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 املذكرة التفصيلية  لألمانة العامة لالحتاد الربملاين العر يي1

للمجلس احلاكم ،201والدورة  ،137اجلمعية حول اجتماعات   
الربملاين الدويل واللجان الدائمة لالحتاد  

 2017 تشرين األول/ أكتوبر 18-11 ،روسيا االحتادية / بطرسربغ سانت
 مقدمة :

  
 اجتماعات -روسيا االحتادية – سانت بطرسربغ مدينة يف 18/10/2017إىل  11يف الفرتة من تنعقد 

. للمجلس احلاكم لالحتاد 201الدورة واجتماعات  ،لالحتاد الربملاين الدويل املئةوالثالثني بعد  السابعةاجلمعية 
بصفة عضو  ،. وحيضر االجتماعاتاالحتادوفود برملانية متثل الربملانات األعضاء يف  الفعالياتوتشارك يف هذه 
كالصليب   منظمات األمم املتحدة، واملنظمات الدولية األخرى املختصةممثلو عديد من  ،مشارك أو مراقب

 االحتاد، و الربملاين العريب االحتاد، ومن بينها قليميةإلوممثلو املنظمات الربملانية ا ،والبنك الدويل ،األمحر الدويل
 وغريها. ورويب ...األ مريكا الالتينية، والربملانأ فريقي، واحتاد برملاناتاإلالربملاين 
 

املشاركني يف اجتماعات  ،الوفود الربملانية العربية ويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم لألخوة أعضاء
سيتم تداوهلا يف هذه على أهم القضايا اليت  الضوءاليت تلقي  التفصيلية هذه املذكرة ،القادمة سانت بطرسربغ
. وتأمل األمانة االحتادحملة عن إىل  إضافة ،املختلفة االحتاداألنشطة اليت ستقوم هبا هيئات  وأهم، االجتماعات

حتاد الاألمانة العامة ل ويسر على أكمل وجه. مهامهم لتأديةعوناً هلم يف نشاطهم  ،العامة أن تكون هذه املذكرة
بعني  أخذها هلاليتسىن  ومضموهنا، ةأن تتلقى أية مالحظات أو اقرتاحات على أسلوب إعداد هذه املذكر 

 ألهداف املرجوة.إىل اتعميماً للفائدة ووصوالً  ،أية مذكرات مستقبلية إعدادعند  االعتبار
*        *       * 

                                                 
 العامة لالحتادمانة صدرهتا األأ حتتوي هذه املذكرة على كافة الوثائق اليت:  هامة مالحظة 1

ضافات تصل من االحتاد الربملاين الدويل إ، وأية 08/10/2017تاريخ الربملاين الدويل لغاية 
 عالم اجملالس العربية املوقرة هبا حال ورودها.إسيتم 
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 حملة عن   
 

 الربملاين الدويل االحتاد
 

 
 :نبذة تارخية .1

 
 

    
 م راندال كرميرياويلي         باسي فريدريك
1828 – 1912         1822 - 1912 

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

، ليشكل أول منتدى دائم للمفاوضات السياسية 1889الربملاين الدويل يف عام  االحتاد)فرنسا(، مت إنشاء 
 متعددة األطراف.

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

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

موسعاً بالتدرّج جمال  ،يواصل أنشطته االحتادومنذ ذلك الوقت، وبالرغم من نشوب حربني عامليتني، و 
وناضل يف سبيل إنشاء املؤسسات النظرية على املستوى احلكومي عمله ومكيفًا وسائله مع الظروف املتغرية، 

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

 :، وهمجوائز نوبل للسالم الربملاين الدويل مثاين االحتادنال كبار الشخصيات يف  السنني، وعلى مرّ 
 1901 :)فريدريك باسي )فرنسا 

http://www.ipu.org/strct-e/passy.htm
http://www.ipu.org/strct-e/cremer.htm
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 1902: )ألربت غوبا )سويسرا 
 1903)ويليام راندال كرمير )اململكة املتحدة : 
 1908)فريدريك باجري )الدمنارك : 
 1909)أوغست برينايرت )بلجيكا : 
 1913)هنر. الفونتني )بلجيكا : 
 1921)كريستيان النج )النرويج : 
 1927)فرديناند بويسون )فرنسا : 

ما  خاصة، تهاومناقش القضايا السياسية لعرض هاماً  دولياً  ، منرباً الربملاين الدويل االحتادوقد أصبح 
إىل  وقضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان والبيئة، باإلضافة واألمن الدوليني بتحقيق السلميتعلق منها 

 .واالجتماعية اليت هتم سائر شعوب العامل القضايا االقتصادية
 

 :التأسيس والعضوية .2
 

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

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

وذلك بناء على  ،من دول ممثلة كأعضاء منتسبني القانون الدويلاليت تأسست مبوجب 
 .االحتادوبعد إجراء املشاورات مع األعضاء املعنيني يف  ،طلبها

  إحالة طلب برملان باإلنضمام أو إعادة اإلنضمام إىل اجمللس احلاكم، يتوىل األمني العام
ويتخذ اجمللس قراره بناء على رأ. مسبق تبديه الطلب،  بقبول احلاكم قراراً  ويتخذ جمللس

 .اللجنة التنفيذية .
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 عن العمل أو عندما يتأخر يف سداد مسامهاته يف  االحتادعندما يتوقف برملان عضو ب
اللجنة التنفيذية بالنظر يف الوضع وإبداء رأيها تقوم  ،ملدة ثالث سنوات االحتادنفقات 
 ، مث يقوم اجمللس باختاذ القرار بشأن تعليق عضوية هذا الربملان.احلاكمللمجلس 

  االحتاد، اهجت املالية التزاماته سداد دمع بسبب عضويته افإيق مت ذ.ال االحتاد، عضويظل 
 العضوية، ادةإلع طلباً  ذلك بعد الربملان ذاه دمق وإذا .املتأخرة مسامهاته نع لالحتاد اً نديم

 دديس أن هفعلي ،تعليقه عضويته منذ تاريخ سنوات خالل فرتة ال تزيد على عشر وذلك
 ايلإمج تسوية ةبكيفي بياناً  دمويق األقل، على اتر املتأخ ذهه ثثل انضمامه ادةإع عند
 وال سداده، تمي مل طاملا اً،خاصّ  ديناً  غاملبل هذا لويظ. ةمعقول مدة خالل املتبقي، املبلغ
، من 2، الفقرة 5، واملادة 2، الفقرة 4كل من املادة  يف واردال باملعىن املتأخرات نم يعترب

  النظام األساسي.
. 
 األهداف: .3

  من  ،يف العامل الدويلباعتباره املنرب الرئيسي للحوار الربملاين  ،الربملاين الدويل االحتاديعمل
جل تعزيز املؤسسات النيابية. وحتقيقًا هلذه أومن  ،أجل حتقيق السالم والتعاون بني الشعوب

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

ويبد. رأيه يف هذه القضايا بغية تشجيع  ،هتمام الدويلالب( ينظر يف املسائل ذات ا
 .الربملانات وأعضائها على التقدم مببادرات

 ،مهية عامليةأهلا من  إىل مانظرًا  ،ج( يساهم يف الدفاع عن حقوق اإلنسان والنهوض هبا
 .إلرساء الدميقراطية الربملانية والتنمية ،وألن احرتامها يعد عاماًل أساسياً 

 .   تهاوتنمي ساليب عملهاأوتعزيز  ،ل لعمل املؤسسات النيابيةد( يساهم يف معرفة أفض
  األمم املتحدة يف أهدافها، ويؤيد جهود هذه املنظمة ويعمل بالتعاون الوثيق  االحتاديشارك

واملنظمات غري  ،واملنظمات الدولية ،اإلقليمية معها، كما يتعاون مع املنظمات الربملانية
 .هانفس وفيما بني احلكومات اليت تستلهم املثل ،احلكومية
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 :االحتادأجهزة  .4
 
 :اجلمعية .أ

 على وتنعقد دورة واحدة. أيام أربعة ملدة عادة وتستمر العام، يف مرتني اجلمعية تنعقد 
 خالف الدويل الربملاين اهليئات احلاكمة لالحتاد قررتإال إذا  جنيف، يف يف السنة األقل
 .ذلك

  إن أمكن، )النظام انعقادها من سنة قبل مجعية كلوتاريخ   مكان احلاكماجمللس حيدد 
 لعقد من الئحة  اجلمعية(. وترَسل الدعوة 6القاعدة  )ب( ،  21املادة  األساسي،
 على أشهر بأربعة الفتتاح الدورة احملدد التاريخ قبل كافة االحتاد أعضاء إىل اجلمعية
 الدويل، الربملاين االحتاد أعضاء مت دعوة مجيع إذا مضيف بلد يف اجلمعية وتعقد .األقل

من قبل  للمشاركة الالزمة واملراقبني، وإذا مت منح ممثليهم التأشريات املنتسبني، واألعضاء
 املضيف. البلد حكومة

 أن يقرر تغيري مكان وتاريخ انعقاد اجلمعية أو عدم  ،يف ظروف استثنائية ،جيوز للمجلس
جيوز لرئيس اجمللس أن يتخذ مثل هذا القرار مبوافقة اللجنة  ،عقدها . ويف األحوال الطارئة

 التنفيذية.
 كمندوبني  االحتادتتألف اجلمعية من أعضاء الربملانات الذين تعينهم الربملانات األعضاء ب، 

 ضمان متثيل متساو  إىل  وأن يسعى والنساءني من الرجال على أن يتضمن الوفد برملاني
 .للجنسني

  أن يتجاوز عدد الربملانيني املندوبني للدورة السنوية األوىل  ،األحوالالجيوز بأ. حال من
 (100)اليت يقل عدد سكاهنا عن  ،برملانات الدولإىل  للجمعية مثانية برملانيني بالنسبة

( مليون 100لبلدان اليت يبلغ عدد سكاهنا )اإىل  بالنسبةبرملانيني وعشرة  ،مليون نسمة
جيوز أن يتجاوز عدد الربملانيني املندوبني للدورة السنوية الثانية  وال ،نسمة أو أكثر

برملانات البلدان اليت يبلغ عدد سكاهنا إىل  للجمعية مخسة أو سبعة برملانيني بالنسبة
 مليون نسمة أو أكثر. (100)
  يف ينقص تلقائيًا عضو واحد من عدد أعضاء الوفود املشكلة من برملانيني من نوع واحد

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

 صوات.ختتار اجلمعية رئيسها ونواب الرئيس ومراجعي فرز األ 
 .يكون عدد نواب الرئيس مساوياً لعدد الربملانات األعضاء املمثلة يف اجلمعية 
 ال وجم حيدد اجمللس احلاكم عددها ،يساعد اجلمعية يف أداء مهامها جلان دائمة

 اختصاصها.
 .تضع اجلمعية جدول أعمال دورهتا التالية 
  عماهلا.أواحد على جدول  إضايفجيوز للجميعة إدراج بند 
 إجراء حالة دولية هامة حدثت مؤخراً تستلزم اختاذ طارئ بند إدراج طلب يتناول أن جيب 

 الربملاين االحتاد يعرب أن املناسب واليت يكون من الدويل، اجملتمع جانب من عاجل
 حيصل ينبغي أن الطلب هذا مثل ولقبول وحشد االستجابة الربملانية. رأيه عن الدويل
 .التصويت يف املشاركة األصوات ثلثي على

 جيوز العامة، املناقشة هذه وخالل. عام موضوع حول عامة مناقشة بعقد تبدأ اجلمعية 
وقد . العامل يتناولوا الوضع السياسي، واالقتصاد.، واالجتماعي يف أن أيضاً  لألعضاء
 التوجيهية اللجنة تقرره الذ. النحو على ختامية، وثيقة تبين إىل املناقشة هذه تؤد.
 .الدويل الربملاين لالحتاد التنفيذية اللجنة وتعتمده

  حق التصويت مقصور على املندوبني احلاضرين شخصياً، وحيتسب عدد األصوات املتاحة
 طبقاً للقواعد التالية : االحتادلكل برملان عضو يف 

 .أ ( لكل برملان عشرة أصوات كحد أدىن
مبوجب عدد  دة عددهازيايتم  ،ب( يكون لكل برملان عدد من األصوات  اإلضافية

 سكان بالده وذلك على النحو التايل:
 
 
 

 يكون له فضاًل عن ذلك صوت واحد ماليني نسمة 5إىل  1من 
 يكون له فضاًل عن ذلك صوتان  ماليني نسمة 10إىل  5أكثر من 
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 أصوات  ةيكون له فضاًل عن ذلك ثالث مليون نسمة 20إىل  10أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك أربعة أصوات  نسمةمليون  30إىل  20أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك مخسة أصوات  مليون نسمة 40إىل  30أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك ستة أصوات  مليون نسمة 50إىل  40أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك سبعة أصوات  مليون نسمة 60إىل  50أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك مثانية أصوات  مليون نسمة 80إىل  60أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك تسعة أصوات  مليون نسمة 100إىل  80أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك عشرة أصوات  مليون نسمة 150إىل  100أكثر من 
 يكون له فضاًل عن ذلك أحد عشر صوتاً  مليون نسمة 200إىل  150أكثر من 
 عشر صوتاً  اثنيكون له فضاًل عن ذلك إ يون نسمةمل 300إىل  200أكثر من 
 صوتاً ر شيكون له فضاًل عن ذلك ثالثة ع مليون نسمة 300أكثر من 

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

 مثانية أصوات كحد أدىن بداًل من عشرة ،خالل ثالث دورات متتالية للجمعية ،واحد
لوفود اليت حيق هلا عدد من إىل اوبالنسبة  للوفود املشكلة من رجال ونساء. أصوات

 الكلي على أساس مثانية أصوات بداًل من عشرة. االحتسابفيتم  ،األصوات اإلضافية
  عضو أن  أل.وز والجي ،عن خمتلف وجهات نظر أعضائه تُعرّب جيوز للوفد جتزئة أصواته حبيث

 يسجل أكثر من عشرة أصوات.
  إال يف األحوال اليت اليواجه فيها القرار  ،باملناداة على األمساءجير. التصويت يف اجلميعة

 املعروض على اجلمعية أ. معارضة.
  .إذا طلب ذلك عشرون عضوًا على  ،التصويت يف االنتخابات باالقرتاع السر.جير

 األقل.
 
 
 

 : اجمللس احلاكم .ب
 .ًيعقد اجمللس احلاكم عادة دورتني سنويا 
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 أو بناء على طلب اللجنة  ،اجمللس لدورة استثنائية إذا رأى الرئيس ذلك ضرورياً  يدعو
 .اجمللس احلاكم على األقل أعضاءأو ربع  ،التنفيذية

 وتستمر عضوية  .االحتاديتألف اجمللس احلاكم من ثالثة مندوبني عن كل برملان عضو ب
 اجلمعية اليت تليها.إىل  اجلمعيةاجمللس من 

  برملاناهتم.عضاء اجمللس احلاكم أعضاء حاليني يف أيتعني أن يكون مجيع 
  يف حال وفاة العضو أو استقالته أو ملانع حيول دون حضوره يعني الربملان املعين من حيل

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

 ويرأس اجمللس احلاكم حبكم منصبه. ،السياسية للمنظمة
  ،الجيوز إعادة انتخاب الرئيس الذ. انتهت مدة رئاسته قبل ثالث سنوات أخرى

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

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

  يف حالة استقالة الرئيس أو زوال العضوية الربملانية عنه أو وفاته، ميارس صالحياته نائب
نتخب اجمللس احلاكم رئيساً نه اللجنة التنفيذية حىت ييرئيس اللجنة التنفيذية الذ. تعي

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

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

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

 نظمة األساسية.ألاحملددة يف ا األهداف
  عماله. وتضع اللجنة التنفيذية جدول أعمال مؤقت. أيقرر اجمللس احلاكم جدول

 . عضو يف اجمللس أن يقدم اقرتاحات إضافية على جدول األعمال املؤقت.ألوجيوز 
  باملهام التالية على وجه اخلصوص: االحتاديضطلع اجمللس احلاكم يف 
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كما يقرر تعليق عضويتها   ،يقرر انضمام أو إعادة انضمام الربملانات األعضاء .أ
 .طبقاً للمادة الرابعة من األنظمة األساسية

 .وتاريخ انعقاد اجلمعيةيقرر مكان  .ب
 .يقرتح رئيس اجلمعية .ج
مبا يف ذلك  ،لكافة االجتماعات الربملانية الدولية األخرى االحتاديقرر تنظيم  .د

ويبد. رأيه يف  ،إنشاء جلان خاصة لدراسة مشاكل معينة وحيدد كيفية عملها
 .نتائجها

 .حيدد عدد وجمال اختصاص اللجان الدائمة للجمعية .ه
 يراعىعلى أن  ،مهاوجمموعات عمل ملساعدته يف أداء مه يشكل جلانًا خاصة .و

وإقليمي فرعي، كما يراعى  ،جغرايف سياسي، وجغرايف إقليمي عند تشكيلها تواز  
 .توازن بني عدد الرجال والنساءال
 ،كما حيدد حقوقهم ومسؤولياهتم  ،االحتادحيدد فئات املراقبني يف اجتماعات  .ز

اليت تتمتع بوضع املراقبني املنتظمني  ،األخرى ويقرر املنظمات الدولية والكيانات
مراقبني  ،عارضةوبصفة  ،فضاًل عن ذلك ،كما يدعو،االحتاديف اجتماعات 

 .عمال اجلمعيةأميكنهم املسامهة يف دراسة بند معني مدرج يف جدول 
 .وحيدد جدول املسامهات وموازنتهيقر سنوياً برنامج عمل  .ح
 مدققي تقريربناء على اقرتاح  ،يوافق سنويًا على حسابات السنة املالية السابقة .ط

 .احلسابات اللذين يعينهما من بني أعضائه
 .يأذن بقبول اهلبات والوصايا ..
 .ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية .ك
 .يعني األمني العام لالحتاد .ل
ويعرب عن رأيه بشأن االقرتاحات املقدمة لتعديل األنظمة  ،يضع الئحته .م

 األساسية.
    

  ويقدم  ،خالل الدورة السنوية األوىل للجمعية اجتماعه لنساء الربملانياتمنتدى ايعقد
 يضعهااجمللس احلاكم. ويوافق اجمللس احلاكم على الالئحة اليت إىل  تقريرًا بأعماله
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 مكتب النساء الربملانياتعقد يو  لى الئحته.عيوافق  مكتب املنتدىعاون يو  .املنتدى
 خالل الدورتني السنويتني للجمعية.يف ته ااجتماع

 
 اللجنة التنفيذية: .ج

  لالحتاد الربملاين الدويل. دار.إلاهي اجلهاز 
  ومخسة عشر عضواً  الدويل، الربملاين االحتاد رئيس من التنفيذية اللجنةتتكون 

 جملس ورئيس الربملانيات، النساء مكتب ومن رئيسة خمتلفة، برملانات إىل ينتمون
 .الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى إدارة

  ينتخب اجمللس و حبكم منصبه. اللجنة التنفيذية رئيس االحتاد الربملاين الدويل يرأس
 ساجملل أعضاء من األقل على عضواً  عشرا اثن منهم ؛احلاكم مخسة عشر عضواً 

 ال بنسبة جنس كل  متثيل ويكون واليتهم. فرتة طيلة فيه عضويتهم تستمر احلاكم،
 املنتخبني. األعضاء ثلث عن تقل

 مسامهة املرشح وبرملانه يف أعمال  ،يراعى يف انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية
ي الدول اليت يعلى برملان ،اللجنة التنفيذية ويقتصر االنتخاب لعضوية .االحتاد
 فيها النساء حبقوق االقرتاع والرتشيح يف االنتخابات. تتمتع

  اجليوسياسيةاليت مت انتخاهبا للمجموعات  وعددها مخسة عشرختصص املقاعد، 
( على العدد  Sante – Lagueوذلك بتطبيق النظام االنتخايب سنت ليج ) 

 إحدىاإلمجايل ألصوات األعضاء يف اجلمعية. ويف حال تعديل عدد مقاعد 
يف اللجنة التنفيذية، فإنه اليعاد شغل أ. من هذه املقاعد اجليوسياسية اجملموعات 

 إال عند انتهاء تفويض العضو األصلي.
  كل   ويستبدل ،ملدة أربع سنوات –عدا الرئيس –ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية

سنة اثنان على األقل بصفة دورية، والجيوز إعادة انتخاب العضو الذ. تنتهي 
مدة رئيسة إن برملان آخر. إىل  وحيل حمله عضو ينتمي ،ته قبل مضي سنتنيمد

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

دورة انعقاد اجمللس احلاكم التالية امه حىت الربملان بدياًل له يزاول مه هذابلده يعني 
وإذا كان العضو اجلديد الذ. مت انتخابه  اليت يتم من خالهلا إجراء انتخابات.
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فإنه يقضي فرتة تفويض كاملة.  ،برملان خمتلف عن برملان العضو السابقإىل  ينتمي
وفاة  ويف حال سلفه. ةفإنه يستكمل فرت  ،نفسه الربملان إىلأما إذا كان ينتمي 

 أو فقداهنا ملقعدها يف الربملان، النساء الربملانيات أو استقالتها منتدىئيسة ر 
 ويف حال عدم متكنه يكلف النائب الثاين. ،األول للنائبتستكمل فرتة التفويض 

  إىل  عضوًا يف اللجنة التنفيذية أو تنتمي النساء الربملانيات مكتبإذا كانت رئيسة
حتل حملها النائب األول  ااخلمسة عشر، فإهنحد األعضاء أبرملان ينتمي إليه 

أو النائب الثاين إذا كان النائب األول عضواً بالفعل يف  ،النساء الربملانيات ملكتب
 .هنفس حد اآلعضاء اخلمسة عشرأبرملان إىل  أو تنتمي ،اللجنة التنفيذية

  الدويل،اللجنة التنفيذية رئيسًا لالحتاد الربملاين  أعضاءيف حال انتخاب أحد 
ينتخب اجمللس عضواً ليشغل املقعد الشاغر، ويف هذه احلال يدرج املوضوع تلقائياً 

 وتكون مدة تكليف العضو اجلديد أربع سنوات. ،عمال اجمللسأيف جدول 
 منصب رئيس أو  ،أن يشغلوا يف الوقت نفسه ،الجيوز ألعضاء اللجنة التنفيذية

 .من اللجان الدائمة أ. نائب رئيس
 للجنة التنفيذية باملهام التالية:تضطلع ا 

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

 .وتبلغ اجمللس احلاكم بالنتائج اليت توصلت إليها ،األساسية مستوفاة
 .الطارئة األحوالتدعو اجمللس احلاكم لالنعقاد يف  .ب
وتضع جداول  ،حتدد تاريخ ومكان انعقاد دورات اجمللس احلاكم .ج

 .عماهلا املؤقتةأ
يف جداول أعمال اجمللس  ،تبد. رأيها بشأن إدراج بنود إضافية .د

 احلاكم.
 .االحتادوميزانية  ،برنامج العمل السنو. ،تقرتح على اجمللس احلاكم .ه
وذلك  ،خالل دوراته بأنشطة اللجنة التنفيذية يف اجمللس علماً حتيط  .و

 .من خالل تقرير يقدمه الرئيس
 ،تنفيذًا للقرارات اليت تتخذها اجلمعية ،تراقب إدارة األمانة ونشاطاهتا .ز

 كلها.  وتتلى هلذا الغرض التقارير واملعلومات الالزمة ،أو اجمللس احلاكم
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إىل  م بغية تقدمي اقرتاحهاتدرس الرتشيحات ملنصب األمني العا .ح
 .املنتخب كما حتدد شروط تكليف األمني العام   ،اجمللس

إذا تبني أن  ،تطلب من اجمللس احلاكم منح اعتمادات إضافية .ط
غري كافية لتغطية النفات  ،اعتمادات امليزانية اليت صوت عليها اجمللس

 .املطلوبة إلدارة وتنفيذ براجمه
 شريطة ،أن متنح هذه االعتمادات ،العاجلةوجيوز للجنة يف األحوال  ..

 .إبالغ اجمللس هبذا اإلجراء يف أقرب دورة له
 .االحتادحسابات  تدقيقحسابات خارجي تعهد إليه  مدققتعني  .ك
 .حتدد جداول رواتب موظفي األمانة العامة وبدالهتم .ل
 .الداخلية تضع الئحتها .م
طبقًا لألنظمة  ،احلاكمتتوىل أ. مهام أخرى يكلفها هبا اجمللس  .ن

 .األساسية واللوائح
 األمانة العامة: .د

 حتت إشراف األمني العام  ،تتكون األمانة العامة من جمموع العاملني باملنظمة
 .املنتخبلالحتاد 

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

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

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

 . الوثائق الالزمة يف الوقت املناسب
 . ذ قرارات اجمللس احلاكم واجلمعيةتعمل على تنفي .ه
اللجنة إىل  تعد مقرتحات ملشروع برنامج العمل وامليزانية لتقدميها .و

 . التنفيذية
 . ومهام املؤسسات النيابية هيكلياتجتمع وتنشر معلومات عن  .ز
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 ،واملنظمات الدولية األخرى،كقاعدة عامة االحتادتكفل االتصال بني  .ح
 . وتكفل متثيله يف املؤمترات الدولية

 الربملاين الدويل. االحتادحتفظ أرشيف  .ط
 

  اللجان الدائمة املتخصصة:  .ه
 من تناول  ومدة تكليفها مبا ميكنها ،حيدد اجمللس احلاكم عدد اللجان الدائمة

 الربملاين الدويل. االحتاديا اليت تدخل يف اختصاص اجممل القض
  يف كل جلنة دائمة بعضو  االحتاديتم متثيل أعضاء. 
  أو اخلرباء ملتابعة أعمال  ،دعوة ممثلي املنظمات الدولية احلاكمجيوز للمجلس

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

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

 أعمال اللجان الدائمة.
 وذلك بالتشاور مع  ،يقوم األمني العام بإعداد الدعوة لعقد اللجان الدائمة

 معية.تنفيذاً للقرارات الصادرة يف هذا الشأن عن اجمللس احلاكم واجل رؤسائها
 ومشروعات القرارات حول  ،تقوم اللجان الدائمة عادة مبناقشة وإعداد التقارير

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

 وتقدمي تقرير عنه.
 ما وعادة. مكتبها أعضاء بني من للرئيس ونائباً  رئيساً  الدائمة اللجان تنتخب 

 اجملموعات نسقوتُ . واحدةجولة انتخابية  يف الرئيس ونائب الرئيس مناصب متأل
ما أمكن، ملناصب الرئيس ونائبه  العادل، التوزيع لضمان بينها فيما سياسيةيو اجل
 .الدائمة اللجانيف 

  خالل الدورة السنوية األوىل يف ينتخب أعضاء مكتب اللجنة أو يعاد انتخاهبم
 لكل جلنة دائمة باألغلبية املطلقة لألصوات املشاركة يف التصويت.
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  نواب الرئيس يف عملية انتخابية واحدة. انتخابيتم 
 منصبلل االنتخاب بالتصويت السر. عند وجود أكثر من مرشح واحد جيرى 

 حتسب البطاقات املستوفاة بصورة جزئية. ،، وحلساب األغلبية املطلقةنفسه
 إذا قضى فيه أربع  للمنصب نفسهتخاب الرئيس أو نواب الرئيس الجيوز إعادة ان

 سنوات.
 جيوز هلما  إذا شغل الرئيس أو نائب الرئيس منصبه ألربع سنوات متتالية فال

 التقدم للرتشيح هلذا املنصب قبل مرور سنتني.
 أكثر من منصب  هنفسجيوز ملمثلي الربملانات األعضاء أن يشغلوا يف الوقت  ال

واحد من مناصب رئيس اللجنة أو نائبه، وذلك لضمان أكرب قدر ممكن من 
 .االحتادالعدالة يف توزيع هذه املناصب بني أعضاء 

 منصب رئيس أو نائب  هذاتجيوز ألعضاء اللجنة التنفيذية أن يتولوا يف الوقت  ال
 اللجان الدائمة. إحدىرئيس 

 اللجنة التنفيذية أن يقرتح مرشحًا عنه لرئاسة جيوز أل. برملان عضو ممثاًل يف ال 
 إحدى اللجان الدائمة.

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

حني موعد إىل  ول مبمارسة مهام الرئاسةيقوم النائب األ ،االحتادعضوية برملانه يف 
عندما ينتخب رئيس جلنة  هانفسجراءات إلوتتبع ا ،القادمةإجراء االنتخابات 

 دائمة للجنة التنفيذية أو لرئاسة اجمللس.
  يقوم كل منهم بوضع تقرير أو أكثر حول  ،لكل جلنة دائمة مقررينتعني اجلمعية

 ،ذلكإىل  إضافة ،املقررانالبند املدرج يف جدول أعمال اللجنة.كما يضع 
ويتوىل األمني العام  ،مشروع قرار بشأن املوضوع املطروح للمناقشة داخل جلاهنم

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

 ،األعضاءإىل  إرساله ،األمني العام لالحتاد الربملاين الدويلداخل جلاهنم، ويتوىل 
 إلجراء أية تعديالت عليه. ،قبل الدورة
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 .من  الدويل، اقرتاح موضوع  كي تتم مناقشته الربملاين االحتاد يف عضو جيوز أل
 املقرتحات ويتم إيداع هذه. مستقبلي للجمعية العامة اجتماع يف دائمة قبل جلنة
 اللجنة مكتب اجتماع من واحد يوم قبل الدويل الربملاين االحتاد أمانة لدى
 .املعين الدائمة

 
  اجتمعات اهليئات واللجان األخرى:  .و

 :النساء الربملانيات منتدى – 1
  ًانعقدددداد اجلمعيددددة العامددددة لالحتدددداد خددددالل دور  يف يُعقددددد منتدددددى النسدددداء الربملانيددددات، سددددنويا

 اجمللس احلاكم.إىل  الربملاين الدويل، ويرفع تقريراً عن أعماله
 :يهدف منتدى النساء الربملانيات إىل 

مجيعهدددا تشدددجيع إجدددراء االتصددداالت، والتشددداور، بدددني النسددداء الربملانيدددات، حدددول املسدددائل  .أ
  .ذات االهتمام املشرتك

وض باملسدداواة، والشددراكة بددني الرجددل واملددرأة يف تشددجيع الدميقراطيددة، مددن خددالل النهدد .ب
الربملددداين الددددويل، يف  االحتددداد، ال سددديما يف احليددداة السياسدددية، وتشدددجيع نشددداط كّلهدددااجملددداالت  

 .هذا الصدد ودعمه
الربملددددداين الددددددويل،  االحتددددداديف أعمدددددال  وتسدددددهيلها تشدددددجيع مشددددداركة النسددددداء الربملانيدددددات  .ج

 .لية كافة داخل املنظمة متثيالً عادالً وتسهيل متثيلهن على مستويات املسؤو 
إجدراء دراسدة متهيديدة، لدبعض املسدائل الدديت تبحثهدا اجلمعيدة، أو اجمللدس احلداكم، وإعددداد  .د

 .توصيات بشأن هذه املوضوعات إن أمكن
النسدداء إىل  الربملدداين الدددويل، االحتددادوضددع آليددات إليصددال املعلومددات، املتعلقددة بأعمددال  .ه

 اللوا  ال يشاركن يف اجتماعاته؛ الربملانيات والسياسيات
توعية الرجال على مسألة املساواة، بني اجلنسني عرب حثِّّهم علدى املشداركة، يف جلسدات  .و

 منتدى النساء الربملانيات.
  تشارك يف أعمدال منتددى النسداء الربملانيدات، النسداء أعضداء الربملاندات الوطنيدة كافدة، ممدن مت

الربملدددداين  االحتدددداداالجتماعددددات الدوريددددة، الدددديت يعقدددددها اختيددددارهن ضددددمن الوفددددود املشدددداركة يف 
 ، من النظام األساسي.10الدويل، طبقاً ألحكام املادة 
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  ممثالت اجلمعيات الربملانية ، جيوز أن تشارك كذلك يف أعمال منتدى النساء الربملانياتِّ
هن للقواعد الربملاين الدويل. وختضع مشاركت االحتادالدولية، اليت هلا صفة عضو منتسب يف 

 الربملاين الدويل. االحتاداليت حتكم مشاركة األعضاء، املنتسبني يف أعمال 
    .جيوز للربملانيني، من الرجال اإلسهام يف أعمال منتدى النساء الربملانيات 
  جيددددوز ملمثلددددي، أو ممددددثالت املنظمددددات الدوليددددة، وغريهددددا مددددن الكيانددددات، الدددديت تتمتددددع بصددددفة

منتددى النسداء الربملانيدات. وختضدع مشداركتهم للقواعدد الديت تدنظم  ، متابعدة أعمدال«املراقب»
 الربملاين الدويل. االحتادمشاركة املراقبني يف اجتماعات، 

  ،ًخالل دور  انعقاد اجلمعية العامة.يف ينعقد منتدى النساء الربملانيات، سنويا 
 ل اجلمعية. وجيوز تنظيم ينعقد منتدى النساء الربملانيات، يف اليوم السابق على افتتاح أعما

جلسة إضافية دد إذا لزم األمر دد خصوصًا إلتاحة الفرصة النتخاب، ممثالت إقليميات ُجدد 
 يف املكتب.

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

 واحد على األقل.
  .ينتخددب منتدددى النسدداء الربملانيددات رئيسددَة الدددورة، مددن بددني النسدداء أعضدداء الربملددان املضدديف

وإذا كدددان الربملدددان املضددديف، ال يضدددم  سددديدة مدددن بدددني أعضدددائه تتدددوىل رئيسدددة املكتدددب، رئاسدددة 
ة تتددوىل النائددب األول أو النائددب الثدداين لرئيسددة املكتددب الدددورة. ويف حددال غيدداب هددذه األخددري 

 الربملاين الدويل، اليت تعقد يف جنيف. االحتادالرئاسة. وتطبق القاعدة ذاهتا، على دورات 
  تفتدددتح رئيسدددة املكتدددب، منتددددى النسددداء الربملانيدددات وتتدددوىل الرئاسدددة ددددد عندددد االقتضددداء ددددد لددددى

يدداب رئيسددة املكتددب، تقددوم نائبهددا األول أو الثدداين انتخدداب رئيسددة دورة املنتدددى. ويف حددال غ
 بافتتاح املنتدى.

 ،التغيّددب خددالل جددزء مددن الدددورة، تتددوىل إدارة اجللسددة بصددفة إىل  إذا اضددطرت رئيسددة املنتدددى
 مؤقتة رئيسة املكتب أو دد يف حال غياهبا دد إحدى نواهبا.

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

 الدورة. وتكون قراراهتا يف هذه املسائل هنائية، وينبغي أن تُقبل من دون مناقشة.
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 رأ. ، بعد أخذ كلهاالرئيسة يف املوضوعات، اليت مل يرد بشأهنا نّص يف هذه اللوائح   تفصل
 املكتب إذا رأت ذلك ضرورياً.

  تقدمي اقرتاح، أو مشروع توصية ملنتدى النساء االحتادجيوز أل. ممثلة ألحد أعضاء ،
اجمللس احلاكم، حول إحدى القضايا املدرجة يف جدول أعماله. إىل  الربملانيات، يوّجه

 .كتابياً وجيوز تقدمي االقرتاح أو مشروع التوصية شفوياً، أو  
  .تقدمي تعديالت على مثل هذا االقرتاح، أو مشروع االحتادممثلة، ألحد أعضاء جيوز أل ،

دد مباشرًة باالقرتاح،  كتابياً التوصية هذا. ويتعنين أن تتعلق التعديالت دد اليت تقدم شفويًا أو  
أو مشروع التوصية الذ. تستهدفه. وال جيوز أن يكون الغرض منها سوى إجراء إضافة، أو 

تغيري يف طبيعة هذا إىل  تعديل يف االقرتاح األصلي، من دون أن يؤد. ذلك،إلغاء، أو 
 االقرتاح أو نطاقه.

  تفصل رئيسة منتدى النساء الربملانيات، يف جواز قبول، أ. اقرتاح، أو مشروع توصية، ويف
جواز قبول أ. تعديل، أو تعديل فرعي، تقدمه إحدى املشاركات للمنتدى. ويف حال 

 شأن جواز القبول جيوز لرئيسة منتدى النساء الربملانيات، استشارة املكتب.وجود لَْبس، ب
  ُيصدر منتدى النساء الربملانيات، قراره بشأن أ. مسألة بالتصفيق دد فإن مل يكن دد فبأغلبية

 األصوات املشاركة.
  جيوز لكل وفد أن يكون له صوتان كحد أقصى. وال جيوز لكل ُمشارِّكة، أن تديل بأكثر

وت واحد. وال جيوز لغري النساء الربملانيات احلاضرات شخصياً، يف القاعة اإلدالء من ص
 بأصواهتن. وال تشارك رئيسة اجللسة يف عملية التصويت.

  ال جيوز إجراء التصويت، ما مل يكن حاضرًا يف قاعة اجللسة وقت عملية التصويت، على
عنهم، يف منتدى النساء  الذين يعلن عن وجود ممثلني االحتاداألقل نصُف أعضاء 

 الربملانيات.
 احلاضرة لدى  اد على أساس العدد الفعلي للوفوديتحدد النصاب القانوين، لكل دور انعق

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

 قريٌر إمجايلٌّ، عن أعمال منتدى النساء اجمللس احلاكم يف كل دور انعقاد له تإىل  يُرفع
 الربملانيات، وأعمال املكتب التابع له.

 



20 

 

 :  مكتب النساء الربملانيات –2
   .يعاون منتدى النساء الربملانيات، مكتب، ويقّر املنتدى الالئحة اخلاصة باملكتب 
 :يتمثل دور مكتب منتدى النساء الربملانيات يف ما يلي 

انعقددددداد منتددددددى النسددددداء الربملانيدددددات، وتيسدددددري عملددددده وفقددددداً للنظدددددام التحضدددددري لددددددور  )أ( 
 .األساسي هلذه الالئحة

  .)ب( ضمان استمرار العمل، والتنسيق بني مبادرات النساء الربملانيات
ضدددمان التنسددديق بدددني منتددددى النسددداء الربملانيدددات، بواسدددطة مكتبددده بشدددكل خددداص،  )ج(

 الربملاين الدويل. االحتادوغريه من األجهزة األخرى، يف 
  .جيتمع املكتب سنوياً، أثناء انعقاد دور  اجلمعية 
 السنوية األوىل، يعقد املكتب جلسة أوىل قبل افتتاح منتدى  العامة خالل انعقاد اجلمعية

خالل األيام التالية لالفتتاح؛ وجيوز تنظيم جلسة يف النساء الربملانيات، وجلسة ثانية 
 د أثناء انعقاد اجتماعات اجلمعية.إضافية، إذا لزم األمر د

 :يتكون املكتب من الشخصيات التالية 
السدديدات األعضدداء يف اللجنددة التنفيذيددة، وهددن أعضدداء حبكددم منصددبهن، طددوال فددرتة  )أ( 

 .عضويتهن يف اللجنة التنفيذية
)ب( الرئيسدددات السدددابقات، لددددورات منتددددى النسددداء الربملانيدددات، وهدددن أعضددداء حبكدددم 

 .عامني اعتباراً من تاريخ توقفهن عن رئاسة دورات املنتدىمنصبهن، ملدة 
الددديت تلتقدددي خدددالل  ،ةجمموعدددة مدددن اجملموعدددات اجليوسياسدددي أربدددع ممدددثالت عدددن كدددل )ج(

الربملددداين الددددويل، وينتخدددب منتددددى النسددداء الربملانيدددات املددددَُمثِّالت ددددد  االحتددداداجتماعدددات 
وز إعادة انتخداب السديدة العضدو بصفتهن الشخصية، لوالية مدهتا أربع سنوات، وال جي

برملدان آخدر عضدو يف إىل  اليت تنتهي واليتها، قبل مضي سنتني، وتستبدل مبمثلدة تنتمدي
 .االحتاد
إذا توفيددت ممثلددة إقليميددة، أو ممثلددة إقليميددة بديلددة، أو اسددتقالت، أو فقدددت مقعدددها  )د(

عنهدددددا مدددددن اجملموعدددددة ة يف برملاهندددددا الدددددوطين، ينتخدددددب منتددددددى النسددددداء الربملانيدددددات، بديلددددد
 نفسها لتمارس مهام هذا املنصب، خالل الفرتة املتبقية من مدة العضوية؛ اجليوسياسية
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ال جيوز للسيدات أعضاء املكتدب أن يتمدتعن بالعضدوية بصدفة مزدوجدة، باعتبدارهن  )هد(
أعضدداء حبكددم منصددبهن، وباعتبددارهن ممددثالت إقليميددات. فددإذا كانددت هندداك سدديدٌة عضددٌو 

املنصبني، فإهنا تفقد عضويتها، كممثلة إقليمية يف املكتدب وحتدّل حملهدا يف تشغل هذين 
 .31)د(، من القاعدة  1هذا املنصب سيدة أخرى، وفقاً ألحكام الفقرة 

    ينتخب املنتدى املدَُمثِّالت اإلقليميات، بناًء على اقرتاح من النساء الربملانيات، اللوا
سها، واللوا  يتعنين عليهن تقدمي ترشيحات، بقدر ما اجملموعة اجليوسياسية نفإىل  ينتمني

يكون هناك من مقاعد شاغرة. وجُترى كل سنتني انتخابات، لتجديد نصف عدد أعضاء 
املكتب اللوا ، انتهت فرتة عضويتهن اليت تبلغ أربع سنوات، وتالياً، يتم انتخاب سيدتني 

 كأعضاء جدد من كل جمموعة سياسية كل سنتني.
  اإلقليميات، كل سنتني، يقوم منتدى النساء الربملانيات،  عملية جتديد للممثالتبعد كل

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

 املناصب الثالثة.
  من النظام األساسي لالحتاد الربملاين الدويل،  فإن 1، الفقرة 25وفقًا ألحكام املادة ،

 رئيسة املكتب تصبح عضواً، حبكم منصبها يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل.
 .تُنتخب رئيسة املكتب، ونواهبا حىت تاريخ جتديد نصف أعضاء املكتب، أ. ملدة عامني 
  لنائب األول الرئيسة، أو استقالت، أو فقدت مقعدها، يف برملاهنا الوطين، تقوم اإذا توفيت

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

املهام  لربملانيات مرشحًة ملمارسةمنتدى النساء اإىل  أصبحت رئيسة للمكتب، يقدم املكتب
خالل الفرتة املتبقية من املدة، وتتوىل الربملانية املنتخبة منصب نائب الرئيسة خالل الفرتة 

 املتبقية من املدة.
  االحتاديعني املكتب، وفقًا ألحكام الئحته، ومبناسبة كل دور من أدوار انعقاد اجتماعات 

منتدى النساء الربملانيات، إىل  ن بني أعضائه، لرفع تقريرالربملاين الدويل الدورية، سيدًة م
 حول أعماله خالل آخر جلستني له.

 
 :منتدى الربملانيني الشباب –3
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  وخيتصّ  ،الربملاين الدويل االحتاديف  الدائمة األجهزة أحد ،منتدى الربملانيني الشبابميثل 
 الدويل. الربملاين ويف االحتاد ،الربملانات يف للشباب ،والنوعية الكمية املشاركة بتعزيز

  باألمور التالية الشباب منتدى الربملانيني أهدافتتثمل: 

 العامة اجلمعية انعقاد دورات يف، الشباب الربملانيني وجود زيادةعرب ، والشمولية ،التنوع أطر توسيع .أ
 ا؛اجتماعاهتو  ،الربملاين الدويل لالحتاد

 أجندة يف ،شبايب منظور من خالل إدماج ،الدويل الربملاين االحتاد يف ،للشباب املضافة القيمة تعزيز .ب
 ؛الشباب ومنظمات ،االحتاد بني جسور وبناء وعمله، الدويل الربملاين االحتاد وعمل

 مع والتواصل ،الربملانات يف مشاركة الشباب تعزيزعرب  ،أقوى دميقراطياتالو  أفضل ربملاناتال جعلج د 
 ؛ منهم السياسية العملية يف املشاركني

حول  ،الدويل الربملاين االحتاد قرار يف الواردة ،والتوصيات ،للقرارات أفضل وتنفيذ، متابعة تأمنيد د 
 .(بانكوك يف،  122العامة اجلمعية يف أُقرّ ) ،الدميقراطية" العملية يف الشباب الربملانيني "مشاركة
  الربملاين لالحتاد العامة للجمعية انعقاد كّل دورة خالل ،الشباب منتدى الربملانينيجيتمع 

 (.24املادة النظام األساسي،( ،الدويل
  مبوفدين ال تزيد  ،منتدى الربملانيني الشباب، يف الدويل الربملاين االحتاد أعضاء متثيليتم

 .عاماً  45 عن أعمارهم
  منتدى  اجتماعات حضور ،الشبابباملتعلقة  بالقضايا املهتمني ،اآلخرين لألعضاءجيوز

 .مراقب بصفة ،الشباب الربملانيني
  ويقوم ،"الشباب الربملانيني منتدى إدارة "جملس اسمب يعرف ،منتخب جملسنتدى املميثل 

 .بأعماله
  اجليوسياسية اجملموعات كّل من عن ،وامرأة، رجل ،اثنني ممثلني من، اإلدارة جملسيتكون. 

 
  كّل عامني مرة اإلدارة جملسينتخب. 
  متتاليتني.  لفرتتني املنصب يشغل أن نفسه رئيسلل ميكن كّل عامني. ال مرة الرئيسينتخب

 اقرتاع وجُيرىللرئيس.  كّل انتخاب  عند، إجبارياً  واجليوسياسي ،اجلندر.التناوب  ويعد
 ملنصب، ذاهتا اجليوسياسية واجملموعةعند ترشح أكثر من شخص، من اجلنس نفسه،  سر.
 .اإلدارة جملس رئيس
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  ومنتدى الربملانيني الشباب ،اإلدارة جملس اجتماعات نتائج، رئيس جملس اإلدارةيعرض ،
 .العامة واجلمعية، احلاكم اجمللس على
 

 :اجليوسياسيةاجملموعات  –4
  وتتبع كل جيوسياسية القيام بتكوين جمموعات  ،الربملاين الدويل االحتادجيوز ألعضاء

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

  بإبالغ األمني العام أ. جمموعة جيوسياسية يقوم األعضاء الذين ينتمون ألكثر من جمموعة
 .االحتادمناصب يف لهبدف التقدم برتشيحات ل ،ميثلون

 للمشاركة يف مناقشتها بصفة اجليوسياسية لجنة التنفيذية أن تدعو رؤساء اجملموعات جيوز ل
 استشارية.

 
 مجعية األمناء العامني للربملانات: –5
 

  الربملاين الدويل. االحتاداألمناء العامني للربملانات هي جهاز استشار. يف مجعية 
 املختصة بدراسة  ،الربملاين الدويل االحتادوأجهزة  ،تتكامل نشاطات كل من اجلمعية

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

  اجلمعية، ويقّر اجمللس  موازنةمسامهة سنوية يف  االحتادتدار اجلمعية بصورة مستقلة، ويقدم
 اللوائح اليت تضعها.
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 :التعديالت على النظام األساسي والقواعد لالحتاد .5
 (2017 أبريل/  نيسان 5 دكا،)136الدويل  الربملاين العامة لالحتاد اجلمعية اعتمدهتا اليت التعديالت

 التعديالت على النظام األساسي: -أ 
  1.25 املادة

 مكتدب ومدن رئيسدة خمتلفدة، برملاندات إىل ينتمدون عشدر عضدواً ومخسدة  الددويل، الربملداين االحتاد رئيس من التنفيذية اللجنة تتكون .1
 .الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى إدارة جملس ورئيس الربملانيات، النساء

  2.25 املادة
 عشدرا اثند مدنهم ؛عضدواً ينتخب اجمللس احلاكم مخسة عشر و حبكم منصبه. اللجنة التنفيذية رئيس االحتاد الربملاين الدويل رأس ي. 2

 عدن تقدل ال بنسدبة جدنس كدل  متثيدل ويكدون واليدتهم. فدرتة طيلدة فيده عضدويتهم تستمر احلاكم، اجمللس أعضاء من األقل على عضواً 
 املنتخبني. األعضاء ثلث

 :العامة اجلمعية التعديالت على الئحة -ب 
  2.4و 1.4القاعدة 

إال إذا  جنيددف، يف يف السددنة األقددل علددى وتنعقددد دورة واحدددة. أيددام أربعددة ملدددة عددادة وتسددتمر العددام، يف مددرتني اجلمعيددة تنعقددد - 1
 .ذلك خالف الدويل الربملاين قررات اهليئات احلاكمة لالحتاد

 )ب( ،  21املدادة  األساسدي، إن أمكدن، )النظدام انعقادهدا مدن سدنة قبدل مجعيدة كدل وتداريخ، مكدان، اجمللدس احلداكم حيددد  - 2
 بأربعدة الفتتداح الددورة احملددد التداريخ قبدل كافدة االحتداد أعضداء إىل اجلمعيدة لعقدد الئحدة  اجلمعيدة(. وترَسدل الددعوة مدن 6القاعددة 
واملدراقبني،  املنتسدبني، واألعضداء الددويل، الربملداين االحتداد أعضداء مت دعدوة مجيدع إذا مضيف بلد يف اجلمعية وتعقد .األقل على أشهر

 املضيف.  البلد من قبل حكومة للمشاركة الالزمة شرياتوإذا مت منح ممثليهم التأ
 أ (  )2.11القاعدة  

 الددويل، اجملتمدع جاندب مدن عاجدل إجدراء حالدة دوليدة هامدة حددثت مدؤخراً تسدتلزم اختداذ طدارئ بند إدراج طلب يتناول أن جيب( أ)
 ينبغدي أن الطلدب هدذا مثدل ولقبدول االسدتجابة الربملانيدة.وحشدد  رأيده عن الدويل الربملاين االحتاد يعرب أن املناسب واليت يكون من

 .التصويت يف املشاركة األصوات ثلثي على حيصل
  1.15 القاعدة

يتندداولوا الوضددع  أن أيضدداً  لألعضدداء جيددوز العامددة، املناقشددة هددذه وخددالل. عددام موضددوع حددول عامددة مناقشددة بعقددد اجلمعيددة تبدددأ - 1
 اللجنددة تقددرره الددذ. النحددو علددى ختاميددة، وثيقددة تبددين إىل املناقشددة هددذه وقددد تددؤد.. العددامل يفالسياسددي، واالقتصدداد.، واالجتمدداعي 

 .الدويل الربملاين لالحتاد التنفيذية اللجنة وتعتمده التوجيهية
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 :الدائمة اللجان التعديالت على الئحة -ج 
   5.7 القاعدة

جولدة  يف الدرئيس ونائدب الدرئيس مناصدب متدأل مدا وعاادة. مكتبها أعضاء بني من للرئيس ونائباً  رئيساً  الدائمة اللجان تنتخب - 5
 اللجددانمددا أمكددن، ملناصددب الددرئيس ونائبدده يف  العددادل، التوزيددع لضددمان بينهددا فيمددا سياسدديةيو اجل اجملموعددات نسددقوتُ . واحدددةانتخابيددة 
 .الدائمة

  18 القاعدة
اجتمدداع مسددتقبلي للجمعيددة  يف دائمددة مددن قبددل جلنددة موضددوع  كددي تددتم مناقشددتهالدددويل، اقددرتاح  الربملدداين االحتدداد يف عضددو أل. جيددوز
 .املعين الدائمة اللجنة مكتب اجتماع من واحد يوم قبل الدويل الربملاين االحتاد أمانة لدى املقرتحات ويتم إيداع هذه. العامة

 
 :للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة وممارسات التعديالت على لوائح -د 

: 
  2.1 القاعدة

تعليدق  أو الوفداة، أو الربملانيدة، األهليدة فقددان أو االستقالة، ةسنوات. ويف حال مخس مّدهتا واحدة لفرتة اللجنة، أعضاء ينتخب. 2
متتداليتني عملها تلقائياً. وقد يفقد األعضاء الدذين يغيبدون عدن دورتدني  /عمله فرتة تنتهي العضو، إليه ينتمي الذ. الربملان، انتساب

 شخص انتخاب دون سبب وجيه مقعدهم بقرار من اجمللس احلاكم بناء على توصية من اللجنة. وعند فقدان عضوية اللجنة، يتمّ 
 .جديدة سنوات مخس لفرتة نفسها، اجملموعة اجليوسياسية من آخر،
 يلي: كما  نصها يكون ،"(دورات االنعقاد)" 3 إىل القاعدة رقم 4 جديدة رقمها مادة تضاف
 تقددمي جيدب وإىل االجنليزية، الفرنسية واإلسدبانية. من الشفوية الرتمجة خدمات دورات االنعقاد، خالل الدويل، الربملاين االحتاد يقدم
 هدي اإلسدبانية أو الفرنسدية أو اإلجنليزيدة اللغدة تكدن مل حدال ويف. فقدط والفرنسية اإلجنليزية باللغتني الوثائق من وغريها احلالة ملفات
هدددذه  تكدداليف تغطيددة عددن مسددؤولني األعضدداء ويكددون. إضددافية إحضددار مرتمجددني للرتمجددة مددن وإىل لغدددة لألعضدداء جيددوز األم، لغددتهم

 يكددون أن األعضدداء ويكفددل. العمليددة الرتتيبددات اختدداذ ميكددن حددىت بوقددت كدداف   مسددبقاً  الدددويل الربملدداين االحتدداد أمانددة الرتمجددة وإبددالغ
 .اللجنة إجراءات سرية حيرتموا وأن املستوى رفيعي املرتمجون
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 :املالية التعديالت على اللوائح -ها 
  10.5 القاعدة

 مسدامهاته عدن لالحتداد اً نمددي االحتداد، جتداه املاليدة التزاماتده سدداد عددم بسدبب عضدويته إيقداف مت الدذ. االحتداد، عضدو يظدل.  10
تعليقده  مندذ تداريخ سدنوات خدالل فدرتة ال تزيدد علدى عشدر وذلدك العضدوية، إلعدادة طلبداً  ذلدك بعدد الربملدان هدذا قددم وإذا .املتدأخرة
 املتبقدي، املبلدغ إمجدايل تسدوية بكيفيدة بيانداً  ويقددم األقدل، علدى اتر املتدأخ هدذه ثلدث انضدمامه إعدادة عندد يسددد أن فعليه عضويته،
، 4كدل مدن املدادة  يف الدوارد بداملعىن املتدأخرات مدن يعتدرب وال سدداده، يدتم مل طاملدا خاّصاً، ديناً  املبلغ هذا لويظ. معقولة مدة خالل
 ، من النظام األساسي.2، الفقرة 5، واملادة 2الفقرة 
 

 
: 
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 :وبرنامج العمل مكان االجتماعات -أواًل 
 

لالحتاد الربملاين الدويل، واجتماعات اجمللس احلاكم، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة، ومجيع األنشطة املرتبطة هبا يف  137جتر. اجتماعات اجلمعية 
 وفق برنامج العمل التايل: سانت بطرسربغيف مدينة  يف املركز الربملاين وبعض الفعاليات تافريتشسكيقصر 

 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
لقصر  الرئيسي املدخل جبوار امللحق، املبىن بدء التسجيل 18:00 09:00 2017/10/11 األربعاء

 تافريتشسكي
 

قصر   ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة الفرعية للشؤون املالية 13:00 11:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

قصر   ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة الفرعية للشؤون املالية 18:00 15:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

قصر ،  (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة التنفيذية 13:00 10:00 2017/10/12 اخلميس
 تافريتشسكي

 مغلقة

،  قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

،  قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 09:00 2017/10/13 اجلمعة
 تافريتشسكي

 مغلقة
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30 2017/10/13 اجلمعة
 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  اللجنة التنفيذية 13:00 10:00  
 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة اإلنسان للربملانينيجلنة حقوق  18:00 14:30  
 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
االجتماع التنسيقي للمجموعة  20:30 18:30  

 اإلفريقية
  ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق)  1قاعة رقم 

 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  مكتب النساء الربملانيات 10:00 09:00 2017/10/14 السبت
االجتماع التنسيقي للمجموعة  11:00 09:00  

 اآلسيوية
  ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

اجتماع املستشارين وسكرتارية  11:00 10:00  
 الوفود

  ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

االجتماع التنسيقي للمجموعة  11:30 10:00  
 العربية

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)ماليت فانكشنال  قاعة

، قصر (األرضي الطابق) 115 رقم قاعة مسهلي الوضع يف قربصجمموعة  11:30 10:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

، قصر (األرضي الطابق) دومسكي قاعة النساء الربملانياتمنتدى  13:00 10:30  
 تافريتشسكي
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 الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 

 نوع اجللسة االنعقادمكان 

اجتماع رؤساء اجملموعات  13:00 11:30 2017/10/14 السبت
 ورؤساء اللجان الدائمة اجليوسياسية

 

قصر ، (األرضي الطابق) 16 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة

االجتماع التنسيقي للمجموعة  13:30 12:00  
 اإلسالمية

  الربملاين املركز ،املناسبات قاعةيف 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة منتدى النساء الربملانيات 17:30 14:30  
 تافريتشسكي

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

، قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  الشرق األوسط شؤونجلنة  18:00 15:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

 حفل االفتتاح 20:30 19:30  
 

  بطرسربغ سانت إكسبوفوروم،

 اللجنة التوجيهية للجمعية العامة 09:00 08:00 15/10/2017 األحد
 التسيري(جلنة ) 
 

قصر  ،(األرضي الطابق) 6 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
جملس إدارة منتدى الربملانيني  09:30 08:30 15/10/2017 األحد

 الشباب لالحتاد الربملاين الدويل
 قصر ،(األرضي الطابق)قاعة ريدينغ 

 تافريتشسكي
 مغلقة

مكتب اللجنة اخلاصة بشؤون األمم  10:30 09:00  
 املتحدة

قصر  ،(األرضي الطابق) 16رقم قاعة 
 تافريتشسكي

 مغلقة

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة اجمللس احلاكم 11:00 09:00  
 تافريتشسكي

 

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  13:00 09:30  
 اإلنسان
 بشأن القرار مشروع ومناقشةعرض 
 العشرين السنوية الذكرى: تنوعنا مشاركة
 الدميقراطية بشأن العاملي لإلعالن

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

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

 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)ماليت فانكشنال  قاعة

مكتب اللجنة الدائمة للتنمية  12:30 11:00  
 .املستدامة والتمويل والتجارة

 

، قصر (األرضي الطابق) 16 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
بدء املناقشة العامة : اجلمعية العامة 13:00 11:00 15/10/2017 األحد

 من والسالم الثقافية التعددية تعزيزبشأن 
 األعراق وبني األديان بني احلوار خالل
 
 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي 

 

 على القضاء بشأن تفاعلية جلسة 14:30 13:00  
 اجلنسية الصحة خالل من اإليدز

 إجراءات إىل احلاجة: واإلجنابية
 عاجلة برملانية

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ 
 تافريتشسكي

 

 :اجلمعية العامة 17:00 14:30  
 النقاش العام 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

 للجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدةا 18:30 14:30  
 نقاش حول:

 عاماً  20 - املتحدة لألمم الربملاين البعد –
 القرار صنع عملية يف
 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية دور – 

 حنو املسار هو ما: الدولية اإلدارة الرشيدة
 األمام؟

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنالماليت  قاعة
 الربملاين
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
قصر   ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30 15/10/2017 األحد

 تافريتشسكي
 

 مغلقة

 اإلنساناللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  18:30 14:30  
 اختتام صياغة مشروع القرار  يف اجللسة العامة

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

 

 النتائج بشأن تفاعلية جلسة 18:00 15:00  
 الربملاين التقرير يف الواردة الرئيسية
 الرقابة بشأن 2017 لعام العاملي

 فقط باللغتني اإلجنليزية والفرنسية
 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 

 اجلمعية العامة 18:30 17:00  
 البند الطارئ اعتماد 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

 09:00 16/10/2017 اإلثنني
 

13:00 
 

 اجلمعية العامة
 مناقشة حول البند الطارئ 
  مواصلة املناقشة العامة 
 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 10:00 09:30 16/10/2017 اإلثنني

 
 الدويل احرتام القانون تعزيز جلنة

 اإلنساين
قصر  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 تافريتشسكي
 مغلقة

  09:30 13:00 
 

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق 
 اإلنسان

اختتام صياغة مشروع القرار يف 
 اجللسة العامة.

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي 

 

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

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

 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ جلنة شؤون الشرق األوسط 13:00 11:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

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

 
 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  18:30 14:30 16/10/2017 اإلثنني

 :والتمويل والتجارة
 يف الربملانية املسامهة عن إحاطة –

 املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر
 2017 لعام
 اخلاص القطاع إشراك حول مناقشة –
 املستدامة، التنمية أهداف تنفيذ يف

 املتجددة الطاقة جمال يف وخاصة

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة
 الربملاين

 

 :اجلمعية العامة 18:30 14:30  
 النقاش العام مواصلة

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

 بشأن البند الطارىء جلنة صياغة 18:30 14:30  
 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 مغلقة

اللجنة الدائمة للدميقراطية مكتب  16:30 14:30  
 اإلنسانوحقوق 

، قصر (األرضي الطابق) 16 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة

حول عملية األمم  تفاعلية جلسة 17:30 15:30  
املتحدة حلظر األسلحة النووية: 

 النوو.؟ ماهو األمل يف نزع السالح

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 اإللكرتوين للربملان تفاعلية جلسة 30:10 09:00 17/10/2017 الثالثاء

 يستخدمها اليت الرقمية األدوات
 بعملهم للقيام الربملانيون

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 
 

 

 االستشار. املعين بالصحةالفريق  00:12 09:00  
 (فقط باإلجنليزية)
 

قصر  ،(األرضي الطابق ) 115القاعة رقم 
 تافريتشسكي

 مغلقة

  لينيألمن الدو اللسلم و اللجنة الدائمة  13:00 09:00  
نقددداش حدددول: دور الربملدددان يف رصدددد  -

عمل القوات املسلحة الوطنيدة املشداركة 
يف عمليدددددددات األمدددددددم املتحددددددددة حلفدددددددظ 

 ، السالم
 بشدأن سابق قرار تنفيذ بشأن نقاش -

 اإللكرتونية احلرب
 
 
 

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة
 الربملاين
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

اجتماع مجعية األمناء العامني  12:30 10:00 17/10/2017 الثالثاء
 الوطنية للربملانات 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة التنفيذية 13:00 10:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

احرتام  تعزيز للجنة مفتوحة جلسة 13:00 11:00  
 مدى على اإلنساين الدويل القانون
 الربوتوكول اعتماد منذ عاماً  أربعني
 يزال ال كيف:  جنيف التفاقيات اإلضايف
 املعاصرة؟ احلرب يف حيمي القانون

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

الطرق املثلى  حول التكافؤ نقاش 13:00 11:00  
 من الرقابة ممارسة: لإلنفاق املايل

 العام الصاحل أجل

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  16:00 14:30  
 اإلنسان

 اعتماد مشروع القرار

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

ألمن اللسلم و اللجنة الدائمة مكتب  16:00 14:30  
  الدوليني

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 مغلقة



37 

 

 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات  17:30 14:30 17/10/2017 الثالثاء
 الوطنية 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

، قصر (األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

 اجلمعية العامة  18:30 14:30  
 ،إقرار القرار حول البند الطارئ 
  العامة املناقشةاختتام 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  18:30 16:30  
 :والتمويل والتجارة

 والبحوث العلم استخدام حول نقاش
   الصحية املعايري أعلى لتحقيق

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي  

 

 لرئاسة املرشحني إىل االستماع 18:30 16:30  
 الدويل الربملاين االحتاد

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة
 الربملاين

 

 مكتب النساء الربملانيات 10:00 08:00 18/10/2017 األربعاء
 

قصر  ،(األرضي الطابق) ريدينغقاعة 
 تافريتشسكي

 مغلقة

 اجمللس احلاكم 13:00 00:09  

 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات  30:12 00:10 18/10/2017 األربعاء
 الوطنية 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

واألمن  للسلماللجنة الدائمة  30:12 30:10  
  :ينيالدول

جلسددة خددرباء حددول اسددتدامة السددالم 
 كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامة.

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي  

 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة اجمللس احلاكم  14:30  
 تافريتشسكي

 

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

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

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

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 



39 

 

 للمجلس احلاكم:  201اجتماعات الدورة  -ثانياً 
 

للمجلدددس احلددداكم  201اجتماعدددات الددددورة  ،والثالثدددني بعدددد املائدددة السدددابعةاجلمعيدددة  إطدددارتنعقدددد يف 
 :سانت بطرسبورغيف مدينة  قصر تافريتشسكييف  ،لالحتاد الربملاين الدويل

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

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

 (.قواعد اجمللس احلاكم من 1.2 القاعدة) .الربملان صوتان(
 اجللسات: (2

 9:00 مدن السداعة  ،2017 أكتدوبر/  تشدرين األول 15 االحدديدوم  ،تنعقد اجللسة األوىل للمجلس احلاكم
 .7 بالبند ،ويف حال مساح الوقت يناقش 6 إىل 1 من البنود وسيناقش .11:00وحىت الساعة 
 

 9:00من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 18 األربعاءأما اجللسة الثانية، فستنعقد يوم 
 جدول بنود مجيع، وسيناقش انتهاء أعمال اجمللس احلاكمحىت  2:30 من الساعةو  .13:00وحىت الساعة 

 .األخرى األعمال
 

 مشروع جدول أعمال اجمللس: (3
 مدارس/  آذار) 275الددد  دورهتدا يف التنفيذيدة اللجندة وضدعته الدذ.و  201 اجمللسيتضمن جدول أعمال 

 التالية:البنود (2017
  

 األعمال جدول إقرار .1 
 

 للمجلس احلاكم 200 الااا للدورة املوجزة احملاضر على املوافقة .2 
 

 مددايو/  أيددار 19 يف الدددويل الربملدداين لالحتدداد اإللكددرتوين املوقددع علددى 200 دددددال للدددورة املددوجزة احملاضددر نشددرت  
 االحتداد أماندة إبدالغ 200 للددورة املدوجزة للمحاضدر تصدويبات يطلبدون الذين األعضاء من ويطلب. 2017
 .201 الدورة افتتاح قبل خطياً  الدويل الربملاين
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 الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتعلقة املسائل .3 
 

 .الدويل الربملاين االحتاد إىل االنضمامإعادة و  االنضمام طلبات (أ)  
( إعدددددادة) علدددددى للحصدددددول طلبدددددات أ. بشدددددأن التنفيذيدددددة اللجندددددة توصدددددية يف احلددددداكم لدددددساجمل سدددددينظر   

 االنضمام.
 .األعضاءالربملانات  بعض حالة (ب)  
 .املراقب مركز (ج)  

 

 الرئيس تقرير .4 
 

 احلاكم. لمجلسل 200الد  الدورة منذ أنشطته بشأن (أ)  
 .التنفيذية اللجنة أنشطة بشأن (ب)  

 

 للمجلس احلاكم 200 الا الدورة منذ الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام األمني من مرحلي تقرير .5 
 

 .العام األمني من شفو. تقرير (أ)  
 .األعضاء قبل من السنوية التقارير تقدمي عملية (ب)  
 .2017 لعام للدميقراطية الدويل اليوم (ج)  

 

 الدويل الربملاين لالحتاد املايل الوضع .6 
 

 2018 واملوازنة لعام الربنامج مشروع .7 
 2021 -2017 للفرتة الدويل الربملاين االحتاد اسرتاتيجية تنفيذ .8 

 

 املتحدة األمم منظمة مع التعاون .9 
 

 الدويل الربملاين لالحتاد األخرية املتخصصة االجتماعات عن تقارير .10 
 

 :األخرى واهليئات اللجان أنشطة .11 
 

 الربملانيات. النساءمنتدى  (أ)  
 للربملانيني. اإلنسان حقوق جلنة (ب)  
 األوسط. الشرقشؤون  جلنة (ج)  
 .مسهلي الوضع يف قربص جمموعة (د)  
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 الدويل. اإلنساين القانون احرتام تعزيز جلنة (ه)  
 اجلندرية. الشراكة فريق (و)  
 الدويل. الربملاين االحتاد يف الشباب الربملانيني منتدى (ز)  
 (2018 مارس/  آذار 28-24 جنيف،) الدويل الربملاين لالحتاد 138الا العامة  اجلمعية .12 

 

 :املقبلة الدولية الربملانية االجتماعات .13 
 

 .النظامية االجتماعات (أ)  
 .املناسبات من وغريها املتخصصة االجتماعات (ب)  

 

 2018 عام حلساباتاثنني  داخليني مدققني تعيني .14 
 (من قواعد اجمللس احلاكم 41 القاعدة انظر)
 

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس انتخاب .15 
 

 حلاكم(ا لساجمل الئحة من 8 و 7 و 6 والقواعد األساسي النظام من 19 املادة)  
 مددددة تنتهدددي الدددذ.( بدددنغالدش) شدددودر.ت صدددابر السددديد حمدددل ليحدددل جديدددداً  رئيسددداً  حلددداكما لدددساجمل سدددينتخب
 .201 الدورة هناية يف عضويته

 
 

 التنفيذية اللجنة انتخابات .16 
 (احلكم للمجلس الداخلي النظام من 39و 38و 37 والقواعد األساسي النظام من( K) 21 املادة )راجع  

( هولنددا) شدرييفر.ن والسديد( املتحددة اململكدة) غرينجدر - ليدديل.إ السديد حمدل لديحاّل  عضوين اإلدارة جملس ينتخب
 .201الد الدورة  هناية يف عضويتهما مدة تنتهي اللذين
 

 ما يستجد من أعمال .17 
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 جدول أعمال اجمللس:على   اإلضافيةالبنود  (4
 :13لقاعدة اجمللس احلاكم  وفقاً 
علاااااااى جااااااادول  ،أن يطلاااااااب إدراج بناااااااود إضاااااااافية ،عضاااااااو يف اجمللاااااااس احلااااااااكم جياااااااوز ألي  " 
غ هاااااذا الطلاااااب علاااااى الفاااااور إىل أعضااااااء ويُبل  ااااا ،(2الفقااااارة  20)النظاااااام األساساااااي، املاااااادة  ،األعماااااال
 ."اجمللس

جدول األعمال. جيب أن تقع مثل هذه  على إضافيةجيوز ألعضاء اجمللس أن يطلبوا إدراج بنود  
الربملاين  االحتاد حتدد وتوجه أنشطة اليت من النظام األساسي، 20للمادة  البنود يف إطار والية اجمللس وفقاً 

 الدويل وتراقب تنفيذها.
 مجيع أعضاء اجمللس.إىل  من قبل األمانة، ستحال على الفور ،إضافيةأ. طلبات إلدراج بنود 

 رأ. اللجنة التنفيذية، يقرر اجمللس يف مثل هذا الطلب:إىل  وبعد االستماع 
العامااة لالحتااد الربملااين الاادويل بأغلبياة األصاوات املادىل هبااا يف حاال تلقاي طلااب مان األماناة  أ( 

 أو .على األقل من افتتاح الدورة ،يوماً  15قبل 
يوماااً ماان  15بأغلبيااة ثلثااي األصااوات املاادىل هبااا يف حااال تلقااي هااذا الطلااب قباال أقاال ماان  ب( 

 افتتاح الدورة.
 
 :االحتاد الربملاين الدويل انتخاب رئيس 5
 
 عضدويته مددة تنتهي الذ.( بنغالدش) شودر.ت صابر السيد حمل ليحل جديداً  رئيساً  حلاكما لساجمل سينتخب

 توصلت هبدا األماندة العامدة ونبني فيما يلي آلية انتخاب رئيس االحتاد والرتشحيات اليت .201 الدورة هناية يف
 لالحتاد الربملاين الدويل  لتاريخ اعداد هذه املذكرة:

 
 

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس انتخابآلية  -أ   
 واللجنة احلاكم لساجمل الرئيس ويرأس. للمنظمة ةالسياسي القيادة هو الدويل الربملاين االحتاد رئيسإن 

. السنة من الثانيةالعامة  اجلمعية يف سنوات ثالث مدهتا لوالية احلاكم اجمللسه )ينتخبها( وينتخب. التنفيذية
فرتة  انتهت الذ. الرئيس، انتخاب إعادة جيوز ال" وقواعده، الدويل الربملاين لالحتاد األساسي للنظام ووفقاً 



43 

 

 .برملان آخر إىل ينتمي شخص حمله حيلّ  أن ويتعني أخرى، سنوات ثالث قبل مضي الرئاسة، يف واليته
 ."اجملموعات اجليوسياسية خمتلف بني املنتظم، التناوب ضمان ويُراعى

 

 إىل 6 من والقواعد الدويل الربملاين لالحتاد األساسي النظام من 19 املادة يف بالرئيس املتعلقة األحكام وترد
 .السنني مر على تطورتأهنا  كما  باملمارسة تستكمل وهي. اجمللس قواعد من 11

 

 الربملاين االحتاد رئاسة ضمان مت ،عشرين سنًة خلت مدى علىف. اإلقليمي التناوب مبدأ عموماً  ويالحظ
 ،12جمموعة +) إسبانيا ،(1997-1994 العربية، اجملموعة) مصر من بارزين نواب قبل من الدويل
 أمريكا دول جمموعة) ، تشيلي(2002 -1999 اهلادئ، واحمليط آسيا جمموعة) اهلند ،(1997-1999
 اجملموعة) ناميبيا(، 2008-2005 ،12إيطاليا )جمموعة + ،(2005 - 2002 والكارييب، الالتينية
 آسيا جمموعة) ش(، وبنغالد2014-2011)اجملموعة العربية، املغرب  ،(2011 - 2008 فريقية،اإل

 .2(2017 - 2014 اهلادئ، واحمليط
 
 
 

 يظدددل أن يتوقدددع برملانيددداً  عضدددواً  كونددده  خبدددالف الددددويل، الربملددداين االحتددداد رئددديس النتخددداب رمسيدددة معدددايري توجدددد وال
 كددان  ،تارخييدداً ( . 2020-2017 احلالددة، هددذه يف) الدددويل الربملدداين االحتدداد رئدديس واليددة ملدددة الربملددان يف عضددواً 
 والدددويل، الددوطين الصددعيدين علددى كبددري  بدداحرتام حيظددون بددارزين، سياسدديني قددادة الدددويل الربملدداين االحتدداد رؤسدداء
 وسديادة ،اإلنسدان حقوق ،الدميقراطية تعزيز سيما ال - ومبادئه الدويل الربملاين االحتاد بقيم قوياً  التزاماً  ملتزمني
 لدددرئيس لرفيدددعنصدددب ابامل فعدددال حندددو علدددى لقيدددامل واجلهدددد الوقدددتالكثدددري مدددن  اسدددتثمار علدددى وقدددادرين - القدددانون
 .الدويل الربملاين االحتاد

 

 بينهدا، وفيمدا األمدم داخدل والتفداهم السياسدي احلدوار يف األمهية متزايد بدور يقوم الدويل الربملاين االحتاد أن ومبا
 حدرتاماالو  ،املصدداقيةو  ،اللباقدةب يتمّتع ،حلقة وصلو  وسيطاً  الدويل الربملاين االحتاد رئيس يكون أن املتوقع فمن
 ،واحلكومدات الددول رؤساء مع بانتظامالتفاعل  /إليهاإليه ويطلب. اتنوعه بكل الدويل الربملاين االحتاد عضويةل

جييد/جتيددددد  أن وينبغددددي. املسددددتوى رفيعدددديآخددددرين  ومسددددؤولني ،املتحدددددة لألمددددم العددددام األمددددني ات،الربملانددددرؤسدددداء 
 ويدددويل. والفرنسدددية اإلجنليزيدددة الددددويل؛ الربملددداين لالحتددداد الرمسيدددة اللغدددات مدددن األقدددل علدددى واحددددةبالشددكل األمثدددل 

                                                 
 ميكن االطالع على القائمة الكاملة لرؤساء االحتاد الربملاين الدويل على العنوان التايل: 2 
 e/presdnt.htm-http://www.ipu.org/strct. 
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 اجلنسدددني بدددني للمسددداواة كبدددرية  أمهيدددة ،اجلندريدددة الفدددوارق تراعدددي منظمدددة بوصدددفه ،أيضددداً  الددددويل الربملددداين االحتددداد
 .املستويات مجيع على للمرأة السياسي والتمكني

 

 الدديت بالدددعوة املوجهددة جللسددة اجمللددس احلدداكم  الدددويل الربملدداين االحتدداد رئدديس انتخدداب عددن رمسيدداً  اإلعددالن ويددتم
انعقداد اجللسدة  مدن األقدل علدى أشهر أربعةب للمجلس العادية الدورة افتتاح قبلويبلغ  .االنتخاب فيها سيجر.

