة  لى
 العضرررررااي ،الكوارث خماطر م  احلد ،املناخ تغري ،املسررررر دامة ال ن ية ،ا ن خابية الدوا ر مبادرا  ،ال شرررررريع مث 

 .الشباب وقضااي اجلندرية،
 

 قدر  ل عزيز ردومو  أدا  كوديوس. ال جارب واملعرفة  باد منصة ل ثابةوسيكود تلفزيود ا حتاد الربملاين الدويل مب
 م وجي  أد تكود املشار ا  . ال ل   ند ومك بة اً حيّ  اً قس  يضو وسوف. انخبيهو خدمة  لى الربملانيني

 .للج يع مشاهدصا ميك  ولك  الربملانيني قب 
 

 ممثلي الربملاد، أ ضرررررررراء مع معابال  الدويل الربملاين لالحتاد ال لفزيوين اإلن اج طاقو أ رى اجل عية، خال يف و 
 منصررررررة  ىل املواد هذه حت ي  مت. الدويل الربملاين لالحتاد العام واألمني الدويل، الربملاين ا حتاد ر يس الربملاان ،
 .الدويل الربملاين ا حتاد تلفزيود

 

. منه نسرخة وفد     وتلعى. 2016 لعام الدويل الربملاين لالحتاد السرنوي ال عرير مت  طالق اجل عية، أثناءيف و 
 مجيع أخرررذوا املنررردوبني وأد  بري ،  بشررررررررررررررعبيرررة  ظى الررردويل الربملررراين ا حتررراد م بو رررا  موقف أد ثبرررت وقرررد

 العانود   ي خ  للربملانيني األخريي  الك يبني م  نسررررررخ  لى  بري  طل  هناك و اد.  بري   بسررررررر ة املنشررررررورا 
 .اإلنساد حعوق دلي و  ي   الدويل اإلنساين
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 2الدويل الربملاين االحتاد عضوية
 

 (173األعضاء )
 البحري ، أذربيجاد، اسرررررررررررررررتاليا، اسرررررررررررررررتاليا، أرمينيا، األر ن ني، أنغو ، أندورا، اجلزا ر، ألبانيا، أفغانسرررررررررررررر اد،

 بوتسواان،، واهلرسك البوسنة ،(العوميا  م عدد  - دولة) بوليفيا بوتد، ،نيبن، بلجيكا ،يابيالروس ش،بنغالد
 الوسررررررررر ى، أفريعيا مجهورية  ندا،   امريود،،    بوداي  فريدي،  ابو  بوروندي، و،سرررررررررفا بور ينا بلغاراي، الربازي ،
 قربص،  واب،،   رواتيا  ديفوار،  و    وسرررررر اريكا،  الكونغو، الع ر،  زر  ولومبيا،،  الصررررررني شرررررريلي،ت تشرررررراد،
  يبويت، الرردامنرك، الرردميعراطيررة، الكونغو مجهوريررة، الرردميعراطيررة الشررررررررررررررعبيررة  وراي  مجهوريررة ال شرررررررررررررريررك، مجهوريررة
 فنلندا، فيجي، اثيوبيا، اسررررررررر ونيا، ا سررررررررر وا ية، غينيا السرررررررررلفادور، مصرررررررررر،،  وادوراإل  الدومينيكية، اجل هورية
 هندوراس، غياان، بيسررررررراو، - غينيا، غينيا غواتي ا ، اليواند، غاان، أملانيا،  ور يا، غامبيا، غابود،، الفرنسرررررررا
 الياابد،  ي اليا، ،..... أيرلندا، العراق، ،(اإلسرررررررالمية  هوريةاجل)  يراد،  ندونيسررررررريا اهلند، أيسرررررررلندا، هنغاراي،
، ليسررررروتو لبناد،  تفيا، الشرررررعبية، الدميعراطية  و مجهورية قريغيزسررررر اد، الكويت،  ينيا،،  خسررررر اد از   األردد،
 موري انيا، مال ة، مايل،، لديفام ماليزاي، مالوي، مدغشررررررررررررررعر، لكسرررررررررررررر رب ، لي وانيا، ليخ نشرررررررررررررر اي ، ليبيا،

 موزامبيق، املغرب، مون ينيغرو، منغوليا، موان و،، (املوحد  - و اي ) ميكرونيزاي املكسررررررررررريك، موريشررررررررررريوس،
 اب و، اب سرررررررررررررر رراد،   رراد،، النروي  نيجرياي، النيجر، نيكرراراغوا، نيوزيلنرردا، هولنرردا، نيبررا ، انميبيررا،، ميررامنررار

 مجهورية  وراي،  مجهورية ق ر، الربتغا ، بولندا، الفلبني، بريو،، ابراغواي اجلديد ، غينيا اببوا بن ا، فلسررررررررر ني،
 العربية امل لكة، وبرينسرررررررررييب تومي سررررررررراد مارينو، سررررررررراد سررررررررراموا، رواندا، الروسررررررررري، ا حتاد رومانيا، مولدوفا،
 أفريعيا،  نوب الصرروما ، سررلوفينيا،، سررلوفا يا سررنغافور ، سرررياليود، سرريشرري ، صررربيا، السررنغا ، السررعودية،
 العربية اجل هورية سررررويسرررررا، السررررويد، سرررروازيلند، سررررورينام،، السرررروداد ،ري نكاسرررر  سرررربانيا، السرررروداد،  نوب

 تونغا، توغو،، ليشررررررريت – تي ور السرررررررابعة، اليوغوسرررررررالفية معدونيا مجهورية ند،تيال، طا يكسررررررر اد السرررررررورية،
 مجهورية امل حد ، امل لكة امل حد ، العربية اإلمارا  أو رانيا، أوغندا، توفالو، تر يا، تونس، وتوابغو، ترينيداد
 .زمبابوي زامبيا، الي  ، فيي نام، ،(البوليفارية  هوريةاجل) فنزويال، امل حد  تنزانيا
 
 

                                                           

 .136العامة الررر  اجل عية خ ام يف   ا  2
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 (11األعضاء املنتسبون )

 ال شريعية (، اجل عيةPARLACEN) الوس ى أمريكا برملاد العريب، الربملاد األنديز،جم و ة دو   برملاد
 املسرررررررررررر علة الدو  راب ة يف األ ضرررررررررررراء للدو  الربملانية اجل عية، األورويب الربملاد ،(EALA) أفريعيا لشرررررررررررررق

(IPA CISاللجنة ،) لغرب والنعدي ا ق صرررررررررررررادي لالحتاد املشررررررررررررررت ة الربملانية ( أفريعياWAEMU ،)
أفريعيرررررا  غرب لررررردو  ا ق صررررررررررررررررررراديرررررة اجل رررررا رررررة (، برملرررررادPARLATINOالالتينيرررررة ) أمريكرررررا برملررررراد

(ECOWASبرملاد ،) أفريعيا لوسرررررررط والنعدية ا ق صرررررررادية اجل ا ة (CEMACواجل عية ،) الربملانية 
 (PACE) أورواب جمللس
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 األخرى والنصوص والقرارات األعمال جدول
 136للجمعية العامة الـــ 

 
 

 .136ان خاب ر يس ونواب ر يس اجل عية العامة  .1
  دراج بند  ضايف يف  دو  أ  ا  اجل عية العامة.النظر يف طلبا   .2
 املساوا خ حتعيق يف الكرامة والرفاه للج يع. معاجلة  دمنعاش  ام حو   .3
دور الربملاد يف منع ال دخ  اخلار ي يف الشؤود الداخلية للدو  ذا  السياد  )اللجنة الدا  ة  .4

 .للسالم واألم  الدويل(
  سي ا اإلوراك املايل (، SDGsأهداف ال ن ية املس دامة ) لى املعزز تشجيع ال عاود الدويل  .5

 .وال  وي  وال جار ( ،)اللجنة الدا  ة لل ن ية املس دامة لل رأ  بوصفها حمر ا لل ن ية
  تعارير اللجاد الدا  ة. .6
 .امةللجنة الدا  ة لل ن ية املس دجنة الدا  ة للسالم واألم  الدويل، وااملعنية للاملوافعة  لى البنود  .7

 .وتعيني املعرري  138الرررالعامة وال  وي  وال جار  للج عية 
 ال عديال   لى النظام األساسي والعوا د لالحتاد الربملاين الدويل. .8
 .والي   أفريعيا م  أ زاء يف واجلفاف اجملا ة م  الناس م  املاليني إلنعاذ العا   الدويل الع   .9
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 دكا بيان
 :املساواة عدم معاجلة

 للجميع والرفاهية الكرامة حتقيق
 

 136 الـــــ الدويل الربملاين االحتاد مجعية أقرته
 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)

 
 

  حتادا جل عية 136الرررررررر  الدور  انععاد مبناسبة بنغالدش، د ا، يف ناا   ع ،بلداً  132 م  ربملانينيال حن ،
 - والسياسية وا ق صادية ا    ا ية - أوكاهلا جب يع املساوا   دم مشكلة مناقشة بعد الدويل، الربملاين

 .ال ايل البياد صدرن
 
  عده م   جزء  دميعراطياً يعاجلها  أد بلد      لى ي عني مسررررررررررررررر لة هي املسررررررررررررررراوا   دم مسررررررررررررررر لة أد حني يف

 م  حمرومود فالناسخ مرتفعة ب كلفة أتيت الشرررررررديد  املسررررررراوا   دم أو ه أد لنا الواضرررررررح م فإنه  ا    ا ي،
  بري   ق ا ا  دأو  هبو؛ اخلاصة اإلنساد حلعوق ووفعاً  ممك  حد أقصى  ىلإبمكاانصو الفردية  ا زدهار فرصة
 عوضي قليلةفئة  أيدي يف والثرو  السررل ةتر ز و  ا ق صررادي؛ الن و يعرق  مما الشرررا ية، العو  تفعد السرركاد م 

 مو ود بلداننا م  و ثري. األم  وانعدام العنف وزايد  الدميعراطية، الع لية بعاء دوى و  ا    ا ي ال  اسرررك
 .وم ضافر  حازمة   راءا  ن خذ مل ما ،فيها أخرى بلداد س كودقريباً و  املرحلة، هذه يف ابلفع 

 

 اجمل  ع يد و الذي ،(SDGs) املسررررررررر دامة لل ن ية امل حد  األمو أهداف  م /10رقو / ابهلدف نرح  و ذ
  دم أو ه جل يع ا ه  ام إبيالء ن عهد فإننا ،"بينها وفي ا البلداد داخ  املسرررررررررراوا   دم م  احلد"  ىل الدويل

 ال زامنا ل جديد الفرصرررررررة هذه ونغ نو.   لنا صررررررر يو يف - والسرررررررياسرررررررية وا ق صرررررررادية ا    ا ية - املسررررررراوا 
 امل عدد  املشرركلة هلذه للغاية هاماً  بعداً  بوصررفه املرأ ، ضررد ال  ييز يف امل  صرر  ،اجلندرية املسرراوا   دم مبكافحة
 .األو ه
 ال ن ية أهداف ل نفيذ ضررررررروري ورررررررط املسرررررراوا   دم أو ه تزايد حنو  لى احلايل ا جتاه  كس أد ندرك وحن 

 وحن . مسررررررر دام مسرررررررار  لى العامل ووضرررررررع الفعر،  لى العضررررررراءخ هدفيها الر يسرررررررنيو  (SDGs) املسررررررر دامة
 .املسكنة ابحللو  الوفاء و دم املساوا  لعدم اهليكلية األسباب معاجلة  لى مص  ود
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 خيلي ما  زاء ابلغ بعلق نشعر وحن 
 10 و 1 بني ترتاوح نسررررربة أ لى يف م ناسررررر  غري بشرررررك  يرت زاد والثرو  الدخ  أد م  الرغو  لى -

خ هو الشرررررباب، سررررري ا و  العامل، أحناء مجيع يف الناس م  م زايداً   دداً  فإد العامل، سررررركاد م  ابملا ة
ود  لى ل   صرر اإلن ا ية؛ األصررو  يف عرود  ىل ؛انقصررة بصررور  يع لود أو الع      م  العاطلني

 وغالبا األخرى؛ ا    ا ية واخلدما  الصرررحية والر اية ال عليو،  لى احلصرررو  فرص حمدودي أ ر؛
. املناخ وتغرّي  البيئي ال دهور لعواق  خاص بشررررك  معرضررررة وهي آمنة؛ غري جم  عا  يف يعيشررررود ما

 العنف يوا هود وهو. ا    ا ية األمراض م كافئ م  غري بشررررررررررررررك  األوررررررررررررررخاص هؤ ء ويعاين
 حتعيق دود حتو  أخرى  وا ق ويوا هود اجمل  ع، يف الكاملة املشرررررررررررررررار ة يسرررررررررررررر  يعود و  وال  ييز،
 بو ه معرضة  بري   جم و ة هو واملها رود اجلنسية  دميو واألوخاص والال ئود. اإلنسانية حعوقهو
 والعنف؛ وال  ييز املساوا ، لعدم خاص

 متثيالً  ممثال  أهن    ا  ،نفسه الع   نوع معاب  الر ا  أ ر م  أق  أ وراً  ي عاضني النساء تزا  و  -
 امللكية، يف حعه ّ  م   رم  ما و ثريا. املس عر  غري الع الة ظروف ويف أ راً  األق  الوظا ف يف زا داً 

 األ ر؛ املدفوع غري املنزيل الع     ء م كافئ غري حنو  لى وي ح ل ّ 
 وضرررررررعهو بسرررررررب  السرررررررياسرررررررية الع لية م  مه شرررررررني أو مسررررررر بعدي  فعلياً  الناس م   بري   اً  د أ داد -

 املها ري ، الع ا  ،نياألصرررررررليّ  السررررررركاد الشرررررررباب، النسررررررراء، تشررررررر  و  ا ق صرررررررادي؛ أو ا    ا ي
 اإلثنية؛ واألقليا  املعوقني

 والزرا ة واخلدما  ال صرررنيع ق ا ا  يف اجلنسررريا  م عدد  الشرررر ا  م  نسررربياً  صرررغري  دد يسررري ر -
 الصررررررررغري  لل ؤسررررررررسررررررررا  امل احة والفرص املنافسررررررررة م   دّ  مما ال كنولو ي، وا ب كار السرررررررروق  لى

 .الصغري  األراضي وأصحاب احلرفية األمساك مصا د    فضالً  احلجو، وامل وس ة
 
 يف السررب  هو وهذا. بعضرراً  بعضررها ويعزز مرتاب ة والسررياسررية ا    ا ية ،ا ق صررادية املسرراوا   دم أو ه  د
 ،وررراملة العرار صرررنع و  ليا  السرررياسرررا  صرررنع   لية تكود أد يكف  ورررامالً  هنجاً  سررر  خذ اسررر جاب نا أد

 .اجل يع اح يا ا  وترا ي وتشار ية
 

 ملعظو الرزق لكسررر  الر يسررري املصررردر بوصرررفه ال وظيفخ تعزز اليت الكلي ا ق صررراد بسرررياسرررا  نل زم وسررروف
 و ذلك املنخفض، والدخ  املرتفع الدخ  بني الضرررررررررررييب للع ء  دالة األ ثر وال وزيع األ ور؛ ارتفاع ؛الناس
 املورد ابوصرررفه الناس يف ا سررر ث ار  ىل وا    ا ية ا ق صرررادية سرررياسررراتنا وسررر سرررعى. واألفراد الشرررر ا  بني
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  جها   لن ول فرصررررةال الناس جل يع ي يح ال عليو، جما  يف أ رب  اسرررر ث اراً  ذلك ويشرررر  . لبلداننا األسرررراسرررري
 .وسياسية ا   ا ية ،اق صادية فا لة

 

. املشرتك والرخاء الفرص تكافؤ  ىل دا  اً  يؤدي   ا ق صادي الن و فإد املاضية، العليلة الععود أظهر  و  ا
 أو ه م  للحد  افياً   يكود ل فإنه  النامية، البلداد يف سرررررررري ا   ،حر اً  ا ق صررررررررادي الن و يزا    حني ويف

 أت يد نعيد الصدد، هذا ويف. اس باقية توزيع   اد  بسياسا  مصحوابً  ك ي مل ما والثرو  الدخ  يف ال فاو 
  ىل د وته اخلصوص و ه و لى ،(128 رررررررررال الدويل الربملاين لالحتاد الربملانية اجل عية) 2013 لعام  ي و  بياد
 احمللي النات  ت جاوز اليت الرفاه قياسرررررررررررا   لى العا  ة ا ق صرررررررررررادية السرررررررررررياسرررررررررررا  جناح ل عييو البلداد مجيع

 فعالة بصررررور  ا ق صررررادي الن و فصرررر  أ   م  اسرررر دامة أ ثر اق صررررادي منوذج اتباع ، لينا وي عني. اإلمجايل
 .البيئي ال دهور   

 

 ألي ميك    حيث اخلاصرة حلوله يسر حدث أد بلد      لى سري عني املسراوا ،  دم أو ه معاجلة أ   وم 
 ينبغي اليت ال دابري م  واسررررررررررررررعة جم و ة مناقشرررررررررررررر نا أبرز  وقد. ا ح يا ا  مجيع تليب أد موحد  وصررررررررررررررفة
 والعاملي، الوطين الصررررررعيدي   لى املسرررررراوا   دم أو ه م  احلد  ىل الرامية  هودها يف فيها تنظر أد للربملاان 

 خذلك يف مبا
 

 العانونية األطر تعزيز
 للج يع؛ اإلنساد حعوق املوازنة تعزز وخمصصا  العوانني مجيع أد ض اد -
    النظر بصررررف العانود مبو   م سررراوود الناس مجيع أبد العا   واملبدأ العانود بسرررياد  ال  سرررك -

 الشخصية؛ الثرو  أو ا    ا ي املر ز
 يف وص يشاً، ضعفاً  األ ثر الفئا  ذلك يف مبا املواطنني، مجيع مشار ة ل سهي  واللوا ح العوانني س  -

 املن خبة؛ املناص   ىل وصوهلو  مكانية    فضالً  السياسية، الع لية
 الدس ور؛ يف للج يع الفرص وتكافؤ اإلنسانية الكرامة مبدأ ترسيخ  ىل السعي -

 
 متثيال أ ثر الربملاان   ع 
وا سررررر  اع أ ثر،  والوصرررررو   ىل، الناس، جل يع العرار وصرررررنع الربملاان  ف ح  ىل الرامية اجلهود تعزيز -

 بلداننا؛ يف ومتثي  أفض  للفئا  األ ثر فعراً 



60 
 

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
                                                             2017أاير/ مايو   15    

 

 مبا الضغط املنظرررررررررررّ ة، ومجا ا  األموا  أتثري م  السياسي النظام ومحاية الشفافية ل عزيز تدابري اختاذ -
 واألحزاب لل رورررررررررحني اخلاص لل  وي  الفعالة واحلدود املصررررررررراح، تعارض قوا د خال  م  ذلك يف

 الفساد؛ مكافحة وتشريعا  السياسية،
 املعبلة؛ األ يا  واح يا ا  املس عبلية ا جتاها  مرا ا   لى الربملاان  قدر  تعزيز -

 
 للج يع يع   ا ق صاد  ع 
 ا سررر ث ار ذلك يف مبا ضرررعفاً، األ ثر الفئا  حت ي اليت وا    ا ية ا ق صرررادية السرررياسرررا  م ابعة -

 املواطنني؛ مجيع لصاح وال عليو النع  الصحية، الر اية مث  العامة املنافع يف
 الضررررييب النظام أد م  وال   د الضرررريبية، املالذا  خال  م  ذلك يف مبا الضررررييب، ال هرب مكافحة -

ومكاس   ا س ث ار دخ   لى والضرا   املباور ، الضرا    لى وال   يد الكفاية، فيه مبا تعدمي
 اإليرادا ؛ مزي  م   جزء  الشر ا  ضرا      فضالً  املا ، رأس

 براءا  ا خرتاع مث  الصرررررررررررنا ي، لألصرررررررررررو  واإلن اج املفرط الرت يز ملنع أقوى وأنظ ة قوانني وضرررررررررررع -
 ال ك ال ؛ م  أق   دد يف واألراضي،

 الضرا  ؛ دافعي  ىل النها ية اخلسا ر نع   دم وض اد املفرطة، املخاطر ل جن  املايل الع اع تنظيو -
 وتسررررررررررررررهي  اإلدارية اإل راءا  م  وغريها الرتخيص   راءا  تبسرررررررررررررريط طريق    املبادر  روح د و -

 ال  وي ؛  لى احلصو 
 وال عاونية؛ العا لية املؤسسا  ذلك يف مبا وامل وس ة، الصغري  املؤسسا  حتفيز -

 
 البشري املا  ورأس ا    ا ي احلوار تعزيز
مث  احلد  األساسية املزااي    فضالً  املعيشة أ ور وض اد الع ا ، حعوق حل اية الع   قوانني تعزيز -

 للج يع؛ الب الة ضد وال  مني األمومة واألبو ، األدىن لإل از ، و  از 
 األ  ا  أصحاب بني  اد ً  توزيعاً  ا ق صادية الع ا ا  مجيع يف اآليل ال شغي  فوا د توزيع ض اد -

 الع ا ؛ تكيف وبرام  أقوى أماد وبكا  توفري ذلك يف مبا والع ا ،
 والنسرررراء الرمسي غري الع اع يف العاملني ذلك يف مبا العامة، ال عا دية املعاوررررا  نظو تعزيز أو  نشرررراء -

 أ ر؛ بدود منزليا   الً  يؤدي  اللوايت
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 سي ا   واملهنية، ال دريبية الربام     فضالً  املس واي ، مجيع  لى مععولة أبسعار العام ال عليو توفري -
 الناس؛ جل يعم ساوية  فرصة  تحة أ   م  اإل اقة، ذوي األوخاص مث  الضعيفة للفئا 

 

 الدويل ال عاود حتسني
 البلداد األق  سري ا   النامية، البلداد  ىل املعدمة املعونة و  ية نو ية ل حسرني اإلمنا ي ال عاود تعزيز -

 امل لعية؛ ا ق صادا  يف املباور األ نيب ا س ث ار فوا د وحتسني منواً،
 البلداد م  ال بيعية واملوارد للسررررررررررررلع  ادلة أسررررررررررررعار دفع تكف  اليت العادلة ال جار  ممارسررررررررررررا  د و -

 النامية؛
 األساسية؛ السلع  لى ا    اد    بعيداً  النامية للبلداد ا ق صادي ال نويع تيسري -
 امل عدد  واهليئا  امل حد  األمو خال  م  العاملية واملالية ا ق صررررررررررررادية اإلدار  تعزيز  لى املسررررررررررررا د  -

 األخرى؛ والصدما  األموا  رؤوس هروب ملنع األخرى األطراف
 .العاملية واملالية ا ق صادية اإلدار  مؤسسا  يف النامية البلداد ملصاح  دالة أ ثر متثي   ىل الد و  -

 

غري  تكود ما  ثرياً   مباورررررررررر  غري اق صرررررررررادية تكاليف  ىل يؤدي املسررررررررراوا   دم أو ه تزايد أد متاماً  ندرك وحن 
 دخا  هذه العوام  بشررررررك  أفضرررررر  يف   ىل حن اج وسرررررروف. السرررررركاد بني م سرررررراوٍ  غري بشررررررك  وتوزعظاهر  

 أو ه م  احلد هبدف السررررنوية زانةو امل قانود مشررررروع سررررندرس املنوا ، نفس و لى. وال شررررريع  ليا  املوازنة 
 .املساوا   دم

 

رقو  اهلدف سرررررررري ا   املسرررررررر دامة، ال ن ية أهداف وبروح والرقابة، العوانني وضررررررررع جما  يف   لنا نواصرررررررر  و ذ
 . وراك اجل يع  لى ب ص ي نا الدويل واجمل  ع ملواطنينا ن عهد ،/10/

 .األمام  ىل اخل ة هذه لدفع  هدان قصارى سنبذ  الشع ، ممثلي وبوصفنا
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
                                                             2017أاير/ مايو   15    

 

 دور الربملان يف احرتام مبدأ
 عدم التدخل يف الش ون الداخلية للدول

 
 3اآلراء بتوافق الدويل الربملاين لالحتاد 136 العامة اجلمعية اعتمدته الذي القرار

 (2017أبريل / نيسان  5)دكا، 

 
 الدويل الربملاين لالحتاد 136 اجل عية الر د               

 يف ال دخ   دم ومبدأ اس ع اهلا أو العو  ابس ع ا  ال هديد    ا م ناع مبدأ أد  ديد م  تؤ د  ذ      
 الدولية، والعالقا  الدويل للعانود األساسية الد ا و م   زءا يشكالد السياد  ذا  للدو  الداخلية الشؤود

 

 132 الدويل الربملاين العامة لالحتاد ا   دته اجل عية الذي العرار م  الصلة ذا  األحكام  ىل تشري و ذ    
 الداخلية الشؤود يف ال دخ  و دم الوطنية، ابلسياد  صل ه حيث م  الدويل م  العانود( 2015 هانوي،)

  ي و،) 128رقو  الدويل الربملاين الذي ا   دته اجل عية العامة لالحتاد اإلنساد؛ والعرار وحعوق للدو 
 ابلعانود امل علعة أقسامه ذلك يف مبا ،املدنيني حيا  محاية يف الربملاد دورخ    احل اية املسؤولية فرض( 2013
ا   دته  الذي والعرار للدو ؛ الداخلية الشؤود يف ال دخ  و دم الوطنية والسياد  اإلنساد، وحعوق الدويل،

 لدفع  وسا    الرويد احلكو وممارسة تعزيز( 2012   با ،)126رقو  الدويل الربملاين اجل عية العامة لالحتاد
 ،أفريعيا ومشا  األوسط الشرق يف األخري  األحداث م  الدروس اس خالصخ واألم  السالم  جلة
 

 ال دخ   واز  دم  لى تنص اليت امل حد  األمو صكوك  لى أنه جي  احرتام  ديد م  تؤ د و ذ     
 اس عالهلا ومحاية للدو  الداخلية الشؤود يف ال دخ   واز  دم و  الد امل حد ، األمو ميثاق -اخلار ي
 اخلاص الدويل والعهد ،(1966) والسياسية املدنية ابحلعوق اخلاص الدويل والعهد ،(1965) وسيادصا
  عيةاجل وقرار ،(1970) الودية العالقا  و  الد ،(1966) والثعافية وا    ا ية، ا ق صادية، ابحلعوق

 هلسنكي وثيعة" أورواب وال عاود يف األم  ملؤمتر اخل امية والوثيعة ،(1974( )29 - د) 3314العامة رقو 
                                                           

 السويد، رومانيا، الربتغا ، هولندا، النروي ، مال ة،  تفيا، أيرلندا، أملانيا، فنلندا، الدمنارك،  ندا،  بلجيكا،وفود  أبد  3
 .بكامله العرار  لى حتفظا امل حد  وامل لكة أو رانيا، سويسرا،
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 ال عرض  واز بعدم امل علق واإل الد ،(1977) الدويل ا نفراج وتوطيد تع يق و  الد ،(1975" )اخل امية
 الع ة مؤمترن ا   و ( 1993)     فييناوبرانم   و  الد ،(1981) للدو  الداخلية الشؤود يف وال دخ 
 ،2005 لعام ةالعاملي
 

 حعوق وتشرررررررررجيع احرتام ومحاية وتعزيز، الدميعراطية، تعزيز    الربملاان   لى مسرررررررررؤولية تؤ د و ذ        
 ل عزيز الالزمة اإل راءا  مجيع واختاذ الداخلية لل ناز ا  السررررل ية ال سرررروية وتشررررجيع احلوار، ود و اإلنسرررراد
ابحلكوما  الشرررر ية  العسررررية ومنع اإلطاحة اجمل  ع، ق ا ا  خم لف بني السرررل ي وال فاوض الوطنية الوحد 
 ذلررك يف مبررا اإلنسرررررررررررررررراد، حعوق وقررانود الرردويل العررانود مبو رر  الرردو   ل زامررا  وفعرراً  دميعراطيرراً، واملن خبررة
 ،2005 لعام العاملي الع ة مؤمتر ن ا   يف  ليه امل فق النحو  لى احل اية    املسؤولية

 

  ىل والسررعي حبرية السررياسرري، مسرر عبله تعرير يف لل صرررف قاب  غري حق بلد     لشررع  أد تؤ د و ذ      
 الدويل، للعانود وفعاً  والثعافية، وا    ا ية ا ق صادية، تن ي ه حتعيق

 

 اإلرهاب املناخ، تغرّي  مث  اليوم، البشرية توا ه اليت الكربى ال حداي  تؤ د،  لى    حا ، أد و ذ       
ولذلك سيكود م  الضروري  قامة  لوحدها، واحد  دولة  ان  م  هبا   ميك  الوفاء والال ئني، احلرب،

 الربملاان ، تعاود أوثق بني
 

 الصحفيني، العديد م     عا  نظراً  اجمل  ع، وأساسها يف الربملاان  دور  زاء قلعها    تعرب و ذ      
 حا   إب الد الربملاان   ضعاف  ىل امليو  وبعض املدين، اجمل  ع     ن اق املفروضة  لى العيود وزايد 

 للربملانيني،  العانوين غري ال وقيف طريق    أو املفرطة ال وارئ
 

 دود البشر مجيع وأد الدولة، داخ  األفراد مجيع جتاه بوا باصا تدي  الربملاان  أد  لى تشدد و ذ     
 لل جز ة، العابلة وغري العاملية اإلنساد حبعوق ي   عود اس ثناء

 

 امل حد ، األمو ميثاق ألحكام وفعاً   املية ور ية الدويل األم  جملس ومعرارا  عرارا ل أد تدرك و ذ        
 د اوالعو  الدويل العانود مع ت عارض قد ب بيع ها، ملزمة تكود قد اليت العرارا ، تلك م  اس ثناءا  أي وأد

 للدو  الداخلية الشؤود يف وال دخ  ابلعدواد امل صلة املسا   معاجلة  ند سي ا   الدولية، املس عر  للعالقا 
  السياد ، ذا 
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  لى قدرصا ذلك يف مبا الربملانية، للدبلوماسية والوقا ية البنرّاء  ال بيعة  لى    م  الضوء وتسلط          
 السل ية،  وح  الصرا ا  ابلوسا  أو تفاديها ال وترا   ف ي  نزع
 

 احلفاظ ضرور  وتؤ د ينفصو   ارتباطاً  ترتبط وال ن ية الرويد، واحلكو الدميعراطية، أد تالحظ و ذ         
 ا ق صادي، العسر أوقا  يف الدميعراطية د و  لى

 

 مشار ة املرأ  مشار ة وأمهية وتسوي ها، الصرا ا  منع يف لل رأ  احليوي  لى الدور  ديد م  تؤ د و ذ         
 يف املرأ  دور تعزيز وضرور  واألم  وتعزيزمها، السلو صود  ىل الرامية اجلهود مجيع يف املساوا  قدم و لى  املة

 امل علعة مبنع النزا ا  وتسوي ها، ا العرار  صنع   ليا 
 

 سي ا و  وتسوي ها، الصرا ا  منع يف للشباب والكاملة امل ساوية لل شار ة اهلام  لى الدور تؤ د و ذ        
 وجناحها، ومشولي ها السالم وحفظ بناء  هود اس دامة ض اد

 

 واللغوية، والدينية، والعرقية، لألقليا  العومية، والكاملة امل ساوية املشار ة أمهية  لى تشدد و ذ          
 اخلالفا  ل سوية حمفالً  يوفر وام  جم  ع م   جزء  للدولة الدميعراطي اإلطار يف اإل اقة ذوي واألوخاص
 السل ية، ابلوسا  

 

 األحداث م  اس خالصها ميك  اليت الر يسية الدروس تس عرض والربملاان  الدو  مجيع أبد تؤم  و ذ         
 املؤسسا  تلك وأد العامل، م  أخرى أما   ويف الشرقية وأورواب أفريعيا، ومشا  األوسط، الشرق يف امل ساوية

 احلكومة مساءلة تض    ديد  قوانني وا   اد الدميعراطية الدس ورية اإلصالحا  مواصلة املهو م  أبنه تعرّ 
 لع ليا  د  ه ا الدويل الربملاين وا حتاد الربملاان  تواص  أد ضرور  ومشددً   لى للج يع؛ الفرص وتكافؤ
 هذه، الدميعراطي ال حو 

 
 وا ل زام الدويل، والعانود امل حد  األمو ميثاق ومبادئ ألهداف ال ام ا حرتام ضرور   لى ال   يد تكرر .1

 يف ال دخ  و دم ،اإلقلي ية وسالم ها واس عالهلا ،الدو  سياد  احرتام اخلصوص و ه و لى هبا، ال ام
 للدو ؛ الداخلية الشؤود

إلدانة اإلرهاب جب يع أوكاله،  ل زاماصا مبو   العانود الدويل،بعو  مجيع الدو   لى الوفاء اب حتثّ  .2
وال  هري العرقي والنزوح، وتدمري الرتاث األثري للبشرية، و نشاء  ، ا ي جلى يف غزو واح ال  األراضي 
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 يوش األطفا ، و ساء  معاملة النساء والع ليا  ا ن حارية؛ وت ض   هذه ا ل زاما  ا م ناع    
 احرتام مع، اإلقلي ية وسالم ها األخرى الدو  سياد  واحرتامال هديد ابس ع ا  العو  أو اس ع اهلا، 

 ومحاي ها؛ وتعزيزها  قلي ها داخ  فرد لك  اإلنساد حعوق

دود متييز  عا د  أساسية للحيا  ومحاي ها واحرتامها الربملاان   لى تعزيز مجيع حعوق اإلنساد  حتثّ  .3
 وسياد  العانود والدميعراطية؛ ،للدفاع    حعوق اإلنساد وتعزيزهاو  ،الدميعراطية للربملاان  الوطنية

 زام الدا و مببادئ وقوا د تؤ د م   ديد  لى أد السبي  الوحيد إلقامة العالقا  بني الدو  هو ا ل .4
مجيع الدو   لى الع   م  أ   منع موارد املنظ ا   العانود الدويل املعرتف هبا  املياً؛ وحتثّ 

 اإلرهابية، سواء  انت بشرية أو  سكرية أو مالية؛

 واس عالهلا؛ الدو  سياد  يهدد الذي اخلار ي ال دخ  منع يف الربملاان  دور  لى شددت .5

 الشؤود يف له ال صدي أو اخلار ي ال دخ  ملنع وطنية قانونية وآليا  قوا د  نشاء  لى الربملاان  حتثّ  .6
 املس علة؛ للدو  الداخلية

 م   جزء  السالم بناء اسرتاتيجيا  وتنفيذ الصرا ا  نشوب منع  لى الع    ىل الربملاان  د وت .7
 الربملانية؛ للعالقا  برانجمها

 املن خبني الربملاد أ ضاء م  احلصانة سح  امل احة، الوسا   بك  تعاوم، أد  لى الربملاان  ثّ حت .8
 ؛بدوافع سياسية

 فعا  نظام خال  م  السل ا  بني الواضح الفص  ض اد يف املسا د   لى الربملاان  أيضاً  حتثّ  .9
 وال وازان ؛ الضوابط م 

 ا س عال  أو اإلقلي ية السالمة ضدها اس خدامابس خدام العو  أو  ال هديدا  مجيع بعو  دي ت 10
 دولة؛ ألي السياسي

 حماف  يف الفرص تكافؤ مبدأ وض اد العامال  النساء  دد زايد  يف املسامهة  لى الربملاان  حتثّ  11
 منع  ىل الرامية والدولية ،واإلقلي ية ،والوطنية ،الوطنية دود واآلليا  املؤسسا  يف العرار صنع

 وتسوي ها؛ الصرا ا 
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  لى العرار صنع   ليا  يف املشار ني الشباب  دد زايد  سب  يف النظر  لى الربملاان  أيضا حتثّ  12
 يف اخلار ي ال دخ  منعالرامية  ىل  والدولية واإلقلي ية الوطنية واآلليا  املؤسسا  مس واي  مجيع

 بينها؛ الودية العالقا  واحرتام السياد  ذا  للدو  الداخلية الشؤود

 والفئا  ،واألقليا  ،اإل اقة ذوي األوخاص متثي  لض اد آليا  وضع  لى الربملاان   ذلك  وحتثّ  13
 يةاحلكوم ؤسسا امل يف األخرى امله شة

 تفي أد والثعافية، وا    ا ية ،وا ق صادية ،السياسية نظ ها    النظر بغض الدو ، جب يع صي  14
 الدويل العانود ألحكام وفعاً  األساسية واحلراي  اإلنساد حعوق ومحاية تعزيز يف ومسؤولي ها بوا بها

 السياد ؛ ذا  الدو  بني العالقا  حتكو اليت

 ال ن ية أهداف مث  اإلمنا ي، لل عاود ال و يهية لل بادئ األولوية    اء  ىل الدو  أيضاً  تد و 15
 وا س عرار؛ الدميعراطية مؤورا  تعزيز  ىل صدف اليت املس دامة،

16 

 

 ف ي  نزع  ىل وتد و الدا و؛ السالم تعزيز يف والربملاان  الدويل الربملاين ا حتاد إبسهاما  ترح 
 السياسية ال عسي ا   رب اجل ا ي الع   خال  م  فعط ليس تنش ، حيث ا الشعوب بني ال وترا 
 الفئا  مجيع مع ووام  ا رّ وفع ،اءرّ بن حوار يف الدخو  خال  م  أيضاً  ولك  والدينية، والثعافية
 الدو ؛ مجيع بني املناز ا  ل سوية  وسيلة  األخرى وا    ا ية ،والدينية ،اإلثنية األخرى

 ال حريض م  حدودها داخ  السكاد محاية    مبسؤولي ها الوفاء يف الدولة د و  ىل الربملاان  د وت 17
 وال  هري ،اإلنسانية ضد املرتكبة واجلرا و ،احلرب و را و ،اجل ا ية اإلابد   را ووارتكاب  ارتكاب  لى

 هذا يكود  ندما احل اية هذهتفش  يف توفري  أ نبية دولة يف ال دخ   لى فعط ملوافعةاو  العرقي،
 امل حد ؛ األمو ميثاق مع م فعاً  ال دخ 

    املسؤولية مببدأ ا ح جاج فيها ميك  اليت حا  دقيق لل وتعييواحلا ة  ىل حتديد   لى دتشدّ  18
 اس نفاد بعد أخري  ح نشر  س  املبدأ هذا مبو   املس خدمة العسكرية العو  أد  لى شددوت احل اية؛
 .امل احة الدبلوماسية العنوا  مجيع
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 بشأن أهدا  التنميةاملعزز تشجيع التعاون الدويل 
 ال سيما موضوع اإلشراك املايل، SDGsاملستدامة 

 حمركا للتنميةللمرأة بوصفها 
 

 لالحتاد الربملاين الدويل 136قبل اجلمعية العامة الـ  معتمد ابإلمجاع من قرار
  (2017أبريل/نيسان  5)دكا 

 لالحتاد الربملاين الدويل، 136اجل عية العامة الر 
 

 املساس دود احلايل، الوقت اح يا ا  تليب اليت ال ن ية فكر   ىل تشري املس دامة ال ن ية أد  ذ تؤ د
 هبا، اخلاصة اح يا اصا تلبية  لى املعبلة األ يا  بعدر 

لل ن ية املس دامة  ىل معاربة واملة لل ن ية  2030   ارتياحها حيا  اس ناد  دو  أ  ا   و ذ تعرب
 ال ن ية ا    ا ية ومحاية البيئة، ،الن و ا ق صادي  لى والععالينامل وازد املس دامة مع الرت يز 

 

( هو ال   د م  أد الع ليا  SDGsأهداف ال ن ية املس دامة ) حتعيقأد أحد حتداي   وتعب 
  ، افة   ريضة، تس ح مبشار ة واسعة م  ورا ح اجمل  عواملة ال ن وية هي أ ثر مشو  وتس ند  ىل قا د  
 وتعود ابلفا د   لى اجل يع بشك  م ساوي، 

ض اد  منا ي  ث  ب ،(SDGsأهداف ال ن ية املس دامة )عيق م  حتداي  حتآخر  أبد حتدٍ  و ذ تعرتف
ال نفيذ الفعا  للخدما  العامة م  خال  رصد دقيق، تعييو من ظو،   اد  هيكلة للخدما  العامة، ومجيعها 

 س ع  د  لى توافر د و البنية ال ح ية األساسية، سواء يف املناطق الريفية أو احلضرية، 
الفعر جب يع أوكاله هو ورط   غىن  نه ل حعيق ال ن ية املس دامة،   لى العضاءأبد  و ذ تعر أيضا

الشام  ابإلضافة  ىل متكني الفعراء م  و وحتعيعًا هلذه الغاية، جي  تعزيز الن و ا ق صادي العاد ، املس دام، 
 صحة، وتن ية املهارا ، لخال  ال عليو، وا
األسر يف ال عام والغذاء مه ة ل وفري وأبهنا م  الفعر، أبد لل رأ  الريفية دوراً حيوايً يف احلد  و ذ تعر

 حعيق مجيع أهداف ال ن ية ل فإهنا مه ةية البيئة و ذلك األمر، وب رق أخرى، وحل االفعري  والضعيفة، 
 املس دامة،
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سهو يف حتعيق وي ارب الفعر،  الذي ذلك أد اإلوراك املايل لل رأ  هو حمرك ال ن ية   و ذ تعرتف
م  صحة األطفا ، وتغذي هو بذلك و س  ا ق صادي لل رأ ،  ال  كنيويشجع  ا ق صادي العاد ،الن و 

 ،وتعلي هو، مبا ينعكس فا دً   لى أسرهو، ب  و لى جم  عاصو أيضاً 
فإد فرصة حصو  النساء  لى  الدويل، للبنك ال ابع Findex حبس  مؤور املا  العاملي و ذ تؤ د،

 أحناء مجيع يف النساء م  املئة يف 50وأبد حوايل  الر ا ، م  املئة يف 15 بنسبة حساب مصريف هي أق 
 مصرفياً، حساابً  ميلك    العامل

اإلوراك ، تعرتف أبمهية SDGsلل ن ية املس دامة  17وأهدافه الر  2030  دو  أ  ا أد  و ذ تع رب
  جزء م  أهداف ختفيف الفعر وحتعيق الرفاهية للج يع،املايل  

، أنش  األمني العام لألمو امل حد ، ابد  ي مود، الفريق رفيع املس وى 2016 ىل أنه يف  ام  و ذ تشري
املعين ابل  كني ا ق صادي لل رأ  ملعاجلة العضااي ا ق صادية احملدد  اليت تؤثر يف املرأ  وتد و،  لى حد سواء، 

  ، وتعهده أبد   ي و ص يش أي وخص،2030تنفيذ  دو  أ  ا   ام 
 ذ تضع يف ا  بارها أد الوثيعة اخل امية لل ناقشة العامة اليت أقرصا مجعية ا حتاد الربملاين الدويل الر و 

املساوا  اجلندرية و هناء العنف ضد املرأ  هو مسؤولية    م   حتعيقتشري  ىل أد ( 2014) نيف،  131
قوايً، وهيئا  وطنية لديها العدر   مؤسسياً الفعا  ي  ل  بشك  م زام ،  طارًا  الر ا  والنساء، وأد ال غيري

  لى اختاذ اإل راءا  الالزمة، 
 و  العانود أمام املساوا  ض اد خال  م  لل رأ  املايل لإلوراك مؤاتية بيئة خلق أمهية  لى  ذ تؤ د

 خالية حيا  ض اد  مكانية أد تعيش املرأ  و لى أمهية واملرياث، امللكية الع  ، األسر ، مث  جما   يف سي ا
 .الصحية وأد ت   ع حبعها يف ال عليو والوصو   ىل اخلدما  العنف، م 

 الر ا  بني املساوا  يف زايد  يسا د الرمسية ال  وي  مؤسسا   ىل الوصو  أد ا  بارها يف تضع و ذ
  ا   األ  ا  رايد  يف تسهي  ال وارئ، حلا   الناس تعرض م  يف احلد الع  ، فرص والنساء، يف خلق

 ويسا د يف تشجيع األنش ة ال خ ي ية وا دخارا  م وس ة وطويلة األ  ،
مايل وام    وراك لى أد ال عليو املايل وبرام  حمو األمية املالية هي أوياء ضرورية ل حعيق  و ذ تؤ د

 .ودا و
املالية احمللية والدولية، ابإلضافة  ىل بناء العدرا  ونع   املواردو ذ تؤ د م   ديد  لى أد تعبئة 
س لع  مجيعها دوراً حيوايً يف توفري اخلدما  األساسية، والسلع  ،ال كنولو يا  ىل البلداد النامية، بشروط مؤاتية

  العامة، وال حويال  املالية منخفضة ال كلفة أو احلوا   املالية،
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حو  متكني عايري حعوق اإلنساد مو   ال زاماً قوايً بد و العانود الدويل أبد لدى الربملاان و ذ تعرتف
 املرأ  وتكييف تشريعاصا الوطنية وفعا لذلك، 

لل ن ية، ينبغي أد ي و يف  حمر ا بوصفها لل رأ  املايل اإلوراك تبين يف الربملاان   لى أد دور  ذ تؤ دو 
 ،2030 أ  ا   دو  ومع والوطنية الدولية العوانني  طاٍر ي وافق مع

والدولية اليت تر ز  ، اإلقلي يةالربملاان  ل عزيز وضع السياسا  وا سرتاتيجيا  العامة الوطنية تد و .1
اليت متيز ضد املرأ  واليت متنع  ورا ها الكام  واللو س ية الثعافية ،  لى العضاء  لى احلوا ز العانونية

 الربملاان  ل شجيع مسامهة املرأ  يف   لية صنع العرار؛  ا وتد و  يف النظو املالية لك  دولة؛
قليو وجم  ع م  خال    راء  الربملاان   لى حتديد ا ح يا ا  والعيود املفروضة  لى     حتث .2

تشخيٍص  امٍ  بناًء  لى معلوما  مفصلة مصنفة حس  اجلنس والع ر، والذي سيس ح مبعاجلة 
 لظروفها اخلاصة وم  املنظور اجلندري  لى حد سواء؛األسباب اجلذرية هلذا ال حدي، وفعاً 

 مث  جما   يف املرأ  ضد متيز العانونية األحكام إلزالة املناسبة ال دابري      ختاذ الربملاان  تد و .3
 في ا ي علق ابإلدماج اجلندرية الفجو  معاجلة يف أساسية  خ و   واملرياث، امللكية األسر ، الع  ،
 املايل؛

العانونية اليت تزيد م  اإلوراك املايل والسياسا   ىل تبين األطر  واحلكوما  أيضاً الربملاان   د وت .4
 يف اجلندري املنظور ل ض ني وتد وهو  ا بشك   ام، واإلوراك املايل لل رأ   لى و ه اخلصوص،  

وفرص مشار  ها مبا يف ذلك السياسا  اهلادفة ل سهي  وتعزيز حعوق املرأ   املالية؛ السياسا  مجيع
 يف سوق الع  ؛

 ت وير لى والف يا   لى الربملاان  احلث  لى تنفيذ برام  تعلي ية صدف  ىل مسا د  النساء  تعرتح .5
لوصو   ىل اخلدما  املالية، مبا ين وي  ليه ذلك النساء هبدف حمو األمية املالية وامعارف وخربا  

هذه اخلدما  واس جاب ها  ح يا ا  النساء، لض اد توفر ؛ احلديثةاس خدام ال كنولو يا   م 
 مب  فيه  النساء الريفيا ، وأولئك اللوايت يعش  حا   م  الضعف واهلشاوة؛ 

م  الربملاان  تعزيز  وراك املرأ  يف ا س خدام املكثف ل كنولو يا املعلوما  وا تصا   اليت  ت ل  .6
أ   ىل اخلدما  املالية الرق ية، ومتكني املبادرا  ميك  الوصو   ليها  لى ن اق واسع ل سهي  وصو  املر 

املب كر  مث   نشاء نظو املدفو ا  الرق ية، النعود اإللكرتونية والوصو   ىل احلسااب  م  خال  
  جياد حلو  لل شا   امل علعة ابألم  والسرية؛ابل زام  مع  اهلواتف النعالة؛
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الربملاان   ىل تشجيع الشر ا  والبنوك اخلاصة  لى تص يو حمفظة م  املن جا  املالية اجلذابة  تد و .7
 للنساء ل  وير  ادا  ادخار  يد ؛وتسهيال  مصرفية واليت توفر حوافزاً  وقليلة ال كاليف

 سياق يف العادلة املنافسة تعززسياسا  وقوانني د و ا   اد أيضاً ل بين و  واحلكوما  الربملاان  تد و .8
 اخلدما ؛ نو ية وحتسني ا ب كار مسري   وسا   م  و هنا دفع  املالية اخلدما  تعدمي

ا   اد اسرتاتيجيا  وطنية لإلوراك املايل تلحظ حتعيق غااي   لى  لد وأيضًا  الربملاان  تد و .9
مس وى السياسا  واألهداف الك ية لإلوراك املايل لل رأ ، ومراقبة تنفيذ هذه ا سرتاتيجيا  بك  

 ؛دقة
 اخلدما  مث  الريفية، املناطق يف للنساء امل احة املب كر  املالية اخلدما  ل عزيز الربملاان  تناود .10

 العروية؛ أو البنوك امل نعلة املصرفية
روابط تعاونية مع املؤسسا  املالية الوطنية، اإلقلي ية والدولية هبدف  ت وير  ىلالربملاان   تد و .11

  ؛ تنفيذ برام  م  واهنا تشجيع ا وراك املايل لل رأ 
جناز  وذلك إلالربملاان   لى تعزيز الشرا ا  مع احلكوما ، الع اع اخلاص واجمل  ع املدين تشجع .12

 لنساء؛  ىل االرق ي واملايل، وخاصة ابلنسبة  اإلوراك
تسه  احلصو   لى العروض  العا  ةالربملانيني  لى ال   د م  أد السياسا  والربام   ثحت  .13

ل سهي   ؛األ  ا  للسيدا  ذوا  الدخ  املنخفض مبجا اخلاص ذاك وتس ح ب وفري ال دري  املايل و 
 ؛املايل ه  ورا 

 وتد وهارمسية ود و حكومي، قروض النساء بشك  مس  ر  لى  حصو الربملاان  لض اد  تد و  .14
 ذلك  ىل تعزيز السياسا  العامة ومبادرا  الع اع اخلاص اليت تع    لى توسيع وصو  الشر ا  

م  أ   سد  للنساء، املو َّهة   فرص لل عليو وال دري   امل لو ة م  قب  النساء  ىل ال  وي ، فضالً 
 الفجو  اجلندرية ومتكني سيدا  األ  ا  يف مجيع أحناء العامل؛

الربملاان  وبعو  ل شجيع اإلصالحا  اليت تعدم لل رأ  احلق يف الوصو   ىل املوارد ا ق صادية  حتث  .15
  ؛  واخلدما  املالية  لى أسس غري م حيز 

الربملانيني ل شجيع الع اع املصريف اخلاص للحد م  تكاليف اف  اح حساب ال وفري واحلفاظ  تد و  .16
 ول ص يو من جا  مالية ت ناس  وا ح يا ا  اخلاصة لل رأ ؛ يه ل

ل سهي  وصو  املرأ   ىل وث ق اهلوية،  ذ يع رب  املناسبةالربملاان  واحلكوما   ختاذ ال دابري  تد و .17
 ؛املايل ه حنو  ورا ذلك خ و  حامسة 
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لد و ت وير السياسا   واس خدامها ونشرها،  لى أمهية مجع البياان  املصنفة حس  اجلندر تشدد .18
املالية اليت ترا ي املساوا    ىل مع يا  واقعية م  و هنا أد تضع موضع ال نفيذ األنظ ة   اس ناداً 

 اجلندرية؛
 الرق ية الفجو  م  للحد اجلهود مضا فة  ىل الفا لة الدولية واجلها  واحلكوما  الربملاان  تد و .19

وذلك يف سبي   الن اق، واسع وا تصا  وا تصا  ، املعلوما  ب كنولو يا ي علق في ا البلداد بني
 املايل؛  اإلوراك تسهي 

 من جا  ت وير خال  م  سي ا   املايل، اإلوراك ل حسني الرمسية اإلمنا ية املسا د  زايد   ىل تد و .20
 ا ن عا  لد و املالية، الناحية م  املس بعد  الفئا   ح يا ا   لى و ه اخلصوص مص  ة  ديد 

وذلك ابل زام   الع الء، حل اية قوية أطرٍ  وا   اد املايل ال عليو برام  ل ص يو الرق ية، املدفو ا   ىل
 اجلندري؛ ال  ييز مع املكافحة ضد

 اإلوراك تعزز واليت اجلندر، اليت ترا ي ال نظي ية واألطر السياسا  ا   اد ل شجيع الربملاان  تد و .21
 اإلفراط اإللكرتونية، اجلرا و م  قبي  ا ح يا ، صديدا ٍ  م  للع الء فعالة محاية وتلحظ توفري املايل
 النزيهة؛ غري ال جارية وامل ارسا  املديونية يف

في ا  العرار وصنع السياسية املشاورا  يف الفعالة لل شار ة لل رأ  مؤاتية بيئة خللق الربملاان  تد و .22
 املايل؛ ي علق ابإلوراك

ب ح   املسؤولية م  أ   أتييد الدفاع ، الع اع اخلاص واجمل  ع املدين الربملاان ، احلكوما  تنصح .23
     اإلوراك املايل لل رأ  بوصفها حمر ا لل ن ية؛
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  العامل أحناء مجيع يف تشددا   األكثر اهلجرة سياسات

 اإلنسان حقوق انتهاكات وخطر

 املكسيك وفد طلب على بناء األمساء بنداء التصويت نتائج

 طارئ بند إلدراج 

 النتائج
 603...........والسلبية اإلجيابية األصوا  جم وع 256........................اإلجيابية األصوا 

 402............................الثلثني أغلبية 346........................السلبية األصوا 

  515ام ناع    ال صويت......................

 امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد

  15  بولندا غياب  ور يا غياب افغانساد

 13   الربتغا   19  أملانيا غياب ألبانيا

  8  ق ر  غياب غاان 15   اجلزا ر

 غياب مجهورية  وراي  5 8 غينيا 10   أندورا

 14   رومانيا غياب غياان 14   أنغو 

 5 10 5 ا حتاد الروسي 3  10 هنغاراي غياب األر ن ني

  12  رواندا غياب أيسلندا 6 6  الن سا

 غياب ساموا غياب اهلند  11  البحري 

 5  5 ساد مارينو غياب اندونيسيا   20 بنغالدش

 10   وبرينسييب تومي ساو 8  10  يراد  غياب روسيا البيضاء

  14  امل لكة العربية السعودية غياب العراق  13  بلجيكا
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 غياب السنغا  3  8  يرلندا 10   بوتد

 م عدد -دولة) بوليفيا
 (العوميا 

 غياب سيشي  17    ي اليا   12

 غياب سنغافور  20   الياابد 11   بوتسواان

 17    نوب  فريعيا  12  األردد   10 الربازي 

  10   نوب السوداد  15   ينيا 13   بور ينا فاسو

   15 أسبانيا  11  الكويت 12   بوروندي

ج.  و الدميعراطية  10   فريدي  ابو
 الشعبية

 غياب سري نكا غياب

 غياب السوداد  11   تفيا غياب   بوداي

 10   سورينام  11  لبناد 13   الكامريود

   11 سوازيالند 11   ليسوتو  15   ندا

  12  السويد غياب لو س بور  غياب الوس ى افريعيا مجهورية

  12  سويسرا 10   مدغشعر غياب تشاد

 18   تيالند غياب ما وي غياب تشيلي

   11 الشرقية تي ور  14  ماليزاي 13  10 الصني

 18   تر يا غياب مالديف 10   الع ر  زر

 10   توفالو   13 مايل   13  واب

 15   أوغندا غياب مال ا غياب قربص

 17   أو رانيا 11   موريشيوس 13   ال شيك مجهورية

 الشعبية  وراي  مجهورية
 الدميعراطية

 10   اإلمارا  العربية امل حد    20 املكسيك   12

   18 امل لكة امل حد    10 موان و 17   الدميعراطية الكونغوج. 
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  15  مجهورية تنزانيا امل حد  1 4 5 منغوليا غياب الدمنارك

 غياب األرغواي  15  املغرب غياب  يبويت

فنزويال )اجل هورية  11   انميبيا   10 مجهورية الدومينيكاد
 البوليفارية(

15   

 8  11 في نام غياب نبا  10   مصر

 13   زامبيا  13  هولندا غياب السلفادور

   13 زميبابوي 13   النيجر  11  س ونياا

     20   نيجرياي غياب أثيوبيا

     غياب النروج غياب فيجي

      11    اد  10  فلندا

      11  فلس ني  18  فرنسا

     غياب بن ا 11   الغابود

     غياب الفلبني    

 

 

 
 أبحكام   الً  ال صرررررويت يف احلق هلا يك  مل اليت الدور  يف احلاضرررررر  الوفود العا  ة هذه تشررررر     خ حاورررررية
 .األساسي النظام م  5.2 املاد 
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 :إلسرائيلي التنظيم قانون مبوجب املستوطنات على الشرعية إضفاء

 الدويل للقانون انتهاك

  فلسطني، وفد طلب على بناء األمساء بنداء التصويت نتائج

 طارئ بند إلدراج العربية اجملموعة ابسم

 النتائج
 652...........والسلبية اإلجيابية األصوا  جم وع 459........................اإلجيابية األصوا 

 435............................الثلثني أغلبية 193........................السلبية األصوا 

  466ام ناع    ال صويت......................

 امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد

 15   بولندا غياب  ور يا غياب افغانساد

 13   الربتغا   19  أملانيا غياب ألبانيا

   8 ق ر  غياب غاان   15 اجلزا ر

 غياب مجهورية  وراي  5 8 غينيا 10   أندورا

 14   رومانيا غياب غياان 14   أنغو 

 4 5 11 ا حتاد الروسي 13   هنغاراي غياب األر ن ني

  12  رواندا غياب أيسلندا 6 6  الن سا

 غياب ساموا غياب اهلند   11 البحري 

 3  7 ساد مارينو غياب اندونيسيا   20 بنغالدش

 10   وبرينسييب تومي ساو   18  يراد  غياب روسيا البيضاء
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   14 امل لكة العربية السعودية غياب العراق  13  بلجيكا

 غياب السنغا  2  9  يرلندا 10   بوتد

 م عدد -دولة) بوليفيا
 (العوميا 

 غياب سيشي  8  9  ي اليا 3  9

 غياب سنغافور  20   الياابد 11   بوتسواان

   17  نوب  فريعيا   12 األردد   10 الربازي 

   10 السوداد نوب  15    ينيا 3  10 بور ينا فاسو

 15   أسبانيا   11 الكويت 12   بوروندي

ج.  و الدميعراطية  10   فريدي  ابو
 الشعبية

 غياب سري نكا غياب

 غياب السوداد  11   تفيا غياب   بوداي

 5  5 سورينام   11 لبناد 13   الكامريود

  11  سوازيالند 11   ليسوتو  15   ندا

  12  السويد غياب لو س بور  غياب الوس ى افريعيا مجهورية

 4 8  سويسرا 10   مدغشعر غياب تشاد

 18   تيالند غياب ما وي غياب تشيلي

 11   الشرقية تي ور   14 ماليزاي   23 الصني

   18 تر يا غياب مالديف   10 الع ر  زر

 10   توفالو   13 مايل   13  واب

 15   أوغندا غياب مال ا غياب قربص

 11   أو رانيا 11   موريشيوس 13   ال شيك مجهورية

 الشعبية  وراي  مجهورية
 الدميعراطية

   10 اإلمارا  العربية امل حد  8 12  املكسيك   12
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  18  امل لكة امل حد  10   موان و 17   الدميعراطية الكونغوج. 

   15 مجهورية تنزانيا امل حد  10   منغوليا غياب الدمنارك

 غياب األرغواي   15 املغرب غياب  يبويت

فنزويال )اجل هورية    11 انميبيا   10 مجهورية الدومينيكاد
 البوليفارية(

15   

 8  11 في نام غياب نبا    10 مصر

 13   زامبيا  13  هولندا غياب السلفادور

 13   زميبابوي 13   النيجر  11  س ونياا

     20   نيجرياي غياب أثيوبيا

     غياب النروج غياب فيجي

       11   اد  10  فلندا

       11 فلس ني  12 6 فرنسا

     غياب بن ا 11   الغابود

     غياب الفلبني    

 

 
 
 

 أبحكام   الً  ال صرررررويت يف احلق هلا يك  مل اليت الدور  يف احلاضرررررر  الوفود العا  ة هذه تشررررر     خ حاورررررية
 .األساسي النظام م  5.2 املاد 
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 من الناس ماليني إلنقاذ العاجل الدويل العمل

 واليمن أفريقيا من أجزاء يف واجلفا  اجملاعة
 بلجيكا، وفود طلب على بناء األمساء بنداء التصويت نتائج

 طارئ بند إلدراج املتحدة واململكة كينيا،

 النتائج
 1068...........والسلبية اإلجيابية األصوا  جم وع 932........................اإلجيابية األصوا 

 712............................الثلثني أغلبية 136........................السلبية األصوا 

  50ام ناع    ال صويت......................

 امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد

   15 بولندا غياب  ور يا غياب افغانساد

   13 الربتغا    19 أملانيا غياب ألبانيا

  8  ق ر  غياب غاان   15 اجلزا ر

 غياب مجهورية  وراي   13 غينيا   10 أندورا

  14  رومانيا غياب غياان   14 أنغو 

 5  15 ا حتاد الروسي   13 هنغاراي غياب األر ن ني

   12 رواندا غياب أيسلندا   12 الن سا

 غياب ساموا غياب اهلند  11  البحري 

 5  5 ساد مارينو غياب اندونيسيا 20   بنغالدش

   10 وبرينسييب تومي ساو   18  يراد  غياب روسيا البيضاء
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  14  امل لكة العربية السعودية غياب العراق   13 بلجيكا

 غياب السنغا    11  يرلندا   10 بوتد

 م عدد -دولة) بوليفيا
 (العوميا 

 غياب سيشي    17  ي اليا   12

 غياب سنغافور    20 الياابد   11 بوتسواان

   17  نوب  فريعيا  12  األردد   10 الربازي 

   10  نوب السوداد   15  ينيا   13 بور ينا فاسو

   15 أسبانيا  11  الكويت   12 بوروندي

الدميعراطية ج.  و    10 فريدي  ابو
 الشعبية

 غياب سري نكا غياب

 غياب السوداد   11  تفيا غياب   بوداي

   10 سورينام  11  لبناد   13 الكامريود

   11 سوازيالند   11 ليسوتو   15  ندا

   12 السويد غياب لو س بور  غياب الوس ى افريعيا مجهورية

   12 سويسرا   10 مدغشعر غياب تشاد

   18 تيالند غياب ما وي غياب تشيلي

 2  9 الشرقية تي ور   14 ماليزاي   23 الصني

   18 تر يا غياب مالديف 10   الع ر  زر

   10 توفالو   13 مايل   13  واب

   15 أوغندا غياب مال ا غياب قربص

   17 أو رانيا   11 موريشيوس   13 ال شيك مجهورية

 الشعبية  وراي  مجهورية
 الدميعراطية

  10  اإلمارا  العربية امل حد  8 12  املكسيك   12
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   18 امل لكة امل حد    10 موان و   17 الدميعراطية الكونغوج. 

   15 مجهورية تنزانيا امل حد    10 منغوليا غياب الدمنارك

 غياب األرغواي  15  املغرب غياب  يبويت

فنزويال )اجل هورية    11 انميبيا   10 مجهورية الدومينيكاد
 البوليفارية(

15   

   19 في نام غياب نبا   10  مصر

   13 زامبيا   13 هولندا غياب السلفادور

   13 زميبابوي   13 النيجر   11 س ونياا

       20 نيجرياي غياب أثيوبيا

     غياب النروج غياب فيجي

      11    اد   10 فلندا

      11  فلس ني   18 فرنسا

     غياب بن ا   11 الغابود

     غياب الفلبني    

 

 
 

 أبحكام   الً  ال صرررررويت يف احلق هلا يك  مل اليت الدور  يف احلاضرررررر  الوفود العا  ة هذه تشررررر     خ حاورررررية
 .األساسي النظام م  5.2 املاد 
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 واجلفا  اجملاعة من الناس ماليني إلنقاذ العاجل الدويل العمل
 واليمن أفريقيا من أجزاء يف

 

 4اآلراء  بتوافق الدويل الربملاين لالحتاد 136 العامة اجلمعية اعتمدته الذي القرار              
 (2017 أبريل/  نيسان 4 دكا،)

 
 الدويل الربملاين لالحتاد 136 اجل عية د               

 حيث والي  ، ،نيجرياي ،األفريعي العرد ،أفريعيا ورررررق يف اإلنسررررانية احلالة  زاء العلق ابلغ يسرررراورها  ذ        
  نعدام الصعبة والظروف واجلفاف، اجلوع بسب  اجملا ة يف امل  ث  احلعيعي ال هديد البشر م  املاليني يوا ه
 الغذا ي، األم 

 

 واجلوع، الع ش سب والذي ي ال وايل  لى الثالثة لسنةل اجلفاف توا ه الدو  هذه بعض أد تدرك و ذ       
 الن اق، واسعة سكانية حتر ا   ىل ؤدييو  األمراض نشروي العيش، سب  دمريو  احليوانية، الثرو  هلكيو 
 

 وأد، لال ئني مضرررررررررررررريفررةيف العررامل  بلررداد 10 أ رب بني م مهررا  و ينيررا  ثيوبيررا أد  ررذلررك  تالحظ و ذ        
 الراهنة، لألزمة خاص بشك  معرضود الال ئني

 

  لى تؤثر اليت احلالة ملعاجلة  ا لة دولية   راءا  ابختاذ امل حد  األمو لنداء تعديرها    تعرب و ذ        
 واجلفاف، الغذا ي األم  انعدام توا ه أفريعيا م  أخرى أ زاء أبد تسلو و ذ نس ة، مليود 20 م  أ ثر

 

 جملس  ىلُقدم  تعرير خال  صررررررررردر الذي امل ضرررررررررافر العاملي الع    ىلالد و   ا  بارها يف تضرررررررررع و ذ         
 مارس/  آذار 10 يف أوبراي ، سررررررررر يف  اإلنسرررررررررانية، للشرررررررررؤود لألمو امل حد  العام األمني  ي م  قب  و  األم 

نداء سررررررررررررررابق  ختاذ   راءا    ع  اجملا ة، خل ر املعرضررررررررررررررة أو اجملا ة توا ه اليت البلداد زاير  بعد 2017
 ،2017 فرباير/  وباط 22 يف غوترييس، أن ونيو امل حد ، لألمو العام األمني حامسة و هه

 

 اجمل  ع أد ،2017لألمو امل حد   حظ منذ بداية  ام  العام األمني و ي  أد الع يق  ز ها ثريي و ذ        
 العنيف للنزاع الكارثية اآلثر أد متاماً  تدرك و ذ ،"امل حد  األمو  نشرررررراء منذ  نسررررررانية أزمة أ رب يوا ه" الدويل

 ،فعط مباور  امل  ثر  لبلداد ىل ا ابلنسبة ليس ، املياً  قلعاً  تثري أد ينبغي اجملا ة خلق يف
                                                           

 املن وق م  11 و 6 والفعرتني الديبا ة، م  6 و 5 الفعرتني  لى حتفظه    اهلند وفد أ رب 4
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 البلداد يف اإلنسررررررررررررررانية احلالة معاجلة يف الدويل اجمل  ع اسرررررررررررررر جابة بطء  زاء قلعها ابلغ    تعرب و ذ        
 للسررررركاد املسرررررا د  أوررررركا  م  وغريها الغوثية املعونة ل عدمي املوارد تعبئة حيث م  واجلفاف، ابجملا ة امل  ثر 

 ،والشعوب امل ضرر 
 

 العاملي ا حرتار     بري  حد  ىلالنامجة  امل غري  اجلوية والظواهر ذ تعرتف أد  دم سرررررررررعوط األم ار و         
 األفريعي، والعرد أفريعيا ورق يف حدث الذي اجلفاف يف أسه تقد 

 

 اإلنسرررررررراد حلعوق العاملي اإل الد ضرررررررر ناً  يشرررررررر له الذي الغذاء، يف احلق أمهية ا  بارها يف تضررررررررع و ذ        
 الغذاء، يف احلق  اد   ذا    الصررحة يف واحلق احليا  يف ابحلق ال   ع ميك    وأنه امل حد ، األمو    الصررادر

 ،، مض وانً النظيفة املياه  لى احلصو  ذلك يف مبا
 

/  أيلو  يف امل حد  األمو يف األ ضررررررراء الدو  مجيع قاد  ق عها اليت ا ل زاما  ا  بارها يف تضرررررررع و ذ        
رقو  اهلدف خاص بو ه ذلك يف مبا ،2030  ام حبلو  املسررررر دامة ال ن ية أهداف ب حعيق 2015 سرررررب  رب

 الصحية، واملرافق النظيفة ابملياه امل علق /6رقو / واهلدف اجلوع  لى ابلعضاء امل علق /2/
 

 ،واجلفراف اجملرا رة م  امل ضرررررررررررررررر  البلرداد حكومرا  تبرذهلرا اليت واجلهود امل خرذ  ابل ردابري ترحر  و ذ        
 اجملا ة م  لل خفيف احلكومية غري واملنظ ا  األورويب وا حتاد ،امل حد  لألمو ال ابعة امل خصررررصررررة والو ا  
 ونيجرياي، األفريعي والعرد ،أفريعيا ورق م  مناطق  د  يف ومكافح ها

 

 ال ن ية أبهداف للنهوض( 2015) هانوي   الد يف اخلاصرررة الدويل الربملاين ا حتاد ال زاما  ومبو         
  راءا    ىل الكل ا  حتوي   لى احلكوما  مبسرررراءلة الربملاان  قيام لضرررر اد 2030  ام حبلو  املسرررر دامة

 ،مشولية اجل يعو  األهداف هذه ل حعيق فعالة تدابري تنفيذ خال م  
 

 واليت األفق يف تلوح اليت اإلنسانية والكارثة ،مثي  هلا يسبق مل اليت اجملا ة تفادي ميك    أنه تدرك و ذ       
 م ضافر ، دولية   راءا  خال  م     والي   أفريعيا م   ثري   أ زاء توا ه
 

 اختاذ يف املناسررررربة العاملية اإلنسرررررانية اهليئا  لد و فورية   راءا  ختاذ  الدويل اجمل  ع تناورررررد .1
 أفريعيا، ورررررررررررررررق يف الناس م  املاليني  لى تؤثر اليت احلالية اجملا ة أزمة تعاجل  ا لة خ وا 
الكافية  واملالية البشرررررررررية املوارد تكرس ضرررررررر اد ذلك يف مبا والي  ، ،ونيجرياي األفريعي، والعرد
 اجلهد؛ هلذا
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 ال غررذويررة واإلغرراثررة اإلنسرررررررررررررررراين الررد و ل عرردمي الالزمررة ابملوارد ا ل زام  ىل امل حررد  األمو تررد و .2
 ال ويلة اإلمنا ية املسرررررررا د     فضرررررررالً  والي  ، أفريعيا م  أ زاء يف بشرررررررد  امل ضررررررررر  لل ناطق
 األ  ؛

 نفوذهو، ممارسرررررررررررة  ىل بعد ذلك يفعلوا مل الذي  الدويل الربملاين ا حتاد أ ضررررررررررراء أيضررررررررررراً  تد و .3
 اإلنسررررررررانية املعونة مسررررررررامها  ب  وي  األخري  تل زم حىت حكوماصو  لى ا ق ضرررررررراء، حسرررررررر 
 األزمة؛ هذه ملعاجلة ال و ية

 يف املسرررررامهة  لى حكوماصو تشرررررجيع  ىل الدويل الربملاين ا حتاد يف األ ضررررراء الربملاان  تد و .4
لع اليت الن اق الواسررررررررعة الدولية احل لة  متوي  أ   م  األموا  جل ع امل حد  األمو هبا ت رررررررررررررررررررررررّ

هو  ال و ية، الوسرررررررررررا   طريق    هو األموا  هذه مجع  مكانيا  أحد دأو  اجملا ة؛ مكافحة
 ؛UNITAIDاألدوية  لشراء الدويل املرفق امل بع م  قب   ال  وي  منوذج ابس خدام

لظروف  تعرضررررررررراً  األ ثر الفئا   لى الرت يز يواصرررررررررال أد الدويل واجمل  ع امل حد  ابألمو صي  .5
 واملسنني؛ واألطفا  النساء سي ا   احلالية، واجملا ة جلفافا

أيضررررررررررررا مديرية املرأ ، والشررررررررررررؤود اجلندرية وال ن ية ال ابعة لالحتاد األفريعي، ومنظ ة املرأ   حتثّ  .6
الربملانيا  لالحتاد النسررررررررررررررراء ومك    ،ومنظ ة األمو امل حد  لل رأ  ،(PAWO)األفريعية 
  سي ا د و السكاد امل ضرري ،   لىالدويل واملنظ ا  الدولية األخرى ذا  الصلة الربملاين 

تعزيز قدرصو  لى ر اية أسرهو، فرص   لهو و النساء واألطفا ، يف   اد  بناء سب   يشهو و 
 ل  كينهو م  اس عاد  صح هو؛

 ورررررراملة وطنية آليا  وضررررررع ى ل امل ضرررررررر  البلداد مسررررررا د   لى العاملي اجمل  ع أيضررررررا حتثّ  .7
 واجلفاف؛ لل جا ة اجلذرية األسباب معاجلة ذلك يف مبا ،ومرنة

 معها، وال كيف املناخ تغرّي  آثر م  ال خفيف أنش ة تكثيف  لى العاملي اجمل  ع  ذلك  حتثّ  .8
 يف الضررررررررررررررعيفة البلداد تد و اليت ال دابري يف وا سرررررررررررررر ث ار العاملي ا حرتار م  احلد  ىل الرامية

 املناخ؛ ل غري ال صدي
 ق ا وا  الصراع إلهناء وفورية مناسبة   راءا  اختاذ  ىل اخلصوص و ه احلكوما   لى تد و .9

 والي  ؛ أفريعيا م  أ زاء يف اإلنسانية املسا دا  وصو  يعيق ويء أي و زالة
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    فضررالً  اإلنسررانية، املنظ ا  وأنشرر ة موظفي سررالمة ضرر اد  لى الوطنية السررل ا  حتثّ  .10
 ابجملا ة امل  ثر  املناطق يف الصرررحية الر اية وموظفي العاملة الصرررحية للر اية األسررراسرررية اهليا  

 ابلصراع؛ أيضاً   انت ت  ثر   ذا وخاصة واجلفاف،
 الدويل الربملاين ا حتاد وأمانة الصرررلة ذا  واإلقلي ية الدولية واملنظ ا  احلكوما  أيضرررا حتثّ  .11

 لسررررررررررياد  وثيق اه  ام  يالء ذلك يف مبا الدميعراطية، مؤسررررررررررسرررررررررراصا تعزيز يف البلداد د و  لى
 العانود؛

اختاذ   راء  املي فوري ملعاجلة أزمة اجملا ة  لى  ،تؤ د م   ديد، و الو   لى هذه الد و  .12
 جيوز اإلنسراد؛   حعوق م  أسراسري حق هو واملاء الغذاء  ىل الوصرو  أدو احلالية، واجلفاف 

 يسرررررر خدموهنا الذي  أولئك تعدمي وينبغي احلرب، أسررررررلحة م   سررررررالح  اجملا ة اسرررررر خدام أبداً 
 العدالة؛  ىل ال ريعة هبذه

 تعزز اليت لل شررررررررريعا  األولوية    اء  ىل الدويل الربملاين يف ا حتاد األ ضرررررررراء الربملانيني تد و .13
 .واجلفاف اجملا ة م  لل خفيف املناسبة وال دابري الغذا ي األم 
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  للدميقراطية الدائمة اللجنة تقرير
 اإلنسان وحقوق

 
 الدويل الربملاين لالحتاد 136اجلمعية العامة الــ  حيطت هبا علما  أ

 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)
 

 بشـــــــــأن العاملي لإلعالن العشـــــــــرين الســـــــــنوية الذكرى: تشـــــــــارك خرباتنا املتنوعة حول تفاعلية مناقشـــــــــة
 الدميقراطية

 وقدم(. بوتسررواان) تشرررييلي سررو. ب السرريد  اللجنةبرائسررة ر يسررة  أبري /  نيسرراد 3 ا ثنني يوم املناقشررة  ر 
 ورررررريفر.د السررررريد ،(اهلند) ديف. س السررررريد وهوخ  للعرار الثالثة واملعرري  الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني

 يف الوارد  األسررررراسرررررية النعاط بعض  ىل وداملعرر  وأورررررار(. الروسررررري ا حتاد) أوماخانوف .  والسررررريد ،(هولندا)
  لى الناس قدر  ومدى. احلكو أوررررررررررركا  م  وورررررررررررك  املبادئ م  جم و ة هي فالدميعراطية. العاملي اإل الد
 أساسية فالدميعراطية. لدميعراطيةل ابرز   المة ميث  ال ج ع، وحرية ال عبري حرية مث  اإلنسانية، حعوقهو ممارسة
 الظروف صيئة  ىل الدميعراطية غري اجمل  عا  ومتي . انف احاً  وأ ثر سررررررررررررررعاد  أ ثر جم  عا   ىل وتؤدي لل عدم
 أد للفسررراد ميك  وحيث صرررام ني يظلوا لكي للضرررغط الناس ي عرض حيث اإلنسررراد، حعوق فيها ت آ   اليت

 .ين شر
 

 العاملي ال ابع  لى حتدثوا الذي  مجيع أ د وقد. املناقشرررررررررررررررة م  ابرزاً   زءاً  األقليا  حعوق مسررررررررررررررر لة و انت
 لك  والدينية والعرقية الوطنية اخلصرا ص  ىل أيضراً  ا ن باه املشرار ود و ه  ا .  للدميعراطية األسراسرية لل بادئ

 الضررررررررروري وم . وحدهل الدميعراطية أورررررررركا  م  واحد وررررررررك  هناك يكود أد أبداً  ميك    أنه يعين ما بلد،
 البشرررررررية ال ن ية مسرررررر واي  م  ظروف يف يعيشررررررود العامل سرررررركاد ثلث وظ . الناس حلعوق دا و اه  ام  يالء

 يف يعيشرررود الذي  والناس والف يا ، النسررراء مث  جم و ا  ذلك يف مبا امله شرررة، الفئا  وأغل . املنخفضرررة
 هلو كودي ما  ثرياً   اجلنسررررررررررررانية، اهلوية ومغايري ،اجلنسرررررررررررري املي  ومزدو ي ،واملثليني ،واملثليا  الريفية، املناطق
 .املؤسسا   لى لل  ثري حمدود  تفاوضية سل ة
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 بلداهنو يف الدميعراطية حالة بشرررر د لل ناقشررررة اخلاصررررة أو العامة األمهية ذا  املسررررا   م   دداً  املندوبود وأثر
. الدميعراطية بعيو الشباب تثعيف وأمهية تشار ية ثعافة ت وير ضرور   لى وزامبيا قربص ممثال وودد. العامل ويف
  وسررررريلة  الالمر زية بشررررر دوسرررررلط الضررررروء  لى قانود البلد  نشررررر ني يكونوا أد  ىل املواطنني األردد ممث  ود ا
 ".الع ة  ىل العا د  م " دميعراطية ل  وير

 

 أوكا   ىل اود  ا ن خااب  بني احلكومة  لى لل  ثري حمدود  وسا   الناس لدى أد  ىل آيسلندا ممث  وأوار
 وسررررا  أد  الحظي وبين ا. يكونوا أد يريدود   ّ   ابل عبري للناس تسرررر ح أد ورررر هنا م  املشررررار ة م   ديد 
 خماطر م  حذروا امل ثلني م  العديد فإد صرررررررررررروت، األفراد    اء  لى تسررررررررررررا د أد ميك  ا    ا ية اإل الم
 هناك ولك   ة،قيّ  رؤى العام الرأي اسررررررررررررر  الع يوفر أد وميك . العرارا  اختاذ  ند املشرررررررررررررا ر  لى ا    اد
 .الرأي اس  ال ا  دقة لض اد موثوقية أ ثر أسالي   ىل حا ة

 

 الدسرررر ورية، و ي هو لفرت  الزمنية احلدود احرتام املن خبني العاد  ه م لوب م أن  ىل أفريعيا  نوب ممث  وأوررررار
  أنش  اإلمارا  أبد اللجنة امل حد  العربية اإلمارا  ممث  وأبلغ. واملساءلة للشفافية قوية نظو و ود  ىل ود ا
 العدالة ل حعيق للج يع الفرصة  تحة وض اد ا    ا ي ال  اسك تعزيز  ىل صدف والسعاد  لل سامح وزار 

 مبادئ صررررررررراحة ت ضرررررررر   2030 لعام املسرررررررر دامة ال ن ية خ ة أد  ىل ري نكاسرررررررر ممث  وأوررررررررار. ا    ا ية
 .ال ن ية يف الدميعراطية أمهية تؤ د اليت( العوية واملؤسسا  ،العدالة ،السالم) 16 اهلدف يف الدميعراطية

 

 الدميعراطية  ىل ال ريقوأد . قط ت بق بشررررررررررررك   ام  مل   لية الدميعراطية أد  ىل روداملعر  أوررررررررررررار اخل ام، ويف
 ال نوع م  را عاً   املاً " امل ثلني مداخال  أظهر  وقد. الشررع  مع ابلع   دا  اً  ال زاماً  وي  ل  ،سررهالً  ليس

  لى قوي اتفاق هناك  اد  نفسرره، الوقت ويف. بلد     يوا هها اليت والعضررااي الدميعراطية ممارسررة يف" وال عدد
 .الدميعراطية بش د العاملي اإل الد يف املبني النحو  لى الدميعراطية، مبادئ  املية
 

 .ورفاههم املراهقني صحة تعزيز يف الربملانيني دور: للمراهقني العمل اآلن عن مناقشة تقرير
 الربملانيني دورخ لل راهعني اآلد لع  ا بشررر د تفا لية مناقشرررة اللجنة أ ر  أبري ،/  نيسررراد 4 الثالثء يوم يف
 املناقشرررة وتولت ،(بوتسرررواان) تشرررريلي سرررو. ب السررريد  اجللسرررة رائسرررة وتوىل .ورفاههو املراهعني صرررحة تعزيز يف

 املناقشررة حلعة يف ووررارك. وال ف  والوليد األم صررحة أ   م  للشرررا ة ال نفيذية املدير  فوسرر اد،. ه السرريد 
 ،(نيبا   –صدأ    تن ية) فريوز. م السررررريد  ،(العاملية الصرررررحة منظ ة) مويل - وررررراندرا. ف الد  ور م    
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 املنا ة نعص بفريوس املعين املشرررررررررتك امل حد  األمو برانم ) خاد. س والسرررررررريد  ،(رواندا) سرررررررريبهورو والسرررررررريد
 (.بنغالدش -( UNAIDS) اإليدز/  البشرية

 

 املرور، حوادث    النامجة اإلصررررررررررررررااب  هي العامل أحناء مجيع يف املراهعني بني للوفا  الر يسررررررررررررررية واألسررررررررررررررباب
 صررررررررررررررحية  واق  م   انوا آخري  املاليني مئا  أد غري. املبكر  واألمومة امل مود، غري اإل هاض ا ن حار،

 ،الكحو  ،ال بغ اس خدام ذلك يف مبا املراهعة، مرحلة خال  نش   اليت الضار  للعادا  ن يجة األ   طويلة
    األحياد بعض يف يعرف    فالبنا . حمرماً  موضرررررررررررررو اً  احليض ظ ّ  اجمل  عا ، م  العديد ويف. واملخدرا 

 م  ليسرررروا واملراهعود والد و الصررررحي. املن جا  م  حمدود قدر  لى     صررررل    وقد األوىل، احليض فرت 
 اسرررررررررررررررتاتيجياصا يف احملدد  اح يا اصو امل حد  األموومؤخراً أدجمت  لأللفية، اإلمنا ية األهداف يف األولواي 
 .العاملية الصحية

 

 املراهعني صرررحة تعاجل اليت والعوانني السرررياسرررا  أمهيةومداخال  املشرررار ني  ال  هيدية املالحظا  أبرز  وقد
 املراهعني و ي زايد  و ىل  ليها الوصو  يسه  للشباب ميسر  صحية خدما   ىل حا ة هناكأد و . ورفاههو
 قرارا  اختاذ  لى والربملاان  احلكوما  ملسرررا د  من ظ ة بياان   ىل حا ة هناك  ا أد .  الصرررحية حبعوقهو
 أهنا م  لل   د  ث      السرررياسرررا  ن ا   ورصرررد ،املوازان  ختصررريص وجي . السرررياسرررا  جما  يف مسررر نري 
 .املر و  الن ا   حتعق

 

 مويل-واندرا الد  ور  وأوار . الضار  والعادا  العوا د ملعاجلة  افية،  ليست ولكنها ضرورية، فال شريعا 
  انت  معينة ظروف يف وصازو  يضرررربوا أد املعبو  م  أنه يع عدود الذي  م  الشرررباب املراهعني نسررربة أد  ىل

 و  املواقف، ت  ور حىت ال حدث  لناً  مسؤولية الربملانيود وي ح  . سناً  األ رب األ يا  يف نفسها هي   لياً 
 .املراهعا  الف يا  جتاه سي ا

 

 تعزيز  ىل الرامية املبادرا   لى األمثلة م  العديد يف( النسررررراء م  منهو 12) بلداً  28 م  الربملانيود وورررررارك
 م   داً   بري   نسرررررررربة أد  ىل فريعيا،  يف سرررررررري ا    ثري ،  بلداد م  ممثلود وأوررررررررار. ورفاههو املراهعني صررررررررحة
 .رفاههو ض اد أمهية م  يزيد مما الشباب، م  سكاهنا

 

 يف مبا املناقشررة، خال  طرحت اليت املسررا   بشرر د  ديد  لسررنوا  الو ييع    لى زايد   رواندا برملاد و اد
 ال ف  قانود أد  ىل بوتسواان ممث  وأوار. املدرسية املناه  م   زء واإلجنابية اجلنسية الصحة أد ض اد ذلك
 اجلنا ي العانود ومبو  . سررنة 18    أ  ارهو تع  الذي  لألوررخاص احل اية تدابري م  جم و ة  لى ينص
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 مواءمة وجي . 14 هي لل سررررررؤولية اجلنا ية السرررررر  فإد واسررررررع، ن اق  لى الشرررررررطة تسرررررر خدمه الذي للبلد،
 .احلكومة مس واي  مجيع  لى الو ي ورفع العوانني،

 

 ممث  وقا . الال ئني أو املها ري  م  لل راهعني ا ه  ام م  مزيد  يالء ينبغي أنه  ىل  ي اليا ممث  وأورررررررررررررررار
 ضرررررررررررحااي ملسرررررررررررا د  الشررررررررررراملة املرا ز  دد م  ويزيد للج يع اجملاين ال عليو يوفر البلد ذلك  د أفريعيا  نوب
 صررررررحة ل حسررررررني الع ا ا  م عدد هن  اتباع ضرررررررور   ىل  ينيا  ممث  وأوررررررار. العا و    النوع اجلندري العنف

 ممث  وذ ر. تع    جسرررررررررو واحد والنع  وال عليو الصرررررررررحة مث  ق ا ا  تكود أد وينبغي. ورفاههو املراهعني
.  بري   واق صادية ا   ا ية مكاس     أسفر  واإلجنابية اجلنسية الصحة جما  يف ا س ث ارا  أد السويد

 الرتبية  دخا  تشرررررررررررررر   اليت املبكر احل   حا    هناء أ   م  الكفاح يف ان حة حالة  واب  ممث  ورررررررررررررراركو 
 .املدارس يف واإلجنابية اجلنسية

 

 الربملررراان  إبمكررراد  ررراد  اجليرررد ، املبرررادرا  م   رررددو ود و  ال عررردم بعض  حراز م  الرغو  لى اخل رررام، ويف
 ورصررد املوازان  وختصرريص العوانني اختاذ و اد. ورفاههو املراهعني صررحة ل حسررني الكثري يفعلوا أد والربملانيني

 املعايري تغيري  ىل الربملانيود يد و أد أيضاً  مبكاد األمهية وم . ضرورية خ وا  ورفاههو املراهعني صحة حالة
 .الشباب والف يا  للف ياد الصحية ال ن ية تعوق تزا    اليت ا    ا ية
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 املتحدة األمم لش ون الدائمة اللجنة تقرير
 

 الدويل الربملاين لالحتاد 136اجلمعية العامة الــ  حيطت به علما  أ
 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)

 
. أ السرررررريدخ وهو اجلدد الثالثة املك   أ ضرررررراءمت أت يد و . ا    اع( السررررررويد) فسرررررراد.أ السرررررريد الر يس اف  ح
 السرررريد وقدم(. الروسرررري ا حتاد) غافريلوف. س والسرررريد ،(األر ن ني)  ريكسرررري .  ك السرررريد  ،(املغرب) تومي
 ببعض اإلد ء  ىل وررررررودري،. ص السرررررريد الدويل، الربملاين ا حتاد ر يس أفسرررررراد السرررررريد د ا مث. نفسرررررره تومي

 .للدور  الر يس املوضوع وهو املس دامة، ال ن ية أهداف تنفيذ ض اد يف الربملاان  دور بش د املالحظا 
 

 وا حتاد امل حد  األمو بني اسررررتاتيجية وررررا ة م  نبع الذي لل ناقشرررة، األوسرررع السرررياق ورررودري السررريد وقدم
 فضرررررالً  املنظ  ني، بني  ديد تعاود  تفاق ن يجة املاضررررري العام يف الشررررررا ة هذه تعزز  وقد. الدويل الربملاين
 وأوار. الدويل الربملاين وا حتاد الوطنية، الربملاان  امل حد ، األمو بنيخ ال فا   بش د العامة للج عية قرار   

  ىل حبا ة النواب وأد ابلفع  انعضررررت قد املسرررر دامة ال ن ية أهداف م  األوىل السررررنة أد  ىل وررررودري السرررريد
 .الع    ىل بسر ة ال حرك

 

  لس ني. م  ت  لف اليت العامة املناقشة ف ح يف أفساد السيد ورع
 األوىل: اجللسة
 اسرررر عداداً  املسرررر دامة ال ن ية ألهداف الربملانية امل ابعة بشرررر د األوىل الدور  يف ال الية أمساؤهو املشررررار ود وررررارك
 األمو لربانم  الع ري املدير مو ر ي،. س السرررررررريدخ 2017 لعام املسرررررررر وى الرفيع السررررررررياسرررررررري املن دى لدور 

ر يسرررررررة  لوفيين،.ج والسررررررريد ، (شبنغالد) الربملاد ر يس ان   رايب،.ف السررررررريد ش،بنغالد يف اإلمنا ي امل حد 
 الربملاين ا حتاد أمانة) موتر. أ والسررررررررريد تورسرررررررررين. ب لسررررررررريد وسررررررررراهو مبالحظاصو    م خ ا(. فيجي)برملاد 
 .(الدويل

 

 خال  م  هبا ا طالع مت اليت املس دامة ال ن ية ألهداف العاملي ا س عراض   لية  لى الضوء النعاش وسلط
 املسا د   لى الدويل الربملاين ا حتاد ويع  . يوليه/  متوز يف املس وى الرفيع السياسي لل ن دى السنوية الدور 
 يف املسرررررررررررررر دامة ال ن ية أهداف تع يو  لى قدراصا وبناء الع لية تلك يف مدخال  ل عدمي الربملاان    داد يف
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 امل حد  األمو وبرانم  الدويل الربملاين ا حتاد أ دها اليت الذايت التقييم أدوات جمموعة صررر  ت وقد.   لها
 مال  ة أهنا م  لل   د الداخلية و  لياصا هيا لها اسرررررررررررررر عراض  لى الربملاان  ملسررررررررررررررا د  للربملانيني اإلمنا ي
 .املس دامة ال ن ية أهداف تنفيذ أ   م  للغرض

 

 ميك  اليت الر يسرررررررررررية اخل وا   لى الضررررررررررروء يسرررررررررررلط قرارا  منوذجيا   للربملاان  الدويل الربملاين ا حتاد قدم وقد
 خ ة بوضررع احلكومة م البة مث  املسرر دامة، ال ن ية أهداف  لى املؤسررسرري ال ابع إلضررفاء اختاذها للربملاان 

 الدويل الربملاين ا حتاد ويع  . تنفيذها بش د الربملاد  ىل سنوي تعرير وتعدمي املس دامة ال ن ية ألهداف وطنية
 املن دى  ىل البلداد تعدمها اليت( VNRs) الطوعية الوطنية االســــــــتعراضــــــــات يف الربملاان   وررررررررررراك  لى

   ا سرررر عرضررررا    تعارير بلداً  وأربعود أربعة سرررريعدم ،2017  ام ويف.  ام     املسرررر وى الرفيع السررررياسرررري
. الع لية تلك  ىل البلداد تلك برملاان  ان باه الدويل الربملاين ا حتاد و ه وقد (VNRsالوطنية ال و ية )

 م  املنظ ة  ىل  نها تعرير وتعدمي (VNRsا سررررررر عرضرررررررا  الوطنية ال و ية ) يف املسرررررررامهة  لى وورررررررجعها
 .2017 يونيه/  حزيراد حبلو  اس بياد خال 

 

 ال ن يرة أهداف تنفيرذ هبا ميك  اليت الكيفيرة     يرد  حالة دراسرررررررررررررررة املضرررررررررررررريف، البلرد ش،بنغالد وقدمت
 احلكومة اختذ  مو ر ي، والسرررررريد رايب السرررررريد أبرز و  ا. الربملاد  وررررررراك خال  م  ذلك يف مبا املسرررررر دامة،

 الوزراء، ر يس مك   يف املسرررررر دامة ال ن ية ألهداف خاص منسررررررق تعيني مت فعدخ هامة خ وا   د  ابلفع 
قيد اإل داد  خ ةهناك و  السررررررررياسررررررررا ، جما   مجيع يف الع  تد و  املدنية اخلدمة داخ  مديريةأنشرررررررر   و 

 خ ة تعدي  ومت املسرر دامة، ال ن ية أهداف ل كاليف تفصرريلي تعدير   راء وجيري املسرر دامة، ال ن ية ألهداف
 اجلديد ال ن ية أ  ا   دو   سررر يعاب( املسررر دامة ال ن ية أهداف قب  أنشرررئت اليت) احلالية اخل سرررية ال ن ية
 .املس دامة ال ن ية أهداف ابلكام  س عكس املعبلة، اخل ة قب 

 

 جلاد  ىل املسرررررررررررررر دامة ال ن ية أهداف جم و ا   سررررررررررررررناد متخ شبنغالد برملاد يف مماثلة خ وا  اختاذ وجيري
 املسرررررررررر دامة، ال ن ية أهداف بشرررررررررر د اقرتاح طرح امل وقع م   اد  املن ظ ة؛ امل ابعة لضرررررررررر اد حمدد  مواضرررررررررريعية
 امل حد  األمو برانم  قدمه الذي الد و ومش . أاير/  مايو يف الدويل، الربملاين ا حتاد منوذج م  مسرررررررررررررر وحى

  لى واملسا د  العوانني، مشاريع ود و ،امليزانية ملك    ضافية حبثية قدرا  توفري  لى الع   للربملاد اإلمنا ي
 .من خيبهوو  الربملاد أ ضاء بني احلوار تعزيز
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  حظت و  ا. املسررررر دامة ال ن ية أهداف يف الربملانية املشرررررار ة  لى أخرى أمثلة ا    اع أثناء يف ونوقشرررررت
 اقرتاحا  قدمت برملاهنا  ىل املاضررري العام يف الدويل الربملاين ا حتاد اح يا ا  تعييو بعثة فإد لوفيين، السررريد 
 مف وحة لل  حدثني من ظ ة مناقشرررا  تنظيوخ يلي ما اآلد حىت اختاذها مت اليت اخل وا  ومشلت.  ثري   مفيد 
   ذ ري  املسرررررررر دامة ال ن ية أهداف خم لف صررررررررفحاصا ت ضرررررررر   مبذ را  النواب مجيع وتزويد املواطنني، جل يع

 ندوا  تنظومت و  املسرررررررررر دامة ال ن ية أهداف تعكس  ديد  وطنية خ ة الصررررررررررني برملاد ا   د وقد. مسرررررررررر  ر
 الدويل الربملاين لالحتاد الذايت ال عييو أدوا  جم و ة ابسررر خدام تعيي اً  قريباً  ندتيال برملاد وسررريجري. للربملانيني
. احلكومة تس ك لها  اماً  20 مدصا  ديد  وطنية خ ة اس عراض وسيكف  اإلمنا ي، امل حد  األمو وبرانم 

 رؤسررررراء تضرررررو أخرى وجلنة احلكومية اإلدارا   لى للرقابة" مواضررررريعية" جلنةخ جلن ني زمبابوي برملاد أنشررررر  وقد
 ال ن ية أهداف الربملاد درس السرررررويد، ويف. الربملاد داخ  السرررررياسرررررا  تنسررررريق توفر اليت الدا  ة اللجاد مجيع

 يلزم   وأنه اجلديد ، اخل ة مع ابلفع  ت  اوررررى احلالية ال نفيذ وأدوا  السررررياسررررا  أد  ىل وخلص املسرررر دامة
 .2030  ام حبلو  األهداف مجيع ل حعيق ال عديال  م  قلي   دد سوى

 

 ألهداف الوطنية امللكية لبناء به العيام الربملاان   لى ي عني الذي العوي الدور  لى النعاش ودد  ام، وبو ه
. بلد بك  اخلاص لسررررياقل وفعاً  العاملي اإلطار هذا  لى" احمللي ال ابع  ضررررفاء" ضرررر اد مع املسرررر دامة ال ن ية
 مبا املسررررر دامة، ال ن ية أهداف    من ظ ة مرحلية تعارير إبصررررردار احلكوما   قناع  لى الربملاان  جعتوورررررُ 
 سرررريكود ال  وي  أد ولوحظ. املسرررر وى الرفيع السررررياسرررري املن دى  ىل ال و ية الوطنية ا سرررر عراضررررا  ذلك يف

  افية  موارد ضرررر اد  لى تع   أد الربملاان   لى جي  وأنه املسرررر دامة ال ن ية أهداف لنجاح أسرررراسرررريا  امالً 
 .ال ن ية حنو العسكرية النفعا  حتوي  طريق    ذلك يف مبا ،املوازنة   لية خال  م 

 :الثانية اجللسة
 الفعر  لى العضررراء ،2017 لعام املسررر وى الرفيع السرررياسررري لال   اع الر يس املوضررروع  لى الثاين الفريق ر ز

 اللجنة يف ا    ا ية ال ن ية قسررو ر يس  ومار،.  د السرريد ا    اع يف ووررارك. م غري  امل يف الرخاء وتعزيز
 امل ثلة هنرت،. س والسيد  ،(ESCAP) امل حد  لألمو ال ابعة اهلادئ واحمليط آلسيا وا    ا ية ا ق صادية
 الربملاد ر يس ان بة روث،. س والسررريد  ،ر يس الربملاد )بوتد(  ينغا.س السررريد ،لل رأ  امل حد  لألمو الع رية

 (.ندتيال) برملاد  ضو سامباتيسريي،. ب والسيد  ،(أملانيا)
 السريع الن و سا د وقد. الفعر  لى ال غل  ميك  واف، بشك  اهلادئ واحمليط آسيا من عة جتربة بينت و  ا
 زالوا مايف املن عة  ورررررررررررخص مليود 400 حنو أد بيد  .  بري  بشرررررررررررك  الفعر م  احلد يف األخري  الععود خال 

 ال عليو  لى احلصرررررو  فرص انعدام ،ا    ا ية احل اية ضرررررعف ،املسررررراوا   دم تزايد  دو . فعرال يف يعيشرررررود



92 
 

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
                                                             2017أاير/ مايو   15    

 

ويع رب و . معاجلة  ىل حبا ة تزا    حتداي  هي واحلضرررررية الريفية املناطق بني الفجو  وتزايد ،الصررررحية والر اية
 خل ر معرضررررررررررة أو فعري  تكود أد ير ح اليت الفئا  بني م  النسرررررررررراءو  ،املها رود ،اإل اقة ذوو األوررررررررررخاص