 (.2017 يونيويف منتصف حزيران/  احلالة، هذه ويف) اليت يتم فيها االنتخاب
 

 موجهدة رمسيدة رسدالة خدالل مدن الددويل الربملداين االحتداد رئديس ملنصدب الرتشح يف رغبتهم عن املرشحون عربيُ و 
 للمرشدح األساسدية والكفداءات املهدارات علدى الرسدالة تؤكدد أن وينبغي. الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني إىل

. مددوجزة ذاتيددة بسددرية مصددحوبة تكددون أن وينبغددي الدددويل، الربملدداين لالحتدداد االسددرتاتيجية اخلطددة تعزيددز يف ورؤيتدده
جيوسياسدية  جمموعدة قبدل مدن أو برملانيدة، جمموعدة أو عضدو برملدان قبدل مدن مباشدرة الرتشيحات قدمت أن وميكن
 الوقدددت يف تقددددميها عمليددداً  املهدددم مدددن كدددان  وإن الرتشددديحات، لتقددددمي هندددائي موعدددد يوجدددد وال. أكثدددر أو واحددددة
 .وتوزيعها ترمجتها يتسىن حىت املناسب،

 

 املدددايل الددددعم علدددى الدددرئيس ملنصدددب املرشدددحون يعتمدددد أن عمليددداً  املتوقدددع مدددن ،رمسيددداً  شدددرطاً  لددديس أنددده حدددني ويف
 .الدويل الربملاين االحتاد ئاسةتهم لر ممارس يف برملاهنم من واملاد.

 

 لالحتددداد 137 دددددددال العامدددة اجلمعيدددة انعقددداد مبناسدددبة الددددويل الربملددداين االحتددداد ألعضددداء أنفسدددهم املرشدددحون يقددددمو 
/  األول تشدرين 18 إىل 14 مدن الفدرتة يف ،يدةاالحتادروسديا  بطرسدربغ، تسدان يف سدتعقد الديت الددويل، الربملاين
 اجملموعدددددات قبدددددل مدددددن اسدددددتماع جلسدددددات لعقدددددد دعدددددوهتم سدددددتتم املعتدددددادة، للممارسدددددة ووفقددددداً . 2017 أكتدددددوبر

 .لالحتاد الربملاين الدويل الشباب الربملانيني ومنتدى، الربملانياتالنساء  منتدى ،اجليوسياسية
 

 منددوبني لثالثدة وميكدن. السدر. بداالقرتاع التصدويت وجيدر.. للمجلدس األخدرية اجللسدة يف الرئيس انتخاب ويتم
فدإن  ،كدذلك  يكدن مل إنو  اجلنسدني؛ كدالممثلدني مدن   وايكوند أن شريطة بأصواهتم، يدلوا أن عضو برملان كل  من

 تشددرين 18 يف التصددويت سدديجر.هددذا العددام، و . اثنددني فقددط مددن املندددوبني مددن اجملموعددات ميكددنهم التصددويت
 .أكتوبر/  األول

 

 مرشددح أ. حيصددل مل وإذا. رئيسدداً يكددون  هبددا املدددىل األصددوات مددن املطلقددة األغلبيددة علددى حيصددل الددذ.واملرشددح 
 مدن عددد أقدل علدى حصدل الدذ. املرشدح اسدتبعاد سديتم التصدويت، مدن األوىل اجلولدة خالل األغلبية هذه على

 .املطلقة األغلبية على املرشحني أحد حصول حلني إضافية جوالت وستجرى األصوات،
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 الدويل الربملاين االحتاد رئيس الرتشيحات ملوقع –ب  
رة برتشددديحني مدددن كدددل مدددن هدددذه املدددذكتوصدددلت األماندددة العامدددة لالحتددداد الربملددداين الددددويل لتددداريخ اعدددداد 

 :وروغوا.أاملكسيك و 
 (املكسيك) بارون كويفاس  غابرييال السيدة( 1

 
 جملددس ةورئيسدد املكسدديكي الشدديوخ جملددس رئدديس مددن رسددالة العددام األمددني تلقددى ،2017 مددايو/  أيددار 24 يف

 الربملدداين االحتدداد رئدديس ملنصددب بددارون كويفدداس  غددابرييال السدديدة ترشدديح مددن خالهلددا قدددم املكسدديك، يف النددواب
 .للمجلس احلاكم 201الد  الدورة يف املطلوب شغله الدويل،

 

 .والثاين األول املرفقني يف بارون كويفاس.  غ للسيدة الذاتية والسرية الرسالة هذه نص ويرد
 
 
 
 
 

 الرتمجة مقدمة من املكسيك على سبيل اجملاملة
 

 املكسيكي نوابال جملس ةورئيس املكسيكي الشيوخ جملس قبل رئيس من العام األمني إىل موجهة رسالة
 2017/ مايو  أيار 22 مكسيكو،مدينة 

 تشونغونغ، السيد عزيز.
 

/  األول تشددرين 18 و 14 بددني عقدالدديت سددت الدددويل، الربملدداين االحتدداد لددرئيس ةاملقبلدد اتباالنتخابدد يتعلددق فيمددا
 املكسدديكيني، النددواب وجملددس الشدديوخ جملددس وباسددم ،يددة االحتادروسدديا  بطرسددربغ، تسددان يف ،2017 أكتددوبر
 االحتداد رئديس ملنصدب بارون كويفاس  غابرييال املكسيكي السناتور ترشيح رمسياً و  مشرتكة بصورة نعلن أن يسرنا
 التنداوب مبددأ عدن فضدالً  الددويل، الربملاين لالحتاد األساسي النظام من 19 املادة ألحكام وفقاً  الدويل، الربملاين
 هدددذه علدددى للحصدددول مؤهلدددة الكدددارييب البحدددر ومنطقدددة الالتينيدددة أمريكدددا جمموعدددة فدددإن املناسدددبة، وهبدددذه. اجلغدددرايف
 .الوظيفة

 

 األول املرفق
 اإلسبانية: األصل
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 مدددرة، ألول الددددويل الربملددداين االحتددداد رئاسدددة شدددغل فرصدددة للمكسددديك يتددديح بدددارون كويفددداس  السددديناتور ترشددديح إن
 مددن عامداً  128 خدالل فقدط واحددة مدرة ذلدك حددث وقددد اهلدام؛ املنصدب هلدذا امدرأة انتخداب تشدجيع وكدذلك
 بددارون كويفدداس  السديناتور خددربة مددن ستسدتفيد االحتدداد رئاسددة بدأن مقتنعددون وحنددن. الددويل الربملدداين االحتدداد وجدود
 العمددل حتددديات تفهددم وهددي واحمللددي، االحتدداد. املسددتويني علددى واليددات خلمسددة انتخبددتفهددي . النطدداق الواسددعة

 الربملدداين واالحتدداد املكسدديكي الكددونغرس بددني والصددلة الربملانيددة للدبلوماسددية الدددعاة وبقددوة مددن وكانددت التشددريعي،
 .الشيوخ مبجلس اخلارجية العالقات لجنةل كرئيس  احلايل منصبها خالل سيما ال الدويل،

 

 إىل باإلضددددافةو  نددده،إ حيدددث للدولددددة؛ ترشددديح هدددو بددددارون كويفددداس  السدددناتور ترشدددديح أن نالحدددظ أن املهدددم ومدددن
. املكسدديكية احلكومددة قبددل مددن أيضدداً هندداك دعددم  املكسدديكي، الكددونغرس يجملسدد مددن كددل ّ   دعددم علددى احلصددول

 املكسديكي الكدونغرس وإميدان ،التعدديدة بشدأن للمكسديك العامليدة الرؤيدة علدى يشهد ترشيحها فإن وباختصار،
 الدميقراطيدددة يف حموريدددة فاعلدددة جهدددات بوصدددفها الربملاندددات بدددني الوديدددة العالقدددات وتعزيدددز الربملانيدددة بالدبلوماسدددية
 األمددم خطددة تنفيددذ إىل الراميددة واإلجددراءات ،نيالدددولي واألمددن السددالم وتعزيددز اإلنسددان، حقددوق ومحايددة التمثيليددة،
 .2030 لعام املستدامة للتنمية املتحدة

 

 نفوذهدددا بسدددبب الالتينيدددة، أمريكدددا قدددادةمدددؤثر علدددى املسدددتوى الددددويل، كمدددا أهندددا أحدددد  العدددب هدددي املكسددديكو 
 املتقاربددة املسدداحات مددن العديددد إىل نتمديت اأهندد ذلددك، إىل باإلضددافة يعدين، وهددذا. اجلغددرايف وموقعهددا االقتصداد.

 االحتدداد لرئاسددة بددارون كويفدداس  غددابرييال السددناتور ترشدديح أن نعتقددد املكسدديكي الكددونغرس ويف. العددامل بقيددة مددع
 الربملانيددة الدبلوماسددية وتعزيددز العامليددة للتحددديات التصددد. يف املنظمددة دور تعزيددز ملواصددلة فرصددة الدددويل الربملدداين
 .عاملي نطاق على الدميقراطية بناء يف والشباب النساء مشاركة وتعميق

 .ويرجى قبول فائق تقديرنا واحرتامنا
 

  موراليس إيسكوديرو بابلو                                                          
 املكسيكي الشيوخ جملس رئيس                                                     

 و                                                    
 غوتريريز مورجيا غوادالوب مارياالسيدة                                                        

 املكسيكي النواب جملس رئيس                                                      
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  الذاتية السرية
 بارون كويفاس  غابرييال

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 عدن املسدؤولة اخلارجيدة، العالقدات جلندة ورئيسدة. 2012 سدبتمرب/  أيلدول 1 مندذ الشديوخ جملدس يف عضدو هدي
 املعاهددددات علدددى واملوافقدددة ،نيالعدددام والقناصدددل السدددفراء علدددى واملوافقدددة للمكسددديك، اخلارجيدددة السياسدددة حتليدددل
 عمدل بعالقدة واليتهدا اتسدمت وقدد. الوطنيدة األراضدي خارج القوات ونشر التنفيذية السلطة هاتوقّع اليت الدولية
 .البلدان خمتلف من والربملانيني السفراء مع وثيقة

 

 االحتداد إىل املكسديكي الكدونغرس وفدد رئاسدة بدارون كويفداس  السديناتور تدوىلت الددويل، الربملاين االحتاد إطار ويف
 اإلنسدداين القددانون احددرتام تعزيددز جلنددة يف عضددواً  كانددت  ،2016 عددام حددىت 2014 عددام ذومندد. الدددويل الربملدداين
 .2017 لعام الداخلي املدقق حالياً  وهي. 2015 إىل 2014 من الفرتة خالل ترأستها اليت الدويل،

 

( البحدرين برملدان مدع بالتنسديقو ) السدعي الددويل الربملداين االحتداد يف عملهدا خدالل حتققدت الديت النتدائج أبرز ومن
 املهدداجرين واألطفدال األطفدال، حقدوق محايدة يف الربملدانيني دور :املعندون للقدرار باإلمجداع اعتمداد علدى للحصدول

 املزيدد تعزيز وبغية ذلك، على وعالوة. والصراع احلرب حاالت يف ماستغالهلمنع  ويف بذويهم، املصحوبني غري
 :املسددمى والقددرار الدراسددة موضددوع( اهلنددد. الوفددد مددع باالشددرتاك) وضددعت اجلنسددني، بددني املنصددفة القددوانني مددن
 حمركداً  بوصدفها للمرأة املايل اإلشراك بشأن سيما ال ،املستدامة التنمية أهداف بشأن املعزز الدويل التعاون تعزيز
 .للتنمية

 

 حيددث ،وأمريكددا الالتينيددة –ألوروبددا  الربملانيددة اجلمعيددةمبددا فيهددا  الدوليددة الربملانيددة املنتددديات يف مشدداركتها وتشددمل
 بددني املشددرتكة الربملانيددة اللجنددة يف وعملهددا اإلنسددان؛ وحقددوق واألمددن السياسددية الشددؤون جلنددة رئاسددة يف شدداركت
 .اهلادئ احمليط لتحالف التابعة الربملانية الرصد وجلنة األورويب، واالحتاد املكسيك

 

 مشداركة بكوهندا منهدا واقتناعداً . عامداً  20 مدن أكثدرإىل  بدارون كويفداس  غابرييال لسيناتورومتتد احلياة السياسية ل
 إىل انضددمت فقددد البلددد، شددؤون يف املددواطنني مشدداركة لتعزيددز منهددا وإدراكدداً  املكسدديك يف الدميقراطيددة توطيددد يف

 حندو املكسديك انتقدال أثنداء الرئيسية املعارضة قوة كان  الذ. ،عاماً  15عندما كان عمرها  الوطين العمل حزب

 الثاين املرفق
 اإلسبانية: األصل
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 تلتدددزم الددديت ،ميكسددديكو دوكايدددإ مؤسسدددة الشدددباب مدددن جمموعدددة مدددع أنشدددأت املندددوال، نفدددس وعلدددى. الدميقراطيدددة
 .املكسيك يف التعليم بتحسني

 

 احمللدددددي الصدددددعيدين علدددددىبصدددددفتها كمشدددددرّع  ،اجهودهددددد بدددددارون كويفددددداس  السدددددناتور تركدددددز  ،2001 عدددددام ومنددددذ
 لصدداحل واإلجددراءات القددوانني تعزيددز علددى مكسدديكو،مدينددة  يف كبددرية  منطقددة ةرئيسددفضددالً عددن كوهنددا  واالحتدداد.،
 ملبددددادراتوقددددد كانددددت ا. البيئددددة ومحايددددة والشددددفافية ، الفسدددداد ومكافحددددة ،اجلندريددددة واملسدددداواة اإلنسددددان، حقددددوق

 التدأثري وضدمان االجتماعيدة العدالدة بتعزيدز باالهتمدام مدفوعدة دائمداً  بدارون كويفاس  للسناتور واملهنية الشخصية
 .للمواطنني اليومية احلياة على احمللي

 

 الدسدتور إصدالح إىل الراميدة املبدادرة وقدادت. الشديوخ جملدس يف أعماهلدا تسلطت األضواء على العديد من وقد
 إليهدددا انضدددمت الددديت الدوليدددة املعاهددددات مدددع ،الالجئدددني بوضدددع واالعدددرتاف اللجدددوء بشدددأن ومواءمتددده املكسددديكي
 دعمهدددا إىل أيضددداً  اإلشدددارة وجتددددر. الددددويل اإلنسددداين والقدددانون اإلنسدددان حقدددوق جمدددال يف سددديما ال املكسددديك،
 اخلدددارج يف املهددداجرين آالف هويدددة حتديدددد يف احلدددق يكفدددل الدددذ. املكسددديكيالسدددلك اخلدددارجي  قدددانون إلصدددالح
 القنصددددليات عددددن طريددددق مدددديالد شددددهادات إصدددددار خددددالل مددددن املكسدددديك، يف والدهتددددم بعددددد يسددددجلوا مل الددددذين

 . املكسيكية
 

 أمريكدا مدن للمهداجرين اإلنسدان حقدوق احدرتام تعزيز بشأن مكثف بعمل بارون كويفاس  السيناتور تقام كما
. واملددراهقني األطفددال سدديما ال أفضددل، فددرص عددن حبثدداً إىل املكسدديك أو يقيمددون فيهددا  يسددافرون الددذين الوسددطى
 ة مندوبددددوبصدددفتها ك اجلمهوريدددة، يف الشددديوخ جملدددس علدددى املعروضدددة القدددانوين اإلصدددالح مبدددادرات إىل باإلضدددافة
 القددانونقدددمت  الكددارييب البحددر وحددوض الوسددطى ألمريكددا التشددريعيني والرؤسدداء الرؤسدداء منتدددى إىل املكسدديك
  املنظمدددة أعضددداء سيسدددتخدمه الدددذ. واملدددراهقني، املهددداجرين األطفدددال ومسددداعدة محايدددة بشدددأن املقدددرتح اإلطدددار.
 .الوطنية تشريعاهتم لصياغة كأساس

 

 ويف. مكسدديكو ملدينددة التأسيسددية اجلمعيددة يف كعضددو  بددارون كويفداس  السدديناتور عمددل نددذكر أن أيضدداً  املهددم ومدن
 يكفدددل احمللدددي للحكددم جديدددد منددوذج وضدددع هبددددف (العمدددة جلندددةجلندددة اجمللدددس البلددد. ) ترأسددت السدددياق، هددذا

 .العامة اإلدارة يف والكفاءة الشفافية ،التحديث ،التقارب
 

 التدزامموضدوع  ،2017 فربايدر/  شدباط 5 يف مكسيكو مدينة دستور تضمني يف جنحت ذلك، إىل وباإلضافة
 احلكومدددددة منحددددتهم الددددذين األجانددددب لألشدددددخاص اإلنسددددان حقددددوق ومحايددددة احدددددرتام بضددددمان املدينددددة سددددلطات
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 لألشدخاص احلمايدة لتدوفري املكسديكية للدولدة اإلنسدانية الدروحتعزيز و  ،وضع الجئني أو اللجوء حق املكسيكية
 .األصلية بلداهنم يف والعنف االضطهاد من الفارين

 

 عشددددر احلدددداد. التشددددريعي اجمللددددس يف احتاديدددداً  ممددددثالً  بددددارون كويفدددداس  السدددديناتور تعملدددد ذلددددك، إىل وباإلضددددافة
 مكسددددديكومديندددددة  هيددددددالغو، ميغيدددددلملديندددددة ( عمددددددة يعدددددادل مدددددا) احملليدددددة السدددددلطة رئددددديس ؛(2009-2012)
 يف االحتدداد. املمثددل ؛(2006-2003) االحتاديددة للمقاطعددة التشددريعي اجمللددس يف ممثددل ؛(2006-2009)

 وزارة يف واإلعددالم القانونيددة الشددؤون وزارة وكيددل مستشددار ؛(2003-2001) عشددر الثددامن التشددريعي اجمللددس
 (.2001-2000) املكسيكي التكنولوجي املعهد يف باحث ومساعد ؛(2001) الداخلية

 

 والددورات النددوات مدن العديدد وحضدرت( 2001) املكسيك التكنولوجي املعهد يف السياسية العلوم درستو 
 يف التدددددريب ومؤسسددددات اجلامعددددات يف السياسددددية والنظريددددة العامددددة، واإلدارة السياسددددية، االتصدددداالت جمددددال يف

 .واخلارج املكسيك
 

 والتلفزيدون، اإلذاعدة) املكسديكيةوسدائط اإلعدالم  من العديد يفحبضور منتظم  بارون كويفاس  سيناتوروتتميز ال
 اإلنسددان حلقدوق بالدددعوة تتعلدق قضددايا عدن وفصدول مقدداالت عددة نشددرت كمدا(.  املطبوعددة) والدوليدة( والطباعدة
 .املرأة ومتكني

 

 مكسيكومدينة  يف ،1979 أبريلنيسان/  3 يف بارون كويفاس  سيناتورال لدتو و 
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 (أوروغواي) باسادا إيفون السيدة(2
 
 أوروغدوا. يف الشديوخ وجملدس العامدة اجلمعيدة رئديس مدن رسدالة العدام األمدني تلقى ،2017 يونيو/  حزيران 5 يف

 الددددويل، االحتددداد الربملددداين رئددديس ملنصدددب نفسدددها، املرشدددحة مدددن ورسدددالة باسدددادا، إيفدددون السددديدة ترشددديح بشدددأن
 .للمجلس احلاكم 201 الدورة الد يف املطلوب شغله

 

 .والثالث والثاين األول املرفقات يف باسادا. إ للسيدة الذاتية والسرية الرسائل هذه نص ويرد
 
 

 
 
 

 أوروغواي يف الشيوخ وجملس العامة اجلمعية رئيس من العام األمني إىل موجهة رسالة
 

 

 2017 يونيو/  حزيران 5 مونتيفيديو،
 

 تشونغونغ، السيد عزيز.
 

 لالحتدداد 137 العامددة الدددددد اجلمعيددة خددالل سدديجر. الددذ. الدددويل الربملدداين االحتدداد لددرئيس املرتقددب لالنتخدداب نظددراً 
 أعددرض أن يسددرين ،2017 أكتددوبر/  األول تشددرين 18 إىل 14 مددن الفددرتة يف بطرسددربغ سددانت يف الدددويل الربملدداين
 برملددان مددن كامددل  بتأييددد أن هددذا الرتشدديح حيظددى أؤكددد، أن وينبغددي باسددادا، إيفددون الشدديوخ جملددس عضددو ترشدديح
 .أوروغوا. وحكومة

 

 االحتداد أن رئاسدة إىل وبدالنظر اجليوسياسية اجملموعات خمتلف بني التناوب ضمان إىل الرامية اجلهود سياق ويف
 ترشديح هندا نعدرض فإنندا الكدارييب، البحدر ومنطقدة الالتينيدة أمريكدا جمموعدة عداتق علدى اآلن تقدع الددويل الربملاين
  سديما ال الددويل، الربملداين االحتداد مدع الطويلدة خربهتدا وبفضدل. املنصدب هلدذا باسدادا إيفون الشيوخ جملس عضو
 وشدغلت باملشداركة، وشدعور حيويدة كبدرية أثبتدت ،2015 أكتدوبر/  األول تشدرين حدىت التنفيذية جلنته يف كعضو
. 2016 أكتدددوبر/  األول تشددرين مندددذ والكددارييب الالتينيدددة أمريكددا بلددددان جمموعددة رئددديس منصددب باسدددادا السدديدة

 األول املرفق
 اإلسبانية: األصل
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 ومثلدددت ،2013 عدددام يف أخدددرى لفدددرتة انتخاهبدددا وأعيدددد 2012 يف الددددويل الربملددداين االحتددداد رئددديس نائبدددة وانتخبدددت
 املاليددة للشددؤون الفرعيددة اللجنددة يف كعضددو  بواجباهتددا هبددا اضددطلعت الدديت والطريقددة. عديدددة مناسددبات يف املنظمددة
 اجلندرية. باملساواة التزامها تشهد على للربملانيات التنسيق جلنة يف وعضو اجلندرية الشراكة وفريق

 

 عندددما ،2010 عددام يف أخددرى لفددرتة انتخاهبددا وأعيددد ،2005 عددام يف النددواب جملددس يف باسددادا السدديدة انتخبددت
 عدام يف أوروغدوا. يف الشديوخ جملدس يف ذلدك بعدد وانتخبت(. 2011 عام حىت) رئيساً جمللس النواب أصبحت
 للسدناتور الغنيدة السياسدية اخلدربة أن البيدان عدن وغدين. الشديوخ جملدس رئديس نائبدة احلني ذلك منذ وهي ،2015
 السدددددالم محايددددة يف الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد تواجدددده الدددديت الكبددددرية التحددددديات مواجهددددة يف أداة سددددتكون باسددددادا

 .اإلنسان وحقوق والدميقراطية
 .التقدير آيات أمسى العام، األمني سيد. تتقبلوا، أن وأرجو الرتشيح، هبذا اهتمامكم على مقدماً  أشكركم

 
 املخلص لكم                                                                      

 
  سينديك راؤول                                                                               

 العامة اجلمعية رئيس                                                                             
 أوروغوا. يف الشيوخ وجملس                                                                          
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 أوروغواي الشيوخ، جملس عضو باسادا، إيفون. السيدة قبل من العام األمني إىل املوجهة الرسالة
 

 2017 يونيو/  حزيران 5 مونتيفيديو،
 

 العام، األمني السيد عزيز.
 رئددديس ملنصدددب ترشددديحي أقددددم أن بلدددد. وحكومتددده، برملدددان مدددن كدددل ّ   بددددعم قدددررت، بدددأنين أبلغكدددم أن يسدددعدين
 مبناسددبة/ أكتددوبر  تشددرين األول يف إجراؤهددا املقددرر االنتخابددات طريددق عددن سدديمأل الددذ. الدددويل الربملدداين االحتدداد
 .بطرسربغ سانت يف الدويل الربملاين لالحتاد 137 الدددددددد اجلمعية العامة انعقاد

 

 اخلدمدة مدن طويدل تداريخ لدد.ّ  حيدث الددويل الربملداين باالحتداد القدو. التزامي إىل استناداً  القرار هذا اختذت وقد
 النظاميددة اجلمعيددات العامددة مجيددع انقطدداع بددال حضددرت الوقددت، ومنددذ ذلددك. 2000 عددام مددن يف االحتدداد ابتددداء

 عدامي بدني التنفيذيدة اللجندة يف فيهدا كعضدو مبدا العليدا، املناصدب مدن عددداً  شدغلت كمدا  الدويل، الربملاين لالحتاد
 إىل الواجبدات ونظدراً (. 2014-2012) متتداليتني سدنتني ملدة الدويل الربملاين االحتاد لرئيس ونائباً  2015و 2011
 وفريدددق املاليدددة للشدددؤون الفرعيدددة اللجندددة يف عملدددت الددددويل، الربملددداين لالحتددداد التنفيذيدددة اللجندددة يف هبدددا قمدددت الددديت

/  األول تشددرين ويف. للنسدداء الربملانيددات التنسدديق جلنددة يف املنصددب حبكددم عضددواً  كنددت  كمددا  اجلندريددة، الشددراكة
 .الصفة هبذه أعمل زلت وما الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية أمريكا جملموعة رئيساً  انتخبت ،2016 أكتوبر

 

 أكثدر مندذ بددأت الديت السياسدية، مسدري  خدالل اكتسدبتها اليت اخلربة أضع أن الشرف وأنا اعترب أنه ملن دواعي
 عقدد مدن أكثدر مندذ بددأت اليت الواسعة السياسية وخرب  العمالية، النقابات داخل خدميت مع عاماً  ثالثني من
 مدن منظمتندا مبدادئ عدن للددفاع ،2011 إىل 2010 مدن الفرتة يف النواب جملس كرئيسة  ذلك يف مبا الزمان، من

 العضدددوية ضدددمان بغيدددة ،2021-2017 للفدددرتة الددددويل الربملددداين االحتددداد واسدددرتاتيجية الربملانيدددة الدبلوماسدددية خدددالل
 .العامل يف سياسية هيئة أقدم الدويل الربملاين االحتاد حيث يعترب العاملية،

 
 

 التندددداوب ضدددمان إىل والسدددعي تارخيددده طددددوال الددددويل الربملددداين االحتددداد موقددددف إىل وبدددالنظر ذلدددك، علدددى وعدددالوة
 هدذا أن نعتقدد عليهدا، احلفدا  مدن بدد ال آليدة وهي اجليوسياسية، اجملموعات ملختلف الرئيس، ملنصب املنتظم،

 الثاين املرفق
 اإلسبانية: األصل
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 أن وينبغدددي الكدددارييب، البحدددر ومنطقدددة الالتينيدددة ألمريكدددا اجليوسياسدددية اجملموعدددة يف اآلن ينددددرج الرفيدددع املنصدددب
 يف وأنده( 2002-1999) فقدط ترأسدتها امدرأة ملدرة واحددة قدد كانت  املنظمة أن بالذكر اجلدير ومن. امرأة تشغله
 ترأسها ممثل من منطقتنا ثالث مرات. وجودها من 127 الدددددد السنوات

 

 التزامندا وإن العديددة، الطبيعيدة والكدوارث الصدراعات بسبب إىل عاملنا، األوقات تعترب عصيبة بالنسبة وإن هذه
 حقدددوق ومحايدددة والسدددالم الدميقراطيدددة كمدددا أنّ .  مضدددى وقدددت أ. مدددن أقدددوى املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف بتحقيدددق
 املنصددب هددذا تددويل عنددد عنهددا للدددفاع مسددتعدة أنددا أساسددية مبددادئ كلهددا  اجلندريددة باملسدداواة والنهددوض اإلنسددان
 .الرفيع

 

  يل وسديقدمون. بدالد. وحكومدة برملدان مدن كامدل  بتأييدد حيظدى ترشديحي أن جمددداً  أؤكدد أن يل امسحوا وأخرياً،
 .كرئيس  واجبا  أداء يف أحتاجه الذ. الدعم كل

 

 .العام األمني السيد إىل االحرتام فائق بقبول كما أتقدم  برتشيحي، اهتمامكم على مقدماً  وأشكركم
 

 املخلصة لكم
  باسادا إيفونالسيدة 
 أوروغوا. الشيوخ، جملس عضو
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 باسادا إيفون السيناتور                                          
  أوروغواي                                    

 
 

 األنشطة يف االحتاد الربملاين الدويل،
 (2018-2016جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )رئيس  -
 (2020-2015/  2015-2010عضو دائم يف جمموعة أوروغوا. لالحتاد الربملاين الدويل ) -
 (2015-2011عضو مكتب جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب ) -
 (2013-2012نائب رئيس االحتاد الربملاين الدويل ) -
 (2014-2013لرئيس االحتاد الربملاين الدويل ) نائباً  أعيد انتخايب -
 (2015 -2011عضو اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل ) -
 عضو اللجنة الفرعية املعنية بالتمويل التابعة لالحتاد الربملاين الدويل -
 االحتاد الربملاين الدويل اجلندرية لدى عضو، فريق الشراكة  -
 (2015-2011الربملانيات ) للنساء، جلنة التنسيق نصباملعضو حبكم  -
 (2014عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر العاملي الرابع لرؤساء الربملانات ) -
-2014عضو اللجنة الفرعية املعنية باتفاق التعاون بني االحتاد الربملداين الددويل واألمدم املتحددة يف املسدتقبل ) -

2015) 
 (2011 - 2010جمموعة أوروغوا. لالحتاد الربملاين الدويل )الرئيس املشرتك،  -

 املرفق الثالث
 األصل: ثنائي اللغة
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الحتدددداد الربملدددداين الدددددويل ودورات جمموعددددة بلدددددان أمريكددددا العامددددة لمعيددددات اجلشدددداركت دون انقطدددداع يف مجيددددع  -
 (2017-2010الالتينية والكارييب )

 
 النشاط الربملاين

 (2020 - 2015)عضو جملس الشيوخ  -
 (2015)النائب األول لرئيس جملس الشيوخ  -
 (2011 - 2010رئيس جملس النواب ) -
 (2015 - 2010( )2010-2005إدارة مونتيفيديو )عن يف جملس النواب  عضواً  تانتخب -
 (2015-2010رئيس اللجنة السياسية للمدرسة احلكومية )  -
 (2016)رئيس جلنة الصحة العامة  -
 (2020-2015عضو جلنة التعليم والثقافة )  -
 (2020-2015عضو جلنة العمل ) -
 (2017(؛ نائب الرئيس )2020-2015)عضو اللجنة اخلاصة املعنية باألمن العام والتعايش  -
 (2017(؛ الرئيس )2020-2015السجون، اجلمعية العامة ) أوضاععضو جلنة  -
 

 أنشطة األحزاب السياسية
 احلزب احلاكم -( Frente Amplioواسعة )البهة اجل: احلزب السياسي -
 (Frente Amplioواسعة )الرئيس جلنة الشؤون االجتماعية، حزب اجلبهة  -
نائدب رئديس حدزب ، Moviemento de Participación Popular - MPPمؤسدس حركدة املشداركة الشدعبية ) -

 (Frente Amplio( )2012-2015اجلبهة الواسعة )
 

 النقابية اخللفية
 ناشدددطة كانددت.  للتعلدديم أوروغددوا. احتدداد إىل سدددراً  انضددمت ،(1985 - 1973) العسددكرية الديكتاتوريددة هنايددة يف

 عدددام ومنسدددق الحتددداد جامعدددة أوروغدددوا. للعمدددل، نقابدددة املدددوظفني؛ عضدددو بدددارز زعددديم وهدددي. وسياسدددية اجتماعيدددة
 السددابق املمثددل ؛(للعمددال واحددد مركددز) الددوطين للعمددالاهليئددة املشددرتكة بددني االحتدداد العددام للعمددال واملددؤمتر  ملكتددب

يف اهليئددددة املشددددرتكة بددددني االحتدددداد العددددام للعمددددال واملددددؤمتر الددددوطين  عضددددو اجلنددددويب؛ املخددددروط يف التعلدددديم الحتددددادات
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 ؛(2004-2003) النقابيدة املنظمدات مدع العالقدات للعمال، وعضو يف اجلبهة الواسعة التقدمية اجلديددة، وجلندة
 بشدددأن البحدددوث ملشدددروع العدددام املنسدددق املكسددديك؛ يف األمدددريكيني املعلمدددني الحتددداد االستشدددار. ساجمللددد عضدددو

 يف عضدددو حاليددداً . كيبيدددك  - كنددددا  يف التعلددديم نقابدددات ترعددداه الدددذ. اجلندددويب، املخدددروط يف الرتبويدددة اإلصدددالحات
 .األمريكيني املعلمني احتاد من ،(التعليم قطاع) األمريكيني للربملانيني االستشار. اجمللس
 

 التعليم
أسدددتاذ يف  بالعمدددل؛ املتصدددلة احلدددوادث مدددن الوقايدددة تددددريس بشدددأن ومهنيدددة تقنيدددة دورة االجتمددداع؛ علدددم دراسدددات
 مدددن الدددذين وأولئدددك الدددتعلم صدددعوبات مدددن يعدددانون الدددذين الشدددباب علدددى الرتكيدددز مدددع أوروغدددوا. للعمدددل، جامعدددة
 حيدددث ندددور ، مدددالفني أوروغدددوا. للعمدددل يف جامعدددة مقدددر يف مشدددارك أسدددتاذ املدرسدددة؛ مدددن يتسدددربوا أن احملتمدددل

 تلددددك يف وشدددداركت املدرسددددة، مددددن مبوضددددوع التسددددرب املكلفددددني الفنيددددني املددددوظفني مددددع متنوعددددة مبهددددام اضددددطلعت
 .2004 عام إىل 1984 عام من األنشطة

 
 شخصية بيانات
 1956 أبريل/  نيسان 4 يف يف أوروغوا.، مونتفيديو يف ولدت
 ivonnepassada@gmail.com: اإللكرتوين الربيد
 (جوال)  150 569 99 598+: هاتف

 (أرضي خط) 7814 2924 598+
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ivonnepassada@gmail.com


57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 أيلول/ سبتمرب مونتيفيديو،
 
 

 ،الزمالء األعزاء
 

 يتضدمن الدذ. الددويل، الربملداين االحتداد لرئاسدة ترشديحي عدرضمع هذه الرسدالة بيدان حدول  هطي أرفق أن يسرين
 .العمل مقرتحات من جزءً 

 

 كمدا  ذلدك وسأفعل. شخصياً  تقدميه ألمتكن من الصديقة الربملانات من العديد يف حاضرة أكون أن أود كنت
 يف بطرساااربغ ساااانت يف 137العاماااة الاااااا  اجلمعياااة وذلاااك خاااالل ،الددددويل الربملددداين االحتددداد يف دائمددداً  فعلدددت
 الدديت الربملانددات نفقددة علددى يددتم أن ينبغددي ال للرتشدديحات الددرتويج بددأن مددين اقتناعدداً  املقبددل،/ أكتددوبر األول تشدرين
 .الدويل الربملاين االحتاد رئاسة إىل الرتشيح لتقدمي التقليدية الطريقةتبع سأ وهكذا،. منثلها
 
 
 
 

 :يلي ماأسلط الضوء بشكل خاص على  أن وأود
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 الدويل الربملاين االحتاد تغطي فرتة رئاسة( 2020 عام حىت) الشيوخ جملس يف إن فرتة والييت -
الطمأنينددة والثقددة  يددوفر مددا بلددد.، يف الربملدداين التمثيددل ذات السياسااية األحاازاب مجيااع مددن دعددم لددد. -

 لرتشيحي
أمدور،  مجلدة مدن بدني ندت،ك  أندين حيدث  الددويل، الربملداين لالحتاد اهليئات احلاكمة يف كبرية  خربة لد. -

 متتاليتني لسنتني الدويل الربملاين االحتاد رئيس نائب
 العامة بشكل خاص. األموال أتعامل حبرص مع أنا -

 
 

  األعزاء، زمالئي
 

 مجياع الربملاناات األعضااء حقاوق لضامان كوسديلة  الددويل الربملداين الحتادبا الدائم النهوض يفقناعيت والتزامي 
ألدتمس أن أكدون  الدذ. املكدان مدن الددويل، الربملداين االحتاد متثيل على ، معكم،القدرة لد.ّ  بأن أشعر أنين هو
 .حىت اآلن فعلت كما  ،فيه
 

 .األخوية حتيا وأرجو أن تتقبلوا  بطرسربغ، سانت يف متصويتك على االعتماد إىل نتطلع
 

 باسادا ايفون السيناتور
 (األوروغواي) 
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 إيفون  
  باسادا      
 
 
 

 الربملاين الدويل
 
 
 
 
 

 مرشح إىل منصب
 الربملاين الدويل رئيس االحتاد
 خطة العمل

2017 - 2020 
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 مرشح إىل منصب
 رئيس االحتاد الربملاين الدويل

2017 - 2021 

 إيفون
 باسادا
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 البيانات الشخصية
 البيانات الشخصية   

 نيسان/ أبريل 4يف مونتيفيديو، أوروغواي، يف ت ولد   
1956 
لكرتوين: الربيد اإل

ivonnepassada@gmail.com 
 150 569 99 (598+)اجلوال: 

 7814 2924 (598+): هاتف )أرضي(
www.ivonnepassada.com 

 
 
 
 

 يفون باسادا إ السناتور
 أوروغوا.                         

 
 األنشطة يف االحتاد الربملاين الدويل،

 (2017-2016موعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )السابق جملرئيس ال 
 ( 2020-2015/  2015-2010عضو دائم يف جمموعة أوروغوا. لالحتاد الربملاين الدويل) 
 ( 2015-2011عضو مكتب جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب) 
  (2013-2012االحتاد الربملاين الدويل )نائب رئيس 
 (2014-2013لرئيس االحتاد الربملاين الدويل ) نائباً  اأعيد انتخاهب 
 ( 2015 -2011عضو اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل) 
 عضو اللجنة الفرعية املعنية بالتمويل التابعة لالحتاد الربملاين الدويل 
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  االحتاد الربملاين الدويل ل والنساء )اجلندرية( لدى بني الرجاعضو، فريق الشراكة 
 (2015-2011الربملانيات ) للنساء، جلنة التنسيق املنصبحبكم  ،عضو 
 ( 2014عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر العاملي الرابع لرؤساء الربملانات) 
  لددددويل واألمدددم املتحددددة يدددن االحتددداد الربملددداين ااملسدددتقبلي عضدددو اللجندددة الفرعيدددة املعنيدددة باتفددداق التعددداون

(2014-2015 
 ( 2011 - 2010الرئيس املشرتك، جمموعة أوروغوا. لالحتاد الربملاين الدويل) 
 الحتددداد الربملددداين الددددويل ودورات جمموعدددة بلددددان العامدددة لمعيدددات اجليف مجيدددع  ،دون انقطددداع ،شددداركت

 (2017-2010أمريكا الالتينية والكارييب )
 
 

 النشاط الربملاين
  (2020 - 2015) يف اجلمهورية جملس الشيوخعضو 
 ( 2015النائب األول لرئيس جملس الشيوخ) 
 ( 2011 - 2010رئيس جملس النواب) 
 (2015 - 2010( )2010-2005إدارة مونتيفيديو )عن يف جملس النواب  عضواً  تانتخب 
 ( 2015-2010رئيس اللجنة السياسية للمدرسة احلكومية) 
 ( 2016رئيس جلنة الصحة العامة) 
 ( 2020-2015عضو جلنة التعليم والثقافة) 
 ( 2020-2015عضو جلنة العمل) 
 ( 2017(؛ نائب الرئيس )2020-2015عضو اللجنة اخلاصة املعنية باألمن العام والتعايش) 
  (2017(؛ الرئيس )2020-2015السجون، اجلمعية العامة ) أوضاععضو جلنة 
 

 أنشطة األحزاب السياسية
 البهة اجلحلزب السياسي: ا( واسعةFrente Amplio )- احلزب احلاكم 
 ( رئيس جلنة الشؤون االجتماعية، حزب اجلبهة واسعةFrente Amplio) 
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 ( مؤسدس حركدة املشداركة الشدعبيةMoviemento de Participación Popular - 
(MPP( نائب رئيس حزب اجلبهة الواسعة ،)Frente Amplio( )2012-2015) 

 
 النقابية اخللفية

 كانددددت.  لتعلدددديمل أوروغددددوا. احتدددداد إىل سددددراً  انضددددمت ،(1985 - 1973) العسددددكرية الديكتاتوريددددة هنايددددة يف
، أوروغددوا. يف العمدل جامعددة] AFUTU Unionالحتداد  بددارز زعديم وهدي. وسياسددية اجتماعيدة ناشدطة

واملددؤمتر الددوطين للعمددال  اهليئددة املشددرتكة بددني االحتدداد العددام للعمددال  ملكتددب عددام ومنسددق عضددونقابددة املددوظفني ؛ 
(PIT-CNT Bureau) (للعمدددال واحدددد مركدددز)املخدددروط لبلددددان التعلددديم لنقابدددات السدددابق املمثدددل ؛ 

وعضدو (،  PIT-CNTاهليئة املشرتكة بني االحتاد العام للعمال واملؤمتر الدوطين للعمدال ) يف عضو اجلنويب؛
 النقابيدددددددة املنظمدددددددات مدددددددع العالقدددددددات وجلندددددددة ، (FA-EP-NMيف اجلبهددددددة الواسدددددددعة التقدميدددددددة اجلديددددددددة )

 املنسددق ؛(CEA) املكسدديك يف األمددريكيني املعلمددني الحتدداد االستشددار. اجمللددس عضددو ؛(2003-2004)
  - كنددا  يف التعلديم نقابدات ترعداه الدذ. اجلنويب، املخروط يف الرتبوية اإلصالحات بشأن البحوث ملشروع العام

 املعلمدددددني احتددددداد مدددددن ،(التعلددددديم قطددددداع) األمريكيدددددني للربملدددددانيني االستشدددددار. اجمللدددددس يف عضدددددو حاليددددداً . كيبيدددددك
 (.CAE) األمريكيني

 
 التعليم
ة لددى أسدتاذ بالعمدل؛ املتصدلة احلدوادث مدن الوقايدة تددريس بشدأن ومهنيدة تقنيدة دورة االجتمداع؛ علدم دراسدات

 وأولئدددك الدددتعلم صددعوبات مدددن يعدددانون الددذين الشدددباب علددى الرتكيدددز مدددع ،UTUأوروغددوا.جامعددة العمدددل يف 
 نددور  مددالفني يف أوروغددوا. للعمددل جامعددة مقددر يف مشددارك أسددتاذ املدرسددة؛ مددن يتسددربوا أن احملتمددل مددن الددذين
(Malvin Norte)، مددن التسدربوضدوع مب املكلفدني الفنيدني املدوظفني مدع متنوعددة مبهدام اضدطلعت حيدث 

 .2004 عام إىل 1984 عام من األنشطة تلك يف شاركتو  املدرسة؛
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 الزمالء األعزاء،

 

 ، قددررتُ ة بدالد.يف برملدان ومدن حكومد املمثلدةمدن مجيدع األحددزاب السياسدية  بددعم  إبالغكدم أندين، و يسدرين 
سدديتم شددغله عددن طريددق االنتخابددات املقددرر ذ. تقدددمي ترشدديحي ملنصددب رئدديس االحتدداد الربملدداين الدددويل، والدد

 تسدانالحتداد الربملداين الددويل يف ل 137العامة الدددد  معيةاجلانعقاد أكتوبر مبناسبة  تشرين األول/عقدها يف 
 بطرسربغ.

 

العمدل تداريخ طويدل مدن ولدّ.  ،االحتاد الربملاين الدويل جتاههذا القرار بناء على التزامي القو.  لقد اختذتُ 
حتددداد حضدددرُت وباسدددتمرار مجيدددع اجلمعيدددات العاديدددة لالذلدددك الوقدددت، فمندددذ . 2010مدددن عدددام  بددددءً  معددده

يف اللجنددة التنفيذيددة  اً عليددا، مبدا يف ذلددك عضددو الناصددب مددن امل عدددداً  أيضداً ، كمددا أنددين شددغلُت الربملداين الدددويل
-2012لددددرئيس االحتدددداد الربملدددداين الدددددويل لسددددنتني متتدددداليتني ) نائبدددداً كنددددُت و  2015و 2011عددددامي بددددني 

فرعيدة اللجندة اليف  عملدتُ و الددويل، الحتداد الربملداين لاللجندة التنفيذيدة والتزمُت بواجبا  يف إطار (. 2014
يف اللجندة  حبكدم منصديب عضدواً  كنتُ ، كما  الرجال والنساء )اجلندرية(شؤون املالية وجمموعة الشراكة بني لل

جملموعدددددة أمريكدددددا  رئيسددددداً ، مت انتخدددددايب 2016/ أكتدددددوبر يف تشدددددرين األولو التنسددددديقية للنسددددداء الربملانيدددددات. 
، 2017يوليددددو  متدددوز/يف هدددذا املنصددددب حدددىت منتصدددف  عملدددتُ ولقدددد  الالتينيدددة ومنطقدددة البحدددر الكددددارييب،

نصددب لمسددؤوليات بصددفيت مرشددح مللعلددى االمتثددال الكامددل  قددادرةً هددذا املنصددب حددىت أكددون مددن اسددتقلُت و 
 االحتاد الربملاين الدويل.رئيس 

 
 

 عامداً  ثالثدني مدن أكثدر مندذ بددأت الديت السياسدية، مسدري  خدالل هااكتسدبتُ  اليت ربةاخل وضعيل  لشرف نهإ
 يف مبددا سددنوات، عشددر مددن أكثددر منددذ بدددأت الدديت الواسددعة، الربملانيددة وجتددربيت النقابددات، داخددل خدددميت مددع
 الدبلوماسددددية خددددالل مددددن منظمتنددددا مبددددادئ عددددن للدددددفاع ،2011-2010 النددددواب جمللددددس ترّؤسددددي ذلددددك
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 عضددددويةال ضددددمان هبدددددف، 2021 – 2017عددددن الفددددرتة  الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد واسددددرتاتيجية الربملانيددددة
 .سياسية هيئة أقدم كونه  العامل يف الدويل الربملاين الحتادل العاملية،

 

التنداوب  لضدمان املبذولدةاجلهدود و  تارخيده طدوال الددويل الربملاين االحتاد موقفوبالنظر إىل  ذلك،إضافة إىل 
 حنددن عليهددا، احلفددا  جيددبالدديت  ليددةتلددك اآل املختلفددة، اجليوسياسددية اجملموعددات مددن الددرئيس ملنصددب املنددتظم
 البحدددر ومنطقدددة الالتينيدددة أمريكدددا يف اجليوسياسدددية اجملموعدددة ضدددمن اآلن يقدددع الرفيدددع املنصدددب هدددذا أن نعتقدددد
 امدرأةترأسدها  قدد املنظمدة أن بالدذكر اجلددير ومدن. امدرأة بده حتدتفظ أن وجيدب ،(GRULAC) الكارييب

كمددا أن رئاسددة املنظمددة    وجودهددا، مددن سددنة 128خددالل الددد  وذلددك( 2002 -1999) فقددطملددرة واحدددة 
 .منطقتنا من مثلمل فقط مرات ثالثكانت ل

 

 تحقيدددقب التزامنددداوإّن  الطبيعيدددة، والكدددوارث النزاعدددات مدددن للعديدددد نظدددراً  صدددعبة أوقددداتإن عاملندددا اليدددوم ميدددر  ب
 حقدوق محايدةو  السدالم،و  ،الدميقراطيدة كمدا أنّ   .مضدى وقدت أ. مدن أقدوى هدو املستدامة اإلمنائية األهداف
 أندا أساسدية مبدادئاً مجيعدهدي  الرجال والنساء )اجلندريدة(،  بني املساواة وحتقيق تقدم يف والتقدم، اإلنسان
 .الرفيع املنصبعندما أتوىل هذا  هاعن للدفاع استعداد على

 

. بلدددد. وحكومدددة برملدددان كدددل  مدددن الكامدددل بالددددعم حيظدددى هدددذا ترشددديحيأن  أكدددرر أن يل امسحدددوا ،وأخدددرياً 
 أسدددلطَ  أن أود   أخددرى، ناحيدددة مددن. كدددرئيس  واجبددا  أداء يفأحتاجدده  الدددذ. الدددعم كدددل  يل يددوفران وسددوف
 التدددزامٌ  ذاهدددو  الددددويل، الربملددداين االحتدددادعلدددى أّن فدددرتة واليددديت الربملانيدددة تغطدددي الواليدددة الكاملدددة لرئاسدددة  الضدددوء
 .العالية املسؤولية هبذه للقيام أساسيٌ 

 

احلصددددول علددددى  راجيددددة ،النظددددر يف هددددذا االقددددرتاح كتحددددد  و  رتشدددديحي،ب اهتمددددامكم علددددى مقدددددماً  لكددددمشددددكراً 
 دعمكم املهم

 

 
 االحرتام، فائق بقبول تفضلوا
 
 

 باسادا إيفون السناتور
 أوروغواي
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 لشعوبنا العاملي الصوت الدويل، الربملاين االحتاد
 

 الديت الوحيددة التمثيليدة املنظمدة هدو الددويل الربملداين واالحتداد الدميقراطيدة، لتنميدة حقيقيدة مسداحة لربملانداتتعترب ا
 .العاملي الصعيد على شرعية هلا
 ،1889 عدددام مندددذ ،إنشدددائه وقدددتوإن  هدددذا، يؤكددددون اً برملانيددد 45.000 مدددن وأكثدددر وطنيددداً  برملانددداً  173إّن 
 .قرتحاتهمل مصداقية يعطيه

 

 واالحدددرتام السدددالم يف دائمدددة بصدددورة واإلسدددهام األمدددم بدددني التدددوترات لتبديددددالزمدددة  التددداريخ مدددن سدددنة 128 إنّ 
 .وحرياهتم الربملانيني حلقوق املستمر

 

 تتخلدى عنددما دائدم لتددقيق ختضدع فهدي ممارسداهتا؛ بسدبب ضعف نقاط أو ثغرات للدميقراطية تكون أن وميكن
 .الناسعن  والربملانيون الربملانات

 .جيب اإللتزام هبا واجبات هناك ،سببهلذا الو 
 

 
 



68 

 

 
 
 
 

 الدويل الربملاين الحتادجتاه ا التزامي
 

 

o وتوطيدددد ،اومسدددؤولياهت الربملاندددات متثيدددل رعايدددة خدددالل مدددن دائدددم أسددداس علدددى الدميقراطيدددة أسدددس تعزيدددز 
 .اإلنساين للقانون الكامل واالحرتام الصراعات، وحل السالم،

 

o  علددى القددرار صددنع أو ،احلريددات فقدددان أو ،اإلرهدداب بسددبب سددواء لدددميقراطياتنا، التهديددداتمواجهددة 
 .الناس مليارات على مباشر تأثري له االقتصادات مستوى

 

o القانون بسيادة التمسك. 
 

o يف احلددق وتعزيددز لدددعم للربملددانيني اإلنسددان حقدوق جلنددة ومددع الربملانددات يف املتخددذة اإلجددراءات تشدجيع 
املتعلقددة  والسياسددات والثقافددات العرقيددة اجملموعددات خمتلددف محايددة عددن فضددال واألفكددار، التعبددري حريددة

 .باملساواة بني الرجال والنساء )اجلندرية(
 

o  النواحي مجيع من ومتكينها املرأة مساواة لتعزيز والنساء الرجال بني مشرتكة إجراءاتإجياد. 
 

o هاتأييددد عددن والتعبددري السددالح، نددزع ولصدداحل ،اإلرهدداب ملكافحددة تدددابري اختدداذ علددى الربملانددات تشددجيع 
 .النووية األسلحة من خال   عامل إقامة بشأن 1540 رقم الدويل األمن جملس لقرار

 

o واملنظمددات األعضدداء والربملانددات األمددم بددني السياسددي احلددوار أمهيددة بشددأن عدداملي برملدداين منتدددى إنشدداء 
أفضدل  دميقراطياتتكّون : السياسة من املزيد. للدميقراطية دعماً يكون تعزيز السياسة  حيث املنتسبة،
 .تشاركيةوأقوى 

 

o جنبداً  الددويل الربملداين االحتداد رئاسدة خدالل من والرتويج، بعد، أعضاء ليست اليت الربملانات تلك ضم 
بلدداً  11، مدن أجدل ضدم أعمدال وجددول سدرتاتيجيةال اجليوسياسية، اجملموعات رؤساء مع جنب إىل

 .الدويل الربملاين االحتادمن آسيا واحمليط اهلاد. إىل  7من إفريقيا، و 2من أمريكا، و 
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o عناصرها جبميع 2021-2017 لفرتةعن ا الدويل الربملاين االحتاد اسرتاتيجية تنفيذ. 
 

o للتنميددددة وأهدددددافها 2030 لعددددام املسددددتدامة للتنميددددة املتحدددددة األمددددم جلدددددول أعمددددال الددددرتويج مواصددددلة 
 (.SDGs) املستدامة

 

o يواصدددل لكدددي الددددويل، الربملددداين االحتددداد يف أو برملاناتندددا يف سدددواء واسدددتخدامها، العامدددة األمدددوال محايدددة 
 يف يسددهماألمددر  وهددذا األعضدداء، برملاناتدده الغالددب يف متوهلددا مسددتقلة هيئددة كوندده  الدددويل الربملدداين االحتدداد
 .يهعل حنرص أن جيبوجيب  الدويل، السياق يف نظامه مصداقية

 

o أعمالنا جلميع دائمال رجعامل والتقشف ،النزاهة االستقامة، ،الصدق يكون أن وينبغي. 
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 200 الدورة الا منذ الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام األمني من تقرير مرحلي (5

 :من جدول أعمال اجمللس( 5) البند  للمجلس احلاكم
 عملية إعداد التقارير السنوية من قبل األعضاء( b) -)ب( 

 
 

 ملتابعة املتخذة اإلجراءات عن الدويل الربملاين االحتادإعداد التقارير من قبل أعضاء 
 املبادرات من وغريها اجلمعيات ،الدويل الربملاين االحتاد قرارات

 

 إرسدال االحتداد يف املنتسدبني واألعضاء األعضاء مجيع على نييتعّ  الدويل، الربملاين لالحتاد األساسي للنظام وفقاً 
 املتوقددع ومددن(. 6 املددادة) الدددويل الربملدداين االحتدداد ومقددررات قددرارات ملتابعددة املتخددذة اإلجددراءات عددن سددنو. تقريددر
 العامدددة اجلمعيدددة أعمدددال عددن نظاميدددة مجعيدددة كدددل  بعددد الوطنيدددة برملانددداهتم إىل تقريدددراً  الوفددود رؤسددداء يقددددم أن أيضددا

 (.7 املادة) ونتائجها
 

 اسدتمرارب متددنياً  األعضداء جانب من السنوية التقارير تقدمي التجاوب مع عملية معدل كان  السنني، مر وعلى
 إىل األعضداء مدن جدداً  قليل عدد يرسل ذلك، على وعالوة. املائةب 40إىل  30من  مانسبته عموماً  ويرتاوح ،

 (.املائةب 5 من أقل) عامة مجعية كل  بعد الربملان يف املقدمة اخلاصة تقاريرهم تفاصيل األمانة
 

/  نيسدان 1 يف املسدألة هدذه وقشدتنُ  دكدا، يف الددويل الربملداين لالحتداد 136 عامة الددددال اجلمعية انعقاديف أثناء و 
 إبدالغ آليدة حتديدد هبددف ،الدائمدة اللجدان ورؤسداء سياسديةيو اجل اجملموعات لرؤساء املشرتك االجتماع يف أبريل
 جيوسياسددددية، جمموعددددة كددددل  حددددددهتا برملانددددات مخسددددة) املتدددداوبني مددددن حمدددددود بعدددددد البدددددء وقددددرروا. فعاليددددة أكثددددر

 للمشددددروع املشددددجعة النتددددائج إىل وبددددالنظر(. طددددوعي بشددددكل الددددرد يف يرغبددددون آخددددرين أعضدددداء أ. إىل باإلضددددافة
 يف الددددويل الربملددداين االحتددداد أعضددداء يرغدددب قدددد ،(املائدددةب 60 بنسدددبة االسدددتجابة معددددل) 2017 لعدددام التجدددرييب
 .التناوب مبدأ إىل استناداً  ،وتبسيطاً  تنظيماً  أكثر آلية إنشاء يف الشروع

 

 الربملددداين لالحتددداد اجليوسياسدددية اجملموعدددات التزمدددت ،2017 لعدددام عدددن األنشدددطة اإلبدددالغ بعمليدددة يتعلدددق وفيمدددا
 املتصدلة الربملانيدة اإلجراءات بشأن استبيان على جتيب ،مناطقها من األقل على برملانات مخس بتحديد الدويل

 .املاضية الثالث السنوات خالل الدويل الربملاين االحتاد اختذها اليت ،األخرى واملقررات بالقرارات
 

 الربملددداين االحتددداد ومقدددررات قدددرارات مدددن أكثدددر أو بواحدددد يتعلدددق فيمدددا الربملانيدددة املتابعدددة بشدددأن اسدددتبيانمت إرسدددال 
 يف اختيدددارهم مت عضدددواً  30 إىل ،2017 أبريدددل/  ونيسدددان 2014 مدددارس/  آذار بدددني اعتمددددت الددديت الددددويل،
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 وسدددددهل بسددددديط كعدددددرض  ،(صدددددفحتني مدددددن)كتقريدددددر مدددددوجز   التقريدددددر هدددددذا أعدددددد وقدددددد. 2017 ويونيددددد/  حزيدددددران
 علددددى أمثلددددة أيضدددداً  لبددددتوطُ . األسددددئلة ملعظددددم تعددددددامل االختيددددار علددددى شددددكل إجابدددداتتددددوفر  مددددع ،االسددددتعمال
.  السدت اجليوسياسدية اجملموعدات رؤسداء قددمها اقرتاحات أساس على لربملاناتمت اختيار او . اجليدة املمارسات

 .االستبيان على لردل اآلخرين األعضاء مجيع عجّ شُ  كما
 

 قددرها اسدتجابة نسدبةب ،رداً  19 الددويل الربملداين االحتداد أماندة تلقدت ،الديت اختدريت الثالثني الربملانات بني ومن
 :ردوا الذين األعضاء أمساء يلي وفيما. املائةب 63
   أوغنداو  نيجرييا، بوروندي،: فريقيةاإل اجملموعة. 
   املتحدة العربية اإلماراتو  مان،عُ : العربية اجملموعة. 
   فيتنامو  منغوليا، اليابان، اإلسالمية، إيرانمجهورية  إندونيسيا،: اهلادئ واحمليط آسيا جمموعة. 
   روسيا االحتادية: أوراسيا جمموعة. 
   أوروغوايو  بريو، املكسيك، شيلي،ت األرجنتني،: الكارييب والبحر الالتينية أمريكا جمموعة. 
    فنلندا، والسويد كندا،: +12جمموعة. 

 

 :طوعياً  رداً  14 ورد ذلك، إىل وباإلضافة
   زمبابوي: فريقيةاإل اجملموعة. 
   الكويت: العربية اجملموعة. 
   وتايالند ميامنار، فيجي،: اهلادئ واحمليط آسيا جمموعة. 
   الربازيل: الكارييب والبحر الالتينية أمريكا جمموعة. 
    مجهوريااة نيوزيلناادا، لوكساامبورغ، اليونااان، أملانيااا، قااربص، بلجيكااا، أساارتاليا،: +12جمموعدة 

 .السابقة اليوغوسالفية مقدونيا
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 نتائج االستبيان
 

 

 

 ،هامدة وكميدة نوعيدة معلومدات الدواردة الردود توفر
 مجعيدددات قدددرارات تدددتم علدددى الددديت املتابعدددة ندددوع عدددن

 داخدل ،األخدرى واملبادرات الدويل الربملاين االحتاد
 .الوطنية الربملانات
 والربملاندددددددات، احلكومدددددددات أن إىل الدددددددردود وتشدددددددري
 االحتداد اجتماعدات بنتائج علم على عامة، بصفة
 أو السددددنوية التقددددارير خددددالل مددددن الدددددويل الربملدددداين

 .جمعيةالتقارير الالحقة لل
 

 مددن املائددةب 88 أشددار ،(2017 دكددا) الدددويل الربملدداين لالحتدداد 136الددددد  العامددة اجلمعيددة راتقددراب يتعلددق وفيمددا
 58 أبلدغو  بدالقرارات؛ املعنيدة الربملانيدة اللجدان املائدةب 68 أبلدغو  الربملدان؛ إىل القدرارات قدموا أهنم إىل املتجاوبني

 مجعيددة يف الربملدداين الوفددد مشدداركة بشددأن الربملددان إىل تقريددراً  املائددةب 67 وقدددم احلكومددة؛ إىلالقددرارات  مددنهم املائددةب
 .اجلمعية نتائج بشأن مناقشات أجرت بأهنا أفادت الربملانات من ،فقط املائةب 36 أن غري. دكا
 
 
 
 

 
 
  



77 

 

 
 مددددن املائددددةب 70 أن الددددردود تبددددنّي  الدددددويل، الربملدددداين االحتدددداد أعمددددال يف األعضدددداء مشدددداركة مبسددددألة يتعلددددق وفيمددددا

 أعمدال يف مشداركتها بشدأن ،املاضدية اخلمدس السدنوات يف األقدل علدى واحددة مناقشة عقدت ،املعنية الربملانات
 الربملداين لالحتداد نشداط كدل  عدن الربملدان يف تقدارير عممدت منهدا املائدةب 82 أن حدني يف الدويل، الربملاين االحتاد
 نشدداطاً  االستقصددائية الدراسددة علددى أجابددت الدديت الربملانددات مددن املائددةب 85 وحضددر. الربملددان فيدده شددارك الدددويل
 إىل باإلضددافة ،(ذلددك إىل ومددا اسددتماع، جلسددة عمددل، رشددةو  ،ندددوة) الدددويل الربملدداين لالحتدداد األقددل علددى واحددداً 

 العشددرين السددنوية الددذكرى، ب2017 عددام يف االحتفددال يعتزمددون بددأهنم ،املائددةب 58 وأفدداد ،النظاميددة اجلمعيددات
  .(IDD) للدميقراطية الدويل لليوم العاشرة والذكرى ،(UDD) الدميقراطية بشأن العاملي لإلعالن
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 الددددويل، الربملددداين االحتددداد أعمدددال يف مشددداركتها هبدددا تدددنظم الددديت لطدددرقعدددن ا حمدددددة أمثلدددة برملاندددات عددددة وقددددمت
 هددذه أن ومبددا. الدددويل الربملدداين االحتدداد أنشددطة عددن املعلومددات وتعمددم ،الدددويل الربملدداين االحتدداد جلمعيددات روحتّضدد
 ./1رقم / امللحق يف عليها االطالع فيمكن ألعضاء،إىل سائر ا بالنسبة أمهية ذات تكون قد األمثلة
شدكلت مصددر إهلدام  ،القدرارات مدن اوغريهد الددويل الربملداين االحتداد قدرارات أن ،أيضداً  االستقصداء نتدائج وتظهر
 .التشريعات تعديل أو/  و إنشاء إىل الرامية املبادرات ذلك يف مبا الربملانات، داخل ملموسة أنشطةللقيام ب

 

 

 

 الربملانددددددددات مدددددددن املائددددددددةب 60 حندددددددو أقددددددددر الصددددددددد، هدددددددذا يف
 بصددورة تددأثرت الربملانيددة القددرارات مددن عدددداً  بددأن ،املسددتجيبة
 يف الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد بعمددددل ،مباشددددرة غددددري أو مباشددددرة
 .املاضية اخلمس السنوات

 

  

 
 

 ملتابعددة حمددددة إجددراءات باختدداذ ،(املائددةب 58) املتجاوبددة الربملانددات نصددف مددن أكثددر أفدداد ذلددك، إىل باإلضددافة
 .الدويل الربملاين لالحتاد التابعة للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة قرارات

 

ا قدددمت داخددل أهندد الربملانددات مددن املائددةب 55 ذكددر
 الربملدددددداين االحتدددددداد بعمددددددل تتعلددددددق ائلبرملاناهتددددددا مسدددددد

 .الدويل
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 املتحدة األمم مع الربملاين التعاون عن أمثلة
 مدددن جمموعددة كبددرية ونفددذوا املتحدددة األمددم مددع تعدداونوا أهنددم ،(املائددةب 54) املتجدداوبني نصددف مددن أكثددر أوضددح
 التعداون هدذا علدى احملددة األمثلة ومن. (UNCT) املعنية القطرية املتحدة األمم أفرقة مع املشرتكة األنشطة
 :يلي ما بالذكر اجلدير
  عامكل   املتحدة لألمم العامةاجلمعية  األسرتايل الربملان من عضوانحيضر. 
 مبدا املدواد، بعدض الربازيلدي الندواب جملدس يف املدرأة وأماندة للمدرأة املتحددة األمدم هيئة نشرت الربازيل، يف 

 جملسدا ويعقدد. الربتغاليدة باللغة السياسة يف املرأة :2015 لعام الدويل الربملاين االحتاد خريطة ذلك يف
 .املتحدة األمم وكاالت مع منتظمة اجتماعات الربملان

 بددني املسدداواةندددوات حددول و  عمددل ورشددات يف الربملددان أعضدداء شددارك وفيجددي، ،أوروغددوا. ،شدديليت يف 
 املتحددددددددة لألمدددددددم القطريدددددددة األفرقدددددددة نظمتهدددددددا، والطاقدددددددة البيئدددددددة محايدددددددةو  ،اإلنسدددددددان حقدددددددوق ،اجلنسدددددددني

(UNCTs). 
 اإلمندددائي املتحددددة األمدددم برندددامج مدددع كثدددب  عدددن اإلندونيسدددي الندددواب جملدددس عمدددل (UNDP)، يف 

(. SDGs) املسددتدامة التنميددة أهددداف وتنفيددذ وضددع علددى اإلشددراف بشددأن للربملددانيني كتيددب  إعددداد
 مدددع أيضددداً  ويعمدددل العددداملي، املدددرأة بيدددوم لالحتفدددال املتحددددة األمدددم مدددع مشدددرتكة فعاليدددات اجمللدددس ويدددنظم
 .الالجئني محاية قضايابشأن  املعين (UNHCR) احمللي املفوضية مكتب

 لتعزيدددز القطدددر. املتحددددة األمدددم فريدددق مدددع مشدددرتك مشدددروع يف كجدددزء  حاليدددا الربملدددان يعمدددل منغوليدددا، يف 
 .احمللي احلكم

 والزراعدددة األغذيدددة منظمدددة مدددن بددددعم ،بدددريوالكدددونغرس يف  نظدددم ،2015 ندددوفمرب/  الثددداين تشدددرين يف 
(FAO،) الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف اجلوع ضد الربملانية للجبهة السادس املنتدى. 
 وتقددين مددايل وبدددعم ،معدداً  الدددويل الربملدداين واالحتدداد األوغنددد. الربملددان نظددم ،2017 مددارس/  آذار ويف 

 املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف بشدددأن إقليميدددة نددددوة ،(UNDP) اإلمندددائي املتحددددة األمدددم برندددامج مدددن
 .الكربى الصحراء جنوب فريقياإ لربملانات
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 الوطين املستوى على اجليدة املمارسات على أمثلة
 الدوطين، الصدعيد علدى اعملهد علدى الددويل الربملداين االحتداد تدأثري عدن حمدددة أمثلدة أيضداً  عديددة برملانات قدمت
 :املثال سبيل على

 بتغددري املعددين املتحدددة األمددم ملددؤمتر البلجيكيددة األولويددات بشددأن قددراراً  النددواب جملددس اعتمددد بلجيكددا، يف 
 حددول قددراراً  الشدديوخ جملددس أصدددر 2017 نيسددان/  أبريددل ويف ،(COP 21) 2015 لعددام املندداخ
 الربملددداين االحتددداد عمدددل إىل حتديدددداً  القدددراران ويشدددري. الناميدددة البلددددان يف للمدددرأة املدددايل االسدددتقالل تعزيدددز
 .املواضيع هذه بشأن الدويل

 مقددددم واسدددتخدم. 2016 عدددام يف الربملدددان يف اجلنسدددني بدددني املسددداواة أسدددبوع قدددانون اقدددرتح كنددددا،  يف 
 خمتلدددف مدددن الفعدددل ردود وتلقدددي للتشددداور الددددويل، الربملددداين لالحتددداد اجلمعيدددات العامدددة القدددانون مشدددروع
 .اقرتاحه بشأن الدويل الربملاين االحتاد أعضاء

 املسدددتدامة  التنميدددة أهدددداف لتنفيدددذ الدددوطين اجمللدددس إىل لالنضدددمام برملدددان، عضدددو تعيدددني مت تشددديلي، يف
(SDGs،) مبدا املمكندة، اإلجدراءات حتديدد هدو للمجلس الرئيس واهلدف. املعنية الوزارات ممثلي مع 
 .املستدامة التنمية ألهداف االمتثال لتحسني التشريعات، ذلك يف

 أهددداف تنفيددذ يف برملانيددة مهددام ألداء الربملددان أعضدداء مددن متخصددص عمددل فريددق أنشدد  إندونيسدديا، يف 
 .املستدامة التنمية

 يف املددرأة متثيددل لزيددادة ،2015 فربايددر/  شددباط يف حددزبني، مددن برملانيددة جمموعددة تشددكيل مت اليابددان، يف 
 بدني املسداواة لتعزيدز ،2016 عدام يف قدانون مشدروع تقددمي يف حموريداً  دوراً  لعبت اجملموعة وقد. الربملان
 يف املدددرأة بشدددأن الددددويل الربملددداين االحتددداد خريطدددة مدددن املقارندددة البياندددات وكاندددت. السياسدددة يف اجلنسدددني
 .الربملانية اجملموعة من أجل عمل للمعلومات أساسياً  مصدراً  السياسة،

 منتدددى واجتماعدات الددويل، الربملداين العامدة لالحتداد اجلمعيدات يف الكويتيدون املنددوبون شدارك أن بعدد 
 إىل ودعدوا الشدباب، مشداركة عدن نشدطني مدافعني أصبحوا الدويل، الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني
 .والتعليم الرياضة مثل بالشباب وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط جماالت يف حقيقية إصالحات إجراء

 أكتدوبر/  األول تشدرين لالحتداد الربملداين الددويل يف 133العامدة الددد  اجلمعية وقرارات مناقشات وعقب 
 تعدددديل أجدددل مدددن اهلجدددرة، قدددانون إلصدددالح قدددانون مشدددروع املكسددديكي الشددديوخ جملدددس قددددم ،2015
 .الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدولية للمعايري وفقا القانون
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 الوضدع اإلنسدداين  بشدأن 2016 ندوفمرب/  الثداين تشدرين يف اقرتاحداً  الندواب جملدس أصددر نيوزيلنددا، يف
 الددويل، الربملداين لالحتداد 135العامدة الددد  اجلمعيدة اختذتده الدذ. مسدتوحى مدن القدرار ،سوريا يف اخلطري
 .املوضوع نفس بشأن 2016 أكتوبر/  األول تشرين يف

 للمنظددددور املراعيددددة للربملانددددات الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد عمددددل خطددددة تنفيددددذ أدى روسدددديا االحتاديددددة، يف 
 17 إىل باملائدددة 10 مدددن) الشددديوخ جملدددس يف النسددداء عددددد زيدددادة إىل األخدددرية، السدددنوات يف اجلنددددر.
 .املستوى الرفيعة املناصب يف ذلك يف مبا ،(باملائة

 املوازنددة تفددي أن علددى يددنص الددذ. العددام، املددال إدارة قددانون األوغنددد. الربملددان سددن ،2015 عددام يف 
 وأولئددك اإلعاقددة، ذو. األشددخاص والفتيددات، الفتيددان والنسدداء، الرجددال مددن كددل  باحتياجددات الوطنيددة
 .التمييز أو احلرمان من أخرى أشكال من يعانون الذين

 يف 2017 لعدام السدنوية الربملانيدة االسدتماع جلسدة يف نائبدان برملانيدان شداركا قام املتحدة، اململكة يف 
 عودهتمددا لدددى ،2030 عددام جدددول أعمددال سددياق يف احمليطددات علددى احلفددا  بشددأن املتحدددة، األمددم
 وأثددارا املسددتدامة، التنميددة أهددداف مددن /14اهلدددف رقددم / بشددأن أنشددطة حبملددة املتحدددة، اململكددة إىل
 الوطنيدة، البيئيدة التددقيق جلندة إىل أحددمها وانضدم. املعنيدني املتحدة اململكة وزراء مع القضايا من عدداً 
 علدددى شدددجعت كمدددا.  2017 أبريدددل/  نيسدددان يف نشدددر ، احملميدددات البحريدددة عدددن تقريدددراً  أصددددرت الددديت
 .احمليطات محاية إىل احلاجة بشأن الربملان يف مناقشة إجراء

 

 .اجليدة باملمارسات الكاملة القائمة/، 2امللحق رقم / يف ردوي
 

 املنتسبون األعضاء اختذه الذي اإلجراء
 هلدا كدان  الديت ،الددويل الربملداين االحتداد بأعمدال يتعلق فيما املتخذة اإلجراءات عن أيضاً  املنتسبون األعضاء أبلغ
 للددددول املشدددرتكة الربملانيدددة اجلمعيدددة تعتدددزم املثدددال، سدددبيل فعلدددى. الوطنيدددة الربملاندددات يف مباشدددر غدددري أو مباشدددر أثدددر

 سمكددرّ  بطرسددربغ تسددان يف مددؤمتر عقددد(، IPA CIS) )الكومنولددث( املسددتقلة الدددول رابطددة يف األعضدداء
 اجملتمدددددع ،والبلديدددددة اإلقليميدددددة السدددددلطات ،األعضددددداء الربملاندددددات مبشددددداركة ،(IDDلليدددددوم الددددددويل للدميقراطيدددددة )

 اجلمعيددة ترمجددت ذلددك، إىل وباإلضددافة. اإلعددالم ووسددائل الطددالب، املدددين، اجملتمددع املظددامل، وأمندداء ،األكددادميي
 الددذا  التقيدديم أدوات جمموعددةاللغددة الروسددية،  إىل، املسددتقلة الدددول رابطددة يف األعضدداء للدددول املشددرتكة الربملانيددة
 الددويل الربملداين االحتداد منشورات وقشتونُ . املستدامة التنمية وأهداف الربملانات بعنوان الدويل الربملاين لالحتاد
 املشدددرتكة الربملانيدددة لجمعيدددةل تدددابعتني دائمتدددني جلنتدددني جاندددب مدددن" للربملدددانيني كتيدددب:  اإلنسدددان حقدددوق" بعندددوان
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 وجلندددة ،الددددويل والتعددداون السياسدددية الشدددؤون جلندددة -)الكومنولدددث( املسدددتقلة الددددول رابطدددة يف األعضددداء للددددول
 .اإلنسان وحقوق االجتماعية السياسة

 

/  األول كدددانون  يف نظددم أندده ،(PARLATINO) الكدددارييب البحددر ومنطقددة الالتينيدددة أمريكددا برملددان وأفدداد
. املسدتدامة التنميدة أهدداف بشأن ناجحة إقليمية ندوة الدويل، الربملاين االحتاد مع باالشرتاك ،2016 ديسمرب
 وتعهددددوا ،املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف بتحقيدددق املرتبطدددة والتحدددديات الفدددرص بشدددأن األفكدددار املشددداركون وتبدددادل

 قددرار اعتمدداد بأمهيددة أيضدداً  واعرتفددوا. بلددداهنم يف الدددويل الربملدداين لالحتدداد الددذا  التقيدديم أدوات جمموعددة باسددتخدام
 متابعدددة بشدددأن النمدددوذجي الربملددداين الربملدددان قدددرار عقدددب ،برملدددان كدددل  يف املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف بشدددأن برملددداين
 ندوفمرب/  الثداين تشدرين يف نفسده املوضدوع بشدأن ثانية إقليمية ندوة عقد املتوقع ومن. املستدامة التنمية أهداف
2017. 

 

 اجلديدة اإلبالغ طريقة
 أكثددددر آليدددة تنفيدددذ يف االحتددداد أعضددداء يرغدددب قددددد ،2017 لعدددام اإلبدددالغ لعمليدددة املشدددجعة النتدددائج إىل بدددالنظر
 :حيث ،تنظيماً 
 حتديددد وميكددن. سددنوات أربددع كددل  مبعدددل مددرة دوريددة، تقددارير تقدددمي االحتدداد أعضدداء مجيددع مددن َسددُيطلب .1

 إمكانيددة أيضدداً  سيضددمن وهددذا) األجبددد. الرتتيددب حسددب سددنة كددل  تقريددراً  سدديقدمون الددذين األعضدداء
 (.املتوقع لتقرير كل عضو املوعد بشأن التنبؤ

واحدددد أو أكثدددر مدددن قدددرارات )قدددرار( أو ملتابعدددة  عضدددو، برملدددان بددده قدددام مدددا علدددى الددددور. التقريدددر سدددريكز .2
خددالل الفددرتة الدديت انقضددت منددذ آخددر تقريددر قدمدده  املعتمدددة، الدددويل الربملدداين مقددررات )مقددرر( االحتدداد

 :يلي ملا الربملانية املتابعة على الوطنية التقارير سرتكز مث ذلك العضو. من
 الدائمة؛ اللجان قرارات 
 الطارئ؛ بندالب املتعلقة القرارات 
 العامة؛ للمناقشة اخلتامية الوثائق 
 للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة قرارات (CHRP)؛ 
 للمنظدددور املراعيدددة للربملاندددات 2012 لعدددام الددددويل الربملددداين االحتددداد عمدددل خطدددة مثدددل) العمدددل خطدددط 

 ؛(در.اجلن
 الشباب؛ الربملانيني ومنتدى ،الربملانياتالنساء  منتدى مبادرات 
 ؛(والوطنية اإلقليمية الندوات مثل) املتخصصة لالجتماعات اخلتامية الوثائق 
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 األخرى الدويل الربملاين االحتاد هيئات قرارات. 
 

 تقدددارير تقددددمي أيضدددا االحتددداد أعضددداء بوسدددع سددديكون ،(لزاميدددةاإل) الدوريدددة اإلبدددالغ آليدددة إىل باإلضدددافة .3
 .املتابعة إجراءات بشأن طوعية

 

 وسدتكفل ،التنداويب النظدام هدذا إطدار يف التقارير تقدمي برصد التنفيذية واللجنة اجليوسياسية اجملموعات وستقوم
وضدع موضدع وي اجلديدد النظدام طبقيُ وَسد .التقدارير بتقددمي املتعلقدة بالتزامداهتم الددويل الربملداين االحتداد أعضاء وفاء

 اإلبددالغ طريقددة فددإن ،األمددر ذلددك جنددح مددا وإذا. 2018 مددارس/  آذار مددن اعتبدداراً  األعضدداء مجيددع علددىالتنفيددذ 
 .الدويل الربملاين لالحتاداألساسي واللوائح  النظام يف ستنعكس اجلديدة

 

 علدى هدم 2018 لعدام التقدارير تقددمي عمليدة يف املشاركة إىل سيتم دعوهتم الذين األعضاء فإن تقدم، ملا ووفقا
 :التايل النحو

 

 :اإلفريقية اجملموعة
 جدددزر الوسدددطى، أفريقيدددا مجهوريدددة الكدددامريون، فدددريد.، كدددابو  و،سدددفا بوركيندددا بوتسدددوانا، بدددنن، أنغدددوال، ،اجلزائدددر 
 .الدميقراطية الكونغو مجهوريةو  ديفوار، كوت  الكونغو، تشاد، ،  القمر

 

 العربية اجملموعة
 .الكويتو  األردن، العراق، ،  مصر البحرين،

 

 اهلادئ واحمليط آسيا جمموعة
 .الدميقراطية الشعبية كوريا  مجهورية الصني، كمبوديا،  بوتان، ش،بنغالد ،  أسرتاليا أفغانستان،

 

 أوراسيا جمموعة
 .وروسيا البيضاء أرمينيا،

 

 والكارييب الالتينية جمموعة أمريكا
 .وكوبا وستاريكا،ك  ولومبيا،ك  الربازيل، بوليفيا،

 
 
 
 

 +12 جمموعة
 الدددمنارك، التشدديكية، اجلمهوريددة قددربص، كرواتيددا،  بلغاريددا، واهلرسددك، البوسددنة بلجيكددا، النمسددا، أندددورا، ألبانيددا،
 .فرنساو  إستونيا،
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 اختدداروا الدددويل الربملدداين االحتدداد داخددل االنتخابددات وألغددراضتني، جيوسياسددي جممددوعتني إىل ينتمددون أعضدداء  
 .اجملموعة هذه
 ألغدددددراضجمموعدددددة علدددددى أخدددددرى  تفضددددديلهم عدددددن يعربدددددوا ومل جيوسياسددددديتني جممدددددوعتني إىل ينتمدددددون أعضددددداء   

 .االنتخابات
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العامااة  للجمعيااات الاادويل، واسااتعداداهتا الربملاااين لالحتاااد الوطنيااة اجملموعااات عماال تنظاايم بشااأن املاضااية اخلمااس الساانوات يف الوطنيااة املمارسااات عاان أمثلااة
 الدويل الربملاين االحتاد املتعلقة بأنشطة املعلومات وتعميم الدويل، الربملاين لالحتاد

 

 النتائج اإلجراءات العضو
 اجتماعدددددات دّعدددددويدُ  الشددددديوخ مبجلدددددس الربملانيدددددة الدبلوماسدددددية قسدددددم يدددددنظم األرجنتني

 الددويل الربملداين الحتدادالعامدة ل معيداتاجل وأنشطة مبواضيع تتعلق ،منتظمة
 هدددددذه وتسددددداهم. الددددددويل الربملددددداين االحتددددداد فعاليدددددات مدددددن وغريهدددددا ،املقبلدددددة

 ومشداركة اهتمدام علدى وتركدز فعاليدة، لكدل الوثدائق إعدداد يف االجتماعات
 .النواب

العامدة  معيداتاجل حضدور قبدلبشدكل مسدتفيض  الدوطين الوفديتم إحاطة 
 أكثدر مشداركة علدى ينطدو. الدذ. األمدر ،فعالياتدهو  الددويل الربملداين الحتدادل

 .الدويل الربملاين االحتاد أنشطة يف جيداً  توثيقاً  موثقة ومسامهات تنسيقاً 

 الحتددددادالبلجيكيددددة لدددددى ا الربملانيددددة للمجموعددددة التنفيددددذ. املكتددددب يددددنظم بلجيكا
 لالحتددددادعامددددة  مجعيددددة كددددل  قبددددل اجتمدددداعني أو اجتماعدددداً  ،الدددددويل الربملدددداين
 .الدويل الربملاين
 طدددارئ، بنددددل النهدددائي االقدددرتاح تناوهلدددا تميددد الددديت املعتدددادة املواضددديع وتشدددمل
موضددددددوع حمتمددددددل  اقددددددرتاح القددددددرارات، مشدددددداريع علددددددى التعددددددديالت عددددددرض

 الرتشدددديحات الدائمددددة، للجددددان املقبلددددة للقددددرارات مقددددرر أو/  وللمناقشددددة، 
 .إخل ...العامة املناقشة يف الكلمة سيتناولومن  للشواغر،

 
 

 :مبا يلي بلجيكا ، قامتاملاضية اخلمس السنوات يف
 132 و 131) حديثددة مجعيددات ثددالث اقددرتاح ثالثددة بنددود طارئددة يف -

 مت اعتمادها مجيعاً؛( 136 و
 مقدددرر مدددع منهدددا مخسدددة قبدددل الدائمدددة، للجندددة لقدددرار بندددود اقدددرتاح سدددتة -

 للنقداش كموضدوع  الحق وقت يف السادس البند تناول ومت. بلجيكي
 رئيسياً؛ متحدثاً  املقرتح املقرر كان  حيث نقاش، حلقة يف
 .الدويل الربملاين لالحتاد الفرعية/  املنتخبة اهليئات خمتلف يف ممثلة -

CL/201/5(b)-R.1 
 1 لحقامل
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 النتائج اإلجراءات العضو
 هبددا خاصددة صددفحة الددويل الربملدداين االحتددادلددى  البلجيكيددة موعددةاجمل لددى بلجيكا

 .البلجيكي االحتاد. للربملان اإللكرتوين املوقع على
 االحتددداد عدددن عامدددة معلومدددات ،اللغدددة الثنائيدددة اإللكرتونيدددة الصدددفحة وتقددددم
 الددددددددويل الربملددددددداين االحتدددددددادلدددددددى  البلجيكيدددددددة موعدددددددةواجمل الددددددددويل الربملدددددداين
 للربملدان الثنائية الصداقة جمموعات من العديد عن ذلك يف مبا وأنشطتها،
 الربملددداين االحتدددادلددددى  البلجيكيدددة موعدددةاجمل أيضدددا تدددديرها الددديت االحتددداد.،
 .الدويل
 الربملدددداين االحتدددداد منشددددورات علددددى الضددددوء اإللكددددرتوين املوقددددع يسددددلط كمددددا
 قدددد الددديت الددددويل الربملددداين لالحتددداد القادمدددة واالجتماعدددات ،األخدددرية الددددويل
 .البلجيكي للربملان أمهية ذات تكون

 .وقراراته الدويل الربملاين االحتاد بأنشطةأكثر اطالعاً  الربملان أعضاء
 الربملددددان أعضدددداء قبددددل مددددن أساسدددداً املوقددددع اإللكددددرتوين  صددددفحة وتسددددتخدم
 جدزء هدي الديت البلددان سدفارات مثدل) آخرين وشركاء البلجيكي االحتاد.

 (.ثنائية برملانية صداقة جمموعة من

 الددويل الربملداين االحتدادلددى  البلجيكية موعةاجمل بدأت ،2017 عام ويف 
التابعدددددة  (CHRP) جلندددددة حقددددوق اإلنسدددددان للربملددددانيني قددددرارات بإحالددددة

 يف الثنائيدددة الربملانيدددة الصدددداقة جمموعدددة رئددديس إىل ،الددددويل الربملددداين الحتدددادل
 .القرارات مبتابعة صريح طلب مع املعين، البلد
 وزارة يف املعددددين القطددددر. املكتددددب إىل مباشددددرة اللجنددددة قددددرارات حتددددال كمددددا

 .اخلارجية وزير مكتب إىل وكذلك البلجيكية اخلارجية

( التابعددة CHRPجلنددة حقددوق اإلنسددان للربملددانيني ) علددى املعروضددة القضدداياتددوىل 
 اإلنسدان حبقوق املتعلقة القرارات وتّبلغ االهتمام، من الدويل، املزيد الربملاين لالحتاد
 اإلنسدان حقدوق حلمايدة عمليداً  الربملداين التضدامن مبددأ ويطبق. املعنية السلطات إىل

 .عنها والدفاع تهديد،للربملانيني الذين يتعرضون لل
 بشأن اخلارجية، وزير من األقل على واحداً  رداً  البلجيكي الشيوخ جملس تلقى وقد

 .املعين البلد يف اإلنسان حبقوق تتعلق حمددة بقضية يتعلق فيما املتخذة اخلطوات
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 النتائج اإلجراءات العضو
 

 الربازيل
 برتمجددددة ،بانتظددددامو  الدددددويل الربملدددداين الحتدددداددى الدددد الربازيليددددة اجملموعددددة تقددددوم
 جددددداول ،دعدددوات احلضدددور) الدددددويل الربملددداين االحتددداد مددددن الدددواردة الوثدددائق

 مددددع اجمللسددددني كددددال  يف االجتماعددددات وتنسددددق ،(ذلددددك إىل ومددددا األعمددددال،
 .وفعالياته الدويل الربملاين االحتاد اجتماعات يف سيشاركون الذين النواب

وفعالياتده، أكثدر  الددويل الربملداين االحتداد مجعيات حتضر اليت الوطنية الوفود
 .الدويل الربملاين االحتاد بعملاطالعاً 

 الدددويل الربملدداين الحتدداددى الدد الربازيليددة اجملموعددة دعيددت ،2016 عددام يف 
 الشدددددديوخ جملددددددس يف الرقميددددددة للمكتبددددددات األول املنتدددددددى يف املشدددددداركة إىل

 الددويل الربملداين لالحتداد العداملي اإللكدرتوين الربملدان تقريدر وتقدمي ،االحتاد.
 .2016 لعام

، الربملددان داخددل الوضددوح مددن مزيددداً  الدددويل الربملدداين االحتدداد عمددل اكتسددب
 .اجلمهور وبالنسبة إىل عامة

 الحتدددددادالعامدددددة ل معيدددداتاجل أثنددددداء إحاطددددة جلسدددددات الددددوطين الوفدددددد يعقددددد كندا
 مسدائلبنداء مواقفده حدول و  ،االجتماعدات خمتلدف ملناقشة ،الدويل الربملاين
 علددددى تعليقدددداتال الوفدددد أعضدددداء مجيدددعيتشددددارك و . الددددويل الربملدددداين االحتددداد
 ردود تلقدىيو . املقرتحدة والتعديالت الدويل الربملاين االحتاد قرارات مشاريع
 .الوفد داخل اآلراء يف توافق إىل التوصل يتم حىت مناقشتهايتم و  الفعل

والوصدول . الوفدد أعضداء جلميدع الددويل الربملاين االحتاد بعمل أعمق معرفة
 .الوفدإىل تنسيق أفضل للمداخالت اليت يقدمها 

 مجعيددة كددل  قبددل الصددلة ذات احلكوميددة اإلدارات مددع اجتماعدداً  الوفددد يعقددد 
 املواضدديع خمتلددف، مددن أجددل اطالعهددم علددى الدددويل الربملدداين لالحتددادعامددة 
 .العامة اجلمعية ستعاجلها اليت

 .تفاعالً  وأكثر استعداداً  أكثر املندوبونيصبح 
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 اجتمداع كدل  يف الربملدان أنشدطة بشدأن اإلنرتندت شدبكة على صفحة توجد تشيلي

 الدددويل الربملدداين االحتدداد جمموعددة تعددد كمددا.  الدددويل الربملدداين االحتدداد يعقددده
 .نشاط كل  عن تقريراً 

 االحتدداد اجتماعددات أعمددال جدددول علددى االطددالع املددواطنني جلميددع ميكددن
 .والنتائج ،نوقشت ليتوالقضايا  ،الدويل الربملاين

 مواضديع بشدأن ،تنسديقية اجتماعدات الددويل الربملاين االحتاد جمموعة تعقد قربص
 .وأنشطتها املقبلة الدويل الربملاين االحتادالعامة  معياتاجل

 ذات واملواضدديع، وتوزيددع املهددام، الددوطين الوفددد أعضدداء بددني التنسدديق زيددادة
 .األمهية

 يعقددد فإندده الدددويل، الربملدداين االحتددادأحددد فعاليددات  مددن الوفددد يعددود عندددما فيجي
هددذه  خددالل والنتددائج ،املثددارة القضدداياب النددواب مجيددع إلبددالغ عمددل ورشددة
 .الفعالية

أكثددر  وبشددكل وقشددت،نُ  الدديت احليويددة بالقضددايا وعيدداً  أكثددر الربملددان أعضدداء
 .الدويل الربملاين االحتاد عملأكثر وعياً ب ،عمومية

 الددويل الربملداين االحتدادالفنلنديدة لددى  موعدةاجمل يف أعضداء الربملانيني مجيع فلندا
 أعضدددداء ويشددددارك. اجملموعددددة جملددددس يف ممثلددددون ،الربملانيددددة الشددددعب ومجيددددع
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معياتاجل يف فعاليةب اجمللس

 يف احلزبيددددة اجملموعددددات متثيددددل مددددع الوفددددد يف األمدددداكنختصدددديص  ويتناسددددب
 .الربملان
 
 
 

 عمددل حددول املعلومددات مددن معددني مسددتوى احلزبيددة اجملموعددات مجيددعلدددى 
 .الربملان موقف يف منها كل  أفكار وتنعكس الدويل، الربملاين االحتاد
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 يف (Bundestagللربملددددان االحتدددداد. يف أملانيددددا ) املفتددددوح اليددددوم خددددالل أملانيا

 واملواطنددددون علددددى أعمددددال الربملددددان أعضدددداء مجيددددع طلددددعي سددددبتمرب،/  أيلددددول
 .(IDD) للدميقراطية الدويل ليومذكرى او  الدويل الربملاين االحتاد

 النددددواب إىل مجيددددع ، بالنسددددبةالدددددويل الربملدددداين االحتدددداد بعمددددل أعمددددق معرفددددة
 .واملواطنني

جدددرى تعددداون وثيدددق بدددني أعضددداء اللجندددة الربملانيدددة الدائمدددة اخلاصدددة حبمايدددة  اليونان
البيئة و وزير البيئة لتحضري مشاركة اليونان يف مدؤمتر األمدم املتحددة للتغدري 

 املناخي واجتماعاهتا الربملانية ذات صلة.

الندددواب هدددم أصدددحاب املصدددلحة الناشدددطني يف حتديدددد املوقدددف الدددوطين مدددن 
 اخي، تشمل املشاركة الوطنية وجهة نظر برملانية. التغري املن

نشر بياندات صدحفية علدى موقدع الربملدان اليونداين ومت توزيعده علدى اإلعدالم  
الوطين قبل مشاركة الوفدد يف اجتمداع االحتداد الربملداين الددويل وعندد انتهداء 

 البعثة.

ويل ميكن للمواطنني احلصول على جددول اجتماعدات االحتداد الربملداين الدد
 واملسائل اليت متت مناقشتها والنتائج.

 بانتظددددام اإلندونيسدددي الندددواب جمللدددس الدددددويل الربملددداين التعددداون جلندددة تعقدددد اندونيسيا
 الحتدددددادالعامدددددة ل معيددددداتاجل إىل الدددددوطين الوفدددددد مدددددع حتضدددددريية اجتماعدددددات
 واملنظمدات احلكوميدة اإلدارات مدن املتحددثون دعىَ يُ  كما.  الدويل الربملاين
 حدددددول للمناقشدددددات خالتامدددددد تقددددددمي إىل ،الصدددددلة ذات احلكوميدددددة غدددددري

 األخددرى واالجتماعددات ،الدائمددة واللجددان ،العامددة املناقشددات يف مواضدديع
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معياتاجل يف

 الددددويل الربملددداين الحتدددادالعامدددة ل معيددداتشدددارك يف اجلت الددديت الوفدددودتكدددون 
 فعاليددات يف سددتناقش الدديت القضددايا بشددأن منسددق هنددج وهلددا ،أكثددر اطالعدداً 

 احلكومددة مدن خالتامدد الربملددان موقدفتضدمن وي. الدددويل الربملداين االحتداد
 .املدين واجملتمع
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مجهوريااااااااااااااااة 
إياااااااااااااااااااااااااااران 
 اإلسالمية 

 االحتداد قدرارات، الددويل الربملاين االحتاداإليرانية لدى  موعةاجمل رئيس يقدم
 يف الربملدان رئديس إىل ،مجعية كلمقرراته، اليت يتخذها يف  و  الدويل الربملاين
اً  تقريددر  اجمللددس رئدديس ويرسددل. اجلمعيددة انتهدداء مددن أسددبوع مددن أقددل غضددون

 اللجدددان إىل ،الددددويل الربملددداين لالحتددداد تابعدددة دائمدددة جلندددة كدددليصددددر عدددن  
 .وإجراءاهتا معلوماهتا على للحصول الصلة ذات الربملانية

 ذات الربملانيدة اللجدان مع الدويل الربملاين االحتاد ومقررات قراراتمشاركة 
 .الصلة

 وفددها ملرافقدةللتغطيدة اإلعالميدة،  فريقداً  للكويدت الوطنيدة اجلمعية ختصص الكويت
 االحتدداد فعاليددات مددن وغددريه الدددويل الربملدداين الحتددادالعامددة ل معيدداتاجل إىل

 هدددددذه يف اليوميدددددة األنشدددددطة عدددددنهبددددددف تقددددددمي تقدددددارير  ،الددددددويل الربملددددداين
 .الفعاليات

 الوطنيدددة اجلمعيدددة وفدددود مشددداركة بأمهيدددة يتعلدددق فيمدددا الدددوعي مسدددتوى ارتفدددع
 مدددددن وغريهدددددا ،الددددددويل الربملددددداين الحتدددددادالعامدددددة ل معيددددداتاجل يف ،الكويتيدددددة
 .الدولية الربملانية الفعاليات

 املعدين الربملداين املدؤمتر يف منددوبون شارك ،2017 ويوني/  حزيران 21 يف لوكسمبورغ
 يف قددتعُ  علنيدة اسدتماع جلسدة يف(، WTO) العامليدة التجارة مبنظمة
 .العاملية التجارة منظمة وعمل احلرة التجارة مستقبل ، حولالربملان

 االجتمداع هدذا أعمدال جددول، على واملواطنني الربملان أعضاء مجيع يطلع
 .ونتائجها وقشتنُ  اليت واملسائل الدويل، الربملاين لالحتاد اخلاص

 الربملداين الوفدد مدع منتظمة اجتماعات الدويل الربملاين لالحتاد الوطنية اجملموعة تعقد املكسيك
 اجلمعيددات وأنشددطة وتندداقش مواضدديع. الدددويل الربملدداين العامددة لالحتدداد اجلمعيددات إىل

 بعمددل املتعلقددة القضدايا عددن وفعالياتدده، فضدالً  الدددويل القادمدة الربملداين العامدة لالحتدداد
 يف النواب ومشاركة مسؤوليات االجتماعات هذه يف وتقرر. الدويل الربملاين االحتاد

 .حمددة اجتماعات

فعالياتده و  الربملداين الحتدادالعامدة ل ةمعيداجل حيضر الذ. الربملاين الوفديكون 
 .تناقشسُ  اليت املوضوعات بشأن منسق هنج وله ،أفضل اطالعاً 
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، علددى إبقدداء النددواب الشدديوخ جمللددس التددابع الدوليددة الدراسددات مركددز يعمددل املكسيك

 .الدويل الربملاين االحتاد فعاليات على مطلعني
 الحتدددادالعامدددة ل معيددداتاجل يف جتدددر. الددديت باملناقشدددات الندددواب إبدددالغ يدددتم

 الربملدداين االحتدادبفعاليدات  مسدبقاً  إبالغهدم ويدتم ،فعالياتدهو  الددويل الربملداين
 يف باملشداركة اهتمدامهم عدن اإلعدراب إمكانيدة هلدم يتديح مدا املقبلدة، الدويل
 .مسامهاهتم وإعداد االجتماعات هذه

 عدددة ،الدددويل الربملدداين الحتددادالعامددة ل معيدداتاجل حتضددر الدديت الوفددود تعقددد ُعمان
 .الدويل الربملاين لالحتادعامة  مجعية كل  خالل ثنائية اجتماعات

 .الربملانية العالقاتتعزيز 

روساااااااااااااااااااااااايا 
 االحتادية

 تقريددراً  ،الدددويل الربملدداين لالحتدداد جمموعددة روسدديا االحتاديددة مددن عضددو يقدددم
 اختدذهتا اجملموعدة  الديت اإلجراءات؛ يتعلق بداالحتاد جمللس العامة اجللسة إىل

 بعددد مباشددرة التقريددر قدددمويُ . الدددويل الربملدداين الحتددادالعامددة ل ةمعيدداجل خددالل
 .الدويل الربملاين لالحتادعامة  مجعية كل
 

 والقدددددرارات ،جدددددرت الددددديت باملناقشدددددات الربملدددددان أعضددددداء مجيدددددع إبدددددالغ يدددددتم
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معياتاجل يف ،املتخذة

 احلكوميدددددة غدددددري املنظمدددددات مدددددع الددددددويل الربملددددداين االحتددددداد جمموعدددددة جتتمدددددع 
 الربملددددداين الحتدددددادالعامدددددة ل ةمعيددددداجل قبدددددل انعقددددداد ،األكادمييدددددة واملؤسسدددددات

 .الدويل

، أكثددر الدددويل الربملدداين الحتددادالعامددة ل معيدداتاجل حتضددر الدديت الوفددودتكددون 
 االحتداد فعاليدات يف سدتناقش الديت القضدايا بشدأن منسق هنج وهلا اطالعاً،
 األكدددددادمييني مدددددن مددددددخالت الدددددوطين املوقدددددف ويشدددددمل. الددددددويل الربملددددداين
 .املدين واجملتمع
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 عددن الربملدان إىل تقريددراً  ،الددويل الربملداين الحتددادلددى  السددويد. وفددال يقددم السويد

 يف مشدداركته ذلدك يف مبددا أنشدطته مجيددع عدن، اخلارجيددة الشدؤون جلنددة طريدق
 اجلمعيدددة تقريدددر الربملدددان نددداقشيو . الددددويل الربملددداين الحتدددادالعامدددة ل ةمعيددداجل

 .ونتائجها العامة

 الحتدددادالعامدددة ل معيدددات، اجل مبناقشدددات الربملدددان أعضددداء مجيدددع إبدددالغ يدددتم
 وقراراهتا. الدويل الربملاين

 داخدددل السدددنة يف مدددرتني االحتددداد عمدددل يدددتم تنظددديم نددددوات إعالميدددة حدددول 
 .الربملان

 ،الددددددويل الربملددددداين االحتدددددادأكثدددددر اطالعددددداً، حدددددول  الربملدددددان أعضددددداءيكدددددون 
 .اليومي عملهم يف هلم مفيدة تكون أن ميكن اليت والطريقة

، الدددويل الربملدداين االحتدداد وفدددالددذين شدداركوا ضددمن  الربملددان أعضدداء يطددرح 
 مجعيددددات يف نوقشددددت الدددديت املسددددائل حددددول ،املعنيددددني الددددوزراء علددددىقضددددايا 
 .الدويل الربملاين االحتاد

 الحتددادالعامددة ل معيدداتاجل يف جتددر. الدديت املناقشدداتب ،النددواباطددالع  يددتم
 الربملداين االحتداد قرارات تنفيذ يفاملشرتكة  املعنية والوزارات ،الدويل الربملاين
 .مسؤوليتها لوحتمّ  الدويل

 ات ذات واالجتماعددد الددددويل الربملددداين الحتدددادالعامدددة ل ةمعيددداجل حضدددور قبدددل تايالند
 دعىوتُد. التحضدريية االجتماعدات مدن سلسدلة الدوطين الوفدد يعقد الصلة،
 املعلومددات وتقدددم االجتماعددات هددذه عقددد إىل املعنيددة احلكوميددة الوكدداالت
 .الصلة ذات واملدخالت

 ومفيدددة دقيقددة معلومددات ،الصددلة ذات احلكوميددة الوكالددة مددن الوفددد يتلقددى
 معيداتاجل يف دوره أداء من يتمكن حىت املوضوعات خمتلف عن ،مباشرة
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل

 العامدددة لالحتددداد اجلمعيدددات يف التايالنديدددة وأدائهدددا الوفدددود مشددداركة نشدددر تقدددارير عدددن 
 علدى الربملدان موقدع طريدق عدن وتعميمها الصلة، ذات الدويل واالجتماعات الربملاين
 أعضداء مجيدع علدى أيضداً  التقدارير هذه تعمم ذلك، إىل وباإلضافة. اإلنرتنت شبكة
 .الصلة ذات العامة والوكاالت الربملان

 ،جددددددرت الدددددديت باملناقشددددددات احلكددددددوميني واملسددددددؤولني النددددددواب إبددددددالغ يددددددتم
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معياتاجل خالل اختذت اليت والقرارات
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 األجنبيدة الوفدود من ممكن عدد أكرب للقاء جهوداً  نديةالتايال الوفود تبذل تايالند

 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معياتاجل خالل
العامدة  معيداتاجل أثنداء الثنائية التفاعالت دومتهّ . الربملانية العالقات تتعزز
 .والزيارات التبادالت من ملزيدمن أجل ا  الطريق ،الدويل الربملاين الحتادل

اإلمااااااااااااارات 
العربيااااااااااااااااااااااة 

 املتحدة

 ،الدددددويل الربملدددداين الحتدددداددى لدددد املتحدددددة العربيددددة اإلمددددارات جمموعددددة تعقددددد
 كددل  بعددد الصددلة ذات اإلماراتيددة الربملانيددة اللجددان مددع منتظمددة اجتماعددات

 ومقددررات قددرارات بتوزيددع تقددوم كمددا.  الدددويل الربملدداين لالحتددادعامددة  مجعيددة
 املقرتحددددات تنفيددددذ ومتابعددددة ،املعنيددددة اللجددددان بددددني الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد
 .الدويل الربملاين االحتاد اجتماعات خالل الوطين الوفد من املقدمة

العامددة  معيدداتاجل يف جتددر. الدديت باملناقشددات علمدداً  الربملانيددة اللجددان حُتدداط
 علددى عملهددا علددى تددؤثر أن ميكددن الدديت القددراراتو  ،الدددويل الربملدداين الحتددادل

 يف الوفدددددددد يقددددددددمها الددددددديت املقرتحدددددددات متابعدددددددة وجيدددددددر.. الدددددددوطين الصدددددددعيد
 .فعالية كل  بعد الربملان يف الدويل الربملاين االحتاد اجتماعات

 أوغندا
 

 الشدددددبكة علدددددى الددددددويل الربملددددداين االحتددددداد قدددددرراتم جلميدددددع جملددددددمت إنشددددداء 
 مثدددل أخدددرى رئيسدددية وثدددائق هجبدددوار  ووضدددعت ،األوغندددد. للربملدددان الداخليدددة
 قددرارات حتميددل يددتم كمددا.  لددوائح اإلجددراءات الربملانيددةو  األوغنددد. الدسددتور
 أعضدداء مددن عضددو كددلاحلاسددب الشخصددي ل علددى الدددويل الربملدداين االحتدداد
 " الربملان

 االحتدداد قددرارات إىل بسددهولة الوصددول الربملددانيني واملددوظفني للربملددانيني ميكددن
 .التشريعية العملية خالل، لالستناد إليها الدويل الربملاين

 االحتددداد قدددرارات بإحالدددة ملزمدددون ،الددددويل الربملددداين االحتددداد جمموعدددة أعضددداء 
 ومعظدددم) فيهددا أعضدداء هددم الدديت اللجددان إىل ،الصددلة ذات الدددويل الربملدداين
 (.اللجان يف معاجلتها تتم التشريعية األعمال

 مدداوالت خدالل وجه أفضل على الدويل الربملاين االحتاد قرارات دمج يتم
 علددددى اآلخددددرين الربملدددان أعضدددداء إطددددالع ويدددتم. التشددددريعي والعمددددل اللجندددة

 وعلددى ،الددويل الربملداين الحتددادالعامدة ل معيداتاجل يف جتددر. الديت املناقشدات
 .الصلة ذات الوطنية اللجان مداوالت خالل تتخذ اليت القرارات
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 الدويل الربملاين االحتاد عمل ملتابعة املاضية اخلمس السنوات يف الربملانات اختذهتا اليت اإلجراءات على أمثلة
 الربملان العضو متابعة مقررات/ منشورات/ فعاليات االحتاد الربملاين الدويلقرارات/  العضو
 ودون ،آمدن ،كامدل  بشكل السياسية العمليات يف املشاركة يف املرأة حرية بلجيكا

 .اهلدف هذا لتحقيق واملرأة الرجل بني شراكات بناء: لتدخّ 
 سويسدرا، جنيدف، الددويل، الربملداين لالحتاد 135العامة الددد  اجلمعية) قرار
 (2016 أكتوبر/  األول تشرين

 وزارة إىل خطيداً  سدؤاالً  اجمللدس أعضداء أحدد قددم ،2017 مايو/  أيار يف
 هنددائي موعددد حتديددد حددول ،القددرارقدددمها  توصددية عددن يسددأل ،صددلة ذات

 .البلجيكي الربملان يف اجلنسني بني التكافؤ لتحقيق

 الربملدداين لالحتددادللجنددة حقددوق اإلنسددان للربملددانيني التابعددة  العامددة القددرارات 
 .الدويل

 

 (.سنو. منشور) ينيللربملان اإلنسان حقوق انتهاكات عن خريطة

 برملانيدددددة، مسدددددألة اجمللدددددس أعضددددداء أحدددددد قددددددم ،2015 ينددددداير/  الثددددداين كدددددانون  يف
اإلنسدان جلندة حقدوق  فيهدا نظرت اليت بالقضايا املتعلقة اإلحصاءات من مستوحاة

 املعدين الدوزير مدن وطلدب ،2014 عدام يف الددويل الربملداين للربملانيني التابعة لالحتداد
 .حمددة حاالت يف إجراءات اختاذ
 مددن أجددل فلسددطني الثنائيددة الصدداقة جمموعددة نظمددت ،2015 يونيددو/  حزيدران ويف

 مددع إسددرائيل، يف الفلسددطينيني السددجناء حمنددة حددول ندددوة االحتدداد.، للربملددان التابعددة
 أكثددر الندددوة وحضددر. املسددجونني الفلسددطينيني النددواب علددى خدداص بشددكل الرتكيددز
 يف أعضددداء يضدددمون الدددذين) البلجيكيدددون الربملدددانيون  بيدددنهم مدددن مشددداركاً، 80 مدددن

 ،(األورويب والبلجيكيدددددددون األعضددددددداء يف الربملدددددددان اجملتمعيدددددددة، اإلقليميدددددددة، الربملانددددددات
 .املدين اجملتمع وممثلو ،دبلوماسيونوال الفلسطيين، الربملان وأعضاء

CL/201/5(b)-R.1 
 2 لحقامل
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 املندداخ بتغددري املعددين املتحدددة األمددم مددؤمتر انعقدداد مبناسددبة الربملدداين االجتمدداع بلجيكا

(COP 21/CMP 11.) 
 

 ديسدددمربكدددانون األول/   فدددرنس، بددداريس،)فعاليدددة االحتددداد الربملددداين الددددويل 
2015.) 

 حيدددددد قددددراراً  النددددواب جملددددس اعتمددددد ،2015 نددددوفمرب/  الثدددداين تشددددرين يف
 COP) األطدراف ملدؤمتر والعشرين احلادية للدورة البلجيكية األولويات

 .باريس مؤمتر يف الربملانية املسامهة بأمهية ويعرتف (، 21

، SDGsاملسدتدامة  أهداف التنميدةتشجيع التعاون الدويل املعزز بشأن  
 .للتنمية للمرأة بوصفها حمركاً  ال سيما موضوع اإلشراك املايل

 

 ش،بددنغالد ا،دكدد الدددويل، الربملدداين حتددادلال 136العامددة الددددد  معيددةاجل) قددرار
 (2017 أبريل/  نيسان

 بشدأن قدراراً  البلجيكدي الشديوخ جملدس اعتمدد ،2017 أبريدل/  نيسان يف
 إىل حتديدداً  يشري ما وهو النامية، البلدان يف للمرأة املايل االستقالل تعزيز
 .الدويل الربملاين االحتاد قرار

 2030 لعام املتحدة األمم أعمال جدول اعتماد بشأن قرار كندا
 

 املستدامة التنمية أهداف متابعة بشأن الدويل الربملاين لالحتاد برملاين قرار

 ،2030 عددددام جدددددول أعمدددال بشدددأن الشدددديوخ جملدددس يفمت طدددرح اقددددرتاح 
 أثنددددداء ، يفاملسدددددتدامة التنميدددددة أهدددددداف مراعددددداة إىل كنددددددا  حكومدددددة يددددددعو

. املسدددددتدامة بالتنميدددددة املتعلقدددددة السياسدددددات ووضدددددع للتشدددددريعات صدددددياغتها
 الددائم األمدر مبوجدب العضو بيان) العموم جملس يف مماثل تدخلحدث و 

 أساسددداً  املوضدددوع بشدددأن الددددويل الربملددداين االحتددداد قدددرار شدددّكلو  .(31 رقدددم
 .لالقرتاح
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 دريةاجلن لالعتبارات املراعية للربملانات الدويل الربملاين االحتاد عمل خطة كندا

 

 كيبيددددددك،  مدينددددددة الدددددددويل، الربملدددددداين لالحتدددددداد 127 عامددددددة الدددددددددال اجلمعيددددددة)
2012). 

. 2016 عدام يف اجلندريدة املسداواة بأسدبوع املتعلدق القدانون مشروع تقدمي
 الددويل الربملداين الحتداداجلمعيدات العامدة ل القانون مشروع مقدم واستخدم
 بشددددأن االحتدددداد أعضدددداء خمتلددددف مددددن تعليقددددات علددددى واحلصددددول ،للتشدددداور
 .اقرتاحه

 عمل إىل الكلمات حتويل: املستدامة التنمية أهداف - هانو. إعالن تشيلي
 حتدددددادلال 132لعامدددددة الدددددددد ا معيدددددةاجل) العامدددددة للمناقشدددددة اخلتاميدددددة الوثيقدددددة
 .(2015 أبريل/  نيسان تنام،في هانو.، ،132 الدويل الربملاين

 أهددددداف لتنفيددددذ الددددوطين اجمللددددس أحددددد الربملددددانيني ليكددددون ضددددمن تعيدددني مت
 للمجلدس الدرئيس واهلددف. الدوزارات خمتلدف ممثلدي مدع ،املستدامة التنمية
 االمتثددال لتحسددني التشددريع، ذلددك يف مبددا املمكنددة، اإلجددراءات حتديددد هددو

 .املستدامة التنمية ألهداف
 فيجي
 

 مددن املسددتدامة التنميددة أهددداف تنفيددذ: اهلددادئ احملدديط يف للربملانددات ندددوة
 .اإلنسان حقوق منظور

 نددددوفمربتشددددرين الثدددداين/  فيجددددي، ندددداد.،) فعاليددددة االحتدددداد الربملدددداين الدددددويل
2016). 

 يف املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف تنفيدددذ بشدددأن وطنيددداً  اجتماعددداً  الربملدددان نظدددم
 .اإلقليمية للندوة متابعة

 فنلندا
 

 سنوياً.( IDDيوم الدويل للدميقراطية )بال الحتفاليتم ا يوم الدويل للدميقراطية .بال لالحتفال الدويل الربملاين االحتاد محلة

 إندونيسيا
 

 عمل إىل الكلمات حتويل: املستدامة التنمية أهداف - هانو. إعالن
 الددويل، الربملداين لالحتداد 132اجلمعيدة العامدة الددد ) العامة للمناقشة اخلتامية الوثيقة
 .(2015 أبريل/  نيسان فيتنام، هانو.،

 يف برملانيددددة مهددددام ألداء، الربملددددانيني مددددن متخصددددص عمددددل ريددددقمت إنشدددداء ف
 .املستدامة التنمية أهداف تنفيذ



97 

 

 الربملان العضو متابعة قرارات/ مقررات/ منشورات/ فعاليات االحتاد الربملاين الدويل العضو
مجهورية إياران 

 اإلسالمية
 مددن الندداس مددن املاليددني إلنقدداذ العاجددل الدددويل العمددل حددول ارئالطدد بندددال

 .واليمن أفريقيا من أجزاء يف واجلفاف اجملاعة
 

 ش،دبددنغال ،دكددا الدددويل، الربملدداين الحتددادل 136العامددة الددددد  معيددةاجل) قددرار
 .(2017 أبريل/  نيسان

 ،املدوت جوعداً و  اجملاعدة قضدية ملتابعة باليمن معين برملاين عمل فريق إنشاء
 .البالد يف واألطفال النساء على يؤثر ما وخاصة

 

 جمموعدددات مدددع وكدددذلك ،الربملدددان يف الددددويل الربملددداين االحتددداد قدددرار وقشنُددد
 .فريقيةاإل الربملانية الصداقة

 دريةاجلن لالعتبارات املراعية للربملانات الدويل الربملاين االحتاد عمل خطة اليابان
 كيبيددددددك،  مدينددددددة الدددددددويل، الربملدددددداين لالحتدددددداد 127 عامددددددة الددددددددال اجلمعيددددددة)

2012). 
 .(الدويل الربملاين لالحتاد سنو. منشور) السياسة يف املرأة خريطة

 الربملدددددان يف احلدددددزبني مدددددن جمموعدددددة أنشدددددئت ،2015 فربايدددددر/  شدددددباط يف
 تقددددمي يف حموريدددا دوراً  لعبدددت وقدددد. الربملدددان يف املدددرأة متثيدددل لزيدددادة ،الدددوطين
 .السياسة يف اجلندرية املساواة لتعزيز 2016 عام يف قانون مشروع

 .للشباب صوت وإعطاء الدميقراطية،حيوية  جتديد الكويت
 لالحتددددداد 134الددددددد  العامدددددة اجلمعيدددددة) العامدددددة للمناقشدددددة اخلتاميدددددة الوثيقدددددة
 .(2016 مارس/  آذار زامبيا، لوساكا، الدويل، الربملاين

 

 .الشباب قضايا بشأن الدويل الربملاين االحتاد عمل

 واجتماعددات ،الدددويل الربملدداين الحتددادالعامددة ل معيدداتاجل يف املشدداركة بعددد
 املنددددددوبون أصدددددبح الددددددويل، الربملدددداين لالحتددددداد الشدددددباب الربملدددددانيني منتدددددى

 إجدددددراء إىل ودعدددددوا الشدددددباب، ملشددددداركة الناشدددددطني الدددددرواد مدددددن الكويتيدددددون
 مثدددددل بالشدددددباب وثيقددددداً  ارتباطددددداً  تدددددرتبط جمددددداالت يف حقيقيدددددة إصدددددالحات
 .والتعليم الرياضة

 لوكسمبورغ
 

 .الربملانية البحوث خلدمات توجيهية مبادئ
 

 .(2015) الدويل الربملاين االحتاد منشور

 .2017 عام يف النواب جملس أحباث وحدة إنشاء
 

 الددددددويل الربملددددداين لالحتددددداد التوجيهيدددددة املبدددددادئ البحدددددوث وحددددددة تسدددددتخدم
 .األساسية أدواته كأحد  ،الربملانية البحوث خلدمات
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 املكسيك

 
 إنسانية وأكثر ،ذكاء وأكثر عدالً  أكثرضرورة أن تكون اهلجرة 

لالحتددددداد  133العامدددددة الددددددد  اجلمعيدددددة) العامدددددة للمناقشدددددة اخلتاميدددددة الوثيقدددددة
 (2015 أكتوبر/  األول تشرين سويسرا، جنيف، ،الربملاين الدويل

 مشدددددروع املكسددددديكي الشددددديوخ جملدددددس قددددددم ،2016 أبريدددددل/  نيسدددددان يف
 للمعدددايري وفقدددا القدددانون تعدددديل أجدددل مدددن ،اهلجدددرة قدددانون إلصدددالح قدددانون
 .الدويل اإلنساين والقانون ،اإلنسان حلقوق الدولية

 لالعتبددددددارات املراعيددددددة للربملانددددددات الدددددددويل الربملدددددداين االحتدددددداد عمددددددل خطددددددة 
 درية.اجلن

 

 كيبيددددددك،  مدينددددددة الدددددددويل، الربملدددددداين لالحتدددددداد 127 عامددددددة الدددددددددال اجلمعيددددددة)
2012). 

 إلصدالح قدانون مشدروع املكسديكي الشديوخ جملس قدم ،2016 عام يف
 ألسدددباب السياسدددي العندددف أعمدددال أصدددبحت حبيدددث السياسدددي الدسدددتور
 إلبطددددددال اً قانونيدددددد اً دافعدددددد مرشددددددح، ضددددددد ترتكددددددبالدددددديت  بدددددداجلنس، تتعلددددددق

ملرتكدددب أفعدددال مدددن  – احملليدددة أو االحتاديدددة االنتخابدددات يف ،االنتخابدددات
 .النوع هذا

 عمل إىل الكلمات حتويل: املستدامة التنمية أهداف - هانو. إعالن 
 

 الحتدددددادل 132العامدددددة الدددددددد  معيدددددةاجل) العامدددددة للمناقشدددددة اخلتاميدددددة الوثيقدددددة
 .(2015 أبريل/  نيسان فيتنام، هانو.، الدويل، الربملاين

 

 الذا  للتقييم أدوات جمموعة: املستدامة التنمية وأهداف الربملانات
 

 .(2016) الدويل الربملاين االحتاد منشور
 
 

 التنميددة أهددداف لتنفيددذ ،الشدديوخ جملددس يف تشددريعي مددلع فريددق مت إنشدداء
 .الوطين الصعيد على املستدامة
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 نيوزيالندا

 
االنتقددددال مددددن القددددول إىل : املسددددتدامة التنميددددة أهددددداف - هددددانو. إعددددالن
 الفعل.

 

 الحتدددددادل 132العامدددددة الدددددددد  معيدددددةاجل) العامدددددة للمناقشدددددة اخلتاميدددددة الوثيقدددددة
 (2015 أبريل/  نيسان فيتنام، هانو.، الدويل، الربملاين

 الندددددواب جملدددددس يف ،2017 أبريدددددل/  نيسدددددان يف برملانيدددددة مناقشدددددة جدددددرت
 .املناخ حلماية عاجلة إجراءات اختاذ يف الربملانات دور بشأن

 .حلب يف وخاصة ،سورية الوضع اإلنساين اخلطريو  احلرب 
 

 الربملددددداين لالحتددددداد 135العامدددددة الددددددد  اجلمعيدددددة) ارئالطددددد بنددددددال حدددددول قدددددرار
 .(2016 أكتوبر/  األول تشرين سويسرا، جنيف، الدويل،

 جملددددس يف سددددورية، يف اخلطددددري اإلنسدددداين الوضددددع بشددددأن اقددددرتاح إصدددددار مت
 .2016 نوفمرب /الثاين تشرين يف النواب

 نيجرييا
 

 دريةاجلن لالعتبارات املراعية للربملانات الدويل الربملاين االحتاد عمل خطة
 

 كيبيددددددك،  مدينددددددة الدددددددويل، الربملدددددداين لالحتدددددداد 127 عامددددددة الدددددددددال اجلمعيددددددة)
2012). 

 عددددد وزاد. اجلندريددة املسددداواةحددول الربملددان  يف خمتلفدددة مناقشددات أجريددت
 2011 عدام يف املائدةب 3.7 من) األخرية السنوات يف الربملانياتالنساء 
 (.2015 عام يف املائةب 6.5 إىل

بددددددداليوم الددددددددويل للدميقراطيدددددددة  لالحتفددددددال الددددددددويل الربملددددددداين االحتددددددداد محلددددددة بريو
(IDD.) 

 (.IDDباليوم الدويل للدميقراطية ) الربملانيف  سنويا االحتفال ويتم

 روساااااااااااااااااااااااااااااااايا
 االحتادية

 للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم مبدأ احرتام يف الربملان دور
 

 ش،بددنغالد دكددا، ،الدددويل الربملدداين لالحتدداد 136 عامددة الدددددال اجلمعيددة) قددرار
 .(2017 أبريل/  نيسان

 الداخليدددة الشدددؤون يف التددددخل ومندددع الددددول بسددديادة معنيدددة جلندددة أنشدددئت
 .2017 ويوني/  حزيران يف االحتاد جملس يفروسيا االحتادية، وذلك ل
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روساااااااااااااااااااااااااااااااايا 

 االحتادية
 لالعتبددددددارات املراعيددددددة للربملانددددددات الدددددددويل الربملدددددداين االحتدددددداد عمددددددل خطددددددة
 درية.اجلن

 

 كيبيددددددك،  مدينددددددة الدددددددويل، الربملدددددداين لالحتدددددداد 127 عامددددددة الدددددددددال اجلمعيددددددة)
2012). 

 

 .املرأة ضد العنف وإهناء اجلنسني، بني املساواة حتقيق
 

 لالحتددددداد 131 عامدددددة الددددددددال اجلمعيدددددة) العامدددددة للمناقشدددددة اخلتاميدددددة الوثيقدددددة
 .(2014 سويسرا، جنيف، ،الدويل الربملاين

 املراعيددددة للربملاندددات الددددويل الربملدددداين االحتددداد عمدددل خطددددة تنفيدددذ أدى قددددل
 يف النسدددداء عدددددد زيددددادة إىل ،األخددددرية السددددنوات يف دريددددةاجلن لالعتبددددارات

 املناصدب يف ذلك يف مبا ،(املائةب 17 إىل املائةب 10 من) الشيوخ جملس
 .املستوى الرفيعة

 

 املشدداركة يف املددرأة حريددة" بعنددوان قددراراً  2016 عددام يف الربملددان اعتمددد وقددد
 بندددددداء: تدددددددخل وبدددددددون ،آمددددددن ،كامددددددل  بشددددددكل السياسددددددية العمليددددددات يف

 ".اهلدف هذا لتحقيق واملرأة الرجل بني شراكات

 الدددويل، الربملداين الحتدادل 136لعامددة الدددد ا معيدةاجل اعتمددهتا الديت القدرارات 
 .2017 أبريل/  نيسان ش،بنغالد كاد 

 إحاطددة ،الدددويل الربملدداين لالحتدداد التنفيذيددة اللجنددة يف الروسددي العضددو قدددم
 الدددددول رابطددددة يف األعضدددداء للدددددول الدوليددددة الربملانيددددة اجلمعيددددة جملددددس إىل

 لالحتددداد 136اجلمعيدددة العامدددة الددددد  نتدددائج )الكومنولدددث(، حدددول املسدددتقلة
 .الدويل الربملاين

 تايالند
 

 االنتقال من القول إىل الفعل.: املستدامة التنمية أهداف - هانو. إعالن
 الربملددداين لالحتددداد 132اجلمعيدددة العامدددة الدددددد ) العامدددة للمناقشدددة اخلتاميدددة الوثيقدددة
 .(2015 أبريل/  نيسان فيتنام، هانو.، الدويل،
 الذا . للتقييم أدوات جمموعة: املستدامة التنمية وأهداف الربملانات
 (2016) الدويل الربملاين االحتاد منشور

 إطدددار يف ،املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف بتنفيدددذ معنيدددة فرعيدددة جلندددة مت إنشددداء
 .الوطنية التشريعية للجمعية التابعة اخلارجية للشؤون الربملانية اللجنة
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 تايالند
 

أكددرب  مشدداركة علددى تشددجع ،الدددويل الربملدداين لالحتدداد العددام األمددني رسددالة
 التمييدز علدى بالقضداء املعنيدة اللجنة إىل ،التقارير تقدمي أنشطة يف لربملانل

 أعضددداء إدراج ضدددمان إىل الربملدددان وتددددعو (،CEDAW) املدددرأة ضدددد
 علدددددى املعدددددروض الدولدددددة تقريدددددر يعدددددرض الدددددذ. ،الرمسدددددي الوفدددددد يف الربملدددددان
 .اللجنة

 القضداء جلندة إىل تقريدراً  قددم الدذ. ،الدوطين الوفدد إىل النواب أحد مت ضم
 .2017 عام يف (CEDAW) املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على

بددددددداليوم الددددددددويل للدميقراطيدددددددة  لالحتفددددددال الددددددددويل الربملددددددداين االحتددددددداد محلددددددة 
(IDD.) 
 

بداليوم الددويل للدميقراطيدة  لالحتفال الربملان يف والفعاليات األنشطة تنظم
(IDD.) 

 اإلمااااااااااااااااااااارات
 العربيااااااااااااااااااااااااااااااة

 املتحدة
 

 لالعتبددددددارات املراعيددددددة للربملانددددددات الدددددددويل الربملدددددداين االحتدددددداد عمددددددل خطددددددة
 درية.اجلن
 كيبيددددددك،  مدينددددددة الدددددددويل، الربملدددددداين لالحتدددددداد 127 عامددددددة الدددددددددال اجلمعيددددددة)

2012). 
 رقدددددم األمدددددن جملدددددس قدددددرار بتنفيدددددذ املتعلدددددق الددددددويل الربملددددداين االحتددددداد عمدددددل
 .املنطقة يف واألمن ،السالم ،املرأة بشأن، 1325

 
 

، الدددويل الربملدداين االحتدداد مددع شددراكة اتفاقيددة الربملددان عوقّدد ،2014 عددام يف
 وسددداعدت. العدددريب العدددامل يف املدددرأة ومتكدددني الربملانيدددة لبحدددوثمدددن أجدددل ا
 .1325 األمن جملس قرار تنفيذ تعزيز يف الشراكة
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 أوغندا
 

 .املرأة ضد العنف وإهناء اجلنسني، بني املساواة حتقيق
 

 لالحتددددداد 131 عامدددددة الددددددددال اجلمعيدددددة) العامدددددة للمناقشدددددة اخلتاميدددددة الوثيقدددددة
 .(2014 سويسرا، جنيف، ،الدويل الربملاين

 

 .كيتو  بيان
 لالحتددددداد 128 عامدددددة الددددددددال اجلمعيدددددة) العامدددددة للمناقشدددددة اخلتاميدددددة الوثيقدددددة
 (2013 مارس/  آذار كوادور،اإل  كيتو،  ،الدويل الربملاين

 الددذ. ،العددام املددال إدارة قددانون األوغنددد. الربملددان سددنّ  ،2015 عددام يف
 مدن كل  باحتياجات يفي أن جيب ،الوطنية ازنةاملو  مشروع أن على ينص
 الدذين وأولئك اإلعاقة، ذو. األشخاص والفتيات، الفتيان واملرأة، الرجل
 .التمييز أو احلرمان من أخرى أشكال من يعانون

 .االنتقال من القول إىل الفعل: املستدامة التنمية أهداف - هانو. إعالن 
 

 الحتدددددادل 132العامدددددة الدددددددد  معيدددددةاجل) العامدددددة للمناقشدددددة اخلتاميدددددة الوثيقدددددة
 .(2015 أبريل/  نيسان فيتنام، هانو.، الدويل، الربملاين

 

 .الذا  للتقييم أدوات جمموعة: املستدامة التنمية وأهداف الربملانات
 .(2016) الدويل الربملاين االحتاد منشور

 التنميدددددددة أهدددددددداف بشدددددددأن األحدددددددزاب جلميدددددددع برملددددددداين منتددددددددى مت إنشددددددداء
. املستدامة التنمية أهداف لتنفيذ التشريعية املدخالت لتنسيق ،املستدامة

 أهددداف حتقيددق بشددأن قددراراً  الربملددان اعتمددد ،2016 سددبتمرب/  أيلددول ويف
 تقريددراً  الربملددان إىل سددنوياً  احلكومددة تقدددم أن علددى يددنص ،املسددتدامة التنميددة
 .املستدامة التنمية أهداف حتقيقحول التقدم يف  مرحليا

 الندددداس، لعامددددة مفتوحددددة ،ندددددوة الربملددددان منظّدددد ،2013 مددددارس/  آذار يف .الربملانية الدبلوماسية تعزيز يف الدويل الربملاين االحتادعمل  األوروغواي
 لالحتداد العدام األمدني عديَ ودُ . نتائجهدا نشدرت الربملانيدة الدبلوماسدية بشأن
 .رئيسي كمتحدث  آنذاك الدويل الربملاين
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للدميقراطيدددددددة بددددددداليوم الددددددددويل  لالحتفددددددال الددددددددويل الربملددددددداين االحتددددددداد محلددددددة األوروغواي

(IDD.) 
 
 

 مددع بالتعدداون(، IDDبدداليوم الدددويل للدميقراطيددة ) سددنوياً  االحتفددال يددتم
 تدددذكارياً  ختمددداً  الدددوطين الربيدددد مكتدددب ويصددددر. التشدددريعية السدددلطة مكتبدددة

 .املناسبة هبذه لالحتفال

 اململكااااااااااااااااااااااااااة
 املتحدة

 

 عمل إىل الكلمات حتويل: املستدامة التنمية أهداف - هانو. إعالن
 

 الحتدددددادل 132العامدددددة الدددددددد  معيدددددةاجل) العامدددددة للمناقشدددددة اخلتاميدددددة الوثيقدددددة
 .(2015 أبريل/  نيسان فيتنام، هانو.، الدويل، الربملاين

 

 وضدددمان األرض كوكدددب  ومحايدددة احمليطدددات، علدددى احلفدددا : األزرق عددداملال
 .2030 عام جدول أعمال سياق يف اإلنسان رفاه

 

 األمددددم مقددددر يف برملانيددددة اسددددتماع جلسددددةفعاليددددة االحتدددداد الربملدددداين الدددددويل، 
 فربايدددر/  شدددباط املتحددددة، الواليدددات نيويدددورك،) 2017يف عدددام  املتحددددة
2017). 

 
 
 

 اجللسددة يف شدداركا اللددذان النائبددان قددام املتحدددة، اململكددة إىل عددودهتم لدددى
 بشدددددأن نشدددددطة حبملدددددة ،املتحددددددة األمدددددم مقدددددر يف ،2017 لعدددددام الربملانيدددددة
 مدددددن عدددددددا وأثدددددار ،املسدددددتدامة التنميدددددة أهدددددداف مدددددن /14رقدددددم / اهلددددددف
 اللجندددة إىل أحددددهم وانضدددم. املعنيدددني املتحددددة اململكدددة وزراء مدددع األسدددئلة
 البحريدددة املنددداطق" املعندددون التقريدددر أصددددرت الددديت ،البيئددديللتددددقيق  الوطنيدددة
 كمدددا.  2017 أبريدددل/  نيسددان يف ونشدددر ،"فيهدددا النظددر أعيدددد الددديت احملميددة

 محايدددددددة إىل احلاجددددددة بشدددددددأن الربملددددددان يف مناقشددددددة إجدددددددراء علددددددى شددددددجعت
 .احمليطات
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 زامبيا
 

 سدديما ال املسدتدامة، التنميدة أهدداف بشدأن املعدزز الددويل التعداون تشدجيع
 .للتنمية حمركاً  بوصفها للمرأة املايل اإلدماج بشأن

 

 .للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم مبدأ احرتام يف الربملان دور
 

 يف واجلفدداف اجملاعددة مددن الندداس مدن املاليددني إلنقدداذ العاجددل الدددويل العمدل
 .(ارئط بند) واليمن فريقياإ من أجزاء

 

 ش،بدنغالد ادكد الددويل، الربملداين الحتادل 136لعامة الددد ا معيةاجل) قرارات
 .(2017 أبريل/  نيسان

 الربملدداين لالحتدداد 136العامددة الددددد  اجلمعيددة اختددذهتا الدديت للقددرارات متابعددةك
 إىلفيهدددا  يددددعو ،الدددوزراء خمتلدددف إىل برسدددائل زامبيدددا برملدددان بعدددث الددددويل،
 يتعلددق فيمددا الكددوارث وإدارة ،للمددرأة املددايل اإلدمدداج بشددأن إجددراءات اختدداذ
 .للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم ومبدأ اليمن يف باجملاعة

 التنميدة أهدداف تنفيدذ ومواصدلة الربملانية القدرات بناء بشأنإقليمية  ندوة 
 .املستدامة

 .(2016 سبتمرب الصني، بكني،) فعالية االحتاد الربملاين الدويل

 الربملدان أعضداء طدرح الددويل، الربملداين لالحتدادإقليميدة  الندوة إىل باإلضافة
 تنفيددذ يف احملددرز التقدددم بشددأن ،املعنيددة الددوزارات علددى شددفوية أسددئلة الددزاميب
 وأبلدددغ. املدددرأة ومتكدددني ،اجلنسدددني بدددني املسددداواة ،املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف
 الندددوة يف املتخددذة والقددرارات ،جددرت الدديت املناقشددات عددن الربملددان أعضدداء
 االحتداد وقدرارات توصديات تنفيدذ يف املعنية الوزارات شاركت كما.  إقليمية
 .الدويل الربملاين
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من جدول  10) البند  تقارير عن االجتماعات األخرية املتخصصة لالحتاد الربملاين الدويل (7

 :أعمال اجمللس(
 

  اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف الشباب للربملانيني اإلقليمي االجتماع (a) – )أ(
  وسلمية شاملة جمتمعات تعزيز يف الشباب الربملانيني دور حول        

 فالعن القائم على التطرف ومنع                          
 

 2017 أبريل/  نيسان 26 - 25 ،(سريالنكا) كولومبو             
 

 

 للربملددددانيني إقليميدددداً  اجتماعدددداً  اإلمنددددائي املتحدددددة األمددددم وبرندددامج الدددددويل الربملدددداين واالحتدددداد سددددريالنكا برملددددان نظدددم
. العنيدددف التطدددرف ومنددع وسدددلمية شدداملة مبجتمعدددات النهددوض بشدددأن اهلددادئ واحملددديط آسدديا منطقدددة يف الشددباب
 مددن جددزءاً  وكددان ،2017 أبريددل/  نيسددان 26 إىل 25 مددن الفددرتة يف( سددريالنكا) كولومبددو  يف االجتمدداع وعقددد
 يف الشدباب مشداركة وتشدجيع الشدباب الربملانيني لتمكني الدويل الربملاين لالحتاد اإلقليمية االجتماعات سلسلة
 .السياسة

 

. سددنة 39 مأعمدداره ومتوسددط ،بلددداً  11 مددن شدداباتبرملانيددات  9 و شدداباً برملانيدداً  39 احلدددث هددذا ضددم وقددد
. الدوليددة والوكدداالت ،املدددين اجملتمددع منظمددات ،الشددباب ربملاندداتال قددادة مددن 60 حنددو الربملددانيني إىل انضددم وقددد

 عامددة جلسددات الدديت ُعقدددت يف – والنسدداء الرجددال مددن مجدديعهم - رباءاخلدد فددرق جانددب مددن مناقشددات وأطلقددت
 .يف أفرقة عاملةو 
 

اقرتحدددوا و  العنيدددف بدددالتطرف اخلاصدددة اإلقليميدددة والقضدددايا ،األطدددر ،املفددداهيم املشددداركون حبدددث االجتمددداع، وخدددالل
 الربملدان يف الشدباب مشداركة حدول الددويل الربملداين االحتدادعمليدة حبدث  املشداركون تناول وبينما .ملنعها جراءاتإ

 ،ودور الربملدانيني الشدباب يف الربملاندات عددد زيدادة أمهيدة وا أيضداً ناقشد ،2016 لعدام الصلة ذ. وتقريره الوطين
للتطدددرف  التصدددد. يفندددواحي قلقهدددم و  الشدددباب نظدددر وجهدددات عدددن أفضدددل بشدددكل التعبدددري أجدددل مدددن سددديما ال

 عدن فضدالً  العنيدف، التطدرف منعحول  املتحدة لألمم العام األمني عمل خطة نياملشاركُعرض على و العنيف. 
 التنميدة وأهدداف للربملاندات اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج الدويل الربملاين لالحتاد الذا  التقييم أدوات جمموعة
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 املؤسسدددات وتعزيدددز املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف مدددن/ 16رقدددم / اهلددددف أمهيدددة علدددى الضدددوء وسدددلط. املسدددتدامة
 بشدددأن أيضددداً  مناقشدددات وأجريدددت. العنيدددف التطدددرف دوافدددع ملعاجلدددة قويدددة كوسددديلة  النددداس ختددددم حبيدددث السياسدددية
 العنيدف، التطدرف إىل تفضدي الديت املتعلقة بدالفوارق اجلندريدة والروايات اهلادئ، واحمليط آسيا منطقة يف التطرف
 .املدنية واملشاركة

 

حيددث يلتددزم الربملددانيون . العنيددف التطددرف ملنددع إجددراءات اقرتحددت الدديت اخلتاميددة وثيقددةال الشددباب النددواب واعتمددد
وأن تكدون يف إطدار منظدور  العنيدف التطدرف ملندع عمدل خطدط بلدداهنم لدى يكون أن ضمان: يلي االشباب مب
 لديتدعدم السياسدات ا هدذه؛ العمل خطط تنفيذ على واإلشراف املوارد وختصيص قانونية، أطر إنشاء الشباب؛
 بددني الفددوارق وتراعددي اإلنسددان وحقددوق السددالم تعددزز الدديت التعليميددة الددربامج دعددم العنيددف؛ التطددرف دوافددع تعدداج

 يفالشدابّة  الفاعلدة اجلهدات ذلدك يف مبدا والددوليني، الدوطنيني املصلحة أصحاب مع الشراكات وتعزيز اجلنسني؛
 مشداركة تعزيدز إىل احلاجدة علدى اخلتاميدة الوثيقدة أكددت كمدا.  الدينينيالزعماء و ات احمللّية اجملتمعو  املدين اجملتمع
 للرتشددح األهليددة سددن وختفدديض الشددباب، الربملددانيني نسددبة رفددع خددالل مددن ذلددك يف مبددا الربملانددات، يف الشددباب

 .للشباب القدرات بناء أنشطة ودعم الربملان، يف للشباب رمسية وغري رمسية هيئات وإنشاء للمناصب،
 
 
 

 
 
 
 
 

 اهلادئ واحمليط آسيا يف الشباب للربملانيني اإلقليمي االجتماع
 سريالنكا كولومبو،
 

 2017 أبريل/  نيسان 26- 25
 

 اخلتامية الوثيقة
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 (سريالنكا) الربملان عضو ،راثنايك بيمال. هون: ملقررا
 
 بلددداً  11 مددن شدداباتبرملانيددات  9 و شدداباً برملانيدداً  39 حنددن اجتمعنددا ،2017 أبريددل/  نيسددان 26 و 25 يف
 دور حدددول اهلددادئ واحملدديط آسدديا منطقدددة يف الشددباب للربملددانيني إقليمددي اجتمددداع لعقددد سددريالنكا، كولومبددو،  يف

. فالعندددد القددددائم علددددى التطددددرف ومنددددع مبجتمعددددات سددددلمية وشدددداملة للجميددددع، النهددددوض يف الشددددباب الربملددددانيني
 وبلدددغ. الدوليدددة والوكددداالت ،املددددين اجملتمدددع منظمدددات الشدددباب، الربملاندددات قدددادة مدددن 60 حدددوايل مدددع تشددداركناو 

 الربملداين واالحتداد سدريالنكا برملدان كدل مدن:  االجتمداع تنظديم يف اشدرتك وقدد. عامداً  39 املشداركني عمر متوسط
 والنسداء الرجدال مجيدع مشلدت - رباءاخلد فدرقمدن قبدل  مناقشدات وبددأت. اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج الدويل
 .يف أفرقة عاملةو  عامة جلسات يف قدتعُ اليت  –
 

 عقدددود، وطدددوال. هاواسددتقرار  جمتمعاتندددا أمددن هتددددد الدديت العنيدددف التطددرف مدددن جديدددة موجدددات العددامل شدددهد لقددد
 التطدرف مندو اسدتمرار فدإن ذلدك، ومدع. اإلرهداب ومكافحدة األمدن هندج خالل من التحد. هذا بلداننا عاجلت
 السدالم لضدمان اجلذريدة األسدباب ال ،أعمدق لقضدايا أعدراض سدوى تعداج ال الدردود هدذه أن علدى دليل العنيف
 تغيدددري إىل حباجدددة نحنفددد. العنيدددف التطدددرف حمفدددزات تسدددتهدفأكثدددر مشوليدددة  اسدددتجابة هدددو واملطلدددوب. املسددتدام
 .جهودنا يوجه أن ينبغي مفيد مرجع هي العنيف التطرف ملنع املتحدة األمم عمل خطةوتعترب . أولوياتنا

 

 التفدداعالت مددن معقدددة جملموعددة نتيجددة وهددي. عديدددة العنيددف التطددرف عوامددل إن. عنيفدداً  متطرفدداً  يولددد أحددد ال
 والتهمديش الرشديد، واحلكدم واالقتصدادية االجتماعيدة الفدرص وانعددام تدوفر ،غدري احمللولدة الصدراعات تشدملاليت 

 تددددأثري علددددى الضددددوء سددددلطنا كمددددا.  لجميددددعوعدددددم إعماهلددددا ل اإلنسددددان حقددددوق محايددددة عدددددم عددددن فضددددالً  والتمييددددز،
 .العنيف التطرف حدوث على األطراف بعضمن  التدخل سياسات

 

مشوليدددة  علدددى الرتكيدددز مددع املسدددتدامة، التنميدددة لتحقيددق طمدددوح أعمدددال جبدددول بلدددداننا التزمدددت ،2015 عددام ويف
 التطدددرف أن غدددري. العنيدددف التطدددرف مندددع إىل الراميدددة اجلهدددود مدددع جندددب إىل جنبددداً  الربندددامج هدددذا ويدددأ . اجلميدددع
 العنيدف التطدرف بالء منع يكون أن ينبغي ولذلك. وغريها العاملية، املبادرة هذه تضعف مدمرة قوة هو العنيف
 .2030 عام جدول أعمال لتحقيق مسبق شرط نهإ حيث جملتمعاتنا، ةرئيس أولوية

 

مددن  بفعاليددة جمتمعاتنددا متثيددل مدددى علددى كبددري  حددد إىل يعتمددد العنيددف التطددرف منددع إىل الراميددة التدددابري جندداح إن
 مؤسسدددداتنا تعزيددددز أن ونعتقددددد. القددددانون سدددديادة واحددددرتام دورهددددا أداء علددددى الربملانددددات وقدددددرة لربملانددددات،خددددالل ا
 لده - املسدتدامة التنميدة أهدداف مدن /16رقدم / اهلددف يف مبدني هدو كمدا  - التحدديات هدذه ملواجهة السياسية
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 تكدون أن وجيدب. كبدرية  أمهيدةهلدا  لشدعبتعمدل مدن أجدل ا الديت القويدةو  الدميقراطيدة لربملانداتا وأن قصوى، أمهية
 .جمدية بطريقة التصرف على القدرة هلا يكون وأن للغرض مالئمة الربملانات

 

 واألمنيدة الوقائيدة التددابري تكدون وأن. تواجهندا الديت للتحدديات الدميقراطيدة غدري االسدتجابات نتجاهدل أال وجيب
 إىل تدددفع مظددامل إىل ميكددن أن تددؤد. بددذلك القيددام عدددمخمدداطر و . الدددويل والقددانون اإلنسددان حقددوق مددع متوافقددة
 .العنيف التطرف من مزيد

 

 نسددعى أن وجيددب. الصددراعات فيهددا وتُفددضّ  املتنوعددة، اآلراء مددعجت للحددوار مكددان هددي الربملانددات أن ندددرك وحنددن
 أن وجيدب. القدرار صدنع عمليدات يف واملسدامهة األصدوات مجيدع متثيدل لضدمان برملاناتنا مشولية زيادة إىل جاهدين
 توجيده نُعتدرب األقددر علدى نا،انبلددابات وشد شباب إىل أقرب اً شباب ممثلني بوصفنا وحنن،. الشباب ذلك يشمل
 والشدددددابات الشدددددباب مسددددامهة تدددددأمني إنددددده مددددن األساسدددددي. القدددددرار صددددنع طاولدددددة إىل اهتمامددددداهتمو  الشددددباب آراء

 .الصحيحة السياسة على احلصول أردنا إذا املدين اجملتمع مجاعات مع والشراكات
 

 بدددني االنفصدددال فدددإن ذلدددك، علدددى وعدددالوة. الشدددباب علدددى االنفتددداح يف السياسدددية املؤسسدددات فشدددلت مدددا وكثدددرياً 
 بددني االرتبدداط لفددك التصددد. يف الفشددل إنو . جملتمعاتنددا رئيسددي قلددق مصدددر والشددباب للسددلطة الرمسيددة اهلياكددل
 أ. مدن أكدرب العدامل يف الشدباب عددد فيده يكدون الدذ. الوقدت ويف. دميقراطياتندا شدرعية بتقدويض يهدد الشباب
  ويف. عامدداً  30 عددن أعمددارهم تقددل العددامل أحندداء مجيددع يف الربملددانيني مددن فقددط ئددةبامل 2 نسددبة فددإن مضددى، وقددت
 السددليم احلكددم أجددل ومددن. التصددويت سددن مددن أعلددى صددبامنلل للتقدددم األهليددة سددن يكددون البلدددان مددن كثددري