 .الفعر
 

 وهو ل  ييز،وا. الفعر  لى العضررراء يف أسررراسرررياً   نصرررراً  ضرررعفاً  األ ثر الفئا  تسررر هدف اليت السرررياسرررا  ومتث 
. بني أفراد ا سر  الواحد   دث  ندما خاصة ،بشك  دا و اً مل يك  واضح النساء، بني للفعر الر يس الدافع
 دود) السرر  صررغارمت تزوجيهّ  وه    مم وبصررفة أسرراسررية الفعري  األسررر م  الف يا   انت  املثا ، سرربي  فعلى
  مرأ  رأسرررررررررهات اليت األسرررررررررر أد يبدو وقد. املهنية وآفاقه  ب علي ه  ال ضرررررررررحية  ىل أدى ما ،( اماً  18 سررررررررر 

 ميك  اليت صو األ نعص بسب  ضعفاً  أ ثرتظ   الواقع يف ولكنها ،تلك اليت يرأسها ر   م  أ ثر تكس 
 .املرض أو الب الة حالة يف تنخفض أد

 

 العامال  أما. العا لة خارج املرأ  لفعر اهلامة األسرررررباب م  وغريها األ ور اخنفاض    مسرررررؤو ً  ال  ييز و اد
 منهجي بشرررك  اسررر بعدد ألهن ّ  األسررراسرررية احل اية  ىل  عرديفف اإلانث، م  الغال  يف ه ّ  اللوايت املناز ، يف
 هذه تصررررررررر يو ميك  و . ضرررررررررعفاً  األ ثر النسررررررررراء العامة السرررررررررياسرررررررررة تسررررررررر هدف أد وجي . الع   قوانني م 

 مدخالصو وال  اس امل ضرررررر ، الفئا   ىل للوصررررو  خاصرررراً   هداً  الربملانيود بذ   ذا    وتنفيذها السررررياسررررا 
 .السياسا  وضع  ند ا   بار يف أخذها وض اد

 

  ينغا  السيد طرح وقد. أم   ا ق صادي الن و  لى حصراً  ي وقف الفعر م  احلد  اد   ذا ما مس لة ونوقشت
. العامة للسرررياسرررة الر يس اهلدف بوصرررفه السرررعاد  حتعيق  ىل السرررعي  لى يعوم خم لف هن   لى العضرررية هذه

 الوطنية السررعاد  مبؤوررر بوتد يف يعاس والبيئية ،ا    ا ية ،ا ق صررادية السررياسررا  مجيع جناح أد  ىل وأوررار
 قي رة فعط سييع الرذيو  ،(GDP) ال عليردي اإلمجرايل احمللي النرات  مبؤوررررررررررررررر معرارنرة (،GNH) اإلمجرايل
 رفاهيةل  ناصرررررر مخسرررررة م  (GNH) اإلمجايل الوطنية السرررررعاد  مؤورررررر   لفوي. امل بادلة اخلدما  السرررررلع،
 واإلجنابية، اجلنسرررررررررية الصرررررررررحة هن  ت بيق خال  وم . والبيئية ،الثعافية ،العاطفية ،الروحية ،املاديةخ اإلنسررررررررراد
 امل وقع م  و رراد ،2012  ررام يف ملررا ررةاب 12  ىل 2007  ررام يف ملررا ررةاب 23 م  بوتد يف الفعر اخنفض
ة اإلمجالي الوطنية السررررررررررررررعاد  حتعيق مف اح و اد. 2018  ام حبلو  ملا ةاب 5 بنسرررررررررررررربة آخر ختفيض حدوث

(GNH)   ال عارير تعدمي م  لبا  مجيع تصررررررررر يو إب اد  ببسررررررررراطة الربملاد قاماملؤسرررررررررسررررررررري. فعد  هو الع 
 .(GNHة )اإلمجالي الوطنية السعاد   ناصر ل عكس أب  لها الربملانية واللجاد
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اق صررراد  فلسرررفة" ررررررررررررررررررررررررررررررررررررب يسررر ى ما وهو آخر، مب كر هن   لى الفعر م  احلد جما  يف ندتيال جتربة وتع  د
 وا نسررجام ا   دا  فضررا   يؤ د    أنه ا ق صررادي، الن و أمهية ينكر   النه  هذا أد حني ويف". الكفاية

 الكثيفة األحادية املزارع م  األراضرررررررررررررري حتوي   ىل الزرا ة،  لى طبق الذي النه ، هذا أدى وقد. ال بيعة مع
 معد   خفض  ىل أدى ام ال بيعية، واملدخال  احملاصي  تناوب  لى العا  ة العضوية األسالي   ىل املوارد
 .ندتيال يف الريفية املناطق يف الفعر

 

 ه ينبغيفإن النامية، البلداد يف احلا  هو   ا  امل عدمة البلداد يف واضحاً  يكود   قد الفعر أد م  الرغو و لى
 روث السرررريد  وقالت. الفعراء بر اية املسرررر دامة، ال ن ية أهداف  طار يف تل زم، أد أيضرررراً  امل عدمة البلداد  لى
 أد  ىل وأورررررار . النامية البلداد يف الفعراء حمنة    املسرررررؤولية ت ح   أد بلدها مث  امل عدمة البلداد  لى  د

 األسرررلحة مبيعا  وأد ،امل عدمة البلداد يف العيش بسرررب  تضرررر امل عدمة البلداد تعدمها اليت الزرا ية اإل اان 
. ال ن ية آفاق يف توصرررررف   أضرررررراراً  وتسرررررب  ةالعنيف ا الصررررررا   متكّ  النامية البلداد  ىل امل عدمة البلداد م 

 النامية البلداد إل  اء العاملية وا ق صرررررررادية ال جارية السرررررررياسرررررررا  يف اجلذري ال فكري   اد   ىل حا ة وهناك
 .الفعر موا هة يف للنجاح حعيعية فرصة

 

  خ بار الربملاد أمام احلكومة طرح ها اليت السياسة معرتحا  مجيع تعدمي أمهية  لى الضوء النعاش سلط   ا
 الفعر ضررررررد  يد بشررررررك    لت اليت السررررررياسررررررة تدخال  م  العديد أد ولوحظ. املسرررررر دامة ال ن ية أهداف
 قد ولذلك. م احة األسررررراسرررررية واخلدما  الوظا ف تكود أد الناس ي وقع حيث احمللي، املسررررر وى  لى بدأ 
 واألهو. احمللية اجمل  عا  ومتكني احمللية احلكوما   لى لسررل ةل الالمر زي ال ابع  ضررفاء الضررروري م  يكود
 بشررك  ضررعفاً  األ ثر الفئا  تسرر هدف واملوازان  السررياسررا  أد تضرر   أد الربملاان   لى جي  ذلك، م 

 .هبا اخلاصة اإلنساد حلعوق ووفعا مباور
 

 م عدم بلد أي  دخ ي ومل النامية، البلداد م  منهو العظ ى الغالبية و انت. وفداً  41 لسررررة اللجنة  وحضررررر
 بني في ا زمخاً  بعد تك سررررر  مل املسررررر دامة ال ن ية أهداف أد  لى مؤورررررراً  ذلك يكود أد وميك . املناقشرررررة يف

 . املي أ  ا   جدو   املس دامة ال ن ية ألهداف األصلي العصد مع ي سق   أمر وهو امل عدمة، البلداد
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 فنزويال يف الوضع عن التنفيذية اللجنة بيان
 

 200 دورته الـــ يف الدويل الربملاين لالحتاد احلاكم اجمللس أقره
 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)

 
 أمامها حو  املعروضررة العضررااي بشرر د للربملانيني اإلنسرراد حبعوق املعنية اللجنة قلق الدويل الربملاين ا حتاد يؤيد

 .البوليفارية فنزويال مجهورية م  والسابعني احلاليني الربملانيني
 

. فنزويال يف وا    ا ية ،ا ق صادية ،السياسية احلالة تدهور  زاء قلعه ابلغ    الدويل الربملاين ا حتاد ويعرب
 أين ا الربملانية املؤسررررررررسررررررررا     ابلدفاع ال زامه  ديد م  ؤ ديو  فنزويال وررررررررع  مع تضررررررررامنه      ا يعرب
بعى ضرررررررر   ت أد  ىل وال شررررررررريعية ،العضررررررررا ية ،ال نفيذية السررررررررل ا  د ووي. لال  داء تعرضررررررررت و ل ا انت 

 اغ صرراب  ىل يرمي  هد وأي. السررل ا  بني الفصرر  يف امل  ث  األسرراسرري املبدأ حترتم وابل ايل ،اخ صرراصرراصا
 .الراسخ املبدأ هذا يعوض طرف آخر م  الدولة فروع أحد سل ا  اس بدا  أو
 

 الوسررريلة بوصرررفه للحوار أفضررر  مكانة    اء لى  فنزويال يف األزمة أطراف مجيع الدويل الربملاين ا حتاد و ثّ 
 ويكرر. الفنزويلي الشررررررررع  ملصررررررررلحة ال بيعية احليا   ىل السررررررررريعة العود وضرررررررر اد  الراهنة األزمة حل  الوحيد 
 يف األزمة يف وال وسرررررررط اجلانبني بني احلوار ل عزيز احل يد  مسرررررررا يه  سررررررر خدام  رضررررررره الدويل الربملاين ا حتاد
 .فنزويال

 

 ومسررررررررر علة قوية دميعراطية مؤسرررررررررسرررررررررا   قامة لضررررررررر اد م جدد   هود بذ   ىل الدويل الربملاين ا حتاد ويد و
 البلد مصررررراح تضرررررع أد األطراف مجيع ناوررررردي ووه. ونشررررر ة حيوية دميعراطية أي صررررر يو يف هي اليت للدولة،
 .احلزبية املصاح قب  الفنزويلي والشع 
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 ابراغواي برملان على األخري اهلجوم بشأن رائسي بيان
 

 200 دورته الـــ يف الدويل الربملاين لالحتاد احلاكم اجمللس أقره
 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)

 
 بعرررررد نرررررهأ  لو وقرررررد. الوطين ابراغواي  ونغرس   لى األخري اهلجوم بعو و  الررررردويل الربملررررراين ا حتررررراد يررررردي 

 النار امل ظاهرود اورررع  الرائسرررة،فرتا  الو ية  ميدد قد للجد  مثري قانود مشرررروع  لى الشررروارع اح جا ا 
 .العانود مشروع يؤيدود الذي  الربملاد  ضاءأ مكات  وهنبوا سنسيودأ العاص ة ىف الوطىن املؤمتر ىف

 

 األضرررررار    فضررررالً   ،حلعت آبخري اليت واإلصررررااب  ،األق   لى املعارضررررني امل ظاهري  أحد وفا  هيؤسررررف ومما
 .الربملاد مببىن حلعت اليت اجلسي ة

 

 هجوم أي شج وي السل ية، لل ناقشة حمف  هي الربملاد مؤسسة أد  ديد م  الدويل الربملاين ا حتاد ويؤ د
   العام السررررررخط    لل عبري العنف اسرررررر خدامف. نفسررررررها الدميعراطية  لى ا  داء يع ربه ما وهو الربملاد،  لى
 الوسرررررررا   خال  م  السرررررررخط    ال عبري وينبغي. الظروف م  ظرف أي حتت تربيره أو معه ال سرررررررامح ميك 

 .فعط والعانونية السل ية
 

 م  السررررررررررل ا   ان  م  النفس وضرررررررررربط امل ظاهري  قب  م  اهلدوء  ود   ىل الدويل الربملاين ا حتاد ويد و
 وبذ  العانود بسياد  ال  سك  لى ابراغواي سل ا  ثّ  و . ابراغواي يف والنظام السالم  لى احلفاظ أ  
  ام منذ قا  ة  انت  واليت ابراغواي يف األنفس بشررررررررق حتععت اليت الدميعراطية  لى للحفاظ ممك   هد   

1992. 
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 التعاون مع منظومة األمم املتحدة
 2016 سبتمرب/  أيلول 15 بني ما الفرتة يف الدويل الربملاين االحتاد هبا اطّلع اليت األنشطة قائمة

 2017 مارس/  آذار 15و
 

 الدويل الربملاين لالحتاد 136اجلمعية العامة الــ  حيطت به علما  أ
 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)

 
 اإلنسان وحقوق الدميقراطية

وال عرير يُعّدم بشك  . احملدد املو د يف الر يسي العاملي الربملاين التقرير م  الثانية ال بعة يف الع   اس  ر
 نشره يف امل وقع وم . (UNDP) اإلمنا ي امل حد  األمو وبرانم  الدويل الربملاين ا حتاد قب  م مشرتك 
  .العام هذا م  أيلو  /سب  رب

 املساعدة ل عدمي املشرتك مشرو ه ا الدويل الربملاين وا حتاد (UNDP) اإلمنا ي امل حد  األمو برانم  واص 
 .ميامنار برملان إىل

 احمليط من عة يف للربملاان  اإلنساد وحعوق SDGs أهداف ال ن ية املس دامة حو   قلي ية ندو  نظ ت
 يف فيجي برملادها اس ضاف وقد. اإلمنا ي امل حد  األمو وبرانم  اإلنساد حعوق مفوضية مع ابل عاود اهلادئ
 .تشري  الثاين /نوف رب 18-16 م  الفرت 

 ومفوضية الدويل الربملاين ا حتاد أطلق ،(األو  تشري ا  وبر/ ) 135 الدويل الربملاين الحتادالعامة ل  عيةاجل يف
  ام يف أصالً  نشر ) للربملانيني اإلنساد حعوق دلي  م  حمدثة نسخة ( OHCHR) اإلنساد حعوق
 حلعوق الدولية واآلليا  عايريحو  امل الربملانيني بنيأفض   تفاهوللوصو   ىل  يروج ك ي وال(. 2005
 ابللغة ك ي ال نشر متو .  ام شك   ب تنفيذهاوا بشك  أفض  يف سه ي أد لنوابميك  ل حبيث اإلنساد،
 .2017  امم   مبكر وقت يف واإلسبانية الفرنسية ابللغ ني اإلصدارا  س كودو  .اإلجنليزية
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 ذلك يف مبا ،OHCHR اإلنسان حقوق مفوضية مع منتظم اتصال لى  الدويل الربملاين ا حتاد حافظ
 حو  الدويل الربملاين ا حتاد جلنة  لى املعروضة العضااي يف رضيةامل ال سواي  تعزيز أ   م  الع رية، مكاتبه
 امل حد ، األمو معر يف نعاش حلعة يف ا حتاد وارك ، انود األو   /ديس رب 4 يفو . للربملانيني اإلنساد حعوق
 حقوق عن الدويل الربملاين االحتاد عرض. والوقاية والدعم ،التنفيذ: حملي واقع إىل الدولية املعايري حتويل

 .وباط /فرباير 24  ىل 13 م  امل حد  األمو معر يف قدم للربملانيني اإلنسان

 عن العامة للجمعية املستوى الرفيعة العامة اجللسة يف بياانً  الدويل الربملاين ا حتاد ألعى ،أيلو  /سب  رب يف
احل  ملؤمتر  بري   قل را مسامهة ا حتاد قدم  حق، وقت ويف. واملهاجرين لالجئني  الكبرية التحركات معاجلة
 دورب  احل ويعرتف. اهلجر  بش د  ديد  املي يثاقيؤسس مل أد املعرر م والذي  ،2018  ام يفسيععد 
 وأصحاب الربملانيني مع اس  اع  لسا   عد  ىل العامة اجل عية ر يس ويد و املس لة، هذه يف الربملاان 
 .املؤمتر تسبق اليت الفرت  يف اآلخري  املصلحة

 الشباب ومتكني اجلندرية املساواة

 معا   املس وى، رفيع احلدث هذا يف بياد والعى الدويل الربملاين ا حتاد ر يس وارك ،أيلو  /سب  رب 20 يوميف 
 .واملراهقني واألطفال النساء أجل من الشراكة: 2030 أعمال جدول أجل من

 مع جلنة الدويل الربملاين االحتاد برائسة رئيس املستوى رفيع برملاين وفد اجتمع األو ، تشري أ  وبر/  يف
 و يفية   لها أولواي  واللجنة الر يس انقشو .  نيف يف امل حد  األمو مك   يف  CEDAWسيداو
 يف سيداو جلنة  لسة يفو . CEDAW اتفاقية تنفيذ يف الربملاان  دور تعزيزو  الراه  املشرتك الع   تعزيز
 البلداد يف واحلكوما  الربملاان  يف املرأ  مشار ة مس وى    أيضاً  الدويل الربملاين ا حتادحتدث  ،وباط /فرباير
 احلكومية. ال عارير   داد   لية يف الربملاد  قحام ومس وى ،املرا عة قيد

 الفعاليا  م  الكثري يف الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني وارك ،تشري  ثين/ونوف رب أو تشري  /أ  وبر يف
الفعاليا  نعاش  هذه ومشلت. من أنصار جنيف الدوليني للش ون اجلندرية بصف ه اجلندرية املساوا  ل عزيز
 بعد ما: والسياسة املرأة ،النعاش. لل رأ  امل حد  األموهيئة  مع ابل عاود نظو امل حد  األمو معر يف ام 

 وارك ،(آذار /مارس 8) للمرأة العاملي اليوم ويف. Suffragetteسوفر ت  لفيلول  رض سبعه التصويت
 مبادر  م   جزء   نيف يف امل حد  األمو مك  نظ ها  اليت األنش ة يف الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني
 .املرأة حقوق تعزيز يف الرايضة قوة هو العام هذا موضوع و اد. اجلندرية الدوليني أب ا 
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 وجلنة لل رأ  امل حد  األموو  الدويل، الربملاين ا حتادنظو    م خ  ،تشري  الثاين /نوف رب م  13و 12 يومييف 
 العياد حو   النساء للربملانيات تدريبية عمل ورشة الرت ي، الربملاد يف والر ا  النساء بني الفرص تكافؤ

 .اإل المية والعالقا  وا تصا  

طريق من أجل املساواة ويف حف  خاص اطلق ا حتاد الربملاين الدويل وهيئة األمو امل حد  لل رأ  خارطة 
 حلضور نيويورك يف الربملانيني م   دد  ادثناء ذلك  م  فرباير/وباط ويف أ 14وذلك يف  2030املوضوعية 

 لالحتاد العام واألمني لل رأ  امل حد  ألمويئة اهل ال نفيذي املدير حضروقد . السنوية الربملانية ا س  اع  لسة
 .الدويل الربملاين

 يف لنساء يف السياسةلخارطة  م  اجلديد  النسخةا حتاد الربملاين الدويل وهيئة ا مو امل حد  لل رأ   قأطل
 ال  كني لجنةال يف الربملاين ا    اع درس آذار،مارس/ 17 يفو  .نيويورك يف املرأ  بوضع املعنية 61 لجنةال

م   16 يفوذلك  امل حد   مويف ا الشر اء خم لف مع  انبية أنش ة ثالثة  عد و . لل رأ  ا ق صادي
 .اذار/مارس

ني الشباب لالحتاد الربملاين الربملاني من دى م  أ ضاء مخسة وارك ،2016 تشري  الثاين /نوف رب 22-21 يف
 حعوق مفوضية  هنظ الذي  القانون وسيادة والدميقراطية، ،اإلنسان منتدى حقوقاف  اح  يفالدويل 
 الشباب دورخ الدميعراطية مساحة توسيع وعار حتت قضااي املن دى وانقش.  نيف يف  OHCHRاإلنساد

 ا حتادوقد أطلق  ّ  م خ . النعاش يف  جارهبوب الشباب الربملانيني وفد ساهوو . العامة العرارا  صنع   لية يف
 امل حد  األمو برانم و  للشباب، امل حد  لألمو العام األمني مبعوث مع ورا ة يف الدويل الربملاين
 غري واملنظ ا  األورويب الشباب ومن دى ،OHCHR اإلنساد حعوق ومفوضية ،UNDPاإلمنا ي
 .جدا  لينطلق ا  ليس صغري محلة . NGO YIAGA النيجريية احلكومية

ني الشباب لالحتاد الربملاين الدويل الربملاني من دى أ ضاء م  ثالثة وارك ، انود الثاين  /ينايرم   31-30 يف
ى أ ر  العادية، الدورا   ىل ابإلضافة. واالجتماعي االقتصادي اجمللس شباب ملنتدى 2017 الدور  يف

 "لينطلق جدا صغريا ليس" حو   انيب لعاء يف واووار  SDG اإل المي املر ز يف معابال النواب 

  الدوليني واألمن السالم

منصة  نيف لبناء   نيف، يف امل حد  األمو مك   مع    ا حتاد الربملاين الدويل  تشري  الثاين /نوف رب يف
 هذا تص يو مت وقد. للسالم  نيف أسبوع خال  حدثني اس ضافة يف لل شار ة اآلخري  والشر اءالسالم 
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 م  األو  احلدث هذا و اد. الدا و السالم حتعيق يف الربملاان مسامها   يفية    لى الضوء ل سليط احلدث
 وأفغانس اد، الي  ، م  ال علوخ الدا و السالم حتعيقيف  السالم اتفاقا  تفش   ندما نوانهخ  و اد نو ه
 الثاين احلدثومسي . بلد بك  اخلاصة احلا   م   دد يف امل احة والفرص ال حداي مت حبث و .  نكاوسري 
 خرباء وضو. السالم وبناء اإلنساد حعوق بش د النظر و ها  ال عاءخ الدا و السالم  لى خ راً  املساوا   دم

 .السالم وبناء اإلنساد حعوق منظور م  دا و سالم  لى ا    ا ية املساوا   دم أتثري ملناقشة

 ر يسية فا لة جها    األمن لسجمل قرار يف والربملانيني لربملاان مت ا  رتاف اب وقد اإلطالق،  لى األوىل لل ر 
 ت وجيا هذا و اد. ا و   انود  /ديس رب 15 يف العرار وا   د. الشام  الدمار أسلحة ان شار مكافحة يف

 .املس لة هذه  لى والربملاان  امل حد  األمو مع الع   م  سنوا  لثالث

 السالم استدامة بشأن املستوى رفيع احلوار يف الدويل الربملاين ا حتاد وارك الثاين  انودم  يناير/   24 يف
 مناقشا  م  اثنني يف أيضا أوارو  خ اابً  الدويل الربملاين ا حتاد ممث  وألعى. العامة اجل عية ر يس قب  م املنظو 
 وليس ةالسياسي ا   اجمل يف الربملاان  مع ال عاود زايد  امل حد  األمو ىل أنه م لوب م   املس دير  ال اولة
 هذا حو  امل حد  ألموأ رب ل ملؤمتر ال ريق املس وى رفيع احلوار تعرير ي هدسو . ال عنية لل سا د  م لعني جمرد

 .العامة للج عية 72رر ال الدور  خال  املوضوع

 املعين امل حد  األمو ومك   الدويل الربملاين ا حتادوارك  ،وباط /فرباير 2  انود الثاين حىت/يناير 31  م
 الع    لى ا    اع ور ز. مصر أسواد، يف املصري الشع  جملس مع لعاء تنظيو يف واجلرمية ابملخدرا 
 اخللي  ودو  أفريعيا ومشا  األوسط الشرق من عة م  الربملاد أ ضاء وانقش. اإلرهاب ملكافحة الربملاين

  س جااب  والوطنية اإلقلي ية ا سرتاتيجيا  وحددوا. اإلرهاب  ىل ال  رف يؤدي  ندما تنش  اليت ال حداي 
أ د  اخل ة و . اإلرهاب ملنع الربملاان       يفية  حو  الربملانيود يعودها     خ ة سود مب واورحب فعالة،
 .ابإلرهاب امل علعة امل حد  األمو عرارا ل احلايل ال نفيذ يف الثغرا  مل ء

ال عام   ،امل حد  األمو وؤود حو  الدويل الربملاين ا حتاد جنةلل ،2016 تشري  األو  /أ  وبر دور  تناولت
مت  ،ولذلك. امل حد  لألمو ال ابعني السالم حفظة يرتكبها اليت اجلنسي وا   داء اجلنسي ا س غال  قضية مع

 األمم استجابة يف النظر إلعادة اجلديدة املتحدة األمم عمل قوة أ ضاء معدور  اللجنة  تعريرمشار ة 
 .اجلنسي االعتداء ملزاعم املتحدة
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 املستدامة التنمية

خ ذلك يف مبا نيويورك، يف امل حد  األمو معر يفال ن وية  املناقشا  م   دد يف الدويل الربملاين ا حتاد ساهو
 ا ق صاد تغيري بش د العامة للجمعية الثانية واللجنة واالجتماعي االقتصادي للمجلس املشرتك االجتماع
 بني فيما للتعاون املتحدة األمم مكتب نظ ها نعاش حلعة؛ (األو  تشري   وبر/ أ 7) للعوملة السياسي
 اخلامس التنسيقي واالجتماع(. الثاين  انوديناير/ 12)  ايالندل يق صادحو  ا   فاء ا  اجلنوب بلدان
 .(وباط/فرباير 17-16) الدولية للهجرة عشر

 امل كنة السب  بش د العامة اجل عية ر يس مك   مع مشاورا  الدويل الربملاين ا حتاد بدأ اهلجر ، يف جما 
 مؤمتر بععد س  وج واليت ،ومنتظمة ومنظمة ،آمنة هلجرة عاملي أجل ميثاقم     لية يف الربملاان  إلوراك
 لل سامهة الربملاان  د وي الثاين،  انود/يناير يف قرار تبين ناقشةتلت املو . 2018  ام أيلو  /سب  رب يف  املي
  لية.الع هذه يف

 املستوى الرفيع االجتماع يف  برياً    سهاماً  الدويل الربملاين ا حتاد قدم اإلمنا ي، امل حد  األمو برانم  م  بد و
 /ديس رب 1     ىل تشري  الثاين /نوف رب 28 نريويب،) فعال إمنائي من أجل تعاون العاملية للشراكة الثاين

 العضااي يف لل فكري الثاين تشري /نوف رب 29 يف واحد ليوم برملاين ا   اع و عد(. 2016  انود األو 
 لرت يزل أصغر  انيب حدث أيضا هناك  اد  ،تشري  الثاين /نوف رب 30 يف. ا    اع أ  ا  دو جل الر يسية
لدى األمو  وا    ا ية ا ق صادية شؤودقسو ال مع ابل عاود نظو ربملاان ،لل عدرا ال بناء اح يا ا   لى

 أيضا ع ليةللالدويل الكبري   الربملاين ا حتاد مسامهةوانعكست . أفريعيا مع األوروبيني الربملانيني وراب ة ،امل حد 
 .الثاين املس وى الرفيع لال   اع اخل امية الوثيعة يف

 ملن عة برملانية ندو  يفمت  طالقها  الذايت التقييم أدوات جمموعة :املستدامة اإلمنائية واألهدا  الربملاانت
 الربملاين ا حتاد قب  م وقد قدمت .  انود األو   /ديس ربم   1 يف بن ا مدينة يف د ع  الالتينية أمريكا
جم و ة األدوا   وتش  . والعربية واإلسبانية والفرنسية اإلجنليزية للغةاب اإلمنا ي امل حد  األمو وبرانم  الدويل
 م  SDGs أهداف ال ن ية املس دامة ل نفيذ قدراصارا عة مل اس خدامها الربملاان حو   مكانية  اس بياد
 .والرقابية ال شريعية الع لية خال 

 حضرها ،SDGs أهداف ال ن ية املس دامة حو   قلي ية ندوا  مخس الدويل الربملاين ا حتاد نظو ،بشك   ام
 ،UNAIDS املشرتك امل حد  األمو برانم  ،UNDP اإلمنا ي امل حد  األمو برانم  م  وخرباء مسؤولود
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 وأمريكا اهلادئ، احمليط يف ندوا  و عد . لل رأ  امل حد  وهيئة األمو ،WHO العاملية الصحة ومنظ ة
 .الوس ى وآسيا والشرقية الوس ى وأورواب وأفريعيا، آسيا، و نوب الالتينية،

 مبناسبة السنوي الربملاين ا    اع املغريب والربملاد الدويل الربملاين ا حتاد  عد الثاين، تشري نوف رب/  13 يف
 مندوب 300 جم و ه ما وحضر(. COP22 / CMP12) مرا ش يف امل حد  لألمو املناخ تغري مؤمتر
بكام  وق هو  يع لود الذي  أولئك م  لل ؤمتر الر يسية العضااي  لى دو الربملانيأطلع و . بلداً  60 م  أ ثر م 
 يف الوارد  ال وصيا  حو  معارفهو ل حسني فرصة النوابلدى  و اد. املناخ  غريال ساؤ   امل علعة ب  لى
 بش د ابريس اتفاق بسر ةو  تفعي   يفيةمناقشة  و  املناخ، ب غري    الدويل الربملاين الحتادل الربملانية الع   خ ة
 .امل حد  مولأل الر يسي املؤمتر يف الربملاين ا    اع ن ا   وقدمت. املناخ تغري

 سنويال  ECOSOCجتماعيواال االقتصادي اجمللس معتكف يف الدويل الربملاين ا حتاد ممث  وارك
 املع كف و اد. الثاين  انود/يناير 21 و 20 يف امل حد  األمو يف آخري  ومسؤولني امل حد  ا مو سفراء مع

 ابل ن ية املعين 2017السياسي رفيع املس وى  لل ن دى وال نظي ية السياسية اجلوان  بعض  س عراض فرصة
 .الصلة ذا  والع ليا  املس دامة

 14للهدف رقو ( وباط /فرباير 14-13) املتحدة األمم يف 2017 الربملانية االستماع جلسة وخصصت
حفظ احملي ا  والبحار واملوارد البحرية واس خدامها  لى حنو ) SDG14 م  أهداف ال ن ية املس دامة

  و    ومحاية احملي ا ،  لى احلفاظخ األزرق م   امل اجللسة  نواد و اد(. مس دام ل حعيق ال ن ية املس دامة
 م  و ددبرملانياً   ضوا 150 توا  ذب. 2030  ام أ  ا   دو  سياق يف اإلنساد رفاه وض اد األرض،
 امل حد  ألمول احمليط املؤمتر يف املسامها  م  واحد ون ا   اجللسة س كود . امل حد  مو ايل املس وى لأل ممثلني
 .حزيراد/يونيو أوا   يف

متوز حيث /يوليو يف مراجعات لدورة املنتدى السياسي رفيع املستوى ل عدمي دولة 40 برملاان ت و ت 
 يف ل شار ةل الربملاان  مت د و  وقد. الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني قب  م  لى الع لية  أطلع اجل يع 
 تعييو  لى هاسا دي أد و نه م ذي ال الدويل الربملاين  حتادا اس بياد ىل  والعود  منها لك  الوطنية املرا عا 

 .الع لية  ود 
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 املستوى رفيع تفاعل

يف اجل عية العامة  امل خصصة والو ا   امل حد  األمو منظ ا م     شر  يتاثن م  أ ثر م  مسؤولود حضر
 .واملداو   املناقشا  يف مسامها  واوقدم ،(2016 أ  وبر  نيف،) 135 الرر الدويل الربملاين الحتادل

 ا    اع يف وونغونغ مارت  السيد الدويل، الربملاين لالحتاد العام األمني وارك ، انود الثاين  /ينايرم   17 يف
 لألمم اجلديد العام األمني اس ضاف ه يف  نيف ومعرها الدولية املنظ ا  معوحذ األفكار  و لسة األو 

 أبهداف ال ن ية املس دامة الدويل الربملاين ا حتاد ال زام ونغونغ السيد وأ د. غوترييس أن ونيو السيد ،املتحدة
SDGs . األمو لدى الدا و املراق  مك   ور يس اخلار ية والعالقا  األ ضاء الربملاان  وعبة مدير ال عىو 
 أ ثر     اع األرضية واضعوو . نيويورك يف وباط/فرباير 13 يوم وترييسغ لسيدالفريق ل ر يسمع  امل حد 
 العامة اجل عية قرار حدده   ا  العام، هذا م   حق وقت يف امل حد  األمويف  األقسام رؤساء مع تفصيالً 
70/298. 

 العام واألمني الدويل الربملاين ا حتاد ر يس ال عى امل حد ، األمو يف السنوية الربملانية ا س  اع  لسة وخال 
 .املس عب  يف ال عاود ملناقشة امل حد ، األمو يف آخري  ومسؤولني امل حد  لألمو العامة اجل عية ر يس مع
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 الربملاين التضامن صندوق وإجراءات قواعد
 200 دورته الـــ يف الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس اعتمدها

 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)
 

 خلفية
 بين ا من سررررررررربة، غري الربملاان  بعض تزا  و . العاملية العضررررررررروية حتعيق  ىل الدويل الربملاين ا حتاد يهدف . 1

 العديد برملاان  توا ه ما و ثرياً . املعرر  ا ورتا ا  تسديد  دم تش   ألسباب دورايً  أخرى برملاان  توقفت
 تف عر أخرى بلدادو . مالية قيوداً  اهلادئ احمليط و نوب الكارييب البحر من عيت يف الصررررررررررغري  اجلزرية الدو  م 

 الدورا  ذلك يف مبا - الدويل الربملاين ا حتاد أنشررررررر ة يف الكاملة مشرررررررار  ها ضررررررر اد  لى العدر   ىل ابلفع 
 .هلا امل احة املالية املوارد لعلة نظراً  - املن ظ ة

 

 للربملاان  من ظ ة مالية مسررررررررا د  ،العامة ابلسررررررررياسررررررررة ت علق   سرررررررر لة  الدويل، الربملاين ا حتاد يعدم و  . 2
  ز ياً  متو  اليت األخرى الربملانية املنظ ا     النه  هذا وخي لف. خرىاأل  ة أنشررر ويف أ  اله يف لل شرررار ة
 .مناسباصو يف الربملانيني مشار ة

 

 موا هة يف العاملية العضرررروية حتعيق  ىل يرمي   لياً  تدبرياً  بوصررررفه الربملاين ال ضررررام  صررررندوق أنشررررئ وقد - 3
 الربملاين لالحتاد املالية السياسا  احرتام مع العامل، أحناء مجيع يف الربملاان  بني ال ضام  وتشجيع املالية العيود
 .العضوية ومسؤوليا  وحعوق الدويل

 

 والن اق الغرض
 املالية املسا د  ملنح الدويل الربملاين لالحتاد داخلية آلية بوصفه( PSF) الربملاين ال ضام  صندوق أنشئ . 4

 وفعاً  داري ووه. الدويل الربملاين ا حتاد أنشرررررررررر ة يف مشررررررررررار  ها تيسررررررررررري بغية مالية، قيوداً  توا ه اليت للربملاان 
 لالحتاد العام األمنيكود وسرررررررري. املايل النظام ذلك يف مبا وقوا ده، الدويل الربملاين لالحتاد األسرررررررراسرررررررري للنظام
 مسرررؤولياته م   جزء   نها تعارير وتعدمي( PSF) الربملاين ال ضرررام  صرررندوق منحمسرررؤو ً     الدويل الربملاين
 واحد داخليتكلفة  مر ز خال  م  الربملاين ال ضام  صندوق ونفعا   يرادا  وس حس . العامة ةررررررررررررّ اإلداري

 .وازنةامل خارج م ي و تغ ي ه 
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 األنشررررررر ة يف املؤهلة الربملاان  مشرررررررار ة ل يسرررررررري( PSF) الربملاين ال ضرررررررام  صرررررررندوق اسررررررر خدام وميك  . 5
 يف املشررررررررررار ة تيسررررررررررري هو الر يس والغرض. واإلقامة السررررررررررفر منح خال  م  الدويل الربملاين لالحتاد الر يسررررررررررية
 حلضررررررررررررررور الد و طلبا  يف النظر  مكانية م  الرغو  لى الدويل، الربملاين لالحتاد العادية النظامية اجل عيا 
 .خم ار  م خصصة بعثا  أو مناسبا 

 

 امل  خرا  أو املعرر  ا ورررررررتا ا  ل  وي ( PSF) الربملاين ال ضررررررام  صررررررندوق أموا  اسرررررر خدام جيوز   . 6
 . ضو برملاد أي  لى املس حعة

 

 .الربام  د و تكاليف  سرتداد( PSF) الربملاين ال ضام  صندوق  طار يف النفعا  ختضع   . 7
 

 السل ا  حو  ابلصندوق
 للجنة العامة السررررل ة حتت الربملاين ال ضررررام  صررررندوق م  املعدمة املنح بصرررررف امل علعة العرارا  سرررر  خذ. 8

 .الدويل الربملاين لالحتاد ال نفيذية
 

 ا   ا اصا يف الربملاين ال ضررررررام  صررررررندوق  ىل املعدمة ال لبا  ابل  وي  املعنية الفر ية اللجنة تسرررررر عرض.  9
 اللجنة تعدم ال ل ، ومزااي الربملاد أهلية  ىل واسررررر ناداً . ال نفيذية اللجنة دورا  م   لسرررررة     قب  تععد اليت

 يف لل شرررررار ة( ذلك غري أو)  ليها واملوافعةحو  املنح ل عوم اللجنة ال نفيذية ابسررررر عراضرررررها  توصررررريا  الفر ية
ي و  اليت املنحة  لى احلصرررو  طلبا  يف تنظر أد الفر ية للجنة جيوز اسررر ثنا ية، ظروف ويف. ال الي ني الدورتني

 .األمر لزم  ذا ال نفيذية، اللجنة م  خاصة موافعة ت ل  أداس المها بني فرتا  انععاد اجل يعا  العامة، و 
 

 اليت العادية املايل الوضع حتديثا  ض   الربملاين ال ضام  صندوق ونفعا   يرادا     ال عرير وسي و . 10
 .ال نفيذية واللجنة احلا و لساجمل دورا  م  دور      يف تعرض

 

 األهلية معايري
أد  جي    سررر فيد م  هذا الصرررندوق،  الربملاين ال ضرررام  صرررندوقيف  للنظر مؤهالً  الربملاد يكود لكي . 11

 يكود برملادخ
  و ؛ا نض ام   اد  أو الدويل الربملاين ا حتاد  ىل ا نض ام ا  زامه    يعرب( أ)

 الدويل؛ الربملاين ا حتاد مسامها  م  ممكنة نسبة أبق  عيَّوي أد)ب ( 
 

ميك  ا  بارها  صرررررررررررررا ا  أو طبيعية  وارث     انمجة اق صررررررررررررادية صررررررررررررعواب  م  تعاين اليت البلداد برملاان 
 .مؤهلة
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 .لل خدرا  حماور أو ضريبية مالذا  اب  بارها دولياً  هبا املعرتف البلداد لربملاان  املنح تعدم و 
 

يف األ ضررراء  للربملاان  املسررر هدفة املالية املسرررا د  منح اسررر ثنا ية حا   يف جيوز ذلك،  ىل ابإلضرررافة . 12
 (.ب) 11 الفعر  يف الوارد  املعايري تس ويف اليت توا ه مصا   مالية الدويل الربملاين  حتادا
 

 املوارد
 والو ا   الربملاان  م  طو ية مسامها  الربملاين ال ضام  صندوق ي لعى قد اإليرادا ،  ان   لى . 13

" الربملاين لل ضررررام " املسررررامها  هذه وسرررر خصررررص. األخرى اخلار ية املاحنة واجلها  واملؤسررررسررررا  احلكومية
 مع م سررعاً  الربملاين ال ضررام  صررندوق  يرادا  وقبو  ال  اس يكود أد وينبغي. الغرض هلذا حصررراً  وتسرر خدم
 .ال و ي ال  وي  بش د الدويل الربملاين لالحتاد ال و يهية املبادئ

 

 حسررررررررررررراب يف  افية  ترب ا  توافر  ىل الربملاان   ىل الصرررررررررررررندوق م  املعدمة املنح تعدمي سررررررررررررريخضرررررررررررررع . 14
 .الصندوق

 

 أقصرررررررراه مبلغ ختصرررررررريص يف أيضررررررررا تنظر أد األمر، لزم  ذا الدويل، الربملاين لالحتاد ال نفيذية للجنة جيوز . 15
 أنشررر ة يف األق   لى واحد برملاد مشرررار ة ل يسرررري األسررراسرررية املوازنة م  سرررنوايً  سرررويسرررري فرنك 20 000
سرررري و تعويضررررها م   ختصرررريصررررها ي و أسرررراسررررية أموا  وأي. تعوميية سررررنة     غضررررود يف الدويل الربملاين ا حتاد

 .م احة تصبح  ندما  و ية،ال صناديقال
 

 الدفع طرق
 خال الية العامة اإل راءا  ت بق ،الربملاين ال ضام  صندوق م  املعدمة املنح مجيع ىل  ابلنسبة . 16

 

 صرررررندوقال م  مالية مسرررررا د   لى للحصرررررو  مك وابً  طلباً  يعدم أد امله و الربملاد  لى جي  )أ(
 .ال ل  ي ض   ذلك مربرا  مبا الدويل، الربملاين لالحتاد العام األمني  ىل الربملاين ال ضام 

 فرنك 20 000 ي جاوز    مجايل مبلغ  لى للحصو  طلباً  تعدم أد املؤهلة للربملاان  جيوز )ب(
 .السنة يف سويسري

 /العامة واجل عيا  املسرررررررررررررر فيد للربملاد اجلغرافية املواقع امل لوبة املنحة مبلغ يعكس أد ينبغي ) (
 .الفعاليا 

  صرررررردار    مسررررررؤولود الربملاين ال ضررررررام  صررررررندوق م  يسرررررر فيدود الذي  الربملاان  مندوبو )ث(
 .اإلقامةترتيبا  اإلقامة، و  ،السفر، أتورياصو
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 الدويل الربملاين لالحتاد صررررريفامل سرررراباحل م  صررررندوقال م  نحةامل علعة مب األموا  حتوي  ي و )ج(
 .املسافري  األفراد للنواب املصريف احلساب  ىل وليس املس فيد، للربملاد صريفامل ساباحل  ىل

 

 خال الية احملدد  الشروط ت بق النظامية، العامة اجل عيا  يف ملشار ةم  أ   ا منحة حالة يف .17
 

 لك  الربملاد أ ضررراء م   ضررروي  م  ي  لف وفد إبرسرررا  املؤه  للربملاد للسررر اح منح تعدم )أ(
ويكود سرررررررررفر أي . معينة تعوميية سرررررررررنة خال  جتري اليت العامة النظامية اجل عيا  م  مجعية

 .املعين الربملاد نفعة  لى املوظفود، فيهو مب  الوفد، يفأ ضاء  ضافيني 
    ممثلني تضررو وأد اجلنسررني بني م وازنة وفوده تكود أد مسرر فيد برملاد     يكف  أد جي  )ب(

 .الربملاد يف واملعارضة احلا و احلزب
 بشروط ا ل زام ي و مل  ذا. مجعية ک   قب  واحد  ور ة حتوي  مع ور  ني،  لی املنحة تعسو )ج(

 .الثانية اجل عية حلضور الثانية الشر ة حتوي  ي و فل  األولی، اجل عية يف املنحة
 

  ىل الربانم  م  املسرررررر فيد ربملادال سرررررريسررررررعى ،الربملاين ال ضررررررام  صررررررندوق م   املة  تعوميية سررررررنة بعد . 18
 مينع و . الثنا يني املاحنني مبسررررا د  أو اخلاصررررة وسررررا له خال  م  الدويل الربملاين ا حتاد مجعيا  يف املشررررار ة
/  ال وأمة ترتيبا  يف النظر م  الدويل الربملاين ا حتاد الربملاان  األ ضررراء يف الربملاين ال ضرررام  صرررندوق  نشررراء
 ويف. ثنا ي أسررراس  لى مباورررر ، مؤه  آخر برملاد مشرررار ة بد و ي عهد أد للربملاد مبو بها ميك  اليت ال و يه
 ببدء املثا ، سررررربي   لى نفسرررررها،ب الربملاين ال ضرررررام  صرررررندوقل املؤهلة الربملاان  م  جم و ة تعوم قد املعاب ،

 .ال ناوب أساس  لى الدويل الربملاين ا حتاد فعاليا   ىل مندوبيها  رسا  هبدف مواردها ل ج يع آلية
 

 والو ية املد 
 .ي وقف مل ما مس ى غري أ    ىل ال شغي  قيد الربملاين ال ضام  صندوقيبعى  قد.  19

 

  لى بناء وقت أي يف  هناؤها ميك  فإنه الدويل، الربملاين ا حتاد يف داخلية آليةهي  اآللية هذه أد ومبا . 20
 سرررررر  بق املرحلة هذه حىت الربملاين ال ضررررررام  صررررررندوق يف تبعى قد هبا  ربعم أموا  وأي. ال نفيذية اللجنة قرار
 ابلكام ، امل بعية األموا  مجيع تصررررررررررفية ومبجرد. ال نفيذية اللجنة تعررها اليت الربملاين ال ضررررررررررام  أنشرررررررررر ة  لى

 .الربملاين ال ضام  صندوقم  أ    املس خدم ال كاليف مر ز سيغلق
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 املتعلقة القضااي جلنة عمل برانمج
 2017 لعام األوسط ابلشرق

 
 

 الدويل الربملاين لالحتاد 136اجلمعية العامة الــ  حيطت به علما  أ
 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)

 
 

 واخللفية املرجعية
الررررررررررررررررررررر  الدور  انععاد مبناسبة 2016 أ  وبر/  األو  تشري  يف  نيف يف  عد  اليت دورصا يف اللجنة، أقر 
 2016 يونيه/  حزيراد - مايو/  أاير يف  عدالذي  املياه بشررررررر د مسررررررر دير  ما د  ا   اع أو  ن ا   ،135

 لآلليا  مو ز  صررررررررور   لى احلصررررررررو  أ   وم . النية وحسرررررررر  احلوار روح  لى انعكس ما وهو  نيف، يف
 .العام هناية قب  أ  ا   دو  وضع العامة األمانة م  اللجنة طلبت توصياصا، ل نفيذ امل وخا 

 

I . (واملكان التاريخ أتكيد ينبغي) املياه بشأن الثانية املستديرة املائدة 
 ما د  ا   اع لععد ابملياه املعنية األوىل املسرررررررررررررر دير  املا د  خال  اختذته الذي قرارها أت يد اللجنة أ اد 

 ال  ويلية مواردها  لى اللجنة أنشرررررررر ة ن اق وسرررررررري وقف. ال نفيذ وخ ط ال وصرررررررريا  ملناقشررررررررة ثدٍ  مسرررررررر دير 
 . ليها امل فق لل شاريع  ضايف متوي  وتعبئة األساسية

 

II .املياه بشأن األوسط للشرق الربملانية الشبكة إنشاء (PNoW) 
 اجليد  امل ارسرا  ل باد  منصرة الربانم  هذا يكود أد جي    ا.  املمارسة من جمتمع خللق الشربكة سر كود

 .املياه وابس هالك ملياهاب امل علعة ال شريعا  يف
 

III .(واملكان املقرر املوعد) االجتماعية للبحوث الوطنية للشعبة املقرتح األول االجتماع 
 قضرررااي بشررر د العدرا  ل عزيز خمصرررصرررة برام  وتلعي الع   برانم  ملناقشرررة فرصرررة ا ف  احي ا    اع سررري يح
 .وا س دامة املياه
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IV .(2017 أكتوبر/  األول تشرين) بطرسربغ سان يف اللجنة اجتماع 
 اإل راءا   لى اإلطال ه األوسط الشرق مبسا   املعنية الدويل الربملاين ا حتاد جلنة  ىل تعريراً  املك   سيعدم
 تسررررررررر خدم اليت الرا د  البلداد م  الرا عة ال غذية أيضرررررررررا ال عارير تشررررررررر   أد وميك . اآلد حىت احملرز وال عدم
 م  /6رقو / اهلدف ل نفيذ خ ة ل حديد املصرررررررلحة أصرررررررحاب و ورررررررراك وسرررررررياسررررررراتية قانونية أسررررررراس خ وط
 .املس دامة ال ن ية أهداف

 

V . والسلطة التكنولوجيا، العلم، بشأن املقرتحة املستديرة املائدة 
 يف تنظر أد األوسررررررط الشرررررررق مبسررررررا   املعنية للجنة ميك  املسرررررر دير ، املا د  هن  وجتارب   لية  لى ا   اداً 
 ا تفاق م  بد و والسررررررررررل ة، ،ال كنولو يا ،العلو بشرررررررررر د مسرررررررررر دير  ما د  ا   اع أو  بععد مواز هن  اتباع

 هن  وسرررريكود. السررررالم أ   م  للعلو وبرانجمها ،(CERN) مع الدويل الربملاين ا حتاد وقعه الذي اجلديد
 املشرتك الر يسي العام  بوصفه والعلو املس دامة ال ن ية أبهداف مدفو اً   قلي ي، تعاوين حوار بناء هو اللجنة
 .ل نفيذها

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 اجلندرية الشراكة فريق إحصاءات
 

 200 دورته يف الدويل الربملاين حتاداحلاكم لال لسعلما  اجمل يط بهأح
 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)

 
 

 أبريل/  نيسان 4 يف) الدويل الربملاين لالحتاد 136الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الدورة يف النساء املندوابت مشاركة حالة
2017) 

 

 2013 أكتوبر/  األول تشــــــــــرين) الدويل الربملاين لالحتاد األخرية الثمانية االجتماعات يف الوفود تكوين
 (اآلن حىت -
 
 

 

 جمررررررر ررررررروع 
 املندوبود

النساء  نسبةو /  جم وع
 املندواب  

 جمرررررررررررر رررررررررررروع
 الوفود

 املئوية نسررررررررررررررربةوال/  جم وع
 أو 2) الرررذ ور م  للوفود
 (أ ثر

 الررررروفرررررود جمررررر ررررروع
 أو 2)النسررررررررررررا ية 

 (أ ثر

 م  الوفود جم وع
 2) واحرررررد  نس
 (أ ثر أو

 الررررروفرررررود جمررررر ررررروع
  ضررو م املكونة 

 ذ ررررررررررررر)واحررررررررررررد 
 (وأنثى

 12 13 1 10.5 12 126 31.6 192 608 (4/4/17) د ا
 11 18 3 11.5 15 141 32.9 228 693 (10/16)  نيف
 6 19 0 15.8 19 126 29.9 190 636 (03/16) لوسا ا
 12 14 2 9.9 12 133 32.5 210 647 (10/15)  نيف
 11 17 1 13.7 16 128 28.0 189 645 (03/15) هانوي
 6 19 1 12.9 18 145 31.9 229 717 (10/14) 14  نيف
 11 18 2 11.9 16 145 30.4 214 705 (03/14) 14  نيف
 11 18 2 13.2 16 132 31.2 168 539 (10/13) 13  نيف
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 (2017 أبريل/  نيسان 4 يف احلالة) دكا يف حضرتمن حنس واحد، متعددة األعضاء  وفود

 
 د ا  

2017 
 نيف 
2016 

لوسا ا 
2016 

 نيف 
2015 

هانوي 
2015 

 نيف 
2014 

 نيف 
2014 

 نيف 
2013 

 البلد د

ساء
الن

 
ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 

ج.  ررررررررررررروراي  1
الررررررردميعراطيرررررررة 

 الشعبية
 غياب غياب غياب 4 4 0 غياب 4 4 0 4 4 0 3 3 0

 غياب 3 3 0 4 2 2 3 2 1 4 3 1 غياب 3 3 0 3 3 0  يبويت 2
 4 3 1 3 2 1 3 2 1 5 4 1 4 3 1 غياب 4 3 1 2 2 0 السلفادور 3
 2 2 0 1 1 0 1 1 0 غياب غياب غياب 2 0 2 2 2 0 غواتي ا  4
             غري من س  غياب غياب 2 2 3 غياان 5
 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 0 0 أيسلندا 6
 6 6 0 6 5 1 6 5 1 6 5 1 3 2 1 5 4 1 4 3 1 3 3 0 الياابد 7
 5 5 0 7 7 0 5 5 0 7 7 0 8 7 1 7 7 0 غياب 7 7 0 الكويت 8
 4 3 1 4 3 1 5 4 1  4 3 1 2 2 0 4 3 1 2 2 0 لبناد 9

 5 3 2 5 3 2 5 3 2 1 0 1 4 2 2 4 3 1 4 3 1 2 2 0 ليسوتو 10
 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 2 0 موان و 11
 4 3 1 7 6 1 8 5 3 6 5 1 6 5 1 غياب 8 5 3 2 2 0 الفلبني 12
 1 1 0 2 2 0 0 5 5 4 4 0 2 2 0 2 2 0 4 4 0 4 4 0 ق ر 13
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 (2017 أبريل/  نيسان 4 يف احلالة) حاضرت بعضو وحيد دكا وفود

 
 د ا  

2017 
 نيف 
2016 

لوسا ا 
2016 

 نيف 
2015 

هانوي 
2015 

 نيف 
2014 

 نيف 
2014 

 نيف 
2013 

 البلد د

ساء
الن

 
ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 
ساء

الن
 

ا 
ملاني
الرب

 
 ا 

 الر
يني
ربملان

ال
 

مجايل
 

 

 3 2 1 4 3 1 3 2 1 1 1 0 3 2 1 3 3 0 4 3 1 1 1 0 ألبانيا 1

 2 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 بالروسيا 2

 افرررررررررريرررررررررعررررررررريررررررررراج.  3
 الوس ى

 ةمعلع ةمعلع ةمعلع ةمعلع ةمعلع ةمعلع ةمعلع 1 1 0

 3 2 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 0 1 قربص 4
 4 3 1 2 0 2 5 3 2 4 3 1 1 1 0 غياب 1 2 1 1 0 1 الدومنيكادج.  5
 4 4 0 6 5 1 5 3 2 5 4 1 5 4 1 5 4 1 4 1 1 1 0 1 غاان 6
 غياب غياب غياب 3 3 0 غياب 2 2 0 1 0 1 1 1 0 لو س بور  7
 ةمعلع ةمعلع 5 1 4 8 5 3 8 4 4 5 4 1 4 4 1 1 1 0 مدغشعر 8
 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 غياب 2 2 0 غياب 1 1 0 مال ا 9

 غياب 1 1 0 غياب غياب غياب غياب غياب 1 1 0 ساموا 10
 غياب غياب غياب 1 0 1 غياب 5 3 2 غياب 1 0 1 سرياليود 11
                   غري من س  1 1 0 توفالو 12

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 املعين  الدويل الربملاين لالحتاد التابع االستشاري للفريق املنقحة الوالية
 والطفل والوليد األم وصحة اإليدز/  البشرية املناعة بفريوس نقص

 

 200 دورته يف الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس أحيط هبا علما  
 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)

 

 خلفية
 والوليد األم وصرررررررحة اإليدز/  البشررررررررية املنا ة نعص بفريوس املعين الدويل لالحتاد ا سررررررر شررررررراري الفريق أنشررررررر 
 لألمو العامة للج عية املسررر وى الرفيع ا    اع يف عد ُ  الربملاد أل ضررراء ا   اع بعد 2006  ام يف وال ف 
. الصلة ذا  واملسا   اإليدز/  البشرية املنا ة نعص فريوس  لى البداية يف الفريق ور ز. ابإليدز املعين امل حد 

 ا حتاد أد حعيعة ليعكس ال ف ،الوليد و و  األم صرررررررحة ليشررررررر   الفريق و ية ن اق اتسرررررررع ،2012  ام ويف
 .املوضوع هذا يف الع   بدأ قد الدويل الربملاين

 

 بشرررررر د برملاانصو يف املبذولة اجلهود ي صرررررردرود الذي  الربملانيني م  قلي   دد م  ا سرررررر شرررررراري الفريق وي  لف
 خم  مه  ه وت  لف. ال ف الوليد و و  األم صحة وقضااي اإليدز/  البشرية املنا ة نعص فريوس قضااي

 

 بشررر د الدولية ا ل زاما  تنفيذ حو  الدويل الربملاين ا حتاد يف األ ضررراء للربملاان  اإلرورررادا  توفري •
 ؛ال ف الوليد و و  األم صحة وقضااي اإليدز/  البشرية املنا ة نعص فريوس

 العامل؛ أحناء مجيع يف للربملانيني وال دريبية اإل المية املواد تص يو يف املسا د  •
 وال ف  األم صرررحة جما  يف الوطنية ال دخال  م  املسررر خلصرررة الدروس ل علو ميدانية بزايرا  العيام •

 األوسررررع الربملاين اجمل  ع مع مشررررار  ها ميك  واليت اإليدز،/  البشرررررية املنا ة نعص بفريوس واإلصررررابة
 ؛ن اقاً 

 اإليدز/  البشرررررررررررررررية املنا ة نعص فريوسب املعنية الدولية الربملانية لل ؤمترا  املنظ ة اللجنة بدور العيام •
 ال ف ؛الوليد و و  األم صحة وقضااي

الوليد و  األم صرررحة وقضرررااي اإليدز/  البشررررية املنا ة نعص فريوس بشررر د الربملاين الع   ن اق توسررريع •
 و فعالية؛ أ ثر اسرتاتيجيا  حتديد طريق ال ف    و 
 اإليدز/  البشرررررية املنا ة نعص فريوس قضررررااي بشرررر د قيادية مناصرررر  تويل  لى آخري  برملانيني حثّ  •

 .وال ف  والوليد األم وصحة
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  لى اجل يع حصررو  ضرر اد  ىل الرامية اجلهود يف الربملانية العياد  تعزيز  لى اه  امه ا سرر شرراري الفريق ور ز
 اه  اممت  يالء  وقد. ال ف الوليد و و  األم صررررررررررررحة وخدما  اإليدز/  البشرررررررررررررية املنا ة نعص فريوس خدما 
 ،املراهعني ،األطفا  ،النسرراء) الر يسرريني امل ضرررري  ،امله شررني ،الضررعفاء السرركاد ىل  وصررو ال لضرر اد خاص

(. احلع  طريق    املخدرا  وم عاطي ،اجلنس جما  يف العاملني ،الر ا  مع اجلنس ميارسررررررررود الذي  الر ا و 
 وامل ارسررررررررررا  ،ال  ييزابلعار،  والوصررررررررررو وال  ييزية الععابية ال شررررررررررريعا  أبثر لل و ية جبد أيضرررررررررراً  الفريق و   

 صرررررحة جما  يف سررررري ا   الوطنية، للربملاان  وال و ية العدرا  بناء أنشررررر ة م  العديد نظ ت وقد. ال عليدية
جمل  ع وا الدويل الربملاين ا حتاد ا سررررر شررررراري الفريق أ ضررررراء  مثّ  الدويل، الصرررررعيد و لى. وال ف والوليد  األم

 املنا ة نعص بفريوس امل علعة املسرررررررررر وى الرفيعة والع ليا  واألحداث الشرررررررررررا ا  م   دد يف العاملي الربملاين
 .ال ف الوليد و و  األم وصحة اإليدز/  البشرية

 

 وصررحة اإليدز/  البشرررية املنا ة نعص فريوس بشرر د الدويل الربملاين ا حتاد مشرراريع ا سرر شرراري الفريق ويد و
 .الدويل الربملاين حتاداحلا و لال لساجمل  ىل تعاريرها اجمل و ة وتعدم ال ف الوليد و و  األم
 

 املنقحة للوالية املنطقي األساس
 واأل ثر األوسررررررررع املسرررررررر دامة ال ن ية أبهداف لأللفية اإلمنا ية األهداف    اسرررررررر عيض ،2015  ام هناية يف

 مجيع يف الناس جب يع الصلة وثيق أ  ا   دو  17 رررررررررال املس دامة ال ن ية أهداف ومتث (. SDGs) ط وحا
ضررر اد خ  ىل املسررر دامة ال ن ية أهداف م  3 رقو اهلدف ويسرررعى. مشولية اجل يع ضررر اد  ىل وصدف البلداد،

 تد و ط وحاً معصرررررداً  13يرتبط هبذا اهلدف و . مت ّع اجل يع أبمناط  يش صرررررحية وابلرفاهية يف مجيع األ  ار
 والصررررحة املعدية، وغري املعدية األمراض ال رق، حوادث الشرررراملة، الصررررحية يةال غ  بشرررر د   راءا  اختاذ  ىل

-2016) واملراهعني وال فرر  املرأ  لصررررررررررررررحررة العررامليررة ا سرررررررررررررررتاتيجيررة  طالق ومع. الكثري وغريهررا اإلجنررابيررة،
 ،جتنبها ميك  اليت الوفيا حا     هناء  لى للع   األولوية العاملي الصررررررررررررررحي اجمل  ع سرررررررررررررريع ي ،(2030
 . واملراهعني واألطفا  للنساء ال  كينية البيئا  وتوسيع والرفاه، الصحة وض اد

 

 الرؤية مع م وافعاً  يكود أد جي  فإنه الصررحة، بشرر د الدويل الربملاين ا حتاد به  لعي الذي الع   اسرر  ر و ذا
 2022-2017 للفرت  الدويل الربملاين ا حتاد اسرتاتيجية مشروع يف ذلك وينعكس. للصحة اجلديد  العاملية
 خال ايل النحو  لى
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 وال غيري ال ن ية وتعزيز املدقع، الفعر  لى العضرراء مبكاد األمهية م خ اإلنسرراد ألم  اً أسرراسرري اً أمر  تع رب الصررحة
 الناس، م   داً   بري   دد هناك يزا    العامل، أحناء مجيع ويف. املسررررررررررر دامة ال ن ية أهداف وحتعيق ال حويلي،

 بعدر    اجليد وال عليو األسررراسرررية الصرررحية اخلدما   لى  صرررلود   واملراهعود، واألطفا  النسررراء فيهو مب 
  مكاانصو أقصررررررررررى حتعيق  لى قادري  غري يزالود و .  ليها م لعاً   صررررررررررلود   أو قد اخلدما  م  ضررررررررررئي 

 اليت اجمل  عا  يف  برياً   يسرررامهود  سرررهاماً ابلشرررك  الذي جيعلهو  اجمل  ع، يف الكاملة بوصرررفهو بشرررراً واملشرررار ة
م   املنجز  غري األ  ا   جناز  لى الربملاان  الدويل الربملاين ا حتاد سريسرا د األسرباب، وهلذه. فيها يعيشرود

 وتنفيذ اإليدز،/  البشرية املنا ة نعص فريوس مكافحة ذلك يف مبا ابلصحة، أهداف ال ن ية املس دامة امل صلة
 العاملية الصررحة منظ ة - وررر ا نا مع وابل عاود. تماً  تنفيذاً  واملراهق وال ف  املرأ  لصررحة العاملية ا سرررتاتيجية

(WHO؛)  اإليدز / البشرية املنا ة نعص بفريوس املعين املشرتك امل حد  األمو وبرانم (UNAIDS)؛ 
 والسرررر  اإليدز ملكافحة العاملي والصررررندوق ؛(PMNCH) وال ف  والوليد األم صررررحة أ   م  والشرررررا ة
 .تش   اجل يع واملة وتغ ية للصحة رؤية ل حعيق قوية برملانية مشار ة أمام السب  سنف ح - واملالراي

 

 حعوق منظور م  الصحة  ناو ت يوه. ا س شاري والفريق الدويل الربملاين ا حتاد هن   ىل الرؤية هذه وتس ند
 أ ثرهو سررري ا   الناس،  لى  زتر  يوه. الع ومية الصرررحة أو سرررريرية نظر و هة م  بد ً  ،و  ةواحل اإلنسررراد
 خال  وم . املاضررررررري يف ا سررررررر شررررررراري الفريق حععه الذي النجاح  لى البناء  ىل دفصو  ،وضرررررررعفاً  ص يشررررررراً 

 الصحة  فاية   دم    املسؤولة وا ق صادية ا    ا ية املساوا   دم مس لة س عاجل ال آزر، أو ه اس كشاف
 الربملاين لالحتاد اجلديد  ا سرررررتاتيجية يف ابألولوية حتظى اليت الصررررحية املسررررا   وسرررر عاجل. العامل أحناء مجيع يف

 املعين ا س شاري الفريق  ىل الفريق اسو تغيري اقرتاح النه  هذا ويعكس. احلالية امل ارسا  ابس خدام الدويل
 .الدويل الربملاين لالحتاد ال ابع ابلصحة

 
*********** 
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 للصحة الربملاين الدويل الفريق االستشاري املعين ابلصحة التابع لالحتاد

 

 اجلديدة واملمارسات القواعد بشأن اقرتاح
 

 الوالية
 للع    املي برملاين تنسررررررريق مر ز الدويل الربملاين لالحتاد ال ابع ابلصرررررررحة املعين ا سررررررر شررررررراري الفريق سررررررريعدم
 م  الدويل الربملاين ا حتاد اسرررررتاتيجيةم   الصررررحي اجلزء تنفيذ الفريق د ويوسرررر. ابلصررررحة امل صرررر  ال شررررريعي

. والوقاية اخلدما   لى اجل يع حصررررررررررو  طريق يف تعف اليت وال  ييز املسرررررررررراوا   دم أو ه  لى الرت يز خال 
 اإليدز/  البشرية املنا ة نعص فريوس ذلك يف مبا واملراهق، وال ف  املرأ  صحة الر يسية   له جما   وتش  
 ارتباط كيفيةب أيضاً  ا ه  ام ا س شاري الفريق سيويل السياق، هذا ويف. واإلجنابية اجلنسية واحلعوق والصحة
 .األساسية بو ي ه الناوئة واألوبئة الصحي واألم  ،الشاملة الصحية ال غ ية

 

 تنفيذ بشررررررر د ا حتاد أ ضررررررراء  ىل اإلرورررررررادا  تعدميخ يلي مبا ا سررررررر شررررررراري الفريق يعوم ال حديد، و ه و لى
 ميدانية زايرا    راء للربملانيني؛ وال دريبية اإل المية املواد تص يو يف املسا د  الصلة؛ ذا  الدولية ا ل زاما 

 ن اقا؛ األوسررررررررع الربملاين اجمل  ع مع مشررررررررار  ها ميك  اليت الوطنية ا سرررررررر جااب  م  املسرررررررر فاد  الدروس ل علو
 .فعالية أ ثر اسرتاتيجيا  حتديد خال  م  الربملانية ال دخال   اقن وتوسيع
 اجملموعة أعضاء
. الوطنية الربملاان  م   ضرررواً  12 م  الدويل الربملاين لالحتاد ال ابع ابلصرررحة املعين ا سررر شررراري الفريق ي كود
. الدويل الربملاين لالحتاد األ ضرررراء الربملاان  مع ابل شرررراور الفريق يف أ ضرررراء الدويل الربملاين ا حتاد ر يس يعنّي 
 أد وينبغي. الصررحة ميداد يف اإلجنازا  م  حاف  سررج و ود و  املك سرربة اخلرب  أسرراس  لى األ ضرراء عنّي ويُ 

 .اجلنسني بني وم وازنة  غرافياً  ممثلة  ضوي ه تكود
 

 .سنوا  أربعلفرت  و ية واحد  مدصا  ا س شاري الفريق أ ضاء ويع  
 

 وتشررررررارك .ا سرررررر شرررررراري للفريق م  الية أنشرررررر ة ثالثة يف يشررررررار ود   الذي  األ ضرررررراء و اي  تلعا ياً  وتن هي
 . تعنية اس شارية بصفة ا س شاري الفريق أ  ا  يف الدولية املنظ ا 
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 الصندوق اإليدز؛/  البشرية املنا ة نعص بفريوس املعين املشرتك امل حد  األمو برانم خ املنظ ا  هذه وتش  
 .وال ف  والوليد األم صحة أ   م  والشرا ة العاملية؛ الصحة منظ ة والس ؛ واملالراي اإليدز ملكافحة العاملي

 

 :الرئيس
 .واحد  أخرى لفرت  و ية ان خابه   اد  وجيوز. واحد  سنة ملد  ر يسه ا س شاري الفريق ين خ 
اليت ت بع  نفسررررها ا اإل راء ابتباع واحد  سررررنة ملد  للر يس ان باً  ين خ  أد أيضرررراً  ا سرررر شرررراري للفريق وجيوز
 .الر يس ن خاب 

 

 الدورات
 الفريق و دد. بشررررررررررك  مغلق  لسرررررررررراته تععد.  ادية دور  يف السررررررررررنة يف مرتني ا سرررررررررر شرررررررررراري الفريق جي  ع

يف  األق   لى الدورا   حدى وتععد. العام األمني يعدمها معرتحا   لى بناء دوراته موا يد ا سرررررررررر شرررررررررراري
 .ذلك قرر الفريق  ذا  ضافية ا   ا ا   عد وجيوز. الدويل الربملاين ا حتاد مجعية خال 

 

 األعمال جدول
 .الفريق ر يس مع ابل شاور ا س شاري، للفريق املؤقت األ  ا   دو  العام األمني يضع

 

 القرارات
 اآلراء، يف توافق  ىل ال وصررررررر   دم حا  ويف. اآلراء ب وافق ا سررررررر شررررررراري الفريق قرارا  ت خذ  امة،  عا د 

 .الصو  املرّ ح للر يس ويكود. احلاضري  لأل ضاء البسي ة ابألغلبيةت خذ العرارا  
 

 البعثات
 وطين برملاد يؤديه الذي الدور لدراسررة أسرراسرراً  وذلك ميدانية، بزايرا  العيام يعرر أد ا سرر شرراري للفريق جيوز
 امل علعة املفاهيو ملذ ر  وفعا البعثا  هذه وجتري. الفريق و ية ضرررررررررررررر   تدخ  اليت املسررررررررررررررا   معاجلة يف معني

 .2007 مارس/  آذار 23 يف ا س شاري الفريق ا   دها اليت( املرفعة) امليدانية ابلزايرا 
 االستشاري الفريق تقارير
حيث سررررررريكود الفريق  الدويل، الربملاين حتاداحلا و لال لساجمل  ىل أ  اله    تعريراً  ا سررررررر شررررررراري الفريق يعدم
 .تبعة لل جلس فر ية هيئة

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 الدويل الربملاين لالحتاد والقواعد األساسي النظام على تعديالت
 الدويل الربملاين العامة لالحتاد اجلمعية اعتمدهتا اليت التعديالت

 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)136
 

 25.1 املاد 
 خيلي   ا  احلالية املاد  عد ت

 برملاان   ىل ين  ود  ضررررررررررررروا 15و الدويل، الربملاين ا حتاد ر يس م  ال نفيذية اللجنة ت كود أد جي  25.1
 الربملاين لالحتاد الشـــــــباب الربملانيني منتدى إدارة جملس ورئيس ،الربملانيا  لنسررررررررراءا ك  م  يسور  خم لفة،
 .الدويل

 

 25.2 اد امل
 خيلي   ا  احلالية املاد   تعد
يكود ر يس ا حتاد الربملاين الدويل حبكو منصررررررررربه ر يسررررررررراً للجنة ال نفيذية. ين خ  اجمللس احلا و مخسرررررررررة . 2

 فرت  طيلة فيه  ضرروي هو تسرر  ر احلا و، اجمللس أ ضرراء م  األق   لى  ضررواً   شرررا اثن منهو ؛ شررر  ضررواً 
 تقل ال بنســـــبة جنس كل  متثيل ويكون .النسررررررراء م  املن خبني األ ضررررررراء وجي  أد يكود ثالثة م  ،و ي هو

 *5املنتخبني األعضاء ثلث عن
*********** 

 
 
 
 

                                                           

 5 خاألساسي النظام م  25.2 املاد   لی ال عدي  تنفيذ طريعة 
 والنساء؛ الر ا  م  م ساوايً   دداً  معا د 4 تضو اليت اجمل و ا  س ش  
 األق ؛  لى واحد  وامرأ  واحداً  ر الً  معا د 3 تضو اليت اجمل و ا  س ش  
 والنساء؛ الر ا  م  م ساوايً   دداً  مععدي  تضو اليت اجمل و ا  س ش  

 فرتا  ثالث مدى  لى األق   لى وامرأ  ر   قب  م  املععد وغ  ي و أد س ض   واحد مععد  لى حت وي اليت اجمل و ا 
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 العامة اجلمعية قواعد
 136 الدويل الربملاين لالحتادالعامة  اجلمعية اعتمدهتا اليت التعديالت

 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)
 4 العا د 
 خال ايل النحو  لى احلالية العا د  تعد 
يف  األقل على واحدة الثانية دورةوتنععد . أايم أربعة ملد   اد  وتسر  ر ،السرنة يف مرتني اجل عية تنععد - 1

 .ذلك خالف الدويل الربملاين ا حتاد  دار  هيئا  تعرر مل ما  نيف، يف السنة
 األسررراسررري، النظام) أمك ،  د انععادها م  سرررنة قب  مجعية    وتريخ، مكاد، احلا و اجمللس  دد  - 2

 أعضـــاء مت دعوة مجيع إذا مضـــيف بلد يف اجلمعية وتعقد(. 6العا د   اجل عية،   حة ، )ب(  21 املاد 
 للمشاركة الالزمة واملراقبني، وإذا مت منح ممثليهم التأشريات املنتسبني، واألعضاء الدويل، الربملاين االحتاد

 احملدد ال اريخ قب   افة ا حتاد أ ضررررراء  ىل اجل عية لععد الد و سررررر  تر . و املضــــيف البلد من قبل حكومة
 .األق   لى أوهر أبربعة الدور  ف  اح 

 

  11.2 )أ( العا د 
 خال ايل النحو  لى احلالية العا د  تعد 

 واليت يبدو م  الضرررروري ، م خرا   حدثت ة هامةدولي حدثً  حالة طارئ بند  دراج طل  ي ناو  أد جي ( أ)
    الدويل الربملاين ا حتاد يعرب أد املناســــــب ومن الدويل، اجملتمع جانب من عاجل إجراء تســــــتلزم ا اذ

 يف املشار ة األصوا  ثلثي  لى  ص  أد ينبغي ال ل  هذا مث  ولعبو  .وحشد االستجابة الربملانية رأيه
 .ال صويت

 

 15.1 العا د 
 خال ايل النحو  لى احلالية العا د  تعد 
 أيضررراً  لأل ضررراء جيوز العامة، املناقشرررة هذه وخال .  ام موضررروع حو   امة مناقشرررة بععد اجل عية تبدأ - 1
  ىل املناقشررررة هذه تؤدي وقد ال أد ينبغي و . العامل يف وا    ا ية وا ق صررررادية السررررياسررررية احلالة يعاجلوا أد
 اللجنــة وتعتمــده التوجيهيــة اللجنــة تقرره الــذي النحو على ،قرار مشررررررررررررررروع اقرتاح أو ختــاميــة وثيقــة تبين

 .الدويل الربملاين لالحتاد التنفيذية
***** 
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 الدائمة اللجان قواعد
 200 دورته يف الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس اعتمدها اليت التعديالت

 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)
 

 7.5 العا د 
 خال ايل النحو  لى احلالية العا د  تعد 
 الر يس مناصرررررررر  متأل ما وعادة. مك بها أ ضرررررررراء بني م  للر يس وان باً  ر يسرررررررراً  الدا  ة اللجاد تن خ  - 5

ما  العاد  ال وزيع لضررررررر اد بينها في ا سرررررررياسررررررريةيو اجل اجمل و ا  وتنسرررررررق. واحد  ان خااب  يف الر يس وان  
 .الدا  ة اللجادأمك  ملناص  الر يس وان به يف 

 

 18 العا د 
 خال ايل النحو  لى احلالية العا د  تعد 
 دا  ة جلنةم  قب  قشررة موضرروع  ي ت و منا بشرر د اقرتاحاً  يعدم أد الدويل الربملاين ا حتاد يف  ضررو ألي جيوز
 أقصاه مو د يف الدويل الربملاين ا حتاد أمانة لدى املعرتحا  هذه وتودع. العامة للج عيةا   اع مس عبلي  يف
 اللجنة مكتب اجتماع من واحد يوم قبل املوضررررررررروع فيها سررررررررريناقش اليت العامة اجل عية اف  اح قب  يوما 15

 .املعين الدائمة
***** 

 للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة وممارسات قواعد
 200 دورته يف الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس اعتمدها اليت التعديالت

 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)
 

 امل كرر الغياب بسب  العضوية فعداد
 اجلديد النص ويرد. وممارسررررراصا اللجنة قوا د م ( 2) 1 العا د  يف قصرررررري  مك لة و بار   ديد  مجلة تدرج
 خال ايل النحو  لى س صا ( 2) 1 املاد  فإد مث وم .  ريض خبط أدانه املعرتح

 الربملانية، األهلية فعداد أو ا سرر عالة، سررنوا . ويف حا  مخس مّدصا واحد  لفرت  اللجنة، أ ضرراء ين خ "
وقد يفقد   لها تلعا ياً.  /  له فرت  تن هي العضرررررو،  ليه ين  ي الذي الربملاد، تعليق ان سررررراب أو الوفا ، أو
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األعضـــاء الذين يغيبون عن دورتني متتاليتني دون ســـبب وجيه مقعدهم بقرار من اجمللس احلاكم بناء على 
 اجمل و ة اجليوسررررياسررررية م  آخر، وررررخص ان خاب ، ي وّ توصــــية من اللجنة. وعند فقدان عضــــوية اللجنة

 ." ديد  سنوا  مخس لفرت  نفسها،
 

 أخرى بلغا  مرتمجني  حضار األ ضاء
 خيلي   ا  نصها يكود ،"(دورا  ا نععاد)" 3 رقو العا د  ىل  4 رق ها  ديد  ماد  تضاف
وإىل االنكليزية،  من الشـــــــــــفوية الرتمجة خدمات نعقاد،دورات اال خالل الدويل، الربملاين االحتاد يقدم

 ويف. فقط والفرنسية اإلجنليزية ابللغتني الواثئق من وغريها احلالة ملفات تقدمي جيب سبانية.الفرنسية واإل
إحضــــار مرتمجني  لألعضــــاء جيوز األم، لغتهم هي اإلســــبانية أو الفرنســــية أو اإلنكليزية اللغة تكن مل حال

 أمانة هذه الرتمجة وإبالغ تكاليف تغطية عن مســــــ ولني األعضــــــاء ويكون. إضــــــافية للرتمجة من وإىل لغة
 يكون أن األعضـــاء ويكفل. العملية الرتتيبات ا اذ ميكن حىت بوقت كا    مســـبقا   الدويل الربملاين االحتاد

 .اللجنة إجراءات سرية حيرتموا وأن املستوى رفيعي املرتمجون
***** 

 
 

 املالية اللوائح
 200 دورته يف الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس اعتمده الذي التعديل

 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)
 

 5.10 العا د 
 خال ايل النحو  لى احلالية العا د  تعد 
 اً نديم ا حتاد، اهجت املالية ال زاماته سرررداد دم  بسرررب   ضررروي ه اف يع مت ذيال ا حتاد،  ضرررو يظ  – 10

خالل فرتة يف  وذلك العضرررروية، اد إل  طلباً  ذلك بعد الربملاد ذاه دمق و ذا .امل  خر  مسررررامهاته    لالحتاد
 ثثل انضرررر امه اد     ند دديسرررر أد هفعلي ،تعليقه عضـــويته اتريخ منذ اتريخ ســـنوات ال تزيد على عشـــر

 هذا  ويظ. ةمععول مد  خال  امل بعي، املبلغ ايل مج تسررررروية ةبكيفي بياانً  دمويع األق ،  لى ا ر امل  خ ذهه
، 2الفعر  ، 4   م  املاد   يف واردال ابملعىن امل  خرا   م يع رب و  سررررداده،  وي مل طاملا اً،خاصررررّ  ديناً  غاملبل

 ، م  النظام األساسي.2، الفعر  5واملاد  
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 األخرى واألنشطة املقبلة الزمين لالجتماعات اجلدول
 200 دورته يف الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس عليه وافق

 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)
 
 ( نكاري س)  ولومبو اهلادئ واحمليط آسيا من عةيف  الشباب للربملانيني  قلي ية ندو 

 2017 أبري /  نيساد 25-26
 

 (في نام) منه تشي هو مدينة املس دامة ال ن ية أهداف بش د اهلادئ واحمليط آسيا ملن عةندو   قلي ية 
 2017 مايوأاير/  11-13

 

 النررراطعني لل شرررررررررررررررررار ني الررردويل الربملررراين ا حتررراد وأداء هيكررر       الميرررة نررردو 
 ابإلنكليزية

 (الدويل الربملاين ا حتاد معر)  نيف
 2017 مايو/  أاير 16-19

 

 (سويسرا)  نيف  لصحةل 70العامة الررر  عيةاجل يف الربملاين ا    اع
 2017 مايو/  أاير
 (ال اريخ أت يدسي و )

 

 والشررررررقية الوسررررر ى أورواب يفالنسررررراء والف يا   ضرررررد ابلعنف املعين اإلقلي ي املؤمتر
 الوس ى وآسيا
 

 (رومانيا) بوخارست مدينة
 2017 حزيراد/ يونيه 12-14

 

 الكارييب البحر من عة يف النامية الصررررغري  اجلزرية الدو  بشرررر د  قلي ية     وروررررة
 املس دامة ال ن ية وأهداف

 اسبانيا ميناء
 (وتوابغو ترينداد)

 2017 حزيراد/ يونيه 20-21
 

 أواغادوغو األطفا  تغذية تعزيز بش د والوس ى الغربية أفريعيا لربملاان   قلي ية ندو 
 (وفاس بور ينا)

 2017 حزيراد/ يونيه 27-29
 معرتح غري هنا ي( اريخال )
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خ وطنية حعا ق  ىل اإلنسررررررررررررررراد حلعوق الدولية ا ل زاما  ترمجة حو   قلي ية ندو 

 امل حد  لألمو ال ابع اإلنساد حعوق جملس     يف الربملاان  مسامهة
 

 السلفادور
 2017 يوليو/  متوز م  األو  النصف

 (ال اريخسي و أت يد )
 

 ابل ن ية املعين املسر وى الرفيع السرياسري امل حد  األمو من دى يف الربملاين ا    اع
 املس دامة

 نيويورك
 2017 يوليو/  متوز من صف
 (ال اريخسي و أت يد )

 

 
 أفريعيا يف الشباب للربملانيني  قلي يةندو  
 

 (نيجرياي) أبو ا
 2017 يوليومتوز/ 

 

 
 مر ز ينظ هررا اليت والربملررانيني الربملررانيني للبرراحثني  شررررررررررررررر  الثررالثررة الع رر  وروررررررررررررررررة
 الدويل الربملاين ا حتاد وبر اية ها   امعة يف ال شريعية الدراسا 

 

 (امل حد  امل لكة) ورو س ود
 2017 يوليومتوز/  29-30

 

 ال ن ية أهداف تنفيذ ومواصلة الربملانية العدرا  بناء بش د الثانية األقالي ية الندو 
 املس دامة

 

 (الصني) بكني
 2017 سب  ربأيلو / 

 

 ال جار  منظ ة حو  الربملاين لل ؤمتر ال و يهية للجنة والثالثود ال اسررررررررررررررعة الدور 
 العاملية

 (سويسرا)  نيف
 أ  وبرتشري  أو /  – سب  ربأيلو  /

2017 
 (ال اريخ أت يد ي وس)

 

 (سويسرا)  نيف العاملية ال جار  ملنظ ة السنوي العام املن دى  طار يف الربملانية الدور 
 أ  وبرتشري  أو /  – سب  ربأيلو  /

2017 
 (ال اريخ أت يد ي وس)
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 بيرتسبور  ساد لالحتاد الربملاين الدويل وا    ا ا  ذا  الصلة 137العامة  اجل عية
 (الروسي ا حتاد)

 أ  وبر/  األو  تشري  14-18
2017 

 انععاد مبناسررررربة ال ف  حعوق ومحاية تعزيز يف الربملاد مسرررررامهة بشررررر د  قلي ية ندو 
 ( CEMAC) أفريعيا لوسط والنعدية ا ق صادية لج ا ةل الربملانية الدور 

 (CEMAC) ربملاداملعر الر يسي ل
 (ا س وا ية غينيا) ما بو

/  الثاين تشري  - أ  وبر/  األو  تشري 
 2017 نوف رب

 (ال اريخ أت يد ي وس)
 

 املنررررراخ ب غري املعين امل حرررررد  األمو مؤمتر انععررررراد مبنررررراسرررررررررررررربرررررة الربملررررراين ا    ررررراع
(COP23/CMP13 ) 

 بود
 )أملانيا(

 2017 نوف ربتشري  الثاين/  12
 

 أوتوا الشباب للربملانيني الرابع العاملي املؤمتر
 ( ندا)

 2017 نوف ربتشري  الثاين/  17-18
 

 فالي ا ابهلجر  املعين الدويل املؤمتر
 (مال ة)

 نوف ربتشري  الثاين/  م  الثاين النصف)
2017) 

 

 العاملية ال جار  منظ ة بش د الربملاين لل ؤمتر السنوية الدور 
 

  يرس بينوس
 (األر ن ني)

 ديس رب انود األو /   11-14
2017 
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 وهيئة الدويل، الربملاين ا حتاد  طار املشرروع املشررتك بني يف اجلندرية املسراوا  جلاد مؤمتر
 الرت ي الربملاد يف والر   لل رأ  الفرص ب كافؤ املعنية واللجنة لل رأ ، امل حد  األمو
 

 سي و أت يد املكاد
 (2017  ام م  الثاين النصف)

 أت يد املكاد وال اريخسي و  1540 األم  جملس قرار وتنفيذ حو  الربملاان  اإلقلي ية الندو 
 بوليفيا الربملاان  لرؤساء  شر الثاين ا    اع

 )سي و أت يد املكاد وال اريخ(
 

 سي و أت يد املكاد وال اريخ اإلرهاب مكافحة مؤمتر
 املكسيك اهلجر  حو  ندو   قلي ية

 )سي و أت يد املكاد وال اريخ(
 املايل اإلورررررررررررررراك بشررررررررررررر د الكارييب البحر ومن عة الالتينية أمريكا لربملاان   قلي ية ندو 
 لل رأ 

 املكسيك
 )سي و أت يد املكاد وال اريخ(

 
 م  للحد الدولية وا سرررررررررتاتيجية الدويل الربملاين ا حتاد بني مشرررررررررت ة  قلي ية دود ندو 

 املسررر دامة ال ن ية وخ ة الكوارث خماطر م  احلد بشررر د آسررريا وررررق مشا  يف الكوارث
 2030 لعام

 سيو 
 ( وراي  مجهورية)
 (سي و أت يد ال اريخ)

  نيف لالحتاد الربملاين الدويل 138اجل عية العامة 
 (سويسرا)

 2018 مارس/  آذار 24-28
 وآسررريا والوسررر ى الشررررقية أورواب لربملاان  املسررر دامة ال ن ية أهداف بشررر د  قلي ية ندو 

 الوس ى
 بلغراد

 (صربيا)
2018 

 )سي و أت يد ال اريخ(
 

 ال ن ية أهداف حتعيق حو  آسرررررررررررررريا  نوب لرؤسرررررررررررررراء الربملاان  يف الثالث الع ة مؤمتر
 املس دامة

 سري نكا
2018 

 )سي و أت يد ال اريخ(
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 137 اجلمعية أعمال جدول
 

 (2017 أكتوبر/  األول تشرين 18-14 الروسي، االحتاد بطرسربغ، سان)
 

 .137 العامة اجل عية ر يس ونواب ر يس ان خاب .1
 .العامة اجل عية أ  ا   دو  يف طارئ بند  دراج طلبا  يف النظر .2
 .املناقشة العامة .3
 اللجنة) الدميعراطية بشرر د العاملي لإل الد العشررري  السررنوية الذ رىخ خرباتنا امل نو ة تباد  .4

 .(اإلنساد وحعوق ابلدميعراطية املعنية الدا  ة
 وال جار ؛وال  وي   املسررررررررررررر دامة، ال ن ية ؛نيالدولي واألم  السرررررررررررررالمخ الدا  ة اللجاد تعارير .5

 .امل حد  األمو ووؤود
 مجعية يف اإلنسرررررررررررراد وحعوق ابلدميعراطية املعنية الدا  ة للجنة املوضرررررررررررروع البند  لى املوافعة .6

 .املعرري  وتعيني 139 رررررال الدويل الربملاين ا حتاد
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 للربملانيني اإلنسان حبقوق املتعلقة القرارات
 

 فنزويال

-VEN / 10  بيلريي بياجيو 
- VEN / 11  مونتيل سانشيز خوسيه 
-VEN / 12  كالريت  اليمان هريانن 

VEN / 13 - كابريرا  بالنكو ريتشارد 
VEN / 14  - ماردو ريتشارد 
VEN / 15 - ماركانو غوستافو 
VEN / 16 - بورخيس خوليو 
VEN / 17 - كالديرا  كارلوس  خوان 
VEN / 18 - (سيدة) ماتشادو كورينا  ماراي 
VEN / 19 - (سيدة) براتشو نورا 
VEN / 20 - غارسيا إمساعيل 
VEN / 21 - سيغاال غوميز إدواردو 
VEN / 22 - دافيال وليام 
VEN / 23 - (سيدة) أرانغورين مرسيدس ماراي 

VEN24 - (سيدة) غواروال نريما 
VEN25 - إيغارزا خوليو 
VEN26 - غوزاماان روميل 

VEN/ 27 – مانتيال روزميت 
VEN28 - برييتو انزو 
VEN29 - سوجو جيلربتو 
VEN30 - كارو  جيلبري 
VEN31 - فلوريدو لويس 
VEN32 - غونزاليز يودورو 
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 للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل  200معتمد ابإلمجاع يف الدورة الـ ر قرا
 ( 2017أبريل/نيسان  5)دكا 

 
 اجمللس احلا و لالحتاد الربملاين الدويل،

 
والذي ي ناو   ،VEN / 10-23 العضااي املعروضة يف امللف الذي     ا سو ىل   ذ يشري

 الوحد  طاولة املعارضة السابعة، ا  الف م  أ ضاء طالت اليت اإلنساد حعوق امل علعة ابن ها ا  الد اوى
الذي مت تبناه اجمللس احلا و يف  و ىل العرار السابق، الفنزويلي ال شريعي اجمللس يف ،(MUD) الدميعراطية
 السيد ،بيلريي السيد األ ضاء، هؤ ء م  أد اىل و ذ يشري (؛2016)تشري  األو /أ  وبر  199دورته الر
الذي   دافيال والسيد غارسيا السيد براتشو، السيد  بورخيس، السيد بالنكو، السيد الي اد، والسيد سانشيز،

حيث حصلت فيها  2015  انود األو /ديس رب/ 6 يف  ر  اليت الربملانية ا ن خااب  يف ان خاهبو أُ يد  
العضااي املعروضة يف امللف الذي  اىل و ذ يشري أيضاً .  لى أغلبية املعا د  MUDطاولة الوحد  الدميعراطية

 لل ر  الدميعراطية الذي  ان خبوا والذي ي علق ابلربملانني م  طاولة الوحد  ،VEN / 24-29     ا سو
 ،2015  ام يف األوىل

 
غونزاليز  يودورو السيد  ارو،   يلبري و ذ  اد قد ُ رض  ليه قب  هذا، العضااي اجلديد  اخلاصة ابلسيد

 حعوق جلنة قب  م  وتلك العضااي اليت مت فحصها ،2015  ام يف ان خبوا الذي  فلوريدو، لويس والسيد
 ،(املنعحة وامل ارسا  للعوا د األو  امللحق) ومعاجلة الشكاوى فحص إل راءا  وفعا للربملانيني اإلنساد

طاولة الوحد    ىل املن  ود والربملانيود املدَّ ود ابن ظام يعدمها اليت املعلوما  و ذ أيخذ بعني ا   بار
 ، 2017 نيساد/أبري  3 اللجنة اليت  عد  يف مع ا س  اع  لسة وخال  الدميعراطية

 فيفاس داريو السيد م  2017 آذار/مارس 12و ذ أيخذ بعني ا   بار الرسالة املعدمة ب اريخ 
 يف للسيدا  )بلوك دو   ابتراي( الفنزويلية الربملانية اجمل و ة ومنسق الفنزويلية الوطنية  ضو اجل عية فيالسكو،

و ذ  .2017 نيساد/أبري  3يف  مع اللجنة ا س  اع  لسة يف قدمها اليت واملعلوما  الالتينية، أمريكا برملاد
 الدويل وتلك اليت أ رصا األمانة الربملاين ا حتاد  ام أمني مع امل عدد  أيخذ بعني ا   بار أيضًا ا تصا  

علوما  امل  ىل، يشرييف  نيف،  امل حد  األمو لدى الفنزويلية الدا  ة البعثة مع الدويل الربملاين العامة لالحتاد
 خفي ا ي علق ابلعضااي السابعةحو  هذا امللف  ال الية
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 بالنكو والسيد اليمان السيد سانشيز، السيد السيد بيلريي، •
اجلنا ية.  لك  مع بعا هو خاضعني لإل راءا  الربملانية، و ي هو مب ارسة األربعة اس  ر الر ا   -

فعد قام هؤ ء  م  الصحة، وهو أمر  تنفيه السل ا .   أساس هلا حبس  املد ني، فإد اإل راءا 
حيث مت آنذاك ا  عا     م   ،2010 أيلو / سب  رب األمة يف ان خاهبو يف جملس ابل حريض قب 
 و انود األو /ديس رب سانشيز، فب  أد ي و  طالق سراحه ا يف وباط/فرباير والسيدالسيد بيلريي 

 ،  لى ال ويل. 2011
 ماردو السيد ريتشارد •
الوطنية  اجل عية ر يس  ابيلو،  ديوسدادو وطبعاً لل عارير، فعد أبدى السيد ،2013 وباط/فرباير 5 يف -

 ماردو السيد أبد العا لة للفرضية الد و   والشيكا  و رب الوث ق العامة العادية، الدور  أثناء يف آنذاك،
املدَّ ي  يؤ د. املشروع غري منزلة اإلثراءاألمر يرقى  ىل  قا الً أبد هذا ثلث، طرف ترب ا  م  اس فاد
 .مزور ً  و يصا  ٍ  اجل عية  منا  اد ويكا ٍ  أورده ر يس أد ما

رمسياً  ذد احملك ة العليا للس اح ابختاذ  احملك ة  ام مد ي مك   طل  ،2013 آذار/مارس 12 يف -
معدمة ضده  حعًا  صاما   األموا ، وغس  الضرييب ال هرب ب ه ة ماردو اإل راءا  حبق السيد

 و يصا   واليت  انت تس ند، حبس  املد ي،  ىل ويكا  آنذاك، الوطنية اجل عية ر يس م  قب 
 ؛2014 متوز/يونيو 25 مزور . حبس  السل ا ، مت تو يه ا صام بشك  رمسي  ىل السيد ماردو يف

 اجلنا ية؛ يف اختاذ اإل راءا ي ض   امللف معلوما  تفيد أبد السل ا  قد أحرز  أي تعدم     -
 أرانغورين مرسيدس ماراي السيدة •
آرانغوري   السيد  احلصانة    الربملانية الوطنية اجل عية رفعت ،2013 تشري  الثاين/نوف رب 12 يف -

املد ي أد العضية  يؤ د .يف احملك ة وال نظيو اإل رامي ب و يه صو ت علق ابلفساد للس اح وذلك
 2008  ام منذ ان  ة ب   هنا  انت فعط، ليست  ارية    الصحة آرانغوري  السيد املرفو ة ضد 

أفاد  السل ا  أبد احملك ة .   از  ال شريع ال  كيين أ   فعط م  2013  ام حتريكها يف وأ يد
 اب  عاهلا؛ أمراً  2014  انود األو /ديس رب  10املكلفة ابلعضية أصدر  يف 

 اجلنا ية؛ تفيد أبد السل ا  قد أحرز  أي تعدم يف اختاذ اإل راءا ي ض   امللف معلوما     -
 ماتشادو كورينا  السيدة ماراي •
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 العامة، اجللسة يف مناقشا  أي دود م  الوطنية، اجل عية أ ل  ر يس ،2014 آذار/مارس 24 يف -
 الدا و لل جلس بدي  بن ا    ث  بعد أد ا   دصا حكومة م  و ي ها ماتشادو أنه مت جتريد السيد 

 ي ا   وذلك ،2014 مارس ا   اع يف ،DC واون  ، يف( OAS) األمريكية الدو  ملنظ ة
 فنزويال؛ يف م  تعدمي  رضها حو  الظروف ت  ك 

  حعاً، مت البدء ب حعيعني  نا يني ضد السيد  ماتشادو. يفيد املد ي أبد ال حعيعا  تس ند  ىل -
. العنف  لى ولل حريض واغ يا   ابنعالب للعيام مز ومة مؤامر  يف م ه ة ابل ورط  انت  أهنا مزا و
 ،2014  ام  انود األو /ديس رب  3 ا صاما  والشكاوى املرفو ة ضدها. يف ماتشادو السيد  نفت

 ت علق   ي ض   امللف أي معلوما . العام املد ي مك   قب  م  أُفيد أبنه مت س وُق صو رمسية
 لإل راءا ؛  احلايل ابلوضع

 وا باصا ماتشادو و  فا ها م  السيد  ب غرمي للج هورية العام قام املراق  ،2015  ام متوز 14 يف -
 انود   يف الربملانيةوهذا ما وقف حا اًل ابل ايل يف و ه ني ها للرتوح لالن خااب   وهراً، 12 ملد 

س  املد ي، مل يك    فاء السيد  حب .الوطنية يف اجل عية لو ية  ضافية  عضو 2015 األو /ديس رب
 ماتشادو م  مهامها مناسباً  لى اإلطالق،   ا  نه مل يك  دس ورايً و اد ميث  ان ها اً حلعوق اإلنساد؛ 

 كالديرا  كارلوس  خوان سيدال •
 مس ند   ىل املاد   الديرا،  السيد مبحا  ة العليا احملك ة أذنت ،2014 تشري  الثاين/نوف رب 26 يف -

فإد األ  ا   قضا ي، للحكو وخالفاً  اد ى معدم البال  أنه،. اجلنا ية اإل راءا  قانود م  380
غري   صوتياً  رأى املد ي أد تسجيالً .  لى أساسها ليست جبرا و  الديرا  السيد اليت سي و ال حعيق مع

 أموا   لعي -قانوين  الديرا ابلعيام بع   غري  السيد ي آمرود ل وريط أوخاص قانوين يظهر  د 
 يع رب فنزويال، أوار املد ي أنه، يف. اجل هور نظر  نايًة يف يبدو-ان خاب الع د  خاصة حل لة

 السياسية أمراً حمظوراً؛ وا ن خااب  األحزاب حل ال  العام ال  وي 

 

 غارسيا إمساعيل السيد •
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 يف قضية احملا  ة قب  ما إل راءا  طلباً  العليا احملك ة أيد  ،2014  ام الثاين/نوف رب تشري  يف -
 رى  ال شهري به، والذي أنه متَّ  يد ي الذي  ارفاخا   غارسيا م  قب  اجلنرا  السيد مرفو ة ضد
أوار . املخدرا  صري  امل حد  ب ه ة الو اي  حكومة م  طل   لى بناءً  أرواب يف اح جازه يف
 اجلنرا   ارفاخا   عق معأد  العام املد ي رمسيًا  ىل مك   طل  غارسيا السيد أد ا د اء  ىل

 احلعا ق هذه م  احملك ة العليا مل أتخذ أايً  فإد حبس  ا د اء،. اإل رامي النشاط املز ومة يف لص الته
  لى ال ل . قب  املوافعة اب   بار

 روميل غزاماان والسيد إيغارزا خوليو السيد نريما غوروال، السيدة •
 م   دد العليا تعليق يف احملك ة ا ن خابية الدا ر  أمر  ،2015  ام  انود األو /ديس رب  30 يف -

 خال  ا ح يا  ابد اءا  ي علق احلكو. األمازود لو ية ا ن خايب اجمللس    الصادر  اإل الد أ  ا 
طاولة  املعارضة السابق، ا  الف م  مجيعهو) غزاماان والسيد  يغارزا السيد ان خاب السيد  غورو ،

 اد (.   PSUV املوحد ا ورتا ي احلزب م ) تديو ميغي  والسيد ( MUDالدميعراطيةالوحد  
ما  اد  الوطنية اجل عية م  ن ا   هذا ال عليق تعليص أغلبية الثلثني "لل عارضة"، األغلبية اآلد، يف

 وهذا ما يع رب،  ذاً، أمراً ابلغ األمهية؛ اهلامة، العرارا  بعض لي كنها م  اختاذ
  ا وقرر  أد أيخذ   احلكو، هذا جتاه  الوطنية اجل عية قرر  ،2016  ام نود الثاين/يناير ا  5 يف -

 أد  رتم املوحد اخ ار ا ورتا ي احلزب م  تديو أد السيد م  الرغو  لى معا دهو، أمازود نواب
 يصدر    قرار أي العليا أد احملك ة قرر  ،2016  ام  انود الثاين/يناير  11 يوم. احملك ة أمر

  لى الذي   لعت احملك ة ) ضوي هو(، الربملاد، دام أ ضاء ما ابطالً  سيكود الوطنية اجل عية
و ه  يف ال عاضي مواصلة MUDطاولة الوحد  الدميعراطية بدايًة، قرر حتالف أحزاب . معا دهو

مغادر   الذي   لعت  ضوي هو األ ضاء طل  ،2016  انود الثاين/يناير  13احملك ة، لك  يف 
 أ ثر مالءمًة للعود   ىل يف الربملاد،  لى أم  توفر وروط خسار  صف هو    ضاء دود" ال شريعيا 
 ". معا دهو