 عدددن جدددداً  صدددغرياً  لسدددت فأندددت للتصدددويت،كدددان عمدددرك مالئمددداً   إذافددد. أفضدددل هدددو مدددا نفعدددل أن عليندددا الشدددامل،
 والوصدول الربملدان يف الشدباب مشداركة أمام عقبة تشكل تزال ال السياسية األحزاب أن كما.  صباللمن الرتشح
 .هامة حواجز يشكالن السياسية خلربةا والتعرف على القدرات إىل االفتقارأضف إىل ذلك، فإن . إليه
 

 :ذلك يف مبا الربملانات، يف الشباب مشاركة لتعزيز تدابري اختاذ ويلزم
 ومواءمدة الشدباب حصدص خدالل مدن ذلدك يف مبدا الشدباب، الندواب نسبة لرفع مواتية قانونية أطر بناء -

 االقرتاع؛ سن للمناصب مع للرتشح األهلية سن
 وإقامددة الشددباب، الربملددان أعضدداء جتمعددات مثددل الربملانددات، يف رمسيددة وغددري رمسيددة شددبابية هيئددات إنشدداء -

 الرقمية؛ التكنولوجيات خالل من سيما ال الربملانية، املداوالت يف للشباب انتظاماً  أكثر مشاورات
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 الزمددداالت مثددل سياسددية خلددربة وتعريضدددهم للشددباب مسدداحات وفددتح الشدددباب، الربملددانيني قدددرات بندداء -
 والعمددل احمللددي، املسددتوى علددى السياسددية املشدداركة الشددباب، برملانددات الربملددان، يف الددداخلي والتدددريب
 أمدر ومشداركتهم املدنيدة والتعلديم لتعزيدز حمدو األميدة السياسدية للشدباب الددعم بدرامج أن كمدا.  التطدوعي
 .أيضاً  أساسي

 
 

 فإننددا ،برملددانيني شددباب وبوصددفنا. العنيددف التطددرف يف واملشدداركة لتجنيدددل مسددتهدفون الشددباب أن ندددرك وحنددن
 الثقدة بنداء احلدوار، يف إشدراكهم أماكنهم، يف معهم التواصل الشباب، إىل ستماعالا يف خاصة مسؤولية نتحمل
 عمليددددة بدددددائل بندددداء إىل حباجددددة حنددددنو . وإهلددددامهم جيددددايباإل التغيددددري لدددددعم هبددددا حيتددددذى كنمدددداذج  عمددددلالو  معهددددم،
. اجملتمددع يف مكدداهنم هلددم بددأن يشددعرون أهنددم ضددمانو  ،الدددين اسددتخدام سددوء ،اخلاطئددة املفدداهيم حتددد. للشددباب،
 الزعمدداء ذلددك يف مبددا املصددلحة، أصددحاب مددن العديددد مددع شددراكات وبندداء منسددقة جهددود بددذل ذلددك ويتطلددب
 .املدين واجملتمع ،اإلعالم وسائل ،احمللية اجملتمعات قادة ،الدينيني

 
 التطدرف يف الشدباب مشداركة تسدهيل يف كبدرياً   دوراً  عمومداً  اإلعدالم ووسدائل االجتماعيدة التواصدل وسدائل تلعدب
 الشدباب إىل للوصدول أفضدل حندو علدى تسدتخدم أن جيدب لدذلك ،التوعيدةو  للتواصدل قوية وسائل وهي. العنيف
 التطدددرف مندددع يف اإلسدددهام املطددداف، هنايدددة ويف اخلاطئدددة، واملفددداهيم النمطيدددة للقوالدددب والتصدددد. بنددداءة، بطريقدددة
 .عليه التحريض من بدالً  العنيف،

 

 التطدددرف مندددع إىل الراميدددة جهودندددا يف رئيسدددياً  عنصدددراً  املتطدددرف الشدددباب إدمددداج إعدددادة كدددوني أن أيضددداً  وينبغدددي
 النفسددددي الدددددعم إىل باالسددددتناد مبتكددددرة وبددددرامج هنددددج وضددددع ذلددددك ويتطلددددب. السددددالم علددددى واحلفددددا  العنيددددف
 .واجملتمعي

 

 املسدداواة عدددم يشددكلإذ . دريددةاجلن األبعدداد العنيددف التطددرف ملنددع املتبعددة هجانددوامل السياسددات تتضددمن أن وجيددب
 وجيدب. ومتييزهدا املدرأة اضدطهاد بددوره يعدزز الدذ. األمر العنيف، للتطرف حافزاً  املرأة ضد والتمييزاجلنسني  بني

 بدذلك للقيدام هندج أ. يشدمل أن وينبغدي العنيدف، والتطدرف التمييدز إىل تدؤد. الديت دريةاجلن الروايات يف الطعن
 ينبغددددي بالتددددايل العنيددددف، التطددددرف منددددع يف أساسددددي طددددرف فدددداملرأة. نسدددداء تقددددوده وأن ككددددل  احملليددددة اجملتمعددددات
منددع  جمددال يف املددرأة علددى املرتكددزة للحلددول والنمدداذج املعرفددة مددن ثددروة املنطقددةمتتلددك و . ودعمهددا بدددورها االعددرتاف

 .بفعالية وتكرارها املبادرات هذه لدعم أكرب جهود بذل وينبغي. التطرف العنيف
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 فهددم إىل حاجددة وهندداك. العنيددف التطددرف منددع يف التطددوعي والعمددل املدنيددة املشدداركة أمهيددة إغفددال عدددم وينبغددي
 الددعم وضدمان التطدوعي، للعمدل مواتيدة بيئدة بنداء مبكدان األمهية ومن. جملتمعاتنا وقيمته للتطوع ومشرتك أفضل
 .هلا املستدام

 
 :يلي مبا ملتزمون ،اً شباب برملانيني بوصفنا وحنن،
 ووضدددع السياسدددات مبدددا ينسدددجم مدددع العنيدددف، التطدددرف ملندددع عمدددل خطدددة بلدددداننا لددددى أن مدددن التأكدددد 

 جمدددال يف الدوليدددة االلتزامدددات مدددع تتفدددق قانونيدددة أطدددر وضدددع خدددالل مدددن ذلدددك يف مبدددا ،منظدددور الشدددباب
 اإلجناز؛ لضمان املوارد وختصيص التنفيذ على واإلشراف اإلنسان، حقوق

 دعدماألسدباب الكامندة وراءه. وأيضداً  ومعاجلدة العنيف التطرف منع على تساعد اليت السياسات عمد 
 للضحايا؛ والنفسي الطيب الدعم مثل التطرف، إزالة خدمات

 اجلندريددددة الفددددوارق وتراعددددي اإلنسددددان، وحقددددوق السددددالم تعددددزز الدددديت الطموحددددة التعليميددددة الددددربامج دعددددم، 
 العنيف؛ التطرف إىل تفضي اليت للروايات التصد. على وتساعد

 التعلددديم علدددى بلدددداننا يف طفدددل كدددل  حصدددول لضدددمان املدددوارد مدددن املزيدددد ختصددديص إىل حكوماتندددا دفدددع 
 والثقافة؛ والعلم والصحة

 للشباب؛ السياسية واملشاركة الشباب للربملانيني القدرات بناء برامج عمد 
 اجملتمدع ومنظمدات للنسداء القددرات وبنداء اجلندر. املنظور وتعميم القرار؛ صنع يف املرأة مشاركة تعزيز 

 املدين؛
 قضدددايا أولئددك الدددذين يعدداجلون وخاصدددة والدددوليني، الددوطنيني املصدددلحة أصددحاب مدددع الشددراكات تعزيددز 

 األمدم وهيئدات العنيدف، التطدرف بشدأن الدوليدة الربملانيدة الشدراكات التبدادالت هذه وتشمل. الشباب
 .والدين اجملتمع قادة عن فضالً  املدين، اجملتمع يف الفاعلة والوطنية الدولية واجلهات املتحدة،

 املندداطق يف ذلددك يف مبددا وخارجدده، الربملددان داخددل املباشددرة التفدداعالت خددالل مددن الشددباب مددع التواصددل 
 أحد؛ إغفال وعدم للتهميش حد وضع أجل من إليها الوصول يصعب اليت

 ومبادراهتا؛ الشبابية اجملتمعات دعم ذلك يف مبا ،حيتذى هبا ومناذج كقادة  العمل 
 والتكنولوجيددددات االجتمدددداعي التواصددددل وسددددائل باسددددتخدام اإلنرتنددددت عددددرب التطددددرف أشددددكال مكافحددددة 

 احلقددائق علدى تعتمددد الديت املسددتقلة اإلعدالم وسدائل دعددم ،أيضداً . والتنددوع التسدامح ثقافددة لتعزيدز الرقميدة
 .التحريضمواجهة و 
 جذبهو  العنيف التطرف دفع عواملمن أجل فهم أفضل ل البحوث دعم. 
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 مؤسسدداتنا قدددرة بتقيدديم ملتزمددون فإننددا ولددذلك،. وفعالددة قويددة برملاناتنددا تكددون أن إىل حنتدداج كلدده،  ذلددك ولتحقيددق
 أداة وتعددد. أعددم بصددورة املسددتدامة التنميددة أهددداف وحتقيددق العنيددف التطددرف منددع يف الكامددل بدددورها القيددام علددى
 أداة املسدتدامة التنميدة وأهدداف للربملاندات اإلمندائي املتحددة األمدم وبرندامج الدويل الربملاين لالحتاد الذا  التقييم
 .الصدد هذا يف مفيدة

 

 احدرتام علدى العدامل قدادة وحنث. للنزاع سلمي حل إىل الطريق قودن أن ينبغي الربملان، يف أعضاء بوصفنا وحنن،
  احلدددوار دائمددداً  يسدددتخدموا أن علدددىكمدددا حندددثهم .  الددددول مجيدددع واسدددتقالل سددديادة واحدددرتام املتحددددة األمدددم ميثددداق
 .اتاألزم حلل كوسيلة

 

 يقدمدده ملددا للجميددع إقناعدداً  أكثددر وموقددف رؤيددة تقدددمي يف قياديددة بددأدوار لينددا كربملددانيني شددباب االضددطالعع جيددب
 وبندداء لإلدمدداج ومنددوذج منددرب مبثابددة تكددون أن جيددب، كمددا احلددل مددن جددزءاً  برملاناتنددا تكددون أن وجيددب. املتطرفددون
 مدددن رأسددده، علدددى التطدددرف لقلدددب الوقدددت حدددان لقدددد. اخلالفدددات حلدددل مكدددان، و اإلنسدددان وحقدددوق اآلراء توافدددق

 ،التنميدددة ،املسددداواة ،السدددالم ،املصددداحلة ،اإلدمددداج أجدددل مدددنإىل التشددددد  العنيدددف، التطدددرفالتشددددد مدددن أجدددل 
 .اإلنسان وحقوق

**** 
 للربملانات املستدامة التنمية أهداف حتقيق حول إقليمية ندوة-(b))ب( 
 : املناخ لتغري االستجابة بشأن اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف      

                          املستدامة التنمية أهداف لتحقيق املشرعني إجراءات          
 2017 مايو/  أيار 13 - 11 ،(فيتنام)منه  تشي هو مدينة

 
 التنميدة أهددافحدول  الددويل الربملداين واالحتداد لفيتندام الوطنيدة اجلمعيدةنُظمت ندوة إقليمية بشكل مشدرتك بدني 

 الفددرتة يف( تنددامفي) هوتشددي مندده مدينددة يف الندددوة وعقدددت. اهلددادئ واحملدديط آسدديا منطقددة يف للربملانددات املسددتدامة
 الددويل الربملداين لالحتداد اإلقليميدة النددوات من سلسلة من جزءاً  وكانت ،2017 مايو/  أيار 13 إىل 11 من

 .املستدامة التنمية أهداف يفومسامهتها  الربملانات بعمل للنهوض
 

 حتقيدددق يف الربملاندددات دور( 1: )مثدددل الرئيسدددية القضدددايا ناقشدددوا بلدددداً  21 مدددن برملدددانيني احلددددث هدددذا ضدددم وقدددد
( 3) املندددداخ؛ لتغددددري االسددددتجابة سددددياق يف والصددددحة اجلندريددددة املسدددداواة تعزيددددز( 2) املسددددتدامة؛ التنميددددة أهددددداف
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 املدوارد تعبئدة( 5)و للمشدرعني؛ الدولية واملتطلبات االلتزامات( 4) االستجابة؛ وإجراءات ،الفرص ،التحديات
 .اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف املستدامة التنمية أهداف لتنفيذ

 

 أحددد وهددو املندداخ، لتغددري التصددد. يف املصددلحة أصددحاب خمتلددف دور بشددأن واخلددربات اآلراء املشدداركون وتبددادل
 آثارهدا معاجلدة لضدمان فعالدة إجدراءات اختداذ أمهيدة علدى واتفقدوا املستدامة، التنمية تواجه اليت التهديدات أخطر
خمتلفددددة  بطددددرق والنسدددداء الرجددددال علددددى يددددؤثر املندددداخ تغددددري أن ومبددددا. الوطنيددددة الصددددحية االسددددرتاتيجيات يف السددددلبية

 ومتكدنياجلندريدة  املسداواة تعزيدز علدى بنشداط العمدل علدى بقوة الربملانات جعتشُ  فقد ،ومتفاوتة بشكل واضح
 .املستدامة التنمية لتحقيق وكوسيلة امذاهت حد يف كأهداف  عنهما غىن ال أمرين باعتبارمها املرأة

 

 الوطنيدددة القدددوانني يف املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف إدمددداج ضدددرورة علدددى شدددددت ختاميدددة وثيقدددة الربملدددانيون واعتمدددد
 ومؤشددراتغايددات و  أهددداف حتديددد أمهيددة الوثيقددة وأبددرزت. وتددرزر. شددامل هنددج باتبدداع الوطنيددة التنميددة وخطددط
 وإشدددراك املسدددتدامة، التنميدددة أهدددداف يف احملدددرز التقددددم تتبدددع يف للمسددداعدة بلدددد بكدددل اخلاصدددة املسدددتدامة التنميدددة

 .للجميع املتابعة إجراءات مشولية لضمان الضعيفة، الفئات سيما وال املواطنني،
 

 أداة متثل ألهنا اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج الدويل الربملاين لالحتاد الذا  التقييم أدوات جمموعة بإطالق الربملانيون ورحب
 ينبغي كان  إذا وما املستدامة، التنمية بأهداف بااللتزام للنهوض القائمة اهلياكل استخدام هبا ميكن اليت الكيفية لتحديد فعالة
 امليدانيددة علددى الزيددارة وأطلعددت الندددوة اإلقليميددة. األهددداف مددن قطاعددات لعدددة الشدداملة الطبيعددة تعكددس جديدددة هياكددل وضددع
 .املناخ تغري من بشدة رةاملتضر  املناطق لزيارة الفرصة للمشاركني أتيحت حيث تر.، بن ملقاطعة
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 الوثيقة اخلتامية
 
 11 مدن فيتندام، ،هوتشي منده مدينة يف اجتمعنا اهلادئ واحمليط آسيا منطقة من اتالربملان وأعضاءرؤساء  حنن
 إجدددددراءات - املندددداخ لتغددددري االسددددتجابة" حددددول املسددددتوى رفيعددددة إقليميددددةيف ندددددوة  2017 أيددددار/ مددددايو 13 إىل

 الوطنيددة اجلمعيددة مددن كددل  الندددوة تنظدديم يف وشددارك(". SDGs) املسددتدامة التنميددة أهددداف لتحقيددق املشددرعني
 .الدويل الربملاين واالحتاد لفيتنام

 

 ويف بلدداننا يف املسدتدامة التنميدة أهدداف لتنفيذ اختاذها للربملانات ميكن اليت العملية اخلطوات يف حبثت الندوةو 
 :يلي ما على خاص بشكل ركزنا وقد. ككل  املنطقة
 املسددتوى مددن املسددتدامة التنميددة أهددداف حتقددق أن للربملانددات هبددا ميكددن الدديت الكيفيددة ومناقشددة اخلددربات تبددادل  

  احمللي؛ املستوى إىل العاملي
  الربملانية؛ اآلليات ضمن املستدامة التنمية أهداف تعميم  
  املستدامة؛ التنمية أهداف لدعم قوانني وضع  
 املستدامة؛ التنمية أهداف متويل  
 املستدامة؛ التنمية أهداف تنفيذ رصد   
 .حدإغفال أ عدم لضمان ،ضعفاً األكثر  الفئاتاألخذ باحلسبان بشكل أكرب  مع اجلمهور مع االخنراط   
 

 يف سدديما ال املسددتدامة، التنميددة هتدددد الدديت األخطددار أكددرب أحددد وهددو املندداخ، تغددري موضددوع علددى الندددوة وركددزت
 الندداس أشددد علددى خدداص بشددكل االنتشددار والواسددعةالشددديدة  السددلبية آثدداره وتددؤثر. اهلددادئ واحملدديط آسدديا سددياق
 للربملانددات ميكددن وكيدف التحددد.، هلددذا التصدد. أمهيددة مدددى وناقشدنا. واألطفددال النسدداء سديما ال ،وضددعفاً  فقدراً 

 يف للربملانات املستدامة التنمية أهداف حتقيق حول إقليمية ندوة
 اهلادئ واحمليط آسيا منطقة

 

 املناخ لتغري االستجابة
 املستدامة التنمية أهداف لتحقيق املشرعني إجراءات
 2017 مايو/  أيار 13-11 ،(فيتنام) منه تشي هو مدينة
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 واحلددد املندداخ، لتغددري االسددتجابة أجددل مددن تشددريعات، صددياغة يف سدديما ال ملموسددة، إجددراءات تتخددذ أن الوطنيددة
وبشددكل خدداص تلددك الدديت تندددرج  الصدددد، هددذا يف الدوليددة بااللتزامددات والوفدداء الطبيعيددة، الكددوارث خمدداطر مددن

 .باريسضمن إطار اتفاق 
 املسددتدامة؛ التنميددة أهدداف حتقيددق يف الربملانددات دور( 1: )هدي ،رئيسددية مواضدديع مخسدة علددى مناقشدداتنا وركدزت

 اإلجدراءاتو  ،الفدرص ،التحدديات( 3) املنداخ؛ لتغدري االسدتجابة سدياق يف والصدحة اجلندرية املساواة تعزيز( 2)
 املددوارد تعبئددة( 5)و الددوطنيني؛ للمشددرعني الدوليددة واملتطلبددات االلتزامددات( 4) املنطقددة؛ يف البلدددان تتخددذها الدديت
 .اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف املستدامة التنمية أهداف لتنفيذ

 

 قابلدددة حمليدددة وسياسدددات تشدددريعات إىل املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف ترمجدددة يف للربملاندددات احليدددو. بالددددور واعرتفندددا
 مددن متكنهددا بضددمان الدددويل الربملدداين االحتدداد يف األعضدداء ربملاندداتال جانددب مددن القددو. بددااللتزام ورحبنددا. للتنفيددذ
 ،التشدددريعية وظائفهدددا خدددالل مدددن تنفيدددذها وضدددمان واإلقليميددة الوطنيدددة املسدددتدامة التنميدددة خطدددط تنفيدددذ يف البدددء

 علدددى األعضددداء وبرملاناتددده الددددويل الربملددداين االحتددداد أيضددداً  وهنأندددا. والتمثيدددل وازندددة،بامل املتعلقدددةتلدددك و  ،اإلشدددرافية
 .2030 عام جدول أعمال تنفيذ أجل من املستفادة والدروس خرباهتم تبادل يف النشطة مشاركتهم

 

 الربملدداين االحتدداد بددنيواملعدددة بشددكل مشددرتك  بالربملانددات اخلاصددة الددذا  التقيدديم أدوات جمموعددة بددإطالق ورحبنددا
 حدد علدى والناميدة املتقدمدة البلددان يف للربملاندات الدذا  التقيديم وسديتيح. اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج الدويل
 التنميدة أهدداف تنفيدذ يف بفعاليدة مسدامهتها وضدمان الرئيسية الربملانية بالوظائف يتعلق فيما أدائها حتسني سواء

 .املستدامة
 

 الديت، و "والتقاضدي املنداخ تغري تشريعات يف العاملية االجتاهات" عن البيانات وقاعدة بالدراسةأخذنا علماً  كما
 وتدأ . للقدانون كولومبيدا  وكليدة لالقتصاد لندن وكلية الدويل الربملاين االحتادعدت بشكل مشرتك بني كل من: أ

 تغدري بشدأن التحدويلي بداريس اتفداق تطبيدق إىل واملمارسدون املشدرعون يسدعى حيدث حرج وقت يف الدراسة هذه
 .ووضعه موضع التنفيذ املناخ

 

 تنفيددذ لدددعم اختاذهدا للربملانددات ميكددن الديت امللموسددة اإلجددراءات هدي مددا: التاليددة األسدئلة إىل مناقشدداتنا وتطرقدت
 يف والصددحة اجلندريددة املسدداواة تعزيددز للربملانددات ميكددن كيددف  املنطقددة؟ ويف بلددداننا يف املسددتدامة التنميددة أهددداف
 كربملددانيني  نفعلدده أن ميكننددا الددذ. مددا املسددتدامة؟ التنميددة أهددداف إطددار خددالل مددن املندداخ لتغددري االسددتجابة سددياق
 للربملددانيني ميكددن وكيددف واإلقليميددة؟ الوطنيددة االسددرتاتيجيات لتنفيددذ كافيددة  ماليددة وغددري ماليددة مددوارد تددوفري لضددمان
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 إىل األقددوال حتويددل" بددروح أفعددال إىل الدوليددة اإلمنائيددة االلتزامددات لرتمجددة شددراكات وإقامددة الدددويل التعدداون تعزيددز
 ؟132الدد  اجلمعية اعتمدته الذ. هانو. عالنإل" أفعال
 

 للنهددوض التاليددة والتوصدديات واإلجددراءات االسددرتاتيجيات ووضددعنا املسددائل هددذه يف اسددتباقي حنددو علددى وشدداركنا
 :اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف املستدامة التنمية أهدافب الربملانية باملشاركة

 

 املسددتدامة التنميددة يوجدده أن ميكددن للسياسددات وشددامالً  قويدداً  إطدداراً  متثددل املسددتدامة التنميددة أهددداف أن نسددلم . 1
 املسدتدامة، التنميدة أهدداف بشدأن برملانيدة إجدراءات اختداذ االسدتعجال وجه علىيتطلب و . جمتمعاتنا يف الشاملة
 للغايدات الوطنيدة املواءمدة خدالل مدن املسدتدامة التنميدة أهدداف تنفيدذ يف تقددماً  حيدرز أن برملدان كدلعلى   وينبغي

 ورصددددها وتنفيدددذها الوطنيدددة التنميدددة خطدددط وضدددع يف تشدددارك أن لربملانددداتعلدددى ا وينبغدددي. املالئمدددة واملؤشدددرات
 .األهداف تنفيذ يف فعال حنو على املواطنني مشاركة وضمان

 

 تعكددس حبيددث سددواء، حددد علددى والرجددال النسدداء ،املددواطنني مددع بالتشدداور الوطنيددة األولويددات وضددع ينبغددي . 2
 والسددكان الضددعيفة الفئددات وإدمدداج حتديددد علددى خدداص بوجدده الرتكيددز وينبغددي. احلقيقيددة وتوقعدداهتم احتياجدداهتم

 .ال تستثين أحداً  املتابعة إجراءات أن لضمان وذلك املشاورات، يف إليهم الوصول يصعب الذين
 

 مددع وتددرزر.، كلددي  بددنهج املسددتدامة التنميددة أهددداف يدددمج التشددريع أن مددن تأكدددال لربملاندداتعلددى ا ينبغددي . 3
 التنميددة خطددط تتضددمن أن علددى يصددر أن برملددان كددل  علددى ويتعددني. احملددددة الوطنيددة والظددروف الشددروط مراعدداة
 تتبددع يف للمسدداعدة بلددد بكددل خاصددة ومؤشددرات وغايددات أهدددافاً  املسددتدامة التنميددة أهددداف تدددمج الدديت الوطنيددة
 أن ضدمان يف الرئيسدي دورهدا الربملاندات تعدزز الطريقدة، وهبذه. الواقع أرض على املستدامة التنمية أهداف تقدم
 خداص اهتمدام إيدالء مدع ككدل،  للمجتمدع البشدرية التنميدة وتطلعدات احتياجدات الوطنيدة التنميدة خطدط تعكس
 .وتطويرها والسعادة الرفاه مؤشرات يف النظر أيضاً  وينبغي. ضعفاً  الفئات ألكثر

 

 الوطنيدة واخلطدة املسدتدامة التنمية أهداف تنفيذ عن احلكومة ملساءلة فعالة طرق  إجياد  برملان كلعلى   جيب. 4
 وظيفددة هددوو  الصددحيح الطريددق علددى يسددري املسددتدامة التنميددة أهددداف تنفيددذ أن مددن والتأكددد. املسددتدامة للتنميددة
علدددى  وينبغدددي. املناسدددب الوقدددت يف العقبدددات وحتديدددد احملدددرز التقددددم بتقيددديم للربملاندددات تسدددمح أن ميكدددن حيويدددة

 جلسدددات طدددرح األسدددئلةو  ،الربملانيدددة االسدددتماع جلسدددات مثدددل الرقابدددة، آليدددات اسدددتخدام مدددن تزيدددد أن لربملانددداتا
 أن أيضدداً  للربملانددات وميكددن. تعدداوين هنددج خددالل مددن احلكوميددة والددربامج السياسددات أثددر لتقيدديم العامددة، والتقددارير
 املسدتوى علدى املسدتدامة التنميدة أهدداف لتنفيدذ طوعيدة وطنيدة مراجعدات تقددمي على الوطنية احلكومات تشجع
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 التنميدددة أهدددداف وتعمددديم الربملاندددات، يف املسدددتدامة التنميدددة بأهدددداف الدددوعي زيدددادة مبكدددان األمهيدددة ومدددن. الددددويل
 .واملشاركةاالخنراط الربملاين  وزيادة الربملانية، اآلليات داخل املستدامة

 
 األمدم وبرندامج الددويل الربملداين لالحتداد الدذا  التقيديم أدوات جمموعدة استخدام على الربملانات مجيع ثّ حتُ  - 5

 بدددااللتزام للنهدددوض القائمدددة اهلياكدددل اسدددتخدام هبدددا ميكدددن الددديت الكيفيدددة لتحديدددد فعالدددة كوسددديلة  اإلمندددائي املتحددددة
الطبيعدة املشدرتكة بدني القطاعدات  تعكدس جديددة هياكدل إنشداء ينبغدي كدان  إذا ومدا املسدتدامة، التنمية بأهداف

 ممكددن وقددت أقددرب يف املسددتدامة التنميددة أهددداف حتقيددق علددى قدددراهتا حتليددل لربملاندداتعلددى ا وينبغددي. ألهدددافل
 التنميدددة أهدددداف تنفيدددذ إىل الراميدددة اجلهدددود طليعدددة يف تكدددون حدددىت الربملانيدددة وظائفهدددا أداء حتسدددني علدددى والعمدددل
 إىل تددؤد. أن شددأهنا مددن االقتضدداء حسددب برملانيددة هياكددل إنشدداء يف النظددر أيضدداً  للربملانددات وينبغددي. املسددتدامة
 حتدددد أن الوطنيددة لربملاندداتعلددى ا ينبغددي الصدددد، هددذا ويف. عملهددا يف املسددتدامة التنميددة أهددداف مراعدداة تعمدديم
 تنفيددذ تعزيددز علددى الربملددانيني قدددرة تعزيددز زيددادة أجددل مددن املتحدددة األمددم هيئددات مددع التعدداون لتعزيددز اتصددال نقدداط
 .املستدامة التنمية أهداف

 

 االجتمدددددداعي التقدددددددم يف األنفددددددس بشددددددق حتققددددددت الدددددديت اإلجنددددددازات علددددددى القضدددددداءيهدددددددد  املندددددداخ تغددددددريإن  . 6
 أهدددداف لتحقيددق وبيئيددداً  ،اجتماعيدداً  ،اقتصددادياً  حتددددياً  ميثددل يدددزال وال اهلددادئ، واحملدديط آسددديا ملنطقددة واالقتصدداد.

 ميكدن ملموسدة، فعدل ردود فبددون. ظداهرة تلدك إزاء املنطقدة يف الضدعف مستوى الرتفاع نظراً  املستدامة التنمية
 إىل يدؤد. مدا ،الفقدر ويزيدد احلكوميدة واإليدرادات معيشدياً  األسدرهددد ويأن يعرض السكان للخطر،  املناخ تغريل

 يف االعتبدددار يف العوامدددل هدددذه مجيدددع تؤخدددذ أن وينبغدددي. املسددداواة عددددم أوجددده مدددن مزيدددد وإىل اجتماعيدددة هشاشدددة
 .الصلة ذات والربامج التشريعات

 

 متبايندةو  خمتلفدة بطدرق والنسداء الرجدال على يؤثر املناخ تغري أن على كثرية  أدلة هناك ذلك، إىل وباإلضافة . 7
 عدددددهدددو أكددرب مددن  الطبيعيددة الكددوارثعدددد النسددداء اللددوا  يقددتلن نتيجدددة  املثددال، سدددبيل فعلددى. واضددح بشددكل
 تعمدددل أن لربملانددداتعلدددى ا وينبغدددي. االقتصدددادية - االجتماعيدددة الظدددروف إىل ذلدددك يف السدددبب ويعدددود. الرجدددال
. املسدتدامة التنميدة حتقيقرداً على و  ،عنه غىن ال هدفاً  باعتباره املرأة ومتكني اجلندرية املساواة تعزيز على بنشاط
 ضددد للتمييددز التصددد. تسددتهدف السياسددات يف تغيددريات لتنفيددذ فرصددة املسددتدامة التنميددة أهددداف إطددار ويتدديح
 .والصحة املناخ تغري مثل جماالت ذلك يف مبا ،اجلندرية الفوارق تراعي بطريقة املوارد ختصيص وتأثري املرأة

 

 التنميددة خطددط يف بلددد كددلل املندداخ تغددري واسددتجابات وطنيدداً  احملددددة املسددامهات يف االلتزامددات إدمدداج ويلددزم . 8
 مدددواطين ومجيدددع األعمدددال قطددداع، لاملسدددتويات مجيدددع علدددى احلكومدددة تتخدددذها إجدددراءات إىل وترمجتهدددا املسدددتدامة،
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 نقدددددل ،املاليدددددة املدددددوارد أشدددددكال يف الناميدددددة البلددددددان إىل النمدددددو املتقدمدددددة البلددددددان مدددددن املقددددددم الددددددعم إن. البلدددددد
 .النامية البلدان يف املناخ تغري إلجراءات الدافعة العوامل هي القدرات، وبناء ،الشفافية ،التكنولوجيا

 

 خددالل مددن لدديس الصددحة علددى يددؤثر أن وميكددن. ورفاهدده اإلنسددان لصددحة خطددرياً  هتديددداً  املندداخ تغددري وميثددل . 9
 مثددل تعقيددداً  أكثددر آثددار خددالل مددن أيضدداً  بددل والعواصددف، الفيضددانات مثددل فقددط املباشددرة الطبيعيددة التهديدددات
 فعالددة إجددراءات تتخددذ أن لربملاندداتعلددى ا وينبغددي. السددكان وتشددريد ،الغددذائي األمددن انعدددام ،السددارية األمددراض
 صدحية خددمات تدوفري وضدمان ،الوطنيدة الصدحية االسدرتاتيجيات يف املنداخ لتغدري السدلبية اآلثدار معاجلة لضمان
 .الطبيعية والكوارث املناخ تغري من املتضررين األشخاص جلميع معقولة وبأسعار جيدة

 

 مندداذج بتحويددل للبلدددان يسددمح مددا املندداخ، تغدري حتددديات سددياق يف املسددتدامة التنميددة فددرص حتديددد وميكدن.  10
 البلدددان جاندب مدن فوريددة إجدراءات اختداذإىل  أيضداً  حتتدداج ولكنهدا املسدتدامة، التنميددة أهدداف حتقيدق إىل التنميدة
 .رئيسي فيها دور لربملاناتيكون ل املصلحة، أصحاب مجيع وإشراك املعنية

 

 تعظدديم طريددق عددن املندداخ لتغددري لالسددتجابة تضددافراً  وأكثددر أقددوى إجددراءات تتخددذ أن لربملاندداتا علددى ينبغددي .11
 أجدل مدن الددوليني والشدراكة التعاون تعزيز طريق عن وكذلك ،مصدر التشريع ومبوقع اإلشراف بوصفها أدوارها
 .والعاملي اإلقليمي الصعيدين على واخلربات املعلومات تبادل

 

 مددن احلددد يكددون أن جيددب بالتددايل،. منطقتنددا تواجدده هامددة حتددديات البيئددي والتدددهور الكددوارث خمدداطر متثددل .12
 الربملانددات علدى ويتعددني. املنداخ تغدري جمددال يف الربملانيدة املشدداركة مدن يتجدزأ ال جددزءاً  البيئدة ومحايددة الكدوارث خمداطر
 والكددوارث املنداخ تغددري تدأثري لتفداد. املوازنددات يف مدرجدة الوقايدة تدددابري وأن البيئدة حيمدي التشددريع أن مدن التأكدد
 .الطبيعية

 

والتقليدددل مدددن  اإليددددز وبددداء وقدددف يف لإلعجددداب مثدددري تقددددم سدددجل ملاضدددية،مسدددة عشدددر ااخل السددنوات يف . 13
 نشدأت وقدد. احملليدة واجملتمعدات ،املددين اجملتمدع ،واحملليدة الوطنيدة احلكومدات التدزام بفضدل املنطقة يفاإلصابة به 
 ذلددك، ومددع الصددحية؛ اخلدددمات تقدددمي لتيسددري البشددرية املناعددة نقددص فددريوس قطدداع يف هامددة وآليددات ممارسددات
 البشددرية املناعددة نقددص فددريوس مددن والوقايددة العددالج تددوفري لضددمان والسياسددات القددوانني تعزيددز إىل حاجددة هندداك

 املبددادرات بقددوة نؤيددد وحنددن. االقتصدداد. - االجتمدداعي وضددعهم أو جنسددهم نددوع عددن النظددر بصددرف للجميددع،
 برندامج يتخدذه الدذ. 90-90-90 العدالج غايدة سديما ال اإليددز، لوبداء السدريعة االسدتجابة تعزيز إىل الرامية
 .اإليدز/  البشرية املناعة نقص بفريوس املعين املشرتك املتحدة األمم
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 املسدددتدامة التنميدددة أعمدددال جلددددول الفعدددال التنفيدددذ أجدددل مدددن إضدددافية مدددوارد وتعبئدددة التمويدددل يعتدددرب تدددوفريو  . 14
 هلددددذا املناسددددبة االسددددتجابة علددددى يعتمددددد املسددددتدامة التنميددددة أهددددداف إجندددداز جندددداح إذ إن ؛الددددرئيس التحددددد.مبثابددددة 
 الدوطنيني املصدلحة وأصدحاب والعام اخلاص القطاعني من واملبتكرة التقليدية املوارد تساعد أن وميكن. التحد.
 أن ،وازندةبامل املتعلقدة وظائفهدا خدالل مدن للربملاندات، وميكن. العاملية األهداف حتقيق على شك دون والدوليني
 .املستدامة التنمية أهداف تنفيذ تعزيز يف هاماً  دوراً  تؤد.

 

 تنفيددذ جنداح يف أمدراً حيويداً  املسدتدامة للتنميدة الوطنيدة السدرتاتيجيةمدن أجدل ا املوازندة خمصصدات وسدتكون . 15
 التنميددددة وأولويدددات الوطنيدددة االلتزامدددات أن مددددن تتأكدددد أن لربملانددداتعلدددى ا وينبغددددي. املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف
 تسدداعد أن وميكددن. اجلندريددة لالعتبددارات مراعيددة تكددون وأن املوازنددة يف الواجددب النحددو علددى تددنعكس املسددتدامة
 متويددل علددى تركددز واإلقليمددي الددوطين الصددعيدين علددى جديدددة رصددد وأطددر أهددداف وضددع علددى الدوليددة االتفاقددات
 .املستدامة التنمية

 

 مدن بلدد كدل  مسدامهات وتقييم ،وتنفيذ ،لتحديد املستمرة العملية وتيسر ترصد أن لربملاناتعلى ا ينبغي . 16
 سددياق يف املندداخ، تغددري لتهديددد العامليددة االسددتجابة وتعزيددز للمسددامهات، احلددايل املسددتوى مددن تقدددم إحددراز أجددل
 .الفقر من واحلد املستدامة، التنمية

 

 التددددقيق يفشدددكل كامدددل ب بددددورها القيدددام مدددن الربملاندددات لتمكدددني تهدددانوعي حتسدددنيمجدددع البياندددات  ويلدددزم . 17
 البيانددات مراكدز قدددرة كثدب  عدن يدددرس أن برملدان كددل  علدى ويتعدني. حوهلددا واملسداءلة املسددتدامة التنميدة أهددافب

 السددماح مددع ،يف صددياغة السياسددات وحتليلهددا يسدداعد شددكل يف وتقدددميها تفصدديلية بيانددات توليددد علددى الوطنيددة
 .احملرز والتقدم لألداء الفعال بالرصد هنفس الوقت يفو 
 

 أهدداف بشدأن قدو. ودويل ،إقليمدي ،قطداعي تعداون إقامدة إىل وتددعو تشدجع أن لربملاناتعلى ا وينبغي . 18
 مبشددداركة السياسددداتحدددول  حدددوارات خدددالل مدددن سددديما ال املنددداخ، تغدددري طريدددق عدددن خاصدددة املسدددتدامة، التنميدددة
 ،االسددتقرار ،السددالم ختدددم البلدددان بددني مشددرتكة مشدداريع ووضددع اخلدداص، والقطدداع ،البحددوث معاهددد ،احلكومددة
 .واالزدهار

 

 اخلتاميددة الوثيقددة هددذه إىل الربملددان يف زمالئنددا انتبدداه نوجدده سددوف املسددتدامة، التنميددة أهددداف علددى العمددل وإلهلددام
 .الصلة ذو. اآلخرين املصلحة أصحاب انتباه بتوجيه نتعهد كما.  املمكنة القنوات مجيع خالل من

 

 يف وتوصياتنا استنتاجاتنا إىل العاملي الربملاين اجملتمع انتباه يوجه أن الدويل الربملاين االحتاد من ونطلب
 الدويل الربملاين االحتاد وحنثّ . سانت بطرسربغ يف الدويل الربملاين لالحتاد 137 دددددال العامة اجلمعية
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 املتحدة األمم مع العمل ومواصلة املستدامة التنمية أهداف حول الربملانية املشاركة تعزيز على
 .2030 عام أعمال جلدول الناجح التنفيذ أجل من الصلة ذو. اآلخرين والشركاء

 
 

**** 
 

  العاملية الصحةالسبعني ملنظمة  معيةاجل يف الربملاين االجتماع  -( c ))ج(
 

 2017 مايو/  أيار 29 ،(سويسرا) جنيف            
 

 احلددددث والكدددامريون، ،بدددنغالدش ،النمسدددا رعايدددة حتدددت العامليدددة، الصدددحة ومنظمدددة الددددويل الربملددداين االحتددداد نظدددم
 املسددتدامة التنميددة خبطددة النهددوض يف نيالربملدداني دور: والسياسددات األدلددة القائمددة بددني الفجددوة سددد حددول اجلددانيب
 الصددحة مجعيددة خددالل 2017 مددايو/  أيددار 29 يف( سويسددرا) جنيددف يف اجلددانيب احلدددث قدددوعُ  .2030 لعددام
 بتعزيدددز والربملدددانيني الربملاندددات بدددالتزام اعرتافددداً  قددددوعُ  نوعددده، مدددن الثددداين هدددو احلددددث هدددذا وكدددان. السدددبعني العامليدددة
 .والعاملي الوطين الصعيدين على والرفاهية الصحة

 

 الدذين العامليدة الصدحة منظمدة ومدوظفي ،العلمداء ،املددين اجملتمدع ممثلدي أعضاء الربملانات، احلدث هذا مجعقد و 
 ميكدن اليت اخلطوات على الضوء احلدث وسلط. والتشريعات السياسات يف البحوث نتائج إدماج سبل ناقشوا

 التشدريعات سدنّ  علدى املساعدة يف ةالرئيس أدوارها خالل من التغيري عناصر فاعلة يف لتصبح اختاذها للربملانات
 العلميدددة األدلدددة أحددددث اسدددتخدام أمهيدددة علدددى أيضددداً  وشددددد. احلكوميدددة اإلجدددراءات علدددى واإلشدددرافوازندددات وامل

 .بالصحة املتصلةلتثقيف الربملانيني فيما يتعلق بأولوياهتم وإجراءاهتم 
 

 العامليددة الصددحة منظمددة مددع االحتدداد شددراكة أمهيددة ،الرتحيبيددة كلمتدده  يف ،الدددويل الربملدداين لالحتدداد العددام األمددني أبددرز
 الصددحة أن إىل وأشددار. وسياسددات تشددريعات إىل العلميددة األدلددة ترمجددة يف الربملانددات دعددم إىل الراميددة اجلهددود يف

 وأن املاضددددددية العشددددددر السددددددنوات خددددددالل الدددددددويل الربملدددددداين االحتدددددداد أعمددددددال جدددددددول يف بددددددارزة مكانددددددة اكتسددددددبت
 .والرفاه الصحة على قوياً  تركيزاً  تشمل 2021-2017 للفرتة الدويل الربملاين لالحتاد اجلديدة االسرتاتيجية
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. املنظمتدني بدني اجلدار. بالتعاون العاملية، الصحة ملنظمة العام املدير السيدة تشان، مارغريت الدكتورة وأشادت
 إىل العلدم نقدل دعدم يف للمسداعدة ةرئيسد كمنظمدة  الددويل الربملداين الحتدادل األمهيدة احملوريدة على الضوء وسلطت
 .وتشريعات سياسات

 

 اخلرافدددات إىل باإلضدددافة املقاومدددة، مدددن كثدددريهنددداك   احلدددايل الوقدددت يفه أنددد علدددى املشددداركون يف االجتمددداع واتفدددق
 للنسدداء واإلجنابيددة اجلنسددية والصددحة اللقاحددات مثددل ةالرئيسدد الصددحية القضددايا بعددض بشددأن اخلاطئددة،األفكددار و 

 يكوندددوا وأن احلجدددج، تلدددك ملواجهددة األخالقيدددةصدددالحياهتم و  الربملدددانيني سددلطة علدددى الضدددوء وسدددلطوا. والفتيددات
 تيسدري يف هامداً  دوراً  للربملدانيني فدإن الشدعب، مدن قدرهبم إىل وبالنظر. لوضع السياسات على أساس األدلة دعاة
. ةالصدح يف جمدال واملمارسدات السياسدات يف للعلدم الفعدال لالسدتخدام أساسيان شرطان ومها والتفاهم، احلوار
 مدن واألدلدة للمعلومدات قنداة بوصدفها العامليدة الصدحة ومنظمدة الددويل الربملداين االحتداد بدني الشدراكة أمهية وأبرزوا

 .الربملانات إىل األوساط البحثية
 

 اخلاطئدة األفكدار و  اخلرافات ملعاجلة اختذوها اليت اجلريئة اإلجراءات من أمثلة الربملانيون تبادل احلدث، هذا ويف
 العامليدة املناقشدة مدن يتجدزأ ال اً جدزء الربملدانيون يكدون أن أمهيدة علدى وشددوا. الصحية القضايا ببعض حتيط اليت
 .الصحة حول

 

 الثدداين الربملدداين االجتمدداع تنظدديم علددى العامليددة الصددحة ومنظمددة الدددويل الربملدداين االحتدداد علددى الربملددانيون أثددىن كمددا
 .مستقبالً  العاملية الصحة مجعيات يف منتظمة مسة احلدث هذا يصبح أن وطلبوا
 

**** 
     والشرقية الوسطى ألوروبا والفتيات النساء ضد حول العنف اإلقليمي املؤمتر- (d ))د( 

 والفتيات النساء ضد لعنفا إلهناء القوانني عن تفعيل           
 

 2017 حزيران/ يونيو 14-12 ،(رومانيا) بوخارست
 

 

 املنتددددى هدددذا وأتددداح. 2017 حزيدددران/ يونيدددو 14 إىل 12 مدددن الفدددرتة يف بوخارسدددت يف اإلقليمدددي املدددؤمتر قددددعُ 
 ،بلدددداً  25 مدددن حكدددوميني ومسدددؤولني ،حكوميدددة غدددري منظمددداتو  ،برملاندددات يف عضدددواً  150 مدددن ألكثدددر مندددرباً 

 جمللدس الربملانيدة واجلمعيدة ، األسدود البحدر منطقدة يف االقتصداد. للتعداون الربملانية اجلمعية يف أعضاء إضافة إىل
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 يف وشددارك. والفتيددات النسدداء ضددد بددالعنف املتعلقددة القددوانني تنفيددذ يف املمارسددات أفضددل لتبددادلوذلددك  أوروبددا،
منظمدة الشدراكة العامليدة و  للمدرأة، العامليدة واحلقدوق الروماين، النواب وجملس الدويل، الربملاين االحتاد املؤمتر تنظيم
 .الروماين الشيوخ جملس من دعممع  احليوية، ألصواتل
 

 املتعلقدددة واإلقليميددة الدوليدددة واألطددر اجلنسدددي؛ والعنددف املندددزيل العنددف وعواقدددب أسددباب علدددى املناقشددات وركددزت
 املددؤمتر ومشددل. اجملددرمني ومسدداءلة للضددحايا، األساسددية اخلدددمات وتنسدديق والفتيددات؛ النسدداء ضددد العنددف بإهندداء
 جيددة أمثلدةيف جمدال  املتعمقدة املشاركة فرصة للمشاركني أتيحت حيثمسارين تعليميني لدورات متعددة  أيضا
 املتعلقددة القددوانني تنفيددذ يف القطاعددات املتعدددد التعدداونجمددال  يف وكددذلك واجلنائيددة، املدنيددة العدالددة نظددامجمددال  يف

 العددائلي والعنددف املددرأة ضددد العنددف منددع بشددأن أوروبددا جملددس اتفاقيددةكمددا كانددت .  والفتيددات النسدداء ضددد بددالعنف
 ملموسددة توجيهيددة مبددادئ تقدددم ألهنددا املمارسددات أفضددل بشددأن املناقشددات حمددور( اسددطنبول اتفاقيددة) ومكافحتدده
 الربملاندات رمسيداً  وتددعو، وأيضداً تقدّر القطاعدات متعددد هندج اتبداع اشدرتاط تضدمنوت املدرأة، ضدد العنف ملكافحة
 .أحكامه لتنفيذ املتخذة الرصد تدابري يف املشاركة إىل

 

 النسداء ضدد العندف مندع يف املشداركني مجيدع بدني من أجل تعاون أوسع نطاقاً  األساس إرساء يف املؤمتر جنح وقد
  بشدددأنمتعدددددة  اسدددرتاتيجيات تدددربز( امللحدددق انظدددر) ختاميدددة وثيقدددة املشددداركون واعتمدددد. عليددده والقضددداء والفتيدددات
 مدن مدأمن يف العديش مدن والفتيدات النسداء متكدن أنلضدمان  والسياسدات للقدوانني الفعدال التنفيذ ضمان كيفية
منسدقة  جمتمعيدة اسدتجابة أجدل مدن القطاعدات املتعددد التعداون: االسدرتاتيجيات هدذه وتشمل. اجلنساين العنف
 اخلدددمات مددن جمموعددة العنددف، عددن لإلبددالغ آمنددة مبسدداحة تزويدددهم حيددث مددن الضددحايا علددى والرتكيددز قويددة؛
 حماسددددبة عددددبء اجلنائيددددة العدالدددة نظددددام يتحمددددل أن وضددددمان الرتهيدددب؛ ملكافحددددة أدوات الحتياجدددداهتم، املوجهدددة
 وإشدراك ؛الرجدال والنسداء )املسداواة اجلندريدة( بدني واملسداواة اإلنسان حقوق بشأن األطفال وتثقيف املنتهكني؛
 .هذه التغيري حركة يف الرجال
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 والفتيات النساء ضد العنف إلهناء تفعيل القوانني
 2017 حزيران/ يونيو 14 – 12 ،(رومانيا) بوخارست

 

  الدويل الربملاين االحتاد تنظيمه يف اشرتك الذ. والشرقية الوسطى ألوروبا اإلقليمي املؤمتر
  احليوية، ألصواتمنظمة الشراكة العاملية لو  ، للمرأة العاملية احلقوقو  الروماين، النواب جملسو 

  الروماين الشيوخ جملس من دعممع 
 

 اخلتامية الوثيقة
 

 بريو إبوليا -روزاليا السيدة من مقدمة
 اإلقليمي املؤمتر مقرر اخلارجية، السياسة جلنة رئيس ،النواب الروماين جملس يف عضو

 

 ،أذربيجددددان ،أرمينيددددا ،ألبانيددددا مددددن نياحلكددددومي نيواملسددددؤول ،احلكوميددددة غددددري املنظمدددداتي ممثلدددد ، الربملددددانيني،حنددددن
 ،بولنددا ،ليتوانيدا ،التفيا ،هنغاريا ،جورجيا ،استونيا ،التشيكية اجلمهورية ،بلغاريا ،واهلرسك البوسنة يا،بيالروس
 الربملانيدة اجلمعيدة أعضداءإضافة إىل  أوكرانيا،و  تركيا، طاجيكستان، سلوفينيا، صربيا، رومانيا، ،مولدوفا مجهورية
 رومانيدا، بوخارسدت، يفاجتمعنا  أوروبا، جمللس الربملانية واجلمعية األسود، البحر منطقة يف االقتصاد. للتعاون
 ضدد لعندفا إلهنداء لقدواننيحدول تفعيدل ا اإلقليمدي املدؤمتريف  2017 حزيدران/ يونيدو 14 إىل 12 من الفرتة يف

 العامليدددة احلقدددوق الرومددداين، الندددواب جملدددس الددددويل، الربملددداين االحتددداد املدددؤمتر تنظددديم يف وشدددارك. والفتيدددات النسددداء
 .الروماين الشيوخ جملس من بدعم ،احليوية ألصواتمنظمة الشراكة العاملية ل للمرأة،

 

 اهلددددف نتشددداطر مجيعددداً  ولكنندددا خمتلفدددة، قطاعدددات يفنعمدددل و  خمتلفدددة، خلفيدددات مدددنو  خمتلفدددة، بلددددان مدددنأتيندددا 
 للربملانددات احليددو. الدددور ندددرك وحنددن. العنددف نيف حيدداة خاليددة مدد العدديش مددن املددرأة متكددني يف املتمثددل املشددرتك

 احلكدددوميني واملسدددؤولني ،للنددداجني الددددعم وتقددددمي القدددانوين اإلصدددالح إىل تددددعو الددديت احلكوميدددة غدددري واملنظمدددات
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 ضدد العندف علدى القضاء يف - والقضاة نالعاموّ  عونواملدّ  ،القانون إنفاذ عن املسؤولون فيهم مبن - القانونيني
 .األوىل للمرة معاً  مجعنا الذ. اإلقليمي املؤمتر هبذا كبرياً   ترحيباً  ونرحب(  املرأة ضد العنف) والفتيات النساء

 

عددددن  ممثلددددنيو  ،برملددددانيني مددددنكددددون تت وفددددود يف املشدددداركون يعمددددل أنهددددو  للمددددؤمتر الرئيسددددة املنهجيدددداتإن أحددددد 
 املعددارف لتطبيددق عمددل خطدط وفددد كددلأن يضدع  و . بلددداهنم مددن حكددوميني ومسدؤولني ،احلكوميددة غددري ملنظمداتا

 .ودائم ملموس أثر للمؤمتر يكون أن نأمل الطريقة، وهبذه. بلده إىل عودته عند املؤمتر يف املكتسبة
 

 القددائم للتمييددز األوسددع السددياق يف ذلددك وحيدددث. اإلنسددان حلقددوق خطددرياً  انتهاكدداً  املددرأة ضددد العنددف ويشددكل
 العنددف إن. واخلدداص العددام اجملددالني يف واملددرأة الرجددل بددنييف السددلطة  املتسدداوية غددري والعالقددات اجلددنس نددوع علددى
 إمكاندداهتن بكامددل متددتعهن دون حيددول بددل فحسددب، وسددالمتهن كددرامتهن  مددن حيددرمهن ال والفتيددات النسدداء ضددد

 اجلنسددي أو/  و البدددين للعنددف العددامل أحندداء مجيددع يف النسدداء مددن املائددةب 35 تعددرضقددد و . وللمجتمددعألنفسددهن 
 .العنف هذا من خال   بلد يوجد وال. الشريك غري من اجلنسي العنف أو احلميم الشريك جانب من

 

 مجيدع ومتكدني اجلنسدني بدني املسداواة حتقيدق - املسدتدامة التنميدة أعمدال جدول/ 5رقم / اهلدف أن نعتقدحنن و 
 يف كهدددف  فقددط لدديس يعدداج أن ينبغددي ،كغايددة  املددرأة ضددد العنددف علددى القضدداء ذلددك يف مبددا - والفتيددات النسدداء
 وحندددن. املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف مجيدددع لتحقيدددق ةرئيسددديال تمكدددنيمدددن عوامدددل ال عامدددلك  أيضددداً  وإمندددا ،ذاتددده حدددد

 .بلداننا يف املستدامة التنمية ألهداف الفعال التنفيذ بضمان متاماً  ملتزمون
 

 حقدددوق حبمايدددة احلكومدددات بدددالتزام تعدددرتف اإلنسدددان حلقدددوق وإقليميدددة دوليدددة صدددكوك هنددداك ذلدددك،إضدددافة إىل و 
 بلددددان مجيددع أنأشدددنا بدددو . العنددفحتددررهّن مدددن  لضددمان والفتيدددات النسدداء جلميددع األساسدددية واحلريددات اإلنسددان
 عددددتوقّ  البلدددددان معظددددم وأن املددددرأة، ضددددد التمييددددز أشددددكال مجيددددع علددددى القضدددداء اتفاقيددددة علددددى صدددددقت منطقتنددددا
 مل الديت الددول اْثندوحثَ . ومكافحتده العدائلي والعندف املرأة ضد العنف منع بشأن اسطنبول اتفاقية على قتوصدّ 
 املشدداركة علددى املدددين اجملتمددع ومنظمددات الربملانددات وشددجعنا. ذلددك تفعددل أن علددى تصددديقها صددكوك بعددد تددودع
 .بلداهنا يف االتفاقيات هذه تنفيذ رصد يف بفعالية

 

. والسياسددية القانونيددة اإلصددالحات حنددو املنطقددة يف حتققددت الدديت جددداً  اهلامددة املنجددزات علددى يندداوأثن سددلمنا وقددد
 فدإن ذلدك، ومع اإلنسان؛ حلقوق الدولية الصكوك مع متماشياً  الوطين التشريع جلعل مةقيّ  جهود بذلتحيث 
هدذا  وبددون. الرئيسدي التحدد. يشدكل تنفيذها يزال الإذا . اً كافيأمراً    ليس السياسات ووضع القوانني إصدار
 ودعمهدم، الضدحايا ومحايدة العندف مندع يف املتمثدل املنشدود هددفها والسياسدات القدوانني هدذه حتقدق لدن ،التنفيذ
 .اجلناة ومساءلة
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 بعضدنا ومتكدني وإهلدام عملنا، يف والتحديات الثغرات على التغلب سبل ملناقشة فرصة اإلقليمي املؤمتر أتاح وقد
 .بلداننا يف املرأة ضد للعنف النظم استجابة لتحسني مشرتكة سياسات حنو والتحرك بعضاً 

 

 علددى القضدداء إىل الراميددة والسياسددات القددوانني تنفيددذ تحسددنيل ملددةاحل يف أساسددي عنصددر هددو منددا واحددد كددلإّن  
 مسدداءلة وتعزيددز النداجني، سددالمة ضددمان أهدداف حتقيددق يف احلقيقددي التقددم فددإن ذلددك، ومدع. املددرأة ضددد العندف
 ال ،والفتيددات النسدداء ضدد جتدداه التعصددب اجملتمعدي يف مواجهددة العنددف اجملتمدع أفددراد مجيددعإيقددا  عقدول و  اجلنداة،
 هدذا لزيدادة مدةقيّ  انطدالق نقطدة اإلقليمدي املؤمتر هذا وفر وقد. املشرتكة جهودنا خاللمن  إال يتحقق أن ميكن
 .بيننا والشراكة واحلوار القطاعات بني التعاون

 

 :يلي ما على مناقشاتنا وركزت
 اجلنسي؛ والعنف املنزيل العنف أساسيات (1
 والفتيات؛ النساء ضد العنف بإهناء املتعلقة واإلقليمية الدولية األطر (2
 . اجلناة ومساءلة للضحايا األساسية اخلدمات تنسيق (3
يف جمدال  قمعّمد تبدادل إلجدراء الفرصدة لندا أتيحدت حيدث ،مسدارين تعليميدني لددورات متعدددة أيضاً  املؤمتر ومشل
 تنفيدددذ يف القطاعدددات املتعددددد التعددداونجمدددال  يف وكدددذلك واجلنائيدددة، املدنيدددة العدالدددة نظدددام يف اجليددددة ملمارسددداتا

 .والفتيات النساء ضد بالعنف املتعلقة القوانني
 

 ،احلكوميددددة غدددري املنظمددددات ،الربملاندددات متنددداول ويف. املددددرأة ضدددد للعندددف حددددد لوضدددع واحدددد حددددلولددديس هنددداك 
 األحدوال مدن حدال أ.املدذكور أدنداه ال ميثدل بدو . رئيسدية واسدتجابات اسدرتاتيجيات وضع احلكوميني واملسؤولني
 إىل يهدددف بددل. اإلقليمددي املددؤمتر خددالليف  حبثهددا مت الدديت التفصدديلية واملمارسددات اخلددربات ملدددى شددامالً  ملخصدداً 
 .التقدم حتقيق يف تسهم أن ميكن اليت الرئيسية والعناصر االسرتاتيجيات إبراز
 إىل وامليدددل ،الفاعلدددة اجلهدددات بدددني الالفّعددد التعددداون إىل االفتقدددار هدددي ،تناولناهدددا الددديت املسدددائل بعدددض إن .1

 املسددتمرين االضدطهادمدا يواجهوندده مدن عددم كفايددة الفهدم للخطددر و و  العنددف، ضدحايا علددى اللدوم إلقداء
 قطاعداتيف  والشدراكة والتعداون التنسديق تطدوير إىل حباجدة نحنفد. املسديئني مدن اهلدروب محمداولته عند

 القطريدة التددخل بدرامج خدالل من ،(CCR) قوية منسقة جمتمعية استجابةحتقيق  أجل منمتعددة 
 الدذ. ،(the Duluth Model) 3دولدوث مندوذج علدى القائمدة الدربامج ذلدك يف مبدا واجملتمعيدة،

                                                 
العنددف  هددو أول برنددامج متعدددد التخصصددات يهدددف إىل معاجلددة قضددية ،مشددروع التدددخل ضددد العنددف األسددر. أو منددوذج دولددوث  - 3

علدى تنسديق إجدراءات جمموعدة  ،1981عمل هذا الربنامج التجدرييب، الدذ. مت تطبيقده يف مديندة دولدوث بواليدة مينيسدوتا عدام ، ياألسر.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
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 وسياسددددددداهتم ومددددددددخالهتم الضدددددددحايا بقصدددددددص وتسرتشدددددددد بانتظدددددددام الوكددددددداالت خمتلدددددددف فيددددددده جتتمدددددددع
 .اجلناة ومساءلة الضحايا سالمة تعزز أن شأهنا من اليت وبروتوكوالهتم،

 التنسددديق لتحقيدددق مسدددبق شدددرط وهدددو الوكددداالت، بدددني مشدددرتكة للعندددف عامدددة نظريدددة وجدددود أمهيدددة أبرزندددا .2
ن مددن حتقيدددق ميّكددد ( أنCCRاالسدددتجابة اجملتمعيددة املنسددقة ) يف املشددرتك الفهددم شدددأن ومددن. الفّعددال

 الفاعلدددة جتددداه معظدددم اجلهدددات مدددن وغدددريهم والقضددداة العدددامني عنيواملددددّ  الشدددرطة مدددن فعالدددة اسدددتجابات
. الضددددحايا علددددى والسدددديطرة الدددديت تعتددددرب كممارسددددة للسددددلطة اجلنسددددي والعنددددف املنددددزيل حدددداالت العنددددف

 .الضحايا على للعنف تركز ستجابةالا إىل احلاجة أيضاً  وتشاطرنا
 ذلددك مددن أقددل عدددداً  أن كمددا  املددرأة، ضددد العنددف ومل يددتم اإلبددالغ سددوى عددن عدددد قليددل مددن حدداالت .3

 علددى احلصددول يصددعب هفإندد حدداالت العنددف قضددائياً، مالحقددة تددتم عندددما وحددىت. أحيددل إىل احملاكمددة
 تدوفري خدالل مدن أفضدل حندو على احتياجاهتم وتلبية الضحايا احتياجات فهم إىل حباجة إننا. إدانات
 اآلمددن مددن بأندده النسدداء مددن املزيددد شددعور ضددمان أجددل مددن اجلندريددة للفددوارق ومراعيددة ميسددرة خدددمات
 النددداجني إىل االسدددتماع إىل حباجدددة أنندددا يعدددين وهدددذا. العدالدددة حتقيدددق إىل والسدددعي العندددف عدددن اإلبدددالغ

 جمداالت يف جهودندا يف تددعمهم، الديت املتخصصدة املنظمات باإلضافة إىل أصوات واألخذ بأصواهتم،
 فهدددم علدددى القدددانونيني االختصاصددديني تددددريب وجيدددب. ورصددددها وتنفيدددذها السياسدددات ووضدددع القدددانون

 املالئم. النحو لىع القانون تطبيق من يتمكنوا حىت واجلنسي املنزيل العنف ديناميكيات
 تلبيددددددة مدددددن لتمكيدددددنهم اخلددددددمات مدددددن شددددداملة مبجموعدددددة الضدددددحايا تزويدددددد إىل احلاجدددددة حدددددددنا وقدددددد .4

 – النفسدية اخلددمات واجلنائيدة، املدنيدة باحلمايدة أوامدر علدى الضحايا حصول ذلك ومشل. احتياجاهتم
 ومدددن. اجلنددداة ضدددد اجلنائيدددة االهتامدددات متابعدددة وفرصدددة االقتصدددادية والسدددكنية، االسدددتدامة االجتماعيدددة،

 سدددبل إىل الوصدددول دون حتدددول الددديت العوائدددق وإزالدددة بسدددهولة اخليدددارات هدددذه إتاحدددة خاصدددة بصدددفة املهدددم
يتضددمن  مبددا املتطلبددات مرهقددة وقددد تددؤد. إىل نتددائج عكسددية، مددن عدددداً  أن والواقددع. هددذه االنتصدداف
 شدهوداً  تقددميهم أو طبيدة، تقدارير علدى حصدوهلم أو ،من ضرورة توجيه الضحايا اهتامات جنائيدةذلك 
 محاية. تدابري على احلصول أجل من

 وخطددط املخدداطر تقييمددات اسددتخدام واقرتحنددا الضددحايا ختويددف يف املتمثلددة اخلطددرية املشددكلة وناقشددنا .5
 غددري الضددحايا يكددون وقددد. النطدداق الواسددع القلددق هددذا معاجلددة يف تسدداعد أن ميكددن كددأدوات  السددالمة

                                                                                                                                                  

وعددة مددن الوكدداالت الدديت تتعامددل مددع الصددراع األسددر.. وأصددبح الربنددامج منوذًجددا للددربامج يف الواليددات القضددائية األخددرى الدديت تسددعى إىل متن
 (ويكبيدياالتعامل بشكل أكثر فعالية مع العنف األسر. )املرتجم، املصدر: 
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 النظدددام إطدددار يف أخدددرى آليدددات مدددن االسدددتفادة أو اجلنائيدددة الدددتهم متابعدددة علدددى قدددادرين غدددري أو راغبدددني
 مدن الديت تقلدل اخلددمات ميوتقدد بداحرتام الضحايا معاملة من بد ال احلاالت، هذه مثل ويف. القضائي
 بدددون حددىت اجلنائيددة الددتهم مبتابعددة القددانوين النظددام يسددمح أن وينبغددي. علدديهم املعتددد. علددى اعتمددادهم
 .الضحايا مشاركة

 املشداركون واتفدق. وحقوقهن الناجيات محاية على قائم قضائي نظام يف االستثمار مبكان األمهية ومن .6
 ذلدك، علدى وعدالوة. اجلنائيدة العدالدة نظدام عداتق علدى يقدع املنتهكدني حماسدبة عدبء أن على باإلمجاع
 انتهاكداً  يعتدرب أيضداً  بل فحسب، خطراً  ليس املعتد. مع الوساطة يف الضحايا يشارك أن اشرتاط فإن

 .اسطنبول التفاقية
 علدى وجيدب. جدداً  وفعالدة فعالدة توعيدة حبمدالت من الضرور. القيام ناجحة، السياسات تكون ولكي .7

 خداص شديء يوجدد ال أنده يفهمدوا أن فتيدات، مأ فتيدان مأ نساء، مأ رجاالً  كانوا  سواء املواطنني، مجيع
كدان هدو   شدكل بدأ. التسدامح أن فهدم دون حقداً  عليده القضداء ميكدن ال وأنده املدرأة، ضد العنف بشأن
 .مقبول أمر غري

العامدل الدرئيس لتغيدري طريقدة  فهدو أداة قوية لتحقيدق املسداواة؛ هو التعليمو . الوالدة يبدأ عند إن التغيري .8
 والفتيدات الفتيدان تعلديم شدأن ومن. املساواة ثقافة وبناء والتمييز، النمطية للقوالب والتصد. التفكري،

 وعددددم االحددرتام غددرس علددى يسدداعد أن مبكددرة سددن منددذ اجلندريددة واملسدداواة اإلنسددان حقددوق جمددال يف
 .اجلنسني بني العالقات يف العنف

 أن علينددا. هددذه التغيددري حركددة يف ونشددركهم الرجددال حنشددد عندددما إال ممكندداً  الفعددال التنفيددذ يكددون ولددن .9
 علدى قائمدة عالقداتلو  نييّدفعن غدري لرجدال جديدد اجتمداعي بنداء لتجسيد والفتيان الرجال على نعتمد
 .االحرتام

 مدن اخلتاميدة الوثيقدة هدذه إىل زمالئندا انتبداه سدنوجه والنسداء، الفتيدات ضدد العندف علدى العمدل زيفحت أجل ومن
 وحنددثّ . الوثيقددة علددى الصددلة ذو. اآلخددرين املصددلحة أصددحاب طالعإبدد ونتعهددد. املمكنددة القنددوات مجيددع خددالل
 يكفددل وأن وتوصددياتنا اسددتنتاجاتنا إىل العدداملي الربملدداين اجملتمددع انتبدداه يوجدده أن علددى الدددويل الربملدداين االحتدداد أيضداً 
 .ومجعياته براجمه خالل من املتابعة
 

**** 
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 األطفال تغذية تعزيز حول إقليمية ندوة -(e) (ه)          
 والوسطى الغربية فريقياإ يف                                  

 
 2017 حزيران/ يونيو 29 - 27 ،(فاسو بوركينا) واغادوغو       

 

 45 يسددبب وهددو. والتنميددة العامددة الصددحة يف إمهدداالً  وأكثرهددا املشدداكل أخطددر مددن التغذيددة نقددص يعتددرب ،عامليدداً 
إىل  وبالنسدددبة. الددددخل واملتوسدددطة املنخفضدددة البلددددان يف اخلامسدددة سدددن دون األطفدددال بدددني الوفيدددات مدددن ئدددةبامل
 .ميكن تصحيحه ال أمر واملعريف البدين لنموهم يسببه الذ. الضرر فإن احلياة، قيد على يبقون الذين ألطفالا
 

 مبدا العامليدة، األعمدال جبدداول الوطنيدة االلتزامدات لتحقيدق أساسدي هدو أمدرتوقدف النمدو  معاجلة أن املفهوم ومن
 ويف. العامليددة الصددحة جلمعيددة العامليددة التغذيددة وأهددداف املسددتدامة للتنميددة أهددداف مثانيددة عددن يقددل ال مددا ذلدك يف
 أن ميكددن الديت التكلفدة حيدث مدن فعاليدة االسدتثمارات أكثدر أحدد هدي التغذيدة سدوء مكافحدة فدإن الصددد، هدذا

 .البلد يقوم هبا
 

 خطدط علدى والتدأثري ،واللوائح القوانني سن سلطة ولديها. توقف النمو معاجلة يف حيوياً  دوراً  الربملانات وتؤد.
 األطفدددال جتددداه احلكوميدددة االلتزامدددات تنفيدددذ ورصدددد واملخصصدددات، الوطنيدددة املوازندددات وحتديدددد الوطنيدددة، التنميدددة

 كقددادة  منابرهددا اسددتخدام للربملانددات وميكددن(. التنفيذيددة السددلطة أ.) احلكومددة ومسدداءلة ذلددك، علددى واإلشددراف
 .الصحية املمارسات بشأن الناخبني لتثقيف حمرتمني رأ.

 

 تددوفري األم؛ حليددب بدددائل تسددويق لتقييددد تشددريعات إصدددار لربملاندداتل ه ميكددنأندد ملمددوس، يعددين ذلددك بشددكلو 
 ودعدم ومحايدة تعزيدز إىل الرامية الربامج نطاق توسيع الدقيقة؛ املغذيات برامج تعزيز األمومة؛ محاية استحقاقات

 .املرجعية باملعايري مقارنة ومعدالت اهلزالتوقف النمو  معدالت وقياس األطفال؛ وصغار الرضع تغذية
 

 الددددددويل الربملددددداين االحتددددداد اشدددددرتك إجدددددراءات، اختددددداذ علدددددى الوطنيدددددة الربملاندددددات زيدددددفحت وبغيدددددة الصددددددد، هدددددذا ويف
 برملانيددة ندددوة تنظدديم يف و،فاسدد لبوركينددا الوطنيددة اجلمعيددة مددع بالتعدداون ،4"احليدداة واالزدهددار"مبددادرة و  واليونيسدديف

                                                 
علدى الددروس املسدتفادة  تعتمدد. وإيرلنددامدن قبدل مؤسسدة بيدل وميلينددا غيدتس وحكدوميت كنددا  "احليداة واالزدهدار مبدادرة "يدتم متويدل  4 

، كاليفورنيددا )دافدديس(املعهددد الدددويل لبحددوث السياسددات الغذائيددة، إنقدداذ الطفولددة، جامعددة  عدددة جهددات مثددل: مددن خددالل شددراكتها مددع 
 (./us-http://aliveandthrive.org/aboutمؤسسة لرؤية العاملية )املصدر املوقع االلكرتوين للاملنظمة الدولية لو 

http://aliveandthrive.org/about-us/
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 الفددرتة يف واغدادوغو يف والوسدطى الغربيدة فريقيدداإ يف الطفدل تغذيدة تعزيدز حدول يددومال ونصدف يدومني ملددة مشدرتكة
 .برملاناً  20 من برملانياً  60 بينهم من مشاركاً  145 احضره 2017حزيران/ يونيو  29 إىل 27 من

 

 الديت الضدارة واآلثدار النمدوتوقدف و  التغذيدة بسدوء املتصلة القضايا بشأن وموظفيهم الربملانيني توعية إىل توهدف
 .التغذية لتعزيز قوية برملانية إجراءات اختاذ على تشجيعهم متووفق هذا املنظور، . بلداهنم يف حتدث أن ميكن

 

 .التقرير هبذا مرفقة ملموسة بتوصيات الندوة وانتهت
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 والوسطى الغربية إفريقيا يف والطفل األم تغذية تعزيز
 

 فاسو لبوركينا الوطنية اجلمعية استضافتها اليت اإلقليمية الربملانية الندوة
  ،(اليونيسيف) للطفولة املتحدة األمم ومنظمة الدويل، الربملاين االحتاد تنظيمها يف وشارك

 ومبادرة "احلياة واالزدهار"
 2017حزيران/ يونيو  29إىل  27من 

 

 واغادوغو إعالن
 

 بيل دواال روز ماراليس السيدة: املقرر
 الكامريون برملان يف عضو
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 بوركينددا واغددادوغو، يف إقليميددة عمددل ورشدة يف اجتمعنددا فريقيدداإ ووسددط غدرب يف  ،5بلددداً  20 مددن الربملددانيني حندن
 والطفددل األم تغذيددة حتسدني يف الربملانددات مسدامهة كيفيددة  ملناقشدة ،2017 حزيدران/ يونيددو 29-27 مددن فاسدو،
 ودعدم وتعزيدز محايدة خدالل مدن والنمداء احليداة قيدد علدى البقداء يف طفدلحدق كدل  لضدمان حتديدداً  أكثدر وبشكل
 (.يوم 1000 أول باسم واملعروفة) شهراً  24 عمر حىت احلمل وقت من املثلى التغذية

 

( 2) االقتصدداد.؛ والنمددو لتنميددةل الغددذائي األمددن أمهيددة( 1: )هددي رئيسددية حمدداور أربعددة علددى مناقشدداتنا وركددزت
 عددن الناشددئة نددواحي القلددقو  ،(الدقيقددة املغددذيات ونقددص واهلددزال حدداالت توقددف النمددو) التغذيددة نقددص مشدداكل
 العقبددات علددى التغلددب( 3) معاجلتهددا؛ يف النجدداح علددى وأمثلددة املنطقددة، يف األطفددال لدددى والبدانددة الددوزن زيددادة

 جمددال يف التقدددم لتحقيددق صددالحياهتا مددن االسددتفادة للربملانددات ميكددن وكيددف التغذيددة تعددوق الدديت والبيئيددة اهليكليددة
املضدي قددماً  يف سياسدي التدزام خلدق( 4) و والطفدل؛ األم تغذيدة تعزيدز جمدال يف والسياسات واملوازنات التشريع

 .للتغذية داعم أعمال دولجب
 

 يسددبب وهددو. والتنميددة العامددة الصددحة جمددال يف إمهدداالً  وأكثرهددا املشدداكل أخطددر مددن التغذيددة نقددص يعتددرب ،عامليدداً 
إىل  وبالنسددبة. الددخل واملتوسدطة املنخفضدة البلددان يف اخلامسدة سددن دون األطفدال بدني الوفيدات مدن باملئدة 45
. ميكدن تصدحيحه ال أمدر واملعدريف البددين لنموهم يسببه الذ. الضرر فإن احلياة، قيد على يبقون الذين ألطفالا
 جيددد بشددخص آخددر  مقارنددة أقصددرفيكددون  سددنوات مخددس العمددر مددن يبلددغ الددذ. املتوقددف النمددوالشددخص  أمددا

 املدددوت خلطدددر عرضدددة أكثدددرفهدددم   - للمدددرض عرضدددة أكثدددر توقدددف النمدددو مدددن يعدددانون الدددذين فاألطفدددال. التغذيدددة
 أن ذلددك، مددن األهددم ولعددل. الددذين يكددون منددوهم طبيعيدداً  األطفددال مددن أضددعاف مخسددة مبقدددار اإلسددهال بسددبب
 وعددد الدذكاء، نقداط مدن أقدل عددد مدع الكاملدة، املعرفيدة قدرتده إىل أبدداً  يصدل لدن بتوقف النمو املصاب الطفل
  التغذيددة إىل النظددر وينبغددي. حيدداهتم مدددى علددى األربدداح مددن باملئددة 10 مددن وأقددل ،السددنوات املدرسددية مددن أقددل

 .املستدامة التنمية أهداف ذلك يف مبا ،2030 لعام املستدامة التنمية خطة لتنفيذ كأساس
 

 غدرب إقلديم يف التغذيدة بدنقص تتعلق سبابأل اخلامسة سن دون طفل مليون بنحو يقدر ما ميوت عام كل  ويف
 وفيددداتمدددن ناحيدددة  إحصددداءات أسدددوأ لدددديها الددديت العدددامل يف 15 ددددددال البلددددان بدددني ومدددن(. وكدددار) فريقيددداإ ووسدددط
 40 األطفددال توقددف منددو انتشددار ويبلددغ. فريقيدداإ غددرب إقلدديم يف بلددداً  11 يوجددد اخلامسددة، سددن دون األطفددال
 اخنفددض توقدف النمددو معدددل أن إىل التقددديرات أحددث وتشددري. املنطقدة داخددل بلدددان مثانيدة يف يتجدداوزه أو باملئدة
 املتحدددة األمددم ملنظمدة العامليددة التقدديرات) 2016 عددام يف باملئددة 34.9 إىل 2010 عدام يف باملئددة 36.6 مدن

                                                 
 – غينياا غينياا، غانا، االستوائية، غامبيا، ديفوار، غينيا كوت الكونغو، تشاد، الوسطى، إفريقيا جمهورية الكاميرون، بوركينافاسو، بنن، - 5  

 .توغو برينسيبي، السنغال، تومي و سان نيجيريا، النيجر، موريتانيا، مالي، ليبريا، بيساو،
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 غانددا مثددل بلدددان يف النجدداح قصددص أثبتتدده مدداوعلددى الددرغم  ،(الدددويل البنددك/  العامليددة الصددحة منظمددة/ للطفولددة
 مجعيددة أهددداف لتحقيددق الصددحيح الطريددق علددى تسددري بلددداً  24 بددني مددن فقددط بلدددان ثالثددة هندداك إال أن. وليربيددا
 توقدف النمدو مدن يعدانون الذين األطفال عدد يف باملئة 40 نسبةحتقيق اخنفاض ب) لتوقف النمو العاملية الصحة
 بتوقدف النمددو املصددابني لألطفدال اإلمجدايل العدددد يف زيدادة كلهددا  املنطقدة أظهدرت حددني يف ،(2030 عدام حبلدول
 العامليددددة الصددددحة أهدددددافإىل  بالنسددددبة التقدددددم بددددطء عددددن اإلبددددالغ مت وباملثددددل،. املاضدددديني العقدددددين فددددرتة خددددالل
 .األخرى
 .واضحة واحللول لدالئلا وأن ممكن التقدم أن وعلمنا
 
 :يلي مبا أيضاً سلمنا و 

 التغذيددة لسددوء خدداص بشددكل الصددغار واألطفددال الرضددع ويتعددرض الكافيددة، التغذيددة يف احلددق فددرد لكددل 
 أشكاله؛ جبميع

 توقددف  منددع فيهددا ميكددن الدديت( يددوم 1000أول ) السددنتني وعمددر احلمددل بددني للغايددة مهمددة فرصددة هندداك
 ؛لتوقف النمو ال ميكن تصحيحها السلبية اآلثار فإن ذلك، وبعد. النمو

 6 املبكدددر، البددددء) الطبيعيدددة الرضددداعة وخاصدددة ،اً كافيدددطعامددداً  و  تغذيدددة توقدددف النمدددو طدددرق مندددع يتطلدددب 
 ؛(والكايف اآلمن التكميلي الغذاء مع أكثر أو شهراً  24 حىت ويستمر حصرية، أشهر

 قدددره عائددد) اإلمنائيددة التدددخالت جلميددع املاليددة العوائددد أعلددى مددن واحددداً  التغذيددة يف االسددتثمار يشددكل 
 صددغري جددزء سددوى ختصدديص عدددم هددو جزعنددا يثددري مددا أن إال ،(مسددتثمر دوالر لكددل دوالراً  عشددر سددتة
 للتغذية؛ الوطنية املوازنات من جداً 

 الدددذ. يعتدددرب املندددزل خدددارج اخلددددمات علدددى واحلصدددول املعلومدددات إىل الوصدددول خدددالل مدددن املدددرأة متكدددني 
 لتغذيددددة التصددددد. يف املسددددتويات مجيددددع علددددى الرجددددال شددددراككمددددا أن إ  التغذيددددة؛ نتددددائج حتسددددني مفتدددداح
 ضرور.؛ أمر األطفال

 التحسدينات تتطلدب إذ التغذيدة؛ لدنقص سريع خفض إىل بالضرورة السريع االقتصاد. النمو يؤد. ال 
 يدؤد. بينمدا االقتصاد. النمو يف اجليدة التغذيةتسهم ف التغذية؛يف جمال  التدخالت تنفيذ التغذية يف

 الفقر؛ إدامة إىل التغذية نقص
 الزراعددة، الصددحي، الصددرف امليدداه، الصددحة، :مثددل جمدداالت يشددمل القطاعددات متعدددد هنددج اتبدداع يتعددني 

 احلمايدددددة ربامجفددددد بفعاليدددددة؛ التغذيدددددة أعمدددددال جددددددول تطبيدددددق أجدددددل مدددددن تنسددددديقهاو  والتجدددددارة، املاليدددددة،
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. النمددددوتوقددددف  يف موثقدددداً  اخنفاضددددا تولددددد املثددددال، سددددبيل علددددى النقديددددة، التحددددويالت مثددددل االجتماعيددددة
 ؛توقف النمو  تقليل إىل الصحي الصرف حتسني يؤد. وباملثل،

  بقددددر    سياسدددينيمدددن  وإرادة التدددزام هنددداك كدددان  إذا إال لدددن حتقدددق تقددددماً  ونتائجهدددا التغذيدددة سياسددداتإن
 هددو أمددر واإلداريددة ،البيئيددة ،السياسددية ،املاليددة ،القانونيددة ،املؤسسددية العوائددق علددى التغلددب إذ إن ؛كدداف  
 التكلفة؛ حيث من جمدية نتائج لتحقيق القوية املساءلة آليات يدعمأنه  كما  ،ضرور.

 حركة عرضت وقد ( صنSUN) قضدايا جمدال يف العداملني الربملانيني من عاملي جمتمع إنشاء تسهيل 
 ومنظمددددات واالزدهددددار" ومبددددادرة "احليدددداة واليونيسدددديف الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد مددددع بالتعدددداون التغذيددددة،
 للربملدانيني املناسدب الوقدت يف الددعم تقددمي ذلدك وسديتيح. التنميدة يف والشدركاء الداعمدة املدين اجملتمع
 تنميدددة فدددرص خدددالل مددن واملنددداطق، البلددددان بدددني فيمددا واملشددداركة الدددتعلم خاللددده مددن ميكنندددا مندددرب وتددوفري
 مددن الربملددانيني بددني مشددرتكة إقليميددة شددبكة أنشددأنا الغايددة، هلددذه وحتقيقدداً . لوجدده وجهدداً  املباشددرة القدددرات
 التغذية؛ أجل

  أن إىل تشددددري األدلددددة أن والواقددددع. واحدددددة انتخابيددددة فددددرتة خددددالل نسددددبياً  بسددددرعةميكددددن إحددددداث التغيددددري 
 .بسرعة تتسع الطبيعية الرضاعة معدالت وأن بسرعة تنخفض أن ميكنتوقف النمو  معدالت

 
 بالتغذية النهوض يف الربملان دور
 التشددريعات اعتمدداد ذلددك يف مبددا بالتغذيددة، النهددوض يف تؤديهددا أن للربملانددات ميكددن الدديت األدوار خمتلددف ناقشددنا
 اجملتمددع مسددتوى علددى اجملموعددات إشددراك عليهددا؛ اإلشددراف أو الوطنيددة اخلطددط وضددع يف املسدداعدة الصددلة؛ ذات

 القدددددوانني تنفيدددددذ وضدددددمان احلكومدددددات؛ حملاسدددددبة املددددددين اجملتمدددددع يف املنظمدددددات/  النددددداس مدددددع الشدددددراكة احمللدددددي؛
 الدوليدة املدوندة لتنفيدذ فعالدة وطنيدة لدوائح وإنفداذ تنفيدذ للتغذيدة، املؤيدد بالتشريع يتعلق وفيما. فعلياً  والسياسات
 لألمومدددة تشدددريع واعتمددداد ،(املدوندددة) الصدددلة ذات العامليدددة الصدددحة مجعيدددة وقدددرارات األم حليدددب بددددائل لتسدددويق
 مددا علددى شددددنا ذلددك، إىل وباإلضددافة. 2000 لعددام األمومددة حلمايددة الدوليددة العمددل منظمددة اتفاقيددة إىل يسددتند
 :يلي
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 وأعضائها للربملانات األولوية ذات اإلجراءات
 :اليت توصلنا إليها بعد املناقشة وجاءت حبسب األولوية التالية التوصياتتعهدنا مبتابعة 

 حساسدددة رؤيدددة خدددالل مدددن اآلتيدددة والسياسدددية القانونيدددة أطرندددا باسدددتعراض نلتدددزم :والسياساااات التشاااريعات . 1
 :يلي امب خاص اهتمام إيالء وينبغي. للتغذية شامل قانوين إطار وجود يكفل مبا للتغذية،
 2000 لعدددام الدوليدددة العمدددل منظمدددة اتفاقيدددة إىل اسدددتناداً  هاوتنفيدددذ األمومدددة حلمايدددة تشدددريعات اعتمددداد (أ

 يف مبدا العمدل، مكدان يف النسداء فئدات جلميدع الكدايف الددعم وتقددمي األمومدة، حبمايدة املتعلقدة وتوصياهتا
 .األطفال وصغار الرضع لتغذية هبا املوصى املمارسات اتباع أجل من الرمسي، غري القطاع يف ذلك

 الالحقدة العامليدة الصدحة مجعيدة قدرارات ومجيدع األم حليب بدائل لتسويق الدولية وإنفاذ املدونة حتسني  (ب
 .قانوناً  ملزمة تشريعات اعتماد خالل من ،هاورصد هاتنفيذو  الصلة ذات
                                                 وإغندداء  الغذائيددة، العالمددات وضددع تتطلددب لددوائح وضددع طريددق عددن والسددمنة الددوزن زيددادة أعبدداء معاجلددةج(  

     غددري واألغذيددة الضددرائب، مثددل واملثبطددات، الصددحية واألغذيددة اإلعانددات، مثددل واحلددوافز، األغذيددة اإللزاميددة،
 .الصحية غري واملشروبات لألغذية املناسب غري التسويق حتظر وتلك اليت الصحية،

 
 وتنفيددذ التشددريعات إلنفدداذ األمهيددة بددالغ أمددر املوازنددة ختصدديص أن علددى نوافددق: ونفقاهتااا املوازنااة خمصصااات . 2

 أن ضددددمان أيضدددداً  الضددددرور. ومددددن. الصددددغار واألطفددددال الرضددددع تغذيددددة حتسددددني إىل الراميددددة والددددربامج السياسددددات
 وإنفداذ ورصدد لتنفيذخصصت ُحصصاً عادلة من املوازنة  الربامج هذهمثل  تنفيذ عن املسؤولة الرئيسة الوزارات

 حنددو علدى األمددوال إنفداق مددن والتأكدد النفقدات رصددد يف نلعبده دور لدددينا وباملثدل،. للتغذيددة الداعمدة التشدريعات
 .سليم

 

 لمسداءلةل احلكومدات علدى والرقابدة التددقيق يف صدالحياتنا اسدتخدام الضدرور. مدن أنده علدى نوافدق: الرقابة. 3
 املوازنددات وتنفيددذ تتبددع علددى احلكومددات مسدداءلة يف نسددتمر وسددوف. القائمددة والسياسددات القددوانني إنفدداذ حددول

 جلددان بإنشداء أو التجمعدات أو القائمدة الربملانيددة اللجدان مدن االسدتفادة خددالل مدن سدواء املعتمددة، والسياسدات
 التغذيدة حالدة حدول كاملدة  مناقشدة خيصدص إلجدراء السدنة، يف واحددةبوضدع برندامج ملدرة  ونتعهدد. مناسدبة فرعية
 ذلدددددك يف مبدددددا وشدددددفافة شددددداملة عمليدددددة وتفسدددددريها البياندددددات مجدددددع جنعدددددل بدددددأن أيضددددداً  نتعهددددددكمدددددا .  ناانبلدددددد يف

 .املستوى الرفيع السياسي املنتدى إىل تقريراً  نرفع وأن ،ألهداف التنمية الشاملة الطوعية االستعراضات
 

 تعرضدداً  األكثددر أولئددك سدديما ال واألسددر، ألطفدداللو  لتغذيددةل نمناصددري نكددون بددأن نلتددزم :والتوعيااة التمثياال . 4
( احلاليدة والبياندات األدلدة باسدتخدام) االنتبداه ولفدت العمدل لتحفيز ومنصاتنا مواقفنا نستخدم وسوف. للخطر
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 فريقيددداإ غدددرب يف أممندددا مدددن الكثدددري تصددديب زالدددت مدددا الددديتو  ،التغذيدددة لسدددوء املقبولدددة غدددريو  املرتفعدددة املعددددالت إىل
 .هاووسط

 

 : والتعاون التنسيق . 5
 املددددين اجملتمدددع ذلدددك يف مبدددا األخدددرى، الفاعلدددة اجلهدددات مدددع شدددراكة والعمدددل يف أنشدددطتنا بضدددمان تنسددديق نتعهدددد
 واالحتدداد للطفولددة املتحدددة األمددم منظمددة مثددل الدوليددة، واملنظمددات التنميددة جمددال يف الفاعلددة واجلهددات واملدداحنون
 تنسددديق أمهيدددة علدددى ونشددددد.  التنميدددة اآلخدددرين شدددركاء مدددن وغدددريهم واالزدهدددار" ومبدددادرة "احليددداة الددددويل الربملددداين

 الديت والتجمعدات اللجدان أنشدطة عن فضالً  كافة،  على صعيد األحزاب برملانيني، بوصفنا بيننا فيما اإلجراءات
 املمارسدات، للتشدارك بأفضدل الربملداين، والتعداون التبدادل ومواصدلة اإلقليمدي التنسديق بتوسيع نلتزم كما.  خندمها
 .التغذية أعمال جدول لتسريع بعضاً  بعضنا وإهلام
 

 تقدمددددده الدددددذ. الددددددعم مدددددن وسنسدددددتفيد الوطنيدددددة املعنيدددددة، ودوائرندددددا برملاناتندددددا إىل التوصددددديات هدددددذه بإحالدددددة نلتدددددزم
 ذات املدددين اجملتمددع ومنظمددات" واالزدهددار ومبددادرة "احليدداة" صددن" وحركددة الدددويل الربملدداين واالحتدداد اليونيسدديف

 .التفوق عليها أو العاملية التغذية أهداف حتقيق إىل نسعى وحنن الصلة
**** 

 
 

 

 إىل التنفيذ( االجتماع الثاين للمائدة املستديرة حول املياه: االنتقال من الكالم fو اا )
 

 (2017متوز/ يوليو  7 - 6)مقر االحتاد الربملاين الدويل، جنيف، 
 

حضر اجتماع املائدة املستديرة مخسة أعضاء يف جلنة شؤون الشدرق األوسدط )كنددا، تشديلي، مصدر، إسدرائيل، 
ن، وفلسدددطني(، وتدددرأس أعمدددال املائددددة رئددديس اللجندددة. وقُدددّدمت مدددداخالت مدددن قِّبَدددل خدددرباء مدددن منظمدددات سدددري 

ووترهوب، ووترلكس، والفريق العاملي الرفيدع املسدتوى املعدين بامليداه والسدلم. وشداركت وفدود مدن االحتداد الربملداين 
 العريب، األردن، املغرب، واإلمارات العربية املتحدة خرباهتا الوطنية.
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احلساسدة املشدرتكة بدني مجيدع وأكد االجتماع من جديد الرغبة يف اتباع هندج املائددة املسدتديرة يف تنداول القضدايا 
بلدددان منطقددة الشددرق األوسددط. وركددز احلدددث علددى االنتقددال مددن الكددالم إىل التنفيددذ مددن خددالل املنظددور احملايددد 
للعلم. وهدفت املناقشات إىل عدم تسييس قضدية امليداه وتطبيدق ذلدك مسدتقبالً علدى قضدايا أخدرى مثدل الغدذاء 

 والطاقة.
 

)سرين( أن العلم ميكن أن يساعد يف بنداء الثقدة الديت  كز األورويب للبحوث النوويةلمر وأكد املدير العام السابق ل
جتمع بني الدول املتنازعدة فيمدا بينهدا بغيدة حدل التحدديات العلميدة. وأكدد أن مشداريع امليداه طويلدة األجدل، وأنده 

العمدددل كوسدددطاء  ميكدددن للربملاندددات أن تسددداعد علدددى تقددددمي حلدددول أكثدددر اسدددتمرارية واسدددتدامة. وميكدددن للعلمددداء
 للجمع بني أفكار خمتلفة واقرتاح احللول.

 
وشددددد ممثلدددون عدددن منظمدددة ووتدددرلكس علدددى أن احلصدددول علدددى امليددداه والصدددرف الصدددحي هدددو حدددق مدددن حقدددوق 

مددن أهددداف التنميددة املسددتدامة. ويكددون دور الربملانددات يف تنفيددذ ذلددك اهلدددف  6اإلنسددان ويغطيدده اهلدددف رقددم 
ختصديص أمدوال كافيدة، مسداءلة احلكومدة، ورصدد االلتزامدات لتحقيقده. وقدد من خالل سن تشريعات طموحدة، 

مت وضددع برنددامج عمددل يتضددمن إنشدداء الشددبكة الربملانيددة املعنيددة بامليدداه لتيسددري تبددادل األفكددار واخلددربات وحتديددد 
 البلدان الرائدة لتبادل املعلومات واملمارسات اجليدة من خالل البحوث األساسية حلوكمة املياه.

 

وقددال ممثددل منظمددة ووترهددوب إن الصددراعات املتعلقددة بامليدداه هددي مددن بددني أكثددر املخدداطر العامليددة تددأثرياً يف العددامل. 
وميكن أن تكون التوترات السياسية واالجتماعية واختالل مراكز القدوة عوامدل تدؤد. إىل النزاعدات حدول امليداه. 

ن. وشددد علدى أن "ووترهدوب" يف جنيدف هدي منظمدة ويف الوقت نفسه، ميكن أن تكون املياه أداة قويدة للتعداو 
تعمل يف جمال الدبلوماسية املائية. وأيّد أيضاً الفريق العاملي الرفيدع املسدتوى املعدين بامليداه والسدلم، برئاسدة السديد 
د. تدددرك، الدددذ. اجتمدددع يف سويسدددرا، السدددنغال، اهلندددد، وكوسدددتاريكا، وسيصدددوغ مقرتحدددات ملعاجلدددة الصدددراعات 

 ياه ومنعها.املتصلة بامل
 

وقددال رئددديس الفريدددق الرفيدددع املسددتوى املعدددين بامليددداه والسدددلم إن واليددة الفريدددق ترّكدددز علدددى الصددلة بدددني امليددداه والسدددلم 
واألمن، حيث مل تكدن هدذه الصدلة ذات أولويدة يف السدابق. ويقدوم الفريدق بإعدداد تقريدر حدول هدذه املسدألة مدع 

املتحددددة. وأوجدددز فصدددول هدددذا التقريدددر، مبدددا يف ذلدددك امليددداه يف مقرتحدددات سدددُتقدم إىل جملدددس األمدددن التدددابع لألمدددم 
النزاعددات املسددلحة، منددع الصددراعات املتعلقددة بامليدداه، كميددة امليدداه وجودهتددا، واالبتكددار املددايل. فالشددفافية وتبددادل 
البيانات ضروريان العتماد هنج مشرتك بني القطاعات على الصعيد العاملي. وكان أحد األهدداف الرئيسدية هدو 
حتفيددز أصددحاب املصددلحة املعنيددني، مبددن فدديهم الربملددانيني، علددى االنضددمام إىل اجلهددود ومنددع الصددراعات املتعلقددة 
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بامليدداه. ويف رأيدده، ينبغددي اعتبددار امليدداه مسددألة أخالقيددة وليسددت مسددألة تقنيددة. وقددد تكددون الدبلوماسددية الربملانيددة 
 يف املرحلة األوىل. مفيدة يف حتفيز التعاون ومشاركة أصحاب املصلحة املعنيني

 

اقرتحت ووترلكس سبالً أكثر فعالية لتعزيز إدارة املياه من خدالل التنميدة االقتصدادية يف خمتلدف املنداطق، معتدربة 
مدددن أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة إىل تشدددريعات قابلدددة للتنفيدددذ. وهنددداك  6أن الندددواب ميكدددنهم ترمجدددة اهلددددف رقدددم 
برندامج مشددرتك لتنفيدذ هددذا اهلدددف. ومدن الضددرور. أيضداً حتديددد اإلطددار حاجدة إىل إنشدداء بيئدة متكينيددة لتحديددد 

القدددانوين مدددن أجدددل زيدددادة التمويدددل. وباإلضدددافة إىل ذلدددك، مدددن الضدددرور. زيدددادة تعزيدددز القددددرة علدددى التعامدددل مدددع 
 التكنولوجيدات، وإدارة املددوارد، مدن بددني أمددور أخدرى. ومددن الواضددح أن هنداك ارتباطدداً وثيقدداً بدني حقددوق اإلنسددان

 والتنمية.
واقددرتح املشدداركون وضددع مبددادئ توجيهيددة حلوكمددة نقددل التكنولوجيددا. كمددا اعتددربوا أن احلكومددات جيددب أن تكددون 
مسددؤولة عددن جعددل القطدداع اخلدداص يسدداهم يف اجملتمددع. وذهددب آخددرون إىل أن بعددض قضددايا امليدداه تعتددرب مسددألة 

 أن هناك فجوة تكنولوجية بني البلدان.من مسائل األمن القومي، لذلك فإن تبادل البيانات حمدود. كما 
 

وقدددم خبددري ميدداه عرضدداً حددول "جعددل حصددة امليدداه أكددرب"، واقددرتح أشددكاالً خمتلفددة مددن امليدداه املكددّررة، مثددل معاجلددة 
ميددداه الصدددرف الصدددحي. وقدددال إن التكامدددل مدددع هدددذا الدددنهج هدددو وضدددع خدددرائط مناسدددبة للخدددربات، املبدددادرات، 

إىل أن إعددادة اسددتخدام ميدداه الصددرف الصددحي متثددل أحياندداً إشددكالية مددن واملؤسسددات. وأشددار بعددض املشدداركني 
منظددور ثقدددايف حمددض بالنسدددبة إىل بعدددض البلدددان. ودعدددا الوفددد اإلسدددرائيلي املشددداركني ومجيددع املهتمدددني إىل واتيدددك 

. واعتددرب أن إسددرائيل وفلسددطني جيددب 2017أيلددول/ سددبتمرب  15إىل  12يف تددل أبيددب مددن  2017إسددرائيل 
 قنوات مباشرة لتبادل املعرفة واملعلومات من خالل اللجان الربملانية املعنّية. أن يكّونا

 

وقّدم ممثل منّظمة سرين عرضاً عن مناذج من عامل العلدم ميكدن اسدتخدامها لتعزيدز احلدوار بدني الثقافدات، وميكدن 
ن حيقددق السددلم، أن تكددون قاعدددة إلنشدداء مدددارس للعلددم مددن أجددل السددلم. ويف حددني أن العلددم نفسدده ال ميكددن أ

إال أندده راسددٌخ وبعمددق يف البحددث مددن أجددل التميددز مددن خددالل الثقددة املتبادلددة وهددذا جيلددب الشددمولية، التفدداهم، 
والرمحددة دون التعددد. علددى حقددول ألغددام السياسددة: العناصددر الرئيسددية لتحقيددق التعدداون السددلمي ونقطددة انطددالق 

 خصبة أل. مبادرة.
 

التكنولوجيدددا جيدددب أن تأخدددذ يف االعتبدددار اجلاندددب اإلنسددداين، مبدددا يف وأكددددت منظمدددة ووتدددرلكس أن عمليدددة نقدددل 
 ذلك اإلطار السياسي، القيم االجتماعية، تدريب املوارد البشرية، وتطبيق التكنولوجيات اجلديدة.
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باملئدة مدن  95وذكر مندوب املغرب أن بلده يرغب يف االستفادة من جتربدة بلددان أخدرى يف املنطقدة. وأكدد أن 
راض  قاحلة، وأنه جرى حتسني التشريعات ذات الصلة واخلطط الوطنية املتعلقة باملياه واملرافدق الصدحية املغرب أ

باملئدة  96باملئة يف املنداطق احلضدرية و 100. وقال إن املغرب حيصل على املياه بنسبة 2014املالئمة يف عام 
باملئة يف املنداطق احلضدرية، ولكدن  76الصحية  يف املناطق الريفية. وباإلضافة إىل ذلك، بلغ الوصول إىل املرافق

باملئة فقط، وإن عملية إعادة اسدتخدام ميداه الصدرف الصدحي يف مراحلهدا  10النسبة يف املناطق الريفية كانت 
 باملئة. 40األوىل ولكن من املتوقع أن تصل إىل 

 

يدداه وضدددعف جودهتددا. وقدددد مت وقددال منددددوب اإلمددارات العربيدددة املتحدددة إن علدددى بددالده أن تتعامدددل مددع نقدددص امل
اعتمدداد عدددد مددن القددوانني لتحسددني إمدددادات امليدداه وتشددجيع العمليددات الزراعيددة األكثددر كفدداءة. وباإلضددافة إىل 
ذلددك، مت بندداء سدددود جلمددع ميدداه األمطددار، كمددا مت إنشدداء خزانددات للميدداه اجلوفيددة، ومت اختدداذ عدددد مددن التدددابري 

د البلددددد مددددن اخلدددربات مددددن أجددددل حتقيددددق إدارة أفضددددل للميدددداه يف خمتلددددف لالسدددتمطار يف املندددداطق اجلافددددة. واسددددتفا
 البلدان.

 

مدددرت مكعدددب مدددن امليددداه  100وأكدددد منددددوب األردن أن بلدددده األكثدددر جفافددداً يف العدددامل، حيدددث يتدددوفر أقدددل مدددن 
للشددخص الواحددد، وهددو أقددل بكثددري مددن أ. معيددار دويل. وكددان األردن شددرع يف مشددروع لتحليددة ميدداه البحددر مددن 

ر األمحر، وهو أمر مكلف جداً. وستؤد. التكنولوجيات اجلديدة إىل خفض هذه التكداليف، ولكدن نظدراً البح
إىل األحددوال السياسددة يف املنطقددة، فددإن البلددد ال يريددد االعتمدداد علددى التكنولوجيددا مددن بلدددان أخددرى. واقددرتح أن 

سيسدة هددو شدرط مسدبق لتنفيددذ مثدل هددذا يكدون األردن أحدد البلدددان الرائددة، مؤكدداً أن تددوفر بيئدة متكينيددة غدري م
 املشروع.

 

 واقرتح العضو املصر. يف اللجنة أن تكون القاهرة مكان انعقاد االجتماع املقبل للمائدة املستديرة.
 

 التوصيات:
 ؛إنشاء شبكة برملانية للمياه 
  من أهداف التنمية املستدامة؛ 6اعتماد خطة عمل برملانية بشأن اهلدف رقم 
 الرائدة يف الشرق األوسط لعملية رسم اخلرائط القطرية؛ حتديد البلدان 
 إنشاء مدارس للعلم من أجل السلم يف البلدان املهتمة يف املنطقة؛ 
 ونشاطاهتا.شبكة الربملانية للمياه حتديد اجلهات املاحنة لتمويل ال 
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 املتحدة لألممالرفيع املستوى  السياسي املنتدى يف ربملاينال جتماعاال  - (g) )ز(              
 املستدامة التنميةحول                         

 

 2017 متوز/ يوليو 17 نيويورك،                   
 
 

 .وطنياً  وفداً  34 من نائباً  نيمثانحبضور 
 

 الربملداين لالحتداد اجلدانيب احلددث هدذا يف املشداركنيالددويل ب الربملداين االحتاد رئيس ،تشودري صابر السيد رحب
 املاضددي العدداممقارنددة ب تضدداعفهددذا العددام  احلضددور أن إىل أشددارو . املسددتوى الرفيددع السياسددي املنتدددى يف الدددويل
 يف تقدددماً  حددرزأ الدددويل الربملدداين االحتددادوالددذ. أظهددر أن  ،املمثلددة الفرديددة الربملاندداتأو  النددواب حيددث مددن سددواء
 .حول أهداف التنمية املستدامة املتحدة األمم تقودها اليت العاملية االستعراض عمليةب ربملاينال اجملتمع ربط

 

 كاارلوس  هوسايه السديد مدع حلقدة مناقشدة الددويل، الربملداين لالحتداد العدام األمدني ،شاونغونغت مارتن السديد أدار
 أمااادو السدديدو  للنمسددا، الددوطين اجمللددسعضددو  ،بااري بياارتا السدديدةو  أوروغددوا.، يف النددواب جملددس رئدديس ،ماهيااا
 .Air Quality Asia املنظمو  الرئيس ،رايف شادية والسيدة مايل، يف الوطنية اجلمعيةعضو  ،سيسي

 

 املتحددة، األمدم شدؤونل الددويل الربملداين االحتداد للجنة الربيع دورة ىلإ شارةباإل االجتماع شونغونغت السيد افتتح
حددددول أهددددداف التنميددددة  الربملدددداين العمددددل لتقيدددديم للنددددواب فرصددددة أول قدددددمتوالدددديت  ،2017 أبريددددلنيسددددان/  يف

 جهددودحتددول إىل  مثالددرئيس للمنتدددى الرفيددع املسددتوى، وهددو القضدداء علددى الفقددر.  املوضددوعمناقشددة و  املسددتدامة
 دور ولعدبأهدداف التنميدة املسدتدامة  أعمال جدول دمج يف للمساعدة مؤخراً  اليت متت الدويل الربملاين االحتاد
 للمسداعدة اإلمندائي املتحددة األمدم برندامج مدعاملعددة  الدذا  التقييم أدوات جمموعةاليت تضمنت: و  تنفيذها، يف
 للمسدداعدة للربملدانيني اإلقليميددة النددوات مدن عدددد أهدداف التنميددة املسدتدامة؛ علدى املؤسسددي الطدابع إضدفاء يف
 حيددد مندوذجي برملداين وقدرار. الرئيسدية السياسدات قضدايا ومعاجلدة حول أهداف التنمية املستدامة الوعي رفع يف

 .ألهداف التنمية املستدامة الوطنية وامللكية املساءلة لتعزيز اختاذهاإىل  الربملانات اليت حتتاج الرئيسية اخلطوات
 

 عرضدددت  دولدددة 44 برملاندددات ىلإ املرسدددلة االسدددتبيانات نتدددائج عدددن التفاصددديل مدددن مزيدددداً  تشدددونغونغ السددديد وقددددم
 برملاندات تسدعة مشداركة أن االستقصداء وأظهدرإىل املنتددى السياسدي رفيدع املسدتوى.  وطنيدة مرحلية تقارير تقدم
 السياسددي املنتدددى إىل املقدددم التقريددر أجددل مددن احلكومددة تقودهددا الدديت الوطنيددة املشدداورات يف مددا، حددد إىل فقددط،
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 األمدم إىل تقدميده قبدل التقريدر الستعراض الفرصة هلا أتيحت فقط الربملانات هذه من ثالثة وأن املستوى، الرفيع
 التنميددددة ألهددددداف العدددداملي االسددددتعراض يف الربملانيددددة للمشدددداركة مقياسدددداً  املسددددح هددددذا يددددوفر مددددا وبقدددددر. املتحدددددة
 أن الطريق ال يزال طوياًل. النتائج تظهر املستدامة،

 

 العامددة بالسياسددة املتعلقددة التوجيهددات علددى قويدداً  حلقددة النقدداش ومددا تالهددا مددن مناقشددات دلدديالً  عددروض وقدددمت
 علددى كثدرية  أمثلدة أيضداً  املناقشدة وقددمت. العدامل أحندداء مجيدع يف للربملاندات املسدتدامة التنميدة أهدداف توفرهدا الديت

 .والرقابية التشريعية أعماهلا يف املستدامة التنمية أهداف لتعميم الربملانات تتخذها اليت امللموسة اخلطوات
 

 

 ةالرئيسالرسائل والتوصيات 
 

 االقتصدددددادية السياسدددددة يف نشددددداطاً  أكثدددددر موقدددددف إىل احلاجدددددة إىل املسدددددتدامة التنميدددددة أهدددددداف تشدددددري، 
 يف الربملاندددات تكدددون وتنظيميدددة تشدددريعية إصدددالحات األهدددداف مجيدددع وتتطلدددب. والبيئيدددة ،االجتماعيدددة

 ،إسدددبانيا ،أوروغدددوا. مثدددل خمتلفدددة بلددددان يفيظهدددر  وكمدددا. دعمهدددا أو فيهدددا الشدددروع مدددن ميكنهدددا وضدددع
 خفددددض علددددىوازنددددات امل دعددددم وزيددددادة االسددددتباقية التشددددريعات سدددداعدت املثددددال، سددددبيل علددددى وكينيددددا،
 سدداعدت سددرياليون، ويف. الشدداملة الصددحية الرعايددة وتددوفري التفدداوت، وجددهضددييق أوت الفقددر، معدددالت
. اجلنسددي التثقيددف خددالل مددن املراهقددات محددل حدداالت ومنددع التغذيددة سددوء مددن احلددد علددى التشددريعات

 متثيدل لزيدادة الرجدل واملدرأة )املسداواة اجلندريدة( بدني للمسداواة تشدريعات الربملاندات مدن عددد أصددر وقد
 .السياسة يف املرأة

 بيئدة لتدوفري إطاريدة تشريعات اعتماد للربملانات ميكن املتصلة مبسائل حمددة، التشريعات إىل وباإلضافة 
 ،نيبند مجهوريدة ففدي. املسدتدامة التنميدة أهدداف يف للمسدامهة اخلداص والقطداع املدين للمجتمع ةمتكيني
 خلددق ظروفدداً  واخلدداص العددام القطدداعني بددني الشددراكات بشددأن جديددد قددانون وضددع املثددال، سددبيل علددى
 .األجنبية لالستثمارات أفضل

 الصدددعوبات علدددى للتغلدددب كلددده  للربملدددان هنجددداً  املسدددتدامة التنميدددة ألهدددداف املرتابطدددة الطبيعدددة وتتطلدددب 
 علدددى خاصدددة بصدددفة ذلدددك وينطبدددق. واحدددد وقدددت متعدددددة يف نظدددر وجهدددات مدددن قضدددية كدددل  يف والنظددر

 قياسدده جيددب الددذ. - املسددتوى الرفيددع السياسددي للمنتدددى الددرئيس املوضددوع وهددو - للفقددر االسددتجابة
 جلدودة البسديطة املسدألة إن. للدخل األساسي التعريف يتجاوز ما وهو األبعاد، ةبصورة متعدد وتقريبه
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 اهلددواء تلددوث مددن فاحلددد. املسددتدامة التنميددة أهددداف مددن عدددد مددع تتقدداطع الفريددق، أبرزهددا الدديت اهلددواء،
 علددددى ويتعددددني. املندددداخ تغددددري مكافحددددة علددددى ويسدددداعد اإلنتاجيددددة، ويزيددددد الصددددحة، كبددددري  بشددددكل حيّسددددن

 للتصدد. إجدراءات تتخدذ وأن املشدكلة هلدذه الرئيسية بالدوافع يتعلق فيما واضحة تكون أن الربملانات
 مكافحدددة تنظددديم تشدددديدو  وطنيدددة، أهدددداف وضدددعو  اهلدددواء، جدددودة رصدددد يف االسدددتثمار خدددالل مدددن هلدددا

 .األحفور. للوقود املقدم الدعم وخفض التلوث،
 مجيدددددع إشدددددراك يتطلدددددب الربملانددددات يف املسدددددتدامة التنميدددددة أهدددددداف علددددى املؤسسدددددي الطدددددابع إضددددفاء إن 

 متأصدالً  اإلمندائي التفكدري يدزال ال الربملاندات، من كثري  ويف. فقط التنمية جلان أعضاء وليس األعضاء،
 ويف. الناميدددة بالبلددددان إال تتعلدددق ال كعمليدددة  التنميدددة يطدددرح الدددذ. لأللفيدددة، اإلمنائيدددة األهدددداف إطدددار يف

 التنميددددة أهددددداف بتقيدددديم الربملددددان أعضدددداء مددددن العديددددد يقددددم مل املتقدمددددة، البلدددددان برملانددددات مددددن عديددددد
 عدددددم أوجدددده وتزايددددد املرتفعددددة، الفقددددر مسددددتويات معاجلددددة عنددددد هبددددم يتصددددل أعمددددال كجدددددول  املسددددتدامة
 تصددر أن الربملانددات علددى جيددب البلدددان، مجيددع ويف. البيئيددة والقضددايا الرشدديد احلكددم ومسددائل املسدداواة،
 الربملدددانيني مدددع االتصددداالت لتبسددديط املسدددتدامة التنميدددة ألهدددداف تنسددديق جهدددة احلكومدددة تعدددني أن علددى
 .الربملانية اللجان خمتلف مع وكذلك

  ّالديت والرقابيدة التشدريعية االسدتخدام الكامدل للسدلطات على الربملانيني املستدامة التنمية أهداف وحتث 
 اخلاصدددة اسدددتجابتها تنظددديم للربملاندددات وميكدددن. الدسدددتور مبوجدددب تقريبددداً  مكدددان كدددل  للربملاندددات يف مُتددنح

 أو برملدداين جتمددع إنشدداء خددالل مددن اللجددان بددني التنسدديق حتسددني عددن طريددق املسددتدامة التنميددة ألهددداف
 ألهدددداف وطنيدددة خطدددة وضدددع ضدددمان خدددالل مدددن املسدددتدامة، التنميدددة أهدددداف حدددول متخصصدددة جلندددة
 مشدروع ذلدك يف مبدا التشدريعات، مجيدع واسدتعراض الربملدان، إىل مرحلدي تقريدر وتقدمي املستدامة التنمية
 .املستدامة التنمية منظور أهداف خالل من املوازنة،

 أن املتحددة واململكدة توغدو، سرياليون، املكسيك، نيجرييا، مايل، كينيا،  الدمنارك، من املشاركون وأفاد 
 جتمدع، مثدل جديددة برملانيدة هياكدل بإنشداء أو القائمدة اللجدان تشدكيل أهنا قامت بإعادة إما برملاناهتم

 أهدددداف بشدددأن الربملدددان أعمدددال مدددن وغريهدددا التشدددريعات لتنسددديق متخصصدددة جلندددة أو عمدددل، فريدددق أو
 مجيدددع مدددن األعضددداء جلميدددع مفتوحدددة اهليئدددات هدددذه يف العضدددوية تكدددون مدددا وعدددادة. املسدددتدامة التنميدددة
 ميكددددنهم الددددذين الربملانيددددة اللجددددان رؤسدددداء مددددن تتددددألف أن إىل املسددددتدامة التنميددددة جلددددان ومتيددددل. اللجددددان
 الضدددرييب التهددرب مدددن للحددد" ماليددة وحددددة" اإلكددوادور برملدددان وأنشددأ. جلدداهنم عمدددل بددرامج يف الددتحكم
 التشددددريعات مجيددددع ملراجعددددة خطددددة األردن برملددددان واعتمددددد. املسددددتدامة التنميددددة أهددددداف إيددددرادات وزيددددادة
 .املستدامة التنمية أهداف نظر وجهة من القائمة
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 تدزال أنده الإال  املسدتدامة آخدذة يف التجدّذر، التنمية ألهداف املنسقة الربملانية أن االستجابة حني ويف 
 والسددددلطة الربملانيددددة القدددددرات حيددددث مددددن سدددددها يتعددددني الدددديت والثغددددرات التحددددديات مددددن العديددددد هندددداك
 املوازندة اقدرتاح يف حمددود دور للربملدان املثدال، سدبيل على األردن، ففي. التنفيذ على لإلشراف القانونية
 التعدديالت، وطلدب املوازندة ملراجعدة قويدة بسدلطة املغدريب الربملدان يتمتدع باملقابدل،. احلكومدة من املقدمة
 علددددددى ورداً . بالكامدددددل املهددددددام هدددددذه أداء علدددددى التوقعددددددات، حيدددددث مدددددن القدددددددرات، إىل يفتقدددددر ولكنددددده

 مدن قلديالً  عددداً  نأل سدفهأ عدن بلجيكدا مدن برملداين عدربأ املالحظات األوليدة لالحتداد الربملداين الددويل،
 الشدمول ادعداء األمدر الدذ. يثدري شدكوكاً حدول الطوعيدة، الوطنيدة االستعراضدات يف تشارك الربملانات
 املناقشدددات مدددن أيددداً  أن إىل النمسدددا مدددن الربملدددان أعضددداء أحدددد وأشدددار. حكومدددات عديددددة قدمتددده الدددذى
 .برملانياً  يكن مل املستوى الرفيع السياسي املنتدى يف الرئيسة

 لشددؤون الدددويل الربملدداين االحتدداد جلنددة الربملدداين، ورئدديس أفسددان، أندديت السدديد ذّكددر االجتمدداع، ختددام ويف 
  عدام كدل  يف الربيدع مدن دورهتدا تعمدل الديت جلنتده، هبدا تضدطلع اليت املهمة بأمهية املشاركني املتحدة األمم

 التنميددة أهددداف تنفيددذ يف املسددتفادة املمارسددات والدددروس ألفضددل املنددتظم التبددادل لتسددهيل كمنتدددى
 اسددتناداً  املسددتدامة التنميددة أهددداف بشددأن الددزمالء مددع العمددل علددى احلاضددرون مجيعدداً  وشددجع. املسدتدامة

 االحتدداد أدوات جمموعددة تيسددره الددذ. الددذا  التقيدديم إجددراء يف والنظددر الدددويل الربملدداين االحتدداد منددوذج إىل
 .اجلديدة الدويل الربملاين

 
 اخلامتة
 الربملداين االحتداد معلومداتباإلضدافة إىل  املسدتوى، الرفيدع السياسدي املنتددى خدالليف  دارت الديت املناقشة تظهر
 يف املسددتدامة التنميدة بأهدداف الدوعي مسددتوى ارتفداع، املاضدي العدام خدالل الربملانددات مدن مجعهدا متّ  الديت الددويل

 أهددداف لتعمدديم وعمليددات هياكددل وإنشدداء جتهيددز بإعددادة برملانددات عدددة وتقددوم. العددامل أحندداء مجيددع يف الربملانددات
 حوهلا. حكومات مساءلة مع املستدامة التنمية

 

 للربملاندات الفعليدة القددرات حيدث مدن أو اجلغرافيدة الناحيدة مدن سدواء جداً  متفاوتة الصورة هذه فإن ذلك، ومع
 املسددتدامة التنميددة بأهددداف املتعلقددة الربملانيددة العمليددات نتددائج تتفدداوت أن املددرجح ومددن. حددذوها حتددذو أن علددى

 تلدك سديما ال الربملاندات، مجيدع تفهدم ومل. االختبدار مدن زيددسديتطلب األمدر املو  البلددان، بدني فيمدا بشكل كبري
 .املستدامة التنمية ألهداف العاملي الطابع النمو، املتقدمة البلدان يف املوجودة
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 تعزيدز يف املدوارد مدن املزيدد اسدتثمار إىل املداحنني وجمتمدع الددويل الربملاين االحتاد سيحتاج ،قدماً  املضي أجل ومن
 إىل احلكومدددات وسدددتحتاج. املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف علدددى املؤسسدددي الطدددابع إضدددفاء علدددى الربملاندددات قددددرات
 الوفددود ويف املسددتوى الرفيددع السياسددي املنتدددى إىل الطوعيددة االستعراضددات يف اسددتباقي بشددكل الربملانددات إشددراك
 .املستوى الرفيع السياسي املنتدى دورة إىل الوطنية
 

**** 
 

  ومواصلة الربملانية القدرات بناء حول الثانية اإلقليمية الندوة( h) -)ح( 
 املستدامة التنمية أهداف تنفيذ

 

 اجلنوب بلدان بني الربملاين التعاون خالل من املستدامة التنمية أهداف تنفيذ
 

 2017 سبتمرب/ أيلول 7 - 5 ،(الصني) بكني
 
 الثانيددة للمددرة املسددتدامة التنميددة أهددداف تنفيددذ ومواصددلة الربملانيددة القدددرات بندداءالندددوة اإلقليميددة حددول  ظمددتنُ 

 5 مدن الفدرتة يف الصدني، ني،بيكد يف احلددث هدذا قددعُ  وقدد لنواب الشعب الصيين. الوطين اجمللس مع بالتعاون
 الكدامريون، بدنن،: يدةالتال فريقيدةواإل اآلسديوية البلدان من برملانينيومجعت هذه الفعالية  سبتمرب،/  أيلول 7 إىل

 تعزيدددز النددددوة مدددن اهلددددف وكدددان. فيتندددامو  الشدددعبية، الدميقراطيدددة الو مجهوريدددة جيبدددو ، ديفدددوار، كدددوت  الصدددني،
 ومت. اجلندوب بلددان بني فيما اإلمنائي التعاون وتعزيز ،املستدامة التنمية أهداف تنفيذ حول اإلقليمية التبادالت
 لتحقيدددق ومهدددم، مسدددبق كشدددرط  والصدددناعي الزراعدددي التحدددديث وعلدددى املنددداخ تغدددري علدددى خددداص بشدددكل الرتكيدددز
 .املستدامة التنمية أهداف

 

 نائددب الصدديين، الشددعب لنددواب الددوطين للمجلددس الدائمددة للجنددة العددام واألمددني الددرئيس نائددبكددل مددن:   ثوحتدددّ 
 واملددددير البحدددوث، معاهدددد مدددن اخلدددرباء مدددن عددددد الددددويل، الربملددداين لالحتددداد العدددام األمدددني الصددديين، التجدددارة وزيدددر

 الندددوة وشددكلت. احلدددث هددذا يف املشدداركني ،(UNDP) اإلمنددائي املتحدددة األمددم لربنددامج املسدداعد القطددر.
 إجددددراءات ،اسددددرتاتيجيات يف اسددددتباقي بشددددكل التفكددددري مددددن الربملددددانيني ولتمكددددني اخلددددربات لتبددددادل هامدددداً  منددددرباً 

 اإلعالميدة التبدادالت هذه وهتدف. املستدامة التنمية أهداف يف الربملانية باملشاركة للنهوض ملموسة وتوصيات
 .املستدامة التنمية أهداف تنفيذ على اإلشراف يف الربملانات قدرات تعزيز إىل أيضاً 
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 نامجددة قضددية املندداخ تغددري أن علددى واتفقددوا ،2030 عددام جدددول أعمددال تنفيددذ علددى كبددرية  أمهيددة املشدداركون قوعلّدد
 متدوازن تقددم حتقيدق إىل باحلاجدة واعرتفدوا. ومسدتدام مبتكدر هندج خدالل مدن إال حلها ميكن ال وأنه ،التنمية عن

 ملكافحدة املتجددة الطاقات استخدام على تشجع اليت ،الكربون واملنخفضة ،اخلضراء اإلمنائية املبادرات وتعزيز
 التشدددريعات إىل أيضددداً و  بددداريس، اتفددداق إىل بوضدددوح العمليدددة هدددذه تسدددتند أن وينبغدددي. البيئدددة ومحايدددة املنددداخ تغدددري

 .والدويل والوطين اإلقليمي الصعد على تتخذ بإجراءات املصحوبة الوطنية واللوائح والسياسات
 

 للمشددداركني الفرصددة ،التكنولوجيددا ونقددل ،اجلنددوب بلدددان بددني فيمددا اإلمنددائي التعدداون حددول املناقشددات وأتاحددت
 والتعداون النقدل هدذا ويشدكل. ليمديواإلق العداملي الربملداين التعداون يف والكفداءة التماسدك تعزيدز أمهية يف للتفكري
 ويهدددف ،وخرباهتددا البلدددان جتددارب إىل يسددتند إمنددائي لددنهج الددرتويج ويف ،املندداخ لتغددري التصددد. يف حيويدداً  عنصددراً 
 التعدداون فدرص وزيدادة التشددريعية اهليئدات بدني عمقداً  األكثددر التبدادل أن ويبددو. وتقدمدده اإلنسدان رفداه حتسدني إىل

 .باملشاركني الصلة وثيق والترزر
 

 خددرباهتم لتبددادل الفرصددة للمشدداركني أتيحددت املسددتدامة، التنميددة أهددداف تنفيددذ يف الربملانددات بدددور يتعلددق وفيمددا
 أمهيدددة علددى أيضددداً  املناقشددات وركددزت. املسدددتدامة التنميددة أهددداف مدددع التعامددل عنددد يواجهوهندددا الدديت والتحددديات

 زيددادة أمهيددة أيضدداً  وأبددرزت. للجميددع وشدداملة للمسدداءلة وخاضددعة فعالددة مؤسسددات وبندداء ،القددانون سدديادة تعزيددز
 .املؤسسات وشفافية اجلمهور مشاركة

 

 املنداخ تغدري آثدار مدن للتخفيدف الصدينية النمداذج على بالتعرف للمشاركني مسحت ميدانية رحلة الندوة وأعقبت
 .التكنولوجية والتطورات

 
 
 
 

**** 
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 :2017انشطة عام تقارير عن  (8
 

 الوثيقة املرسلة من االمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل: –اوال 
 

 سدنوياً  تقريدراً  األعضداء مجيدع يقددم أن علدى الددويل الربملداين لالحتداد األساسدي النظدام مدن 6 املدادة تنص            
 االحتداد ومقدررات قدرارات لتنفيذ املتخذة اإلجراءات ذلك يف مبا أنشطتهم، عن الدويل الربملاين االحتاد أمانة إىل

 .الدويل الربملاين
 الربملداين االحتداد عدن الصدادرة القدرارات بعدرض القيدام االحتداد أعضداء علدى يتعدني" أنده علدى 7 املدادة وتدنص
 أماندة وإحاطدة ،تنفيدذها علدى وحّثهدا هبدا حكومداهتم وإبدالغ األكثدر مالئمدة بالشدكل برملانداهتم علدى الددويل،
 نتدائج مدن حتقدق ومدا الشدأن، هدذا يف اختداذه مت مبدا – اإلمكدان بقددر وكاملدة منتظمدة بصدورة – اً مدعل االحتداد
 ".السنوية التقارير خالل من وذلك
 

 الديت اجليددة واملمارسدات املعلومدات مجدع املنتظمدة التقدارير إعدداد عملية استهدفت ،السنوات السابقة مر وعلى
 :إىل األعضاء دعي وقد وعموم األعضاء. الدويل الربملاين لالحتاد احلاكمة اهليئاتيتم تشاركها مع 

 املاضي؛ العام خالل اعتمدت اليت الدويل الربملاين االحتاد لقرارات متابعتهم كيفية  عن تقرير 
 الربملدددان خيتددداره) الددددويل الربملددداين لالحتددداد حمددددد نشددداط أو قدددرار بشدددأن واحدددد متابعدددة إجدددراء عدددن تقريدددر 

 مدن حمددد حدول جمدال لالهتمدام مثدرياً  بشدكل مشدرتك معده جددوالً  تضدع بدأن لألمانة سمحي ما ؛(املعين
 األعضاء؛ يتخذها اليت الربملانية اإلجراءات

 االحتداد أعمدال جددول يف تنددرج الديت القضدايا بشدأن املتخدذة الربملانيدة اإلجدراءات مدن قائمدة علدى الرد 
 .املستدامة التنمية أهداف تنفيذ مثل الدويل، الربملاين

 
 .املائةب 40-30 نطاق يف االستجابة معدل ظل أعاله، املذكورة احلاالت مجيع ويف

 

 اجملموعددددددات رؤسددددداء نددددداقش كدددددا،د  يفالددددديت انعقددددددت  136الدددددد  الددددددويل الربملددددداين الحتدددددادالعامدددددة ل معيدددددةاجل ويف
 جديددددة طريقدددة تنفيدددذ دعدددم وقدددرروا املسدددألة هدددذه الددددويل الربملددداين لالحتددداد التابعدددة الدائمدددة واللجدددان اجليوسياسدددية
 :التالية الرئيسية االعتبارات إىل اجلديد الشكل يستندو . لإلبالغ
 التناوب؛ مبدأ إىل استناداً  التقارير، عدد اخنفاض 
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 واللجدددان احلددداكم اجمللدددس يف الددددويل الربملددداين االحتددداد أعضددداء يقددددمها الددديت التقدددارير الدددوعي حدددول زيدددادة 
 الصلة؛ ذات األخرى واهليئات الدائمة

 األعضددددداء ردود مدددددع التعامدددددل يف الددددددويل الربملددددداين لالحتددددداد اجليوسياسدددددية للمجموعدددددات مسدددددتمر دعدددددم 
 .وتأمينها

 
 الددويل الربملداين االحتداد يرغدب فقدد مشدجعة، نتدائج حتقدق 2017 عدام جتربدة كاندت  وإذا لمستقبل،واستشرافاً ل

 :حيث ،تنظيماً  أكثر آلية إنشاء يف
(. املتوسدطب سدنوات مخدس كدل  املثدال، سدبيل علدى) دوريدة تقدارير تقدمي االحتاد أعضاء مجيع من سيطلب - 1

 .األجبد. الرتتيب حسب عام كل  تقريراً  سيقدمون الذين األعضاء حتديد وميكن
 االحتددداد قدددرارات مدددنواحدددد أو أكثدددر  قدددرار ملتابعدددة عضدددوال ربملدددانال بددده قدددام مدددا علدددى الددددور. التقريدددر سدددريكز - 2

 .تقرير آخر العضو ذلك تقدمي منذ انقضت اليت الفرتة يف الدويل الربملاين
 :يلي ملا الربملانية املتابعة على التقارير سرتكز - 3

 الدائمة؛ اللجان قرارات 
 ئ؛ر بالبند الطا املتعلقة القرارات 
 العامة؛ للمناقشة اخلتامية الوثائق 
 للربملانيني؛ اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة قرارات 
 للمنظدددور املراعيدددة للربملاندددات 2012 لعدددام الددددويل الربملددداين االحتددداد عمدددل خطدددة مثدددل) العمدددل خطدددط 

 ؛(اجلندر.
 األخرى الدويل الربملاين االحتاد هيئات قرارات. 

 
 تقدددارير تقدددمي مددن أيضدداً  الدددويل الربملدداين االحتددداد أعضدداء سدديتمكن اإللزامددي، التندداوب نظددام إىل باإلضددافة - 4

 .املتابعة إجراءات بشأن طوعية
 هددددذا التندددداوب نظددددام مبوجددددب التقددددارير تقدددددمي برصددددد التنفيذيددددة واللجنددددة اجليوسياسددددية اجملموعددددات سددددتقوم - 5

 .التقارير بتقدمي املتعلقة بالتزاماهتم الوفاء مسؤولية الدويل الربملاين االحتاد أعضاء وستحمل
 

 بتحديددد تلتددزم الدددويل الربملدداين لالحتدداد سياسدديةاجليو  اجملموعددات فددإن ،2017 لعددام اإلبددالغ دورةإىل  وبالنسددبة
( صددغرية احلجددم اجليوسياسددية موعدداتعلددى األقددل بالنسددبة إىل اجمل ةثالثدد) برملانددات مخسددة عددن يقددل ال مددا واقددرتاح
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 واملقددررات القددرارات عددن الناشددئة بالتوصدديات املتصددلة الربملانيددة اإلجددراءات عددن تقريددراً  سددتقدم الدديت مناطقهددا مددن
 .2017 أبريل/  ونيسان 2014 مارس/  آذار بني الدويل الربملاين االحتاد ااعتمده اليت األخرى،

 

 حدددول ختاميدددة وثدددائق عدددن والشددداملة الغنيدددة العامدددة املناقشدددات أسدددفرت املاضدددية، الدددثالث السدددنوات مددددى وعلدددى
 مشددداركة اإلنسدددانية، اهلجدددرة املسدددتدامة، التنميدددة أهدددداف ،اجلندريدددة واملسددداواة واألمدددن، بالسدددالم الربملددداين االلتدددزام
 القدرارات مدن عددداً  أيضدا الددويل الربملداين االحتداد واختدذ. املساواة عدم أوجه ومعاجلة اإلنسان، حقوق الشباب،
 إيبددوال، لوبدداء الدوليددة االسددتجابة الوسددطى، فريقيدداإ مجهوريددة يف احلالددة بشددأن ذلددك يف مبددا ،البنددد الطددارئ بشددأن
 اإلنسدانية األزمدة بدذويهم، املصدحوبني غدري والقصر املسجلني غري األطفال الالجئني، محاية اإلرهاب، مكافحة

 .واليمن فريقياإ من أجزاء يف اجملاعةو  ،سورية يف
 

 النوويدددة، األسدددلحة مدددن خدددال   بعدددامل املتصدددلة املسدددائل بشدددأن قدددرارات ذتاخُتددد ،نيالددددولي واألمدددن السدددلم جمدددال ويف
 االحتداد اختدذ املسدتدامة، التنميدة جمدال ويف. التددخل عددم ومبددأ اإلرهداب، ملكافحدة التعاون ،اإللكرتونية احلرب
 الثقدددايف الدددرتاث محايدددة امليددداه، إدارة ملخددداطر،ا القدددادرة علدددى التكيدددف مدددع التنميدددة بشدددأن قدددرارات الددددويل الربملددداين
 االحتداد اختدذ اإلنسدان، وحقدوق بالدميقراطيدة يتعلدق وفيما. للتنمية حمركاً  بوصفها للمرأة املايل شراكواإل للبشرية،
 العصددددر يف الدميقراطيددددة الوطنيددددة، السدددديادة إزاء الدددددويل القددددانون الطفددددل، حقددددوق بشددددأن قددددرارات الدددددويل الربملدددداين
 واعتمددت. e /stcnfres.htm-www.ipu.org/strct انظدر - للمدرأة السياسدي التمكدني الرقمي،
 علدددى االطدددالع وميكدددن. بلدددداً  40 مدددن أكثدددر يف قضدددايا بشدددأن قدددرارات أيضددداً  للربملدددانيني اإلنسدددان حقدددوق جلندددة

 .cases.htm-e/hr-g/isswww.ipu.or :التايل املوقع على مقرراهتا
 
. 2017 لعدددام التقدددارير إعدددداد عمليدددة يف للمشددداركةتكم اجليوسياسدددية جممدددوع قبدددل مدددن برملدددانكم تعيدددني مت وقدددد

 الحتدادل قدرارات عددة أوبقدرار  يتعلدق فيمدا الربملانيدة املتابعدة عدن موجز استبيان على للرد ونمدعو  مفإنك ولذلك
 .أعاله املذكورة الدويل الربملاين

 

/  تشددرين األول ،بطرسددربغسددانت ) املقبلددةالعامددة  اجلمعيددة يف احلدداكم لددساجمل إىل تقريددراً  العددام األمددني وسيصدددر
 تقدددمي عمليددة بنتددائج الدددويل الربملدداين االحتدداد عضددو بلغوسددي. األعضدداء مسددامهات إىل اسددتناداً ( 2017 أكتددوبر
 .سانت بطرسربغ يف خمصصة جلسة خالل التقارير

 

 جددداً مهمددة  مشدداركتكم وسددتكون. يددوحزيددران / يون 31 أقصدداه موعددد يف إلينددا وإرسدداله االسددتبيان إكمددال يرجددى
 .العملية هذه لنجاح

http://www.ipu.org/iss-e/hr-cases.htm
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  2017أعضاء االحتاد الربملاين الدويل يف تقرير عام سامهات م

  البلد
  االستبيان هذا أكمل الذ. الشخص سما

  الدور/  الوظيفي املسمى
  عنوان الربيد اإللكرتوين

  رقم اهلاتف
 

 الدويل الربملاين االحتاد يف الوطين الربملان مشاركة تنظيم
 

 (2017 أبريل/  نيسان دكا،) الدويل الربملاين لالحتاد 136العامة الاا  اجلمعية بقرارات يتعلق فيما
 ال أعلم ال نعم 
    الربملان؟ إىل القرارات تقدمي مت هل. 1
    الصلة؟ ذات الربملانية اللجان إبالغ مت هل. 2
    . هل مت إبالغ احلكومة بالقرارات؟3
 ددددددددال العامدددة اجلمعيدددة يفته مشددداركإىل الربملدددان حدددول  تقريدددر تقددددمي مت هدددل. 4

 ؟ الدويل الربملاين لالحتاد 136
   

 نتدائج بشدأن( جلندة أو عامدة جلسدة) الربملدان يف مناقشة أ. جرت هل . 5
 دكا؟ مجعية

   

  
 الدويل الربملاين االحتاد أعمال يف الربملان مبشاركة يتعلق فيما
 ال أعلم ال نعم 
 بشدددأن املاضدددية اخلمدددس السدددنوات خدددالل مناقشدددة الربملدددان أجدددرى هدددل . 6

 الدويل؟ الربملاين االحتاد أعمال يف مشاركته
   

 الربملددداين لالحتددداد نشددداط كدددل  حدددول الربملدددان يف التقدددارير تعمددديم يدددتم هدددل. 7
 الربملان؟ فيه يشارك الذ. الدويل
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 أنشدطة يف بانتظدام الربملان يشارك هل ،العامة اجلمعيات إىل باإلضافة . 8
 املتحددددة، األمدددم يف االسدددتماع جلسدددات) األخدددرى الددددويل الربملددداين االحتددداد
 ؟(ذلك إىل وما املوفدة، والبعثات اإلقليمية،الندوات 

   

 العداملي لإلعدالن العشدرين السدنوية بالذكرى االحتفال الربملان ينو. هل. 9
 ؟2017 عام يف للدميقراطية الدويل واليوم الدميقراطية بشأن

   

 
 لالحتدداد الوطنيددة اجملموعددات عمددل تنظدديم بشددأن اجليدددة املمارسددات بتجميددع الدددويل الربملدداين االحتدداد أمانددة وتقددوم
 االحتدداد أنشددطة عددن املعلومددات وتعمدديم الدددويل، الربملدداين الحتددادالعامددة ل جمعيدداتلل والتحضددري الدددويل، الربملدداين
العامدددة  اجلمعيدددة يف الددددويل الربملدداين االحتددداد أعضددداء مددع اجليددددة املمارسدددات هدددذه تبددادل وسددديتم. الددددويل الربملدداين

 .2017 أكتوبر تشرين األول / يف الدويل الربملاين لالحتاد 137الددد
 
 باسدتخدام وذلدك املاضدية، اخلمدس السدنوات مدى على جيدة ممارسات ثالث عن تفاصيل تقدمي يرجى .10

 .أدناه الوارد اجلدول
  املمارسة اجليدةعنوان 

  وصف املمارسة اجليدة
  لذلك؟ نتيجة حدث ما
 

 وأثره يف عمل الربملان الدويل الربملاين االحتاد تأثري
 

 :املاضية اخلمس السنوات يف
 ال أعلم ال نعم 
    الدويل؟ الربملاين االحتاد بعمل تتعلق برملانية مسائل أ. قدمت هل . 11
 بعمدددل - مباشددرة غددري أو مباشددرة بصدددورة برملانيددة قددرارات أ. تددأثرت هددل . 12
 الدويل؟ الربملاين االحتاد

   

 اإلنسدان حقدوق جلندة قدرارات ملتابعة حمددة إجراءات أ. الربملان اختذ هل .13
 الدويل؟ الربملاين لالحتاد التابعة للربملانيني
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 الربملاندات عمدل علدى وأثدره الددويل الربملداين االحتداد تدأثريحدول  أمثلدة بتجميدع الددويل الربملاين االحتاد أمانة وتقوم
 لالحتددداد 137العامدددة الدددد  اجلمعيدددة يف الددددويل الربملددداين االحتددداد أعضددداء مدددع األمثلدددة هدددذه تبدددادل وسددديتم. الوطنيدددة
 .2017 أكتوبر تشرين األول / يف الدويل الربملاين

 

 الربملدان نشداط تدأثر حيدث املاضدية، اخلمدس السدنوات مددى علدى أمثلة ثالثة حول تفاصيل تقدمي يرجى . 14
 .أدناه اجلدول باستخدام وذلك الدويل، الربملاين االحتاد بعمل

  عنوان املثال
  وصف املثال

 الددويل الربملداين االحتداد عمدل تدأثري هدو ما
 املثال؟ هذا يف

 

 
 املتحدة األمم مع التعاون

 :املاضيني العامني يف
 ال أعلم ال نعم 
 لألمددم التددابع القطددر. الفريددق مددع مشددرتكة أنشددطة بددأ. برملددانكم قددام هددل - 15

 املتحدة؟
   

 

  توضيحها يرجى بنعم، اإلجابة إذا كانت
 

 الدويل الربملاين لالحتاد الوطنية اجملموعة حول
 الدويل الربملاين لالحتاد الوطين الفريق رئيس( أمساء) اسم تقدمي يرجى .16
  االسم
  اجلنس
  امليالدتاريخ 

  املنصب يف الربملان
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 :العريبمن االمانة العامة لالحتاد الربملاين  التعميم املرسل – ثانيا
 

قامت االمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب، واستناداً للوثيقة الصادرة عن االحتاد الربملاين الدويل، ، بارسال تعميم اىل 
 من 6 املادةتتطلب فيه التكرم بالعلم بأن   2017متوز/ يوليو 17تاريخ  290الشعب الربملانية العربية حيمل الرقم 

 الدويل الربملاين االحتاد أمانة إىل سنوياً  تقريراً  األعضاء مجيع يقدم أن على تنص الدويل ينالربملا لالحتاد األساسي النظام
 .الدويل الربملاين االحتاد ومقررات قرارات لتنفيذ املتخذة اإلجراءات ذلك يف مبا أنشطتهم، عن

االحتاد الربملاين العريب بالطّريقة اليت يتّم فيها وترجو فيه باإليعاز للجهة املعنية يف الشعبة الربملانية العربية املوقرة إلعالم 
التعامل مع التقارير اليت تُعد عن مؤمترات االحتاد ونشاطاته املختلفة، وكذلك أية اقرتاحات تراها مناسبة كي يتم تزويد 

 األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل هبا.
موضحة أن الربملانات املستجيبة لذلك سيتّم اإلشارة إليها يف تقرير األمني العام الذ. سُيقّدم خالل 

 بطرسربغ. سانتاجتماعات اجلمعية القادمة يف 
 
 

تقرير من جملس نواب العامة لالحتاد الربملاين العريب حىت تاريخ إعداد هذه املذكرة  األمانةوقد تلقت 
 لتونسية الشقيقة، ومن جملس النواب يف مملكة البحرين الشقيقة.الشعب يف اجلمهورية ا

 من جملس نواب الشعب يف اجلمهورية التونسية التقرير الوارد

 2017مسامهات أعضاء االحتاد الربملاين الدويل يف تقرير عام 
 

 جملس نواب الشعب -تونس البلد
 للعالقات اخلارجيةاإلدارة العامة  االستبيان هذا أكمل الذ. الشخص سما

  الدور/  الوظيفي املسمى
  عنوان الربيد اإللكرتوين

 (216)71157000 رقم اهلاتف
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 الدويل الربملاين االحتاد يف الوطين الربملان مشاركة تنظيم
 

 (2017 أبريل/  نيسان دكا،) الدويل الربملاين لالحتاد 136العامة الاا  اجلمعية بقرارات يتعلق فيما
 ال أعلم ال نعم 
   X الربملان؟ إىل القرارات تقدمي مت هل. 1
   X الصلة؟ ذات الربملانية اللجان إبالغ مت هل. 2
  X  . هل مت إبالغ احلكومة بالقرارات؟3
 العامددة اجلمعيددة يفته مشدداركإىل الربملددان حددول  تقريددر تقدددمي مت هددل. 4
 ؟ الدويل الربملاين لالحتاد 136 دددددال

الربملاان مل يشارك  
  136 يف الدورة

 

 بشددأن( جلنددة أو عامددة جلسددة) الربملددان يف مناقشددة أ. جددرت هددل . 5
 دكا؟ مجعية نتائج

 ------  

  
 الدويل الربملاين االحتاد أعمال يف الربملان مبشاركة يتعلق فيما
 ال أعلم ال نعم 
 بشدددأن املاضدددية اخلمدددس السدددنوات خدددالل مناقشدددة الربملدددان أجدددرى هدددل . 6

 الدويل؟ الربملاين االحتاد أعمال يف مشاركته
X   

 الربملددداين لالحتددداد نشددداط كدددل  حدددول الربملدددان يف التقدددارير تعمددديم يدددتم هدددل. 7
 الربملان؟ فيه يشارك الذ. الدويل

X   

 أنشدطة يف بانتظدام الربملان يشارك هل ،العامة اجلمعيات إىل باإلضافة . 8
 املتحددددة، األمدددم يف االسدددتماع جلسدددات) األخدددرى الددددويل الربملددداين االحتددداد
 ؟(ذلك إىل وما املوفدة، والبعثات اإلقليمية،الندوات 

X   

 العداملي لإلعدالن العشدرين السدنوية بالذكرى االحتفال الربملان ينو. هل. 9
 ؟2017 عام يف للدميقراطية الدويل واليوم الدميقراطية بشأن

X   

 
 لالحتدداد الوطنيددة اجملموعددات عمددل تنظدديم بشددأن اجليدددة املمارسددات بتجميددع الدددويل الربملدداين االحتدداد أمانددة وتقددوم
 االحتدداد أنشددطة عددن املعلومددات وتعمدديم الدددويل، الربملدداين الحتددادالعامددة ل جمعيدداتلل والتحضددري الدددويل، الربملدداين
العامدددة  اجلمعيدددة يف الددددويل الربملدداين االحتددداد أعضددداء مددع اجليددددة املمارسدددات هدددذه تبددادل وسددديتم. الددددويل الربملدداين

 .2017 أكتوبر تشرين األول / يف الدويل الربملاين لالحتاد 137الددد
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 باسدتخدام وذلدك املاضدية، اخلمدس السدنوات مدى على جيدة ممارسات ثالث عن تفاصيل تقدمي يرجى .10

 .أدناه الوارد اجلدول
 اإلحتاد الربملاين الدويل/ اإلعالم باللوائح و القرارات اليت يصدرها 1 عنوان املمارسة اجليدة

/ اإلعااداد  املااادي ملشاااركة الوفااود الوطنيااة يف اجتماعااات اإلحتاااد الربملاااين 2
 الدويل

/ تقااادمي اقرتاحاااات التعاااديل علاااى مشااااريع اللاااوائح والتوصااايات املدرجاااة 3
 جبدول أعمال اإلحتاد الربملاين الدويل.

/تقااوم اإلدارة العامااة للعالقااات اخلارجيااة بعااد توصاالها باااللوائح والقاارارات 1 وصف املمارسة اجليدة
الصااادرة عاان اإلحتاااد الربملاااين الاادويل بدراسااتها و إعااداد حتالياال وملخصااات 

 الدائماةبشأهنا و تقدميها إىل رئاسة اجمللس مث  إحالتها على اللجان التشريعية 
ليهااا واالسااتئناس هبااا يف واللجااان اخلاصااة وسااائر أعضاااء اجمللااس ل طااالع ع

 إطار تعاملها مع مشاريع القوانني ذات الصلة.
يف إطااار اإلعااداد ملشاااركة وفااد ماان جملااس نااواب الشااعب يف اجتماعااات  /2

اإلحتااااد الربملااااين الااادويل ياااتم إعاااداد ملفاااات متكاملاااة تضااام  تقااادميا ملواضااايع 
احلاااوار العاااام والبناااد الطاااارئ و املواضااايع املعروضاااة علاااى خمتلاااف اللجاااان و 

 قائمة اخلطط الشاغرة مبختلف هياكل اإلحتاد.
ت حتضااريية بااني املصاالحة املكلفااااة بااامللف          و يااتم تنظاايم اجتماعااا و

إلحااااااطتهم بكااااال املعطياااااات حاااااول ساااااري أعماااااال  الناااااواب أعضااااااء الوفاااااد
 اجتماعات اإلحتاد...

/إثر انتهاء التظااهرة  تقاوم املصالحة املكلفاة مبلاف اإلحتااد الربملااين الادويل  3
لاااوزارات بإحالاااة مشااااريع اللاااوائح والتوصااايات الصاااادرة عااان اإلحتااااد علاااى ا

املعنيااة حسااب املواضاايع املطروحااة علااى غاارار وزارة اخلارجيااة ووزارة الشااؤون 
 احمللية والبيئة...

ااان هاااذا  لذلك؟ نتيجة حدث ما رئاساااة اجمللاااس وأعضااااء الربملاااان مااان التعااارف أكثااار علاااى  الااانهجمك 
املعااايري الدوليااة الاايت يرحتهااا اإلحتاااد الربملاااين الاادويل يف العديااد ماان اجملاااالت 
مثااال الدميقراطياااة التمثيلياااة والتنمياااة املساااتدامة وحقاااوق اإلنساااان والقاااانون 
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افاة وكاذلك اإلنساين ودور املرأة  والشباب يف السياسة والرتبية والعلوم والثق
املمارسات اجليادة يف العدياد مان الربملاناات  الايت يقادمها اإلحتااد وكال  ذلاك 
يف إطااااار التعاااااون والتفاعاااال الربملاااااين اإلجيااااايب مااااع توجهااااات منظمااااة األماااام 

 املتحدة. 
 