 العود   ىل أمازود و ية    املعلعة  ضوي هو يف الربملاد قرر األ ضاء ،2016  ام متوز 21 يف -
 والعاضي بوقف ان خاهبو؛ العليا لل حك ةالوطنية،  لى الرغو م  العرار السابق  اجل عية يف معا دهو
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، وأ لنت احملك ة العليا مر  أخرى أد أي قرار ي خذ م  قب  2016آب/أغس س  ام  1يف   -
معا دهو، وأ لنت  ذلك أد أ ضاء   لىاجل عية الوطنية ل  يكود سلي اً ل املا بعي أ ضاء الربملاد 

قاموا ابن هاك حرمة  ملاد م  املعارضة )األغلبية اآلد(الربملاد املعلعة  ضوي هو ابإلضافة  ىل أ ضاء الرب 
 أد يكود  رضة لل حا  ة اجلنا ية؛ابل ايل ميك  احملك ة، و 

م  مصادر  الوطنية اجل عية ،2016 أغس س فنزويال، منذ ر يس ن يجة هلذا ا ن هاك امل واص ، حرم -
   لها؛ تكاليف يةل غ  الالزمة متوي  نشاطها، مبا يف ذلك روات  أ ضا ها واألموا 

 اخلصوص، مت ان خاب و ه  لى. العليا احملك ة اس عاللية قصور حو  املخاوف أ د ا ن هاك جمدداً  -
بشك   يك  مل  د يرتبط بعضهو بشك  وثيق، قاٍض بدي  لدى احملك ة، 21و العضا  م  13

واحد  وهر غضود يف و ي ها املن هية الوطنية اجل عية قب  م   ج ٍ   لى احلا و مباور، مع احلزب
 اجل عية يف  سعاط أغلبية احلزب احلا و ىل  2015  انود األو /ديس رب  6 أد أفضت ان خااب  بعد

 ؛2016 يناير 5 س  وىل مهامها يف واليت حديثاً، املن خبة الوطنية
 كارو  جيلربت للسيد اجلديدة القضية •
 البوليفارية املخابرا   هاز م  ضباطقام  ،2017  انود الثاين/يناير  11أهنى ا د اء أبنه يف  -

(SEBIN ) ا   عا  مر ز موقوفًا يف يزا  وهو   تعسفي، اب  عا  وتوقيف السيد  ارو بشك 
يش كي ا د اء م    راء . و ية غواريكو يف موروس لوس دي خواد ساد يف" خوليو دي 26"

 الدس ور م  261 و 49 و 28 ويف هذا خمالفة لل واد  سكرية، حمك ة أمام حما  ة السيد  ارو
 العاضي؛ أمام املناس  لل ثو  الوقت يف يعدَّم   ا ويش كي ا د اء م  أد السيد  ارو مل  الفنزويلي،

 اجلديدة والتطورات غونزاليز يودورو والسيد فلوريدو لويس السيد لكل من اجلديدة القضااي •
 دافيال  وليام فيما يتعلق ابلسيد

فنزويال   ىل الوطين، وال كام  يف اجمللس السياد  اخلار ية، العالقا  جلنة ر يس فلوريدو، السيد  اد -
 موظفو صادر  ودته، لدى. اخلارج يف برملانية أداء وا با  بعد 2017  انود الثاين/يناير  27 يف

. اجلواز بسرقة تفيد رمسية وكوى بسب  وأخربوه أبنه مت  لغاء )صالحية( اجلواز سفره،  واز اهلجر 
 ب اقة ابس خدام املر  وهذه اخلارج،  ىل ابلسفر يهو   فلوريدو السيد  اد  ،2017 وباط/فرباير 6 يف

 خاضعا  اد  أنه له قي   ندما بني الدو  األ ضاء ملن عة املري وسور، السفر اليت تكف  له هوي ه،
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 ىل فنزويال  دافيال ر ع  ىل السيد ،2017 وباط/فرباير 7 ابملث ، يف .البالد مغادرته  ظر ألمر
 ،أد  واز سفره  اد قد سرق اهلجر  اخلارج،  ندما أبلغه ضباط  ىل السفر ووك  لى حيث  اد

 ىل  غونزاليس ر ع  ىل السيد ،2017 آذار/مارس 21 ابملث ، يف ومت  ب ا  مفعوله تبعًا لذلك.
  ب ا  )صالحية(  واز اهلجر  اخلارج،  ندما أبلغه ضباط  ىل السفر ووك  لى فنزويال  ندما  اد

 رمسية تفيد بسرقة اجلواز املذ ور،بسب  وكوى  سفره
يف  السفر  وازا  سرقة معدمة حو  رمسية وكوى ا د اء  دم و ود أي يؤ د الثالث، العضااي يف -

و   هي تعسفية الثالثة امل خذ  حبق الربملانيني ال دابري     ا ويع رب ا د اء أد  .  سابق أي وقت
 يف املشار ة الراغبني يف وتسكيت الربملانيني و  يعدو الغرض منها مضايعة قانوين، أساستسند  ىل 

 فنزويال، يف السياسي لل وقف ان عادهو    لل عبري الدولية احملاف 

 يف فنزويال  ىل للربملانيني اإلنساد حعوق جلنة م  أنه  اد م  املعرر أد ي و ه وفد    ىل يشري  ذ
 العضااي اليت ن جت    هذه العضااي،    أنه مت أت ي  أخرى، أمور بني م  ملعاجلة، 2013 حزيراد/يونيو

 امل لوبة، ا    ا ا  ل نظيو الوقت املزيد م  الربملانية السل ا  منح أ   م  األخري  اللحظة يف البعثة

وم  س ل ف ه يف  الوطنية للج عية احلايل الر يس الرسا   العديد  املعدمة م  ا   بار بعني  ذ أيخذ
 د  ه فيها    واليت أ رب ،2016 تشري  األو /أ  وبر 17 ب اريخ رسال ه املس ر  ذلك يف مبا املنص ،
 ال عدي بش د خماوفه ابإلضافة  ىل  براز ممك ، وقت أقرب ت و يف أد ضرور   لى وودد اللجنة، مله ة الكام 

 الوطنية، اجل عية سل ا   لى والعضا ية ال نفيذية السل ا  قب  م 

 م  بدءاً  فنزويال اىل  ذ أيخذ بعني ا   بار أنه مت  لغاء زاير  اللجنة، اليت  اد م  املعرر أد ت و ه
 األمني  ىل رسالة  رب الربيد ا لكرتوين مو هة تلعي بعد األخري  اللحظة ، يف2017 آذار/مارس 20-22
 الفنزويلية الوطنية اجل عية  ضو فيالسكو، فيفاس داريو السيدم  قب   مرسلةً الدويل،  الربملاين لالحتاد العام

امل لوبة  ال  وري  منح ورفض الالتينية، أمريكا برملاد يف ابتراي(   دي )بلوك الفنزويلية الربملانية اجمل و ة ومنسق
 مت-و"ه  ذ يعو يف رسال  ، ما ينهي به السيد داريو فيفاسو ذ أيخذ بعني ا   بار أيضاً  ألحد أ ضاء البعثة؛

 يف النا حة سيادته زاير  خال  ذلك يف مبا سابعة، يف مناسبا  بالدان يف الدويل الربملاين اب حتاد الرتحي 
فهي  وهكذا، الدس ورية؛ مهامها حدود خارج حالياً  ت صرف الوطنية اجل عية فإد ذلك، ومع. 2016  ام
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 الربملانية الدويل" واجمل و ة الربملاين ا حتاد مث  الدوليةأمام املنظ ا   ال شريعية السل ة ب  ثي  خمولة غري
 حلس  الالزمة والع لية والسياسية فإنه   ميك  توفري الشروط العانونية"وابل ايل  ابتراي(   دو )بلوك الفنزويلية

 ظروف يف هذه الشروط  ا ميك  توفري مث    الدويل الربملاين ا حتاد للربملانيني يف اإلنساد حعوق جلنة زاير  سري
 ، " خم لفة

 يف واليت ال عى ،2016  ام أواخر يف  ىل فنزويال العام اليت قام هبا األمني الرمسية الزاير   ىل يشري و ذ
 أحزاب م  وبرملانيني املظامل وأمني الوطنية، اجل عية ر يس فنزويال، خالهلا، م  بني  ها  أخرى، ر يس

  ىل تعرير و ذ يشري أيضاً  البعثة اليت خ  ت هلا اللجنة؛ أسس هذه وضعت زايرته و ىل أد واملعارضة، األغلبية
و ذ أيخذ بعني ا   بار تعرير األمني العام  مه  ه؛ حو  2016 أ  وبر يف اللجنة املرفوع  ىل العام األمني

 دورصا احلالية، يف املرفوع  ىل اللجنة

 بوساطة ،2017 وباط/فرباير  ىل 2016 بني أاير/مايواجلهود اليت بُذلت يف الفرت  ما   ىل يشري و ذ
السابعني  أسبانيا السابق، والرؤساء ر يس وزراء ،UNASURاجلنوبية  أمريكا دو   حتاد العام األمني

 السياسية األطراف و حعاً ر يس الفاتيكاد السابق، وذلك هبدف تعري  وبن ا، الدومينيكاد لك  م  مجهورية
 تشري  األو /أ  وبر 30 يف الرمسية  امة حيث أفضت هذه اجلهود  ىل  عد  لسا  م  بعضها البعض،

 فعد توقف ذلك، ومع. السياسي احلوار قضااي يف للبت 2016 تشري  الثاين/نوف رب 12 و 11 و 2016
 قدماً، املضي مت ال وص   ليه و يفية ما حو  اخلالفا  ظ  يف  حق، وقت يف احلوار

 اجل عية سل ا  توليها ،2017 آذار/مارس 29قرار احملك ة العليا يف  بارو ذ أيخذ بعني ا   
  حعاً  فيفاس، داريو للسيد وفعاً  . لى ا  بار أد هذه األخري  اس  ر  يف ان هاك أحكامها مؤق اً، الوطنية
معاينة نص هذه للرتا ع    قرارها. مل ي س َّ  العليا فعد سار ت احملك ة الوطين، الدفاع جمللس طارئ     اع

 العرار منذ اختاذه،

الوطنية،  اجل عية ر يس موافعة م  الرغو و لى احلا و، حيا   دم ترحي  احلزب أسفه ابلغ    يعرب .1
أ ضاء هذه البعثة، يف الوقت الذي    ألحد أتوري  رفض منح و  ا مت األوقا  م  وقت يف ابلبعثة

 السياسية األزمة خلفية ي علق ابلعضااي املنظور  و لىأنه، وفي ا  يزا  فيه )اجمللس احلا و( مع نعاً 



134 
 

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
                                                             2017أاير/ مايو   15    

 

وأيم  بناءً ما . برز  حىت اآلد اليت والعضااي املخاوف معاجلة يف تسا د ميك  للبعثة أد احلالية،
 قري ؛ وقت أد جتد طريعها للعيام مبه  ها يف ، أنه   يزا  إبمكاد البعثةتعدم

 هذا أد  ديد م  ويؤ د الوطين؛ اجمللس أ ضاء م  ربعةأ تعليق  ضوية  س  رار يويل أمهية ابلغة .2
ب  جيرد دوا رهو م  ال  ثي   الفردية فحس ، السياسية حعوقهو وبشك  مباور يف فعط يؤثر   األمر

 حضور سي ا   الربملانية، و ي هو مب ارسة لعدم الس اح هلؤ ء الربملانيني   جيد سبباً  يف الربملاد؛
  ا و نه   جيد سببًا أيضاً،   الرباء ؛  فرتاض األساسي املبدأ مع ي  اوى الذيالربملاد،   لسا 

م   وهراً   شر س ة لعدم قيام احملك ة العليا، يف قضية ذا  أمهية  هذه، إبصدار حك ها بعد
 جل يع الوا   ا ه  ام  يالء و ه السر ة، مع  لى بذلك للعيام العليا احملك ة يد و. ا ن خااب 

 )   أنفسهو(؛ الدفاع املعنيني يف حلق الكام  ا حرتام ومع احلعا ق
 اجل عية اختذصا اليت العرارا  واليت تعل  أد العليا، احملك ة قب  امل خذ  م  الالحعة األحكام أديرى  .3

 بعيد؛هي أحكام  ا ر   ىل حد  الربملاد،     يف الربملانيود مشار ود بعي ل املا وابطلةً   غيةً  الوطنية
ون يجةً هلذا الوضع العا و،  ، افة   ضا هاوأب ك    الوطنية حيا  حرماد اجل عية قلق ابلغ، و ذ يساوره .4

وهذا ما يعوض ابل ايل بشك   دّ ي  بع لهو، لعيامهو املالية واليت هي حق هلو والالزمة م  املوارد
 نفس الوقت يف ويؤ دملعاجلة هذه العضية  لى و ه السر ة؛  السل ا  املعنية  ث الربملاد؛ فعالية  
 دس وراي؛ وصالحياصا احملدد  و ي ها حبدود ألد تعوم  افة أطراف الدولة ابلع   احلا ة  

 أ رب سياسية أزمة هي  زء م  الوطين اجمللس أ ضاء م   ضوية أربعة العضية املرتب ة ب عليق أبد يعر   .5
 ال رفني  ال  يد و السياسي؛ احلوار خال  أد جتد طريعها  ىل احل  فعط م واليت ميك   فنزويال، يف

 م  يؤ د الرمسيني؛ الوس اء مبسا د  السياسي احلوار ابس ئناف الكام  ولالل زام نية حبس  للع  
 املزيد تلعي وي  ىن الوساطة هذه؛  هود  ام  لد و  اس عداد  لى الدويل الربملاين ا حتاد أد  ديد
 الد و بشك  أفض ؛ هذا م  خالهلا تعدميه ميك  اليت الكيفية حو  الرمسية املعلوما  م 

 اح  ا     املزيد وأيم  يف معرفة سو و؛ والسيد مان يا إلطالق سراح    م  السيد يبدي سروره .6
 ال فاصي احلصو   لى  يف يرغ  الربملانية؛ و ي ه والس اح له ابل ايل مب ابعة بري و  طالق سراح السيد

تس ند  ليها ا صاما  املو هة ضده و ذلك املرحلة اليت  اليت العانونية حو  الوقا ع واألسباب مجيعها
 العانونية؛ وصلت  ليها اإل راءا 



135 
 

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
                                                             2017أاير/ مايو   15    

 

احلاليني والسابعني  ت علق بعضااي الربملانيني سابعة، أولية خماوف    أسئل ه السابعة، فضالً  يؤ د  لى .7
، 2015 ديس رب ان خااب  قب  اللجنة قب  م  والدراسة البحث قيد قبالً الذي   انت قضاايهو 

امل خذ   العانونية لإل راءا  العانونية ابلوقا ع واملربرا  األو  املعام هذه األسئلة واملخاوف يف وت علق
  نهو؛ الربملانية احلصانة حبعهو بشك  فردي، واليت ت علق أيضاً برفع

 دافيال، والسيد فلوريس والسيد غونزاليس، السيد سفر مفا ي   وازا   ب ا  حيا    يق بعلق يشعر .8
 املزا و ليس بوسعنا    أد خنلص  ىل أد مث  هذا األمر يد و.  دية مربرا  أي دود يبدو ما  لى

  ىل ويهدف والربملاين، السياسي لع لهو ان عام الواقع يف العا لة أبد  ب ا  مفا ي   وازا  السفر هو
السل ا  املعنية  لى   اد    ث الدولية؛ احملاف  يف فنزويال يف الظروف    ال حدث م  منعهو

 مث  هذه احلوادث؛ تكرار وقوع و لى منع  ناح السر ة،  لى السفر  وازا 
 حصان ه منها ا د اء امل علق بعدم احرتام وخاصة  ارو،  امل علعة ابلسيد يبدي ان باهه  ىل ا د اءا  .9

رمسية حو  هذه  ابحلصو   لى معلوما  يرغ .  سكرية وابح  ا  حما   ه أمام حمك ة الربملانية
 املسا   وحو  ا صاما  احملدد  املو هة ضده و ذلك حو  احلعا ق اليت تس ند  ليها هذه ا صاما ؛

 طرف  ىل املدَّ ني و ىل أيّ    ىل السل ا  املخ صة، العرار هذا ينع  أد العام األمني م  ي ل  .10
 صلة؛ ذا   عدمي معلوما ميك  أد يكود يف وضع يس ح له ب ثلث

 .يف الوقت املناس  وأد تعدم له تعريراً  العضية هذه دراسة تواص  أد اللجنة  ىل ي ل  .11
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 بنغالديش
BGL/14- شاه أمس كرباي (Shah Ams Kibria) 

 
 للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل  200معتمد ابإلمجاع يف الدورة الـ ر قرا

 ( 2017أبريل/نيسان  5)دكا 
 
 

 اجمللس احلا و لالحتاد الربملاين الدويل،
 

، العضو يف برملاد بنغالديش (Shah Ams Kibria)  ىل قضية السيد واه أمس  رباي  ذ يشري
 197، و ىل العرار الذي تبناه يف دورته الر 2005يف  انود الثاين/يناير  ام الذي اغ ي  يف هجوم بعنبلة يدوية 

  (،2015)تشري  األو /أ  وبر 
 

تشري  األو / أ  وبر  ام  26ب اريخ  السل ا  الربملانيةم   املعدمة رسالةال و ذ أيخذ بعني ا   بار
ر يس، و ضو آخر يف، برملاد بنغالديش ، واملعلوما  املعدمة يف  لسة ا س  اع اليت  عد  مع ان   2016

دَّ ني وغريها م  مصادر  136خال  اجل عية الر
ُ
لالحتاد الربملاين الدويل، ابإلضافة  ىل املعلوما  املعدمة م  امل

 املعلوما ،
 

 علوما  املس فيضة حو  هذا امللف،  ىل ما يليخامل، م  بني يشري
م   ان  ضباط ال حعيق ل حوي  جمرى العدالة. منذ  لةٍ حماو  أثبت ال حعيق األويل يف ا غ يا  و ود   -

حر ة اجلهاد م شددي   سالميني ين  ود  ىل مت توريط ، 2007آذار/مارس  يف ال حعيق ف ح  اد  
 Mufti Hannan) (، مب  يف ذلك ز يو احلر ة السيد املفيت حناد املنشيHuji)اإلسالمي 

Munshi).  فعد مت ا  عا   د  أوخاص، مب  2010زار  الداخلية يف العام و وحبس  تعرير ،
 Mizanur Rahmanميثو قاما ب فجري العنبلة )السيد ميزانور الرمح   الشخصاد اللذادفيهو 
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Mithu  ، والسيد بدر العامل ميزادBadrul Alam Mizan َّابإلضافة  ىل ذلك، فعد مت .)
 ؛لعوا العناب أابق، ب ه ة  يواء ومحاية األفراد الذي  توقيف وزير الدولة للشؤود الداخلية الس

لربملانية، أفضى ال حعيق  ىل أد منظ ة  سالمية م شدد  معرها  ش ري، وي ز  ها احبس  السل ا   -
(  انت قد سا د  السيد املفيت  بد احلنَّاد Abdul Mazid Buttالسيد  بد املزيد اب  )

اجلهاد اإلسالمي يف بنغالديش، يف نع  العناب  م  اب س اد والسيد مو ان تج الدي ، ز يو حر ة 
 ىل بنغالديش  لى نية ارتكاب اغ يا   يف أ زاء خم لفة م  البالد.  شفت ال حعيعا  اإلضافية 

 ؛أيضاً، أد بعض امل ه ني  انوا م وا دي   ندما مت  لعاء العناب   لى السيد  رباي
اصام    حة  (CID) دار  ال حعيعا  اجلنا يةأود ت ، 2011يونيو  ام م  حزيراد/ 20ريف ال -

 ؛وضعهووخصاً آخري ، وطلبت  ىل احملك ة البتَّ يف  14ضد   ضافية
ا  بار أد هذه  الثعة  لى ب ل  حج  وتعدمت  لى   حة ا صام رباي  السيد  ا لة ا رتضت -

أخرى،  خماوف بني م   ا مل تنجح هذه الال حة،   مك  لة، الال حة  انت، م  و هة نظرها، غري
 احلعيعية املدبر  اخلصوص الععو  و ه و لى ا غ يا ،   لية يف امل ورطني األوخاص مجيع حتديد يف

فإنه  ال حعيعا ، ي و   راء املزيد م  مل أ ربت العا لة أيضًا    قلعها، م  أنه ما. لع لية ا غ يا 
  لى  بري  حيث أد هذه البينة  انت قد بُنيْت  ىل حدٍّ  احملك ة،أد تعوم البينة يف م  غري املر ح 

 األسر  ظلت. ال عذي  وط   السج  حيث يد ي امل هو أهنا  ر  حتت يف أ ريت اليت ال حعيعا 
  طال ها ي و مل أنه يف ال حعيعا ، و زاء حعيعة السياسي يف ال دخ  ال  ادي  زاءأيضاً  ابلعلق تشعر

اجلديد ،   ا و نه مت جتاه  معرتحاصا اليت  اد ميك  هلا أد تساهو يف  بشك  من ظو  لى ال  ورا 
 تعدم ال حعيق؛  

 إب راء املزيد م  ال حعيعا . زار ب ل  األسر  وأمر العاضي أقر ،2012  انود الثاين/يناير  يف -
تزامناً  األسر  مع تواص  من ظو  لىس بعى  أهنا  ىل وأوار السيد  رباي حديثاً  املعني ال حعيق ضابط

 مع الشروع ابل حعيق الثالث؛
 لى  السابعة للعضية   ا وحص  ال سجيال  ال حعيق ضابطمت البدء ابل حعيق الثالث، را ع  -

مت  يداع   حة اصام  ديد  . هبو  دد وا  عا  مش بهٍ  حتديد  ىل أفضى ذلك. واهداً  93 وهادا 
 مت حتوي    حة ا صام الثالثة هذه  ىل حمك ة. وخصاً  35ضد  2014 يف تشري  الثاين/ديس رب
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 تزا   . 2015 أيلو /سب  رب 13 ومت ا   ادها يف ،2015 يف حزيراد/يونيو املس عجلة املسا  
 يُ وقع أد يدلوا بشهاداصو؛  واهداً  171 جم و ه ما  ارية، مع احملا  ة   راءا 

 Harrisتشودري ) هاريس املش به هبو اجلدد جند السيدحبس  السل ا  املخ صة، م  بني  -
Chowdhury ضياء خالد  الوزراء لر يس السياسي املس شار Khaleda Zia-  ًيبدو أيضا

 آنذاك، ور يس ز يو املعارضة ضد 2004 آب/أغس س هجوم  اد م ورطاً يف يف  وودري أد السيد
  اد السيد.  لالغ يا  أنه خ ط يف ش بهي الذي ،(Sheikh Hasinaحسينة  الشيخ احلايل الوزراء
قد تواروا     فيهو يف   حة ا صام األخري ، املش به م  آخري  ابإلضافة  ىل اثنني تشودري، هاريس

حيث مت  صدار  الالزمة، اإل راءا   ختاذ األنظار. أ د  سل ا  بنغالديش أهنا أبلغت ا نرتبو 
 تشودري؛  هاريس وعار أمحر ضد السيد 

ال حعيق يف السنوا      من ظ ة  رباي ت لعى حتديثا   السيد مل تعد  ا لة املدَّ ني،حبس  أحد  -
 ال دخ  م  طوي  تريخ  ان   ىل املعلوما ، هذه توفر  حظ املّد ي أد  دم. العليلة املاضية

 ا لة السيد  فعداد ابجمل    ىل أدى ال حعيق وما ن      ذلك م  تدا يا ، يف السياسي، ال  خري
بش د الال ح ني  فعلت   ا    حة ا صام الثالثة، يف األسر  ت ع  مل العضا ية. يف الع لية  رباي الثعة

هناك أفرادًا آخري   أبد يس  ر ا  عاد األسر طبعًا لل عارير، الثعة هذا.  فعداد السابع ني بسب 
رميهو بعد بسب  ال دخ  السياسي،   ا ومل ي و جت احمل  لني، احملرضني م ورطني يف اجلرمية، خباصة

 العدالة؛ م  وتع عد األسر  أد أتخري العدالة هو مبثابة حرماد
 الربملاين ا حتاد مجعية يف أ ريت اليت ا س  اع  لسة خال  بنغالديش نواب جملس أفاد ان   ر يس -

وأبد  الصحيح، ال ريقأد العضية موضو ة اآلد  لى  ،(2015 آذار/مارس هانوي،) 132الر الدويل
 لى يعني م  أنه سيكود  بسر ة وأبنه العضا ية اإل راءا  ابس ك ا  مل زمة سل ا  بنغالديش

و حظ، ان   ر يس جملس النواب، أد ال  خر يف  .هناك تعدم سريع  لى طريق ح  هذه العضية
يف العدالة هو حرماد ال  خري  أد متاماً    ا ا رتف  .سياسية بسب   وام  البداية  اد يف  ال حعيق
  مة الع لية العضا ية، و لى أد هذي  األمريوسال اإل راءا  يف  لى ضرور  الشفافية وأ د منها،

يٍة. مل أساسياد لض اد مل تك   لى  لو  السيد  رباي  ا لة السيد النا   يدرك أبد يك  ن ا   ُمرض 
األسر   لى اطالع )مبجراي  العضية( هي  بعاء احملععني  خب وا  ال حعيق األخري ،   ا ا  رب أد

 تصدر  لناً،   حة ا صام  ندما م  نسخة )السيد النا  ( بنع  روتينية.  ضافة لذلك، تعهد مس لة
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 ت ورا  أي    وحاملا ي و تبنيها م  قب  احملك ة، و  ا وتعهد  ذلك ابس  رار بنع  املعلوما 
   راءا  العضية؛  يف  ديد 

 العضية، الداخلية مراقبة الشؤود وزار  يف الدا  ة لربملانيةا اللجنة واصلت -
 

 الدويل )د ا، الربملاين لالحتاد 136اجل عية الر يف أ ريت اليت ا س  اع  لسة وخال  ،هذا  ىل ابلنظر
 تس غرق يف بنغالديش العضا ية اإل راءا  أد بنغالديش نواب جملس ر يس ان   أ د ((2017نيساد/أبري  

اليت ا رتضت  لى   ليهو وبسب  األسر  بسب  املد ى  بري  حد جنو  ىل ال حعيق يف وأد ال  خري طويال، وق اً 
 ا غ يا  قضية)ت و  لى مساري  م وازيني  منفصلة   راءا  وفق حالياً  جتري احملا  ا . لوا ح ا صام السابعة

 لى حد  وللس اح  الشهود وخصياً     اعلس العضا  حلا ة  اد األمر يس لزم الوقت نظراً (.  وقضية ال فجري
 قوا د مجيع لألفرقاء ابس جواهبو. يف ظ  احلساسية السياسية للعضية، فعد مت  يالؤها  ناية  بري  جلهة احرتام

 املعارضة احلالية، حزب م  املسؤولني م   بار هبو املش به م   دد   الدفاع. وملا  اد وحعوق اجلنا ية اإل راءا 
أبد الع لية هي  للعو  سيدفعاد املعارضة الكفاية، فيه مبا احملك ة يف الع لية، و دم  وهنا وفافةفإد تسرع 

قامت .  ادلة حما  ة لض اد تعاي  األدلة حبرص ودقة وذلك ابل ايل فعد  انت احملك ة .سياسية مؤامر 
 آذار/مارس 29حبيث تععد يف  عبلةامل ومتت برجمة اجللسة اآلد، حىت وأربعني واهداً  احملك ة ابل حعيق مع ثالثة

2017، 
 السيد  رباي وذاك املنفَّذ ضد الشيخة ال شابه امللفت بني اهلجوم ابلعنبلة ضد ا  باره يف يضع و ذ

 ابرزي  اس هدفا أ ضاء م  اهلجومني اللَّذي      أوهر، مع قب  مخسة وغريمها Sheikh Hasina حسينة
 ال حعيق  شف  العضي ني،  ل ا  يف. العناب  م  النوع اس خدام نفسحيث مت  الوقت ذلك يف املعارضة م 

جند  الصدد، هذا ويف. اإلسالميني احلا و وق ذاك، مع امل  رفني و ود مؤامر  ظاهر  بني أ ضاء م  احلزب
املعارض  الوطين بنغالدش حزب أ ضاء م   ل ا العضي ني، مب  فيهو العديد  يف امل ه ني األوخاص م  العديد
 اإلسالمي، اجلهاد م  حر ا  ابإلضافة  ىل قاد  (BNP) حالياً 

م هو  وخص   " أد  لى تنص بنغالديش دس ور م  35 املاد  أد ا  باره أيضاً  يف يضع و ذ
مؤسسة  هيئة أو وحمايد  مس علة حمك ة أمام و لنية سريعة حما  ة يف احلق له يكود أد جي  هبجوم   رامي

 تع رب بنغالديش والذي، (ICCPR)والسياسية  املدنية ابحلعوق اخلاص الدويل العهديؤ د ." العانود مبو  
 األمو جملس أمام (UPR) الشام  الدوري  رضها يف. غري مربر أتخري دود احملا  ة يف احلق - ضوًا فيه
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 لض اد الالزمة ال دابري و ختاذ الععاب م  اإلفال  إلهناء توصيا ٍ  بنغالديش قبلت اإلنساد، حلعوق امل حد 
 اإلنساد، حعوق ان ها ا  مرتكيب حما  ة

ذلك،  ، معويؤ د م   ديد. اجللسة خال  قدمها اليت املعلوما   لى ر يس الربملاد ان   يشكر .1
   راءا   لى رغب ه ابحلصو ، بشك  من ظو،  لى معلوما  مك وبة أ ثر تفصياًل حو  ت ورا 

 و  املعلوما  بشك   ا  ، وألد   السل ا  الربملانية،لعدم تعدمي هذه  أيسف اجلارية؛ احملا  ة
 رغب ه يكرراملعرتحة خبصوص طو  أمد احملا  ة.  ال عصي العام، مل جييبوا بعد حيا  بعثة النا  

اليت  واألدلة األسباب م  املعلوما     مزيد    فضالً    حة اصام، آخر م  ابحلصو   لى نسخة
 هبو؛  تد و ا د اء  لى املش به

أوردصا  اليت ابألسباب ُأحيط   ل اً . ب يئاً  تعدما حترز وأهنا  ارية تزا    اإل راءا  أد يالحظ .2
 الصدد؛ هذا السل ا  الربملانية يف

 أايً  فإد  اماً م  وقوع اهلجوم، 12حيا  حعيعة أنه بعد ما يزيد     ،الع يق ابلعلق يشعر يزا    .3
أبد أتخري العدالة هو مبثابة حرماد م   يكرر العو  قانونية؛ حمك ة يف مل ميث  مسؤو ً  م  اجلنا 
س ع   بسر ة،   ا أيم  إبجناز تعدم  ضايف سريع  لى طريق ض اد  يف أد احملك ة وأيم  العدالة؛
 يف مبا العادلة، لل حا  ة والدولية الوطنية لل عايري اخل ري ، وفعاً  اجلرمية هذه    الكاملة املساءلة

 سياسي؛ تدخ  أي ودود اإل دام،  عوبة املعايري امل علعة ب نفيذ ذلك تلك
احلالية، )م  قب   ها   ديد ( مب   اإل راءا  يف الثعة وفعداد العدالة قصور  زاء ابلعلق يشعر .4

 العضا ية؛ تسييس السل ة حو  العوية  زاء الشكوك و ذلك السيد  رباي،  ا لة فيها
 احملرز ال عدم سنوا   لى  دم  طال هو منذ  د  واحملامني السيد  رباي اد اء  ا لة ابلغ بعلق يالحظ .5

احملك ة  قب  م  املعرر  ا س  اع  لسا  موا يد ذلك يف مبا احملا  ة،   راءا  يف أو ال حعيق يف
 ال دابري مجيع لى اختاذ  أخرى مر   ث السل ا  املعنية. يف حني تد ي السل ا   كس ذلك

 ي ا ت  ك  م    العضا ية ال  ورا  جب يع   الم العا لة بشك  من ظو و ام  لض اداملناسبة، فوراً، 
 ويف املساءلة اجلارية العضا ية اإل راءا  يف الشفافية لض اد اجلارية اإل راءا  يف الفعالة املشار ة

 اجلرا و؛   
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اليت تبذهلا  ابجلهود ل اً  وأيخذ الفاري ، هبو املش به م  العديد هناك يزا    أنه بعلق يالحظ .6
 الصدد؛ هذا يف احملرز ابل عدم  لو  لى يبعى أد يف ويرغ  السل ا     عا  هؤ ء؛

 وطلبا  العلق ينع  أد وين ظر منه مب ابعة العضية؛ بنغالديش برملاد اس  رار ال عدير مع يالحظ .7
  بعاء سيواص  أبد الربملاد ويثق الصلة؛ والعضا ية ذا  ال نفيذية  ىل السل ة املعلوما   لى احلصو 
 ؛ ّلها  السل ا  املعنية م  املعدمة وابلردود هامة ت ورا  من ظو أبي  لو  لى اللجنة

 ثلث الربملانية،  ىل املدَّ ني و ىل أي طرف السل ا   ىل العرار هذا ينع  أد العام األمني  ىل ي ل  .8
 يس ح له ب عدمي معلوما  ذا  صلة؛ قد يكود يف وضع

 .يف الوقت املناس  وأد تعدم له تعريراً  العضية هذه دراسة تواص  أد اللجنة  ىل ي ل  .9
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 بنغالديش
BGL/15- الشيخة حسينة 

 
 للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل  200قرارمعتمد ابإلمجاع يف الدورة الـ 
 ( 2017أبريل/نيسان  5)دكا 

 
 الدويل،اجمللس احلا و لالحتاد الربملاين 

 

ز ي ة املعارضة يف وقت تعدمي البال ، ، (Sheikh Hasinaالشيخة حسينة ) ىل قضية   ذ يشري
 تشري  األو /أ  وبر) 197الذي مت تبنيه يف دورته الر  ىل العرار يشري و ذ بنغالديش احلايل، وزراء ور يس
2015)، 

تشري  األو / أ  وبر  ام  26السل ا  الربملانية ب اريخ املعدمة م  رسالة ال و ذ أيخذ بعني ا   بار
  ام  انود األو /ديس رب  12 الوزراء ب اريخ ر يس مك   يف األو  السكرتري والرسالة املعدمة م ، 2016
 لسة ا س  اع اليت  عد  مع ان   ر يس، و ضو آخر يف، برملاد  و ذ أيخذ بعني ا   بار ،2016

دَّ ني وغريها ة  ىل املعلوما  املعدمة م  امللالحتاد الربملاين الدويل، ابإلضاف 136الر بنغالديش خال  اجل عية
 م  مصادر املعلوما ،

 علوما  املس فيضة حو  هذا امللف،  ىل ما يليخامل، م  بني يشري
حسينة،   لى الشيخة حدث هجوم خم ط بشك  م ع  بعنبلة ،2004 آب/أغس س 21 يف -

 اآلخري ؛ العشرا  م  األوخاص و رح مع      فضالً  ما أدى  ىل  صاب ها،
 أدىل ثالثة منهو ب صر ا  هبو، املش به م  30 ا  عا  اىل اهلجوم يف األويل ال حعيق أفضى -

 وملفعة؛  انت تصر ا   اذبة  أهنا وتبني  حعا اهلجوم، يف مبشار  هو ا رتاف
 املن  ني ا سالميني امل شددي  قب  م مت تنفيذ اهلجوم خ يلي  ّ ا اهلجوم يف  شف حتعيق  حق -

حيث مت  لعاء العبض  لى العديد منهو مم   انوا  لى  (Huji) اإلسالمي  ىل حر ة اجلهاد
. Mufti Hannan Munshiمونشي  حناد املفيت مب  فيهو ز يو احلر ة صلة هبذه العضية،
عًا ومع املزيد م  ثبت  ح حكوميني مسؤولني    تورط  شف املهامجود  خال  ال حعيعا ،
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مبا يف ذلك ال ورط يف ال خ يط للهجوم  اهلجوم، ل نفيذ ومالياً   دارايً  ال حعيعا  أهنو قدموا د  اً 
 بعض اجلنا ؛ واملسا د  يف تسهي  هروب

 ال حعيعا  أود ت  دار   ديد ، ملرا  النها ي تعرير ال حعيق ل عدمي النها ي متديد املو د بعد -
 آذار/مارس 18 ا صام رمسياً، يف   حة اصام  ضافية و هت 2011 متوز 2 يف (CID) اجلنا ية
 ،(الداخلية للشؤود الدولة وزير)  ل ف الزماد ابابر السيد بينهو آخري  وخصا 30ل ر ،2012
قد  الدي ، تج حم د مو ان السيد وعيعه،  اد  والذي وزير، ان  )  بد السالم بين و والسيد
 للج ا ة العام األمني) جماهد حم د  حساد  لي والسيد ،(اهلجوم يف اس خدمت اليت العناب  وفَّر

 الوطين بنغالدش حزب لر يس األو  النا  ) الرمح  طارق السيد ،(بنغالديش يف اإلسالمية
(BNP )السياسي املس شار) تشودري هاريس والسيد ،(ضياء خالد  وجن  ر يس الوزراء السابق 

 ،201 ،(b)120 ،119 ،118 ،109 ،34 املواد مبو   اص وا الذي  ،(ضياء خلالد 
 و 3 واملواد اجلنا ي العانود م  330 و ،326 ،324 ،307 ،302 ،218 ،217 ،212

تض نت   حة ا صام أيضًا أمساء رؤساء سابعني يف . امل فجر  املواد قانود م  6 و 4
 السيد بين و،  بد السالم السيد أد ال حعيعا  اإلضافية أيضاً  والشرطة. وو د  ا س خبارا 
 أبهنو سيعدمود هلو املسا د  اجلنا   انوا قد ط  نوا  الرمح  طارق والسيد ابابر ل ف الزماد

ابلشك  الذي  األمنية ابابر أد ت و  دار  ال دابري ض اد السيد مع اهلجوم، ل نفيذ الالزمة اإلدارية
 قاموا امل ه ني األفراد م  أيضًا    أد سبعة مت الكشف. حبرية م  تنفيذه سي كّ   املهامجني

 .احلعيعيني املرتكبني محاية أ   م  األصلي ال حعيق ي علق في ا العدالة جمرى ب حوي 
مت  طالق سراح مثانية مش به هبو بكفالة،  ،2017 آذار/مارس م  مش بهاً به. ا  بارا 52مت جترمي  -

 العدالة؛ م  هرابً  اخلارج مش بهاً به  ىل 18بين ا فرَّ 
حافظ سليو  امللع ) بكر حبس  السل ا ،  ذ أحد املش به هبو ابلفرار، ومت ا  عا  السيد أبو -

 مت  صدار  وعارا . احملك ة  ىل   ا متت  حال ه(  Hafej Salim Hawlader هو در
، تشودري هاريس السيد ميا، احلاج الدي  تج حم د مو ان السيد الرمح ، طارق حبق السيد محر

   ا ويشار  ىل أد  وعارا   اببو، أحامد راتو  والسيد  يكو ابد،  هوس  مفز  واه  ازي  السيد
 م واري     األنظار هي قيد الصدور؛ آخري  محر حبق أفراد
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 491احلصو   لى وهادا  ما جم و ه  املعرر وم . 2012 تزا  احملا  ة جتري منذ العام  -
 20 و 2015 العام يف 90 و ،2014  ام يف احملك ة أمام واهد 100 حوايل م ث    . واهداً 

 احملا  ة، ت عدم و انت. السل ا  املعنية قب  م  املعدمة املعلوما  حبس  ،2016 العام يف
 .ببطء

 ا حتاد مجعية يف أ ريت اليت ا س  اع  لسة خال  بنغالديش نواب جملس أفاد ان   ر يس -
 أد العضية موضو ة اآلد  لى ال ريق ،(2015 آذار/مارس هانوي،) 132الر الدويل الربملاين

 أبد متاماً  بسر ة.   ا ا رتف العضا ية اإل راءا  ابس ك ا  مل زمة وأبد احلكومة الصحيح،
وسالمة الع لية  اإل راءا  يف  لى ضرور  الشفافية وأ د ال  خري يف العدالة هو حرماد منها،

يٍة. وذ ر اد لض ادالعضا ية، و لى أد هذاد األمراد أساسي  مساع دود م  حىت أنه ن ا   ُمرض 
يف حا  اتفعت  اس ن ا ا   ىل يف العضية والوصو  فإنه ميك  ال عدم الشهود،  ام  قا  ة

 ال  خريا  يف املسامهة والظروف اهلجوم . لى أنه مت تلعي ما يكفي م  أدلة واحملك ة العامة النيابة
 انت العضية قد تعرقلت .  سياسية    ذلك  اد قد أتثر بعوام واحملا  ة،   ال حعيق امل ولة يف

. العدالة ل حعيق أتخري السعي بعصد الدفاع حمامو رفعها اليت اإل را ية أيضًا بسب  ال حداي 
 طارق السيد تسليو ل سهي  امل حد  مع سل ا  امل لكة مناقشا  يف بنغالديش حكومة دخلت
 الرمح ؛

 العضية، الداخلية مراقبة الشؤود وزار  يف الدا  ة الربملانية اللجنة واصلت -
 

يف ظ    داً، ب يئة  انت  احملا  ة، فإد   راءا  الشكاوى، م   ىل أنه حبس  واحد  يشري  ذ
 ىل أنه سي و   وار  أي ودود اإلفادا ، ل عدمي املسجلني األفراد حمدود فعط م  العيام مبعاجلة وهادا   زء

 ابإلضافة  ىل العصور الواضح يف اجلهود احملا  ة، يف الب يء ال عدم قري . ساهويف وقت  اس ك ا  اإل راء
 ويف اإل راءا  يف الثعة تدهور أما   املش به هبو الفاري  و لعاء العبض  ليهو، يف ل حديد واضحة اجلدية
 العضا ي، النظام

 
 يف أثناء اليت  ر  لسة ا س  اع خال  يف و ، 2016 ام  رسالةأنه، يف  و ذ أيخذ بعني ا   بار

 فإد السل ا  الربملانية  انت قد أهنت مبا يليخلالحتاد الربملاين الدويل،  136اجل عية الر
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واهدًا بشهادصو. مت ال خ يط لععد  لسا   224واهداً، أدىل  491بني  حىت ترخيه، م  -
. 225 الشاهد رقوهبدف اس جواب  2017آذار/مارس  21و  20ا س  اع األحدث ب اريخ 

 .الشاهد هلذا اس جواهبو اثنني م  امل ه ني امل بعني، فعد مت ان هى  افة امل ه ني ابلفع  م  وابس ثناء
 الفاري  والذي مت  صدار  وعار هبو املش به أحد  يكو ابد،  هوس  مفض  واه  ازي  مت توقيف السيد -

 .بنغالديش  ىل تسلي ه ل  مني تُبذ  حالياً  ومثة  هود امل حد  العربية اإلمارا  دولة حبعه، يف أمحر
 اإل راءا  قوا د مجيع يف ظ  احلساسية السياسية للعضية، فعد مت  يالؤها  ناية  بري  جلهة احرتام -

 املعارضة احلالية، حزب م  املسؤولني م   بار هبو املش به م   دد الدفاع. وملا  اد وحعوق اجلنا ية
أبد الع لية  للعو  سيدفعاد املعارضة الكفاية، فيه مبا الع لية، و دم  وهنا وفافةع احملك ة يف فإد تسرّ 

 حما  ة لض اد تعاي  األدلة حبرص ودقة وذلك ابل ايل، فعد  انت احملك ة .سياسية هي مؤامر 
  ادلة،

 
 الشيخة السيد  رباي وذاك املنفَّذ ضد ال شابه امللفت بني اهلجوم ابلعنبلة ضد ا  باره يف يضع و ذ

 ابرزي  اس هدفا أ ضاءً  م  اهلجومني اللَّذي      أوهر، مع قب  مخسة وغريمها Sheikh Hasina حسينة
 ال حعيق  شف  العضي ني،  ل ا  يف. العناب  م  النوع حيث مت اس خدام نفس الوقت ذلك يف املعارضة م 

جند  الصدد، هذا ويف. اإلسالميني احلا و وق ذاك، مع امل  رفني و ود مؤامر  ظاهر  بني أ ضاء م  احلزب
املعارض  الوطين بنغالدش حزب أ ضاء م   ل ا العضي ني، مب  فيهو العديد  يف امل ه ني األوخاص م  العديد
 اإلسالمي، اجلهاد م  حر ا  ابإلضافة  ىل ثالثة قاد  (BNP) حالياً 

 
م هو  وخص   " أد  لى تنص بنغالديش دس ور م  35 املاد  أد أيضاً  ا  باره يف يضع و ذ

مؤسسة  هيئة أو وحمايد  مس علة حمك ة أمام و لنية سريعة حما  ة يف احلق له يكود أد جي  هبجوم   رامي
 تع رب بنغالديش والذي، (ICCPR)والسياسية  املدنية ابحلعوق اخلاص الدويل يؤ د العهد." العانود مبو  

 األمو جملس أمام (UPR) الشام  الدوري  رضها يف. مربرغري  أتخري دود احملا  ة يف احلقَّ  - ضوًا فيه
 لض اد الالزمة ال دابري و ختاذ الععاب م  اإلفال  إلهناء توصيا ٍ  بنغالديش قبلت اإلنساد، حلعوق امل حد 
 اإلنساد، حعوق ان ها ا  مرتكيب حما  ة
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ذلك،  ، معويؤ د م   ديد. اجللسة خال  قدمها اليت املعلوما   لى ر يس الربملاد ان   يشكر .1
   راءا   لى رغب ه ابحلصو ، بشك  من ظو،  لى معلوما  أ ثر تفصياًل مك وبة حو  ت ورا 

 و  لعدم تعدمي هذه املعلوما  بشك   ا  ، وألد   السل ا  الربملانية، أيسف اجلارية؛ احملا  ة
 طو  أمد احملا  ة؛املعرتحة خبصوص  ال عصي العام، مل جييبوا بعد حيا  بعثة النا  

أوردصا  اليت ابألسباب ُأحيط   ل اً . ب يئاً  تعدما حترز وأهنا  ارية تزا    اإل راءا  أد يالحظ .2
 الصدد؛ هذا السل ا  الربملانية يف

 م  اجلنا  أايً  فإد  اماً م  وقوع اهلجوم، 12حيا  أنه بعد ما يزيد     ،الع يق ابلعلق يشعر يزا    .3
 وأيم  أبد أتخري العدالة هو مبثابة حرماد م  العدالة؛ يكرر العو  قانونية؛ حمك ة يف مل ميث  مسؤو ً 
 الكاملة س ع   بسر ة،   ا أيم  إبجناز تعدم  ضايف سريع  لى طريق ض اد املساءلة يف أد احملك ة

تلك املعايري ذلك  يف مبا العادلة، لل حا  ة والدولية الوطنية لل عايري اخل ري ، وفعاً  اجلرمية هذه   
 سياسي؛ تدخ  أي ودود اإل دام،  عوبة امل علعة ب نفيذ

 م  العوية  زاء الشكوك و ذلك احلالية، اإل راءا  يف الثعة وفعداد العدالة قصور  زاء ابلعلق يشعر .4
 العضا ية؛ تسييس السل ة

اليت تبذهلا  ابجلهود ل ًا  وأيخذ الفاري ، هبو املش به م  العديد هناك يزا    أنه بعلق يالحظ .5
 الصدد؛ هذا يف احملرز ابل عدم  لو  لى يبعى أد يف ويرغ  السل ا     عا  هؤ ء؛

 وطلبا  العلق ينع  أد وين ظر منه مب ابعة العضية؛ بنغالديش برملاد اس  رار ال عدير مع يالحظ .6
  بعاء سيواص  أبد الربملاد ويثق الصلة؛ والعضا ية ذا  ال نفيذية  ىل السل ة املعلوما   لى احلصو 
 ؛مجيعها السل ا  املعنية م  املعدمة وابلردود هامة ت ورا  من ظو أبي  لو  لى اللجنة

 ثلث الربملانية،  ىل املدَّ ني و ىل أي طرف السل ا   ىل العرار هذا ينع  أد العام األمني  ىل ي ل  .7
 يس ح له ب عدمي معلوما  ذا  صلة؛ قد يكود يف وضع

 .يف الوقت املناس  وأد تعدم له تعريراً  العضية هذه دراسة تواص  أد اللجنة  ىل ي ل  .8
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 6اآلراء بتوافق الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس اعتمده قرار
 (2017 أبريل/  نيسان 5 داكا،)  200يف الدورة 

 

 الدويل، الربملاين لالحتاد احلا و اجمللس  د
 

 ،(CNRP) املعارض الك بودى الوطىن ا نعاذ حزب م حالة ال الية لربملانيني  15الر   ىل مشرياً  
 ،(CNRP) حزب اإلنعاذ الوطين الك بودي قياد  يف البارزي  األ ضرررررراءم   طويلة فرت ومجيعهو ومنذ فرت  

 نو  السررريد ري، لونغ السررريد فاد، هو السررريد فريوم،  يو  السررريد سرررووررروا، مو السررريد  تشرررنغ، تشررراد السررريد
 السرريد صرروفيا،  ونغ  السرريد هونغ، هور سرروك السرريد خي اري ، راي  السرريد سرروثفاري ، مني السرريد رومدو ،

مت  الذي والعرار  ين، ثك والسيد  سوخا  يو  السيد آد، سام أم السيد رينسي، سام السيد وامروود، هناي
 ،( نيف ،2016 أ  وبر/  األو  تشري ) 199اختاذه يف الدور  

 

 الدويل الربملاين ا حتاد مجعية  ىل الك بودي الوفد مع  عد  اليت ا سررر  اع  لسرررا   ىل وابإلورررار 
 ،احلزب الوطين الك بودي    نيابة تيولونغ سومورا السيد  ومع ،136الرر 

 2016 فرباير/  وررررررررررررررباط يف   بوداي ىل   اللجنة هبا قامت اليت الزاير  حو  النها ي ال عرير  ىل وابإلورررررررررررررررار 
(CL/199/11(b)-R.1)، 

 

 لألمني 2016 أ  وبر/  األو  تشررررري  11و يوليه/  متوز 11 يف املؤرخ ني الرسررررال ني  ىل يشررررري و ذ
 موثوقة، ثلثة وأطراف الشرررركوى أصررررحاب، واملعلوما  املعدمة م  قب    بوداي  مل لكة الوطنية للج عيةالعام 
 الربملاين  حتادا مجعيةيف  الشرررركوى ومعدمي الك بودي الوفد عاليت  عد  م ا سرررر  اع  لسررررا     فضررررالً 
 ( نيف ،2016 أ  وبر/  األو  تشري ) 135 رقو الدويل