 

 وأثره يف عمل الربملان الدويل الربملاين االحتاد تأثري
 

 :املاضية اخلمس السنوات يف
 ال أعلم ال نعم 
   X الدويل؟ الربملاين االحتاد بعمل تتعلق برملانية مسائل أ. قدمت هل . 11
 بعمدددل - مباشددرة غددري أو مباشددرة بصدددورة برملانيددة قددرارات أ. تددأثرت هددل . 12
 الدويل؟ الربملاين االحتاد

X   

 اإلنسدان حقدوق جلندة قدرارات ملتابعة حمددة إجراءات أ. الربملان اختذ هل .13
 الدويل؟ الربملاين لالحتاد التابعة للربملانيني

X   

 الربملاندات عمدل علدى وأثدره الددويل الربملداين االحتداد تدأثريحدول  أمثلدة بتجميدع الددويل الربملاين االحتاد أمانة وتقوم
 الربملداين لالحتداد 137العامدة  اجلمعيدة يف الددويل الربملداين االحتداد أعضداء مع األمثلة هذه تبادل وسيتم. الوطنية
 .2017 أكتوبر تشرين األول / يف الدويل

 

 الربملدان نشداط تدأثر حيدث املاضدية، اخلمدس السدنوات مددى علدى أمثلة ثالثة حول تفاصيل تقدمي يرجى . 14
 .أدناه اجلدول باستخدام وذلك الدويل، الربملاين االحتاد بعمل

) عملجلرررررررررررررررر    ررررررررررررررررر    63 /2017 مشررررررررررررررررس ي عددررررررررررررررررر     ع    رررررررررررررررر    ررررررررررررررررر  / 1 عنوان املثال

عد( نسرر ى دوت ك لرر   من قشرر(املعمل(قلب   مل عةدررى  نررا ع لرره ر ع  ه    ررى 

 . عمل ث ق ع ةس دي  حد ق عإلنس    عدشق ب عمل(قلب  حد ق عملسأة

  إحرر عل   نررى   مررى  هجلرر   رر عب عدشررقت ميل ررى    د(نه ررى  ع     ررى  /2

الااذي متاات صااياغته نااا النظااام الااداخلي جمللااس نااواب الشااعب :  ) عملن طد ررىمل
علااااى تشااااكيل جلااااان خاصااااة وذلااااك لتااااأمني دوره   93يف فصااااله  2015ساااانة 

 الرقايب على السلطة التنفيذية.
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 .املتعل ق بالقضاء على العنف ضد املرأة  2016/60عدد  القانون األساسي /3
يهرر م مشررس ي عددرر     ع    رر   عملقررس ف إ ررا عمل عةدررى  نررا  س ك لررر   / 1 وصف املثال

عمل ثرررر ق ع ةس درررري  حدرررر ق عإلنسرررر    عدشررررق ب عمل(قلررررب  حدرررر ق عملررررسأة عدرررر   

يك ررره د ررر  عد(ه(ررر   حد ق ررر  عمل   رررى  عدس   ررر ى  عةق( ررر  يى  عة (ه   رررى 

     كه يز م ه  ك   أ   ا.

من شأ  عمل عةدى  نا ه ع عدوت ك ل   عمل(قلب  حد ق عملسأة أ  يقزز  -

ع ةس د ى ذعت عدقالقى  حد ق  ع خسعط ك ن  في عمل عث ب عإلقل ه ى

  حد ق عملسأة    ى   مى. عإلنس      ى   مى

لتعزيز دور جملس ناواب الشاعب يف دفاع املشااريع التنموياة باجلهاات وتفعايال / 2
مناه املتعلاق بتحقياق العدالاة االجتماعياة  12ملقتضايات الدساتور خاصاة الفصال 

 ) املناطقياة(م جلنة التنمياة اجلهوياةوالتنمية املستدامة والتوازن بني اجلهات... تقو 
 لااىاملااذكورة بزيااارات ميدانيااة إىل كافااة واليااات اجلمهوريااة ل طااالع عاان كثااب ع

املشاريع التنموية فيها والصعوبات اليت تعرتض عاددا منهاا وواولاة اجيااد احللاول 
لتجاوزها.وهي بذلك تتوىل متابعة ومراقباة مادى مراعااة السياساة احلكومياة ملبادأ 

 .مييز اإلجيايب بني اجلهاتالت
القانون األساسي املتعل ق بالقضاء على العنف ضد املرأة ليدع م    ء /3

مكاسب املرأة وليكون مبثابة الثورة الثانية يف جمال تشريعات محاية املرأة بعد 
جمل ة األحوال الشخصية وليعم م احلقوق لتشمل مجيع اجملاالت االجتماعية 

ضد ها  التمييز والسياسية والثقافية واملدنية للمرأة وليمنعواالقتصادية 
 …عليها ماد يا ومعنويا بوصفها إمرأة واستغالهلا واالعتداء

 عمدددددل تدددددأثري هدددددو مدددددا
 الدويل الربملاين االحتاد
 املثال؟ هذا يف

حتاااد الربملاااين الاادويل الربملانااات الوطنيااة علااى االلتاازام بتنفيااذ خطااة الحااا ا/ 1
والايت اعتمادها  املراعياة للمنظاور اجلنادري  2012سانة  مناذ  أطلقها العمل اليت

لتعزياااز التقااادم احملااارز يف جماااال حقاااوق املااارأة والنظااار يف التحاااديات الااايت ال تااازال 
 قائمة.

/ البيان الذي أصدره اإلحتاد الربملاين الدويل حتت عنوان " تسخري الدميقراطية 2
ء العامل الذي يصبو إليه الناس " مبناسبة : بناخدمة السالم والتنمية املستدامةيف 

 2015) سبتمرب          املؤمتر العاملي الرابع لرؤساء الربملاناتالتئام 
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 الذي شارك فيه رئيس جملس نواب الشعب.بنيويورك( و
من البيان املذكور  24دعا اإلحتاد الربملاين الدويل الربملانات ضمن النقطة  -

اليت يعُد فيها  2030إىل االخنراط يف اخلطة اجلديدة للتنمية املستدامة لعام 
بالتنمية االقتصادية واالجتماعية القضاء على الفقر إىل جانب النهوض 

 .والبيئية
طالب اإلحتاد الربملاين  رؤساء الربملاناتاملؤمتر العاملي الرابع ل/ مبناسبة 3

من البيان اخلتامي مجيع الربملانات ببذل جهود أكرب  16الدويل يف النقطة 
إلهناء مجيع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات هبدف متكينهن وجعل 

 املساواة بني اجلنسني حقيقة واقعة.
 

 املتحدة األمم مع التعاون
 :املاضيني العامني يف
 ال أعلم ال نعم 
 لألمددم التددابع القطددر. الفريددق مددع مشددرتكة أنشددطة بددأ. برملددانكم قددام هددل - 15

 املتحدة؟
X   

 

جملااس ناواب الشااعب و رئايس  تعااون بااني  برنااامج توقياعمت   - وصفها يرجى بنعم، اإلجابة إذا كانت
 أفرياال 16برنااامج األماام املتحاادة اإلمنااائي وذلااك بتاااريخ ممثاال 

-2015لاااادعم املؤسسااااة التشااااريعية خااااالل الفاااارتة   2015
2019. 

الشااعب  مساااعدة جملااس نااواب إىل اتفاااق التعاااون  يهاادف -
يف جمااالت متعااددة وخاصااة يف مااا يتعلاق بتطااوير آليااات العماال 
التشااااريعي واإلداري، يف إطااااار رؤيااااة اساااارتاتيجية علااااى املاااادى 

" متكنااااه ماااان اإلسااااتجابة ملتطلبااااات التجربااااة املتوسااااط والبعيااااد
 الدميقراطية التونسية.

 



155 

 

 الدويل الربملاين لالحتاد الوطنية اجملموعة حول
 الدويل الربملاين لالحتاد الوطين الفريق رئيس( أمساء) اسم تقدمي يرجى .16
يف اإلحتااد الربملااين الادويل و تركيباة ) دائام(ليس جمللس نواب الشعب فرياق قاار  االسم

 اجلنس يف كل  دورة.الوفد تتغري حسب املواضيع املطروحة 
 تاريخ امليالد

 املنصب يف الربملان
 

 

 مملكة البحرينيف  النوابمن جملس  التقرير الوارد

 2017مسامهات أعضاء االحتاد الربملاين الدويل يف تقرير عام 
 

 مملكة البحرين البلد

د رئدددددديس هيئددددددة أمددددددرية القطدددددداف بإشددددددراف د. صدددددداحل الغثيددددددث  االستبيان هذا أكمل الذ. الشخص اسم
 املستشارين القانونيني

 مشرف تنمية العالقات الربملانية الدور/  الوظيفي املسمى

 aalqattaf@nuwab.gov.bh عنوان الربيد اإللكرتوين

 0097317749832 رقم اهلاتف
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 الدويل الربملاين االحتاد يف الوطين الربملان مشاركة تنظيم
 

 (2017 أبريل/  نيسان دكا،) الدويل الربملاين لالحتاد 136العامة الاا  اجلمعية بقرارات يتعلق فيما

 ال أعلم ال نعم 

     الربملان؟ إىل القرارات تقدمي مت هل. 1

     الصلة؟ ذات الربملانية اللجان إبالغ مت هل. 2

     . هل مت إبالغ احلكومة بالقرارات؟3

 مشددداركته يفإىل الربملدددان حدددول  تقريدددر تقددددمي مت . هدددل4
 ؟ الدويل الربملاين لالحتاد 136 الددددد اجلمعية العامة

    

 أو عامدة جلسدة) الربملان يف مناقشة أ. جرت هل . 5
 دكا؟ مجعية نتائج بشأن( جلنة

  6  

  

 الدويل الربملاين االحتاد أعمال يف الربملان مبشاركة يتعلق فيما

 ال أعلم ال نعم 

 بشدددأن املاضدددية اخلمدددس السدددنوات خدددالل مناقشدددة الربملدددان أجدددرى هدددل . 6
 الدويل؟ الربملاين االحتاد أعمال يف مشاركته

    

 الربملددداين لالحتددداد نشددداط كدددل  حدددول الربملدددان يف التقدددارير تعمددديم يدددتم هدددل. 7
 الربملان؟ فيه يشارك الدويل الذ.

    

 أنشدطة يف بانتظدام الربملان يشارك هل اجلمعيات العامة، إىل باإلضافة . 8
 املتحددددة، األمدددم يف االسدددتماع جلسدددات) األخدددرى الددددويل الربملددداين االحتددداد

 ؟(ذلك إىل وما املوفدة، والبعثات الندوات اإلقليمية،

    

                                                 

 .ستتم مناقشتها ضمن اجللسة يف أكتوبر القادم 6 
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 العشددددددرين السددددددنوية بالددددددذكرى االحتفددددددال الربملددددددان ينددددددو. هددددددل. 9
 يف للدميقراطيدددة الددددويل واليدددوم الدميقراطيدددة بشدددأن العددداملي لإلعدددالن
 ؟2017 عام

    

 
 لالحتدداد الوطنيددة اجملموعددات عمددل تنظدديم بشددأن اجليدددة املمارسددات بتجميددع الدددويل الربملدداين االحتدداد أمانددة وتقددوم
 االحتدداد أنشددطة عددن املعلومددات وتعمدديم الدددويل، الربملدداين الحتددادالعامددة ل جمعيدداتلل والتحضددري الدددويل، الربملدداين
العامدددة  اجلمعيدددة يف الددددويل الربملدداين االحتددداد أعضددداء مددع اجليددددة املمارسدددات هدددذه تبددادل وسددديتم. الددددويل الربملدداين

 .2017 أكتوبر تشرين األول / يف الدويل الربملاين لالحتاد 137الددد
 
 باسدتخدام وذلدك املاضدية، اخلمدس السدنوات مدى على جيدة ممارسات ثالث عن تفاصيل تقدمي يرجى .10

 .أدناه الوارد اجلدول
  عنوان املمارسة اجليدة

  املمارسة اجليدةوصف 
  لذلك؟ نتيجة حدث ما
 

 وأثره يف عمل الربملان الدويل الربملاين االحتاد تأثري
 

 :املاضية اخلمس السنوات يف
 ال أعلم ال نعم 
     الدويل؟ الربملاين االحتاد بعمل تتعلق برملانية مسائل أ. قدمت هل . 11
 بعمدددل - مباشددرة غددري أو مباشددرة بصدددورة برملانيددة قددرارات أ. تددأثرت هددل . 12
 الدويل؟ الربملاين االحتاد

    

 اإلنسدان حقدوق جلندة قدرارات ملتابعة حمددة إجراءات أ. الربملان اختذ هل .13
 الدويل؟ الربملاين لالحتاد التابعة للربملانيني
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 الربملاندات عمدل علدى وأثدره الددويل الربملداين االحتداد تدأثريحدول  أمثلدة بتجميدع الددويل الربملاين االحتاد أمانة وتقوم
 لالحتددداد 137العامدددة الدددد  اجلمعيدددة يف الددددويل الربملددداين االحتددداد أعضددداء مدددع األمثلدددة هدددذه تبدددادل وسددديتم. الوطنيدددة
 .2017 أكتوبر تشرين األول / يف الدويل الربملاين

 

 الربملدان نشداط تدأثر حيدث املاضدية، اخلمدس السدنوات مددى علدى أمثلة ثالثة حول تفاصيل تقدمي يرجى . 14
 .أدناه اجلدول باستخدام وذلك الدويل، الربملاين االحتاد بعمل

  عنوان املثال
  وصف املثال

 الددويل الربملداين االحتداد عمدل تدأثري هدو ما
 املثال؟ هذا يف

 

 
 املتحدة األمم مع التعاون

 :املاضيني العامني يف
 ال أعلم ال نعم 
 لألمددم التددابع القطددر. الفريددق مددع مشددرتكة أنشددطة بددأ. برملددانكم قددام هددل - 15

 املتحدة؟
    

 

يف وضدددددع  UNDPمت التعددددداون مدددددع املكتدددددب اإلمندددددائي لألمدددددم املتحددددددة  وصفها يرجى بنعم، اإلجابة إذا كانت
 خطط اسرتاتيجية لتطوير عمل األمانة العامة جمللس النواب والشورى

 الدويل الربملاين لالحتاد الوطنية اجملموعة حول
 الدويل الربملاين لالحتاد الوطين الفريق رئيس( أمساء) اسم تقدمي يرجى .16
 معايل السيد أمحد بن إبراهيم املال االسم
 ذكر اجلنس

 1962 تاريخ امليالد
 رئيس جملس النواب املنصب يف الربملان

 

**** 
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 والثالثني بعد املائة: السابعةاجلمعية  اجتماعات - ثالثاً  

 
 قصدددددر يف الصدددددلة ذات واالجتماعدددددات الددددددويل الربملددددداين لالحتددددداد  137العامدددددة الدددددددد  اجلمعيدددددة سدددددتعقد
 تشددرين 18 األربعدداء إىل 14 السددبت مددن ،روسدديا االحتاديددة بطرسددربغ، سددانت يف الربملدداين واملركددز تافريتشسددكي

 املندددوبني لتمكددني املددوقعني بددني( دقيقددة 15 كددل) منتظمددة نقددل خدمددة تشددغيل وسدديتم .2017 أكتددوبر/ األول
 .احملدد الوقت يف اجتماعاهتم حضور من

 
 املشاركة: (1
 اجلميعة العامة:–أ 

 ( على األ :من النظام األساسي 10املادة ) ،نصت اللوائح اخلاصة باجلمعية العامة
كمندوبني على   االحتاداا تتألف اجلمعية من أعضاء الربملانات، الذين تعي نهم الربملانات األعضاء، يف  1

 متثيل متساٍو للجنسني. إىل ضمانأن يتضمن الوفد برملانيني، من الرجال، والنساء، وأن يسعى 
دورة اجلمعية، مثانية إىل  اا ال جيوز بأي  حال من األحوال، أن يتجاوز عدد الربملانيني املندوبني، 2

إىل مليون نسمة، أو عشرة بالنسبة  100الدول اليت يقل  عدد سكاهنا عن  إىل برملاناتبرملانيني بالنسبة 
 مليون نسمة أو أكثر. 100اليت يبلغ عدد سكاهنا  البلدان

يف اا ينقا تلقائيًا عضو واحد، من عدد أعضاء الوفود اليت تشكلت من برملانيني من جنس واحد  3
 خالل ثالث دورات متتالية للجمعية.

إىل بالنسبة  10كن ألعضاء االحتاد الربملاين الدويل تعيني مثانية مندوبني كحد أقصى، أو ميوبناء على ذلك 
يتجاوز عدد النواب اإلضافيني  مليون نسمة أو أكثر. وجيب أاّل  100برملانات الدول اليت يبلغ عدد سكاهنا 

 .نياثن نياملرافقني للوفود كمستشارين نائب
 

وفودها. إن  شكيلةحتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف تإىل ويتم تشجيع مجيع الربملانات األعضاء على السعي 
، سيتم تلقائياً نفسه أ. وفد، لثالث دورات متتالية للجمعية العامة، مكونن حصرًا من برملانيني من اجلنس

 شخص واحد.إىل ختفيضه 
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أن يكون  أ. الشباب، ينيالربملان من أعضاء دهاو وف يف متض أن على أيضا األعضاء الربملانات وتشجع
 /األول تشرين 15 يف الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى وسيجتمع. سنة 45 من أقل عمرهم
 .العامة اجلمعية ملداوالت مداخالت وتقدمي بصياغة املنتدى سيقوم أخرى، أمور بني ومن. 2017 أكتوبر

 

جلمعية األمناء العامني للربملانات الوطنية  العادية الدورة سيحضرون الذين العامني األمناء إىل وباإلضافة
(ASGP) ،الربملاين لالحتاد التابعة االتصال نقاط) املهنيني الربملان موظفي إشراك على األعضاء يشجع 

ال سيما من ) وأثناء متابعتهاالعامة  اجلمعية خالل انعقاد الكايف الدعم ضمان بغية وفودهم، يف( الدويل
 مقررات بشأن املتخذة اإلجراءات عن تقارير ونشر بإعداد حيث حتقيق االلتزام القانوين من قبل األعضاء

 (.الدويل الربملاين االحتاد وقرارات
 

إنن أعضاء االحتاد الربملاين الدويل املرتتب عليهم متأخرات تساو. أو تزيد عن مبلغ االشرتاكات املستحقة 
يف اجتماعات االحتاد الربملاين  ثننياميثلهم أكثر من مندوبني ال جيوز أن عليهم لسنتني كاملتني سابقتني 

 .يتالتصو  هلم حيق وال من النظام األساسي(. 5.2الدويل، )املادة 
 

 األعضاء، هبا يتمتع اليت احلقوق بنفس الدائمة وجلاهنا اجلمعية يف يشاركوا أن املنتسبني لألعضاء وجيوز
 .انتخايب ملنصب مرشحني وتقدمي التصويت يف احلق باستثناء

 

لمنظمات واهليئات الدولية األخرى املدعوة من قبل اجمللس احلاكم، لتمثيلها يف اجلمعية العامة ويسمح ل
، حيث تعقد اجتماعات اجلمعية العامة العامة اجللسات قاعة أما مبندوبني اثنني كحد أقصى.، مراقببصفة 

 الطابق يف هول دومسكي صالة يف إضافية مقاعد تتوفرلعدد حمدود من املقاعد. فهي تتسع  واجمللس احلاكم،
  . األول

 

 للمشاركني يف اجلمعية اإلمجايلتخصيص مقاعد جلميع الوفود مع األخذ يف االعتبار العدد بستقوم األمانة و 
تصويت لعدد كاف من املقاعد الالزمة لسيخصص لكل وفد من الربملانات األعضاء وكحد أدىن، . العامة
 جتريه اجلمعية العامة أو اجمللس احلاكم. أن تملاحمل
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 :التسيري() اللجنة التوجيهية – ب
تتألف اللجنة التوجيهية للجمعية العامة، من رئيس اجلمعية العامة، ورئيس االحتاد الربملاين الدويل 

 بصفة التوجيهية اللجنة أعمال يف يشاركوا أن الدائمة اللجان لرؤساء وجيوزونائب رئيس اللجنة التنفيذية. 
 التدابري مجيع باختاذ مكلفة الدويل، الربملاين لالحتاد العام األمني مبساعدة التنفيذية، واللجنة .استشارية
 للجنة األوىل اجللسة تعقد أن املقرر ومن. اجلمعية أعمال سري وسالسة الفعال التنظيم لضمان املناسبة
 .2017 أكتوبر /األول تشرين 15 األحد، يوم من الباكر الصباح يف التوجيهية

 
 اجللسات: (2
 

 يف ،مساءاً  7:30 الساعة يف 2017 أكتوبر /األول تشرين 14سيتم حفل االفتتاح يوم السبت 
 .سانت بطرسربغ يف إكسبوفوروم

 أكتوبر /األول تشرين 15 األحديوم  ) التسيري( العامة جلسة اللجنة التوجيهية للجمعيةتنعقد 
 . 9:00وحىت الساعة  8:00من الساعة   2017

من الساعة   ،2017 أكتوبر /األول تشرين 15 األحديوم  اجللسة األوىل للجمعية العامةتنعقد 
، و من الساعة 17:00حىت الساعة   14:30، و من الساعة  13:00وحىت الساعة  ،11:00
 .18:30حىت الساعة   ،17:00

 9:00من الساعة  ،2017 أكتوبر /األول تشرين 16 األثننيفستنعقد يوم  اجللسة الثانية،أما 
 .18:30حىت الساعة   14:30و من الساعة  ، 13:00وحىت الساعة 
 14:30من الساعة  ،2017 أكتوبر /األول تشرين 17 الثالثاء ستنعقد يوم، اجللسة الثالثةو 
 . 18:30وحىت الساعة 
مباشرة بعد انتهاء   ،2017 أكتوبر /األول تشرين 18 األربعاءستنعقد يوم ف، اجللسة اخلتامية أما

 . 14:30على الساعة  أجلسة اجمللس احلاكم اليت تبد
 تشددرين 18 يددوم مسدداء الوفددود، رؤسدداء جلميددع اسددتقبال حفددل بطرسااربغ سااانت حاااكم وسيستضاايف

 يوسوبوفسكي قصر يف أكتوبر /األول
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 مشروع جدول أعمال اجلمعية: (3
 

 البنود التالية: 137يتضمن جدول أعمال اجلمعية 
 .137 العامة  اجلمعية رئيس ونواب رئيس انتخاب 1البند 
 .العامة اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج طلبات يف النظر 2البند 
 األعراف.: تعزيز التعددية الثقافية والسالم من خالل احلوار بني األديان وبني املناقشة العامة 3البند 
 املعنيدة الدائمدة اللجندة) الدميقراطيدة حدول العداملي لإلعالن العشرين السنوية الذكرى: مشاركة تنوعنا 4البند 

 .(اإلنسان وحقوق بالدميقراطية
 والتجددددارة، التمويدددلو  املسدددتدامة، التنميدددة ؛نيالددددولي واألمدددن بالسدددلم املعنيدددة الدائمدددة اللجدددان تقدددارير 5البند 

 .املتحدة األمم وشؤون
العامددة  معيددةاجل يف اإلنسددان وحقددوق بالدميقراطيددة املعنيددة الدائمددة للجنددة املوضددوع البنددد علددى املوافقددة 6البند 

 .املقررين وتعيني 139 دددال الدويل الربملاين الحتادل
 

 : -2البند  –البند الطارىء  (4
 

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

 /األول تشرين 16 االثنني يوم صباحتم مناقشة هذا البند الطارئ من قبل اجلمعية يف تاجلمعية ذلك، س
الجتماع جلنة الصياغة يف فرتة بعد الظهر من اليوم نفسه من أجل  . ومت اختاذ احتياطيات2017 أكتوبر

 .2017 أكتوبر /األول تشرين 17 يف قراراً  ذلك بعد اجلمعية ستعتمدمن مث  ،إعداد مشروع قرار
 

ونال  ،إن مجيع الطلبات إلدراج بند طارئ جيب أن تتعلق مبوقف كبري حدث يف اآلونة األخري
ناسب لالحتاد الربملاين من املويتطلب اختاذ إجراءات عاجلة من قبل اجملتمع الدويل ويكون ، اهتمامًا دولياً 

مجيع املقرتحات لبند طارئ مبذكرة  تقرتن. وجيب أن حوله تعبئة برملانيةحيشد يعرب عن رأيه و أن الدويل 
 توضيحية موجزة ومشروع القرار، حتدد بوضوح نطاق املوضوع الذ. يغطيه الطلب.
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 نواب رئيس اجلمعية العامة : (5

األعضاء أن تسمي  الوفود من الربملانات جلميعجلمعية العامة، حيق من قواعد ا 7.3وفقًا للقاعدة 
ها نائباً لرئيس اجلمعية العامة. وسيتم استدعاء بعضهم للحلول مكان رئيس اجلمعية العامة واحداً من أعضائ

 خالل إحدى اجللسات أو يف جزء  منها.

 من يرجى، بطرسربغ سانت يف الدويل الربملاين لالحتاد التابع التسجيل مكتبعند الوصول إىل و 
 ميكن ذلك، من وبدالً . العامة اجلمعية لرئيسترشحه كنائب  الذ. الربملاين العضو اسمتعلن عن  أن الوفود
 األرضي الطابق الدويل، الربملاين لالحتاد العامة األمانة مكاتب)قسم تقدمي الوثائق واملراقبة  إىل األمساء تقدمي
 .2017 أكتوبر /األول تشرين 14 السبت، وميف موعد أقصاه ي ،(تافريتشسكي قصر من

 
 

 :من جدول األعمال( 3املناقشة العامة ) البند  (6
 

الثقافيدددة يددز التعدديددة علددى املوضددوع العددام املتمثددل يف تعددز 137الدددد سددرتكز املناقشددة العامددة يف اجلمعيددة 
. وستنشدددر مددذكرة مفاهيميدددة بشدددأن هددذا املوضدددوع علدددى والسددالم مدددن خدددالل احلددوار بدددني األديدددان وبددني األعدددراق

 يف الوقت املناسب.االنرتنيت على العامة صفحة اجلمعية 
 

للحديث يف وفد وقت  كلرر اللجنة التوجيهية خالف ذلك، خيصص لوفقاً لقواعد اجلمعية العامة، وما مل تق
يتم  ، حيثللنقاش نفسه تسجيل امسي متحدثني من الوفد ما يتمدقائق. وعند املناقشة العامة ملدة مثاين

. وبقرار من اجمللس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل تكون مدة حسب االقتضاءدقائق  التشارك مبدة مثاين
 احلديث للمراقبني مخس دقائق.

ذلك من تزايد عدد املتحدثني يف املناقشة العامة(،  هالدويل )وما يتضمنيف ضوء تزايد عضوية االحتاد الربملاين 
تنظر اللجنة التوجيهية يف قد خالل اجلمعيات العامة األخرية، يف إدارة الوقت الصعوبات باإلضافة إىل 

 اختصار زمن احلديث يف املناقشة العامة إىل سبع دقائق لألعضاء وأربع دقائق للمراقبني.
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قاعة اجللسات لاملوجود خارج املدخل الرئيس تسجيل املتحدثني كتب املتحدثني يف م وسيجر. تسجيل
 اجللسة بدء قبل املكتب هذا وسيفتتح. تافريتشسكي قصر من األرضي الطابق يف( دومسكي قاعةالعامة )
 11:00 الساعة أكتوبر /األول تشرين 14 السبت، يوم وذلك ساعة، 24 ب العامة للجمعية األوىل العامة
 .صباحاً 

 الدويل الربملاين لالحتاد العامة ألمانةمسبقًا إىل ا ملتحدثنياملتحدث/ ا أمساء إرسالأيضًا  لألعضاء ميكنكما 
 للممارسة وفقاو . "استمارة طلب التسجيل املسبق" باستخدام وذلك الفاكس، أو اإللكرتوين الربيد طريق عن

 /األول تشرين 14 السبتمساء يوم  6عن طريق القرعة العلنية الساعة  املتحدثني ترتيب حتديد سيتم املتبعة،
 (.جلمعيةقواعد ا من 23.2 املادة انظر) 2017 أكتوبر

 ستمارة تسجيل أولية للمتحدثنيا
 موضوع حول عامة مناقشة

 األعراق وبني األديان بني احلوار خالل من والسالم الثقافية التعددية تعزيز
 (األعمال جدول من 3 رقم البند)

 الربملان أو 
.........................................................املنظمة

.................................................................. 
يرجى وضع دائرة حول  

 عنوان واحد فقط 
هل املوظف/املوظفة  االسم األول اسم العائلة

 س )رئيس( الربملانئاملرت 
 نعم/ال   السيد/السيدة 1

 نعم/ال   السيد/السيدة *2
 فقطاملتحدث الثاين ينطبق على الربملانات األعضاء أو األعضاء املنتسبني يف االحتاد الربملاين الدويل   *

 
 ....................  :التوقيع .............................................  :التاريخ

 6 أقصاه موعد يف( جنيف بتوقيت). مساءً  السادسة الساعة حبلول وإعادته النموذج هذا ملء يرجى
 من خالل 2017 أكتوبر/  األول تشرين

 60 41 919 22 41 +  أو الفاكس:  postbox@ipu.org :الربيد اإللكرتوين 
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يف النقاش العام حول البند الثالا من جدول  ،لتسهيل املناقشة على الربملانيني املشاركنيو 
 املذكرة التوضيحية  التالية : ،األعمال وزعت األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل

 

 توضيحية مذكرة
  والسالم الثقافية التعددية تعزيز بشأن عامة مناقشة
 األعراق وبني األديان بني احلوار خالل من

 
 

 واهلويدة املواطندة، بشدأن كيبيدك  مدينة ، إعالن2012 أكتوبر/  األول تشرين الدويل، يف الربملاين االحتاد اعتمد
 اقتندددداعهم جديددددد مددددن األعضدددداء أكددددد ذلددددك، خددددالل ومددددن. تسددددوده العوملددددة عددددامل يف والثقددددايف اللغددددو. والتنددددوع
 فيددده ويشدددجنع التفاضدددلي بالتضدددامن بدددالوعي يتسدددم اخدددتالفهم، علدددى النددداس فيددده يتعدددايش عدددامل حتقيدددق "بإمكانيدددة
 مصدددراً  وقبولنددا لبعضددنا بعضدداً، املتبددادل تفامهنددا علددى يعتمددد الددذ. العددامل وسدديكون هددذا احلضددارات. بددني احلددوار
 ".العاملي جمتمعنا رفاه اىل وسيؤد. البشرية لتقدم

 

 الثقدة لبنداء كوسديلةاجتماعيداً   اجلميدع والتماسدك مدع مشدول التنوع احرتام بني التوازن حتقيق بأمهية األعضاء وأقر
 جيدب أنده علدى وشدددوا. والرفداه واالزدهدار، التقددم، لتحقيق عنه غىن ال وكشرط بينها، وفيما اجملتمعات داخل
 العداملي اإلعدالن يف هبدا املعدرتف للتصدرف القابلدة وغدري املتسداوية حبقدوقهم الكامدل التمتع األفراد جلميع أن يُتاح
 خيضدددعوا ال وأن اإلنسددداين، والقدددانون اإلنسدددان حلقدددوق الدوليدددة واملعاهددددات املعدددايري مدددن وغدددريه اإلنسدددان، حلقدددوق
 اجلنسدي، امليدل أو اجلدنس، أو الددين، أو اإلثنية، أو اللغة، أو اللون، أو العِّرق، أو الثقافة، على قائم متييز أل.
 كيبيدددك  مديندددة إعدددالن يف عليهدددا املنصدددوص املبدددادئ تبقدددى أخدددرى، سدددنوات مخدددس وبعدددد. السياسدددي االنتمددداء أو

 .دائماً  كانت  كما  صلة وذات صاحلة
 

 التندوع هلدذا احلريصدة اإلدارة وأصدبحت الثقافدات، ومتعدددة متنوعدة فاجملتمعدات. هو عامل مرتابط اليوم إن عاملنا
 وجتمدع النداس القدمية احلواجز خترق واهلجرة اجلديدة فالتكنولوجيات. مزدهرة يسودها السلم دول لبناء أساسية
 األجانددب وكددره وسددائل لزيددادة التعصددب نفسدده، الوقددت ويف أيضدداً، هددي التطددورات هددذه أن غددري. طددرق بعدددة معداً 

 واملشددردين، الالجئددني مددن مثيددل هلددا يسددبق تدددفقات مل إىل وعمليددات االضددطهاد النزاعددات أدت وقددد. والتطددرف
 تولّددد والطائفيددة الدينيددة االنقسددامات إن. والتمييزيددة السياسددات الشددعبوية لتزايددد ذرائددع مبثابددة كانددت  بدددورها الدديت
 .تقريباً  العامل مناطق مجيع يف القبيح برأسهما يطاّلن العنيف والتطرف التشدد وإن. اإلنسانية واملعاناة اجملاهبة
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 جملتمعاتنا؟ السلمية التنمية يف إسهامه وضمان التنوع هذا إدارة بكيفية املطروح هنا يتعلق السؤال فإن وبالتايل
 

 مبدني هدو وكمدا. املسدتدام السدالم وتعزيدز التندوع احرتام يف أساس عنصر األعراق وبني األديان بني ويعترب احلوار
 والتسدددامح، الثقافدددات، تندددوع احدددرتام فدددإن اليونسدددكو، وضدددعته الدددذ. الثقدددايف التندددوع بشدددأن العددداملي اإلعدددالن يف

 واألمددددن للسددددلم الضددددمانات أفضددددل بددددني يُعتددددرب مددددن والتفدددداهم، املتبادلددددة الثقددددة مددددن مندددداخ يف والتعدددداون، واحلددددوار،
 .الدوليني

 

الالعبددون  وهددم أيضدداً . للسددالم الطبيعددي احلددارس فهددم حقوقدده؛ محايددة علددى ويعملددون الشددعب الربملددانيون وخيدددم
 اإلرادة والتمثيليددة الدميقراطيددة الربملانددات وتعكددس. وحّلهددا واألديددان األعددراق بددني الصددراعات منددع الرئيسدديون يف

 أو الدددين أو اللغددة حيددث مددن السددكان تنددوع أيضدداً  ولكنهددا تعكددس الندداخبني، اختيددارات يف عنهددا املعددرب الشددعبية
 والقدرارات املناقشدات خدالل مدن وتوجهه االجتماعي النقاش عن تُعرّب  وهي. اخلصائص من ذلك غري أو العرق
 فإنه وبشدكل مؤكدد لدن يأخدذ باجلماعدات تنوعه بكل للمجتمع وشامالً  ممثالً  ال يكون الذ. والربملان. الربملانية

 .قد تكون وخيمة احتمال عواقب مع حنو األمام، واجملتمعات
 

مدن خدالل  وميكدنهم. للشدعب وممثلني مشرعني به، بوصفهم حُيتذى مثاالً  يكونوا أن أيضاً  الربملانيني من يُطلب
وأن  احملتملدددة، للنزاعدددات مبكدددر إندددذار نُظدددم مبثابدددة يكوندددوا وأن احملليدددة، اجملتمعدددات ندددبض عملهدددم اليدددومي جدددس

. اخلطدددرية املظددداهر مدددن وغريهدددا الكراهيدددة خطددداب ويكدددافحوا اجملتمعدددات، خمتلدددف بدددني اجلسدددور بنددداء يف يسددداعدوا
احلدرص يف الوقدت ذاتده علدى  مدع العنيدف، التطدرف ومتندع السلمي التعايش تعزز قانونية أطر يضعوا أن وميكنهم
 ضدددد الكفددداح يف والددددينيني احملليدددني القدددادة مدددع العمدددل وميكدددنهم. األساسدددية واحلريدددات اإلنسدددان حقدددوق محايدددة

 أيضداً، للربملدانيني وميكن. العنف إىل وتؤد. التوترات تأجج أن ميكن اليت املقدسة للكتب األصولية التفسريات
 الكراهيدددة تشدددجع الددديت واملنظمدددات املشددداريع متويدددل مينعدددوا أن املوازندددة، علدددى الرقابيدددة قددددراهتم ممارسدددة طريدددق عدددن

 والشددددباب النسددداء مشدددداركة يكفدددل مبددددا والشدددمولية، الشدددفافية مددددن بدددروح ذلددددك كدددل  يددددتم أن وينبغدددي. والتعصدددب
 .جهودهم يف اجلماعات من وغريها والدينية العرقية واألقليات

 

 العدددامل أحنددداء مجيدددع مدددن للربملدددانيني فرصدددة الددددويل الربملددداين لالحتددداد 137 الدددددد اجلمعيدددة يف العامدددة املناقشدددة وسدددتتيح
 مددن السددالم وحتقيددق الثقافيددة التعدديددة إدارة حتسددني سددبل وحتديددد والدوليددة اإلقليميددة، الوطنيددة، خددرباهتم لتبددادل
 .األعراق وبني األديان بني احلوار خالل

 

 :التالية األسئلة يف النظر يف املندوبون يرغب قد املناقشة، وأثناء
 األعراق؟ وبني األديان بني احلوار تعزيز إىل الرامية الربملانية اإلجراءات عن اجليدة األمثلة هي ما 
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 السددلمي والتعددايش املصدداحلة تعزيددز يف ندداخبيهم مددع أفضددل بشددكل ينخرطددوا أن للربملددانيني ميكددن كيددف 
 إغفال أّ. شخص  كان؟ عدم مع بفعالية،

 حقدددوق محايددة ضددمان أجددل مدددن الدددينيني الزعمدداء مددع أفضددل بشدددكل التعامددل للربملددانيني ميكددن كيددف 
 األخرى؟ األديان احرتام وتعزيز األساسية اإلنسان

 احلقدددوق يعدددزز جيدددد تعلددديم علدددى اجلميدددع حصدددول لضدددمان تلعبددده أن للربملاندددات ميكدددن الدددذ. الددددور مدددا 
 األخرى؟ واألديان الثقافات مع والتسامح املساواة، االحرتام، املدنية،

 العنيدف التطدرف ومندع اإلرهداب ملكافحدة املتخدذة التددابري تسدتند أال تكفل أن للربملانات ميكن كيف 
 الدويل؟ للقانون تاماً  امتثاالً  متتثل وأن النمطية، القوالب إىل

 واملنابر اإللكرتونية؟ العام اخلطاب يف الكراهية خطاب تكافح أن للربملانات ميكن كيف 
 األديدان بدني الصدراعات حدل يف يسداعدا أن الددويل الربملداين واالحتداد الربملانية للدبلوماسية ميكن كيف 

 األعراق؟ وبني
 

 :مرجعية وثائق
 -( 2012) تسدددوده العوملدددة عدددامل يف والثقدددايف اللغدددو. والتندددوع واهلويدددة املواطندددة بشدددأن كيبيدددك  مديندددة إعدددالن• 

quebec.htm-e/127/res-www.ipu.org/conf. 
  –( 2015) وإنسانية ذكاء وأکثر عدالة األکثر اهلجرة ضرورة بشأن العامة املناقشة عن الصادر اإلعالن• 

debate.htm-e/133/gen-www.ipu.org/conf 
  الربملاندات: كمؤشرات رئيسدية مندذرة بدالنزاع  اإلنسان حقوق انتهاكات حول العامة للمناقشة اخلتامية الوثيقة• 

http://www.ipu.org/conf- -( 2016) مبكدددددددددددددددددددددددر وقدددددددددددددددددددددددت كجهدددددددددددددددددددددددات مسدددددددددددددددددددددددتجبية يف
e/135/item3.pdf 

 -( 2017) للجميددددددددع والرفدددددددداه الكرامددددددددة حتقيددددددددق يف: املسدددددددداواة عدددددددددم أوجدددددددده معاجلددددددددة بشددددددددأن دكددددددددا بيددددددددان• 
e/136/item3.pdf-http://www.ipu.org/conf 

 –( 2001) الثقايف التنوع بشأن لليونسكو العاملي اإلعالن• 
www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/5_http://

Cultural_Diversity_EN.pdf 
 
 

http://www.ipu.org/conf-e/127/res-quebec.htm
http://www.ipu.org/conf-e/127/res-quebec.htm
http://www.ipu.org/conf-e/133/gen-debate.htm
http://www.ipu.org/conf-e/133/gen-debate.htm
http://www.ipu.org/conf-e/135/item3.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item3.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/135/item3.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/136/item3.pdf
http://www.ipu.org/conf-e/136/item3.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/5_Cultural_Diversity_EN.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/5_Cultural_Diversity_EN.pdf


168 

 

 جدول مؤقت لعرض ختصيا األصوات:( 7
 

 امللحق يف  137األصوات املخصصة للوفود املشاركة يف اجلمعية العامة يوضح توزع رفاق جدول مؤقت مت إ
مع الدعوة املوجهة من قبل االحتاد الربملاين الدويل إىل الشعب الربملاين املشاركة يف أعمال اجلمعية  4رقم 
 . جتدونه  اجلدول ادناه:137

من األرقام املخصصة  التحققمن الربملانات األعضاء علمًا أن األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل  طلبت 
نيف خطياً بأ. طلب ة لالحتاد الربملاين الدويل يف جرورة، إبالغ األمانة العام، وعند الضبلدها اسم مقابل اهل

األصوات يف الذ. يبني توزيع اجلدول النهائي وسيوزع . اجلمعية العامةللتعديل، ويفضل أن يكون قبل انعقاد 
 .عند افتتاح الدورةاجلمعية العامة 
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 األصواتتوزيع جدول مؤقت يظهر 
 137يف اجلمعية العامة 

 من القانون األساسي( 15.2)وفقاً للمادة 
األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 باملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 
 األصوات

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

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 1.3 10 بوتسوانا 19
 22 12 204.4 10 الربازيل 20
 12 2 8.5 10 بلغاريا 21
 13 3 10.4 10 بوركينا فاسو 22
 13 3 10.1 10 بروند. 23
 13 3 10.7 10 كمبوديا 24
 13 3 12.9 10 الكامريون 25
 15 5 30.8 10 كندا 26
 10 0 0.3 10 الرأس األخضر 27
 12 2 5.3 10 الوسطى افريقيا مجهورية 28
 13 3 11.3 10 تشاد 29
 13 3 15.1 10 تشيلي 30
 23 13 1200.0 10 الصني 31
 14 4 29.5 10 كولومبيا 32
 10 0 0,7 10 جزر القمر 33
 11 1 1.9 10 الكونغو 34
 11 1 3.3 10 كوستا ريكا 35
 13 3 15.5 10 كوت ديفوار 36
 11 1 4.8 10 كرواتيا 37
 13 3 10.2 10 كوبا 38
 10 0 0.7 10 قربص 39
 13 3 10.5 10 مجهورية التشيك 40
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 14 4 20.9 10 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 41
 17 7 56.8 10 مجهورية الكونغو الدميقراطية 42
 12 2 5.2 10 الدمنارك 43
 10 0 0.79 10 جيبو  44
 12 2 9.0 10 الدومينكانمجهورية  45
 13 3 14.0 10 اإلكوادور 46
 19 9 85.7 10 مصر 47
 12 2 5.3 10 السلفادور 48
 11 1 1.0 10 غينيا االستوائية 49
 11 1 1.5 10 استونيا 50
 19 9 87.9 10 اثيوبيا 51
 10 0 0.10 10 واليات ميكرونيزيا املتحدة 52
 10 0 0.80 10 فيجي 53
 12 2 5.4 10 فنلندا 54
 18 8 65.8 10 فرنسا 55
 11 1 1.0 10 الغابون 56
 11 1 1.5 10 غامبيا 57
 11 1 4.7 10 جورجيا 58
 19 9 81.3 10 املانيا 59
 14 4 25.0 10 غانا 60
 13 3 10.2 10 اليونان 61
 12 2 8.2 10 غواتيماال 62
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 13 3 10.6 10 غينيا 63
 11 1 1.5 10 غينيا بيساو 64
 10 0 0.76 10 غيانا 65
 13 3 10.2 10 يتيهاي 66
 12 2 8.1 10 هندوراس 67
 13 3 10.4 10 هنغاريا 68
 10 0 0.31 10 ايسلندا 69
 23 13 1,000.3 10 اهلند 70
 22 12 206.0 10 اندونيسيا 71
 18 8 60.5 10 إيران )اجلمهورية اإلسالمية( 72
 14 4 26.7 10 العراق 73
 11 1 4.5 10 ايرلندا 74
 12 2 6.7 10 اسرائيل 75
 17 7 57.0 10 إيطاليا 76
 20 10 123.6 10 اليابان 77
 12 2 5.5 10 األردن 78
 13 3 17.0 10 كازاخستان 79
 15 5 38.6 10 كينيا 80
 11 1 2.2 10 الكويت 81
 12 2 5.5 10 قريغيزستان 82
 12 2 5.6 10 مجهورية الو الشعبية الدميقراطية 83
 11 1 2.7 10 التفيا 84
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 2.4 10 لبنان 85
 11 1 2.1 10 ليسوتو 86
 11 1 3.9 10 ليبيا 87
 10 0 0.03 10 ليختنشتاين 88
 11 1 3.9 10 ليتوانيا 89
 10 0 0.4 10 لوكسمبورغ 90
 14 4 20.6 10 مدغشقر 91
 13 3 13.9 10 ماالو. 92
 14 4 22.7 10 ماليزيا 93
 10 0 0.35 10 لديفام 94
 13 3 16.4 10 مايل 95
 10 0 0.3 10 مالطا 96
 11 1 3.1 10 موريتانيا 97
 11 1 1.02 10 موريشيوس 98
 20 10 104.0 10 املكسيك 99
 10 0 0.03 10 موناكو 100
 11 1 2.9 10 منغوليا 101
 10 0 0.62 10 اجلبل األسود 102
 15 5 31.5 10 املغرب 103
 13 3 12.1 10 موزامبيق 104
 18 8 60.3 10 نمارمي 105
 11 1 1.5 10 ناميبيا 106
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 14 4 26.4 10 نيبال 107
 13 3 15.3 10 هولندا 108
 11 1 4.4 10 نيوزيلندا 109
 12 2 5.1 10 نيكاراغوا 110
 13 3 16.5 10 النيجر 111
 20 10 140.4 10 نيجرييا 112
 12 2 5.0 10 النروج 113
 11 1 2.5 10 ُعمان 114
 21 11 160.9 10 باكستان 115
 10 0 0.02 10 باالو 116
 11 1 3.9 10 فلسطني 117
 11 1 1.7 10 بنما 118
 11 1 3.0 10 بابوا غينيا اجلديدة 119
 12 2 5.7 10 باراغوا. 120
 14 4 23.0 10 البريو 121
 18 8 62.1 10 الفليبني 122
 15 5 38.5 10 بولندا 123
 13 3 10.3 10 الربتغال 124
 10 0 0.88 10 قطر 125
 17 7 50.8 10 مجهورية كوريا 126
 11 1 4.3 10 مجهورية مولدافيا 127
 14 4 23.0 10 رومانيا 128
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 20 10 148.8 10 روسيا االحتادية 129
 12 2 6.2 10 رواندا 130
 10 0 0.17 10 ساموا 131
 10 0 0.02 10 سان مارينو 132
 10 0 0.16 10 سان تومي وبرينسييب 133
 14 4 27.1 10 اململكة العربية السعودية 134
 12 2 7.0 10 السينغال 135
 12 2 9.7 10 صربيا 136
 10 0 0.08 10 سيشيل 137
 11 1 4.9 10 سرياليون 138
 12 2 5.08 10 سنغافورة 139
 12 2 5.2 10 سلوفاكيا 140
 11 1 1.9 10 سلوفينيا 141
 13 3 10.4 10 الصومال 142
 17 7 51.7 10 جنوب افريقيا 143
 15 5 39.4 10 اسبانيا 144
 13 3 10.0 10 جنوب السودان 145
 13 3 17.0 10 سرييالنكا 146
 15 5 33.4 10 السودان 147
 10 0 0.4 10 سورينام 148
 11 1 1.1 10 سوازيالند 149
 13 3 10.0 10 السويد 150
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 12 2 6.7 10 سويسرا 151
 13 3 12.5 10 اجلمهورية العربية السورية 152
 12 2 5.1 10 طاجيكستان 153
 18 8 60.1 10 تايالند 154
 11 1 2.3 10 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 155
 10 0 0.92 10 ليشيت -تيمور 156
 12 2 5.4 10 توغو 157
 10 0 0.10 10 تونغا 158
 11 1 1.22 10 ترينيداد وتوباغو 159
 13 3 10.2 10 تونس 160
 18 8 76.6 10 تركيا 161
 10 0 0.01 10.0 توفالو 162
 15 5 34.6 10 اوغاندا 163
 17 7 50.1 10 أوكرانيا 164
 11 1 2.5 10 مارات العربية املتحدةاإل 165
 18 8 60.2 10 اململكة املتحدة 166
 15 5 34.4 10 مجهورية تنزانيا املتحدة 167
 11 1 3.2 10 أوروغوا. 168
 15 5 30.0 10 فنزويال )اجلمهورية البوليفارية( 169
 19 9 90.3 10 فيتنام 170
 13 3 10.5 10 اليمن 171
 13 3 10.9 10 زامبيا 172
 13 3 10.4 10 زميبابو. 173
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 جدول أعمال اجلمعية: على طارئة بنودالطلبات اخلاصة بإدراج  - رابعاً 

 
 مالحظة إجرائية:

 يطلدب أن الددويل الربملداين االحتداد يف عضدو أل. جيدوز العامدة، جلمعيدةقواعدد ا مدن 11.1 املادة أحكام مبوجب
 قدرار ومشدروع مدوجزة توضديحية مبدذكرة الطلدب هذا يرفق أن وجيب. اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج
 األعضداء مجيدع بدإبالغ الددويل الربملداين االحتداد أماندة وتقدوم. الطلدب يشدمله الدذ. املوضوع نطاق بوضوح حيدد
 .الفور على القبيل هذا من وثائق وأية الطلب اهبذ

 

 :يلي ما على قواعد اجلمعية من 11.2 املادة تنصإضافة إىل ذلك، 
 إجدراء حالدة دوليدة هامدة حددثت مدؤخراً تسدتلزم اختداذ طدارئ بندد إدراج طلدب يتنداول أن جيدب .أ

 عدن الددويل الربملداين االحتداد يعدرب أن املناسدب واليت يكون مدن الدويل، اجملتمع جانب من عاجل
 األصدوات ثلثدي علدى حيصدل ينبغدي أن الطلدب هذا مثل ولقبول وحشد االستجابة الربملانية. رأيه

 .التصويت يف املشاركة
 عددة حصدول حدال واحدد، ويف طدارئ بندد سدوى أعماهلدا جددول يف تددرج أن للجمعيدة جيدوز ال  .ب

 األصدوات مدن عددد أكدرب علدى الدذ. حيصدل الطلدب يقبدل املطلوبدة، األغلبيدة علدى طلبدات
 .اإلجيابية

 كاندت إذا واحدد يف طلدب مقرتحداهتم، ضدمّ  طدارئ بندد إلدراج أكثدر أو طلبدني ملقددمي جيدوز .ج
 .نفسه املوضوع على تنصبّ  األساسية، املقرتحات

 يسدحبه أن بعدد موضدوع مقدرتح الطدارئ، بالبندد املتعلدق القدرار، مشدروع يف يددرج أن جيدوز ال .د
 عندوان ويف الطلدب يف لده واضدحة هنداك إشدارة تكدن مل مدا اجلمعيدة، رفضدته إذا أو مقددموه،
 .اجلمعية أقرّته الذ. املوضوع

 
مرفقة مبذكرة توضيحية موجزة ومشروع  ،أن تكون مجيع مقرتحات البند الطارئ أيضًا، جيبو 

 قرار، حيدد بوضوح نطاق هذا املوضوع الذي ينطوي عليه الطلب.
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 باإدراجطلبااً يف جنيف  ،األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل تلقتحىت تاريخ إعداد هذه املذكرة و 
 :جدول أعمال اجلمعية على، اآلتيةالبنود الطارئة 

 عنوان البند الشعبة الربملانية
 دعدم خدالل من والسلم الدوليني األمن صون يف الفّعال والتزامها الربملانات مشاركة" جيبويتمجهورية 

 ".السياسي احلل
مجهوريااااااااااااااااااة فناااااااااااااااااازويال 

 البوليفارية
 التعامددددل مددددع اإلجددددراءات املتخددددذة الدددديت مددددن شددددأهنا  يف الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد "دور

 ". فنزويال يف الوطنية الدستور. وجتاهل اجلمعية أن تؤد. إىل اهنيار النظام
 

 االحتدددداد دور: ميامنددددار يف الروهينغددددا أقليددددة ضددددد والتمييددددز العنددددف، االضددددطهاد، "إهندددداء اململكة املغربية
 ".الدويل الربملاين
 

 يف اإلنسدانية واألزمدة الروهينغدا علدى العنيفدة اهلجمدات الراميدة إىل إهنداء اجلهود تعزيز" إندونيسيا مجهورية
 " ميامنار

 

 ارئ ط بند إدراج طلب -أواًل 
 الدويل الربملاين لالحتاد 137 اجلمعية العامة الاا أعمال جدول يف

 مجهورية جيبويتقدمه وفد 
 

 إلدراج مرفقة ووثائق طلباً  جليبو  الوطنية اجلمعية رئيس من العام األمني تلقى ،2017يوليو  / متوز 26 يف
 :بعنوان 137 اجلمعية العامة الدد أعمال جدول يف طارئ بند

 األمن صون يف الفع ال والتزامها الربملانات مشاركة"
 ".السياسي احلل دعم خالل من والسلم الدوليني

 
 سديادة الرامي إىل انتهداك بالعدوان التهديد أو تهوإدان العدوان أشكال مجيع من خالل رفض -

 .برمتها الدويل اجملتمع قرارات حبكم وذلك الدولة،
 والتصدعيد للتدوترات اليت تعترب مصدر احلدود، هلذه النهائي الرتسيم ودعم من خالل تشجيع -

 ".مستقبالً  احملتمل
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إضددافة  ،(األول املرفددق) الطلددب ميقدددالدديت تضددمنت ت الرسددالة نددصمرفقدداً  137الددددد اجلمعيددة يف نو املندددوب وسدديجد
 .له دعماً ( الثالث املرفق) قرار ومشروع( الثاين املرفق) توضيحيةال ذكرةإىل امل

 

 أكتدوبر/  األول تشدرين 15 األحدد يدوم جيبدو  وفدد طلدب بشدأن قدراراً  تتخذ أن 137الددد اجلمعية من طلبيُ سَ 
2017. 

 
 

 يطلدب أن الددويل الربملداين االحتداد يف عضدو أل. جيوز العامة، جلمعيةقواعد ا من1.11  املادة أحكام ومبوجب
 قدرار ومشدروع مدوجزة توضديحية مبدذكرة الطلدب هذا يرفق أن وجيب. اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج
 األعضداء مجيدع بدإبالغ الددويل الربملداين االحتداد أماندة وتقدوم. الطلدب يشدمله الدذ. املوضوع نطاق بوضوح حيدد
 .الفور على القبيل هذا من وثائق وأية الطلب اهبذ

 

 :يلي ما على قواعد اجلمعية من  2.11 املادة تنصإضافة إىل ذلك، 
 إجدراء حالدة دوليدة هامدة حددثت مدؤخراً تسدتلزم اختداذ طدارئ بندد إدراج طلدب يتنداول أن جيدب (أ)

 عدن الددويل الربملداين االحتداد يعدرب أن املناسدب واليت يكون مدن الدويل، اجملتمع جانب من عاجل
 األصدوات ثلثدي علدى حيصدل ينبغدي أن الطلدب هذا مثل ولقبول وحشد االستجابة الربملانية. رأيه

 .التصويت يف املشاركة
 عددة حصدول حدال واحدد، ويف طدارئ بندد سدوى أعماهلدا جددول يف تددرج أن للجمعيدة جيدوز ال  (ب)

 األصدوات مدن عددد أكدرب علدى الدذ. حيصدل الطلدب يقبدل املطلوبدة، األغلبيدة علدى طلبدات
 .اإلجيابية

 كاندت إذا واحدد يف طلدب مقرتحداهتم، ضدمّ  طدارئ بندد إلدراج أكثدر أو طلبدني ملقددمي جيدوز (ج)
 .نفسه املوضوع على تنصبّ  األساسية، املقرتحات

 يسدحبه أن بعدد موضدوع مقدرتح الطدارئ، بالبندد املتعلدق القدرار، مشدروع يف يددرج أن جيدوز ال (د)
 عندوان ويف الطلدب يف لده واضدحة هنداك إشدارة تكدن مل مدا اجلمعيدة، رفضدته إذا أو مقددموه،
 .اجلمعية أقرّته الذ. املوضوع
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 يف جيبويت اجلمعية الوطنية رئيس من العام األمني إىل املوجهة االتصاالت
 

 2017 ويولي/  متوز 26 جيبو ،
N° 203/PAN/AI 

 
 ، العام األمني السيد عزيز.

 

 أن يشدددرفين قواعدددده، مدددن 11.1 والقاعددددة الددددويل الربملددداين لالحتددداد األساسدددي النظدددام مدددن 14.2 للمدددادة وفقدددا
 بطرسدددربغ تسدددان يف سدددتعقد الددديت الددددويل، الربملددداين لالحتددداد 137 العامدددة الدددددد اجلمعيدددة أعمدددال جددددول إىل أقددددم
 :بعنوان طارئ بند ،2017 أكتوبر/  األول تشرين 18 إىل 14 من الفرتة يف( روسيا االحتادية)
 

  والسلم الدوليني األمن صون يف الفّعال والتزامها الربملانات مشاركة"
 "السياسي احلل دعم خالل من

 
 .الطلب هذا يغطيه الذ. املوضوع نطاق حيدد قرار ومشروع موجزة توضيحية مذكرةجتدون مرفقاً 

 
 .التقدير آيات أمسى تتقبلوا أن أرجوالسيد األمني العام، 

 محد علي حممد       
  رئيس                                                                                         

 يف مجهورية جيبو  الوطنيةاجلمعية                                                                            
 
 
 
 
 

1 ملحق  
اإلجنليزيةاألصل:   
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 السياسي احلل دعم خالل من األمن والسلم الدوليني صون يف الفع ال والتزامها الربملانات مشاركة
 

 قدمها وفد جيبويت توضيحيةمذكرة 
 
 اجلنود من عدد مقتل عن أسفر ما دمرية، رأس منطقة تري.ياإلر  اجليش غزا ،2008يونيو  / حزيران 12 يف

 إىل 9 من الفرتة يف االشتباكات، هذه من جديدة سلسلة أعقاب ويف. جبروح آخر عدد وإصابة اجليبوتيني
 .إريرتيا ارتكبته الذ. العدوان باإلمجاع اإلقليمية واملنظمات الدويل اجملتمع أدان ،2008يونيو  / حزيران 12

 

( 2009) 1862 رقدم القدرار املتحددة لألمدم التدابع األمدن جملدس اختدذ ،2009 / ينداير الثاين كانون  14 ويف
 تنسدجم وبطريقدة أولويدةكمسدألة ذات   ،سدلمياً  احلدود. نزاعهما حل على وإريرتيا جيبو  مجهورية حيثّ  الذ.
 ،مواقعهدا السدابقة إىل قواهتدا سدحبت جيبدو  أن حبقيقدة القدرار هدذا يف األمدن جملس ورحب. الدويل القانون مع

 نشداط أ. وجدود عددم تكفدل وأن املواقع اليت كانت فيهدا سدابقاً  إىل ومعداهتا قواهتا إريرتيا تسحب بأن وطالب
 ،2008يونيدو  / حزيدران يف دمدرية وجزيدرة دمدرية رأس يفاملنطقدة الديت حددث فيهدا الندزاع  يف عسدكر. وجود أو

 لألمددم العدام األمدني مدع الكامدل التعدداون اخلصدوص وجده وعلدى احلدوار، طريددق عدن املنازعدات تسدوية علدى ووافدق
 .املمكنة احلميدة مساعيه بذل الذ. املتحدة

 

 / نيسدان يف إلريرتيدا الددائم املمثدل إىل( 2009) 1862 رقدم  القرار تنفيذل األمن جملس رئيسيسفر نداء  ومل
  .نتائج أ. عن 2009أبريل 

 

 مدن السدابع الفصدل مبوجدب ،2009ديسدمرب  / األول كانون  23 يف األمن، جملس اعتمد سبق، ما ضوء ويف
 ضددد أعماهلددا نتيجددة إريرتيددا علددى عقوبددات فددرض الددذ. ،(2009) 1907 رقددم القددرار املتحدددة، األمددم ميثدداق

 (.2009) 1862 رقم القرار مبوجب التزاماهتا من بأ. الواقع يف إريرتيا تفِّ  ومل. وجيبو  الصومال
 
 ضددبط أجددل مددن نددداءه رئيسدده، أصدددره صددحفي بيددان خددالل مددن األمددن، جملددس كددرر  ،يونيددو / حزيددران 24 ويف

 .البلد إىل احلقائق لتقصي بعثة إيفاد املتحدة لألمم العام األمني إىل وطلب واحلوار، النفس
 

2 ملحق  
اإلجنليزيةاألصل:   
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 قواهتدا جيبدو  وسدحبت. سديطرهتا حتت الواقعة األراضي بزيارة احلقائق لتقصي بعثة أل. تأذن مل إريرتيا أن غري
 .إريرتيا ذلك تفعل مل بينما السابقة، مواقعها إىل

 

 عمددر إمساعيددل السدديد جيبددو ، مجهوريددة رئدديس وأبلددغ ،2010 مددايو / أيددار 19 يف األمددن جملددس اجتمددع وقددد
 التدداريخ، ذلددك مددن واعتبدداراً ". فريقيدداإ يف واألمددن السددالم" مناقشددة أثندداءيف  فريقددياإل القددرن يف احلالددة عددن يلدده،ج

 الدذين اجلندود عدن أنبداء أ. جيبدو  سدلطات تتلدقَ  مل بدل فحسدب، النزاع تسوية يتم مل أنه على التشديد ينبغي
 .إريرتيامت أسرهم من قبل 

 

 الدديت للجهددود تأييدددهم عددن األمددن جملددس أعضدداء أعددرب ،2010يونيددو  / حزيددران 11 يف للصددحافة بيددان ويف
 إىل الطددرفني دعددوا اخلصددوص، وجده وعلددى. وإريرتيددا جيبددو  بدني احلدددود. للنددزاع سددلمي حدل إلجيدداد قطددر تبدذهلا

 بددداحرتام التزاماهتمدددا واحددرتام الدددنفس ضدددبط ممارسددة مدددع نيدددة، وحبسددن كامدددلشدددكل  ب الوسدداطة عمليدددة يف الدددخول
 .الذ. كان قائماً من قبل الوضع

 

 عدددن وبعيدددداً . عواقدددبتبدددَق بددددون  مل اخللددديج بلددددان بدددني األخدددرية الدبلوماسدددية األزمدددة فدددإن ذلدددك، إىل وباإلضدددافة
 السددالم حفددظ قددوات انسددحاب بعددد أندده والواقددع. وإريرتيددا جيبددو  مجهوريددة بددني التددوترات حدددة ازدادت ،حلهددا

 بقيددت ذلددك وبعددد العازلددة، املنطقددة اخددرتاق طريددق عددن أوال: الددذ. كددان قائمدداً  الوضددع إريرتيددا انتهكددت القطريددة،
 لقدددرار. انتهاكددداً  يشدددكل إريرتيدددا جاندددب مدددن واالسدددتفزاز. العددددواين املوقدددف وهدددذا. املنطقدددة تلدددك مدددن جدددداً  قريبدددة
 .للمساعدة الدويل اجملتمع جهود كل  ويقوض 1907 و 1862 األمن جملس

 

 أزمدات بالفعدل هزهتدا الديت املنطقدة علدى لديس خطراً  سيكون اجلديد العسكر. التصعيد بأن التذكري عن غىن وال
 املندددب بدداب علددى يطددالن مددريةد وجزيددرة دمددرية رأس أن والواقددع. أيضدداً  العددامل بقيددةفحسددب، إمنددا علددى  متعددددة
بضددائع بقيمددة  تنقددل الدديت السددفن مددن اآلالف عشددرات تسددتخدمه الددذ. األمحددر للبحددر اجلنددويب املدددخل مباشددرة،
 .العاملية النفط إمدادات من كبرية  حصة ذلك يف مبا الدوالرات، من املليارات عشرات

 

 العديددة املتحددة األمدم قدرارات احدرتام ضدمان يفكاملدة   مسؤولياته يتحمل أن الدويل اجملتمع على يتعني واليوم،
 هلدذا ودائمدة عادلدة تسدوية إجيداد علدى الطدرفني إلجبدار تددخلي أن أيضداً  عليه يتعني بل النزاع؛ هذا حلل املتخذة
 .الدويل القانون على أساس الصراع
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 حممدد السديد رئيسده برئاسدة الددويل الربملداين االحتداد لددى جيبدو  جلمهوريدة الربملداين الوفدد يدود السدياق، هذا ويف
 عنوانددده اً طارئددد اً بندددد الددددويل، الربملددداين لالحتددداد 137 دددددددالالعامدددة  اجلمعيدددة أعمدددال جددددول يف يددددرج أن محدددد علدددي
 ".السياسي احلل دعم خالل من الدوليني والسلم األمن صون يف الفّعال والتزامها الربملانات مشاركة"
 
 
 
 
 
 

 السياسي احلل دعم خالل من األمن والسلم الدوليني صون يف الفع ال والتزامها الربملانات مشاركة
 

 جيبويت وفد من مقدم قرار مشروع
 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 137 عامة الدددال اجلمعية إن       
 

 1907 و( 2009) 1862 القددرارين أ. الصددلة، ذات األمددن جملددس قددراراتعلددى  جديددد مددن تؤكددد إذ( 1)
 الدويل، الربملاين االحتاد عن الصادرة الصلة ذات القرارات إىل إضافة ،(2009)
 

 انسددحاب عقددب ترييددةياإلر  اجليبوتيددة احلدددود طددول علددى السددائدة احلالددة إزاء ا العميددققلقهدد عددن تعددرب وإذ( 2)
 القائم، للوضع إريرتيا وانتهاك القطرية التدخل قوات

 

 الربملدداين واالحتدداد املتحدددة األمددم وضددعتها الدديت املبددادئ ومبوجددب الدددويل القددانون مبوجددب أندده إىل تشددري وإذ( 3)
 مقبول، غري أمر القوة استخدام طريق عن األراضي على االستيالء فإن الدويل،

 

 هبدداً  معددرتف أراضددي علددى عسددكرية خميمددات إقامددة يف املتمثلددة ترييددةياإلر  السياسددة إزاء قلقهددا عددن تعددرب وإذ( 4)
 الصحة، من له أساس الدولياً وبشكل دائم على أهنا أراض  جيبوتية، ولكن تطالب هبا أمسرة بشكل 

 

 فددرض الددذ. ،1907 و 1862 القددرارين 2009 عددام يف اعتمددد الدددويل األمددن جملددس أن إىل تشددري وإذ( 5)
 أمسدرة نظدام ينفدذ ومل. بأسرها األفريقي القرن ومنطقة جيبو  مجهورية جتاه تصرفاهتا بسبب إريرتيا على عقوبات

3 ملحق  
اإلجنليزيةاألصل:   
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 الوقددت نفددس يف( 2009) 1907 لقددرارا فددرض لددذلك، ونتيجددة. حقيقيددة ختريبيددة قددوة وأصددبح التزاماتدده مددن أيدداً 
 فردية، عقوبات فرض عن فضالً  األسلحة، توريد على حظراً 

 

 االسدددتفزازية، وأفعاهلدددا العددددائي موقفهددا خدددالل مدددن باسدددتمرار، تنتهددك إريرتيدددا ألن القلدددق بدددالغ يسدداورها وإذ( 6)
 ،(2009) 1907 و( 2009) 1862 قراريه يف األمن جملس به طالب الذ.و  ذ. كان قائماً ال الوضع

 

 مواقعهدددا إىل الددددويل األمدددن جملدددس قدددرارات اختددداذ مندددذ قواهتدددا سدددحبت قدددد جيبدددو  مجهوريدددة أن إىل وبدددالنظر( 7)
 بانتظام، إريرتيا تنتهكه مبدأ وهو السابقة،

 

 اإلنسدددان حلقدددوق العددداملي واإلعدددالن ،املتحددددة األمدددم ميثددداق ومبدددادئ أهدددداف علدددى جديدددد مدددن تؤكدددد وإذ( 8)
 الدويل، الربملاين االحتاد ومبادئ قيم إضافة إىل جنيف، واتفاقيات

 

 واستقالهلا، ،وسيادهتا ،اإلقليمية وسالمتها ،جيبو  مجهورية بوحدة االلتزام أمهيةعلى  تؤكد كما( 9)
 

 للصدراع سدلمية تسدوية إىل التوصدل أمهيدةعلدى  وتؤكدد املنطقدة، يف احلالدة لتددهور القلدق بدالغ يساورها وإذ( 10)
 الدويل، القانون لقواعد وفقاً  تري.ياإلر  - اجليبو 

 

 القتدال أثنداءيف  املفقودين اجليبوتيني باملقاتلني املتعلقة املتاحة املعلومات مجيع إريرتيا ترسل بأن تطالب .1
 حددىت ،2008 / يونيددو حزيددران 12 إىل 10 مددن الفدرتة يف وقعددت الدديت االشددتباكات منددذ احملتجدزين أو

 وظروفهم؛ اجليبوتيني احلرب أسرى وجود من التحقق لمعنينيل يتسىن
 

 الددويل الربملداين الحتداديف ا األعضداء الربملاندات إىل القدرار هدذا حييدل أن لالحتاد العام األمني إىل طلبدُ ي .2
 املعنية؛ املؤسسات مجيع وإىل املتحدة لألمم العام األمني وإىل

 

 يشددكل وإريرتيددا جيبددو  بددني النددزاع وأن الصددومال يف واملصدداحلة بالسددالم تضددر إريرتيددا أفعددال أن تالحددظ .3
 والدوليني؛ اإلقليميني واألمن للسلم هتديداً 

 

 مجهوريدددة أراضدددي يف تدددري.ياإلر  اجلددديش يرتكبهدددا الددديت العددددوان أعمدددال املمكندددة العبدددارات بدددأقوى تددددين .4
 جيبو ؛

 

 .مستقبالً  احملتمل والتصعيد للتوتر مصدر وهو احلدود، هلذه النهائي الرتسيم دعموت شجعت .5
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 الددويل الربملداين الحتدادهيئدة فرعيدة ضدمن اجمللدس احلداكم ل إلنشداء األولويدة بإعطداء نوصدي ،املقياس نفسه وعلى
 جيبدددو  مجهوريدددة بدددني احلددددود. بدددالنزاع ةاملعنيددد الددددويل الربملددداين لالحتددداد ةاالستشددداري اجملموعدددة" تسدددميته بددددد ميكددن
 :يلي مبا القيام مع ،"وإريرتيا
 قواعددددد بإنفدددداذ محكومددداهت تعّهددددد ضدددمان علددددى الدددددويل الربملددداين االحتدددداد األعضددداء يف ربملاندددداتال حدددثّ  -

 الدويل، األمن وجملس الدويل اجملتمع وقرارات الدويل القانون
ترتكدب ضدد  الديت هدامجيع العددوان أعمال إدانة إىل الدويل الربملاين الحتاديف ا األعضاء الربملانات عوةد -

 ،مجهورية جيبو  من قبل جارهتا إيريرتيا
 الدولية، القرارات تنفيذ حول الدويل الربملاين االحتاد وأعضاء الدولية اهليئات إىل التقارير تقدمي -
قامدت و  الددولتني بدني عليهدا املتندازع القطاعدات يف الوضع عن لالستعالم ميدانية مراقبة بزيارات القيام -

 الدويل، القانون قواعد من قاعدة لكل انتهاك يف بالقوة،بضمها  إريرتيا
 جيبو ، يف السالم عملية دعم إىل األعضاء الدول مجيع دعوة -
 1907 و( 2009) 1862 القددددرارين ألحكددددام إبطدددداء دون إريرتيددددا متتثددددل بددددأن أخددددرى مددددرةاملطالبددددة  -

 وجددود عدددم تكفددل وأن ،الدديت كانددت عليهددا واقددعامل إىل معددداهتا ومجيددع قواهتددا تسددحب وأن ،(2009)
/  حزيدران يف دمدرية وجزيدرة دمدرية رأس يف النزاع فيها وقع اليت املنطقة يف عسكر. وجود أو نشاط أ.
 ،2008 يونيو

 إبقاء املسألة قيد النظر الفعلي. -
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 ارئ ط بند إدراج طلب -ثانيا 
 الدويل الربملاين لالحتاد 137 اجلمعية العامة الاا أعمال جدول يف

 مجهورية فنزويال البوليفارية  وفد قدمه
 

 فنددددزويال جلمهوريددددة ةالدوليددد ةالربملانيدددد اجملموعدددة أمددددني مددددن العدددام األمددددني تلقدددى ،2017 سددددبتمرب/ أيلدددول 11 يف
 :بعنوان 137 اجلمعية العامة الددددد أعمال جدول يف طارئ بند إلدراج مرفقة ووثائق طلباً  البوليفارية

 

 التعامل مع اإلجراءات املتخذة اليت من شأهنا  يف لدويلا الربملاين االحتاد "دور
 ". فنزويال يف الوطنية الدستور. وجتاهل اجلمعية النظامأن تؤد. إىل اهنيار 

 

 ،(األول املرفددق) الطلددب ميقدددالدديت تضددمنت ت الرسددالة نددصمرفقدداً  137العامددة الددددد اجلمعيددة يف نو املندددوب وسدديجد
 .له دعماً ( الثالث املرفق) قرار ومشروع( الثاين املرفق)وضيحية تال ذكرةإضافة إىل امل

 
 

 فنددزويال جلمهوريددة ةالدوليدد ةالربملانيدد اجملموعددة طلددب بشددأن قددراراً  تتخددذ أن 137العامددة الددددد اجلمعيددة مددن طلبيُ َسدد
 .2017 أكتوبر/ األول تشرين 15 األحد يوم البوليفارية

 
 

 يطلدب أن الددويل الربملداين االحتداد يف عضدو أل. جيوز العامة، جلمعيةقواعد ا من 1.11 املادة أحكام ومبوجب
 قدرار ومشدروع مدوجزةوضديحية ت مبدذكرة الطلدب هذا يرفق أن وجيب. اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج
 األعضداء مجيدع بدإبالغ الددويل الربملداين االحتداد أماندة وتقدوم. الطلدب يشدمله الدذ. املوضوع نطاق بوضوح حيدد
 .الفور على القبيل هذا من وثائق وأية الطلب اهبذ

 

 :يلي ما على قواعد اجلمعية من 2.11 املادة تنصإضافة إىل ذلك، 
 إجدراء حالدة دوليدة هامدة حددثت مدؤخراً تسدتلزم اختداذ طدارئ بندد إدراج طلدب يتنداول أن جيدب (ه)

 الربملددداين االحتددداد يعدددرّب  أن الضدددرورة مبكدددان مدددنيكدددون  حيدددث الددددويل، اجملتمدددع جاندددب مدددن عاجدددل
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 حيصدل ينبغدي أن الطلدب هذا مثل ولقبول وحشد االستجابة الربملانية.إزاء ذلك  رأيه عن الدويل
 ؛التصويت يف املشاركة األصوات ثلثي على

 عددة حصدول حدال ويف واحدد. طدارئ بندد سدوى أعماهلدا جددول يف تددرج أن للجمعيدة جيدوز ال  (و)
 األصدوات مدن عددد أكدرب علدى الدذ. حيصدل الطلدب قبدليُ  املطلوبدة، األغلبيدة علدى طلبدات
 ؛اإلجيابية

           ، شدرط أن تنصدبّ واحدد يف طلدب مقرتحاهتم ضمّ  طارئ بند إلدراج أكثر أو طلبني ملقدمي جيوز)ج(     
 ؛نفسه املوضوع على األساسية املقرتحات

 يسدحبه أن بعدد موضدوع مقدرتح الطدارئ، بالبندد املتعلدق القدرار، مشدروع يف يددرج أن جيدوز ال)د(    
 عندوان ويف الطلدب يف إليده واضدحة هنداك إشدارة تكدن مل مدا اجلمعيدة، رفضدته إذا أو مقددموه،
 .اجلمعية أقرّته الذ. املوضوع
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 جلمهورية الدولية الربملانية اجملموعة أمني من العام األمني إىل املوجهة االتصاالت

 البوليفارية فنزويال
 

 2017أيلول/ سبتمرب  11 ،كاراكاس
 

 ، العام األمني السيد عزيز.
 