 

 احلا و احلزب أد ظهرالدراسررة ترررررررررررررررررُ  قيد احلا   دأب الشرركوى أصررحاب اد اء ا  باره يف خذأي و ذ
 2017 ا ن خااب  احمللية والوطنية يف  لى السررابعة الفرت  يف املعارضررة واسرر بعادو سرركا ،   ضررعاف،  او 

 أ ضررراء ضرررد اجلسررردي العنف( 2) والضرررغط؛ ال خويف أ  ا ( 1)خ ذلك يف مبا خم لفة، بوسرررا   2018 و
 ، هلا أسرررررررررراس   اليت اجلنا ية احملا  ا  ب عدد ت  يزاليت  والعضررررررررررا ية السررررررررررياسررررررررررية املضررررررررررايعا ( 3) الربملاد؛

 اب   عا ؛ دا وال  هديدابإلبعاء  لى ال املو هة ل هواحل فاظ اب    فضررررررررررررررالً  اجلا ر ، احملا  ا ا صاما  و و 
 ال هديدا  (5)و   بوداي؛   ىل السرررررابقاملعارضرررررة  ز يو دخو  وم  السرررررياسرررررية املشرررررار ة م  ا سررررر بعاد( 4)

                                                           
 أ رب وفد   بوداي    حتفظاته بش د العرار. 6
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مسررررر عباًل اليت ت لع هبا  السرررررياسررررريةه م  ممارسرررررة األنشررررر ة وحظر حزب اإلنعاذ الوطين الك بودي وحله  ب عليق
 ،1997 لعام السياسية األحزاب قانود  لى مؤخراً  أدخلت اليت ابل عديال    الً  حديثا املعينة قيادته

 
 الذي   شررررر اخل سررررة الربملاد أل ضرررراء الفردية احلالة بشرررر د تعدميها سرررربق اليت ال الية املعلوما   ىل شررررريي و ذ

 خ2014 يوليه/  متوز منذ للربملانيني اإلنساد حعوق جلنة  ىل قضاايهو أحيلت
 

 ملد  ابلسرررج  الوطنية، اجل عية يف  ضرررو وهو (،Chan Chengتشـــن  ) تشـــان الســـيد أدي  -
 حر، وهو. الربملانية حصررررران ه احلالية ال شرررررريعية اهليئة ترفع ومل. 2015 مارس/  آذار 13 يف سرررررن ني
 واإل راءا . سرررن ني ملد  معلعاً  ا سررر ئناف زا  وما. ا سررر ئناف حمك ة م  هنا ي قرار يصررردر ريث ا
 -مت تنشرري ها  – فج   ،2012  ام يف فصررلت أهنا يع عد واليت طويلة، فرت  منذ سررا د   انت  اليت
 حو  ا  رتاض املعارضرررة وأحزاب احلا و احلزب بني سرررياسررري توتر وسرررط 2014  ام من صرررف يف

 ؛2013 لعام ا ن خااب  ن ا    لى
 Keo) فريوم كيو  والســـــــــيد (Mu Sochuaســـــــــوشـــــــــوا ) مو الســـــــــيدة  لى العبض ألعي -

Phirumفان هو ( والسيد (Ho Vanوالسيد )  لون ( ريLong Ry) نوت والسيد 
 (Men Sothavarinســـــــــــواثفارين ) مني والســـــــــــيد (Nut Romdoulرومدول )
 15 يف الوطنية اجل عية أ ضرررررررراء يف ومجيعهو (Real Khemarin) خيمارين رايل والســــــيد

 ف ح   اد   ىل تد و مظاهر  حتولت أد بعد  ،آخري معارضرررررررررني مع انوررررررررر ني ،2014 يوليه/  متوز
ميررررداد الرررردميعراطيررررة ) احلريررررة م نزه ابسررررررررررررررو املعروف  Phnom Penhبنرررره بنوم اح جرررراج موقع

Democracy Plaza )ال هو  ليهو   حرضررررررررررررررود ب ه ة بنه بنوم وو هت حمك ة. العنف  ىل 
ويوا هود   را و، ارتكاب  لى وحتريض اآلخري  م ع د ،  نف أ  ا  متردية، وارتكبت حر ة قياد 

 حاولوا الربملاد أ ضررراء أد  لى واضرررحة فيديو أدلة اللجنة وتلعت.  اماً  30  ىل تصررر  ملد  السرررج 
 دلي  أي يعدم حني أنه مل يف ،( ليهو يسرررررررررررررر  عوا مل امل ظاهري  أد م  الرغو  لى) ووقفه العنف منع

 .مترد  رمية قانوان يشك  ما مع ي فق مبا  اد  العنف أد أو العنف، يف املز وم املباور تورطهو إلثبا 
 سررياسرري اتفاق   الد بعد ،2014 يوليه/  متوز 22 يف بكفالة املعنيني الربملاد أ ضرراء سررراح وأطلق
 تزا  و . ضررررررررردهو معلعة زالت ما ال هو أد غري. السرررررررررياسرررررررررية األزمة إلهناء واملعارضرررررررررة احلكومة بني
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 ثالث م  يعرب خال  فرت  مايف حملا   هو  مو د  دد ومل  ارية السرررررررررررررررية العضررررررررررررررا ية ال حعيعا 
 املعين؛ ا ح جاج بعد سنوا 

 جملس يف  ضرررررو وهو ،(Sok Hour Hongهون  ) هور ســــوك الســــيد  لى العبض وألعي -
رينسرررري  سررررام السرررريد املعارضررررة، لز يو الفيسرررربوك صررررفحة  لى فيديو مع ع نشررررر بعد واصو الشرررريوخ،

(Sam Rainsy،) هونغ السررررررريد الفيديو آراء مع ع و رض .2015 أغسررررررر س/  آب 12 يف 
   بوداي،  يف وحسرررراسررررة للجد  مثري  مسرررر لة وهي الك بودية، - الفي نامية احلدود بشرررر د هور سرررروك
 و  اد  ح  احلدود  لى تنص 1979 لعام و  بوداي فيي نام معاهد  يف ماد  م  نسررررررررررررررخة و رض
   بوداي  وزراء ر يس اصو ،2015 أغسررررررر س/  آب 13 ويف .صرررررررحيحة غري أهنا ثبت واليت رمسها،
/  آب 15 يف بعد في ا ومت اح جاز السررناتور.  ليه العبض إبلعاء وأمر ابخليانة الشرريوخ جملس  ضررو

 ا ضرر راب  لى وال حريض مزور   امة وثيعة ابسرر خدام  امة ب زوير وثيعة واصو ،2015 أغسرر س
 ابجلرم املشهود؛  ليه العبض ألعي قد أنه ا  رب  السل ا  ألد احلصانة رفع ي و ومل. ا    ا ي

 Nhayشـــــــــــــامروون ) هنــاي والســـــــــــيــد (،Kong Sopheaصـــــــــــوفيــا ) كون   الســـــــــــيــد -
Chamroeun،) وهو بعنف وضررررررربوا سررررررياراصو سررررررحبوا م  الوطنية، اجل عيةيف  أ ضرررررراء ومها 

 منرراهض اح جرراج هنرراك و رراد. 2015 أ  وبر/  األو  تشررررررررررررررري  26 يف الوطنيررة اجل عيررة يغررادرود
 األم  ضرررباط م  أي ي خذ ومل. الوقت ذلك يف الوطنية اجل عية أمام احلا و احلزب نظ ه لل عارضرررة

 هو   ا  بعده، أو أثنا ه أو اهلجوم قب    راء أي احلاضررررررري  الشرررررررطة ضررررررباط و  الوطنية اجل عية يف
 وقد.  بري   جبروح الربملاد  ضرروي  صررابة  ىل اهلجوم وأدى. ابحلادث اخلاصررة الفيديو معاطع يف مبني
 تشري  يف هبو م  املش به ثالثة ا  عا   ىل أدى ام ال حعيق، وبدأ اهلجوم هذا الوطنية اجل عية أدانت
   راءا  أي ت خذ ومل. العنف أ  ا  يف ابلضلوع ا رتفوا أهنو أفيد أد بعد ،2015 نوف رب/  الثاين
 الربملاد أ ضررررررراء قدمها اليت الشررررررركاوى م  الرغو  لى احملرضرررررررني، أو اآلخري  املهامجني ضرررررررد أخرى
وحعيعة أهنو  املهامجني هوية تظهر اليت لال  داء الواضرررررررررحة الفيديو وتسرررررررررجيال  الغاية هلذه املعنيود

 الدولية، احلكومية غري املنظ ة وأ ر .  سررلكي اتصررا   هاز خال  م   انوا ي صررلود مع آخري 
/  أاير يف نشررر تعرير يف وخلصررت احلادث، يف ورراملة حتعيعا  اإلنسرراد، حعوق رصررد منظ ة وهي
 شررررررررررررررفها؛   م  بد ً  اجلرمية    النها ية املسررررررررررررررؤولية تغ ية  ىل صدف احملا  ة أد  ىل 2016 مايو

 Human Rightsاإلنسررررررررررررراد ) حعوق رصرررررررررررررد منظ ة الدولية، احلكومية غري املنظ ة وأ ر 
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Watch (HRW)،)  مايو/  أاير يف نشررررررررر تعرير يف وخلصررررررررت احلادث، يف ورررررررراملة حتعيعا 
  شفها؛   م  بد ً  اجلرمية    النها ية املسؤولية تغ ية  ىل صدف احملا  ة أد  ىل 2016

 اجل عية و ضرررو آنذاك املعارضرررة ز يو ،(Sam Rainsyرينســـي ) ســـام الســـيد اسررر هدف وقد -
 ذلك يف مبا) 2015 نوف رب/  الثاين تشرررري  منذ ضرررده رفعت اليت العضرررااي م  م زايد بعدد الوطنية،
 ي و ومل(. الفيسرربوك  لى صررفح ه  لى الفيديو مع ع نشررر هونغ، هور سرروك ابلسررناتور ت علق قضررية
 وذه . األوىل ال شرررررهري حمك ة بعضرررررية ي علق في ا الربملانية و ي ه  لغاء مت ولك  احلصرررررانة  نه، رفع
 أصرررررررردر ،2016 أ  وبر/  األو  تشررررررررري  18 ويف. السررررررررج  ل جن  2015 نوف رب يف املنفى  ىل

 يف رغب ه األخري أ ل  أد بعد   بوداي   ىل العود  م  رينسرررررررري سررررررررام السرررررررريد مبنع حظراً  الوزراء ر يس
 املعبلة؛  ا ن خااب  يف لل شار ة املنفى م  العود 

 يف الوطنية، اجل عية يف  ضررو وهو ،(Um Sam Anآن ) ســام أم الســيد  لى العبض وألعي -
 2016 أ  وبر/  األو  تشرررري  10 يف وأدي    بوداي   ىل  ودته لدى 2016 أبري /  نيسررراد 11

 أصررررررررررحاب ذ ره ملا ووفعا. وال  ييز العنف  لى ال حريض بسررررررررررب  ونصررررررررررف  امني ملد  ابلسررررررررررج 
 2015  ام يف الفيسبوك يف نشرها فيديو وأورطة تعليعا   ع  أثري  قد العضية فإد الشكوى،

 اسررر خدمت احلكومة أبد تفيد اليت ال   يدا  سررري ا و  و  بوداي، فيي نام بني احلدود مسررر لة بشررر د
 الشرركوى، أصررحاب ذ ره ملا ووفعا. الربملانية  نه احلصررانة رفع ي و ومل. احلدود ل عيني" مزور  خرا ط"

 تعليعاته بعيت طاملا  ارية تزا    اجلرمية ألد ال لبس ب ه ة  ليه العبض ألعي  نه السررررررررررررل ا  قالت
 أنه م  خ راً  هناك أد أسرراس  فال ه  لى  رفضررت احملك ة أد م  الرغو  لى)مو ود   فيسرربوك  لى

  (.الفيسبوك م  ال عليعا   زالة طريق    ذلك بعد األدلة سيدمر
 لك بوداي الوطنية اجل عية لر يس األو  النا   ،(Kem Sokhaســوخا ) كيم السرريد وا ه وقد -

 الرتهيررر  حلزب اإلنعررراذ الوطين الك بودي، احلرررايل والر يس 2015 أ  وبر/  األو  تشررررررررررررررري  حىت
  قام ه معر  لى وا   داء امل كرر ، ال هديدا  ذلك يف مبا ،2015 أبري /  نيساد منذ واملضايعا 

 تشرررررررررري ) الوطنية اجل عية لر يس أو   نا    منصررررررررربه م  و زله ،(2015 أ  وبر/  األو  تشرررررررررري )
 منذ مسررررر  ر  وهي ضرررررده" Mon Sreyسرررررري  مود" قضرررررية وو هت ،(2015 أ  وبر/  األو 
 إللعاء حماولة بذلت فعد احلصررررررررررررانة  نه، رفع  دم م  الرغو و لى .2016 فرباير/  وررررررررررررباط أواخر
حزب اإلنعاذ  معر يف اً حمصررن اً أوررهر  وأمضررى ،2016 مايو/  أاير يف سرروخا  يو  السرريد  لى العبض

 وأدي . الشرررررركوى أصررررررحاب ذ ره ملا وفعا الواقع، األمر حبكو اجلربية اإلقامة الوطين الك بودي حتت
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 احلضررررررور لرفضرررررره 2016 سررررررب  رب/  أيلو  9 يف أوررررررهر مخسررررررة ملد  ابلسررررررج  سرررررروخا  يو  السرررررريد
 لالس جواب؛ 

 ر يسم  قب   الشرررررررررريوخ، جملس يف  ضررررررررررو وهي ،(Thak Lanyالين ) اثك السرررررررررريد  واص ت -
 اإلنرتنت  لى فيديو وريط نشر بعد ،2016 آب/  أغس س أوا   يف وال حريض ابل شهري وزراءال

 ألصرررحاب ووفعا. يل  يو  احملل  السرررياسررري ق   يف م ورطاً   اد  الوزراء ر يس أد  ىل تشرررري يظهر أهنا 
 ومت. الفيديو حترير مت واد ت أنه العبي  هذا م  بياد أي تعدمي الشيوخ جملس نفت  ضو الشكوى،
 سب  رب 1  نها يف الربملانية احلصانة رفع قب  مرتني النيابة أمام لل ثو  الشيوخ جملس  ضو اس د اء
 املنفى،  ىل ذهبت لكنها ،2016

 
 خ  بوداي   ىل 2016  ام اللجنة وزاير  السياسي ابحلوار ي علق في ا يلي ما  ىل شريي و ذ
 بني للحوار آلية وأنشر  ،2013  ام يف ا ن خااب  بعد ما ألزمة حداً  السرياسري ا تفاق وضرع هذا -

 أد ال رفاد ورأى". احلوار ثعافة" ابسرررررو واملعروف الربملاد، يف امل ثلني الر يسررررريني السرررررياسررررريني احلزبني
 داخ  السررررياسرررري للحوار أ رب مسرررراحة وف حت. السررررا د  العنف ثعافة إلهناء أسرررراسررررية احلوار ثعافة

 متوز بني الوطنية األمهية ذا  املسا   بعض بش د تعدم إبحراز لألطراف ومسحت الربملانية، املؤسسة
 وحلها؛  املعروضة العضااي معاجلة يف أخفعت أهنا بيد. 2015  ام ومن صف 2014 يوليه /

 وق ا أ  ت أد بعد   بوداي،   ىل" األخري املالذ زاير " اللجنة أ ر  ،2015 فرباير/  وررررررررررررررباط ويف -
 -  انوا  الربملانيني أد  ىل للزاير  النها ي ال عرير وخلص. تفاوضررررررية حلو  إلجياد ال رفني لكال م كررا
 بفعالية دورهو أداء م  منعهو مت وقد. األسرررررراسررررررية حلعوقهو خ ري   ن ها ا  ضررررررحااي - يزالود و 

 ا ض هاد؛ م  خوف دود حبرية املعارضة يف وأ ضاء  ربملانيني
 .2016 يوليه/  متوز 11يف  مؤرخة رسررررالة يف الرمسية آراءها لك بوداي الوطنية اجل عية وررررار ت وقد -

 الربملانيني مجيع أد وز  ت املدروسررررررررررررررة احلا   يف اإلنسرررررررررررررراد ارتكاب أي ان ها ا  حلعوق ونفت
 هذا فإد ذلك،  لى وبناء. للعانود وفعاً  معاقب هو جي  الذي  اجملرمني م  هو املعنيني املعارضررررررررررررررني

 ميك  سرررياسرررية مسررر لة ل  خذ قرار بشررر نه وليس الك بودية لل حا و حمض قضرررا ي املوضررروع هو أمر
 ين هكه، أو العانود حم     أد ميك    السياسي احلوار ألد احلوار، ثعافة طريق    حلها
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 السرررررياسررررري احلوار اسررررر ئناف بشررررر د و  النظر، قيد احلا   بشررررر د تعدم أيي و  حراز  مل أنه  ىل وابلنظر
 اليت للعلق املثري  اجلديد  ال  ورا  م  ي ضرررررررح   ا  األخري ، األورررررررهر يف تدهوراً  ازداد قد الوضرررررررع وأد اء،البنّ 

 خالشكوى ألصحاب وفعاً  ، 135 رقو الدويل الربملاين ا حتاد مجعية انععاد منذ حدثت
 وقف مع سرررررنوا  ثالث ذلك يف مبا) سرررررنوا  أربع ملد  ابلسرررررج   ليهو حكو الذي  الثالثة احلراس -

 السج  م  أطلق سراحهو ،وامروود هناي والسيد صوفيا  ونغ  السيد بضرب ا رتافهو بعد( ال نفيذ
 لر يس ال ابعة الشررررررررخصرررررررري احلرس وحد  يف فورا  دما هو أ يد وقد. فعط واحد  سررررررررنة قضرررررررراء بعد

 الربملاد ضررررروي  قدمها اليت ال عود يف البت اآلد حىت ي و ومل .ب شرررررجيعهو الوزراء ر يس وقام الوزراء
 يشررر به ومل. اح جازهو أو اآلخري  املهامجني مع ال حعيق ي و ومل. البداية يف الصرررادر احلكو خفة ضرررد

 الواضحة؛  األدلة م  الرغو  لى فيهو   نظ ود وحمرضود،
 2 ويف. سوخا  يو  املعدم م  السيد ا س ئناف احملك ة رفضت ،2016 نوف رب/  الثاين تشري  ويف -

. احملك ة أمام مثوله لعدم  دان ه بشررررررررررررررر د ملكي  فو مت منحه ،2016 ديسرررررررررررررر رب/  األو   انود
 نرب  البداية وحزب اإلنعاذ الوطين الك بودي ىف الك بودى الشررررررررررررررع  حزب بني العالقا  واختذ 
 الع   واسرررر  نف ورفع حزب اإلنعاذ الوطين الك بودي معاطع ه. سرررروخا  يو  السرررريد  فو بعد اجيابية
 ز يو مر ز سرررررررروخا  يو  السرررررررريد الوزراء ر يس منح ،2016 ديسرررررررر رب/  األو  انود   6 ويف. الربملاين
 يف الر يسية العضا ية اإل راءا  اس  ر  ذلك، ومع(. رينسي سام السيد حم ) الربملاد يف األقليا 
 18 يف ال عسرررفي اب ح جاز املعين امل حد      األمو لفريق ابرز قرار وا   د". سرررري مود" قضرررية
 ألعي الررذي  املرردين اجمل  ع أفراد اح جرراز أد  ىل والررذي خلص. 2016 ديسرررررررررررررر رب/  األو   ررانود
 ؛ تعسفياً   اد"  سري مود" بعضية ي ص  في ا  ليهو العبض

 أد بعد األقلية ز يو وضررررررع م  سرررررروخا  يو  السرررررريد جتريد مت ،2017 يناير/  الثاين  انود  أواخر ويف -
 تعلي ا   لى بناء 2016 يناير/  الثاين  انود  31 يف الداخلية قوا دها الوطنية اجل عية  دلت
. السررررياسررررية لل عارضررررة الرمسي واملر ز الربملاد يف األقلية لز يو املنشررررئة األحكام وألغيت. الوزراء ر يس

 لثعافة العانوين األسراس ووركلوا 2014  ام السرياسري لالتفاق اإلجيابية الن ا   بني واليت  انت م 
 احلوار؛

حلزب ا نعاذ الوطين   ر يس  منصبه م  رينسي سام السيد اس عا  ،2017 فرباير/  وباط 11 ويف -
 األحزاب قانود ل عدي  ال شررررررررررررررريعي ابإلصررررررررررررررالح   الً  حله م  احلزب محاية أ   م  الك بودي
 حزب ا نعاذ الوطين الك بودي يف ر يس منصرررر  سرررروخا  يو  السرررريد توىل. 1997 لعام السررررياسررررية
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 ان با سررررررروتشررررررروا مو السررررررريد  وان خبت. 2017 مارس/  آذار 2 يف  عد ياحلزب الذ مؤمتر أ عاب
 ها؛ بو  والسيد  ينغ تشاي  نغ السيد  ان   ىل الوقت، ذلك يف للر يس

 بعد 1997 لعام السرررياسرررية األحزاب قانود  لى تعديال  ا   د  ،2017 مارس/  آذار 9 ويف -
 املعد  ال شررررررررررررررريع ويع ي. الوزراء ر يس طل   لى بناء بسررررررررررررررر ة ب  بعها الك بودي الربملاد قام أد

  لى  ظر وهو. وحلها السررياسررية األحزاب لوقف مسرربوقة غري سررل ة والعضررا ية ال نفيذية السررل ا 
 مث  -( البسررررررري ة اجلرا و ذلك يف مبا) اجلنا ية احملك ة يف أحكاماً  تصررررررردر حبعهو الذي  األورررررررخاص

 األحزاب  لى  ظر   ا.  السررررياسررررية األحزاب يف  ليا مناصرررر  يشررررغلوا أد - رينسرررري سررررام السرررريد
  رمية، ابرتكاب أدي   ذا احلزب، ز يو  لى  ظر املعد ، للعانود ووفعاً . أ نيب متوي   لى احلصو 
. العليا احملك ة م  أبمر   الً  السرررياسررري حزبه وح  سرررنوا ، مخس ملد  سرررياسررري نشررراط أبي العيام
 بعبارا  صرررررريغت اليت ال عديال  أبحكام ي علق في ا اللجنة  ىل وأحيلت  ديد  قضررررررااي أبديت وقد

 اجل عيررا  تكوي  حريررة يف احلق  لى املعبولررة العيود مع متررامرراً  ي عررارض حنو  لى وتظهر غررامضررررررررررررررررة
 ال حلي  يف ذلك وينعكس(. وال ناسرررررر  الضرررررررور  مع ضرررررريا  مع سرررررري ا و ) الدويل العانود مبو  
 مارس/  آذار 28 يف اإلنسرررررررراد حلعوق السررررررررامي امل حد  األمو مفوض مك   نشررررررررره الذي العانوين
 ؛ 2017

حلزب  حديثرا املن خبرة للعيراد  حتدايً  الك بودية السررررررررررررررل را  وا هرت ال عرديال ، نفراذ بدء و عر  -
 إل ررراد  حزب اإلنعررراذ الوطين عرررة  لى طلررر فاملوا الرررداخليرررة وزير مينح مل ولرررذلرررك. اإلنفررراذ الوطين
حزب  مبعاضرررررا  الك بودى الشرررررع  حزب هدد   ا.  املعد  ال شرررررريع يع ضررررريه حسرررررب ا ال سرررررجي ،

 ورررررعار اخ يار سررررراسأ  لى ا    ا ى ا ضررررر راب  لى وحتريضررررره  دان ه اإلنعاذ الوطين الك بودي
واسرررررررررررر بداهلو  احلزب خيدمود الذي  البلداي  تغيري رؤسرررررررررررراء)"حلزب اإلنعاذ الوطين  ا ن خابية احل لة
 يف سياسي  حزب  حالياً  به اإلنعاذ الوطين معرتفاً حزب  يعد ومل"(. الشع  بلداي  خيدمود برؤساء
 املروررررررررررررحني قا  ة  لى األخري  الل سررررررررررررا  وضررررررررررررع الوطنية ا ن خابية اللجنة فيه تع زم الذي الوقت
 سرررررررررررحابة هناك تزا  و (. حزب اإلنعاذ الوطين مرورررررررررررحي تشررررررررررر   اليت) احمللية لالن خااب  امل لعني
 اجلارية اليت مع اسررررر  رار اإل راءا  حلزب اإلنعاذ الوطين، اجلديد  العياد   لى ت وقف أخرى قانونية

حزب اإلنعاذ  تعليق  ىل احلالة هذه تؤدي أد وميك . سوووا مو والسيد  سوخا  يو  ت و  لى السيد
 يف املشرررار ة يف حعهو م  اجلدد قادته وحرماد املعد  السرررياسرررية األحزاب بعانود   الً  الوطين وحله

 سنوا ؛ مخس ملد  السياسية األنش ة
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 خالبحث قيد األخرى احلا   يف ال الية اهلامة ال  ورا  حدثت وقد

 يف  ضررررررافية  داان  أربعة وأصرررررردر . رينسرررررري سررررررام السرررررريد ضررررررد  ديد  قضررررررا ية د اوى اسرررررر  ر  •
 مثاين ملد  ابلسج  الصادر  األحكام وأصدر . احلا   مجيع يف  دان ه ثب ت وقد. سابعة   راءا 
 ؛2017 أبري /  نيساد أوا   يف ابهظة وغراما  تعريباً  سنوا 

 نوف رب/  الثاين تشررررررري  9 يف سررررررنوا  سرررررربع ملد  ابلسررررررج  هونغ هور سرررررروك سرررررريناتورال  لى حكو •
 يف ابإلنرتنت اتصرررررررررررا  ومنح لإلنرتنت مسررررررررررر ع  خبري حتلي إب راء  الدفاع حمامي طلبا و . 2016
 متنح مل ،1979  ام معاهد  م  العضررررا ية النسررررخة حت ي   يفية  للعضررررا حىت يثبت  احملك ة، قا ة
 ؛أبري /  نيساد 7 يف ا س ئناف حما  ة جترى أد املعرر وم . اإل راءا  أثناء قط

 2016 نوف رب/  الثاين تشرررري  18 يف السرررج  يف ورررهراً  18 ملد  غيابياً   ين ثك السرررناتور تأدين •
 وأد ،مت تعديله قد الفيديو أد  لى أت يده الدفاع واصررررررر  احملا  ة، وأثناء. املنفى  ىل ذهبت أد بعد

 أصررررر  حتديد ي و ومل. ذلك  كس ا د اء ورررررهود اد ى حني يف ،عرتف ابجلرمت مل  ين ثك السررررريد 
 الدفاع حمامي أوقف احملك ة ر يس  د وقي . الشرركوى أصررحاب ذ ره ملا وفعاً  ،م لعاً  الفيديو مع ع
 الفيديو، قاموا ب صوير الذي  ا د اء وهود ي ل  بدأ  ندما

 
 نيابة الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني نعلها اليت لل علوما  امل جدد  وال لبا  البالغا   ىل وابلنظر

  ليه ترد مل الذيو  ،2017 مارس/  آذار 20 و 2016 نوف رب/  الثاين تشررررررررررررررري  23 و 12 يف اللجنة   
 الدويل، الربملاين لالحتاد 135 ررررررال اجل عية انععاد منذ الك بودية السل ا  م  ردود أي
 

 م  أ ثر الدويل الربملاين ا حتاد نع  ،2014 يوليه/  متوز يف األولية الشررركوى تعدمي منذ أنه  ىل وابلنظر
 بشررررررر د الربملانية السرررررررل ا  م  حمدد  رمسية ومالحظا  ووث ق معلوما   لى للحصرررررررو  رمسية رسرررررررالة 12

 خرهاوآ سرررنوا ، ثالث يف خ ية ردود ثالثةب    تشرررارك مل الك بودية السرررل ا  أد غري. النظر قيد احلا  
 م  قلي   دد سرررررررررروى ت ناو  مل ولكنها مفيد  الردود هذه و انت. 2016 أ  وبر/  األو  تشررررررررررري   ىل عودي

 اجلديد ، ابل  ورا   لو  لى اللجنة  بعاء يف السررررررررل ا  أخفعت وقد. املعدمة املعلوما  وطلبا  العضررررررررااي
 العضا ية، العرارا  نسخ مث  الدا  ة، الوث ق وتعدمي العضااي، يف احملا و    الصادر  األحكام مث 
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    أ ربت قد امل حد ، األمو ذلك يف مبا الدولية، واملنظ ا  الدو  م  م زايداً   دداً  أد  ىل يشررررررررررررري و ذ
 السرررياسررريني مناخ تدهور سررري ا     بوداي،  يف اإلنسررراد حعوق وحالة السرررياسرررية احلالة تدهور  زاء قلعها ابلغ

 واملضررايعا  السررياسررية الدوافع ذا  ا صاما  ل صررا د نظراً  ،اإلنسرراد حعوق جما  يف والناورر ني املعارضررني
 .العنف وأ  ا  العضا ية

 ا حرتام ضررررررررر اد  لى   بوداي  حكومة امل حد ، األمو ذلك يف مبا الدولية، املنظ ا الدو  و  هذه حثت وقد
 ابملعايري الصرررررررررررررارم وال عيد وال ج ع، ،اجل عيا تكوي  و  ،ال عبري حرية ذلك يف مبا اإلنسررررررررررررراد، حلعوق الكام 
 العا   ا سررر ئناف  ىل ود وا. أسررراس أي  لى متييز دود العانودت بيق  يكف  مما العادلة، لل حا  ة الدولية
 فيها ميك  سررياسررية بيئة صيئة أ   م  اإلنعاذ الوطينوحزب  الك بودي الشررع  حزب بني السررياسرري للحوار
   بوداي  ت  ك  حىت ا ضررررررر هاد أو ا   عا  م  خوف ودود حبرية الع   املدين واجمل  ع املعارضرررررررة ألحزاب

 املعبلة، احلكومة ور ية تض   ونزيهة حر  ان خااب    راء م 
 
 الذي وال هديد املشررررررررررر ني  لى اهلج ا  - الدميعراطية أ   م  و امل" املعنود ال عرير ا  باره يف ضررررررررررعي و ذ

  نوب أمو راب ة م  برملانيني    2017 مارس/  آذار 20 يف الصرررررررررادر"   بوداي  مؤسرررررررررسرررررررررا  له ت عرض
 اإلنسرراد حلعوق السررامية امل حد  األمو مفوضررية قدم ها اليت وال وصرريا  والن ا   اإلنسرراد، حلعوق آسرريا ورررق
 ،2017 مارسآذار/  28 يف نشر الذي السياسية األحزاب قانود ل عدي  العانوين ال حلي  يف
 

اجل عية   عدص ا الل ني املنفصل ني  لسيت ا س  اع خال  مشار  ها متت قد ال الية املعلوما  أد  ىل وابلنظر
 أخرى  هة م  حزب اإلنعاذ الوطين ممث  ومع  هة م  الك بودي الوفد مع الدويل الربملاين الحتادل 136الررر 
 خاحلوار ل عزيز منهجية ب ريعة اجلانبني  ال   ىل ا س  اع ملواصلة اللجنة  هود طار  يف

 أي    اإلبال  م  ي  كنا ومل الفردية احلا   بش د السابعة مواقفه ا  ديد م  ال رفاد أ د وقد -
 يف ن اقاً  األوسررررررررررررررع األمنية احلالة  زاء وقلعهو خماوفهو    األو ، املعام يف وأ ربوا،. مل وس تعدم

 منذ اإلطالق  لى سررررررررررياسرررررررررري تغيري أو   ىل يؤدي قد مما حامسة، ان خااب    راء  شررررررررررية   بوداي
 مل اليت احلالة وهذه. ا ن خرااب  يف حزب اإلنعراذ الوطين فاز  ذا   بوداي،  يف األهليرة احلرب ان هراء
 بسررررب  ابملاضرررري، تذ ران  نف حالة  ىل   بوداي  تعود أد م  املخاوف مصرررردر هي مثي  هلا يسرررربق
 م زايد ؛  سياسية توترا 
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 للسل ا  العليا األولوية أد  لى األسباب هذه أت يد 136الرررررررررررر اجل عية  ىل الك بودي الوفد وأ اد -
 أد هؤ ء ويرى. الث    اد  مه ا ا   ا ي اضرررررررررررر راب أي ومنع السررررررررررررالم ضرررررررررررر اد هي الك بودية
 يف اإلنساد حعوق احرتام زايد   ىل ويؤدي ا ق صادية ال ن ية م  املزيد سيحعق السياسي ا س عرار
 جمدداً  الوفد وأ د. األخري  السنوا  يف ا جتاه هذا يف  بري  تعدم ابلفع  أحرز وقد. املناس  الوقت
 السررريد بّناء، وينبغي  لى موقفاً  ت خذ وأد" أت ي  الوضرررع"    ت وقف أد لل عارضرررة ينبغي أنه  لى
 ختلى عاذ الوطين،اسرررررر عالة العياد  السررررررابعة حلزب اإلن منذ أنه الوفد ورأى ".يهدأ" أد رينسرررررري سررررررام
 الوضرررررررررررررع وأد معاً  الع    ىل حبا ة أهنو وأ دوا. اجلو وحتسررررررررررررر  خ اهبو احلزب    يف اجلدد العاد 

 حزب سررياسررة م  وررام   زء السررياسرري هو احلوار  لى أد   ا أ دوا.  ا ن خااب  بعد سرري حسرر 
 مع دا  اً  ت عاود  انت    بوداي  أد واد وا     بداء آرا هو، أبدا ي وقف مل وأنه الك بودي الشررررررررررع 
 الوقت وغياب ا تصررررررررا   يف ومشررررررررا   فهو سرررررررروء    ان و مك وب رد و ود  دم وأد اللجنة،
 للرد؛  الكايف

 ابن ها ا  امل علق السرررررابق العلق أد  ىل ا سررررر  اع  لسرررررة خال  تيولونغ سرررررومورا السررررريد  وأورررررار  -
 فالبيئة. ح  دود وال ج عا  ظلت اجل عيا  وتكوي  ال عبري    الرأي حرية يف األسررررراسرررررية حعوق

 بعد رينسرري سررام السرريد ص يش مت وقد. ونزيهة حر  ان خااب   ىل تفضرري   الراهنة العامة السررياسررية
 العانود مبو   احلق للسررررررررل ا  و  احلا و للحزب يك  ومل. السررررررررياسررررررررية األحزاب تشررررررررريع تعدي 
 مع و ً  هو ما وهذا املعبلة، ا ن خااب  يف ضده ي نافسود م  اخ يار يف الدميعراطية واملبادئ الدويل

نرره مل ي و   حيررث حلزب اإلنعرراذ الوطين،  ررديررد  قيرراد  تعيني منررذ تعرردم ي و  حراز أي ومل .حرراليرراً  برره
 حله يف أي وقت   الً  الوطين م  أد ي وحزب اإلنعاذ  وخيشررى. اسرر بعاد ال هو اجلنا ية املعلعة ضررده

لربملاين حزب اإلنعاذ   لغاء األصوا  الشعبية مبثابة هذا وسيكود. املعد  السياسية األحزاب بعانود
 ا ن خااب  قب  الواحد احلزب نظام  ىل والعود  2013  ام يف ان خاهبو مت الذي  66 الرررررررررررررررر الوطين
 حلعوق الصارم وا حرتام احلوار، خال  م  قدماً  لل ضي سبي   جياد هو الوحيد واحل  .مباور  احمللية

 خياف أد احلا و للحزب ينبغي و . الدولية الوسرراطة مبسررا د  الر يسررية الدميعراطية واملبادئ اإلنسرراد
 نظام أي يف طبيعية ممارسرررررة ذلك يع رب أد له ينبغي ب  سرررررنوا ، لبضرررررع السرررررل ة فعداد اح  ا  م 

 العليلة السنوا  يف   بوداي  يف أ ريت اليت الدميعراطية لإلصالحا   جيابية ن يجة وابل ايل دميعراطي،
 والسل ي السلس ا ن عا  لض اد ووضعها الض اان  بش د ال فاوض ميك  أنه املؤ د وم . املاضية
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 أي وختفيف  حق سرررررياسررررري ان عام أي جتن  حدوث أ   م  السرررررياسرررررية، السرررررل ة تناوبت ما  ذا
 قا  ة، فخماو 

 
 ومحاي ها األسرررررررراسررررررررية اإلنسرررررررراد حعوق ابحرتام الدولية   بوداي  ال زاما  بشرررررررر د يلي ما ا  باره يف يضررررررررع و ذ

 خوتعزيزها
 املعايري ابحرتام ملزمة والسررياسررية، املدنية ابحلعوق اخلاص الدويل العهد يف طرفاً  بوصررفها   بوداي،   د -

 تكوي  وحرية ال ج ع وحرية ال عبري حرية يف األسررراسرررية احلعوق ذلك يف مبا اإلنسررراد، حلعوق الدولية
 يف واملشرررار ة وحمايد  مسررر علة حمك ة قب  م   ادلة حما  ة و  راء العانود أمام واملسررراوا  اجل عيا 
 العامة؛ الشؤود

 ال ابع اإلنسررراد حعوق جملس أ راها اليت   بوداي،  يف لل را عة الدورية الشررراملة الثانية الدور  و ع  -
  ىل تد و توصرررررررررررررريا  أمور، مجلة يف الك بودية، السررررررررررررررل ا  قبلت ،2014  ام يف امل حد  لألمو

 اجل عيا  حرية ال عبري    الرأي وتكوي  مب ارسررة واجل ا ا  لألفراد تسرر ح اتيةومؤ  آمنة بيئة صيئة"
 وا   داءا  ال عسررررررررررفية، وا   عا   والرتهي ، لل ضررررررررررايعا ، حد ووضررررررررررع السررررررررررل ي، وال ج ع
 اسرررر عال  لضرررر اد الالزمة ال دابري مجيع اختاذ" و" السررررل ية املظاهرا  سررررياق يف سرررري ا   اجلسرررردية،
 لك بوداي الشررراملة الدورية ابملر عة املعين الع   فريق تعرير" )سرررياسررري تدخ  أو سررري ر  دود العدالة

(A/HRC/26/16). 
 

 املكرسة" األحزاب امل عدد  الليربالية الدميعراطية" يف امل  ث  األساسي املبدأ أيضاً  ا  باره يف ضعي و ذ
 اليت 31 املاد  سرررري ا   اخل ري، مواطين وال زاما  حعوق بشرررر د   بوداي  دسرررر ور م  3 والفصرررر  1 املاد  يف

 األمو ميثاق يف  ليه املنصررررررررررروص النحو  لى وحترتمها اإلنسررررررررررراد حبعوق تعرتف   بوداي  مملكة" أد  لى تنص
 املادتني و ذلك[ ..." ]اإلنساد حبعوق امل صلة وا تفاقيا  ودوالعه اإلنساد حلعوق العاملي واإل الد امل حد 
 ابحلصرررررررررررانة الشررررررررررريوخ وجملس الوطنية اجل عية أ ضررررررررررراء ي   ع( 1) خيلي ما  لى تنصررررررررررراد الل ني 104و 80

 يفآرا ه اليت يعرب  نها  بسررررررررررب  يع ع  أو   جز أو الربملاد أ ضرررررررررراء م   ضررررررررررو أي  ا و  ( 2) الربملانية؛
 الربملاد؛ م  إبذد    اح جازه أو ا  عاله أو الربملاد أ ضرراء م   ضررو حما  ة جيوز  ( 3) لوا باته؛ ممارسرر ه

( 5) اإلذد؛ وطل  فورا الربملاد إببال  املخ صرررررررررررررررة السررررررررررررررل ة تعوم املرتكبة، ابجلرا و ال لبس حا   يف( 4)
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 أو ا  عا  تعليق ي ل  أد للربملاد ميك ( 6) و الثلثني؛ أبغلبية الربملانية احلصرررررررررررررررانة رفع اإلذد هذا ي  ل 
 أرابع ثالثة أبغلبية تصويت بعد الربملاد يف  ضو أي حما  ة

 العامني خال  النظر قيد العضررررررررررررااي ح  يف مل وس تعدم أي  حراز لعدم اسرررررررررررر يا ه    عربي .1
 ا حتاد طلبا   ىل الك بودية السرررررل ا  م  د ندر  الردود اخل ية و  املاضررررريني، العام ونصرررررف
 اإلراد  يف نعص هناك دأب سررررررر ن  يُ  أد    ميك    معلوما ؛  لى للحصرررررررو  الدويل الربملاين

 ؛الربملاد ذلك يف مبا الك بودية، السل ا  العضااي لدى حل  السياسية
 أنه مفادها اليت ا د اءا  خاص بو ه  ز ه يثريو  ؛املوقف تصررررررررعيد  زاء قلعه ابلغ    يعرب .2

 لعررررانود مؤخراً  ا   ررررد  اليت ابل عررررديال    الً  حزب اإلنعرررراذ الوطين الك بودي حرررر  جيوز
 واس هدفت اجل عيا ، تكوي  حبرية امل علعة الدولية لل عايري مت ث    واليت السياسية، األحزاب
 ؛حزبهو  رينسي سام السيد بوضوح

 يشررررركلود الذي  الربملاد، يف املعارضرررررة أ ضررررراء م   برياً   ق ا اً  ألد   يق بعلق يشرررررعر يزا    .3
  سرررررررررررررري ة ان ها ا  يوا هود يزالود   الربملاد، يف الوحيد املعارضرررررررررررررررة حلزب احلالية العياد 
 تعوض العيود هذه أد وال ج ع؛ اجل عيا  وتكوي  وال عبري الرأي حرية يف األسررراسرررية حلعوقهو
 بوصررررررفهو فعا  حنو  لى بدورهو العيام م  مينعود  هنو حيث السررررررياسررررررية، املشررررررار ة يف حعهو
 تعوض العيود هذه أد ويع رب ا ضررررر هاد؛ م  خوف دود حبرية املعارضرررررة يف وأ ضررررراء برملانيني
 بوصررررررفهو فعا  حنو  لى بدورهو العيام م  مينعود  هنو حيث السررررررياسررررررية، املشررررررار ة يف حعهو
 ا ض هاد؛ م  خوف دود حبرية املعارضة يف وأ ضاء برملانيني

 العضررررااي ح  و لى السررررياسرررري احلوار اسرررر ئناف  لى أخرى مر  واملعارضررررة احلا و احلزب  ثّ  .4
 هذامث   أد ويع رب اإلنسرراد؛ حعوق ملعايري الصررارم ا م ثا   طار يف السررر ة و ه  لى الفردية
 ولل  ارسرررررررررررة لل عارضرررررررررررة  افية  فرصرررررررررررة هناك تكود  ندما    مفيداً  يكود أد ميك    احلوار

 السل ي؛ وال ج ع اجل عيا  وتكوي  ال عبري حلراي  السل ية
 املنصوص النحو  لى الدويل، الربملاين ا حتاد  نها دافع اليت والعيو لل بادئ وفعا أنه  ىل يشري .5

 سررررررررررررررب  رب/  أيلو  يف الدويل الربملاين ا حتاد ا   ده الذي للدميعراطية العاملي اإل الد يف  ليه
 السرررررررل ة،  ىل ا نضررررررر ام خالهلا م  ي و اليت الع ليا  تكف  الدميعراطية حالة" فإد ،1997

 م  متييزية وغري وحر  مف وحة مشررار ة ن اج وهي ،وتسرر ح لل ارسررني ابملنافسررة السررياسررية احلر 
 ال سامح زايد  يف أمله    عربيو  ؛" وروحا نصاً  العانود، لسياد  وفعا متارس الشع ،  ان 
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حزب اإلنعاذ  أد مبكاد األمهية م  أنه ويع رب   بوداي؛  يف السرررررررررررياسرررررررررررية املعارضرررررررررررة دور وقبو 
 الدويل الربملاين ا حتادأد   ديد م  وتؤ د املعبلة؛ ا ن خااب  يف الوقوف  لى قادراً  الوطين
 الك بودي الربملاد  ىل ال عنية املسا د  وتعدمي األزمة يف وال وسط السياسي احلوار ل يسري  اهز
 الغاية؛ هلذه حتعيعاً 

 يكود أد احمل    وم ، املخ صرررررررررررة السرررررررررررل ا   ىل العرار هذا ينع  أد العام األمني  ىل ي ل  .6
 الصلة؛ ذا  املعلوما  تعدمي م  ميكنهو وضع يف ثلث طرف وأي الشكوى أصحاب

 .احملدد املو د يف  نها تعريراً  تعدم وأد احلالة هذه دراسة تواص  أد اللجنة  ىل ي ل  .7
 

 ماليزاي
 MAL/15 –أنور إبراهيم 

 

 7اآلراء بتوافق الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس اعتمده قرار
 (2017 أبريل/  نيسان 5 داكا،)  200يف الدورة 

 
  د اجمللس احلا و لالحتاد الربملاين الدويل، 

 

 برملاد  ضررو ،(Dato Seri Anwar Ibrahim)  براهيو أنور سررريي داتو قضررية  ىل  ذ يشررري
  ،(2016 مارس/  آذار) 198 الرر دورته يف ا   دته الذي العرار و ىل ماليزاي،

 

 اليت واملعلوما  خال  الفرتا  السابعة املاليزية السل ا  قدم ها اليت املعلوما  ا  باره يف خذأي و ذ
 ابن ظام، الشكوى أصحاب قدمها

 

 واحلكو لإلدانة العضررا ية املرا عة بشرر د تروي  مارك السرريد احملا  ة مراق  تعرير ا  باره يف يضررع و ذ
 (CL/200/12(b)-R.1 الوثيعة)  براهيو ب  أنور السيد اس ئناف بعد
 

 خامللف يف الوارد  ال الية املعلوما   ىل شريي و ذ

                                                           
    حتفظاته بش د العرار. ماليزايأ رب وفد  7
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 1998  ام  ىل 1991  ام م  الفرت  يف ل اليةل  براهيو، الذي  اد وزيراً  أنور السررررررررررررريد مت فصررررررررررررر  -
 الوظيف ني م  ،1998 سب  رب/  أيلو   ىل 1993 ديس رب/  األو   انود  م  الوزراء ر يس وان  

 ثب ت وقد. واللواط السررررل ة اسرررر ع ا   سرررراء  ب ه ة  ليه العبض وألعي 1998 سررررب  رب/  أيلو  يف
  لى 2000و 1999  امي يف سررررررررررررررنة 15 ملد  ابلسررررررررررررررج   ليه ا وحكو احلال ني  ل ا  يف  دان ه
 توص  وقد. اللواط قضية يف اإلدانة ا حتادية احملك ة ألغت ،2004 سب  رب/  أيلو  2 ويف. ال وايل
 ب بيع ها قانونية ليست  براهيو أنور السيد حما  ة دوافع أد مفاده اس ن اج  ىل الدويل الربملاين ا حتاد
 الذن ؛  افرتاض  لى بنيت قد العضية وأد

حبكو  وأصرررررربح 2013 مايو/  وأاير 2008 أغسرررررر س/  آب يف  براهيو أنور السرررررريد ان خاب أ يد -
 حتالف)(  Pakatan Rakyatرا يا  ) ا  الف اب اتدحتت  لل عارضرررررررررررررررة األمر الواقع قا داً 

 ؛(الشع 
 يف سرررررابق مسرررررا د وهو أز د، البخاري سررررريف حم د السررررريد قدم ،2008 يونيه/  حزيراد 28 ويف -

 جم ع يف قسراً  مارس اللواط قد  براهيو أنور السيد أد فيها يد ي وكوى  براهيو، أنور السيد مك  
  اما 61 الع ر م  البالغ  براهيو، أنور السررررريد أد  ىل أورررررري  ندما ال ايل، اليوم ويف. خاص سررررركين
 م  يبلغ صيب مع مادي ت ابق هناك يك  مل يعاين م  آ م الظهر، املز وم ا غ صاب حدوث وقت
 السرريد  لى العبض وألعي. ابإلقناع املثلي السررلوك اد اء  ىل الشرركوى نعحت فعد  اماً، 24 الع ر
 يف رمسية ص ة  ليه وو هت. ال ايل اليوم يف سررررررررررراحه وأطلق 2008 يوليه/  متوز 16 يف  براهيو أنور
 يعرراقرر  الررذي املرراليزي اجلنررا ي العررانود م  377B املرراد  مبو رر  2008 أغسرررررررررررررر س/  آب 6
 أنور ودفع السررررريد. واجللد" سرررررنة 20  ىل تصررررر  قد ملد  السرررررج " بعبار " ال بيعة أمر ضرررررد اجل اع"

 أز د البخاري سيف حم د السيد بني واتصا   أسئلة ابإلضافة  ىل  د  ال ه ة، م بربا  ه   براهيو
 إلظهار ضررده، األدلة مصررداقية حو  اسرر جوابه وبعد ،وبعدها الواقعة قب  والشرررطة السررياسرريني و بار
 سياسية؛ مؤامر  ضحية  اد  أنه

 أدلة تو د    نه قا الً   براهيو أنور السريد ا ب دا ي العاضري برأ ،2012 يناير/  الثاين  انود  9 ويف -
 املؤ د م  يكود أد ميك   " أنه  ىل نظراً  أز د، البخاري سررررريف حم د السررررريد ورررررهاد  تد و مؤيد 
 سرررررررروى لل حك ة يرتك األمر مل وهذا". ملوث هو غري  دلي   املعدم النووي احل ض أد ابملا ة 100

 بناء  لى اإلدانة يف ترتدد فإهنا  نسرررررية،  رمية  انت  وألهنا املز ومة، للضرررررحية املؤ د  غري الشرررررهاد 
 وحده؛ األساس هذا
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 ملد  ابلسررررررج   براهيو أنور السرررررريد  لى ا سرررررر ئناف حمك ة حك ت ،2014 مارس/  آذار 7 ويف -
 رينغيت؛ 10 000 قدرها و فالة ا س ئناف، قيد الععوبة إببعاء وأمر  سنوا ، مخس

 به يعضررررررررري الذي واحلكو ابإلدانة احلكو ا حتادية احملك ة أيد  ،2015 فرباير/  ورررررررررباط 10 ويف -
 مؤهالً  يكود ل  للععوبة، ون يجة. سررررريالنغور يف بولوه سرررررونغاي سرررررج  يف حاليا  براهيو أنور السررررريد
 ؛ 2027 يوليه/  متوز حىت أي  عوب ه، مد  ان هاء بعد سنوا  ست ملد  الربملاد لعضوية للرتوح

. ملكي  فو  لى للحصرررو  طلباً   براهيو أنور السررريد أسرررر  قدمت ،2015 فرباير/  ورررباط 24 ويف -
 قدم ،2015 يونيه/  حزيراد 24 ويف. ال ل  العفو جملس رفض ،2015 مارس/  آذار 16 ويف

  وا ملبور  يف العليا احملك ة م   ذد  لى للحصو  العضا ية لل را عة طلباً  وأسرته  براهيو أنور السيد
 ابتي  السررررررررررريد آنذاك العام املد ي جملس و ود هو ت بيعها أسررررررررررراس و اد .العفو جملس قرار ملرا عة
 يف األو  العام املد ي  اد   ندما املاضررري يف  براهيو أنور السررريد ضرررد الشرررخصررري العداء أظهر الذي
 ر يس وأد خاصرررررررررررة معبولة، غري أهنا اد وا حعيعة وهي ،"( I اللواط)" ضرررررررررررده األوىل اللواط حما  ة
 واسرر شررهد. العضررية يف يشررارك ل  ابتي  السرريد أبد و د بدوي، أمحد هللا  بد السرريد آنذاك، الوزراء
 املز ومة املؤامر  بشررررر د يوسرررررف راملي السررررريد امل عا د الشررررررطة ضرررررابط بشرررررهاد  أيضرررررا الدفاع حمامي
 السرررريد اح جاز أثناء 1998  ام يف الشررررا نة" Black Eyeالسرررروداء  العني" حادثة  لى لل سرررررت
 لل جلس ي  ك  م  أد يكشرررف مل ابتي  السررريد أد حعيعة"و" األو  اللواط" سرررياق يف  براهيو أنور

 بعد وذلك هللا،  بد وررررايف حم د السرررريد الر يسرررري العام املد ي ضررررد ابل حعيق أمر صرررردر أنه وامللك
 األو ؛  احملامي قدمهااليت  اخلاطئة اإلفاد 

 إلدان ه،  ديد  قضررررررا ية مرا عة   راء  براهيو أنور السرررررريد طل  ،2015 أبري /  نيسرررررراد 30 ويف -
 الظلو، فعليا متنع اليت ا حتادية، احملك ة قوا د م  137 املاد  مبو  

 
( CL/197/11(b)-R.2) تروي  مارك السررررررررريد الدويل، الربملاين ا حتاد مراق  تعرير  ىل يشرررررررررري و ذ
 املععود  اخل امية اجللسرة ويف ،2014 و 2013  امي يف العضرية يف ا سر  اع  لسرا  معظو حضرر الذي
 تعريره، السرررل ا  ترفضرررفعد  احملا  ة،   راءا  بشررر د اً خ ري  قلعاً  وأثر  2015 فرباير/  ورررباط 10 يف
( CL/197/11(b)-R.1) اللجنة وفد تعرير  ىل أيضررررررررا يشررررررررري و ذ ال ع ؛  لى تروي  السرررررررريد فع  ورد

 (2015 يوليه/  متوز 1 - يونيه/  حزيراد 29) ماليزاي زار الذي
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 ب عدمي ي علق في ا ال عسرررررررررررررفي، اب ح جاز املعين امل حد  لألمو ال ابع الع   فريق أد  ىل شرررررررررررررريي و ذ
  براهيو السررريد حرماد" أد  ىل 2015 سرررب  رب/  أيلو  1 يف ان هى  براهيو، أنور السررريد حالة بشررر د وررركوى

 حلعوق العاملي اإل الد م  21 و 19 و 11 و 10 املواد مع ي ناقض ما وهو تعسرررررررررررررفي،هو أمر  احلرية م 
 العضرررررررررااي يف النظر  لى املن بعة الفئا  م  والثالثة الثانية الفئ ني  طار يف ويندرج ،(UDHR) اإلنسررررررررراد
 وضرررررررررع ملعاجلة الالزمة اخل وا  ت خذ أد احلكومة  ىل   الع فريق وي ل  ،[L]   الع فريق  لى املعروضرررررررررة
 ؛[L] اإلنسررررررررراد حلعوق العاملي اإل الد يف الوارد  واملبادئ لل عايري م ابعاً  و عله  ب اء دود  براهيو السررررررررريد
 السرررررريد    فوراً  اإلفراج هو املال و ا ن صرررررراف سرررررربي  أد الع   فريق يرى العضررررررية، ظروف مجيع مرا ا  ومع

 "ال عسفي اح جازه  ىل اس ناداً   رد  منه اليت السياسية حعوقه   اد  وض اد  براهيو،
 
 اإل راءا  وأد متاماً  مسررررررر علة ماليزاي يف احملا و أد مراراً  ذ ر  املاليزية السرررررررل ا  أد  ىل تشرررررررري و ذ

 م  ذلك يف مبا  براهيو، أنور السيد ضدامل خذ   اإل راءا  أثناءيف  تماً  احرتاماً  احرتمت قد الوا بة العانونية
 حججهو، ل عدمي الدفاع امي تحة فرص  ثري  حمل خال 

 
 وابلنظر  ىل ال  ورا  اجلديد  ال اليةخ

 مرا عة   راء طل  ابإلمجاع ا حتادية احملك ة رفضررررررررررت ،2016 ديسرررررررررر رب/  األو   انود  14 يف -
  نه أبلغ حسررررب ا للعدالة،   هاض أي  دث مل أنه أسرررراس  لى  براهيو، أنور السرررريد حلكو قضررررا ية
 الدويل؛ الربملاين الد وى املرس  م  قب  ا حتاد مراق  وحلله

 15 يف الصررررادر العليا احملك ة قرار ا سرررر ئناف حمك ة ألغت ،2017 يناير/  الثاين  انود  18 ويف -
  حالة ورفضرها العضرا ية، لل را عة  براهيو أنور السريد حتوي  موضروع ورفضرت ،2016 يوليه/  متوز

 ا حتادية؛  احملك ة  ىل العفو جملس قرار يف احملك ة أمام ال ع  امل ك  م   اد   ذا ما مس لة
 مس لة بش د طلباً  أنور، العز  نور السيد  النواب، جملس  ضو قدم ،2017 مارس/  آذار 23 ويف -

 أنور السرررررررررررررريد حمامو قدمه الذي الرمسي اإلخ ار م  احلكومة موقف حو   امة، أمهية ذا  ملحة
 537 العانود م  43 املاد  مبو    نه ابإلفراج لل  البة للسجود العام واملفوض الوزير  ىل  براهيو
 ترخيص  لى بناء السررررجناء سررررراح إبطالق يسرررر ح مما ،(2000) السررررجود لوا ح م  الثالث واجلزء
 نور السيد  ذ ر  لالقرتاح، وأتييداً  .السل ا  حتددها اليت اب ورتاطا  وال عيد املخاطر تعييو بعد
 احل لة وأد  نه اإلفراج احلكومة متنح أد العامة املصررلحة مع وامل سررق الصررواب م   اد  أنه أنور العزه
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 جملس ر يس و د ذلك،  لى ورداً . ها   ب  ييد حظيت حري ه  س عاد   براهيو أنور للسيد الدا  ة
 أد و حظ مف وحة، حما  ة خال  م  العضررررررررراء، قررها أد سررررررررربق مبسررررررررر لة ي علق ا قرتاح أد النواب
 اللوا ح، يف  ليها املنصوص الشروط يس وف مل ال ل  أد  ىل خلص السجود ملك   العام املفوض

 
 

  لى  ليها ينظر أد جي   براهيو أنور السرريد ضررد العضررية  د يعولود الشرركوى أصررحاب أد  ىل يشررري و ذ
 هزصا قد األغلبية هذه وأد ،(UMNO) السررررياسرررري احلزب نفس  ان  م  امل واصرررر  ماليزاي حكو خلفية

 52  لى احلصررررررررو  م  متكنت األخري  هذه أدحيث  ؛2013 لعام العامة ا ن خااب  يف موحد  معارضررررررررة
 - وا ح يا  الغش ان شار بسب  الشكوى لصاح  وفعا - أنه م  الرغو  لى الشعبية، األصوا  م  ملا ةاب
 أد  ىل أيضررررررراً  يشرررررررريود الشررررررركوى أصرررررررحاب وأد املعا د؛ أغلبيةحصرررررررو  املعارضرررررررة  لى   ىل ذلك يرت و مل

 سجنه، بعد انفص ي معه قد وبع  براهيو أنور السيد أنش ه الذي ال حالف
 

 خ براهيو أنور السيد بصحة ي علق في ا يلي ما  ىل أيضا يشري و ذ
 فرباير/  ورررررررررباط 10 يف سرررررررررجنه منذ  براهيو، أنور السررررررررريد فإد الشررررررررركوى، صررررررررراح  ذ ره ملا وفعا -

 يف م خصررررررررص مسرررررررر ع  طبي  م  الر اية ي لق مل وأنه هبا، املوصررررررررى ال بية الر اية ي لق مل ،2015
 ت  ل  قد واليت األمي ، الك ف يف والدا  ة اخل ري  اآل م معاجلة ذلك يف مبا الصرررررررررررررحية، مسرررررررررررررا له
 .ال وي  املدى  لى الشفاء لض اد ابملنظار  راحة

 يف اللجنة مع  عد  اليت ا سرررررر  اع  لسررررررة يف السررررررل ا  فإد املاليزي، الوفد ر يس ذ ره ملا وفعاو  -
 أي يةلرؤ   براهيو أنور للسرريد لسرر احا    امل لوف م  خال  خترج  انت  2016 مارس/  آذار 18

اخلارج ابس حضار خرباء طبيني م   له الس اح طريق    رغب ه،  انت   ذا ذلك يف مبا خي اره، طبي 
 املعاملة؛ هلذه للخضوع اخلارج ابلسفر  ىل له يس ح مل ولكنه ماليزاي، يف ملعاجل ه

 
 وابه  ام؛ به  ل اً  مت اإلحاطة الذي تعريره، للد وى  لى الدويل الربملاين ا حتاد مراق  يشكر .1
 أو ه ملعاجلة الفرصررررررررة أتح  ذ ينجح، مل ا حتادية احملك ة  ىل العضررررررررا ية املرا عة طل  ألد أيسررررررررف .2

 العضا ية؛ اإل راءا  يف العصور



165 
 

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
                                                             2017أاير/ مايو   15    

 

 أنور السريد ضرد املعدمة األدلة مصرداقية بشر د اجلدية الشركوك أبد العا    لى رأيه  ديد م  يؤ د .3
 احلني، ذلك منذ ظهر  اليت اجلديد  واملعلوما  املز وم، ابللواط احملي ة املشرربوهة والظروف  براهيو،
   أمر اح جازه واسررررر  رار و دان ه قانونية، غري أخرى ا  بارا   ىل تسررررر ند حما   ه أد  لى وال   يد
  نه؛ الدفاع ميك 

 أنور السررريد سرررراح إلطالق امل كنة العانونية الوسرررا   مجيع اسررر خدام  ىل السرررل ا  أخرى مر  يد و .4
 الربملانية؛ احليا   ىل العود  م  ل  كينه الالزمة ال دابري واختاذ فوراً   براهيو

 قب  م   براهيو أنور بر اية السرريد للسرر اح امل خذ  اخل وا     تفاصرري   لى احلصررو   لى  رص .5
 ذلك يف مبا  ليه،   اج الذي والعالج يرغبها اليت ال بية اخلرب  م  الكاملة خي اره وا سرررررررر فاد  طبي 
 األخري  ابخل وا   لو  لى ه بعا  يف ويرغ  مسرررررر شررررررفى؛ يف األمر لزم  ذا املكثفة الر اية طريق   

  براهيو؛ أنور للسيد ال يب العالج يف ال الية واخل و 
 حعوق جلنة فيها تنظر اليت األخرى املاليزية العضرررررررررررااي  ان   ىل  براهيو، أنور السررررررررررريد حالة أد يرى .6

 املعلعة؛ وال ساؤ   اخل ري  نواحي العلق ملعاجلة ملاليزاي م ابعة زاير  ت  ل  للربملانيني، اإلنساد
 السرررررل ا   ىل العرار هذا ينع  وأد الزاير   لى السرررررل ا  موافعة يل  س أد العام األمني  ىل ي ل  .7

 ابملسا د ؛ له يس ح وضع يف يكود أد      ثلث طرف وأي الشكوى وأصحاب املخ صة
 .املناس  الوقت يف تعريراً  تعدم وأد العضية هذه يف النظر تواص  أد اللجنة  ىل ي ل  .8
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 املالديفزر ج
 

MLD/16 ماراي ( ديديMariya Didi*)8 MLD/45 ( أمحد مسريAhmed Sameer) 
MLD/28 ( أمحد  يسىAhmed Easa) MLD/46 أفراويو ( لي Afrasheem Ali) 
MLD/29 يفا  ( بدهللا Eva Abdulla*) MLD/48 ( لي  ظيو Ali Azim*) 
MLD/30 موسى ( مانيكMoosa Manik*) MLD/49 أهلاد ( فه يAlhan Fahmy) 
MLD/31 براهيو  ( رويدIbrahim Rasheed) MLD/50 ( بد هللا وهيد Abdulla Shahid*) 
MLD/32 ( حم د وفازMohamed Shifaz) MLD/51 ( روزينا آدمRozeyna Adam*) 
MLD/33 (اميثيز فه يImthiyaz Fahmy*) MLD/52 صوح ) حم د  براهيوIbrahim 

Mohamed Solih) 
MLD/34 ( حم د  اسوMohamed Gasam) MLD/53 ( حم د انوزMohamed Nashiz) 
MLD/35 ( أمحد رويدAhmed Rasheed) MLD/54 ( براهيو وريف Ibrahim Shareef*) 
MLD/36 ( حم د رويدMohamed Rasheed) MLD/55 ( أمحد حملوفAhmed Mahloof*) 
MLD/37 لي  ( رضاAli Riza) MLD/56  فايز(  امسا يFayyaz Ismail*) 
MLD/39 لياس  (  لبيIlyas Labeeb) MLD/57 ( حم د رويد حسنيMohamed 

Rasheed Hussain*) 
MLD/40 ( حم د ر اءRugiyya Mohamed) MLD/58 ( لي نزار Ali Nizar*) 
MLD/41 ( حم د ثورقMohamed Thoriq) MLD/59 ( حم د فالحMohamed Falah*) 
MLD/42  حم د( اسالمMohamed Aslam*) MLD/60 بدهللا  ( رايضAbdulla Riyaz*) 
MLD/43 ( حم د رويدMohammed Rasheed*) MLD/61 ( لي حسني Ali Hussain*) 
MLD/44 ( لي وحيد Ali Waheed)   

 

 
 
 
 
 

                                                           
 * )  اد ( ان خ   ضوا يف الربملاد يف ان خااب  مارس 82014
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 ابإلمجاع الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس اعتمده قرار
 (2017 أبريل/  نيسان 5 داكا،)  200يف الدورة 

 
  د اجمللس احلا و لالحتاد الربملاين الدويل، 

 

 الررررررر دورته يف امل خذ العرار و ىل نيوالسابع منهو نياحلالي أ اله  املذ ور  الربملانيني حا    ىل ذ يشري 
 (2016 و األتشري   /أ  وبر) 199

 

تشري   /أ  وبر 12  ىل 10 م  مالديف  ىلأرسلت  اليت البعثةاملعدم م   كام ال  عريرال اىلويشري 
 ،(CL/200/11(b)-R.2) للربملانيني اإلنساد حعوق جلنة قب  م  2016 األو 

 

 احلزب  ىل ين  ود الشرررررررررررررع  جملس م  أ الهاملذ وري    ضررررررررررررراءهؤ ء األ معظو أد  ىل شرررررررررررررريي و ذ
 يف للربملانيني اإلنسرررررررررراد حعوق جلنة أمام العضررررررررررية يف البدء مت واليت( MDP) املعارض املالديفي الدميعراطي

 غري املعنعة العانونية اإل راءا  وا ح جاز، املز ومة ال عسررررررررررررررفي ا   عا  حا   وتشرررررررررررررر   ،2012  ام
 احلزب يف سررررررررابق  ضررررررررو وهو  لي، أفراورررررررريو السرررررررريد قضررررررررية يف الع   ذلك يف مبا والعنف، ال هديد وأ  ا 
 ،(PPM) املالديف  زر م  احلا و ال عدمي

 

 م  ي ضرررررررررح   ا  ،2014  ام الربملانية ا ن خااب  حو  ال هديدا ه مت تصرررررررررعيد أن  ىل يشرررررررررري و ذ
ه منذ أن الشرررررركوى صرررررراح  يد ي. 2014 فرباير فه ي يف أهلاد السرررررريد آنذاك الربملاد  ضررررررو  ع ب هجوم

    فضررررررالً  ابلع  ، وصديدا   سرررررردية   داءا   األق   لى الربملاد أ ضرررررراء م  سرررررربعة ذلك احلني تعرض
 الربملانيني م   دداً   د قي  ذلك،  لى  الو  وأنه،. الشرررررطة قب  م  املعاملة وسرررروء العانونية غري ا   عا  
 ،سل ية ابح جا ا  قاموا أهنو ز وب  نا ية، اصاما  يوا هود

 

 يوليو/  متوز 25 و 18 يف  ليه وحكو أدي  قد فو حمل أمحد السررررررريد الربملاد  ضرررررررو أد  ىل وابلنظر
 تنفيذ يف الشرررررررررررطة ضررررررررررباط  رقلة" ب ه ة يوما 24 و أوررررررررررهر 10 ملد  ابلسررررررررررج  م  الي ني ب ه  ني 2016
 "وا باصو
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 خيلي ما أمور، مجلة يف  حظت، البعثة أد رىي و ذ
 الربملان أعضاء التهديدات ابلقتل ضد •
 احلزب م  ابرزي  برملرررانيني  رررد  اسرررررررررررررر هررردفرررت اليت ابلع ررر  ال هرررديررردا   زاء قلعررره    الوفرررد أ رب -

وررررررررررررررخص  أي اح جرراز جير  لى مرا يبرردو مل أنره وحعيعررة (MDP) املعررارض املرالرديفي الردميعراطي
 وسررررررعها يف ما     تبذ  أهنا تؤ د السررررررل ا  أد  ىل الوفد وأوررررررار. ل ه حو  تلك ال هديدا ملسرررررراء
 هوية حتديد يصع  ما  ثرياً   ولك  ال هديدا ، يف تنظر اوأهن للخ ر املعرضني الربملاد أ ضاء حل اية
 السررررررررررل ا  م  تفاصرررررررررري  تلعي  لى الوفد وحرص. الضررررررررررحااي ي عاود   األحياد بعض ويف اجلنا ،
  لى حريصرررررررررررة أهنا   ا.   ليها و هت اليت ال هديدا  يف لل حعيق امل خذ  احملدد  اخل وا  بشررررررررررر د
 ؛املهددي  الربملاد أ ضاء م   ضو لك  هبا املع و  احملدد  احل اية تدابري معرفة

 
 علي أفراشيم السيد مقتل •
 أ  وبر/  األو  تشررررري  2، يف الشررررع  جملس يف  ضررررو وهو  لي، أفراورررريو السرررريد بع   ي علق في ا -

 للع  ؛ املدبر العع هوية  يف حتعق زالت ما السل ا  أد الوفد أبلغ ،2012
 

 2014 فرباير/  شباط يف فهمي أهلان السيد السابق الربملان عضو طعن •
 أحد ضرررررررررررررد 2014 مارس/  آذار يف صو تو يه مت العام، املد ي ذ ره ملا وفعاً  أنه  ىل الوفد أورررررررررررررار -

 مارس/  آذار حىت ابملخدرا  م صررررررلة  رمية  لى ابلسررررررج   عوبة يعضرررررري  اد  الذي و،هب املشرررررر به
 ا ن هاء؛ ووك  لى احملا  ة وأد ،2017

 
 الربملان يف سابقني أعضاء ثالثة ضد حمددة جنائية لقضااي القانوين الوضع •
 يثقأنه و  وفاز، حم د والسيد رويد  براهيو السيد ضد معلق قانوين   راء أي يو د   أنه لوفدقا  ا -

 ضررد املرفو ة العانونية العضررية أد الوفد و حظ. مباوررر  املعنيني األوررخاص سرر بلغ السررل ا  أد يف
   ،2012 فرباير/  وررباط يف امل ع د احلرق أب  ا  ي علق في ا اإلرهاب ب ه ة رورريد، حم د السرريد
 وأ رب. العضية يف النظر يف اإلسراع احملك ة م   ل ي أبد العام املد ي مببادر  ورح .  ارية تزا 
 الوا بة؛ العانونية لإل راءا   ام   وابحرتام ذلك  دث أد يف أمله    الوفد
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 2016 يوليو/ متوز يف حملف أمحد السيد إدانة •
 ي علق في ا وآخري  فو حمل السرررررررريد وزو ة السررررررررل ا ، حسررررررررااب  يف ال ناقضررررررررا  الوفد  ىل أوررررررررار -

 أوررررهر 10 ملد  ابلسررررج  وحك ه فو حمل السرررريد  دانة  ليه يسرررر ند الذي العانوين واألسرررراس ابلوقا ع
 لالح جاج حا ز  بور ب ه ة أي وا باصو، أداء يف الشرررررطة ضررررباط بعرقلة ص  ني  لى يوماً، 24و

 وأ رب. اح جازه ل  ديد اسررررر  اع  لسرررررة بعد احملك ة مغادرته بعد احلادث مكاد م  الفرار وحماولة
 ومل .العادلة لل حا  ة األسررررررراسرررررررية املعايري ه مل ي و احرتامأن وذ ر الععوبة، ورررررررد   زاء قلعه    الوفد
 يف  بري   ورطة قو  حبضور الشرطة م  الفرار حاو  فو حمل السيد أبد العو  ميك   يف  الوفد يفهو
 احملك ة حكو م  نسرررررررررخة  لى احلصرررررررررو  تعديره دوا ي م  سررررررررريكود  نه الوفد وقا . احملك ة مبىن

 ت و أد يف أمله    الوفد وأ رب. مبالحع ه امل علعة األخرى واملسرررررررررررررررا   ذلك ل وضرررررررررررررريح ا ب دا ية
 ويف.  ادلة حما  ة يف احلق واحرتام بسرررالسرررة  ليها، مراق   رسرررا  عرتحن اليت ا سررر ئناف،   راءا 
 اإلقامة ورررررررك  يف  عوب ه أبد يعضررررررري السرررررررل ا  له تسررررررر ح أد يف أمله    أ رب ذلك، غضرررررررود
 ف؛و حمل السيد صحة سوء    تعارير ضوء يف اجلربية،

 
 والتجمع التعبري حرية على املفروضة القيود •
 احلا    لى مباورررر أتثري هلا  اد  اليت اإلنسررراد حعوق جما  يف ال  ورا   زاء قلعه    الوفد أ رب -

 وال عدي  مؤخراً  ال عبري وحرية ا سو وحس  الس عة محاية قانود     اد قلعه    وأ رب. امل روحة
 حريررة أد  لى يوافق الوفررد أد م  الرغو و لى. السررررررررررررررل ي ال ج ع قررانود  لى مؤخراً  أدخرر  الررذي
 نظراً  احلق، هذا ممارسرررررررة مفرط بشرررررررك  يعيد اجلديد ال شرررررررريع أد   أنه يرى  م لعة، ليسرررررررت ال عبري
  لى فإنه وابملث ،.  ععوبة  املفروضرررررررررة الضرررررررررخ ة والغرامة ة،الر يسررررررررر أحكامه بعض وغ وض لن اقه،
 أيضاً  ع عدي    أنه لالزدحام، معرضة( هي  زير  صغري  Maleأنه  زير  مايل ) يفهو أنه م  الرغو
معىن حعيعي  ويف مجيع األوقرررا  لررره يكود أد ينبغي ال ج ع حريرررة يف ابحلق امل علق ال شررررررررررررررريع أد

 وحعيعة ،املخصرررصرررة لغاية املظاهرا  حمدود   داً  املناطق أد الصررردد هذا يف الوفد ورأى. لل  ارسرررة
 احلق؛ ذلك ممارسة مربر دود يع ضي الشرطة م  املسبق اإلذد أد
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 الربملان عمل يف مفيد بشكل للمسامهة للمعارضة حمدودة مساحة •
 العوانني، مشررررررراريع م   برياً    دداً  ا   د قد احلايل الشرررررررع  جملس أد يعدر الوفد أد م  الرغو  لى -

 مغزى وذا  موضررو ية مناقشررة  ىل احلا ة حسرراب  لى أييت أد ينبغي   النات  هذا أد يرى ه   أن
 تشررريعا  ا   اد أبد تفيد اليت ال عارير  زاء قلعه    الوفد أ رب ولذلك. ال شررريعا  م   زء لك 
 أصرررحاب مع مناسررربة مشررراورا  أو ا ومناقشررر تغيريا  أي دود وا   اده بسرررر ة تععبه مت قد هامة

  ىل اس ناداً  الربملاد، أبد تفيد اليت ال عارير  زاء قلعه    الوفد أ رب وابملث ،. الربملاد خارج املصلحة
 موا هة يف حىت  دي،  وررررررررررراف أبي يعو مل احلا و، ا   الف أحزاب  ىل املن  ني أ ضررررررررررا ه أغلبية

  زاء الصرررررررررردد هذا يف قلعه    أيضرررررررررراً  الوفد وأ رب .العام ال دقيق تسرررررررررر د ي اليت اخل ري  العضررررررررررااي
 ا ن خااب  جلنة مث  املسرر علة الرقابة مؤسررسررا  وأ ضرراء احلكومة بني قوية صررال  و ود اد اءا 
 مما ،بشرررررك  غري   ق للحسرررررااب  العام دققملا فصررررر  ضرررررافة  ىل  اإلنسررررراد، حلعوق الوطنية واللجنة
 الفعالة؛ الرقابة أ اق

 
 احلوادث هذه مثل مع والتعامل الربملان يف املقبول غري السلوك •
 الربملاد يف م ع د غري سرررلوك هناك  اد  نهأب ا ا رتف واملعارضرررة الربملانية السرررل ا  أد  ىل الوفد أورررار -

 أد م  ال   د يف ةر يس بوظيفة قام قد الربملاد ر يس أبد ا  عاده    الوفد وأ رب. اجلانبني  ال  م 
 فوراً  توبيختو يه  متحيث  ،2016 فرباير/  ورررررررررررباط يف البصرررررررررررق حادثة مث  معبو ، غري السرررررررررررلوك

 ر يس يعام  أد مبكاد األمهية م  و اد .اً بعضررررررر بعضرررررررها الربملاد يف األطراف مجيعحترتم  أدال ل  و 
 م  الصردد، هذا ويف. احلزبية السرياسرة م  أ لى أنه  لى  ليه ينظر وأد بنزاهة األطراف مجيع الربملاد
 حترتم وأد الربملاد     يف مغزى ذي  سرررررهام ب عدمي لل عارضرررررة الربملاد ر يس يسررررر ح أد أيضررررراً  املهو

 سل  ه؛ املعارضة
 

 الدويل اجملتمع مع والتفاعل واملعارضة األغلبية بني احلوار أمهية •
 يف اجلاري السررياسرري ا سرر ع اب سررياق يفه جي  أد ينظر للحا   املدروسررة أنيع عد الوفد وبعو   -

 يف للدخو   هودها األطراف مجيع تضرررررررررررررررا ف أد احليوي م  أبنه ا  عاده    وأ رب. املالديف
 األ   طويلة سياسية وحلو  وواملة فعالة مؤسسا  إلجياد الدويل، اجمل  ع مبسا د  هادف، حوار
 مؤخراً  اختررذترره الررذي للعرار الع يق أسررررررررررررررفرره    الوفررد أ رب ولررذلررك. لررديفينيااملرر مجيع بثعررة ت   ع
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 هذا يف النظر السرررررررررررررل ا  تعيد أد يف أمله    وأ رب الك نولث، ابخلروج م  لديفام سرررررررررررررل ا 
 العرار،

 خالبعثة  رسا  منذ الشكوى صاح  قدمها اليت ال الية اجلديد  املعلوما  ا  باره يف يضع و ذ
 للذهاب   ازتني فو لحم السرررريد منح ،2017 فرباير/  ووررررباط 2016 ديسرررر رب/  األو   انود  يف -

 مل الشرررركوى، لصرررراح  ووفعاً . ال يب العالج ل لعي ال وايل  لى أايم وسرررربعة أايم  شررررر  ملد  اهلند  ىل
  قضي ه؛ يف ا س ئناف   راءا  تبدأ

 الشررررررررررع  جملس ر يس م  الثعة بسررررررررررح  اقرتاح  لى ال صررررررررررويت مت ،2017 مارس/ آذار 27 يف -
 مبنع أمر  املالديفية الوطين الدفاع قو  أد الشرررركوى صرررراح  ويد ي. اجمللس وخسررررر ال صررررويت يف

حيث مل ي و اتباع اإل راءا  الصرررحيحة  اجللسرررة، مراقبة م  املدين اجمل  ع ومنظ ا  اإل الم وسرررا  
 اأخر و  برملانياً  13 وأد نفسه، ا قرتاح  لى اإللكرتوين ال صويت م  بد ً  األمساء  و داليت ت  ل  

 ال صويت سجال  وأد ،العا ة يف ساد الذي لالض راب متاماً غري مال و قسراً م  العا ة،  رد فع  
 يف ال صررويت أد  ىل الشرركوى صرراح  ويشررري. هبا ال ال   مت)أو(  و صررحيحة غري  انت  الالحعة
 وال هديدا  ابلع   ال هديدا  خال  م  لربملانيني،ل وررررديد  مضررررايعا  تضرررر   قد الشررررع  جملس
 مل وية، ب هو ابملعاضا  وال هديد أسرهو ضد املو هة

 
 السرررررررررل ا  ألد أيسرررررررررفو العامة؛ اسررررررررر ن ا اته ويؤيد به ي لع الذي الع    لى البعثة وفد يشررررررررركر .1

 خم لف حو  ب عدميها تعهد  اليت املعلوما  و  ال عرير بشررررررررررررررر د مالحظا  أي تعدم مل املالديفية
 األخرى؛ الرمسية املعلوما  هذه تلعي  لى اً حريص يزا  و  املعلعة؛ املسا  

 مساحة م  واحلد الربملاد يف املعارضة أ ضاء ضد ابلع   ال هديدا  اس  رار  زاء   يق بعلق يشعر .2
 بذ   ىل السررررل ا  ويد و الربملاد؛     يف جمد بشررررك  لل سررررامهة واملعارضررررة وال ج ع ال عبري حرية
 أ  اهلا؛    تعرير هذا العلق وتعدمي ملعاجلة وسعها يف ما   

 أد يعضررررري حملوف للسررررريد أنه م  املناسررررر  السررررر اح تع رب مل السرررررل ا  ألد أسرررررفه ابلغ    يعرب .3
  ربية؛  قامة وك  يف  عوب ه

 ويسررراوره وحك ه؛  دان ه مربر  دراك و دم ضرررده الصرررادر احلكو خ ور   زاء قلعه    اإل راب يكرر .4
  ىل حملوف السرررررررررررررريد يعود قد الذي األمر طعنه، يف للنظر واضررررررررررررررحة   راءا  و ود  دم  زاء العلق
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 السرررب  هلذا أنه ويرى ا سررر ئناف؛ حكو فيه يصررردر يف نفس الوقت الذي الععوبة  ام  مد   قضررراء
 فوراً؛  نه اإلفراج للسل ا  ينبغي وحده

  لى أيضا يشهد ألنه سح  الثعة، اقرتاح مع مؤخراً  ابل عام  احملي ة ا د اءا   زاء العلق ويساوره .5
 فيديو معاطع تعدمي  لى الربملانية السررررل ا  ويشرررركر مالديف؛ يف السررررياسرررري ا سرررر ع اب اسرررر  رار
 املاد  هذه درسيوسرر الثعة؛ سررح  اقرتاح  لى ال صررويت أثناء الشررع  جملس يف سرراد  اليت للحالة
 بدقة؛

 طرف وأي الشررركوى وأصرررحاب املخ صرررة السرررل ا   ىل العرار هذا ينع  أد العام األمني  ىل ي ل  .6
 الصلة؛ ذا  املعلوما  تعدمي م  ميكنه وضع يف يكود أد      ثلث

 .املناس  الوقت يف تعريراً   ليه تعدم وأد العضية هذه يف النظر تواص  أد اللجنة  ىلي ل   .7
 

 منغوليا
MON/01 - ( زوريج ساجناسورينZorig Sanjasuuren) 

 

 ابإلمجاع الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس اعتمده قرار
 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)  200يف الدورة 

 

 

 الدويل، الربملاين لالحتاد احلا و اجمللس  د
 

)برملاد  9منغوليا يف األ لى لساجمل يف  ضررررررو وهو سرررررراجناسرررررروري ، زوريغ السرررررريد قضررررررية  ىل ابإلوررررررار 
 الذي - ال سرررررررررعينا  يف منغوليا يف الدميعراطية احلر ة والد يع رب  اد  الذيالبنية ال ح ية  تن ية ووزير ،منغوليا(
 الدويل الربملاين حتاداجمللس احلا و لال ا   دها اليت العرارا   ىلو  ،1998 أ  وبر/  األو  تشري  2 يف اغ ي 
ر دورته يف ر  الثانية دورصا يف للربملانيني اإلنساد حبعوق املعنية واللجنة( 2016 مارس/  آذار لوسا ا،) 198 ال

 ،(2017 يناير/  الثاين  انود) املا ة بعد واخل سني
 

                                                           
  برلمان منغوليا )المترجم(9
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 لنا   2017 مارس/  آذار 27 و يناير/  الثاين  انود  27 يف املؤرخ ني الرسررررررال ني  ىل وابإلوررررررار 
 الربملاين ا حتاد مجعية  ىل املنغويل الوفد م   ضررررررررروي  مع  عد  اليت ا سررررررررر  اع  لسرررررررررة  ىلو  ،الربملاد ر يس
 ،األطرف الثالثةو  الشكوى أصحاب مؤخرا وار ها اليت املعلوما  و ىل 136 ررررال الدويل

 

 16 م ( CL/198/12(b)- R.1) منغوليا  ىل أ ريت اليت الزاير  تعرير  ىل أيضرررررررا يشرررررررري و ذ
 ،2015 سب  رب/  أيلو  19  ىل
 
 خاحلالة هذه يف أمدها طا  اليت ال اليةأو ه العلق   ىل يشري و ذ

.  اماً  19 م  يعرب ما منذ زوريغ السررررررررررررريد اغ يا  منذ انع اع دود مسررررررررررررر  ر  ال حعيعا ما زالت  •
 ابل حعيق احملي ة املفرطة السرية أد  وقد. مؤخراً     تذ ر ن ا      تسفر ومل ابلسرية حماطة وظلت
 حعيعية سررررررررررررررياسررررررررررررررية  راد  و ود ويف ال حعيق   لية واملوثوقية يف الثعة آت    ىل تعدم  حراز و دم
 منذ تع رب  انت  زوريغ السررريد اغ يا   لى الضررروء ب سرررليط امل جدد  ا ل زاما  و د .احلعيعة إلثبا 
 فارغة؛  سياسية و وداً  طوي  وقت

 أحد هو السررررياسرررري ال دخ  أد اسرررر بعاد ميك  و . سررررياسررررياً  اغ يا ً   اد  ا غ يا  اد ع عدي يزا  و  •
 خيلي ما وتش   ال حعيق يف ن ا   و ود  دم  ىل تعزى أد ير ح اليت الكثري  املشرت ة العوام 

 ؛(اجلرمية العبث مبسرح سي ا و ) ال حعيق يف األولية العصور أو ه -
 امل احة؛ الشر ي ال   تكنولو يا     فضالً  و فاءصو، احملععني ب دري  امل صلة العضااي -
 .لل حععني هلا هناية     لية اس بدا  -
 .السياسية األحزاب قب  م  سياسياً  واس غالهلا للعضية السياسي البعد -
 و واقبه؛ املنعضي الوقت -
 ال حعيق، يف ن ا   و ود لعدم نظراً  املخ صة، السل ا  مساءلة  دم -

 

 د ا منغوليا،  ىل هبا قام اليت الزاير   ع  الدويل، الربملاين الحتاداحلا و ل لساجمل أد  ىل  ذلك  يشررررررري و ذ
 قضية ح  يف به العيام ينبغيما  رى أدوي العدالة، حتعيق لض اد  هدها قصارى بذ   ىل املنغولية السل ا 
 خال الية ال وصيا  يف النظرهو  زوريغ، السيد اغ يا 
 

 خال  م  ذلك يف مبا ال حعيق، يف الشررررررررررفافية وزايد  السررررررررررر ة و ه  لى العضررررررررررية    السرررررررررررية رفع -
 املعلوما  تباد  خال  م  وأيضرررراً  زوريغ، السرررريد وأقارب الدويل الربملاين ا حتاد مع املن ظو ا تصررررا 
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 يف الثعة اسرررر عاد  أ   م  توا هه، اليت حو  ن ا   ال حعيق وال حداي  املنغويل الشررررع  مع العامة
 وفعالة؛ ومس علة نزيهة ب ريعة  وجلت قد العضية أد و ثبا  ال حعيق  هود

 مبعايري الصرررررررررررررارم ال عيد وضررررررررررررر اددر ة ممكنة  أدىن  ىل املر زي ا سررررررررررررر خبارا   هاز دور م  احلد -
 أثناء املرتكبة ا ن ها ا  اإللزامي    وال عويض املسررررررررراءلة    فضرررررررررالً  الوا بة، العانونية اإل راءا 
 مسرررررررا د  وال  اس العام؛ املد ي ملك   والفعالة الكاملة السررررررري ر  حتت ال حعيق ووضرررررررع ال حعيق؛
 ذوي أ ان  يف جما  اإل رام م  و ورراك خرباء ال عاقدي، الع   حا   يف ال حعيق يف م خصرصرة

  لى والرت يز ؛( ديد  مس علة حتعيق أو وفق آلية احلايل العام  الفريق م   جزء) ال حعيق يف خرب 
 حتلي  يف الع   حصررررررر م  بد ً  املصرررررردر، مف وحة واملواد العامة والسررررررجال  الشررررررهود أقوا  فحص
 الشر ي فعط؛  ال  

 اإل راءا  يف أطراف هو الررذي  ال حعيق، ملفررا   ىل الوصررررررررررررررو  زوريغ حقأقررارب السرررررررررررررريررد  منح -
 ال حعيق؛ يف اجلديد  ابل  ورا  ابن ظام و بالغهو العانونية،

املعنية م  سررررل ا   السررررل ا  مجيع أد م  لل   د العا  ة املؤسررررسررررية اآلليا  والضرررروابط اسرررر خدام -
 بوا باصا الوفاء يف فشررلت  ذا حت يلها املسررؤوليةوي و  ،مناسرربة ن ا   تعدم وقضررا ية وتنفيذية تشررريعية
 والعانونية؛ الدس ورية

 ذلك يف مبا األخري ، ال حعيق أنشرررررررررررررر ة( 1خ )يلي مبا من ظو  لو  لى الدويل الربملاين ا حتاد  بعاء -
 اخلاصررررررررررة للرقابة الفر ية اللجنة    الصررررررررررادر  وال وصرررررررررريا  ال عييو( 2) املعلعة؛ وال حداي  ن ا جها
 البعثة، تعرير    الناوئة ال وصيا  تنفيذ يف احملرز ( ال عدم3) و األ لى؛ الدولة جمللس ال ابعة

 

 وأيخذ ابحلسرررررباد ؛األخري  األورررررهرهذه احلالة قيد النظر خال   يف هامة ت ورا  حدوث  ىل يشرررررري و ذ
 وأ رراد  الرردميعراطي احلزب هزميررة  ىل أد و  ؛2016 ويوني/  حزيراد يف  ر اليت  الربملررانيررة ا ن خررااب  أد

 ،2017 يونيو/  حزيراد أواخر يف رائسية ان خااب    راء املعرر م  هوأن السل ة؛  ىل املنغويل الشع  حزب
 

 خال الية املعلوما   ىل وابلنظر
 

 (Bulganبولغان ) السيدة وتعذيب احتجاز •
 نوف رب/  الثاين تشررررررررررري  13 يف زوريغ، السرررررررررريد أرملة بولغاد، ابنزراغش السرررررررررريد   لى العبض ألعي -

 يف املر زية ا سررررررررررر خبارا  و الة اواح جزص. ملنغوليا اللجنة زاير  م  قصرررررررررررري وقت بعد أي ،2015
 املعايري مبو   ال عذي  حد  ىل ترقى أهنا يز و ظروف يف ،(الوسررررررر ى املعاطعة) امياج توف سرررررررج 
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 احلبس يف حم جز   انت  بولغاد السرررررررررررررريد  أد موثوقة مصرررررررررررررررادر وذ ر . اإلنسررررررررررررررراد حلعوق الدولية
 مدار  لى ا صرررر نا ية ابإلضرررراء  ا ح فاظ فيها ي و زنزانة يف ال بية، الر اية م  وحرمت ا نفرادي

 نفسرررية ضرررغوط ضررر   املخابرا  ضرررباط قب  م  اسررر جواهبا مت فعد هلو، ووفعاً . اليوم يف سرررا ة 24
 أي يصرررردر ومل م ولة، لفرتا  اح جازها يف النظر ديع مل قاضرررريها أد  ىل املصررررادر وأوررررار . مكثفة
وهي  بولغاد السرريد  متت  ىل اليت أد الزايرا  وز و .2016 مارس/  آذار حبلو  ضرردها رمسي اصام
 أد أسررراس  لى املرفو ة ضررردها، األدلة  ىل ابلوصرررو  حملاميها يسررر ح ومل .ا ح جاز  انت معيد  يف

 بدء منذ مشرررررررررو ة غري بصررررررررور  اح جازها فيها ي و اليت الثانية املر  هي وهذه. صررررررررنفت قد العضررررررررية
 ال حعيق؛

 اإل راءا  يف حعوقها وان هاك وتعذيبها بولغاد السرررررررررررررريد  ابح جاز امل علعة ا د اءا  أت د  قدو  -
 السرررريد برائسررررة 2016 أبري /  نيسرررراد 13 يف برملاين وفد هبا قام اليت الزاير  خال  الوا بة العانونية
 أد  ىل الوفد وأوررررررار. اإلنسرررررراد حلعوق الربملانية للجنة ر يسرررررراً  آنذاك  اد  الذي لوفسررررررانفانداد، بولد

 الربملاد ر يس منغوليا    م خ ود ا ر يس. املخابرا  بشررررك   ام  أ هز  لسرررري ر  خيضررررع السررررج 
 نعلت ،2016 أبري /  نيسرررراد 22 ويف. احلالة ل لك حد لوضررررع   راءا  اختاذ ىل  الوزراء، ور يس
  لى وحصلت أفض  ظروف يف اح جز  أهنا ال عارير أفاد  حيث آخر، سج   ىل بولغاد السيد 
 اح جاز ل  ديد 2016 مايو/  أاير 13 يف اسرررررررررررررر  اع  لسرررررررررررررررة  عد املعرر م  و اد. طبية ر اية
 بولغاد؛ السيد 

 الرغو  لى ،2017 يناير/  الثاين  انود  حىت بولغاد السررررررررريد  حالة     حعة معلوما  أية ترد ومل -
 مؤرخ ني يف رسال ني يف الربملاد ر يس ان   ورد. منغوليا برملاد  ىل أحيلت اليت العا لة النداءا  م 
 مت وقد. بولغاد السيد  أبنه قد مت اإلفراج    2017 مارس/  آذار 27 و يناير/  الثاين  انود  27

 ورفضررررررت العضررررررية، يف مشررررررار  ها تثبت ومل.  ليها ومد ى فيها   شرررررر به  واسرررررر جواهبا معها ال حعيق
". العضية  هناء مت وابل ايل اجلرمية، يف تورطها يثبت مل  ضافية، أدلة و "بين ا ي و احلصو   لى العضية
 ابلفع ؛  نها أفرج قد بولغاد السيد  أبد ثلثة أطراف م  أت يد  لى احلصو  م  اللجنة ومتكنت

 لالحتاد الربملانية اجل عية  ىل منغوليا وفد أ ضرراء ذ ر وتعذيبها، بولغاد السرريد  ابح جاز ي علق وفي ا -
  ىل وكوى تعدم أد إبمكاهنا  اد  اح جازها، أثناء ال عذي  حدث لو أنه 136 الرررررررررر الدويل الربملاين

 وثيعاً  اه  اماً  تويل ألهنا منغوليا، يف اإلنسررررررررررررررراد حلعوق الوطنية اللجنة و ىل احلكومية غري املنظ ا 
 حعوقها، ان هكت  ذا قضا ية وكوى تعدم أد هلا   يزا   ق و لى أية حا ،. املسا   هبذه
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 االبتدائية واحملاكمة االعتقاالت
 بع   ي علق في ا 2015 أغسرر س/  آب يف  ليهو العبض ألعي قد فيهو م  املشرر به ثالثة أبد أفيد -

 ل عارير وفعاً  ،" ردينيت سيناريو"برررررررررررررررررررررررر م  احمل    أنه ي علق ابلع  ، ا رتفوا أهنو واد ى زوريغ، السيد
 أد وذ ر . خسررر أد له يسرربق مل الذي لالغ يا  احمل  لة الدوافع أحد السرريناريو هذا و اد.   المية
 وأنه ،(ر يسرررررية منغولية تعدي  ورررررر ة وهي)  ردينيت ورررررر ة م  أموا  اخ الس    أبلغ زوريغ السررررريد
 ما  ذا لل سررراءلة اجلنا  إلخضررراع املناسررربة اإل راءا  اختاذ أو املعلوما     للكشرررف اسررر عداد  لى
 ي و  بال  مل - ا   عا   م  و يز  فرت  بعد متت اليت - ملنغوليا زايرته وخال . الوزراء ر يس  نّي 
 تعدم ومل. العضررررية يف فيهو م  املشرررر به أنه مت اح جاز أي حىت أو ا   عا  ، هبذه قط اللجنة وفد

 م  الرغو  لى ،2017 يناير/  الثاين  انود  قب  ال  ورا  هذه  لى رد أي املنغولية السررررررررررررررل ا 
  ليها؛ إببالغها امل علعة العا لة ال لبا 

ثالثة م   وأصرررررررررررحاب الشررررررررررركوى أد املنغولية السرررررررررررل ا  أ د  ،2017 يناير/  الثاين  انود  ويف -
  ليهو وحكو 2016 ديسرررررر رب/  األو   انود  27 يف زوريغ السرررررريد ق   ب ه ة أدينوا فيهو املشرررررر به
. مغلعة ابواب خلف  ر  حما  ة بعد احلكو صدر وقد.  اماً  25 و 24 بني ترتاوح ملد  ابلسج 
 بشرررررررر د املعلوما  تباد  ولكنهو منعوا م  احملا  ة، حبضررررررررور وحماميه ا زوريغ السرررررررريد ألسررررررررر  وأذد

  دم حالة يف وحما   هو ا  عاهلو وسرررري و. صررررنفت قد العضررررية أد أسرررراس  لى احلكو أو اإل راءا 
 أو احلكو م  احلصررررررررررررررو   لى نسررررررررررررررخة للج هور أو الدويل الربملاين لالحتاد ي اح ومل. لذلك ام ثاهلو
 السررررل ا  لرفض أسررررفها    زوريغ السرررريد أسررررر  وأ ربت. األسررررس نفس  لى اإل راءا  تفاصرررري 
. احملك ة  ان  م  ذلك يف مبا  لنية، وحملا  ة العضررررررررية    السرررررررررية لرفع املعدمة ال لبا  املنغولية

 احملك ة وقرارا  املغلعة احملا  ة وررررررررر ية يف فيه يشرررررررركك  اماً  بياانً  زوريغ السرررررررريد أسررررررررر  وأصرررررررردر 
 تس  ر؛ أد ينبغي العضية وأد تنفذ مل العدالة أد وا  رب 

 الثعة انعدام أيضرررررررراً  احلكو صرررررررردور بعد وخار ها منغوليا يف نشررررررررر  اليت اإل المية ال عارير وأظهر  -
  بار   انت  احملا  ة أد ال عارير هذه وا  رب . احملك ة و  راءا  ال حعيق واس عاللية حياد يف العام
 م  العديد أنه   تزا  وأ دوا. لالغ يا  املدبر العع /  احلعيعيني اجلنا  إلخفاء مصررررررررر و سررررررررر ار   

 غري م  أنه و حظوا  بري،  حد  ىل مسررريسرررة  انت  العضرررية أد  ىل وأوررراروا.   ابة م  دود األسرررئلة
  ىل ابلنظر  اماً، 18 قب  ا غ يا  رمية  ارتكبوا قد الثالثة املدانني األوررررررررررررررخاص يكود أد املععو 
 وضررباط وررهود بينهو م  ،وررخصرراً  17    يع    ما أد  ىل أيضررا وأورراروا. الوقت ذلك يف سررنهو
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  لى أبدا الضرروء يسررلط مل ال حعيق وأد مفسررر ، غري ظروف يف توفوا قد قضررا يود، وموظفود ورررطة
 وفاصو؛ ظروف

 الربملاد وأد ا ب دا ية اإلدانة اسررررررر  نفوا الضرررررررحااي وحمامي  ليهو املد ى الربملاد أد ر يس ان   وذ ر -
  لو،  لى الدويل الربملاين ا حتاد ويُبعي ا س ئناف   راءا  بعناية سرياق ""
 االستئنا  حماكمة
 حيث  عد  خلف. 2017 مارس/ آذار 14 يف واحد يوم خال  ا سرررررررررررررر ئناف حمک ة  عد مت -

 رفع  دوى، دود أخرى، مر  األسررررررررررررررر  حمامي طل  اجللسرررررررررررررررة، بداية ويف. أخرى مر  مغلعة أبواب
 زوريغ أسرررر  وأفراد امل ه ني حملامي السررر اح ومت.  لنية حمك ة يف الد وى و قامة العضرررية    الد وى
 اليوم نفس يف احلكو صرررررررررردر. هبا ت علق معلوما  أي تباد  م  منعوا ولكنهو اإل راءا ، حبضررررررررررور
 .ا ب دا ي احلكو وأ د