 تقدددم أن البوليفاريددة فنددزويال جلمهوريددة الوطنيددة اجلمعيددة تددود الدددويل، الربملدداين لالحتدداد الصددلة ذات للقواعددد وفقدداً 
 يف سدددتعقد الددديتالددددويل،  الربملددداين لالحتددداد 137 دددددددال العامدددة اجلمعيدددة أعمدددال جددددول يف طدددارئ بندددد إلدراج طلبددداً 
 :بعنوان ،2017 أكتوبر/  األول تشرين 18 إىل 14 من الفرتة يف( روسيا االحتادية) بطرسربغ تسان

 

 التعامل مع اإلجراءات املتخذة اليت من شأهنا  يف الدويل الربملاين االحتاد "دور 
 " فنزويال يف الوطنية ستور. وجتاهل اجلمعيةالد النظامأن تؤد. إىل اهنيار 

 
 .دعماً هلذا الطلب قرار ومشروعوضيحية ت مذكرةجتدون مرفقاً 

 
 أوبيدا مارتينيز أليخاندرو )التوقيع(

 ةالدولي ةالربملاني أمني اجملموعة 
 جلمهورية فنزويال البوليفارية     

A/137/2-P.1 
1 رقم ملحق  
اإلسبانيةاألصل:   
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 أن شأهنا من اليت املتخذة اإلجراءات مع التعامل يف الدويل الربملاين االحتاد دور
 فنزويال يف الوطنية اجلمعيةجتاهل دستوري و ال النظام اهنيار إىل تؤدي

 
 البوليفارية فنزويال جلمهورية الدولية الربملانية مذكرة توضيحية قدمتها اجملموعة

 
 يف ذلدددك ويتجلددى. هائلددة أبعدداد ذات وسياسددية ،اقتصددادية، اجتماعيدددة أزمددة البوليفاريددة فنددزويال مجهوريددة تشددهد
 .ئةبامل 800 مبا يقارب العامل، يف تضخملل معدل وأعلى األساسية الغذائية املواد يف املسبوق غري النقص

 

 نددوابويتعددرض  الوطنيددة، للجمعيددة الدسددتورية السددلطات جتاهددلويددتم . فنددزويال يف الدسددتور. النظدداملقددد اهنددار 
 تدددددعي الددديت التأسيسدددية جلمعيدددةا انتخدددابباإلضدددافة إىل عدددددم شدددرعية  ،وقادهتدددا لالضدددطهاد والسدددجن املعارضدددة
 لسدددلطةل الشدددعب وسدددلطة االنتخابيدددة واهليئدددة القضدددائية، السدددلطة وخضدددوع السدددطات الدسدددتورية، علدددى السددديطرة
 أدت الديت القضدايا بعدض هدذه االنتخابات، خالل من أنفسهم عن للتعبري للناس إمكانية أ. ومنع ، التنفيذية

 .والفوضى االجتماعية االضطرابات إىل
 

عضددو  بددورخيس، خوليددو السدديد الوطنيددة، اجلمعيددة رئدديسمتددت إدانددة اهنيددار النظددام الدسددتور. مددن قبددل كددل مددن: و 
 الربملدددان رئددديسو  ليمدددا، إعدددالن علدددى وقعدددت الددديت احلكومدددات األمريكيدددة، الددددول منظمدددة العدددام، النائدددبالربملدددان، 
 .إضافة إىل آخرين معنيني باألمر األورويب،

 

 إزاء قلقهدددا عددن التنفيذيددة واللجنددة الدددويل الربملدداين الحتددادسددان للربملددانيني التابعددة لحقددوق اإلن جلنددة أعربددت وقددد
يف  الوطنيدة اجلمعيدة ومدع الفندزويليني الربملدانيني مدع تضدامنال إطدار يف وذلدك البالد، تشهدها اليت اخلطرية األزمة
 الربملددددان مؤسسددددة عددددن للدددددفاع املكرسددددة ةالرئيسدددد العامليددددة املنظمددددة بوصددددفه الدددددويل، الربملدددداين االحتدددداد إن. فنددددزويال
 .الدستورية سلطاتهيتم جتاهل  عضو برملان هلا يتعرض اليت للحالة عاجلة دراسة إىل حيتاج هبا، والنهوض

 

A/137/2-P.1 
2 رقم ملحق  
اإلسبانيةاألصل:   
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 أن شأهنا من اليت املتخذة اإلجراءات مع التعامل يف الدويل الربملاين االحتاد دور
 فنزويال يف الوطنية الدستوري وجتاهل اجلمعية اهنيار النظام إىل تؤدي
 البوليفارية فنزويال جلمهورية الدولية الربملانية اجملموعة من مقدم قرار مشروع

 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 137 عامة الدددال اجلمعية إن       
 جتاهدددليتفددداقم نتيجدددة  الدددذ. البوليفاريدددة، فندددزويال مجهوريدددة يف الدسدددتور. النظدددام اهنيدددار إىل بدددالنظر (1)

 الوطنية، اجلمعية صالحيات
 

 أ. دون الدسددتور.، اإلطدار خددارج تأسيسدية مجعيددة انتخداب عددن النامجدة األزمددة تفداقم إىل بدالنظر (2)
 ذلددك يف مبددا الدولددة، مؤسسددات سددلطات علددى مجيددع واالسددتيالء للشددعب السدديادية لددإلرادة اعتبددار
 متتلدك أهندا علدى التأسيسدية اجلمعيدة هلدذه املشروع غري الذا  اإلعالن خالل من الوطنية، اجلمعية

 نوعها، تتجاوز أ. سلطة دستورية، من فريدة صالحيات
 

 يف السددديادية السدددلطة اعتمدتدده الدددذ. البوليفاريددة، فندددزويال جلمهوريدددة السددائد الدسدددتور إىل وبددالنظر (3)
 ،1999 عام

 

 وغدددددري املشدددددروعة، غدددددري القانونيدددددة، غدددددري" احلقدددددائق تقصدددددي جلندددددة"تشدددددكيل  اعتبارهدددددا يف تضدددددع وإذ (4)
 والديت هلدا هددف القضدائية، والسدلطة الوطنيدة اجلمعيدة مهدام االستيالء علدى الدستورية، اليت تدعي

 يف القضدددائية السدددلطة مدددن خدددالل إشددراك والقضددداء عليهددا سياسددية معارضدددة ةإمخدداد أيددد وهدددو وحيددد
 املعارضة، قادة وسجن السياسة

 

 للنددواب، الربملانيددة احلصددانة منتهكددة التأسيسددية، للجمعيددة الدسددتورية غددري اإلجددراءات إىل وبددالنظر (5)
 الوطنية، اجلمعية من إذن على احلصول دون قانوين غري ورفعها عنهم بشكل

A/137/2-P.1 
3رقم  ملحق  

اإلسبانيةاألصل:   
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 إزاء قلقهدددم بدددالغ عدددن القدددارة خارجيدددة وزراء فيددده يعدددرب الدددذ. ليمدددا إعدددالن اعتبارهدددا يف تضدددع وإذ (6)
 مدع الدسدتورية، غدري التأسيسدية باجلمعية االعرتاف ويرفضون البوليفارية فنزويال مجهورية يف الوضع
 الفنزويلي، الشعب انتخبها اليت الوطنية باجلمعية اعرتافهم على التأكيد

 

 وجده يفسدوءاً  تدزداد واليت فنزويال، هبا متر اليت اخلطرية واالقتصادية االجتماعية األزمة إىل وبالنظر (7)
 من أجل إيصال املساعدات اإلنسانية، آليات بتنفيذ السماح الوطنية احلكومة رفض

 

 متعددددة حدداالت يوثددق الددذ. اإلنسددان حلقددوق السددامية املتحدددة األمددم مفوضددية تقريددر إىل وبددالنظر (8)
 حكوميدددة سياسدددة إىل تشدددري والددديت ،وانتهاكهدددا فندددزويال يف املرتكبدددة اإلنسدددان حقدددوق جتددداوزات مدددن
 للحكومة، املناهضة املظاهرات ملنع الناس بني اخلوف وتزرع السياسية املعارضة تقمع

 

 للعالقددات األورويب لالحتدداد السددامي املمثددل عنهددا أعددرب الدديت نددواحي القلددق اعتبارهددا يف تضددع وإذ (9)
 إىل احلاجدة بشدأن األورويب االحتداد خارجيدة لدوزراء الرمسدي غدري االجتمداع أثناءيف  واألمن اخلارجية
 7فنزويال، تواجهها اليت اخلطرية لألزمة سياسي حل إجياد

 

 لدميقراطية،ا وركيزة الشعب إرادة متثل اليت املؤسسة باعتباره للربملان املركز. الدور إىل وبالنظر (10)
 

 هددي اهليئدة هددذه أن علدى تددنص لالحتداد الربملدداين الددويل األساسددي النظدام مددن 1 املدادة أن تدرى وإذ (11)
 السيادة، ذات الدول لربملانات الدولية املنظمة

 

 194الددد  دورتده يف الددويل الربملداين احلاكم لالحتاد اجمللس اختذه الذ. القرار اعتبارها يف تضع وإذ (12)
 يف التطددورات آخددر ضددوء يف ،تعتقددد " اهليئددة هددذه أن علددى يددنص الددذ. ،(2014 مددارس آذار/)

 املعقددة للقضدايا أفضدل فهدم الكتسداب ومباشرة مفيدة فرصة ستتيح فنزويال زيارة أن احلالة، هذه
 ،"املطروحة

 

 146الددددد  دورهتدددا يف للربملدددانيني اإلنسدددان حقدددوق جلندددة اختذتددده الدددذ. القدددرار اعتبارهدددا يف تضدددع وإذ (13)
فرصددة الزيددارة الدديت   يغتددنم أن العددام األمددني إىل فيدده طلبددت" ، والددذ.(2015يندداير  الثدداين/ كددانون)

 للقدداء 2015آذار/ مددارس  –فربايددر شددباط/ يف الالتينيددة أمريكدداإىل  هبددا يقددوم أن املقددرر مددن كددان

                                                 
 :راجع الرابط 7 
  http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=l142854&videolang=INT 
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 عدددن تعددرب اللجندددة؛ بندداء عليددده،  زيددارة تنظدديم ملناقشدددة كاراكدداس  يفالفنزويليدددة  الربملانيددة السددلطات
 ،"القريب املستقبل يف زيارهتا تتم أن يف أملها

 

 دورتده يف باإلمجداع الددويل الربملداين لالحتداد احلداكم اجمللس اختذه الذ. القرار اعتبارها يف تضع وإذ (14)
 االتصدددددال العدددددام األمدددددني إىل فيددددده يطلدددددب" ، والدددددذ.(2016أكتدددددوبر  األول/ تشدددددرين) 199 الددددددد

 الراهنددة واألسددئلة نددواحي القلددق عاجلددةم واملفوضددة للبعثددة، السددريع التنظدديم بغيددة الربملانيددة بالسددلطات
 ،" أعاله املذكورة احلاالت يف

 

 153الدددددد  دورهتدددا يف للربملدددانيني اإلنسدددان حقدددوق جلندددة اختذتددده الدددذ. القدددرار اعتبارهدددا يف تضدددع وإذ (15)
 بددددالغ عددددن فيدددده أعربددددت"  ، والددددذ.(2017أبريددددل نيسددددان/) 200 دورتدددده الدددددد يف احلدددداكم واجمللددددس
 يف بالبعثددة احلدداكم احلددزب يرحددب مل الوطنيددة، اجلمعيددة رئدديس موافقددة مددن الددرغم علددى ألندده ،أسددفها
 ،" أعضائها ومت رفض منح تأشرية الدخول ألحد املرحلة، هذه

 

 يتعلددق فيمددا فنددزويال يف احلكوميددة السددلطات أبدتدده الددذ. النوايددا احلسددنة إىل االفتقددار إىل وبددالنظر (16)
 تشودر.، صابر الدويل، الربملاين االحتاد رئيس يرأسها لبعثة الدخول تأشريات بتيسري

 

 الوضدع بشدأن الددويل الربملداين لالحتداد التنفيذية اللجنة به أدلت الذ. البيان اعتبارها يف تضع وإذ (17)
 عدددددن بالددددددفاع التزامهدددددا" جديدددددد مدددددن فيددددده تؤكدددددد الدددددذ.، و (2017 أبريدددددل/ نيسدددددان) فندددددزويال يف

 ،التنفيذيدددددة السدددددلطات وتددددددعو. ويف أ. مكدددددان لالعتدددددداء تعرضدددددت كلمدددددا  الربملانيدددددة املؤسسدددددات
 املبددددددأ حتدددددرتم وبالتدددددايل ،جمددددداالت اختصاصددددداهتا حددددددود ضدددددمن البقددددداء إىل والتشدددددريعية ،القضدددددائية
 اسدددتبدال أو االسدددتيالء علدددى إىل يرمدددي جهدددد وأ.. السدددلطات بدددني الفصدددل يف املتمثدددل األساسدددي
 ،"الراسخ املبدأ هذا يقوض أخرى جهة من الدولة فروع من فرع سلطات

 

 السدلطة عليده وافقدت كمدا  بشكل كامل املفعول سار. البوليفارية فنزويال مجهورية دستور أن تؤكد .1
 ؛1999 عام يف السيادية

 انتخبدت اليت البوليفارية، فنزويال جلمهورية الوطنية باجلمعية الكاملعلى االعرتاف  تأكيدها تكرر .2
 ؛2015ديسمرب  /األول كانون  يف الشعيب باالقرتاع

 الديت القانونيدة والصدكوكواملقدررات  القدرارات تقدويض عدن فدوراً  التوقدف علدى فندزويال حكومدة حتث .3
 الوطنية؛ اجلمعية أقرهتا
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 قدرار بدأ. تعدرتف وال فندزويال حكومدة تعقددها الديت التأسيسدية الوطنيدة جلمعيةعدم دستورية ا تدين .4
 تتخذه؛

 الدستور.؛ النظام استعادة إىل الوطنية، احلكومة سيما ال فنزويال، قطاعات مجيع تدعو .5
 عناصدددر مدددن أساسدددي عنصدددر السدددلطات بدددني الفصددل مبددددأ بدددأن الراسدددخ اقتناعهدددا جديدددد مدددن تؤكددد .6

 فنزويال؛ يف املبدأ هذا احرتام وجوب على التشديد مع الدميقراطية
 للربملدددددانيني االحدددددرتام درجدددددات أقصدددددى البوليفاريدددددة فندددددزويال مجهوريدددددة حكومدددددة تدددددويل بدددددأن تطالدددددب .7

 الربملانية؛ حلصانةا سيما ال الفنزويليني،
 الديت التددابري تنفيدذيف و  ،اخلطدرية احلالة هذه يف تنظر أن للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة إىل تطلب .8

 فندددددزويال جلمهوريدددددة الوطنيدددددة اجلمعيدددددة ألعضددددداء الربملانيدددددة احلصدددددانة النتهددددداك حدددددداً  تضدددددع أن ميكدددددن
 .البوليفارية
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 ارئ ط بند إدراج طلب -ثالثاً 
 الدويل الربملاين لالحتاد 137 اجلمعية العامة الاا أعمال جدول يف

 املغربية اململكة وفد قدمه
 
 
 برملددان يف املستشددارين جملددس رئدديس مددن الدددويل الربملدداين االحتدداد رئدديس تلقددى ،2017 سددبتمرب/  أيلددول 21 يف

 :بعنوان العامة للجمعية 137 الدورة أعمال جدول يف طارئ بند إلدراج مرفقة ووثائق طلباً  املغربية اململكة
 

  ضد والتمييز ،العنف ،االضطهاد إهناء"
 ".الدويل الربملاين االحتاد دور: ميامنار يف الروهينغا أقلية

 

 ،(األول املرفددق) الطلددب ميقدددالدديت تضددمنت ت الرسددالة نددصمرفقدداً  137العامددة الددددد اجلمعيددة يف املندددوبون وسدديجد
 .له دعماً ( الثالث املرفق) قرار ومشروع( الثاين املرفق)وضيحية تال ذكرةإضافة إىل امل

 
 

/  األول تشدرين 15 األحدد يدوم الوفدد املغدريب طلدب بشدأن قدراراً  تتخدذ أن 137العامة الدددد اجلمعية من طلبيُ سَ 
 .2017 أكتوبر

 

 يطلدب أن الددويل الربملداين االحتداد يف عضدو أل. جيوز العامة، جلمعيةقواعد ا من 1.11 املادة أحكام ومبوجب
 قدرار ومشدروع مدوجزةوضديحية ت مبدذكرة الطلدب هذا يرفق أن وجيب. اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج
 األعضداء مجيدع بدإبالغ الددويل الربملداين االحتداد أماندة وتقدوم. الطلدب يشدمله الدذ. املوضوع نطاق بوضوح حيدد
 .الفور على القبيل هذا من وثائق وأية الطلب اهبذ

 

 :يلي ما على قواعد اجلمعية من2.11 املادة تنصإضافة إىل ذلك، 
 إجدراء حالدة دوليدة هامدة حددثت مدؤخراً تسدتلزم اختداذ طدارئ بندد إدراج طلدب يتنداول أن جيدب (أ)

 عدن الددويل الربملداين االحتداد يعدرب أن املناسدب واليت يكون مدن الدويل، اجملتمع جانب من عاجل
 األصدوات ثلثدي علدى حيصدل ينبغدي أن الطلدب هذا مثل ولقبول وحشد االستجابة الربملانية. رأيه

 ؛التصويت يف املشاركة
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 عددة حصدول حدال واحدد، ويف طدارئ بندد سدوى أعماهلدا جددول يف تددرج أن للجمعيدة جيدوز ال  (ب)
 األصدوات مدن عددد أكدرب علدى الدذ. حيصدل الطلدب يقبدل املطلوبدة، األغلبيدة علدى طلبدات
 ؛اإلجيابية

 كاندت إذا، واحدد يف طلدب مقرتحداهتم ضدمّ  طدارئ بندد إلدراج أكثدر أو طلبدني ملقددمي جيدوز (ج)
 ؛نفسه املوضوع على تنصبّ  األساسية، املقرتحات

 يسدحبه أن بعدد موضدوع مقدرتح الطدارئ، بالبندد املتعلدق القدرار، مشدروع يف يددرج أن جيدوز ال (د)
 عندوان ويف الطلدب يف لده واضدحة هنداك إشدارة تكدن مل مدا اجلمعيدة، رفضدته إذا أو مقددموه،
 .اجلمعية أقرّته الذ. املوضوع
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 رئيس من الدويل الربملاين االحتاد رئيس إىل موجهة رسالة
 الوفد ورئيس املغربية اململكة برملان املستشارين يف جملس
 الدويل الربملاين لالحتاد 137 العامة الااا اجلمعية إىل

 
 2017سبتمرب/ أيلول  20 ،الرباط

 

 السيد الرئيس،  عزيز.
 

 قواعدددد مدددن( 1) 11 والقاعددددة ،الددددويل الربملددداين لالحتددداد األساسدددي النظدددام مدددن( 2) 14 املدددادة ألحكدددام وفقددداً 
العامددة  اجلمعيدة أعمددال جددول يف دراج بنددد طدارئإ طلدببتقدددمي  أخداطبكم أن يشدرفين الدددويل، الربملداين االحتداد

 إىل 14 مددن الفددرتة يف ،االحتاديددةروسدديا  بطرسددربغ، سددانت يف سددتعقد الدديت، و الدددويل الربملدداين لالحتدداد 137 دددددال
 :بعنوان ،2017 أكتوبر/  األول تشرين 18

 

  ضد والتمييز ،العنف ،االضطهاد إهناء" 
 "الدويل الربملاين االحتاد دور: ميامنار يف روهينغاال أقلية

 
 .الطلب هذا نطاق حيدد قرار ومشروع موجزة توضيحية مذكرة مرفقاً  وستجدون

 
 

 بنشماشحكيم  )التوقيع(
 املستشارين جملس رئيس 
 املغربية اململكة برملان 
 الدويل الربملاين لالحتاد 137 عامة الدددال اجلمعية إىل الوفد رئيس 

 
 

A/137/2-P.3 
1 ملحق  
الفرنسيةاألصل:   
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  ضد والتمييز ،العنف ،االضطهاد إهناء
 الدويل الربملاين االحتاد دور: ميامنار يف االروهينغ أقلية

 
 مذكرة توضيحية قدمها وفد املغرب

 

 أقليدة السدكان، مدن املائدةب 90 البوذيدون فيده ميثدل الدذ. البلدد ميامنار، مجهورية داخل كأجانب  ،اغوهينالر  عتربت
 .عديدة خلت ألجيال البلد ذلك يف يعيش بعضهم أن من الرغم على ،اجلنسية وعدمي

 

 مددددن عقددددود طددددوال عانددددت ميامنددددار، يف نسددددمة مليددددون بنحددددو يقدددددر مددددا تضددددم مسددددلمة أقليددددة وهددددي ا،غددددوهينوالر 
يف و  واملستشدددددفيات، ،املدددددارس ،الوظددددائف إىل الوصددددول فددددرص هلدددددم تتددددوفر وال. والتمييددددز ،العنددددف ،االضددددطهاد

قدد ف ،املتطرفدة القوميدة البوذيدة واحلركدات األجانب كره  عن تنم اليت البوذية احلركات تزايد معالسنوات األخرية، 
 .مواجهات دامية يف أغلب األحيان مع العداءازداد 

 

 شدددنها الددديت اهلجمدددات أعقددداب يف العندددف مدددن جديددددة دورة انددددلعت العدددام، هدددذا مدددن أغسدددطس/ آب 25 ويف
 أقليددة عددن الدددفاع هددو املعلددن هدفدده كددان  الددذ.علددى مراكددز الشددرطة،  (ARSA) جدديش إنقدداذ روهينغيددا أراكددان

 النائيدددة املنددداطق يف النطدداق واسدددعة عمليددة طدددالقإ امليامنددار. اجلددديشاود عددد احلددني، ذلدددك ومنددذ. املسدددلمة اغددوهينر 
 أرغددم  الالجئددني، لشددؤون املتحدددة لألمددم السددامي املفددوض ملكتددب وفقدداً و  لددذلك، نتيجددة راخددني، واليددة يف الفقددرية
 1500تبلددغ احلصددديلة املؤقتددة مقتدددل و . اجملدداورة الدشبدددنغ إىل اللجددوء إىل اغددوهينمدددن الر  450,000 مددن أكثددر

 .األخري اجلماعي التشريد هذا تيجةشخص ن
 

 ،اجلددوع مددن يعددانون هددمف: صددعبة ظددروف يف أنفسددهم جيدددون ،بددنغالدش إىل الوصددول مددن متكنددوا الددذين أولئددك
 املفوضددددية وتقدددددر. شبددددنغالد شددددرق جنددددوب يف خمتلفددددة مندددداطق يف اجلدددددد الوافدددددونيتددددوزع و . املددددرضاإلرهدددداق، و 
 مددددن شددددخص 70,000 مددددن أكثددددر أن ،أيضدددداً  (UNHCR) الالجئددددني لشددددؤون املتحدددددة لألمددددم السددددامية
. حمليدددة وقدددرى مؤقتدددة مواقدددع يف يعيشدددون مدددنهم الكثدددريين ولكدددنّ  القائمدددة، الالجئدددني خميمدددات إىل جلدددأوا اغدددالروهين
 بأنددده اغدددللروهين اجلمددداعي الندددزوح هدددذا ،لالجئدددني الكبدددرية اإلنسدددانية املسددداعداتتقددددم  الددديت ش،بدددنغالد وتصدددف

 .البالد على" ضخم عبء"
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 إىل مبفدردهم  بالسدفر للصدحفيني يسدمح وال الشدمالية راخني والية اجليش يغلق ميامنار، يف احلدود طول وعلى
 آمدن غدري األمدر كدان  فقدد ذلدك، على وعالوة. شكل كبري بالعنف املندلع أخرياً ب تتأثر بأسرها واملنطقة. املنطقة
 سددان أونددغ داو حكومددة قدددمت أن منددذ هندداك يعملددون الددذين اإلنسدداين اجملددال يف العدداملني لفددرق خدداص بشددكل
 ".املتمردين معسكرات" يف غذائية حصص على العثور مت أنه مدعية ضدهم، مزعومة ادعاءات كي  سو

 

 الروهينغدددا مدددن 120000 أن ويقددددر التغذيدددة، سدددوء مدددن املنطقدددة تلدددك يف طفدددل 80000 مدددن أكثدددر ويعددداين
. 2012 عددام يف داميددة دينيددة اشددتباكات اندددالع منددذ راخددني، واليددة عاصددمة سدديتو.، يف خميمددات يف يعيشددون
 .الغذائية املعونة علىم يعتمدون جيعله ا، كما أن حتركاهتم مقّيدة، موظائف على احلصول يستطيعون وال

 

 ،2016 أكتددوبر/  األول تشددرين 9 يددوم سددابق وقددت يفالددذ. نشددب  العنددف اندددالع يف التحقيددق أعقدداب ويف
الددذ. مت بشددكل أساسددي مددن قبددل  اغددالروهين علددى" املنهجددي أو النطدداق الواسددع" اهلجددوم املتحدددة األمددم أدانددت
 .اإلنسانية ضد" اً جد حمتملة" وجرائم" عرقي تطهري" بأنه ذلك تووصف. اجليش

 

 الربملددداين لالحتددداد 137 عامدددة الددددددال اجلمعيدددة أعمدددال جددددول يف االقدددرتاح هدددذا إلدراج احلدددايل الطلدددب علدددى وبنددداء
 اجملتمدع إىل االنضدمام إىل ،الددويل الربملداين الحتداداجلمعية العامدة املقبلدة ل إىل املغريب الربملاين الوفد يدعو الدويل،
 .ميامنار يف االروهينغ أقلية ضد والتمييز ،العنف ،االضطهاد إهناء إىل الرامية اجلهود يف الدويل
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  ضد والتمييز العنف، االضطهاد، إهناء
 الدويل الربملاين االحتاد دور: ميامنار يف الروهينغا أقلية

 

 وفد املغرب من مقدم قرار مشروع
 الدويل، الربملاين لالحتاد 137 عامة الدددال اجلمعية إن   

 

 اجلديدددة التدوتر موجدة أعقداب يف ميامندار يف اإلنسدانية األزمدة اسدتمرار إزاء بدالغ القلدقإذ تعدرب عدن 
 مدددددن تعددددداين الروهينغدددددا أقليدددددة تدددددزال ال حيدددددث راخدددددني، واليدددددة يف سددددديما ال الدددددبالد، اجتاحدددددت الددددديت

 ،متعددة لعقود احلال كان  كما  والتمييز، ،العنف ،االضطهاد
 

مدددن  عشدددرات ضدددد أغسدددطس/  آب 25 يف انددددلعت الددديت األخدددرية العندددف موجدددةأن  وبدددالنظر إىل
 كدانوالديت   ،(ARSA) جيش إنقاذ روهينغيدا أراكدان يف املتمردين مجاعة قبل من الشرطة مراكز
 تلددك علددى ردت ميامنددار شددرطة حيددث إن ؛املسددلمة اغددوهينالر  أقليددة عددن الدددفاع هددو املعلددن اهدددفه

 املتحدددة لألمددم السددامية للمفوضددية وفقدداً  أدت، النطدداق واسددعة عمليددة شددنمددن خددالل  اهلجمددات
 مددددن 450,000 مددددن ألكثددددر قسددددر. مجدددداعي تشددددريد إىل ،(UNHCR) الالجئددددني لشددددؤون
 العمليدددة أنكمدددا   اجملددداورة؛ شبدددنغالد يف مؤقتدددة خميمدددات يف اإليدددواء علدددى أجدددربوا الدددذين ا،الروهينغددد
 اآلن، حىت شخص 1,500 من أكثر حبياة أودت

 

 هدددي، ميامندددار، يف اجلنسدددية عدميدددة مسدددلمة أقليدددة وهدددي الروهينغدددا، أن أيضددداً  اعتبارهدددا يف تضدددع وإذ
 حبقوقهدددا التمتدددع مدددن حمرومدددة فهدددي: والتمييدددز االضدددطهاد أشدددكال ملختلدددف ضدددحية عقدددود، ولعددددة

 عددددن فضدددالً  العمددددل، يف احلدددق التعلدددديم، يف احلدددق التنقدددل، حريددددة يف احلدددق ذلددددك يف مبدددا األساسدددية،
 فددروا الددذين الروهينغددا أن آخددذة بعددني االعتبددار األخددرى؛ والسياسددية ،املدنيددة، االجتماعيددة احلقددوق
 ،ضعفاً  أكثر جيعلهم هذا وأن جنسية، بال الجئني اآلن أصبحوا ميامنار من
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 يف غدددوترييس، أنطونيدددو املتحددددة، لألمدددم العدددام األمدددني كدددرره  الدددذ. الندددداء االعتبدددار يف األخدددذ مدددع
بأنددده  نيويدددورك، يف املتحدددة لألمدددم العامددة للجمعيدددة والسدددبعني الثانيددة العامدددة الدددورة افتتددداح أعقدداب
 قانونيداً  وضدعاً  اآلن، حدىت األقدل علدى اجلنسدية أو، ميامندار يف راخدني واليدة يف املسلمني منح جيب
 طبيعية، حياة يعيشوا بأن هلم يسمح

 

 تشدودر. صدابرسدعادة  الددويل الربملداين االحتداد رئديس عدن الصدادر املشدرتك البيدان تأكيدد تعيد وإذ
 حقدوق انتهاكدات فيده اأداندان اللذ ونغ، تشونغ مارتن السيد الدويل الربملاين لالحتاد العام واألمني
 محايددة يف ميامنددار سددلطات مسددؤولية علددى مشددددين ميامنددار، يف املسددلمة الروهينغددا ألقليددة اإلنسددان
  األشدخاص، تشدريد أو األرواح مدن املزيدد فقدد عدم لضمان باحلوار الفور. والبدء الروهينغا، أقلية
 وسدددعه يف مدددا كدددل  بدددذل إىل الددددويل، الربملددداين االحتددداد يف عضدددو وهدددو ميامندددار، برملدددان يددددعو كمدددا

 للسدددلم خطددرياً  هتديدددداً  وتشددكل البلدددد اجتاحددت إنسددانية أزمدددة ألحدددث حدددد وضددع يف للمسدداعدة
 آسيا، شرقي جنوب يف واألمن

 

 املتحددددددة لألمددددم التدددددابع اإلنسددددان حقدددددوق وجملددددس (UNHCRاملفوضدددددية ) أن إىل تشددددري وإذ
 املسلمة، الروهينغا ألقلية" العرقي التطهري" يف تشارك ميامنار حكومة أن يعتربان

 

 احلركددات عددن فضددالً  وتأثريهددا، األصددولية اإلسددالمية احلركددات نفددوذ تزايددد إزاء القلددق بددالغ يسدداورهاو 
 الكراهيدددة علدددى حتدددرض الددديت واألفعدددال بالكلمدددات التدددوترات تغدددذ. الددديت املتطرفدددة القوميدددة البوذيدددة
 أغددددراض الدددددين اسددددتخدام إسدددداءة حيظددددر 2008 لعددددام ميامنددددار دسددددتور أن إىل تشددددري و والتمييددددز،
 سياسية،

 

 الوطنيدة، املصداحلة عمليدة ضتقدوّ  أن ميكدن ميامندار يف األخرية والعنف التوتر موجة أن إىل وبالنظر
 إليهدددا تددددعو الددديت اإلنسدددان حقدددوق عدددن فضدددالً  والدميقراطيدددة، السدددالم حتقيدددق إىل الراميدددة واجلهدددود
 أعقدداب يف بدددأت عمليددة وهددي منصددبها، تولددت أن منددذ كددي  سددو سددان أونددغ داو الدولددة مستشددارة
 احلدداد. القددرن للسددالم يف بددانغلونغ مددؤمتر يف سدديما ال شددامل علددى الصددعيد الددوطين، واسددع حددوار

 ،2016 أغسطس/  آب 31 املنعقد يف والعشرين
 

 الدوليددة املنظمددات عددن فضددالً  املتحدددة، لألمددم التابعددة واإلمنائيددة اإلنسددانية الوكدداالتوإذ تثددين علددى 
  أيضداً تثدين و ميامندار؛ يف االروهينغد أقليدة ملسداعدة متواصدلة جهدود من تبذله ملا األخرى، واإلقليمية

 املددالذ لتددوفري متواصددلة جهددود مددن تبذلدده ملددا بددنغالدش، سدديما ال املنطقددة، يف األخددرى علددى البلدددان
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 والنسدددددداء األطفدددددال سددددديما ال الروهينغدددددا، الالجئدددددني مدددددن اآلالف ملئدددددات اإلنسدددددانية واملسددددداعدات
 الضعفاء، واألشخاص

 

 بعضدددها وتعدددزز وثيقددداً  ارتباطددداً  تدددرتبط اإلنسدددان وحقدددوق والتنميدددة السدددالم أن جديدددد مدددن تؤكدددد وإذ
 بعضاً،

 

 حلقدددوق الدوليدددة والعهدددود ،اإلنسدددان حلقدددوق العددداملي اإلعدددالن ،املتحددددة األمدددم مبيثددداق تسرتشدددد إذو
 ذات املتحددة لألمدم العامدة اجلمعيدة وقدرارات اإلنسدان حقدوق جملدس قدرارات إىل وتشدري اإلنسان،
 ميامنار، يف اإلنسان حقوق ، حول وضعالصلة

 

 بوضدع املتعلقدة املتحددة األمدم واتفاقية الالجئني،بوضع  املتعلقة املتحدة األمم اتفاقية تالحظ وإذ
 مددددن وغددددريه التعددددذيب ملناهضددددة املتحدددددة األمددددم اتفاقيددددة عددددن فضددددالً  اجلنسددددية، عدددددميي األشددددخاص
 املهينة، أو الالإنسانية أو ،القاسية العقوبة أو ،املعاملةأشكال 

 

 الدددويل الربملدداين لالحتدداد 133العامددة الدددد  اجلمعيددة اعتمدتدده الددذ. القددرارعلددى  جديددد مددن تؤكددد وإذ
 الربملانددات، الددويل، الربملداين االحتداد دور: بعندوان( 2015 أكتدوبر/  األول تشدرين 20 جنيدف،)

 الدذين ألولئدك العاجدل والددعم الالزمدة احلمايدة تدوفري يف واإلقليميدة الدوليدة واملنظمدات الربملانيني،
 ملبدددادئ وفقددداً  االجتماعيدددة، والظدددروف الدددداخلي، والصدددراع احلدددرب، خدددالل مدددن الجئدددني أصدددبحوا
 ،الدولية واالتفاقيات الدويل اإلنساين القانون

 

 يف الددددويل الربملددداين احلددداكم لالحتدداد اجمللددس إليددده أشددار الدددذ. البيددان علدددى التأكيددد أيضدددا تعيددد وإذ
 الربملانيدددة اإلجدددراءات بشدددأن بيدددان: بعندددوان( 2011 أبريدددل/  نيسدددان 20 بنمدددا،) 188الدددددد  دورتددده
 الالجئني، (، ومحايةUNHCRالالجئني ) لشؤون السامية املتحدة األمم ملفوضية دعماً 

 
 يعيشدون الدذين أولئدك فديهم مبدن ا،الروهينغد أقليدة أفدراد مدع اوتعاطفهد اتضدامنه جديدد من ؤكدت .1

 آسددديا، شدددرقي جندددوب يف خمتلفدددة بلددددان يف كالجئدددني  يعيشدددون والدددذين واملشدددردون، ميامندددار، يف
 إىل يدؤد. أن ميكن الذ. والتمييز، ،العنف ،االضطهاد أشكال ملختلف ضحايا يقعون الذين
 املنطقة؛ يف وأمنية إنسانية أزمة أسوأ

 مددن القريبددة الشددرطة مراكددز علددى 2017 أغسددطس/  آب 25 يف وقعددت الدديت اهلجمددات تدددين .2
 األمدن يف األخدري اخلطدري التددهور إزاء قلقها بالغ عن وتعرب الشمالية، راخني والية يف احلدود
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 مئدات يوجدد حيدث ،راخدني واليدة يف ذلك عن النامجة اإلنسانية احلالة وعن ،اإلنسان وحقوق
 إىل اللجدددوءأجدددربوا علدددى  ا،نغدددالروهي أقليدددة جمموعدددة إىل ينتمدددون الدددذين األشدددخاص مدددن اآلالف
شدددخص مدددنهم فقددددوا  1500 أن  حيدددث راخدددني، واليدددة يف آخدددر مكدددان أ. يف أو شبدددنغالد
 اآلن؛ حىت حياهتم

 

 املتحددة دوالر مليدون 77 علدى للحصدول اآلن ندداء هوّجد قدد الددويل اجملتمدع أن ترحب حبقيقدة .3
 يتعدني أنده علدى وتشددد املقبلدة؛ الثالثدة األشدهر خالل اجلنسية عدميي لروهينجامن أجل أفراد ا

 مددن لالجئدني اإلنسددانية املعوندة مدن املزيددد ،االسدتعجال وجدده علدى يقددم أن الدددويل اجملتمدع علدى
 وتددددعو الضدددعفاء؛ واألشدددخاص ،النسددداء ،األطفدددال سددديما ال اجلنسدددية، عددددمييال اغدددالروهينأفدددراد 
 ضدددمان أجدددل مدددن بتعهداتددده الوفددداء وإىل ،للندددداء إجيدددايب بشدددكل االسدددتجابة إىل الددددويل اجملتمدددع

 به؛ التنبؤبشكل ميكن و  املناسب الوقت يف اإلنسانية لوكاالتتوفري التمويل ل
 

 تعمددل أن بددنغالدش، يف سدديما ال املعنيددة، األطددراف ومجيددع ميامنددار يف الدولددة مبؤسسددات هتيددب .4
 مبدا ،اإلنسدانية املعونة إليصال األمنية الظروف هتيئة لضمان ،اإلنسانية الوكاالت مع كثب  عن
 املسددددداعدات وتسدددددليماحملتددددداجني،  مجيدددددع إىل دون عراقيدددددل،و  ،اآلمدددددن ،السدددددريع الوصدددددول يتددددديح

 بضددرورة التددذكريمددن خددالل  والالجئددني، املشددردين إىل سدديما ال املناسددب، الوقددت يف اإلنسددانية
 املتعلقددة املتحدددة لألمددم التوجيهيددة واملبددادئ ،الدددويل القددانون مددن الصددلة ذات باألحكددام التقيددد
 واالستقالل؛ ،احلياد ،النزاهة ،اإلنسانية: وهي اإلنسانية، باملعونة

 

 إىل اإلنسدانية املعوندة وصدول سدبيل تعدرتض الديت الصدعوبات اسدتمرار إزاء قلقهدا بالغ عن تعرب .5
 عرقلدددة يف متورطدددة أطدددراف أ. بشددددة وتددددين بدددنغالدش، شدددرقي وجندددوب ميامندددار شدددرقي مشدددال
 اإلنسانية؛ اإلمدادات أو ،األموال حتويل أو ،استخدام إساءة يف أو ،املعونة هذه إيصال

 

 غددري واملنظمددات املتحدددة األمددم لوكدداالت السددماح ضددمان إىل ميامنددار حكومددة أخددرى مددرة دعوتدد .6
 إىل عراقيدل دون بالددخول الدبلوماسديني، واملوظفني الصحفيني عن فضالً  اإلنسانية، احلكومية
 مجيددع إىل اإلنسددانية املسدداعداتإمكانيددة وصددول و  راخددني، واليددة ذلددك يف مبددا البلددد، أحندداء مجيددع

 بدذل تواصدل أن ميامندار بسدلطات وهتيب قيود؛ أ. دون لعنف،تعرض لت اليت احمللية اجملتمعات
 وفقددداً  مسدددتدامة، حلدددول إىل التوصدددل بغيدددة تدددوطينهم وإعدددادة املشدددردين عدددودة أجدددل مدددن اجلهدددود
 الدولية؛ للمبادئ
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 احلكددددم ،السددددالم بنددداء ،التنميددددة بددددني املشددداركة تعزيددددز علدددى ميامنددددار حكومددددة تعمدددل بددددأن توصدددي .7
 يف االخنددراط أجددل مددن اجلديددد لالتفدداق وفقدداً  اإلنسدداين، العمددل أجددل مددن والشددراكة ،الدددميقراطي
 الفعال؛ اإلمنائي التعاون أجل من العاملية الشراكة إطار يف اهلشة، الدولمساعدة 

 

 واليددة يف وضددعلل اجلذريددة األسددباب ملعاجلددة ميامنددار حكومددة اختددذهتا الدديت األوىل بالتدددابري ترحددب .8
 وكددذلك  – راخددني واليددة يف والتنميددة السددالم لتنفيددذ املركزيددة اللجنددة تشددكيل سدديما ال راخددني،
 مددن طلددب علددى بندداء ،2016 سددبتمرب 5 يف كلتُشدد الدديت راخددني، لواليددة االستشددارية اللجنددة

 العدددام األمدددني يرأسدددها الددديت  – كدددي  سدددو سدددان أوندددغ داو السددديدة ميامندددار، يف الدولدددة مستشدددارة
 تقريدر يف الدواردة بالتوصديات الهتمامهدا احلكومة على وتثين عنان؛ كويف  املتحدة لألمم السابق
 بفددددارغ تنتظددددر وهددددي ،2017 مددددارس/  آذار 16 يف نشددددر الددددذ.رحلددددي امل االستشددددارية اللجنددددة
 ،راخدني واليدة يف واالزدهدار ،السدالم ،االسدتقرار لصاحل ،التوصيات لتلك السريع التنفيذ الصرب
 املعنية؛ اجملتمعات مجيع من كاملة  مبشاركة

 

 اجلنسددية، انعدددام حدداالت علددى القضدداء إىل الراميددة جهودهددا مواصددلة إىل ميامنددار حكومددة تدددعو .9
 ذلددددك يف مبددددا والدينيددددة، العرقيددددة األقليددددات أفددددراد ضددددد واملؤسسددددي املنهجددددي التمييددددز عددددن فضددددالً 

عددن طريددق مجلددة  ا،الروهينغدد أقليددة علددى خدداص بوجدده الرتكيددز مددع التمييددز، هلددذا اجلذريددة األسددباب
 سياسددددات أو قددددوانني أ. إلغدددداء أو تعددددديل ،1982 لعددددام اجلنسددددية قددددانون تعددددديلأمددددور، منهددددا 

 الدديت" والدددين العددرق محايددة قددوانني"املتعلدق بددددد  قددانونال يف متييزيددة أحكددام أ. ذلددك يف مبددا متييزيدة،
معتنقدي أديدان  بدني والدزواج ،من دين إىل آخدر التحول تشمل واليت ،2015 عام يف اعتمدت
 يف املروعدددة املعيشدددية الظدددروف ومعاجلددة ،حتديدددد النسدددل ،االقتصدددار علدددى زوجددة واحددددةو  ،خمتلفددة
 املشردين؛ خميمات

 

 واملسددتدامة الطوعيددة العددودة لضددمان ،التدددابري مددن مزيددد اختدداذ إىل ميامنددار حكومددة أيضددا تدددعو .10
 البلدد، مغدادرة علدى أجدربوا الدذين األشدخاص مدن وغدريهم ،والالجئدني ،داخلياً  املشردين جلميع
بطريقددة آمنددة، ومأمونددة، وتضددمن   املسددلمة، روهينغدداال أقليددة إىل ينتمددون الددذين أولئددك فدديهم مبددن

 الدويل؛ للقانون ووفقاً كرامتهم، 
 بانتهاكدددات املتعلقدددة االدعددداءات لبحدددث ،احلقدددائق لتقصدددي مسدددتقلة دوليدددة بعثدددةرسدددال إ تطلدددب .11

 يف احلقدوق هدذه انتهداك عدن فضدالً  ،مدؤخراً  األمدن وقدوات اجلديش ارتكبهدا الديت اإلنسدان حقوق
 االحتجدددداز احلصددددر، ال املثددددال سددددبيل علددددى ذلددددك يف مبددددا راخددددني، واليددددة يف سدددديما ال ميامنددددار،
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 ،اجلنسدددي االعتدددداء أشدددكال مدددن وغدددريه االغتصددداب ،نسدددانيةالالإ املعاملدددةو  التعدددذيب ،التعسدددفي
 القسددر.، االختفدداء حدداالت ،اً يتعسددف أو مددوجزة بددإجراءات أو القضدداء خددارج اإلعدددام حدداالت
 هددذه مددرتكيب حماسددبة ضددمان أجددل مددن للممتلكددات، املشددروع غددري والتدددمري القسددر.، التشددريد
 العدالة؛ على الضحايا حصولو  ،اجلرائم

 

 ضددددد والتحيددددز التمييددددز ملكافحددددة ،الالزمددددة التدددددابري اختدددداذ علددددى ميامنددددار حكومددددة وبقددددوة تشددددجع .12
 تدددين أنو  البلددد؛ أحندداء مجيددع يف واللغويددة ،الدينيددة ،العرقيددة األقليددات وأفددراد ،األطفددال ،النسدداء
 ألهنددا ،الدينيددة أو ،العنصددرية أو ،القوميددة الكراهيددة إىل الدددعوات الدديت توجدده جبميددع علندداً  وتندددد
 الوشددديك العندددف علدددى التحدددريض وجتدددرمي ،والعندددف ،العدددداء ،التمييدددز علدددى التحدددريض إىل ترقدددى
 املعتقدات؛ أو ،الدين أو ،العرق أو ،اجلنسية أساس على القائم

 

 املتخددددذة التددددابري تعزيدددز تواصدددل وأن ،التعبدددري حريدددة يف احلدددق تكفدددل أن ميامندددار حبكومدددة هتيدددب .13
 جملددس لقددرار وفقدداً  ،اجملتمددع قطاعددات مجيددع يف السددلمي والتعددايش التسددامح ثقافددة لتعزيددز بالفعددل
 حظدر بشدأن الربداط عمدل وخطة ،2011 مارس/  آذار 24 املؤرخ 16/18 اإلنسان حقوق

 أو ،التمييددز إىل الدددعوة إىل ترقددى الدديت الدينيددة أو ،العرقيددة أو ،القوميددة الكراهيددة علددى التحددريض
 الطوائف؛ وبني األديان بني احلوار تيسري زيادة طريق عن ذلك يف مبا العنف، أو ،العداء

 

 حقددوق محايددة تعزيددز إىل الراميددة جهودهددا تضدداعف أن ومؤسسدداهتا ميامنددار حبكومددة أيضددا هتيددب .14
 التنميددة وحتقيددق الدميقراطيددة إرسدداء تعزيددز عددن فضددالً  القددانون، وسدديادة والنهددوض هبددا، اإلنسددان

مددن  سدديما ال ، املسددتدامة التنميددة أهددداف حتقيددق أجددل مددن املنصددفة واالجتماعيددة ،االقتصددادية
 املؤسسددات وضددع تددنظم الدديت للمبددادئ وفقدداً  اإلنسددان، حلقددوق الوطنيددة اللجنددة إصددالحخددالل 
 ميامندار دعدم إىل الددويل اجملتمدع وتدعو ،(باريس مبادئ) اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الوطنية
 القدرات؛ بناء وبرامج التقنية املساعدة خالل من سيما ال املسعى، هذا يف
 

 التشددريعية سددلطاته اسددتخدام علددى الدددويل، الربملدداين االحتدداد يف عضددو وهددو ميامنددار، برملددان ثّ حتدد .15
 إىل تسددددتند ،للجميددددع وشدددداملة ،عامليددددة ،جريئددددة لسياسددددة احلكومددددة تنفيددددذ لضددددمان ،يةفواإلشددددرا
 ؛اجلنسية وعدميي لالجئني الكافية احلماية توفري بغية ،الدولية واملعايري القانون

 

 األساسدي النظدام مدن( د) 21 للمدادة وفقدا الددويل، الربملاين الحتادل احلاكم لساجمل بقوةو  حتثّ  .16
 حلمايددة برملانيددة عمددل خطددة وضددع لغددرض خمصصددة جلنددة تشددكيل علددى الدددويل، الربملدداين لالحتدداد
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 (UNHCR) املفوضدددية إدارات مدددع الوثيدددق بالتعددداون وذلدددك اجلنسدددية، وعددددميي الالجئدددني
  يف الدددواردة املعلومدددات حتدددديث إىل الددددويل الربملددداين لالحتددداد العدددام األمدددني وتددددعو الصدددلة؛ ذات
 واجلنسددددية لالجئددددني الدددددويل الدددددليل إىل القددددانون: الالجئددددني محايددددة: بعنددددوان للربملددددانيني بددددنيكتيّ 

 خدددالل نشدددأت الددديت واملشددداكل التغيدددريات عكدددسي حبيدددث ،للربملدددانيني كتيّدددب:  اجلنسدددية وانعددددام
 اجلنسية؛ وعدميي الالجئني حبماية يتعلق فيما ،املاضية العشر السنوات

 

 الربملداين الحتداديف ا األعضداء الربملانات إىل ،القرار هذا ينقل أن لالحتاد العام األمني إىل تطلب .17
 .الصلة ذات واإلقليمية الدولية واملنظمات ،املتحدة لألمم العام األمني، الدويل
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 ارئ ط بند إدراج طلب - رابعاً 
 الدويل الربملاين لالحتاد 137 اجلمعية العامة الاا أعمال جدول يف

 إندونيسيا مجهورية وفد قدمه
 
 مجهوريددددة نددددواب جمللددددس العددددام األمددددني نائددددب مددددنطلبدددداً  العددددام األمددددني تلقددددى ،2017 سددددبتمرب/  أيلددددول 29 يف

 :بعنوان 137الدد  العامة جلمعيةا أعمال جدول يف طارئ بند إلدراج مرفقة ووثائق إندونيسيا،
 

 الروهينغا على العنيفة اهلجمات إهناءالرامية إىل  اجلهود تعزيز"
 " ميامنار يف اإلنسانية واألزمة

 

 ،(األول املرفددق) الطلددب ميقدددالدديت تضددمنت ت الرسددالة نددصمرفقدداً  137العامددة الددددد اجلمعيددة يف نو املندددوب وسدديجد
 .له دعماً ( الثالث املرفق) قرار ومشروع( الثاين املرفق)( توضيحيةوضيحية )التال ذكرةامل عن فضالً 

 

 تشددرين 15 األحددد يددوم اإلندونيسدديالوفددد  طلددب بشددأن قددراراً  تتخددذ أن 137العامددة الددددد اجلمعيددة مددن طلبيُ َسدد
 .2017 أكتوبر/  األول

 

 يطلدب أن الددويل الربملداين االحتداد يف عضدو أل. جيوز العامة، جلمعيةقواعد ا من 1.11 املادة أحكام ومبوجب
 مددوجزة( توضديحيةوضديحية )ت مبدذكرة الطلدب هدذا رفددقيُ  أن وجيدب. اجلمعيدة أعمدال جددول يف طدارئ بندد إدراج

 بددإبالغ الدددويل الربملدداين االحتدداد أمانددة وتقددوم. الطلددب يشددمله الددذ. املوضددوع نطدداق بوضددوح حيدددد قددرار ومشددروع
 .الفور على القبيل هذا من وثائق وأية الطلب اهبذ األعضاء مجيع
 
 

 :يلي ما على قواعد اجلمعية من 2.11 املادة تنص، ذلك على وعالوة
 حالة دولية هامة حدثت مؤخرًا تستلزم اختاذ طارئ بند إدراج طلب يتناول أن جيب (ز)

 االحتاد عربيُ  أن املناسب واليت يكون من الدويل، اجملتمع جانب من عاجل إجراء
 ينبغي أن الطلب هذا مثل ولقبول وحشد االستجابة الربملانية. رأيه عن الدويل الربملاين
 ؛التصويت يف املشاركة األصوات ثلثي على حيصل

 حال ويفواحد،  طارئ بند سوى أعماهلا جدول يف درجتُ  أن للجمعية جيوز ال  (ح)
 عدد أكرب على الذ. حيصل الطلب قبليُ  املطلوبة، األغلبية على طلبات عدة حصول
 ؛اإلجيابية األصوات من
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   إذا، واحد يف طلب مقرتحاهتم ضمّ  طارئ بند إلدراج أكثر أو طلبني ملقدمي جيوز  (ج)
 ؛نفسه املوضوع تتناول األساسية، املقرتحات كانت

تم ي أن بعد موضوع مقرتح الطارئ، بالبند املتعلق القرار، مشروع يف درجيُ  أن جيوز ال (د)
 ويف الطلب يف يشار إليه بوضوح مل ما اجلمعية، من هرفض أو ه،مقدمي من سحبه
 .اجلمعية أقرّته الذ. املوضوع عنوان

 
 
 

  العام األمني إىل املوجهة االتصاالت
  جمللس العام األمني نائب قبل من

 إندونيسيا مجهورية نواب
 2017 سبتمربأيلول/  29 جاكرتا،

 تشونغونغ، السيد عزيز.
 

 تسددان يف الدددويل الربملدداين لالحتدداد املقبلددة 137 عامددة الدددددال اجلمعيددة يف ناقشسددتُ  الدديت الطارئددة بددالبنود يتعلددق فيمددا
 :بعنوان طارئ بند تقدمي اإلندونيسي الوفد يود بطرسربغ،

 الروهينغا على العنيفة اهلجمات اجلهود الرامية إىل إهناء تعزيز
 " ميامنار يف اإلنسانية واألزمة

 

. فيهدا للنظدر االحتداد أعضداء مجيع على نشرها إىل عوأتطلّ وأنتم يف أحسن حال،  الوثيقة هذه تصلكم أن وآمل
 .القرار ومشروع (توضيحيةتوضيحية ) مذكرة طيه مرفق

 

 الكرمية. مملساعدتك شكراً 
 وتفّضلوا بقبول فائق االحرتام،

 هاريس دامايانيتالسيدة  )التوقيع(
 العام األمني نائب 
 النواب جملس 
 إندونيسيا مهوريةجل 
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 الروهينغا على العنيفة اهلجمات إلهناء اجلهود تعزيز
 ميامنار يف اإلنسانية واألزمة

 

 قدمها وفد إندونيسيا مذكرة توضيحية
 
 

 ترسديخ أجدل مدن والتعداون السالم على باستمرارو  الدويل الربملاين االحتاد يشّجع ،1889 عام يف تأسيسه منذ
 اسدددرتاتيجيته الددددويل الربملددداين االحتددداد اعتمدددد ،2016 أكتدددوبر/  األول تشدددرين ويف. بشدددكل حدددازم الدميقراطيدددة

 يف الصدراع بتصداعد يتعلدق وفيمدا بالتدايل،". أقدوى دميقراطيدة أفضدل، برملاندات" بعنوان ،2021-2017 للفرتة
 .اخلطرية اإلنسانية القضايا ناقشةم يف اءدّ بن هنج ملمارسة األوان آن فقد ميامنار، يف راخني والية

 

 علدى قيدوداً  ميامندار سدلطات قوتطبّد. خطدرية إنسدانية عواقدب مدع اإلنسدان حلقدوق انتهداك هدي الروهينغا أزمةإّن 
 وبسدبباختدذ التمييدز اجملتمعدي طابعداً مؤسسداتياً.  راخدني، واليدة يف. املواطندة يف حقدوقهم مدن وحتدرمهم الروهينغا
 مددن حيددد   مددا مدديالد، شددهادات حيملددون ال األطفددال آالف فددإنلكددل أسددرة،  األطفددال عدددد علددى املفروضددة القيددود

 .املواطنة يف الروهينغا حقوق 1982 عاملل ملواطنةا قانون قد حرمو . األساسية اخلدمات على حصوهلم
 

 يكفددل أن الشددعب، ملمثلددي العامليددة اجلمعيددة بوصددفه الدددويل، الربملدداين إىل االحتددادالقصددوى بالنسددبة  األمهيددة ومددن
 التنميددددة لضددددمان األجددددل طويلددددة حلددددول إجيدددداد تشددددجيع مددددع املتضددددررين للسددددكان األساسددددية االحتياجددددات تلبيددددة

شعب الروهينغا حدق وصدول املسداعدات اإلنسدانية  منح وينبغي. ميامنار يف الطوائف جلميع والشاملة املستدامة
 .واحلماية اللجوء ونيطلب حيث ،أخرى بلدان يف املوجودونأولئك  ذلك يفبدون أ. قيود، مبا 

 

 كمدا.  والدميقراطيدة واألمدن السدالم عدن فضدالً  اجلنسية، وانعدام والالجئني النزوح بقضايا الروهينغا قضية وتتعلق
 العدرق، عدن النظدر بصرف ،اإلنسان حقوق ومحاية ،للبلد األجل الطويلة املستدامة بالتنمية قوية صالت هلا أن
 املسددائل هددذه ناقشددةمل كافيددة  مددوارد الدددويل الربملدداين االحتدداد ولدددى. اجلنسددية أو ،السددن أو ،اجلددنس أو اجلندددر، أو

 مدن الكامدل التقيدد بتعزيدز مكلفدة واللجندة. الددويل اإلنسداين القدانون احرتام تعزيز جلنة ذلك يف مبا جلانه، داخل
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 حلمايددة األساسددي القددانون وهددو اإلنسدداين، الدددويل بالقددانون الدددويل الربملدداين االحتدداد يف األعضدداء البلدددان جانددب
 .النزاعات أثناء املدنيني

 

 مددن ،املسددلمني مددن معظمهددم الروهينغددا، مددن فألدد 400 مددن كثددرأ ه فددّر ،حددىت اليددوم،نددفإ املتحدددة لألمددم ووفقدداً 
 مدددن شدددخص لدددفأ 300 تضدددم الددديت الروهينغدددا معسدددكرات علدددى تضدددغوطا ضدددافأ مدددا ،شبدددنغالد ىلإ ميامندددار
 .طفالاأل من ومعظمهم وائلاأل الالجئني موجات

 

لشددعب  اجلنسددية مددنح إىل ميامنددار سددلطات يدددعو ،املتحدددة األمددم مددن قددراراً  ميامنددار رفضددت ،2013 عددامال ويف
 جعلهدم مدا العامدة، االنتخابدات يف التصدويت مدن الروهينغدا نعمُ  ،2015 نوفمرب/  الثاين تشرين ويف. الروهينغا

 وقدددوع إىل أدى مدددا ،الروهينغدددا ضدددد يفدددةوالعن التعسدددفية اإلجدددراءات واسدددتمرت. سياسدددي متثيدددل بدددأ. يتمتعدددون ال
 .الروهينغا مسلمي بني خطرية إصابات

 

 الربملدداين لالحتدداد جلنددة تعزيددز احددرتام القددانون الدددويل اإلنسدداين التابعددة رئيسددة اتصددلت املسددألة، هبددذه يتعلددق وفيمددا
 تشدددونغونغ، مدددارتن السددديد الددددويل الربملددداين لالحتددداد العدددام بددداألمني أسددديغاف، علدددي ندددور حيدددا  السددديدة الددددويل،
 الالزمدددة الربملانيدددة اإلجددراءات واختددداذالروهينغدددا،  الددةإضدددايف حل تقيددديمب الدددويل الربملددداين االحتددداد يقددوم بدددأن وأوصددت
 .احلقائق لتقصي بعثة رسالإ ذلك يف مبا للصراع، سلمي حل إلجياد

 

 أن حبجددة ،الداخليددة الصددراعات بشددأن لدداراء تبددادل بددإجراء الدددويل الربملدداين االحتدداد اقددرتاح ميامنددار برملددان ورفددض
 أيضددداً  ميامندددار رفضدددت الحدددق، وقدددت وىف. الربملدددان فيهدددا شدددارك داخليدددة، حتقيدددق جلندددة شدددكلت ميامندددار سدددلطات
 .املتحدة لألمم التابع نساناإل حقوق جمللس تابعة احلقائق لتقصي دولية بعثة إىل الوصول

 

 ميامندددار احلسددني رعددد زيددد اإلنسددان حلقددوق السددامي املتحدددة األمددم مفددوض اهتددم ،2017 أيلددول/  سددبتمرب يف
  الددديت العسدددكرية" الوحشدددية" األمنيدددة واحلملدددة الروهينغدددا، مسدددلمي ضدددد ،"العرقدددي للتطهدددريمنوذجيددداً  مثددداالً " بتنفيدددذ
 .الدويل القانونبشكل واضح  تنتهك كانت

 

 اجملتمدددع دعدددا ،2017 عدددامال يف بدددايل يف قددددعُ  الدددذ. املسددتدامة بالتنميدددة املعدددين العددداملي الربملددداين املنتددددى وخددالل
 عددن النظددر بغددض راخددني واليددة يف الندداس جلميددع اإلنسددان حقددوق واحددرتام واسددتقرار اسددتعادة إىل العدداملي الربملدداين
 .وعرقهم عقيدهتم

 
. العدامليني والدميقراطية لالستقرار كبرياً   هتديداً  الروهينغا، ضد املرتكبة الفظائع يف األمن قوات تدخل لشكّ قد و 

 الدوليددة الصددكوك احددرتام لضددمان املسددؤولية يتحمددلأن و  ،التزامدده جديددد مددن يؤكددد أن الدددويل للمجتمددع وينبغددي
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 التدددخل أجددل مددن يتعاونددا أن املتحدددة واألمددم الدددويل الربملدداين الحتددادعلددى ا وينبغددي. ةالعامليدد وكمددةواحل العديدددة
 .روهينغالل دائم حل وضع أثناء

 

 يرأسده الدذ. الددويل، الربملداين االحتداد لددى إندونيسديا جلمهوريدة الربملداين الوفد فإن الواجب، االعتبار إيالء ومع
 بعنددوان رئاطدد بنددديطلددب إدراج  زون، فدداديل السدديد سددعادة ،إندونيسدديا مجهوريددة يف النددواب جملددس رئدديس نائددب
 جددددول، علدددى "ميامنددار يف اإلنسدددانية واألزمددةالروهينغدددا  علددى العنيفدددة اهلجمددات إهنددداء إىل الراميددة اجلهدددود تعزيددز"

 .الدويل الربملاين لالحتاد 137 عامة الددددال اجلمعية أعمال
 
 
 
 
 

 الروهينغا على العنيفة اهلجمات إهناء الرامية إىل اجلهود تعزيز
 ميامنار يف اإلنسانية واألزمة

 

 وفد إندونيسيا من مقدم قرار مشروع
 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 137 عامة الدددال اجلمعية إن       
 

أرقددام:  القددرارات فيهدا مبددا صدلة، ذات املتحدددة لألمدم العامددة اجلمعيدة قددراراتعلدى  التأكيددد إذ تعيدد (1)
 ،ميامنددددددار يف اإلنسددددددان حقددددددوق حالددددددة بشددددددأن 66/230، 67/233، 68/242، 70/233

 احلاجددة: قددرار ذلددك يف مبددا الدددويل، الربملدداين االحتدداد عددن الصددادرة صددلة ذات القددرارات عددن فضددالً 
 الدميقراطيدة احلقدوق واسدتعادة ،فدوراً  اإلنسدان حلقدوق النطداق الواسعة االنتهاكات وقف إىل املاسة
 ،117العامة الددد  اجلمعية اعتمدته الذ.، ميامنار لشعب

 

 العرقيددة باألقليددة يعددرتف ، الددذ.64/238 رقددم املتحدددة لألمددم العامددة اجلمعيددة قددرار سددتدعيت وإذ (2)
 ميامنار، يف الشمالية راخني والية يف ةالروهينغي
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 علدى ميامندار حيدثّ  ، الدذ. 69/248رقدم املتحددة لألمدم العامدة اجلمعيدة قرار أيضاً  ستدعيت وإذ (3)
 ،نغيةيلألقلية العرقية الروه املتساوية واحلقوق اجلنسية منح

 

ووضدددع  العرقدددي أصدددلهم عدددن النظدددر بغدددض الصدددراعات، أثنددداء املددددنيني محايدددة أن علدددى تشددددد وإذ (4)
 الدويل، اإلنساين القانون مبوجب أساسية مسؤولية هي املواطنة،

 

العرقيدددة  قليدددةاأل ضدددد ميامندددار جددديش يرتكبهدددا الددديت العندددف وأعمدددال اهلجمدددات اسدددتمرار دينتُددد وإذ (5)
 بددني كبددرية  إصددابات وقددوع ميامنددار، وإىل يف اإلنسددان حقددوق حالددة تدددهور إىل أدى مددا، الروهينغيددة
 داخلياً، واملشردين الالجئني عدد وزيادة املدنيني،

 يف مبددا اإلنسددان، حلقددوق الدوليددة الصددكوك جلميددع اجلسدديم لالنتهدداك الشددديد باالنزعدداج تشددعر وإذ (6)
املقدمدددة  الدوليدددة املعوندددة وتقييدددد اإلعدددالم، وسدددائل وقمدددع اإلنسدددان، حلقدددوق العددداملي اإلعدددالن ذلدددك

 للمدنيني،
 

 معرضددة العرقيددة الروهينغيددة قليددةاأل بددأن قددراراإل مددع وأسددرهم، للضددحايا العميقددة تعازيهددا عددن عددربتُ و  (7)
 بشكل منهجي، والتمييز االضطهاد من عديدة ألشكال

 

 يف ميامندددار، يف السياسدددي اإلصدددالح حندددو تقددددم إحدددراز عددددم بسدددبب عميقدددة أمدددل وإذ تشدددعر خبيبدددة (8)
،  الدميقراطيدة أجدل مدن الوطنيدة الرابطدة حبدزب رحبدت اليت ،2015 عام انتخابات نتيجة أعقاب
 يف اإلدارة، ميامنار، يف للدميقراطية املؤيدة كي  سو أونغ سان بقيادة

 

 والتنميدة للنمدو حيويدة كعناصدر  ،السدلمي والتعدايش والتضدامن العداملي االسدتقرار أمهيدة تالحظ وإذ (9)
 املستدامني،

 
 جدرائم عتدربتُ  اليت، و ميامنار يف الروهينغية العرقية األقلية ضد رتكبتُ  اليت املستمرة الفظائع دينتُ  .1

 اإلنسدددان حقدددوق وملواثيدددق ،الددددويل للقدددانون صدددارخاً و  جسددديماً  انتهاكددداً  وتشدددكل اإلنسدددانية ضدددد
 الدولية؛

 

 ،اجلنسدددديات متعددددد فريدددق رسدددالبإ ،املتحددددة لألمدددم التددددابع اإلنسدددان حقدددوق جملدددس قدددرار تؤيدددد .2
 ارتكبتهددا الدديت اإلنسددان حلقددوق املزعومددة االنتهاكددات يف للتحقيددق للمسدداءلة وخاضددع ،مسددتقل
 راخني؛ والية يف األمن قوات
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 وللضحايا؛ مرتكبيها ضد بالعدالة تطالب .3
 

 خطددة وضددع طريددق عددن ،راخددني واليددة يف اإلنسددان حقددوق حلالددة مسددتدام حددل إجيدداد إىل تدددعو .4
 السالم؛ لبناء

 

 ؛اليت يلجؤون إليها البلدان يف روهينغا الجئي الستيعاب شاملة برامج وضع إىل أيضاً  تدعو .5
 

 أخددرى، قانونيدة حقدوق وأ. الروهينغدا، ألفددراد املواطندة حقدوق مدنح علددى ميامندار سدلطات حتدثّ  .6
 الصحية؛ واخلدمات ،التعليم ،العمل أسواق إىل الوصول ،التنقل حرية ذلك يف مبا
 

 دون الدوليدة والتحقيقات اإلنسانية املساعدات وصول إتاحة على ميامنار سلطات أيضاً  حتثّ  .7
 املتضررة؛ املناطق إىل قيود

 

 ضدد التمييدز أشدكال مجيدع علدى القضاء باتفاقية التام التقيد على ميامنار حكومة كذلك حتثّ  .8
 ؛والطفل للمرأة اجلنسية حقوق توفري سيما ال الطفل، حقوق واتفاقية، املرأة

 

 ،العرقيدة الروهينغيدة قليدةاأل ضدد واملؤسسي املنهجي للتمييز التصد. إىل ميامنار سلطات تدعو .9
 البلد؛ يف األخرى والدينية العرقية األقليات عن فضالً 

 

 يف واألمددن االسددتقرار اسددتعادة يف إىل املسددامهة ،االحتدداد يف األعضدداء البلدددان مجيددع أيضدداً  تدددعو .10
 .راخني والية
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 اجتماعات اللجان الدائمة: - خامساً 
 

 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل للجمعية 137 الدورة خالل األربع الدائمة اللجان مجيع ستجتمع
 مشاركة" املعنون البند بشأن قراراً  وتتخذ اإلنسان، وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة وستناقش
 ".الدميقراطية حول العاملي لإلعالن العشرين السنوية الذكرى: تنوعنا
  مكاتب من توصيات أساس على نقاش وحلقات استماع جلسات األخرى الثالث الدائمة اللجان وستعقد
 .الدائمة اللجان أعمال جداول مشاريع مت إرفاق و . منها كل

جيب إدراج  أعضاء مكاتب اللجنة الدائمة وغريهم من شاغلي املناصب يف االحتاد  هنود تذكري األعضاء بأن
 .العامة إىل اجلمعية ،الربملاين الدويل يف الوفود الوطنية

 
I)  الدولينيمن ألجلنة السلم وا -اللجنة الدائمة األوىل: 

 
 املشاركة: (1
 
يف كل جلنة دائمة بعضو أصيل  االحتاديتم متثيل أعضاء  ،سب اللوائح اخلاصة باللجان الدائمةحب
اليت للعضو األصيل، وليس له حق التصويت إال يف حالة  هانفسوللعضو البديل حقوق الكالم  وعضو بديل.

 العضو األصيل.غياب 
 

 اجللسات: (2
 

 ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاءيوم  ،للجنة السلم واألمن الدوليني اجللسة األوىلتنعقد 
 ،13:00وحىت الساعة  ،9:00من الساعة  
/  تشرين األول 18 األربعاء، فستنعقد يوم للجنة السلم واألمن الدوليني  اجللسة الثانيةأما 

 .12:30وحىت الساعة  ،10:30من الساعة   ، ،2017أكتوب
 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاءيوم  نيياللجنة الدائمة للسلم واألمن الدول وستنعقد جلسة مكتب

 .16:00وحىت الساعة  14:30من الساعة  ،2017
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 :األعمالمشروع جدول  (3
 يتضمن جدول أعماهلا البنود اآلتية:

 إقرار جدول األعمال .1
 

لالحتاااد  136املوافقااة علااى احملضاار املااوجز لاادورة اللجنااة الاايت ُعقاادت خااالل اجلمعيااة العامااة الااااا  .2
 (2017الربملاين الدويل يف دكا )نيسان / أبريل 

 

 انتخاب املكتب .3
سدددددددتمأل اللجندددددددة الشدددددددواغر القائمدددددددة يف املكتدددددددب، اسدددددددتناداً إىل املقرتحدددددددات املقدمدددددددة مدددددددن اجملموعدددددددات 

 اجليوسياسية.
 

دور الربملااان يف رصااد عمااال القااوات املساالحة الوطنيااة املشاااركة يف عملياااات حلقااة نقاااش حااول  .4
 حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

 

سددتتيح حلقدددة النقدداش للجندددة فرصدددة لتبددادل اآلراء بشدددأن التحددديات الددديت تواجددده تنفيددذ الرصدددد الربملددداين  
يف عمليدددات حفدددظ السدددالم التابعدددة لألمدددم  واإلشدددراف علدددى أعمدددال القدددوات املسدددلحة الوطنيدددة املشددداركة

املتحدة. وهتددف هدذه اإلجدراءات إىل إنفداذ الشدرعية الدميقراطيدة للتددخالت اإلنسدانية وبعثدات حفدظ 
 السالم.

 

التطاار ق إىل مسااألة التجربااة النوويااة يعرضااها الساايد ل. زيربااو، املاادير التنفيااذي ملنظمااة معاهاادة  .5
 احلظر الشامل للتجارب النووية.