 ا سرررررررررررررر ئناف حمك ة أد 2017 مارس/  آذار 27 مؤرخة رسرررررررررررررررالة يف الربملاد ر يس ان   وذ ر -
   الً  احرتمت قد واإل را ية العانونية امل  لبا  مجيع أد  ىل وخلصت ا س ئناف قضية اس عرضت

 ووفعرراً  .ا سرررررررررررررر ئنرراف يف األطراف حق ذلررك يف مبررا األخرى، واألنظ ررة اجلنررا يررة اإل راءا  بعررانود
 وتثبت اً بعضررر بعضرررهو مع امام احملك ة ت فق امل ه ني وفحصرررها مع الشرررهوده فإد ورررهادا  للرسرررالة،
 مت اليت املعلوما  وأثب ت. فيهو املشررر به الفور  لى حددوا احملك ة أمام ورررهود وظهر. اً بعضررر بعضرررها

ومل  .ال حعيق أثناء مجعت اليت األدلة مجيع فحص و رى سرررررررية،   ليا  خال  م   ليها احلصررررررو 
 طلبوا والضحااي امل ه ني أد أيضا الر يس ان   وأ د. ال ع  مت رفض ولذلك  دث ان هاك للعانود

 م  املؤلفة العضرررا ية امللفا  ألد مسررر حيالً  اً أمر  ذلك أبد قضرررت احملك ة ولك  اً  لني احملا  ة   راء
  لى وبناء .للغاية سررررررية أهنا  لى املصرررررنفة املعلوما  م  صرررررفحا  مخس تضررررر نت صرررررفحة 220
   الً  اجل هور أمام احملا  ة أغلعت اجلنا ية، اإل راءا  قانود م ( 1) 235 املاد  ومبو   ذلك،
 برفع قراراً  املخ صة السل ا  ت خذ مل ما احملك ة وبعد ذلك مت حظر تباد  قرار. الدولة سرية بعانود
 بعض" فإد النها ي، احملك ة قرار صررررررردور مبجرد أنه ذ ر الر يس ان   أد بيد   .العضرررررررية    السررررررررية
 للج هور؛ س  عرض" ابجلرمية امل علعة والشهادا  الوث ق

 اس ئنافاً  يعدموا أد ميك  والضحااي  ليهو املد ى أد الشكوى وصاح  املنغولية السل ا  وأ د  -
 النها ي العرار ذلك بعد العليا احملك ة وسرررررررررررر صرررررررررررردر. العليا ابحملك ة اجلنا ي العانود دا ر  أمام أخرياً 

 برملاد ي ل  أبد الربملاد ر يس ان   ال زم وقد. املرحلة هذه يف بعد يربم مل ما وهو العضرررررررية، بشررررررر د
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 أبري /  نيسررررررررراد أوا   يف  عد صرررررررررحفي مؤمتر ويف. للعانود ام ثا ً " وصرررررررررحيحاً   اد ً  قرارا" منغوليا
 زوريغ، قضية مع ال عام  هبا مت اليت ال ريعة  زاء العام قلعه    الر يس ان   أ رب ،2017

 

 وارك ،136 ررررررررررررررررررررررررررررررال الدويل الربملاين لالحتاد الربملانية اجل عية  عدصا اليت ا س  اع  لسة يف أنه  ىل وابلنظر
 خال الية اإلضافية املعلوما  املنغويل الوفد م   ضواد
 ثالثة يزا  و  منهو، أربعة  لى ال عرف مت) املباوررررررر ا غ يا  مرتكيب حصررررررراً  اإل راءا  اسرررررر هدفت -

 حتعيقٍ  أنه قد ف ح ويبدو". واملا  اجلشرررع" هي احملك ة وضرررع ها اليت والدوافع(. احليا  قيد  لى منهو
 قد املدانني امل ه ني أد يُز و أمساء أسرررررراس  لى ا غ يا   لى واحملرضررررررني املنظ ني  سرررررر هداف ثنياً 

 احملا  ة وسرررر  بع. لالغ يا  حم  لة سررررياسررررية دوافع يف اإل راءا  هذه تنظر أد احمل    وم . قدموها
 ال  ورا  هذه بشرررررررررررررر د للربملاد قليلة معلوما  سرررررررررررررروى ت ح ومل. املناسرررررررررررررر  الوقت يف  حعا الثانية

 مصنفا؛ يزا  و  سري اجلنا ي ال حعيق أد حيث األخري ،
 حاليا، هبا املع و  اجلنا ية اإل راءا  بعوا د   الً  أغلعت احملا  ا  أد جمدداً  الوفد  ضرررررررررروا وأ د -

 مل ولذلك. العضرررررية يف  دلي   م ضررررر نة السررررررية املعلوما  تكود  ندما العليا السررررررية تسررررر د ي واليت
. الدويل الربملاين ا حتاد  ىل احملك ة قرارا  م  نسررررررررررررخ ب عدمي الربملانية للسررررررررررررل ا  مسرررررررررررر وحاً  يك 

 امل  لبا  مجيع احرتام م  حتععت قد ا سررررررر ئناف حمك ة أبد الربملاد العضرررررررا ية السرررررررل ا  وأبلغت
 وفعرراً   رراد  ولكنرره يكود قررد مت ال عجيرر  ابل حعيق وقررد. احملررا  ررة   راءا  أثنرراء واإلثبرراتيررة العررانونيررة
 وفعرراً  معينررة، وذلررك مهرر  غضررررررررررررررود يف تك  رر  أد جيرر  ال حعيعررا  أد  لى ينص الررذي للعررانود

 الربملاد؛  ليها حص  اليت لل علوما 
 أنه و ىل العضرررية هذه يف العد   قامة  ىل احلا ة  زاء قلعها اللجنة يشررراطراد أهن ا الوفد  ضررروا وقا  -

 فيهو املشررررررررر به م  أي  اد   ذا أنه وذ را. العضرررررررررية تسرررررررررييس أداان   ا.   ليها أبهنا جي  أد ت و ينظر
. ملنغوليا ابلنسرررربة للغاية سرررريئاً  سرررريع رب ق عاً سررررياسررررياً وسرررريبدو األمرفإد  مذنبني، غري املدانني الثالثة
. للشررررررررررع  مشرررررررررربوهة فعالً  تبدو مغلعة أبواب خلف   راء احملا  ة أد حعيعة الوفد  ضرررررررررروا و حظ
 م  الرغو  لى احملا  ا ، أثناء ا سرر  اع  لسررا  م  أي يف تشررارك مل بولغاد السرريد  أد وحعيعة
 مع وررىاي   فإد األمر ذلك، ومع. وورركو اً  أسررئلة أيضررا مما أثر العضررية، يف الوحيد الشرراهد  وهنا
 اجلنا ية؛ اإل راءا  قوانني

 بسرررررررررب  العضرررررررررية،    حمدود  معلوما   لى احلصرررررررررو  م  ي  كنا    مل أهن ا الوفد  ضررررررررروا وذ ر -
 يف ال دخ  م  الربملاد أو الربملاد أ ضاء م  أي ي  ك  ومل. العضية وتصنيف السل ا  بني الفص 
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 نواحي العلق  ىل وابلنظر. السررل ا  بني الفصرر  بسررب  أخرى مر  وذلك والعضرراء، ال حعيق   لية
 وجيري. الدسررررررررررررر ور ل عدي   ام  فريق  نشررررررررررررراء حالياً  جيري أخرى، حا   ويف احلالة هذه يف املثار 
 املشبوهة احلا   ابس عراض تكلف خمصصة جلاد إبنشاء للس اح ومناقش ه لل عدي  مشروع   داد
 والعضاء؛ ال حعيق   راءا  هناية يف زوريغ السيد قضية مث 

 للحصرررو  منغوليا  ىل وفد  رسرررا  تعرر أد اللجنة ترحي  دوا ي م  سررريكود أنه الوفد  ضررروا وذ ر -
 الصلة، ذا  السل ا  مجيع مع نواحي قلعها ومناقشة املعلوما  م  مزيد  لى

 

 مناهضرررررررررة واتفاقية والسرررررررررياسرررررررررية املدنية ابحلعوق اخلاص الدويل العهد يف طرف منغوليا أد  ىل شرررررررررريي و ذ
 ما ضررررر اد وا بها م  فإد املهينة، أو نسرررررانية الال أو العاسرررررية الععوبة أو املعاملة ضرررررروب م  وغريه ال عذي 

 املهينة؛ أو الال نسانية أو العاسية املعاملة أو ل عذي ل شهودال أو فيهو ش بهم  امل أي  خضاع  دم (1)خ يلي
 دليالً  الوسا   هبذه  ليها احلصو  ي و اليت ا  رتافا  ا  بار و دم األفعا  هذه مرتكيب مساءلة و وب (2)

 م  و لنية  ادلة حما  ة له  ق  نا ية ب ه ة م هو ورررررررخص أي أد( 3) و العضرررررررا ية؛ اإل راءا  يف معبو ً 
 أو     م  واجل هور الصرررحافة اسررر بعاد جيوز و . العانود مبو   منشررر   ونزيهة ومسررر علة خم صرررة حمك ة قب 
 دميعراطي، جم  ع يف العومي األم  أو العام ابلنظام ت علق ألسررررباب أو أخالقية ألسررررباب    احملا  ة م   زء
 و  م ناسررررباً  ال عييدي ال دبري هذا يكود أد وينبغي. ذلك لألطراف اخلاصررررة احليا  مصررررلحة ت  ل   ندما أو

 يصدر حكو وأي. العدالة مبصاح الد اية تضر حيث ا خاصة ظروف يف العصوى الضرور  بعدر    به يس ح
 األحوا ، م  حا  أبي  لنياً  يكود أد ينبغي  نا ية قضية يف

 

 البّناء احلوار اسرر ئناف ويشررجعهو  لى تعاوهنو؛  لى منغوليا وفد وأ ضرراء الربملاد ر يس ان   يشرركر .1
 النواب؛ جملس مع

  انود  أواخر منذ أ ريت قد ا سرررررررررررررر ئناف وحما  ا  ا ب دا ية احملا  ا  أد وابه  ام أيخذ  ل اً  .2
 لفرتا  ابلسررج   ليهو وحكو فيهو م  املشرر به ثالثة  دانة    أسررفر مما ،2016 ديسرر رب/  األو 
  ق حيث  ارية، تزا    العضرررررررررية وأد زوريغ؛ السررررررررريد  غ يا  مباورررررررررري     ه ني  ب ورطهو طويلة

 حتعيق   راء اآلد جيري وأد األخري؛ ا سررر ئناف حمك ة  ىل اللجوء الضرررحااي وحمامي  ليهو لل د ى
 ا غ يا ؛   لى واحملرضني فيهو املش به املنظ ني ضد وسري  ديد

 قرارا  وأنه مل ي و الكشررررررررررررررف    مغلعة أبواب خلف  ر  احملا  ا  ألد العلق ابلغ ويسررررررررررررررراوره .3
أنه مت  يرى املنغويل الشرررررع  أو زوريغ السررررريد أسرررررر  و  الربملانية السرررررل ا    أنه  ىل ويشرررررري احملا و؛
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 اخل ري  واألسررررررررررئلة نواحي العلق وأد األخري ، احملا  ة   راءا  أنه مت األخذ هبا يف أو العدالة حتعيق
 السرررري وال صرررنيف اإل راءا  يف املفرطة السررررية اسررر  رار بسرررب    ابة دود تزا    العضرررية بشررر د
 للعضية؛  الكبري

 املخ صررة السررل ا  تعاجله مل بولغاد السرريد  ارتكب ه الذي املز وم ال عذي  ألد ابلعلق شررعري يزا    .4
 اليت األسرررررررباب فهو يف تفشررررررر  تزا  و  سرررررررراحها؛  طالق م  الرغو  لى واف، حنو  لى منغوليا يف

 مشررررار  ها أنه مل تثبت أ د  السررررل ا  أد  ىل ابلنظر قانونياً، أمراً  طويلة لفرتا  اح جازها  علت
 اجلرمية؛  يف

  زاء الع يق ابلعلق يشررررررررعرو العضررررررررية؛ تسررررررررييس بشرررررررر د السررررررررابعة علقال لى نواحي   ديد م  يؤ د .5
 ال حعيق؛   لية يف الواضررررررح اجل ود م   اماً  20 م  يعرب ما بعد اإل راءا  يف املفا ئ ا ندفاع
 الربملانية ا ن خااب   ع  السررررررررررررررياسررررررررررررررية السررررررررررررررل ة يف  بري  تغيري مع ي زام  هذا األمر أد ويالحظ
 ؛2017 يونيو يف الرائسية ا ن خااب  م  وا قرتاب

 وررررررررررررررر ية تعويض م  وتزيد العادلة لل حا  ة الدولية املعايري ان هكت األخري  احملا  ا  أد يرى .6
 احملك ة و ثّ  العضرررررررررررررية؛    فوراً  السررررررررررررررية رفع  ىل أخرى مر  ويد وبرم ها؛  ال حعيق   لية ونزاهة
 مراقبني حبضرررررررررررررور  لناً  احملا  ة إب اد  أمر إبصررررررررررررردار العا  ة اخل ري  النعص أو ه معاجلة  لى العليا
 هذه يف احلعيعة  لى الضرررروء  لعاء  لى ولل سررررا د  للعدالة   هاض أي تفادي بغية ودوليني حمليني

 لنزاهة مسررر ع  تعييو إل راء اإل راءا  حلضرررور حما  ة مراق   رسرررا  يف رغب ه    ويعربالعضرررية؛ 
 لإلبعاء امل احة البديلة الوسرررررا   م  العديد هناك أد  ىل  ذلك  ويشرررررريورررررر ي ها؛  ومدى اإل راءا 

 يف ابحلق املسراس دود املشررو ة، احلسراسرة ابألدلة ي علق في ا السررية م  ومناسر  مععو  قدر  لى
 العضا ية؛ واملؤسسة اإل راءا  ونزاهة مبصداقية املساس أو  ادلة حما  ة

 الدفاع، وحعوق الوا بة العانونية لإل راءا  الصرررررررررررارم اب حرتام معرتنة الشرررررررررررفافية، أبد مع نعاً  ويظ  .7
 األمد ال ويلة اجلهود يف الثعة امل اف هناية يف تعيد أد ميك  الدولية، واملعايري منغوليا لدس ور ام ثا ً 
 العانود وسياد  الدميعراطية تعزيز زايد  يف واملسامهة زوريغ، السيد اغ يا  حعيعة  لى الضوء ل سليط

 منغوليا؛ يف
 جلهوده وتشرررررررجيعه د  ه    ويعرب العضرررررررية؛ بنشررررررراط يرصرررررررد الربملاد   يزا  أد وابه  ام يالحظ .8

  لى احلصررررررو  يف ويرغ احلالة؛  هذه يف ا سرررررر باقية الرقابة مل ارسررررررة  ديد  سررررررب  يف للنظر اجلارية
 املناقشرررة؛ قيد الدسررر وري ال عدي  مشرررروع بشررر د سررري ا و  الصررردد، هذا يف تفصررريالً  أ ثر معلوما 
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 العا  ة، الدولة سررررررية وأنظ ة قوانني ا سررررر عجا  و ه  لى يسررررر عرض أد الربملاد  ىل  ذلك  وي ل 
 الدويل أد ا حتاد الربملاين ويعرضالصرررردد؛  هذا يف امل ارسررررا  وأفضرررر  الدولية املعايري مع ي واءم وأد

 ال ل ؛  ند املسا   هذه بش د ال عنية املسا د  ل يسريمس عد 
 األخري  ال  ورا     املعلوما  م  مزيد  لى للحصو  منغوليا  ىل إبرسا  بعثة تعوم أد اللجنة تود .9

 ابملعايري الصررررررارم ال عيد مع العضررررررية، هذه يف تعدم  حراز وتيسررررررري الصررررررلة ذا  السررررررل ا  مجيع م 
 هذا يف املنغويل الوفد أ ضررررررررررراء  ان  م  اإلجيابية اب سررررررررررر جابة ويرح  اإلنسررررررررررراد؛ حلعوق الدولية
 أيضاً  ويود الغاية؛ هلذه حتعيعاً  منغوليا برملاد م  رمسي أت يد  لى قريباً  سيحص  أنه يف ويثق الصدد؛

 ابلعضية؛  ت ص   ديد  ت ورا  أي  لى ابن ظام  طال ه يواص  أد
 طرف وأي الشرركوى وصرراح  املخ صررة السررل ا   ىل العرار هذا ينع  أد العام األمني  ىل ي ل  .10

 الصلة؛  ذا  املعلوما  تعدمي م  ميكنه وضع يف يكود أد      ثلث
 .املناس  الوقت يف تعريراً  تعدم وأد احلالة هذه دراسة تواص  أد اللجنة  ىل ي  ل  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفلبني
PHI / 08 - ليما دي ليلى 

 للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل  200معتمد ابإلمجاع يف الدورة الـ ر قرا
 ( 2017أبريل/نيسان  5)دكا 
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 اجمللس احلا و لالحتاد الربملاين الدويل،

 
قضية السيد  ليلى دي لي ا، وهي  ضو يف جملس الشيوخ يف الفلبني، واليت متت  ملّا  اد معروضاً  ليه

دراس ها م  قب  جلنة حعوق اإلنساد للربملانيني وفعًا إل راءا  فحص ومعاجلة الشكاوى )املرفق األو  م  
 العوا د وامل ارسا  املنعحة(، 
م  قب  ر يس جملس  2017 انود الثاين/يناير   23الرسالة املس ر  ب اريخ   ذ أيخذ بعني ا   بار

 ،2017نيساد/أبري  3 الشيوخ واملعلوما  اليت قدمها يف  لسة ا س  اع مع اللجنة يف 
 

 املعلوما  ال الية حو  امللفخو ذ أيخذ بعني ا   بار 
 

حىت حزيراد/يونيو  2008منذ أاير/مايو    لت السيد  لي ا ر يسًا للَّجنة الفلبينية حلعوق اإلنساد -
 2015، حيث متَّ تعيينها وزيراً للعد  يف الفلبني. اس عالت م  هذا املنص  يف أ  وبر 2010 ام 

هبدف الرت يز  لى ترويحها للحصو   لى مععد يف جملس الشيوخ يف ا ن خااب  الربملانية اليت  ر  
 نجاح؛، حيث تكللت املسا ي ابل2016يف أاير/مايو 

، و ندما 2009طوا  حياصا، انهضت السيناتور لي ا الع   خارج ن اق العضاء. يف آذار/مارس  -
 انت حينها ر يسًا للجنة حعوق اإلنساد، قاد  سلسلة م  ال حعيعا  يف  دد م   را و الع   

( يف مدينة DDSاملز ومة واليت حدثت خارج ن اق العضاء مرتب ة مبا يس ى فرقة املو  يف دافاو )
. يعا ، حبس  ا د اء، أبد   د  املدينة Duterteدافاو، واليت  اد ي و ها وق ها الع د  ديوتر  

. حتوَّ  ال حعيق  ىل بذور DDSحينها، ور يس الفلبني حالياً، يعف وراء فرقة املو  يف دافاو الر 
  داء وخصومة بني  ضو جملس الشيوخ والر يس الالحق للبالد؛

، أ ّد  السيناتور لي ا،  ر يس جلنة جملس الشيوخ للعدالة 2016متوز/ يوليو  ام  13ب اريخ   -
، وف حت حتعيعًا يف   ليا  الع   9 رقو اقرار جملس الشيوخ املعرتح ذوحعوق اإلنساد، وقدمت 

منصبه   Duterteمنذ توىل الر يس ديوتر   املز ومة آل ف م  م عاطي وجتار املخدرا  املش به هبو
 و  النه احلرب  لى املخدرا ؛ 2016حزيراد/يونيو  يف
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، وحيث مت تسليط الضوء 2016آب/أغس س  22بدأ   لسا  ا س  اع العامة لل حعيق يف  -
، وهو العضو يف فرقة املو  Matobato ليها م  خال  وهاد  قات  حمرتف، السيد  دغارماتوابتو

  ببعض   ليا  الع   خارج ن اق ، حيث ا رتف وقام ب وريط الر يس ديوتر DDSيف دافاو 
 شف  العضاء يف مدينة دافاو. ووفعاً لر يس جملس الشيوخ، ومع ذلك، فإد ا س  اع للسيد ماتوابتو

    العديد م  ال ناقضا  يف وهادته؛
د و أ ضاء جملس الشيوخ اآلخر أفاد ر يس جملس الشيوخ أبد العديد م  املالحظا  اليت أبداها  -

م  املي  أو ا س عداد لدى السيناتور لي ا جيعلها جتري  لسة ا س  اع ب ريعة  أوار   ىل و ود نوع
ٍو نزيه. وفعاً لذلك، متت املوافعة يف   19ليست األفض  تعبرياً    املوضو ية واحلياد امل وقرَّع ني م  ح ك 

ق ،  لى مداولة يف جملس الشيوخ إل الد رائسة و ضوية جلنة العد  وحعو 2016أيلو /سب  رب 
اإلنساد  شاغري . ووفعًا لر يس جملس الشيوخ، فعد مت ذلك مبا ي وافق بدقة مع النظام الداخلي 
جمللس الشيوخ؛   ا و د هذه العرارا  تؤخذ ابن ظام  جزء م  الع لية السياسية ومل تك  املداولة يف 

د اء أبد جملس ويء  عوبًة هلا )للسيد  لي ا(  لى ال حعيق الذي جتريه. مع ذلك، فعد أفاد ا 
الشيوخ قام إبزاحة السيناتور    منصبها  ر يس )للجنة(  ان عام واضح منها بسب  ال حعيق الذي 

 جتريه.
حبس  ا د اء، بعد اإلطاحة ابلسيناتور لي ا  ر يس )للَّجنة(، تبنت اللجنة، ب ريعة غري تعليدية،  -

يس اجلديد للجنة ال حعيق(، حيث مل ي و تعريرها )املعروف ابسو "تعرير  وردود"، يف  وار   ىل الر 
 عد ا   اع لدراسة مشروع ال عرير. أ د  السناتور لي ا "تعريراً معارضاً" يف  انود األو /ديس رب 

، مع رب ً أد ال حعيق قد أخفق لعد  أسباب، أبرزها رفض الس اح اب س  اع  ىل وهادا  2016 ام 
عوق اإلنساد، واإلهناء املبكر لل حعيق، ابإلضافة  ىل وهود الع   خارج ن اق العضاء أمام جلنة ح

، وغريه م  الشهود. قالت  ضو Matobato دم  يالء ا   بار الكايف لشهادا  السيد ماتوابتو 
جملس الشيوخ السيد  لي اخ "نظرا لإلهناء املبكر واملفا ئ ل حعيق جملس الشيوخ، مل تعو اللجنة جب ع 

ومع ق. بدً  م  ذلك، ما حدث  منا  اد ترب ة مف علًة ل رب ة العياد  األدلة وتعيي ها بشك  وام  
 الوطنية بعياد  الر يس".

 
أفاد ا د اء أبد خماوف  السيناتور لي ا حو    ليا  الع   خارج ن اق العضاء موثعة  توثيعاً  يداً  -

وتشري  ىل  دد م  ال عارير مبا يف ذلك تعرير صادر    مرصد حعوق اإلنساد يف آذار/مارس 
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ضد  Duterteالفلبينية يف حرب ديوتر   رخصة للع  خ ق لى الشرطة،     العنوادخ 2017
. اس ناداً  ىل هذا ال عرير، فعد أفضت حرب الر يس ديوتر  "احلرب  لى املخدرا "  ىل ملخدرا ا

محلة م  أ  ا  الع   غري املشروع  لى أيدي أفراد الشرطة الوطنية الفلبينية و "حراس" جمهويل اهلوية، 
 1منذ  ل خدرا  مش به هبو ب عاطي املخدرا ل م عاطٍ  7000ر    مع   ما يزيد    ما أسف

.  ضافة لذلك، يفيد ال عرير أبد املبار ة العلنية للر يس ديوتر  للح لة  منا تورطه 2016متوز/يوليو 
وخصيًا ابإلضافة لغريه م   بار الشخصيا  ب هو ال حريض احمل     لى العنف وال حريض  لى 

ية اليت أ دصا الشرطة الع   واملسؤولية     را و ضد اإلنسانية. يكشف ال عرير زيف ال عارير الرمس
يف  اليت تؤ د دا  اً  لى احلق يف الدفاع    النفس ل ربير قيام الشرطة بع ليا  الع   غري العانونية.

الواقع، تعوم الشرطة بشك  روتيين بع ليا  ق   خارج ن اق العضاء ضد املش به هبو ابملخدرا  
احلا   اليت حععت فيها مرصد حعوق وتعوم بعد ذلك ابل سرت  لى تلك اجلرا و. يف العديد م  

اإلنساد،  اد ي و العثور  لى املش به هبو، والذي   انوا يف قبضة الشرطة، ق لى يف وقت  حق وي و 
تسجيلهو م  قب  الشرطة حتت  نواد "العثور  لى  ثث"، وهذا ما يلعي بظال  الشك  لى 

ت م  قب  حراس أو م  قب   صااب  أت يدا  احلكومة العا لة أبد معظو   ليا  الع    منا مت
املخدرا  امل حاربة. توصلت جلنة األمو امل حد  املعنية ابحلعوق ا ق صادية وا    ا ية والثعافية، 

تشري  األو /أ  وبر  7خال  اس عراض تنفيذ الفلبني أحكام العهد الدويل، والذي مت  جنازه يف 
اليت أدىل هبا مسؤولود  بار يف سياق" احلرب  لى ،  ىل أهنا "قلعة للغاية بش د ال صر ا  2016

املخدرا " واليت ميك  ا  بارها مبثابة تشجيع وور نة للعنف ضدَّ م عاطي املخدرا ، مبا يف ذلك 
  ليا  الع   خارج ن اق العضاء"،   ا و حظت اللجنة أد " دد   ليا  الع   خارج ن اق 

 ["؛…خدرا  زاد  بشك   بري يف األوهر األخري  ]العضاء واليت طالت املش به هبو جبرا و امل
ميك  أد متو  يف ، بعنوادخ 2009أوار ا د اء أيضًا  ىل تعرير آخر ملرصد حعوق اإلنساد لعام  -

يفند ال عرير تورط مسؤويل الشرطة واحلكومة احمللية  أي وقتخ   ليا  ق   فرقة املو  يف مينداانو.
دينة دافاو خال  فرت      الر يس ديوتر   ع د  للبلدية.  الو  يف   ليا  فرق املو  املعنية يف م

طلعة واحد  ، والذي     العنوادخ 2014 لى ذلك، يوثق تعرير مرصد حعوق اإلنساد يف العام 
، تورط الشرطة في ا يبدو أنه سياسة تعليد يف الرأسخ   ليا  ق   فرقة املو  يف مدينة ت وم، الفلبني

 29لعضاء يف مدينة قريبة، مدينة دافاو. يشري ر يس جملس الشيوخ  ىل أنه، يف الع   خارج ن اق ا
ضاب اً رفيع املس وى م  الشرطة الوطنية الفلبينية  21،  اق  مك   أمني املظامل 2012آذار/مارس 
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(PNP َّبعد   ليا  الع   بال هواد  اليت  ر  يف مدينة دافاو يف السنوا  األخري  واليت مت )
 غلق مك   أمني املظامل حتعيعاته يف وكوى معدمة  املز وم. DDSبفرقة املو  يف دافاو   لصاقها

" DDSضد الر يس ديوتر  ل ورطه املز وم يف " را و تنس  أو ميك  نسبها  ىل فرقة املو  يف دافاو 
حني  اد   د  ملدينة دافاو، حيث مل يك  هناك م  دلي  يد و تورط الع د  تيودر  )يف حينه( 
ومسؤولني حمليني م  مدينة دافاو يف تلك األفعا . ووفعًا لر يس جملس الشيوخ، يف ظ  تشكي  
حكومة الفلبينية، هناك و ا   حكومية أخرى أفض  جتهيزاً واس عداداً م  جملس الشيوخ ملعرفة ما 

يا  الع    ذا  انت "وحد  الشرطة واحلكومة احمللية املعنية )وحد  احلكو احمللي( مسؤولني      ل
 املس هدفة"؛ 

، أو بعد وهر تعريباً م  تعدمي السيناتور لي ا حتعيعها وقرارها اخلاص 2016آب/أغس س  11يف  -
مبجلس الشيوخ، قا  الر يس ديوتر ، يف  وار   ىل السيناتور لي ا، يف معابلة مع وسا   اإل الم يف 

املعابلة ما   مدينة دافاو، " وسريعاً وبيوم واحد سوف يكود  ليَّ تدمريها  لى العل  ". تبع هذه 
( سجلت الر يس ديوتر  2016تشري  الثاين/نوف رب  28مناسبة  امة )ا  بارا م   22يع     

ومرارا وهو يعوم ابس  رار ابلعاء الش ا و وا صاما  ضد السناتور لي ا. صرح الر يس ديوتر   لنا 
غري املشرو ة يف البالد  ندما  انت  وتكرارا ب جرمي السيناتور لي ا وب واطئها املز وم يف جتار  املخدرا 

وزيراً للعد  يف  هد اإلدار  السابعة، ومما يرتدد أيضًا أنه حثها  لى ا س عالة وقا خ "لو  نت حم  
 ضو جملس الشيوخ لي ا،  ذًا لشنعت نفسي." يعو  ا د اء أيضًا أبد الر يس ديوتر  أهنى أبد 

سين هي هبا يف السج ، و)يعو  ا د اء أيضاً(  د تصر اته ال هو س عدم ضد السيناتور لي ا وأد األمر 
تن وي  لى ضغينة مزمنة ضدها. أوار ر يس جملس الشيوخ  ىل أد اجل يع ي   ع حبرية ال عبري يف 
الفلبني، و ىل أد السيناتور لي ا نفسها  انت قد أدلت ببعض ال عليعا  الالذ ة حو  الر يس ديوتر ، 

 اح خم  ٍّ  علياً"؛مبا يف ذلك وصفه بر"سف
حبس  ا د اء، انسجامًا مع الوقا ع، ومع ما أورده الر يس، قدم ر يُس اجمللس، السيد ابن اليود  -

، سعيًا إل راء حتعيق يف 105 قرار جملس الشيوخ رقو 2016آب/أغس س  19الفاريز، ب اريخ 
(  ندما  انت السناتور اخ صاراً في ا بعد NBPيف سج  بيليبيد اجلديد )-ان شار جتار  املخدرا 

لي ا وزيراً العد . بعد ذلك بوقت قصري، بدأ ال حعيق يف جملس النواب، م  خال  جلنة العد . يف 
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خروج مفا ئ    قوا د  لسا  جلنة يف جملس النواب، ويف ان هاك هلذ العوا د،  اد وزير العد ، 
امل روحة  ليهو. مل ي و َّ الوزير  ، هو م  قدم الشهود وو ه األسئلةII. أغريي Nالسيد في اليانو 

أغريي،  نباً  ىل  ن  مع فريعه م  أ ضاء النيابة العامة، اس جواب الشهود فحس  ب  توىل  ام  
  لية ال حعيق الداخلي حىت هناي ها. وصفت وهادا   شرا  السجناء يف سج  بيليبيد اجلديد 

NBP  ة يف خدرا ، وأبهنا تع رب وخصية ر يسامل السيناتور لي ا أبهنا مبثابة "راٍع" واضح لعصااب
جتار  املخدرا  غري املشرو ة يف السج  الوطين. غري  مك ٍف بدوره املهي   يف ال حعيق الداخلي، 
 ا  الوزير أغريي ا صاما  وأدىل ابل صر ا  املسيئة ضد السيناتور لي ا يف مناسبا   ديد  أمام 

 ممثلي وسا   اإل الم؛
وأوار   ىل أهنا  NBPلي ا أي تورط يف صري  املخدرا  يف سج  بيليبيد اجلديد نفت السيناتور  -

 انود األو /ديس رب   15هي م  ابدر  ابختاذ اإل راءا  هبذا الصدد،   ا حدث مثاًل ب اريخ 
، NBPسج  بيليبيد اجلديد   ندما، ا  شفت السل ا ، خال  زاير  مفا ئة داخ  2014

لبعض السجناء وجتار املخدرا  رفيعي املس وى.  ثر  الشرطة أيضاً " VIPو ود معاملة مميز  "
 لى خمدرا  غري مشرو ة داخ  زنزاان  السج . أمر  السيد  لي ا،  ضو جملس الشيوخ وق ها، 
ووزير العد  في ا بعد، إب راء حتعيق يف األمر،   ا و انت، السيد  لي ا، مو ود  وقت الزاير  

(، وحتت ر اية السيناتور لي ا  وزير للعد ، إب راء DoJقامت وزار  العد  )املفا ئة. مما يبدو، فعد 
 جزء م  مبادر  تف يش أطلق  ليها   NBP  لية تف يش يف سج  بيليبيد اجلديد  30ما يزيد    

 "؛Oplan Galugad"أوبل  غاليوغاد" "
اس  اع في ا ي علق ، بدأ  جلنة العدالة يف جملس النواب  لسا  2016أيلو /سب  رب  ام  20يف  -

. يعا   د السيناتور لي ا رفضت حضور  لسا  ا س  اع، 105بعرار جملس الشيوخ ذي الرقو 
واصفةً  ايها أبهنا "حتعيق صوري" يهدف  ىل تشويه مسع ها ألهنا ترفع صوصا معارضة للر يس ديوتر . 

لعيها أمواً  م  )جتار ( حبس  ا د اء، فإد أولئك الذي  قدموا وهادا  ضد السيناتور لي ا، ب 
املخدرا  لل  وي  محل ها  ىل جملس الشيوخ،  منا تعرضوا للضغوط أو تلعوا مكافآ  يف سبي  تعدمي 
وهاد  زور ضدها. السيد روين دايد، سا ق السيناتور لي ا، هو أحد األمثلة    هؤ ء الشهود. 

ا ، اد اءا  حو  السلوك غري حبس  ال عارير، أورد  جلنة جملس الشيوخ لألخالق وا م ياز 
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، بناء  لى ن ا   ال حعيق الذي 2016 انود األو /ديس رب   12األخالقي للسيناتور لي ا ب اريخ 
 ؛105أ راه جملس النواب وفعا لعرار جملس الشيوخ ذي رقو 

، أصدر  جلنة ال حعيق يف وزار  العد  مذ ر   حضار 2016تشري  الثاين/نوف رب  ام  21يف يوم  -
، XVI-INV-16J-00313رقو  NPS( 1السيناتور لي ا خبصوص العضااي ال اليةخ ) حبق

(، معدمة م  قب  دانيت خي ينيز ضد السيناتور (VACC "م  و ود ضد اجلرمية والفساد"بعنواد 
، بعنواد رينالدو  زمريالدا وراو  INV-16J-00315-السادس  شر NPS( 2لي ا وآخري ؛ )

، حتت INV-16K-00331-السادس  شر NPS( 3 سا  ضد السيناتور لي ا وآخري ؛ )
 نواد  ييب نينو سيباس ياد معدمة م  قب  زو  ه، السيد  رو ساد سيباس ياد ضد السيناتور لي ا 

وطين ، حتت  نواد املك   الINV-16-K-00336-السادس  شر NPS( 4وآخري . و )
 ( ضد السيناتور لي ا وآخري ؛NBIلل حعيعا  )

، تعدمت السناتور لي ا ب لباصا اجلامعة، حم جة أبد ال حعيق يف 2016 انود األو /ديس رب   2يف  -
السل ة احلصرية وا خ صاص الوحيد ملك   أمني املظامل وأبنه، وابلنظر  ىل ا حنياز،  العضااي  اد ره 

اليت أبداها وزير العد  وفريق حتعيق ا د اء يف هذه العضااي، فإنه ي و   ا حنراف و دم املوضو ية 
 أد يك في هؤ ء املسؤولود إبحالة العضااي  ىل مك   أمني املظامل؛

 انود   12، مت  عد  لسة خبصوص  افة ال لبا . يف 2016 انود األو /ديس رب   9يف  -
 لى تعليعا  ومرافعة املد ي  دواردو  ، أود ت السناتور لي ا  واهبا2016األو /ديس رب  ام 

 -VACC (I.S. No. INV-16Jبرينغاس، الذي حضر نيابة    معدمي الشكاوى
(،  نبًا  ىل  ن  مع " رض مشفوع ب ل  للبدء مبعاجلة العضااي العالعة وأت ي  00313

لعد ، ، قضت جلنة وزار  ا2016 انود األو /ديس رب  ام   21اإل راءا  األخرى الالحعة". يف 
مع ذلك، أبد العضية  انت قد " رضت  ختاذ العرار بش هنا"، وأبنه س  و معاجلة  افة العضااي 

 العالعة تزامناً مع اس حعاقا  هذه العضية يف قرار واحد؛
قدم حمامي  ضو جملس الشيوخ لي ا طلباً وفهياً لل را عة، وهو ما مت رفضه وفهياً.  ندما اس فسر  -

هناك أمر   ايب سيصدر، قالت جلنة وزار  العد  أبهنا   ترى داٍع للعيام بذك،  حماميها   ا  ذا  اد
وأبنه سي و ح  مجيع العضااي العالعة، و  ويء غري ذلك. ونظراً لالن ها ا  اخل ري  وال عسف يف 



188 
 

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
                                                             2017أاير/ مايو   15    

 

اس خدام السل ا  ال عديرية اليت ترقى  ىل  دم ا خ صاص أو جتاوز ا خ صاص  لى ا  بار نعص 
ة لدى السل ا  ال حعيعية، و لى أساس ا حنياز وا حنراف املؤسسايت، وا حنياز الواضح أيضاً األدل

وال سرع غري املربر الذي أ ر  مبو به جلنُة وزار  العد  ال حعيق  األويلَّ يف العضااي األربع املذ ور  
 وى لل را عة أمام أ اله، فعد قدمت  ضو جملس الشيوخ لي ا ال  اسًا ملنع احملا  ة، ونع  الد

 م    حة احملك ة؛ 65حمك ة ا س ئناف   الً مبض ود املاد  
، تعدمت احملك ة اإلقلي ية مون نلواب بثالث وكاوى ضد السيناتور 2017وباط/فرباير  ام  17يف  -

لي ا خبصوص ال داو  غري املشروع لل خدرا . اس ند  الشكاوى  ىل ن ا   واس ن ا ا  جلنة وزار  
. تدي  )الشكاوى(  اًل م  السناتور 2017وباط/فرباير  14الوارد  يف العرار املرفق ب اريخ  العد ،

لي ا، السيد رافا ي  راغوس والسيد روين دايد ب ه ة جتار  املخدرا  غري املشرو ة، وهذا ما يس و   
 هورية رقو م  قانود اجل 28( واملاد  b) 26(، واملاد  jj)3م  الباب  5الععوبة مبو   املاد  

للعاضي خواني ا  204(، ومت حتويلهو  ىل الفرع 2002)قانود املخدرا  اخل ر  الشاملة لعام  9165
، تعدمت  ضو جملس الشيوخ لي ا  لى و ه السر ة ب ل  2017وباط/فرباير  ام  20غرييرو. يف 

 هو املو هة ضد  ب ا  )ا س د اء(، يف املعام األو  أساس  دم اخ صاص احملك ة في ا ي علق ابل
السيناتور لي ا، اف عار جلنة وزار  العد  لسل ة ا د اء، حعيعة أد الشكاوى تن وي  لى أ ثر م  
ص ة واحد  وأد املزا و وحيثيا  احلعا ق، يف الشكاوى ويف العرار  لى حد سواء،   حت   جبوهر 

، سجلت  ضو جملس الشيوخ . يف ذا  ال ل 9165اجلرمية ويف هذا ان هاك للعانود اجل هوري رقو 
لي ا أيضاً بعضاً م  مالحظاصا ومنها أد األدلة امل وفر    تربر رفع د وى يف العضية أمام احملك ة. مت 

في ا قدمت  2017وباط/فرباير  24حتديد  لسة اس  اع لدراسة ل ل   ب ا  ا س د اء ب اريخ 
 .2017آذار/مارس  3 جلنة وزار  العد  طلباً لل   ي  حبيث تُععد اجللسة يف

 ، أصدر العاضي األمر امل نازع  ليه والذي مت بناء  ليه، ويف اليوم2017وباط/فرباير  ام  23يف  -
،  صدار مذ ر  ا   عا . حبس  ا د اء، مثة اح  ا  أبد تكود أحكام العاضي قد واهبا نفسه

ا س د اء ابلكاد قد  رض  ويء م  ال سرع غري املربر، وابه  ام مبالغ فيه، حيث  اد طل   ب ا 
للنظر فيه، وم  امل ك  أ  يكود العاضي قد ام لك ما يكفي م  الوقت ل حديد السب  احمل   ، 
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ابلنظر  ىل السجال  الضخ ة اليت قدم ها النيابة العامة، وابلنظر أيضًا  ىل ضخامة طل  اإلب ا  
 الذي قدم ه  ضو جملس الشيوخ لي ا؛

، مت تنفيذ مذ ر  ال وقيف الصادر  حبق السيناتور لي ا م  قب  املوظفني 2017وباط/فرباير  24يف  -
. السيناتور لي ا مع علة حاليًا يف مر ز CIDGاملكلفني لدى جم و ة ال حري وا   عا  اجلنا ي 

يف معسكر  رمي،  ويزود سييت، بناء ألمر صادر    العاضي  PNPاحلراسة يف سج  بيليبيد اجلديد 
خال  يف قضى ب سلي ها  ىل وحد  خدمة احلراسة. يف وقت  حق م  ذلك اليوم، و املسؤو  الذي 

اجللسة املخصصة لالس  اع  ىل طل  ال   ي  املعدم م  قب  جلنة وزار  العد ، دافع العاضي    
 صدار مذ ر  ا   عا ،  لى الرغو م   دم ال  ك  م  النظر يف، ومعاجلة، طل   ب ا  أوامر 

ا د اء، م  خال  ا د اء املعي  العا   أبنه ينبغي  لى )العاضي(، بداية، احلصو  ال وقيف، حبس  
 لى و ية قضا ية  لى وخص السناتور قب  أد ميكنه معاجلة طل   ب ا  أوامر ال وقيف. ا رتضت 
السيناتور لي ا  لى هذا العرار أمام حمك ة ا س ئناف واحملك ة العليا يف وقت  حق، حيث   تزا  

 العضية  العة هناك؛

أد السيناتور لي ا تعف م ه ًة ابرتكاب  رمية   يُعب  معها  طالق السراح و ذ أيخذ بعني ا   بار 
سنة ومدى احليا ؛ ذلك  نه ومبو   الدس ور الفلبيين،  12بكفالة، وتوا ه )حك اً( ابلسج  ملد  ترتاوح بني 

 رتكاب  را و يعاق  ابلسج  ملد  تع     ست  فإد املشر ني فعط ي   عود ابحلصانة ضد ا   عا 
 سنوا ،

رؤية ر يس جملس الشيوخ أد العدالة أتخذ جمراها وأبنه مل ي و اصامها )السيناتور   ذ أيخذ بعني ا   بار
لي ا( ابل ورط يف ا جتار ابملخدرا  م  قب  ُمدانني مسبعني فحس ، ب  مت ذلك أيضًا م  قب    أ ضاء 

ك   الوطين لل حعيعا . يُ ابع )ر يس جملس الشيوخ( قضي ها     ث    ا قام   ٌّ م  األمني سابعني يف امل
 العام جمللس الشيوخ ومسؤو  تعزيز األم  يف جملس الشيوخ بزايرصا.

يبحث ر يس جملس الشيوخ يف أمنها   ا ويع زم زايرصا يف أقرب وقت ممك . ورداً  لى اقرتاح م  جلنة حعوق 
ربملانيني العيام بزاير   ىل الفلبني ت علق بعضية  ضو جملس الشيوخ لي ا، فعد ذ ر )ر يس جملس اإلنساد لل

 الشيوخ( أبنه سيكود أ ثر م  سعيد للرتحي  مبث  هذه الزاير ، 
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واليت ت ض   صديدا  إبذا ة  –أنه، وحبس  ا د اء، فإد محلة ال شويه  و ذ أيخذ بعني ا   بار
سيناتور لي ا والسيد دايد، ابإلضافة  ىل الرتهي  وا صاما  املساقة ضد السيناتور لي ا فيديو  نسي مز وم لل

هي  زء م  حماولة لعرقلة مساءلة    املو  املروع املز وم النات     احلرب غري العانونية اليت يعودها الر يس –
احمل و  للسيناتور لي ا  لى املأل،  ديوتر   لى املخدرا . أثناء ال حعيق الداخلي مت نشر  نواد ورقو اهلاتف

يف ان هاك صارخ حلعوقها. تعرضت  ضو جملس الشيوخ لي ا  ن عادا   نيفة،   سي ا م  خال  ما يعرب 
رسا   نصية حت وي  لى ال هديد واملضايعا  بلغة بذيئة  داً. قب  ا  عاهلا،  شفت السيناتور  2000م  

ضدها،   سي ا "املراقبة الكثيفة"، مبا يف ذلك املراقبة اإللكرتونية واجلسدية لي ا    "او داد ال هديدا  األمنية" 
 م  قب  ر ا  األم ،

أد الفلبني صادقت  لى العهد الدويل اخلاص ابحلعوق املدنية والسياسية، و   و ذ يضع يف ا  باره
 بد له ابل ايل م  احرتام احلق يف )احلصو   لى( حما  ة  ادلة،

 جملس الشيوخ  لى تعاونه و لى املعلوما  اليت قدمها؛يشكر ر يس  .1
 زاء ا  عا  واح جاز السيناتور لي ا و ذلك  زاء ا صاما  املكالة ضدها؛   جيد  يعرب    قلعه البالغ .2

سبباً    بار ا صاما  املو هة ضدها، يف ظ  حعيعة أهنا  انت هي بذاصا قد اختذ    راءا  ضد 
، يف ضوء توقيت ويويل اه  امه أيضاً ؛ NBPخدرا  يف سج  بيليبيد اجلديد ا جتار املز وم ابمل

ا صاما ، اليت ت زام  مع ال حعيق الذي أطلع ه يف جملس الشيوخ، وال صر ا  العلنبة اليت أدىل هبا 
  ٌّ م  الر يس ديوتر  ووزير العد ،  ىل أنه هناك سب  و يه لال  عاد أبهنا مس هدفة بسب  

 الصريح ل  ثري سياسا  احلكومة احلالية يف جما  حعوق اإلنساد يف الفلبني؛  ان عادها
بصدد  ود ال صر ا  اليت أدىل هبا الر يس ديوتر  ووزير العد  تضرب  رض  يعرب    قلعه البالغ .3

احلا ط مببدأ افرتاض الرباء ،  ذ تصور )هذه ال صر ا (  ضو  جملس الشيوخ لي ا  لى أهنا مذنبة 
، تلك ال صر ا ، أوً  وقب     ويء تلك يع ربىت قب  مباور  اإل راءا  العانونية؛ وذلك ح

الصادر     ر يس الدولة، ترخي بظالٍ  ثعيلة وقد ت سب  بضغوط غري مربر   لى جمراي  العضااي 
 اجلنا ية؛

اً،  لى الرغو  زاء حعيعة أد اإل راءا  العانونية يف مض ود ال هو تبدو متضي قدم يشعر ابلعلق أيضاً  .4
م  و ود أسئلة أولية  لى غاية م  األمهية   تزا  حت اج لإل ابة؛   ا ويد و السل ا  املخ صة 
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لض اد ا حرتام الكام  حلق السيناتور لي ا يف )احلصو   لى( حما  ة  ادلة، أتخذ يف ا   بار 
 هة النظر الرمسية بش د يف احلصو   لى و  يرغ ذا  الصلة؛  مجيعها احلعا ق واألحكام العانونية

  رسا  مراق  حما  ة ملراقبة اإل راءا  اجلنا ية اليت سي و اختاذها؛ يعررهذه العضية؛ 
 زاء ا د اء أبنه متت  قالة السناتور لي ا  ر يس للجنة جملس الشيوخ بش د العدالة  يشعر ابلعلق .5

ي و اس ك ا  تعريرها، املس ند وحعوق اإلنساد، و عضٍو يف هذه اللجنة، ألسباب سياسية وأبنه مل 
(، مبا ي  اوى مع العوا د وا بة ال  بيق،   ا مل حتظ  أدلة  هامة مبا 9 ىل قرار جملس الشيوخ رقو )

 يف احلصو   لى و هة النظر الرمسية بش د هذه العضية؛ يرغ تس حعه م  اه  ام؛ 
لي ا يف مر ز احلراسة  يرغ  يف احلصو   لى املزيد م  ال فاصي  حو  ظروف سج  السيناتور .6

PNP؛ 
مت تعدمي وكوى ضد السيناتور لي ا خبصوص "سلوك غري أخالقي"،  ىل جملس الشيوخ،  أنه يدرك .7

يف الوقوف  لى احلعا ق الدقيعة اليت تعوم  ليها الشكوى و ذلك  لى  يرغ وفعًا ملا مت تداوله؛ 
 اإل راءا  اليت سي و اختاذها؛  

يت تؤثر يف أحد أ ضا ه، جي  أد حتظى بعناية فا عة م  قب  جملس العضااي امل روحة ال يرى أد .8
 َّ ما بوسعه ملراقبة وضع السيناتور لي ا     ث ، مبا يف ذلك ما ي علق أبنه سيفع    يثقالشيوخ؛ 

 حعها يف السالمة اجلسدية واحملا  ة العادلة وظروف ا ح جاز؛يف 
 زاء ترحي  جملس الشيوخ بزاير  وفد م  جلنة حعوق اإلنساد للربملانيني م  أ   تبديد  سروره يبدي .9

أنه سيكود م  األمهية  يع ربدوا ي العلق والوقوف  لى اهلوا س اليت نش   حو  هذه العضية؛ 
لعاء  مبكاد أد يل عي هذا الوفد مع السل ا  الربملانية، ال نفيذية والعضا ية ذا  الصلة ابإلضافة  ىل

 ضو جملس الشيوخ لي ا وحماميها، و ذلك أّي طرف ثلث ميك  أد يعدم املسا د  للوفد ألداء 
 األمني العام أد يُعدَّ الرتتيبا  الالزمة إل راء هذه الزاير  يف أقرب وقت ممك ؛ي ل   ىل مه  ه؛ 

ء و ىل أيّ  طرف ثلث املخ صة،  ىل ا د ا السل ا  األمني العام أد ينع  هذا العرار  ىل ي ل   ىل .10
 يكود يف وضع يس ح له تعدمي معلوما   لى صلة ابلعضية؛ 

 .ب عرير يف الوقت املناس   ىل اللجنة مواصلة دراسة هذه العضية وموافاته ي ل  .11
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