 (2015حلقة نقاش حول تنفيذ قرار سابق بشأن احلرب اإللكرتونية )هانوي،  .6
 

احلددرب اإللكرتونيددة: هتديددد خطددري للسددلم ، قددراراً بعنددوان 2015اعتمددد االحتدداد الربملدداين الدددويل يف عددام 
االحتداد . وبعد عامني، سُتجر. اللجنة مناقشة بشأن تنفيذ هذا القرار من قَِّبل أعضداء واألمن العامليني

الربملدددداين الدددددويل. وستتضددددمن املناقشددددة أيضدددداً إحاطددددة عددددن كيفيددددة االخنددددراط مبزيددددد مددددن النشدددداط يف منددددع 
الصددددددراعات يف الفضدددددداء اإللكددددددرتوين وضددددددمان اسددددددتخدام الفضدددددداء اإللكددددددرتوين "لألغددددددراض السددددددلمية" 

 و"ملصلحة مجيع البلدان".
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 لتحقيق التنمية املستدامةاستدامة السلم كوسيلة جلسة استماع إىل اخلرباء حول  .7
 

يعددزز   2030بشددأن اسددتدامة السددالم وخطددة التنميددة املسددتدامة لعددام  2016إن القددرار التددارخيي لعددام 
كددل منهمددا اآلخددر كددوجهني لعملددة واحدددة. والواقددع أن التنميددة املسددتدامة تددؤد. إىل جمتمعددات سددلمية 

هدددا للندداس مددن مجيدددع مندداحي احليددداة وشدداملة للجميددع؛ ويضدددمن السددلم املسددتدام، بددددوره، بيئددة ميكددن في
واملصدداحل املتضدداربة أن يعملددوا معدداً مددن أجددل تنميددة بلددداهنم. وأعربددت اللجنددة عددن رغبتهددا يف إدراج هددذا 

 138املوضددوع يف جدددول أعماهلددا بغيددة اعتمدداد قددرار بشددأن املوضددوع مبناسددبة انعقدداد اجلمعيددة العامددة الددددد 
، سددتعقد اللجنددة جلسددة اسددتماع إىل اخلددرباء لتبددادل اآلراء مددع لالحتدداد الربملدداين الدددويل. وحتضددرياً لددذلك

األعضاء حول كيفية تطور كدال املفهدومني حيدث تكمدن التحدديات والفدرص. وسدتجر. أيضداً مناقشدة 
بشدددأن التددددابري واإلجدددراءات الددديت ميكدددن للربملاندددات أن تتدددوخى اختاذهدددا مدددن حيدددث التشدددريعات ووضدددع 

تند املقددرران املشدداركان إىل جلسددة االسددتماع واملناقشددة الالحقددة يف السياسددات والتقيدديم والرقابددة. وسيسدد
 إعداد املشروع األول للقرار.

 

 .ما يستجد من أعمال .8
 
 

 :( من جدول األعمال4البند ) (4
 

 القوات عمل  يف رصد الربملان دور حول حلقة نقاشية
  عمليات حفظ يف املشاركة الوطنية املسلحة 

 املتحدة لألمم التابعة السالم
 

 (صباحاً  11:00 الساعة حىت 9:00 الساعة من) 2017 أكتوبر/  األول تشرين 17 الثالثاء
 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) ليت فانكشنالام قاعة
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 توضيحيةمذكرة 
 

 خلفية
 يف الثددانينياعضدداءها  قددومالدديت ي األعضدداء الدددول مسددامهات علددى تعتمددد فهددي: اً جيشدد املتحدددة األمددمال متلددك 
 ،السدالم حفدظ عمليدات مدن عمليدة كدليتم التخطيط ل أن وجيب. املتحدة األمم مع لعملبال الوطنية خدماهتا
 جديددددة عمليددة إنشددداء إىل األمددن جملددس فيهدددا يدددعو مدددرة كددل  ويف جديدددة؛ حالدددة كددل  متطلبدددات تسددتويف حبيددث

 مددع متفقدداً لقددوات حفددظ السددالم  نشددر كددل  يكددون أن وجيددب. البدايددة منددذ امكوناهتدد جتميددع جيددب ،حلفددظ السددالم
 كتيدب  مدن"( الدوليدةواألنظمة  القومي األمن سياسة)"اخلامس  الفصلما ورد  وأمهها الدولية، واملبادئ القواعد
 ومدددن. (2003) واملمارسدددات واآلليدددات املبدددادئ: األمدددن قطددداع علدددى الربملانيدددة الرقابدددة :الددددويل الربملددداين االحتددداد
 الربملددان بددني والتوازنددات الضددوابط نظددام إطددار يف ،واملستحسددن املناسددب مددنممارسددات احلوكمددة اجليدددة،  منظددور

 هددذه أداء ورصددد ،خددارج الددبالد املسددلحة القددوات إشددراك قددرار يف للمشدداركة الفرصددة للربملددان تتدداح أن واحلكومددة،
 .البالد خارج القوات
 
 
 

 :التالية األسئلة اجللسة وستتناول
 إمكانيدة لدديهم هدل ؟الدبالد خدارج إىل قدواتعمليدة السدماح بإرسدال  يف الربملانداتتُعدىن  مدى أ. إىل 

 املشاركة؟ قواعد حتديد ميكنهم هلو  القوات؟ إرسال مالءمة مدى تقييم
 السالم؟ ببعثات املتعلقة الربملانية اإلجراءات من الربملانات تستفيد مدى أ. إىل 
 الوطنيدة املسدلحة للقدوات الدميقراطيدة املراقبدة لضمان ،اختاذها للربملانيني ميكن اليت احملددة اخلطوات ما 

 املتحدة؟ لألمم التابعة السالم حفظ عمليات يف املشاركة
 

 :والنتائج املتوقعة اإلجنازات
 علددى واإلشددراف الربملدداين الرصددد تنفيددذ تواجدده الدديت التحددديات مناقشددة إىلسددتهدف الندددوة  التحديددد، وجدده علدى
 يظهددر أن وينبغددي. املتحددة لألمددم التابعدة السددالم حفدظ عمليددات يف املشداركة ،الوطنيددة املسدلحة القددوات أعمدال
 مدن والتأكدد ،السالم حفظ وبعثات ،اإلنسانية للتدخالت الدميقراطية الشرعية إنفاذ إىل هتدف الرقابة هذه أن
 .القانونية األصولالتأكد من أن هذه العملية ترتاعي  عن فضالً  ،املساءلة معايري أعلى اتباع
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 الصيغة
مالحظددددات متهيديددددة مددددن قبددددل أعضدددداء فريددددق  وبعددددد. واخلددددرباء الربملددددانيني بددددني تفاعليددددة مناقشددددة اجللسددددة سددددتكون
 .واألجوبة ولألسئلة اآلراء، لتبادل مفتوحة الكلمة ستكون ،املناقشة

 
 

 :( من جدول األعمال5البند ) (5
 

 :النووية األسلحة حلظر املتحدة األمم عملية
 النووي؟ السالح نزع يف األمل هو ما

 

 

 (بعد الظهر 5:30 – 3:30) 2017 تشرين األول/ أكتوبر 16 االثنني
  تافريتشسكيقصر  ،(الطابق األرضي)/ 1قاعة رقم /         

 
 واللجنة الدويل الربملاين لالحتاد التابعة املتحدة األمم شؤونل الدائمة اللجنة من قبل تفاعلية جلسة عُقدت

  أجل من برملانينيمع منظمة " بالتعاون ،نيالدولي سلم واألمنلل الدائمة
 "السالح النوو. ونزع النوو. االنتشار عدم

 
 توضيحيةمذكرة 

 

 ونصددف دقيقتددني إىل 8"القيامددة سدداعة"عقددارب  الددذريني العلمدداء نشددرة نقلددت ،2017 يندداير /الثدداين كددانون  يف
 اسددددتخدام وخمددداطر نوويددداً  املسدددلحة البلددددان بدددني التدددوترات زيدددادة علدددى الضدددوء يسدددلط مدددا الليدددل، منتصدددف قبدددل

 .القصد أو التقدير سوء أو الصدفة طريق عن النووية األسلحة
 

                                                 
  Bulletinمن قبدل جملدس إدارة جملدة 1947ساعة رمزية مت إحداثها عام  (Doomsday Clock باإلجنليزية) ساعة القيامة 8 

of the Atomic Scientists   )بسدبب  هنايدة العدامل تندذر هدذه السداعة بقدرب. جلامعدة شديكاغو التابعدة)نشدرة العلمداء الدذريني
تفدين البشدرية، ويشدري عددد  حدرب نوويدة حيث إن وصول عقارب الساعة إىل منتصف الليل يعين قيام ،السباق اجلار. بني الدول النووية

 املصدر: ويكيبيديا(. –)املرتجم  حرب نووية الليل إىل احتمال نشوب الدقائق اليت قبل منتصف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulletin_of_the_Atomic_Scientists&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulletin_of_the_Atomic_Scientists&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 يف املتحددة األمدم اعتمددت النوويدة، األسدلحة استخدام على املرتتبة الكارثية بالعواقب املتزايد للوعي واستجابة
 بعدددم األطددراف الدددول املعاهدددة لددزموتُ . النوويددة األسدلحة حظددر جمددال يف تارخييددة معاهدددة 2017 يوليددو /متدوز 7
 مددددن غريهددددا أو النوويددددة األسدددلحة ختددددزين أو ،امددددتالك أو ،حيددددازة أو ،تصدددنيع أو ،إنتدددداج أو ،اختبددددار أو ،تطدددوير"

 يف ثالددث طددرفل أسددلحة تركيددب أو وضددع وكددذلك النوويددة األسددلحة نقددل ظددرحت كمددا".  النوويددة املتفجددرة األجهددزة
 تؤيدد ومل. املعاهددة علدى دولدة 122 عدددها البدالغ النوويدة غدري الددول مجيع صوتت وقد. نفسها الدولة أراضي
 تتضدمن املعاهددة أن بيددَ . عليهدا تنطبدق لدن أحكامهدا فدإن وبالتايل -املعاهدة حلفائها أو النووية الدول من أ.

 .الحقة مرحلة يف باالنضمام البلدان هلذه تسمح أحكاماً 
 

 التشددديد يف الربملددانيون يبددذهلا الدديت اهلامددة بدداجلهود النوويددة األسددلحة حظددر معاهدددة اعددرتاف مبكددان األمهيددة ومددن
 لألسددددلحة الكاملددددة اإلزالددددة إىل الدددددعوة يف يتجلددددى كمددددا  اإلنسددددانية مبددددادئ تعزيددددز يف العددددام الضددددمري" دور علددددى
 ".النووية

 

: النوويددة األسددلحة مددن خددال   عددامل حنددو" بعنددوان قددراراً  الدددويل الربملدداين االحتدداد اعتمددد ،2014 / مددارسآذار ويف
 بددددء علدددى حكوماهتدددا الربملاندددات حتدددث بدددأن أمدددور، لدددةمدددن بدددني مج القدددرار، هدددذا  ويوصدددي". الربملاندددات مسدددامهة
 مدن خدال   عدامل حتقيدق يف للمسداعدة اتيداالتفاق مدن جمموعة على أو النووية لألسلحة اتفاقية بشأن مفاوضات
 خطدة، 2017" منظمة برملانيون من أجل عددم االنتشدار الندوو." يف متدوز/ يوليدو  توأصدر . النووية األسلحة
 تشدددمل وهدددي الددددويل، الربملددداين االحتددداد مدددع بالتشددداور ضدددعتوُ  النوويدددة، األسدددلحة مدددن خدددال   لعدددامل برملانيدددة عمدددل
 .النوو. السالح نزع أجل من املتحدة األمم مبادرات خمتلف على الرتكيز

 

 حيضدددره أن، مدددن املتوقدددع الندددوو. السدددالح لندددزع املسدددتوى رفيدددع مدددؤمتراً  املتحددددة األمدددم سدددتعقد ،2018 عدددام ويف
 ذ.والدد معهددا، املتحالفددة والدددول النوويددة ألسددلحةا الدديت متلددك الدددول ذلددك يف مبددا املتحدددة، األمددم أعضدداء معظددم
 جمداالت أحدد يكدون أن وميكدن. النوويدة األسدلحة علدى القضداء حندوقددماً لتحقيدق تقددم  املضدي طرائدق درسيسد

 آخدر جمدال ومثدة. ذيدنفتال حيدز دخوهلدا لضدمان النوويدة األسدلحة حظدر معاهددة علدى التصدديق هدو التقددمحتقيق 
 التهديددد مواقددف خفددض علددى املوافقددة إىل معهددا املتحالفددة والدددول النوويددة الدددول يدددفع أن ميكددن لتقدددمتحقيددق ال

 مدددن خدددال   عدددامل لتحقيدددق إطدددار واعتمددداد النوويدددة، خمزوناهتدددا ختفددديض النوويدددة، األسدددلحة دور مدددن احلدددد الندددوو.،
 .ال بد من اغتنامه أمر وهو ،تقدم إلحراز هامة فرصة املؤمتر ويوفر. النووية األسلحة
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 املتحددددة األمددم ومددؤمتر اجلديدددة للمعاهدددة واألمددين السياسدددي السددياق علددى التفاعليددة املناقشددة هددذه وسددتنعكس
 تددددابري الختددداذ الدددالزم الددددعم بنددداء بغيدددة الربملدددانيني بدددني احلدددوار املناقشدددة وسدددتعزز. 2018 لعدددام املسدددتوى الرفيدددع
 .النووية األسلحة من خال   لعامل املشرتكة الرؤية لتحقيق وفعالة ملموسة

 
 

 :املشرف
 .املتحدة األمم شؤونل الدويل الربملاين لالحتاد الدائمة اللجنة رئيس ،أفسان يتأن السيدسعادة 

 

 :املتحدثون
 جنيدف، يف املتحددة األمدم مكتدب لددى لكوسدتاريكا الددائم املمثدل ،غاوميز وايت إيلنيالسيدة  السفري سعادة
 القضدداءمبددا يددؤد. إىل  النوويددة، األسددلحة حلظددر لددزممُ قددانوين  صددك بشددأن للتفدداوض املتحدددة األمددم مددؤمتر ورئدديس
 .عليها التام
 

 :( من جدول األعمال6البند ) (6
  سابق قرار تنفيذ حلقة نقاشية حول

  اإللكرتونية احلرب بشأن
 (2015 هانوي،)

 

 (بعد الظهر 1:00 الساعة حىت صباحاً  11:00 الساعة من) 2017 أكتوبر/  األول تشرين 17 الثالثاء
 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) ليت فانكشنالام قاعة

 
 توضيحيةمذكرة 

 

 خلفية
 واألمددن مللسددل خطددري هتديددد: اإللكرتونيددة احلددرب" بعنددوان قددراراً  الدددويل الربملدداين االحتدداد اعتمددد ،2015 عددام يف

 االحتدداد أعضدداء جانددب مددن القددرار هددذا تنفيددذ بشددأن مناقشددة اللجنددة جر.تُ َسدد بسددنتني، ذلددك وبعددد". نيالعدداملي
 أمددن موضددوع ليشددمل نطاقدده عتوّسدد أن بددل القددرار، حددول النقدداش فددتح اللجنددة تعيددد أال وينبغددي. الدددويل الربملدداين
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 للسددلم واجلديدددة احلاليددة التهديدددات ودراسددة ،للمسددألة احلقيقيددة األبعدداد معاجلددة أجددل مددن الفضدداء اإللكددرتوين،
 .نيالعاملي واألمن

 الفضدددداء يف الصددددراعات منددددع يف النشدددداط مددددن مبزيددددد االخنددددراط كيفيددددة  إجيدددداز حددددول ،أيضدددداً  املناقشددددة وستتضددددمن
 ".البلدان مجيع ملصلحة" و" السلمية لألغراض"ه استخدام وضمان اإللكرتوين،

 
 :التالية األسئلة اجللسة وستتناول
  اآلن؟ حىت جناحاً  األكثر التدابري هي ما ؟اإللكرتوين الفضاءاملتعلقة ب القضايا الربملانات تعاجكيف 
 اسدددتخدام علدددى الدميقراطيدددة الرقابدددة لضدددمان ،اختاذهدددا للربملدددانيني ميكدددن الددديت احملدددددة اخلطدددواتهدددي  مدددا 

 مدددن الربملدددانيون يدددتمكن حدددىت ،طلبهدددا ميكدددن الددديت التقدددين الددددعم أشدددكال هدددي مددداو  ؟اإللكدددرتوين الفضددداء
 العملية؟ هذه يفاالحنراط الكامل بصورة أكرب 

 املوضوع؟ حول اجلمهور عامة بني واملناقشات الربملانات يف املناقشات بني العالقة هي ما 
 

 :والنتائج املتوقعة اإلجنازات
 لعدام الددويل الربملداين االحتداد قدرار تنفيدذ تواجده الديت التحدديات مناقشدة إىل النددوة هدفتس التحديد، وجه على

 املناقشددة تركيددز ينصددب أن وينبغددي. املتابعددةإجددراءات و  املوضددوع هددذا بشددأن املمارسددات أفضددل وجتميددع ،2015
 السددلم اإللكددرتوين حتقيدق لضددمان املتخدذة اهلامددة اإلجدراءات وعلددى ،املسددألة معاجلدة كيفيددة  علدى بشدكل أساسددي

 .عليه واحلفا 
 

 صيغة
مالحظددددات متهيديددددة مددددن قبددددل أعضدددداء فريددددق  وبعددددد. واخلددددرباء الربملددددانيني بددددني تفاعليددددة مناقشددددة اجللسددددة سددددتكون
 .واألجوبة ولألسئلة اآلراء، لتبادل مفتوحة الكلمة ستكون ،املناقشة
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 :( من جدول األعمال7البند ) (7
 

  كوسيلة  السلم على احلفاظ: جلسة استماع
 املستدامة التنمية لتحقيق

 

بعد  12:30 الساعةصباحاً حىت  10:00 الساعة من) 2017 أكتوبر/  األول تشرين 18 األربعاء
 (الظهر

  قصر تافريتشسكي ،(الطابق األرضي) 1قاعة رقم 
 
 توضيحيةمذكرة 

 

 خلفية
جلندددة السدددلم واألمدددن الددددوليني، وتعتمدددده اجلمعيدددة  تناقشدددهاملتوقدددع أن  القدددرار موضدددوعاالسدددتماع  جلسدددة سدددتتناول
 .الدويل الربملاين الحتادل 138العامة الدد 

 

. إدارتدده أو الصددراع احتددواء حماولددة مددن فعاليددة أكثددر اسددرتاتيجية مهددا ،وتعزيددزه الدددائم السددلم بندداء أن الواضددح ومددن
 لعدام املسدتدامة التنميدة وخطدة السدلم علدى احلفدا  بشدأن املتحددة لألمدم العامدة اجلمعية قراراتتتشارك كل من 

 امبعضدددده التكميليّددددان العامليددددان اإلطدددداران هددددذان عددددززي. السددددلمية للمجتمعددددات املشددددرتكة الرؤيددددة تلددددك ،2030
 سددددلمية جمتمعدددات إىل املسددددتدامة التنميدددة وتددددؤد.. واحددددة لعملددددة وجهدددان امددددأهن علدددى امددددفهمه وميكدددن ،بعضددداً 
 ألهدداف الفعدال التنفيدذ ندعمي ولدن. املسدتدامة للتنميدة مواتيدة بيئدة املسدتدام السدلم يكفدل بينما للجميع، وشاملة
 بدددوره، للجميددع؛ وشدداملة سددلمية جمتمعددات إىل أيضدداً  سدديؤد. بددل فحسددب، الصددراع اندددالع املسددتدامة التنميددة
كانددددت أوضدددداعهم االجتماعيددددة ومهمددددا كانددددت مصدددداحلهم مهمددددا   ،للندددداس ميكددددن بيئددددة املسددددتدام، السددددلم يضددددمن
 .بلدهم تنمية أجل من معاً  فيها يعملوا أن متباعدة،
 :التالية األسئلة اجللسة وستتناول
 هددي ومددا ،السددلم علددى واحلفددا  املسددتدامة التنميدة أهددداف مبفهددوم املرتبطددة والفددرص التحددديات هددي مدا 

 بينهما؟ املتبادلة العالقات
 ؟السلم على واحلفا  املستدامة التنمية أهداف معاجلة يف الربملانات دور ما 
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 تطددددور التشددددريع،  حيددددث مددددن االلتددددزام هبددددا ، للربملانددددات ميكددددن الدددديت واإلجددددراءات التدددددابري نددددوع هددددو مددددا 
 ؟السلم على واحلفا  املستدامة التنمية إزاء شامل هنج اختاذ بغية والرقابة، والتقييم ،السياسات

 
 املتوقعة النتائج
 أجدددل مدددن ،اجملدددال هدددذا يف الرئيسدددية الفاعلدددة اجلهدددات مدددع اآلراء لتبدددادل فرصدددة للجندددة االسدددتماع جلسدددة سدددتتيح

 فرصددة أيضددا وسددتكون. برّمتدده 2030 عددام جبدددول أعمددال" السددلم اسددتدامة" ارتبدداط لكيفيددة فهمهددا اسددتخالص
 عدددام وجدددول أعمددال السددلم علددى احلفددا  بددني الصدددالت ناقشددةملو  ،اجليدددة واملمارسددات القطريددة األمثلددة إلبددراز
 السددددلمية اجملتمعددددات بتعزيددددز املتعلددددق/ 16رقددددم / اهلدددددف سدددديما وال املسددددتدامة، التنميددددة أهددددداف عددددرب 2030
 املشدددداركني للمقددددررين اجللسدددة سددددتوفر األعضددداء، للربملانددددات الفرديدددة املسددددامهات جاندددب إىل. للجميددددع والشددداملة
 كأسددداس  املعلومدددات هدددذه وستسدددتخدم. املسدددائل هدددذه مدددع االحتددداد أعضددداء تعامدددل كيفيدددة  عدددن أوليدددة معلومدددات
 .املشاركان املقرران قدمهما اللذين القرار ومشروع التفسريية للمذكرة

 
 الصيغة
مالحظددات متهيديددة مددن قبددل أعضدداء  وبعددد. واخلددرباء الربملددانيني بددني تفاعليددة مناقشددةعلددى هيئددة  اجللسددة سددتكون

 .واألجوبة ولألسئلة اآلراء، لتبادل مفتوحة الكلمة ستكونفريق املناقشة، 
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 :أحتاء أعضاء املكتب (8
 :وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم فيما يلي أمساء أعضاء املكتب ومناصبهم 

 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 
  2020/ مارس  آذار 2016/ مارس  آذار املكسيك ل. روجاس ةالسيد الرئيس

  2018/ مارس  آذار 2016/ مارس  آذار الربتغال السيد د. باشيكو نائب الرئيس
  2018/ مارس آذار  الغابون السيد ر. أوسل ندونغو فريقيةاجملموعة اإل

  2019/ مارس  آذار  زامبيا ج. كاتوتاالسيدة 
  2020/ مارس آذار  أوغندا السيد أ.ل.س. سيباغاال

 
 اجملموعة العربية

 

  2018/ مارس  آذار  البحرين تقو. يالسيدة سوسن حاج
  2018/ مارس  آذار  فلسطني السيد عزام األمحد
  2020/ مارس  آذار  األردن السيد خالد البكار

جمموعاااااااااااة آسااااااااااايا 
 واحمليط اهلادئ

  2019/ مارس  آذار  اهلند سينغك . السيد ر.
  2020/ أكتوبر تشرين األول  باكستان السيدة. س. أبيد

  2020/ أكتوبر تشرين األول  تايالند السيد أ. سوامنونغجول
  2018/ مارس  آذار  أرمينيا السيدة ك.أتشيميان جمموعة أوراسيا

  2018/ مارس  آذار  كازاخستان م.أشيمبايف السيد
روسدددددددددددددددددددددددددددددددددديا  كليموفالسيد أ.  

 يةاالحتاد
   

جمموعااااااااة أمريكااااااااا 
ومنطقاااااة الالتينياااااة 

 البحر الكارييب

 الرئيس  2020/ مارس  آذار 2016/ مارس  آذار املكسيك ل. روجاس ةالسيد
مجهوريددددددددددددددددددددددددة  السيدة ج. فريمن نويسي

  الدومنيكان
  2018/ مارس  آذار 

  2018/ مارس  آذار  فنزويال السيد .. جبور
 

 +12 جمموعة
نائددددددددددددددددددددددددددددددب  2018/ مارس  آذار 2016/ مارس  آذار الربتغال السيد د. باشيكو

 الرئيس
  2018/ مارس  آذار  فرنسا السيدة ج. دوريه

  2018/ مارس  آذار  قربص نيوفيتو السيد أ.
اللجنااااااااااااة  مقااااااااااااررا
خاااالل  يف الدائماااة
 138اجلمعية 

    املكسيك السيدة م.فارغاس بارسينا
    سويسرا السيد أ.كاروين 
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II)  املستدامة والتمويل والتجارة جلنة الت نمية-اللجنة الدائمة الثانية : 
 

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

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

 
 اجللسات: (2

من  2017 تشرين األول/ أكتوبر 11 األربعاءيوم  للشؤون املالية الفرعية اللجنة جلسةتنعقد 
 . 18:00وحىت الساعة  ،15:00، ومن الساعة 13:00وحىت الساعة  ،11:00الساعة  

 16 اإلثننييوم  ،للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة املالية  جلسة مكتب اللجنة الدائمةوتنعقد 
 .10:30وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ،2017 أكتوبر/  األولتشرين 

 16 اإلثننييوم ، فستنعقد املستدامة والتمويل والتجارة للتنمية  األوىل للجنة الدائمةاجللسة  أما
 .18:30وحىت الساعة  ،14:30من الساعة   ،2017/  تشرين األول
 17 الثالثاءستنعقد يوم  ،للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة  للجنة الدائمة الثانيةاجللسة  و 
 .18:30وحىت الساعة  ،16:30من الساعة  ، 2017/  تشرين األول

 
 مشروع جدول األعمال: (3

 يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود اآلتية:
 

 األعمال جدول إقرار .1
 

 الربملاااين لالحتاااد 136اجلمعيااة العامااة ال خااالل عقاادت الاايت اللجنااة لاادورة املااوجز احملضاار علااى املوافقااة .2
 (2017 أبريل/  نيسان) دكا يف الدويل
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 انتخاب املكتب .3

 .سياسيةيو اجل اجملموعات من مقرتحات إىل استناداً  املكتب، يف القائمة الشواغر اللجنة ستمأل
 

 2017 لعام املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر يف الربملانية املسامهة .4
 

 وبرملدددان الددددويل الربملددداين االحتددداد تنظيمددده يف يشدددارك ندددوفمرب،/  الثددداين تشدددرين 12 يف، برملددداين اجتمددداع سددديعقد
 لعوسددتطّ . بددون يف األطددراف ملددؤمتر والعشددرين الثالثددة الدددورة انعقدداد مبناسددبة ملدداين )البوندسددتاغ(والربملددان األ فيجددي
 .ختامية وثيقة مشروع بشأن اآلراء أيضا اللجنة أعضاء وسيتبادل. لالجتماع العملية الرتتيبات على اللجنة
 

 الطاقاااة جماااال يف سااايما ال املساااتدامة، التنمياااة أهاااداف تنفياااذ يف اخلااااص القطااااع إشاااراك حاااول مناقشاااة .5
 املتجددة

 يف 138العامدددة الددددد  اجلمعيدددة يف اعتمددداده املتوقدددع مدددن الدددذ. اللجندددة قدددرار موضدددوع حدددول املناقشدددة هدددذه سدددتنظم
 تنفيدددذ يف اخلددداص القطددداع إلشدددراك الفعالدددة السدددبل بشدددأن اآلراء لتبدددادل فرصدددة للجندددة املناقشدددة وسدددتتيح. جنيدددف
 ،مرندة ،موثوقدة ،مستدامة كطريقة  املتجددة الطاقة على خاص بشكل الرتكيز وسيتم. املستدامة التنمية أهداف
 للمقددررين أيضدداً  املناقشددة وسددتوفر. املندداخ تغددري ومكافحددة الطاقددة علددى اجلميددع حصددول لضددمان معقولددة وبأسددعار
 الربملددداين االحتددداداألعضددداء يف  ربملانددداتهدددذه املسدددألة مدددن قبدددل ال معاجلدددة كيفيدددة  حدددول أوليدددة معلومدددات املشددداركني
 .الدويل
 
 

 الصحية املعايري أعلى لتحقيق اوالبح العلم استخدام حول نقاش حلقة .6
  

 مددن أنده غددري. العامدة منطقيددة للصدحة وسياسدات تشددريعات هنداك يكدون أن الصددعب مدن العلميددة، املعرفدة بددون
 بتبدددادل تتعلدددق تقنيدددة مشدددكلة جمدددرد معدددززة باألدلدددة لددديس صدددحية سياسدددة وضدددع أن متزايدددد حندددو علدددى بددده ماملسدددلّ 
 للربملاندات مدن خالهلدا ميكدن الديت السدبل الفريدق وسديناقش. سياسدياً  حتدياً  أيضا يشكل بل ترمجتها، أو املعارف
 بنتدددائج مسرتشددددة وباسدددتمرار وتنفيدددذها، الصدددحية والسياسدددات القدددوانني تكدددون أن وضدددمان الفجدددوة هدددذه سدددد
 .قوية علمية

 يستجد من أعمال. ما .7
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 :من جدول األعمال( 4مشروع الوثيقة اخلتامية ) البند ( 4
  املتحدة األمم مؤمتر بشأن الربملاين االجتماع

 املناخ بتغري املعين
 

 2017نوفمرب  /الثاين تشرين 12 بون،
 األملاين الربملانو  فيجي برملان الدويل، الربملاين االحتاد تنظيمه يفيشرتك 

 

  اخلتامية األويل للوثيقة املشروع
 

 من قبل ُمقر ري االجتماع: هاادعدمت إ
  األملاين الربملان عضو ن،هو  باربيل السيدة

 فيجي برملان عضو ،سريوراتو إينيا السيدو 
 

 يف( أملانيددا) بددون يف املندداخ بتغددري املعددين املتحدددة األمددم مددؤمتر انعقدداد مبناسددبة الربملدداين االجتمدداع سدديُعقد
مُقددرّرا  أعددّ  وقددد. ختاميدة وثيقددة االجتمداع يعتمدد أن املتوقددع ومدن. 2017 الثداين/ نددوفمرب تشدرين 12
 وفيجددي أملانيددا برملانددا عينهمددا اللددذان سددريوراتو، إينيددا والسدديد هددون باربيددل السدديدة الربملدداين، جتمدداعاال
 الربملددداين االحتددداد أعضددداءإّن و . أدنددداه املبدددني النحدددو علددى اخلتاميدددة، للوثيقدددة أوليددداً  مشدددروعاً  التدددوايل، علددى
يف  ومضددمونه شدكله حدول واملالحظدات التعليقدات وتقدددمي األويل املشدروع دراسدة إىل مددعوون الددويل

 العامددة الدددددد اجلمعيددة يف للمشدداركني ،احوسددوف تُتدد. 2017األول/ أكتددوبر  تشددرين 27 موعددد أقصدداه
 الديت الددورة خدالل لوثيقدة اخلتاميدةاألويل ل شدروعامل ملناقشدة فرصدة ،ً أيضدا الددويل الربملداين لالحتاد 137
 يف الدددورة عقدوسددتُ . الربملدداين الدددويل لالحتدداد جلنددة التنميددة املسددتدامة والتمويددل والتجددارة التابعددة تعقدددها
 علدددى األخدددرية اللمسدددات املقدددرران وسيضدددع. 2017 األول/ أكتدددوبر تشدددرين 16 يف بطرسدددربغ سدددانت
 .بون يف االجتماع بيلقُ  اإللكرتوين موقعه على بنشره الدويل الربملاين االحتاد وسيقوم املشروع

 

 لدددن بدددون، يف الربملددداين واالجتمددداع الددددويل الربملددداين لالحتددداد العامدددة اجلمعيدددة انعقددداد موعدددد لقدددرب ونظدددراً 
. حنقّ املددددد اخلتاميدددددة الوثيقدددددة مشدددددروع علدددددى جديددددددة تعدددددديالت إىل إجدددددراء الددددددعوة املمكدددددن مدددددن يكدددددون

 بصدددفة الفدددور علدددى إضدددافية تعدددديالت تقددددمي مدددن بدددون يف الربملددداين االجتمددداع يف املنددددوبون وسددديتمكن
 طبيعتهدا أو الوثيقدة نطداق علدى تدؤثر أال خطيدة، كمدا ينبغدي التعدديالت هدذه تكدون أن وينبغدي. فرديدة
 تشدددرين 12 يف الربملدداين لالجتمدداع اخلتاميددة اجللسددة علددى اخلتاميددة الوثيقددة مشددروع عرضوسدديُ . عمومدداً 

 .اآلراء بتوافق بغية اعتماده الثاين/ نوفمرب
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 التفاقيدة األطدراف مدؤمتر يف فيجدي رئاسدة حتدت بدون يف اجتمعنا العامل، أحناء مجيع من الربملانيني حنن، .1

 ثدددالث ملددددة احلدددرارة، درجدددات أن حقيقدددة قلدددقب نالحدددظ املنددداخ، تغدددري بشدددأن اإلطاريدددة املتحددددة األمدددم
 املعانددداة الفعليددددة والتعدددداطف ببددددالغ القلدددق ونراقدددب املسددددجلة، املعددددالت أعلددددى بلغدددت متتاليددددة، سدددنوات

 مثدل قاسدية مناخيدة ظدواهر شدكل علدى ظاهرة االحتباس احلرار. آثار من اليوم العامل من كبرية  جزاءأل
 .واألعاصري ،اجلفاف الفيضانات،

 

 فهددو ولددذلك، املاليددة، والصددناعة احلقيقددي االقتصداد يف للتحددوالت أعمددال جدددول هددو بدداريس اتفداق إنّ  .2
 كوكددبهددذا ال علددىتقريبدداً  الدددول مجيددع حددددت مددرة، وألول. املندداخ محايددة جمددال يف بددارزة عالمددة ميثددل
 هدددذه لتحقيدددق إجدددراءات باختددداذ قانونددداً  ملزمدددة تعهددددات قطعدددت و املنددداخ، تغدددري ملكافحدددة وطنيدددة أهددددافاً 

 لبندددداء تدددددابري شددددكل علددددى املددددايل الدددددعم تقدددددمي علددددى االتفدددداق يددددنص نفسدددده، الوقددددت األهددددداف. ويف
 إجددراءات تنفيددذ مددن تددتمكن حددىت األقددل القدددرات ذات للبلدددان والتنميددة التكنولوجيددا ونقددل القدددرات،
 والتكيف. التخفيف

 

 دوالر بليددون 100 حبشددد التزامدده بدداريس اتفدداق يف جديددد مددن أكددد الدددويل اجملتمددع أن حبقيقددة ونرحددب .3
 ملموسدددة طريدددق خريطدددة يقددددم وأن املنددداخ، حلمايدددة الدوليدددة التددددابري لددددعم 2020 عدددام حبلدددول سدددنوياً 
 .ذلك لتحقيق

 

الزيدادة  إبقداء تصدميمنا علدى جديدد مدن ونؤكدد للبشدرية، وجودياً  هتديداً  نيشكال وتأثريه املناخ تغري إن .4
 الثدددورة قبددل مدددا مسددتويات فدددوق مئددويتني درجتدددني مددن أقدددل يف حدددود العامليدددة احلددرارة درجدددة يف متوسددط
 1.5 إىل احلدددرارة زيدددادة درجدددة مدددن للحدددد واإلقليميدددة الوطنيدددة برملاناتندددا يف اجلهدددود ومواصدددلة الصدددناعية،
 وحتقيقداً . القدرن هدذا مدن الثداين النصدف حدىت الصدناعية الديت سدبقت الثدورة املسدتويات فوق مئوية درجة
ولددددفع  اجملتمدددع داخدددل الصدددلة ذات احلدددوارات لتعزيدددز املتاحدددة األدوات أيضددداً  سنسدددتخدم الغايدددة، هلدددذه

 علددى القدددرة زيددادة بضددمان ملتزمددون وحنددن. املصددلحة الالزمددة الدديت يقددوم هبددا أصددحاب عجلددة العمليددات
 نعتددزم ذلددك، إىل وباإلضددافة. همعدد التكيددف علددى القدددرة وتعزيددز املندداخ لتغددري الضددارة اآلثددار مددع التكيددف
 مددا بدداريس، اتفدداق أهددداف مددع متسددقة واالسددتثمارية املاليددة سياسدداتنا تكددون أن ضددمان علددى املسدداعدة
 .االحتباس احلرار. لغازات احملايدة التنمية مع املالية التدفقات اتساق ضمان على يساعد
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 يف للمددؤمتر، التاليددة السددنة يف النفدداذ حيددز إدخالددهواإلسددراع يف  بدداريس اتفدداق علددى السددريع التصددديق إن .5
 تغدري مكافحدة علدى الددويل اجملتمدع تصميم ويثبت على أمهيته يؤكد ،2016نوفمرب  الثاين/ تشرين 4

 تفعدل أن علدى االتفاق على بعد تصدق مل اليت الدول مجيع ونشجع هبذا نرحب وحنن. بفعالية املناخ
املقدررة  مسدامهاهتا تصدوغ وأن ،2020 عدام قبدل آثداره مدن للتخفيدف ملموسدة تددابري تتخذ وأن ذلك،
 األجدل الطويلدة اسدرتاتيجياهتا بالفعدل عديددة قددمت دوالً  أن حبقيقدة نرحدب ذلدك، على عالوة. وطنياً 
 وتقددميها األجدل طويلدة اسدرتاتيجيات وضدع علدى الددول مجيدع ونشدجع مناخيداً، احملايددة التنميدة بشأن
منتدددى عددن  الصددادرة تلددك مثددل عالندداتإ إن. بدداريس يف عليدده املتفددق النحددو علددى ،2020 عددام قبددل

 100 بنسدددبة املتجدددددة الطاقددداتاسدددتخدام  إىل التحدددول نيدددة حدددولالبلدددان املعرضدددة خلطدددر تغدددري املنددداخ 
 بالفعدددل قددددمت قدددد البلددددان مدددن العديدددد أن حقيقدددة تقددددير، أو أبعدددد علدددى 2050 عدددام حبلدددول ئدددةاملب

 .فيه شرع الذ. بالطريق ملتزم الدويل اجملتمع ت أنتثبأ، وطنياً املقررة  مسامهاهتا
 

 اعتمدداد مثددل الناجحددة الدوليددة واملددؤمترات اإلجددراءات مددن سلسددلة مددن كجددزء  بدداريس أيضدداً اتفدداق ونددرى .6
 لعدددام التنميددة لتمويددل الثالدددث الدددويل املددؤمتر الكدددوارث، خمدداطر مددن للحدددد 2015 لعددام سدديندا. إطددار

 األمددددم مددددؤمتر ،2030 عددددام خطددددة ،2015 لعددددام املسددددتدامة للتنميددددة املتحدددددة األمددددم قمددددة ،2015
 ،2016 لعدددام البيولدددوجي للتنددوع املتحددددة األمددم مدددؤمتر ،2016 لعدددام البشددرية للمسدددتوطنات املتحدددة
إىل  الددويل اجملتمدع مدن واضدحة إشدارة ذلدك يف وندرى. 2017 لعام للمحيطات املتحدة األمم ومؤمتر
 نرحددددب ذلددددك، إىل وباإلضددددافة. مقابلددددة إجددددراءات واختدددداذ الكددددربى العامليددددة التحددددديات مبعاجلددددة التزامدددده
الددديت  الشدددراكات جاندددب إىل احلكدددوميني، وغدددري احلكدددوميني ،املصدددلحة أصدددحاب مدددن العديدددد مبشددداركة
املسددامهات املقددررة  وشددراكة املندداخ بشددأن العدداملي العمددل أجددل مددن مددراكش شددراكة مثددل حددديثاً نشددأت 
 .جراءاتاإل الختاذ النطاق واسع استعداداً  تظهرواليت  وطنياً،

 

. 2016 لعدددام املنددداخ تغدددرياملعدددين ب مدددراكش مدددؤمتر اسدددتمر بنجددداح يف بددداريس يف إن املسدددار الدددذ. بددددأ .7
. االتفددداق تطددوير ورسددم الطريدددق ملواصددلة بدداريس اتفددداق تنفيددذ بشددأن واضدددحة سياسددية إشددارة ترسددلأُ و 

 مدؤمتر يف متدني قواعدد دليل العتماد هي وضع األسس، بون يف اآلن اختاذها جيب اليت التالية واخلطوة
 تقيديم حدول اتفداق إىل التوصدل املهم من ذلك، إىل باإلضافة. 2018 لعام والعشرين الرابع األطراف

 لزيدادة ملموسدة فدرص وحتديدد( 2018 التسدهيلي احلدوار)أويل ملستوى الطموح يف أهداف التخفيدف 
 .الطموح
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 أهددددداف لتحقيددددق 2020 لعددددام املقددددررة وطنيدددداً  مسددددامهاهتا األوليددددة حتددددديث الدددددول مجيددددع مددددن طلددددبويُ  .8
 تشددكيل لضددمان التسددهيلي، احلددوار علددى أسدداس خلفيددة برملاناتنددا، مددن خددالل نعمددل وسددوف. االتفدداق

 .املناخية األهداف لتحقيق املستقبلية االستثمارات
 

 اسدددتمرار ارتفددداع انبعاثددداتعددددم  أن ندددا حقيقدددةنضدددع نصدددب أعين العدددامل أحنددداء مجيدددع مدددن الربملدددانيني حندددن .9
 مزيدد إحدراز وبغية. مشجعة هو مبثابة إشارة األخرية السنوات اللخ االحتباس احلرار. العاملي غازات
علدددى  ينبغدددي ذلدددك، إىل باإلضدددافة. املسدددتقبل بطاقدددات ملتزمدددون فإنندددا الطريدددق، هدددذا علدددى التقددددم مدددن

 ،ككدل  االقتصداد نطداق على االنبعاثات خفض بأهداف تلتزم أنالنمو  املتقدمة البلدان من األطراف
 علدى تشدجيع البلددان ويدتم. آثارهدا مدن التخفيف إىل الرامية جهودها تعزيز النامية البلدان تواصل وأن

. االقتصدددداد نطدددداق علددددى منهددددا واحلددددد االنبعاثددددات خفددددض أهددددداف حتقيددددق حنددددو الوقددددت مبددددرور التحددددرك
 الوقدت يف هيكليدة تغيدريات إلحدداث اجملداالت مجيدع يف الصدحيح األسداس وضدع اآلن يتعدني بالتايل،و 

علددى  التنفيددذ يددويل أن وجيددب. ملندداخبا الضددارّ  األحفددور. للوقددود املاليددة إلعاندداتل ووضددع حدددّ  املناسددب
 ومددن. والتربيددد التدفئددة وقطدداعي النقددل، قطدداع الزراعددة، الصددناعة، لقطدداع كافيدداً   اهتمامدداً  الددوطينالصددعيد 
 الدددديت التخفيددددف أهددددداف حتقيددددق ليتسددددىن يف القريددددب العاجددددل، ،ملموسددددة تدددددابري اختدددداذ مبكددددان األمهيددددة
 .القرن هذا من الثاين النصف حبلول باريس يف وضعت

 

 مددن كبددرية  أجددزاء يف األحفوريددة الطاقددة مصددادر مددن أرخددص اليددوم أصددبحت املتجددددة الطاقدداتومبددا أّن  .10
أمددددراً مغريدددداً مددددن الناحيددددة  باملندددداخ الضددددارّة الطاقددددات اسددددتخدام التوقددددف عددددن جيعددددلفددددإّن ذلددددك  العددددامل،

 كبدرياً   إسدهاماً  الطاقدة اسدتخدام كفداءة  وزيادة املتجددة الطاقات يف العاملي التوسع سهمويُ . االقتصادية
 دول مجيددع نشددجع اخلصددوص، وجدده علددى ومددن هددذا املنطلددق،. الفقددر ومكافحددة العمددل فددرص خلددق يف

 .لذلك وفقاً  وتكييفها املقررة وطنياً  مسامهاهتا مراجعة على العامل
 

 باعتبدداره فيجددي ترأسدده الددذ. بددون يف املندداخ تغددري مددؤمتر إىل ننظددر العددامل أحندداء مجيددع مددن الربملددانني حنددن .11
 الدددول ملصدداحل خدداص اهتمددام إيددالء يف رغبتنددا عددن هنددا ونعددرب بدداريس، اتفدداق تنفيددذ يف عالمددة بددارزة

 .ضعفاً  األكثر
**** 
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  بشأن إحاطة
 2017 لعام املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر يف الربملانية املسامهة
 (بعد الظهر 4 إىل 2.30 الساعة من) 2017 أكتوبر تشرين األول/ 16 االثنني

 الربملاين املركز ،مليت فانشكنال قاعة
 مذكرة مفاهيم

 

 املعدين املقبدل املتحددة األمدم مدؤمتر يف برملانيداً  اجتماعداً  الددويل الربملاين االحتاد منظّ يُ  السابقة، السنوات غرار على
 األملددداين، والربملدددان فيجدددي برملدددان مدددع باالشدددرتاك االجتمددداع هدددذا تنظددديم وجيدددر.(. COP 23) املنددداخ بتغدددري
 .بأملانيا بون يف 2017 نوفمرب/  الثاين تشرين 12 يف االجتماع يعقدوسُ 

 

 قبددل مددن املعينددان املشدداركان املقددرران أعددد وقددد. ختاميددة وثيقددة بددون يف الربملدداين االجتمدداع يعتمددد أن املتوقددع ومددن
 اخلتاميددة، للوثيقددة أويل مشددروع ،التددوايل علددى سددريوراتو إينيددا والسدديد هددون باربيددل السدديدة، وفيجددي أملانيددا برملدداين
التنميدددة جلندددة   وستسدددتمع. العامدددة اجلمعيدددة وتطبيدددق الددددويل الربملددداين لالحتددداد اإللكدددرتوين املوقدددع علدددى متددداح وهدددو

 .ومضمونه شكله بشأن اآلراء لتبادل الفرصة وستتاح ،األويل للمشروع عرض إىل املستدامة والتمويل والتجارة
/  األول تشددرين 27 حبلددول الدددويل الربملدداين االحتدداد أمانددة إىل اخلتاميددة الوثيقددة علددى التعددديالت إرسددال وينبغددي
 الدددويل الربملدداين االحتدداد وسدديقوم ،املشددروع علددى األخددرية اللمسددات املشدداركان املقددرران وسيضددع. 2017 أكتدوبر
 .بون يف االجتماع قبل اإللكرتوين موقعه على بنشره

 املنددددداخ تغدددددري تشدددددريعات يف العامليدددددة االجتاهدددددات" املعنونددددده الدراسدددددة عدددددن عدددددرض إىل أيضددددداً  اللجندددددة وستسدددددتمع
 غرانثدددام ومعهدددد الددددويل الربملددداين االحتددداد بدددني التعددداون يف آخدددر هامددداً  معلمددداً  الدراسدددة هدددذه وتعتدددرب". والتقاضدددي
 وأداة للربملددانيني مقديّ  مصددر وهددو. السياسدية والعلدوم لالقتصداد لندددن كليدة  يف والبيئدة املندداخ تغدري بشدأن للبحدوث
 تغدري بشدأن وطدين عمدل إىل بداريس اتفداق ترمجدة لضمان أوىل حامسة خطوة وهو - القوانني وضع عملية تسهل
 .املناخ

 :املتحدثون
 كليددة  والبيئددة، املندداخ تغددري بشددأن للبحددوث غرانثددام معهددد رئيسددية، حبددوث زميلددة أفريتشددنكوفا، ألينددا الدددكتورة 

 .لالقتصاد لندن
 والعشدرين الثالثدة الددورة يف الربملاين لالجتماع املشاركة املقررة األملاين، الربملان عضو هوهن، باربيل السيدة 

 .(COP 23) األطراف ملؤمتر
**** 
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 :من جدول األعمال( 5) البند  اخلاص القطاع إشراك حول( مناقشة 5
 

 حول نقاش
  املستدامة التنمية أهداف تنفيذ يف اخلاص القطاع إشراك

 املتجددة الطاقة يف جمال خاصة
 

 (مساءً  6.30 حىت الساعة 4.00من الساعة ) 2017 تشرين األول/ أكتوبر 16 اإلثنني
 الربملاين املركز ماليت فانكشنال، قاعة

 
 

 توضيحيةمذكرة 
 

 .جنيف يف 138العامة الددد   اجلمعية يف اللجنة تعتمدهسَ  الذ. القرار موضوع حول املناقشة هذه منظّ تُ 
 

 يتوقدف الديت الشاملة املستدامة التنمية لعملية األساس 2030 لعام املستدامة التنميةأرسى جدول أعمال  وقد
 هدذا يف حيدو. بددور اخلداص القطداع ويضدطلع. املصدلحة أصحاب مجيعمن قبل  النشطة املشاركة على جناحها
 دعميد أن هميكن فإنه واالبتكار، التكنولوجي للتطور حمركاً و  والعمالة، املال لرأس الرئيس املزود وباعتباره. الصدد
 .البيئة ومحاية ،االجتماعي اإلدماج ،االقتصاد. النمو

 

 بطريقدة األهدداف هدذه لتحقيدق اخلداص للقطداع التمكينيدة البيئدة تدوفر أن جانبهدا، مدن احلكومدات، على ويتعنّي 
 ،ماليددددة ،قانونيددددة أطددددر إىل حاجددددة هندددداك. املسددددتدامة التنميددددة ألهددددداف التحددددويلي األعمددددال جدددددول مددددع تتسددددق

 مددع أفضددل حنددو علددى اخلدداص القطدداع مصدداحل مواءمددة أجددل مددن ،والعدداملي الددوطين الصددعيدين علددى قويددة وتنظيميددة
 .املستدامة التنمية أهداف يف اجملّسدين املستدامة التنمية أعمال وجدول الفقر مكافحةخطة 

 

 اجلهدددات لنسدددبة تبعددداً  ،البلددددان بدددني كبدددرياً   تباينددداً  واخلددداص العدددام القطددداعني التشددداركية بدددني ونطددداق طرائدددق وتتبددداين
. والكبدددرية ،املتوسدددطة، الصدددغرية للمشددداريع النسدددبيةصدددص واحل ،الرمسيدددة الفاعلدددة اجلهدددات إىل الرمسيدددة غدددري الفاعلدددة
 لدددعم اسددتباقية سياسددات خددالل مددن الصددناعية قدددراهتا بندداء إىل اخلصددوص، وجدده علددى الناميددة، البلدددان وحتتدداج

 واجلهددات احملليددة الشددركات بددني أقددوى تددرزر أوجدده وإجيدداد ،الرمسددي غددري القطدداع يف واملتوسددطة الصددغرية املؤسسددات
 القطداع يف حرمانداً  الفاعلدة اجلهدات أكثدر بدني مدن وألهندنّ . الوطنيدة عدربالشدركات  ذلدك يف مبدا األجنبية، الفاعلة
 مدددن حمددددة جمموعدددة يددواجهن ،مشدداريع أصدددحاب يكددنّ  أن إىل اللددوا  يددرغ  أو يطمحدددن النسددداء فددإن اخلدداص،

 .املختلفة التمييز وأشكال الرتخيص، متطلباتإىل  االئتمان، على احلصول فرص حمدودية من التحديات،
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 احلكومدات قيدام إىل ماسدة حاجدة هنداك اإلنسدان، ورفداه األرض كوكدب  علدى املنداخ لتغدري اهلائدل األثر ضوء ويف
 ،معقولدددة وبأسدددعار ونظيفدددة موثوقدددة طاقدددة إىل االفتقدددار أن كمدددا.  النظيفدددة الطاقدددة تنميدددة بتعزيدددز اخلددداص والقطددداع
 .الطهي وقود أو الكهرباء إىل الناس من املليارات يفتقر حيث التنمية، أمام رئيسية عقبة يشكل

 

 االنبعاثددات املنخفضددة ذات والتكنولوجيددات املتجددددة املددوارد أسدداس علددى للطاقددة نظددام إىل االنتقددال شددأن ومددن
 الدذين نيمسدتقطب بد عدامل ويف. اإلنسدان رفداه وحيسدن ،والعمالدة النمدو يعدزز واالقتصاد، البيئة من كالً   يفيد أن
 فدددإن امللوثدددة، الطاقدددة مصدددادر إىلأولئدددك الدددذين يسدددهل هلدددم الوصدددول و  ،النظيفدددة الطاقدددة علدددى متامددداً  حيصدددلون ال

 البلددان بدني فيمدا املسداواة عددم أوجده مدن احلدد يف أيضداً  يسداعد أن ميكدن املتجدددة الطاقدة مصادر إىل االنتقال
 .املستدامة التنمية أهداف من/ 10رقم / اهلدف مع يتفق مبا وداخلها،

 

 :التالية املسائل املناقشة وستتناول
 التنميددة أعمددال جدددول يف اخلدداص القطدداع( إلشددراك ماليددة وغددري ماليددة) فعاليددة األكثددر الطرائددق هددي مددا 

 املستدامة؟
 املتجددة؟ الطاقة جمال يف وخاصة اخلاص، القطاع لتنميةمتكينية  بيئة يهّي  الذ. ما 
 الصددددغرية املؤسسدددات أ.) اخلددداص القطددداع يف الفاعلدددة اجلهدددات مجيدددع إشدددراكأن يكدددون  ميكدددن كيدددف 

متثيددددل و ( الرمسيددددة وغددددري الرمسيددددة الفاعلددددة واجلهددددات والتعاونيددددات، الوطنيددددة،عددددرب  والشددددركات واملتوسددددطة،
 ؟السياسية عمليةال يفبصورة عادلة  ، ممثالً مصاحلها

 كدنمي وكيدف ،الرمسدي وغري الرمسي القطاعني يف األعمال رائداتاالحتياجات اخلاصة بالنساء  هي ما 
 فعالية؟ أكثر حنو على إشراكهنّ 

 فيها؟ واالستثمار املتجددة الطاقات استخدام على اخلاص القطاع حتفيز ميكن كيف 
 

 :املتحدث
 املتجددة للطاقة الدولية الوكالة الربامج، موظفي كبري  ويتمان، أدريان السيد 
 :املقرران
 بلجيكا الشيوخ، جملس عضو غريفرو.، أندريس السيد 
 تنامفي الوطنية، اجلمعية عضو آنه، كووك  دونغ السيد 
 

**** 
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 :(من جدول األعمال 6مشروع الوثيقة اخلتامية ) البند ( 6

 
 حلقة نقاش

 الصحّية املعايري أعلى لتحقيق والبحث العلم استخدام
 (مساء 6.30 - 4.30) 2017 أكتوبر/  األول تشرين 17 الثالثاء

  سكيتشتافريقصر  ،1قاعة رقم 
 
 توضيحيةمذكرة 

 

 علدى بده ماملسدلّ  مدن أنه بيدَ . معىن ذات عامة ةصحيّ  سياسة هناك تكون أن الصعب من علمية،ال عرفةامل بدون
 ةصدحيّ  سياسدة وضدع يعوقدان السياسدية، التحدديات عدن فضدالً  والفهدم، املعرفدة تبادل كفاية  عدم أن متزايد حنو

 والسياسددات القددوانني تكددون أن وضددمان الفجددوة هددذه سدددّ  يف رئيسددي بدددور الربملانددات وتضددطلع. معددّززة باألدلددة
 .قوية علمية بنتائج باستمرار مسرتشدة تنفيذها، عن فضالً  ،الصحّية

 

 علددى واجملتمعددات البلدددان وسدداعدت العامليددة، التنميددة يف األخددرية التطددورات طليعددة يفتددأ   الصددحّية البحددوثإن 
 املهمشددني السددكان احتياجددات ذلددك يف مبددا ،العدالددة الصددحّية علددى مددؤخراً  الرتكيددز نمّكدد وقددد. والنمدداء االزدهددار
 احليدداة قيددد علددى البقدداء مددن اجملتمددع قطاعددات مددن وغددريهم والشددباب واألطفددال النسدداء مددن املاليددني والضددعفاء،
 .هام اجتماعي أثر له اناألمر الذ. ك إمكاناهتم، كامل  إىل والوصول

 

 شدرط اأهند كمدا.  املسدتدامة التنميدة مدن يتجدزأ ال جدزء هدي العلميدة املعرفدة هبا تسرتشد اليت القرار صنع عملية إن
 .واملساءلة الدعوة، التمويل، التشريعات، السياسات، وضع ذلك يف مبا الربملاين، للعمل مسبق
 

 اآلتية: ةالرئيس املسائل النقاش حلقة وستتناول
 

 العلدددددم" بدددددني متأصدددددل تدددددوتر هنددددداك هدددددل السياسدددددية؟ السددددداحة علدددددى العلميدددددة األدلدددددة مكدددددان هدددددو مدددددا "
 الربملانية؟ املناقشة يف والرأ. األدلة من الصحيح املزيج على حنصل كيف  ؟"السياسة"و
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 الدديت املعلومددات علددى النددواب حيصددل كيددفو  البحددث؟/  العلددم جمتمددع مددع صددالتال الربملددان ميقدديّ  كيددف 
 مستنرية؟ قرارات الختاذ إليها حيتاجون

 قو.؟ أخالقي بعد ذات اسةحسّ  ةصحيّ  قضايا الربملانات عاجلت كيف 
 بشدددأن األدلدددة إلددد  املسدددتندة القدددرارات اختددداذ وتشدددجيع الدقيقدددة غدددري املعلومدددات خمددداطر مکافحدددة کيفيدددة 

 واإلجنابية؟ اجلنسية والصحة التحصني مثل قضايا
 حدداالت التفشددي  مددن نددتعلم أن ميكننددا مدداذا والناشددئة؟ القائمددة األوبئددة علددى للددرد مسددتعدة البلدددان هددل

 األخرية؟
 بلداهنا؟ يف قوية حبثية/  علمية حتتية بنية لبناء الربملانات به قامت الذ. ما 

 انتخاب املكتب: (7
يدتم انتخداب أعضداء مكتدب اللجندة  ،اللجدان الدائمدة الئحدة مدن  ،7مدن القاعددة  ،4للفقرة تطبيقاً   

 املشاركة يف التصويت. باألغلبية املطلقة لألصواتأو إعادة انتخاهبم 
 .اللجنة مبلء الشواغر املوجودة يف املكتب، بناًء على املقرتحات املقدمة من اجملموعات اجليوسياسيةستقوم 

 وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم: ،ومناصبهم ،وفيما يلي أمساء أعضاء املكتب
 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 

/ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس  آذار كمبوديا السيدة س.تيولونغ الرئيس
2016 

/ أكتددوبر  تشددرين األول
2018 

 

/ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس  آذار مايل السيد أ.سيزيه نائب الرئيس
2016 

  2018/ مارس  آذار

/ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس  آذار مايل السيد أ.سيزيه اإلفريقيةاجملموعة 
2016 

 نائب الرئيس  2018/ مارس  آذار

     شاغر
  2020/ مارس  آذار  زميبابو. السيدة ج.مهلنغا

 
 اجملموعة العربية

 
 
 
 

الدددددددكتور خليددددددل عبددددددد   
 علي

  2018/ مارس  آذار  الكويت

السددددددددددديدة وفددددددددددداء بدددددددددددين 
 مصطفى

نيسددددددددددددددددددان / أبريددددددددددددددددددل  األردن
2017 

  2021/ مارس  آذار

  2020/ مارس  آذار  السودان السيد األمني حسن آدم
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جمموعاااااااااااة آسااااااااااايا 
 واحمليط اهلادئ

  2018/ مارس  آذار  سرتالياأ السيدة ن.مارينو
/ أكتددددوبر تشددددرين األول  اهلند السيد ن. سينغ

2019 
 

/ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس  آذار كمبوديا السيدة س.تيولونغ 
2016 

/ أكتددوبر  تشددرين األول
2018 

 الرئيس 

مجهوريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  السيدة ز.غريسياين جمموعة أوراسيا
 مولدوفيا

  2020/ مارس  آذار 

  2020/ مارس  آذار  يةاالحتادروسيا  السيدة ل.غومريوفا
/ أكتددوبر  تشددرين األول  زستانيقريغ السيد س. تورزنبغوف

2020 
 
 

 
جمموعددددددددددددة أمريكددددددددددددا 
الالتينيدددددددددة ومنطقدددددددددة 

 البحر الكارييب

 
 هيبريأ. السيد ل. 

 
 أوروغوا.

  
/ أكتددوبر  تشددرين األول
2019 

 

/ أكتددوبر  تشددرين األول  بريو السيد ر. ف. أكينا نونيز
2019 

 

     شاغر
 

 +12 جمموعة
  2018/ مارس  آذار  الدمنارك و. هافالسيد أ

  2020/ مارس  آذار  السويد السيدة ت.ليندبرغ
 السيدة س.دنيكا

 
  2021/ مارس  آذار  رومانيا

يف اللجنااااااة  مقااااااررا
خاااااااااالل اجلمعياااااااااة 

138 

    بلجيكا السيد أندريس غريفرو.
     الحقاً  سيتم حتديده
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III)  جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان: -اللجنة الدائمة الثالثة 
 

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

اليت للعضو األصيل، وليس له حق التصويت إال يف  هانفسوللعضو البديل حقوق الكالم  وعضو بديل.
 العضو األصيل.حالة غياب 
 
 اجللسات: (2

 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحديوم  ،للجنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان اجللسة األوىلتنعقد 
 .18:30وحىت الساعة  14:30، ومن الساعة 13:00وحىت الساعة  ،9:30من الساعة   ،2017

من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 16 اإلثننييوم  ، فستنعقد اجللسة الثانيةأما 
 .13:00وحىت الساعة  ،9:30

من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاء، فستنعقد  يوم الثالثةاجللسة أما 
 .16:00وحىت الساعة  ،14:30
 

/  تشرين األول 16 اإلثننييوم  اإلنسانالدائمة للدميقراطية وحقوق  جلسة مكتب اللجنةوتنعقد 
 .16:30وحىت الساعة  14:30من الساعة   2017 أكتوبر
 

 مشروع جدول األعمال: (3
 ستناقش اللجنة يف اجتماعاهتا جدول أعمال يتضّمن البنود اآلتية:

 
 .األعمال جدول إقرار .1
 الربملاااين لالحتاااد 136 الااااااجلمعيااة العامااة  خااالل عقاادت الاايت اللجنااة لاادورة املااوجز احملضاار علااى املوافقااة .2

 .(2017 أبريل/  نيسان) دكا يف الدويل
 انتخاب املكتب. .3

 .سياسيةيو اجل اجملموعات من مقرتحات إىل استناداً  املكتب، يف القائمة الشواغر اللجنة ستمأل
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 .الدميقراطية بشأن العاملي ل عالن العشرين السنوية الذكرى: تنوعنا مشاركة 4.
 

 .املشاركني املقررين جانب من توضيحيةال واملذكرة القرار مشروع عرض (أ)
 .القرار مشروع حول مناقشة (ب)
 .العامة اجللسة يف القرار مشروع واعتماد صياغة (ج)
 .الدويل الربملاين لالحتاد 137 الددد للجمعية العامة مقرر تعيني (د)

 
 .املقبلة العامة للجمعيات التحضريية األعمال .5

 .اللجنة هستعدّ  الذ. التايل القرار موضوع (أ)
 .الدويل الربملاين لالحتاد 138 العامة الددد اجلمعية يف اللجنة أعمال جدول (ب)
  
 .مايستجد من أعمال .6

 
 

 :إعداد مشاريع القرارات واختيار بنود جدول األعمال (4
اللجنة الدائمة املعنيدة بالدميقراطيدة وحقدوق اجلدول الزمين املؤقت إلعداد مشروع القرار املقدم إىل  (5

 هو كما يلي:اإلنسان 
 .اجتماع عمل بني املقررين يف جنيف 2017حزيران/ يونيو  1-2
إىل  توضددديحيةاملوعدددد النهدددائي للمقدددررين لتقددددمي مشدددروع القدددرار واملدددذكرة ال 2017 متوز/ يوليو 1

 .أمانة االحتاد الربملاين الدويل
املوعدددد النهدددائي للربملاندددات األعضددداء لتقددددمي مقرتحدددات لتعدددديل مشدددروع  2017 أيلول/ سبتمرب 30

 .القرار
 تشدددددددددددددددرين األول/ أكتدددددددددددددددوبر 14-17

2017 
تقددوم اللجنددة مبناقشددة مشددروع القددرار، وتعديلدده واعتمدداده؛ ويقدددم املقددرران 

 .املشاركان مشروع القرار، كما يقدمان املشورة أثناء عملية الصياغة
 .لالحتاد الربملاين الدويل رمسياً القرارات 137تعتمد اجلمعية العامة الددد  2017أكتوبر  /تشرين األول 18
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وميكدددن جلميدددع األعضددداء أن يسدددهموا يف صدددياغة القدددرارات عدددن طريدددق تقددددمي مدددداخالت خطيدددة مدددوجزة )املدددادة 
إىل اللجندة الدائمدة  ملدداخالت اخلطيدةلتقددمي اوقدد انقضدى املوعدد النهدائي  من قواعد اللجدان الدائمدة(. 13.1

شددجع األعضدداء علددى تقدددمي مسددامهات (. ويُ 2017أبريددل  /نيسددان 30اإلنسددان ) املعنيددة بالدميقراطيددة وحقددوق
حددول صددون السددالم كوسدديلة  نيملشدداريع القددرارات الدديت سددتعتمدها اللجنددة الدائمددة املعنيددة بالسددالم واألمددن الدددولي

عنيدددة بالتنميدددة املسدددتدامة والتمويدددل والتجدددارة يف اجلمعيدددة العامدددة لتحقيدددق التنميدددة املسدددتدامة، واللجندددة الدائمدددة امل
تنفيدذ أهدداف التنميدة ( بشأن إشراك القطداع اخلداص يف 2018مارس  /آذار) 138لالحتاد الربملاين الدويل الدد 

ال سددديما يف جمدددال الطاقدددة املتجدددددة. واإلسدددهامات اخلطيدددة املقدمدددة ملشددداريع القدددرارات هدددذه موضدددع املسدددتدامة، 
 .2017سبتمرب  /أيلول 29يف موعد أقصاه ترحيب 

 

ووفقدداً لقواعددد اللجددان الدائمددة، ينبغددي تقدددمي مقرتحددات حددول البنددود الدديت سددتنظر فيهددا اللجددان الدائمددة قبددل يددوم 
ينبغدي علددى األعضدداء الدذين يرغبددون بددذلك، أن  ،واحدد مددن اجتمدداع مكتدب اللجنددة الدائمددة. وعلدى هددذا النحددو

 /تشددرين األول 15حددىت موعددد أقصدداه يقدددموا مقرتحدداهتم حددول البنددود املعنيددة إىل أمانددة االحتدداد الربملدداين الدددويل 
 واليت ستنظر فيها اللجنة الدائمة املعنية بالدميقراطية وحقوق اإلنسان. 2017أكتوبر 

ورات اليت جيريها مكتب اللجنة الدائمة املعنية قبل اختاذ قرار هنائي وستكون هذه املقرتحات األساس للمشا
من قبل اللجنة الدائمة. وعند النظر يف املقرتحات حول البنود املعنية اليت ختضع للمناقشة يف اجلمعيات 

تلك العامة املستقبلية، جيوز للمكتب أن يوصي بواحد من املقرتحات، أو أن جيمع بني مقرتحني أو أكثر من 
اليت تتعامل مع املوضوع نفسه أو املواضيع ذات الصلة يف بند واحد، أو أن يطرح بنداً معنياً آخر أو أن يقرر 

 الدائمة. اللجنةتقدمي أكثر من مقرتح إىل 

  :ل عالن العاملي بشأن الدميقراطية 20الذكرى  ( 5
 

  20 الااا الذكرى: تنوعنا مشاركة
 الدميقراطية بشأن العاملي ل عالن

 ،املشاركني املقررين من مقدمة توضيحية مذكرة
 ،(هولندا) شريفر.ن والسيد ،(اهلند) ديف.س السيدة

 (روسيا االحتادية) أوماخانوف.إ والسيد
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 اعتمداده املقدرتح الدميقراطيدة، بشدأن العداملي لإلعدالن العشدرين السدنوية الدذكرى: تنوعندا مشداركة :هدو القرار . 1
 حلقددوق العدداملي اإلعددالن ،املتحدددة األمددم ميثدداق إىل سدتندي الدددويل، الربملدداين لالحتدداد 137 دددددالالعامددة  اجلمعيدة يف

 والثقافيدة، ،االجتماعيدة ،االقتصدادية واحلقدوق والسياسدية املدنيدة بداحلقوق اخلاصدني الددوليني العهددين ،اإلنسان
 برنددامج إعددالنو  األقليددات بشددأن املتحدددة األمددم إعددالن املددرأة، ضددد التمييددز أشددكال مجيددع علددى القضدداء اتفاقيددة
 االحتداد قدرارات قبدل مدن منتظمة بصورة بالدميقراطية تتعلق قضايا أثريت وقد. اإلنسان حقوق بشأن فيينا عمل
 الدميقراطيدة املعدايري ،(2005) املددين اجملتمدع ،(2004) اإلنسدان حبقدوق املتعلقدة تلدك فيها مبا الدويل الربملاين

العمليدددددة  يف الشدددددباب مشددددداركة ،(2009) املعلومدددددات يف واحلدددددق التعبدددددري حريدددددة ،(2007) العامليدددددة االنتخابيدددددة
 ،(2015) الرقمددي العصددر يف الدميقراطيددة ،(2013) الدميقراطيددة يف املددواطنني مشدداركة ،(2010)الدميقراطيددة 
 اإلنسددددان وحقددددوق الدميقراطيددددة علددددى اإلرهدددداب يشددددكله الددددذ. والتهديددددد ،(2016) للمددددرأة السياسددددية املشددداركة

 اجلندريددة لالعتبددارات مراعيددة برملانددات أجددل مددن للعمددل الدددويل الربملدداين االحتدداد خطددةباإلضددافة إىل  ،(2016)
(2012.) 
 

 جلسددة أثندداء قدددمت الدديت والربملددانيني، اخلددرباء مسددامهات إىل القددرار إعددداد لدددى نو املشددارك نو املقددرر  اسددتند . 2
 نو املقدددرر  ويدددود(. 2017 أبريدددل/  نيسدددان ا،دكددد) الددددويل الربملددداين الحتدددادل 136العامدددة الدددددد  معيدددةاجل يف اسدددتماع
 مشدروع صدياغة علدى سداعدهتم الديت الثاقبدة ورؤاهدم القيمدة إسدهاماهتم علدى املعنيدني مجيدع او يشكر  أن نو املشارك
 املباشدرة اعتباراتده علدى جنيدف يف العليدا الدراسدات معهد من ليبيتش أندريه األستاذ شكر أيضاً ن ويوّدو . القرار

/  حزيددران 1 يف املعقددود املشدداركني املقددررين اجتمدداع خددالل أثددريت الدديت للدميقراطيددة احلديثددة للمشدداكل وامللموسددة
 .2017 ويوني

 

 نو املقددددرر  ويشددددري. للشددددعب ممثلددددني بوصددددفهم ةالوطنيدددد الربملاندددداتالربملددددانيني و  مباشددددربشددددكل  القددددرار ناشددددد. ي3
 احلكومدددة، يف الشدددعب إرادة جتسدددد للدميقراطيدددة، املركزيدددة املؤسسدددة بوصدددفها اليدددوم، الربملاندددات أن إىل ناملشددداركو 
 أن ميكددددن الربملانددددات وأن الشددددعوب، الحتياجددددات حقدددداً  ستسددددتجيب الدميقراطيددددة بددددأن التوقعددددات مجيددددع وحتمددددل
 ليسددت االنتخابددات أن كمددا.  اليوميددة حيدداهتم يف الندداس واجههدداي الدديت إحلاحدداً  األكثددر املشدداكل حددل يف تسدداعد
 اجلهداز اتالربملاند وبوصدف. احلقيقدي والتمثيدل الدميقراطيدة إرسداء لعمليدة فقط بداية ولكنها بذاهتا قائمة أحداثاً 

 وباعتبارهددا. بسددرعة املتغددرية وظروفدده احتياجاتدده مددع اجملتمددع قددوانني مالءمددة مهمددةتتددوىل  افإهندد الددرئيس، التشددريعي
  سداءلةختضدع ملو  شدفافة احلكومدات تكدون أن ضدمان عدن مسدؤولة فهي احلكومة، على باإلشراف املكلفة اهليئة
 .الشعب أمام كاملة
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بدددني  التقليدددد. الفصدددل إطدددار ويف. واملسددداءلة ،والتوازندددات ،الضدددوابط مدددن نظدددام إىل حتتددداج . إن الدميقراطيدددة 4
 ةأيّد يف مركزيدة مبكاندة حبريدة، املنتخبة اهليئة بوصفه الربملان، يتمتع - والقضائية والتنفيذية التشريعية - اتلسلطا

 الددذا  احلكدم حتقيددق يدتم خالهلددا ومدن الشددعب، إرادة عدن التعبددري خالهلدا مددن يدتم الدديت املؤسسدة وهددف. دميقراطيدة
ويُعددّد . األخددرى احلكومددة فددروع مددع التعامددل عندددمتثلدده  الربملاندداتفددإن  لشددعب،ا ممثلددة لوبصددفته. عمليدداً  الشددعيب
 عتبددداراتاال مدددن ،بكامدددل تنوعددده ا للشدددعبمتثيلهددد ومددددى احلديثدددة، العالقدددات يف الوسددداطة دور أداء يف اجناحهددد
 .حديثة دميقراطية ةأليّ  امةاهل
 

فإهنددا متثددل  ومددن خددالل وجددود األحددزاب السياسددية  وإمنددا فحسددب، كددأفراد  املددواطنني متثددل ال الربملاندداتإن  . 5
 علدى ناملشداركو  نو املقدرر  واتفدق. الواسدعة االجتاهدات بعدض وتعزيز املشرتكة املصلحة خلدمة جمتمعني أفراداً  أيضاً 
 .لالستمرار وقابل حيو. دميقراطي لنظام ضرورية السياسية األحزاب أن

 

 الربملددداين االحتددداد عدددن الصدددادر للدميقراطيدددة العددداملي اإلعدددالن بأمهيدددة تامددداً  اعرتافددداً  نو املشدددارك نو املقدددرر  يعدددرتف . 6
. العدداملي الربملدداين جملتمددعلإلعددالن مددن قبددل ا النطدداق الواسددع باالسددتخدام لمدداً ويأخددذون ع ،1997 لعددام الدددويل
 يف املبددني النحددو علددى املؤسسددات مددن وجمموعددة أداة مثاليددة هددي الدميقراطيددة أن علددى نو املشددارك نو املقددرر  ويتفددق
 .الدميقراطية بشأن العاملي اإلعالن

 

 حصددرياً  امتيددازاً  ليسددت الدميقراطيددة وأن العددامل، يف للدميقراطيددة وحيددد منددوذج يوجددد ال أندده علددى القددرار يددنص . 7
 دون الثقافيدددة، واخلصدددائص اخلدددربات تندددوع تعكدددس الدميقراطيدددة وأن منطقدددة، أو بلددددان جمموعدددة أو ،واحدددد لبلدددد

 .دولياً  هبا املعرتف واملعايري والقواعد املبادئ اخلروج عن
 

 الرقميدة اإلعدالم وسدائلف. احلدديث العدامل يف جديدة حتديات تواجه الدميقراطية أن نو املشارك ناملقررو  ريذكّ  .8
 محايددة إىل احلاجدة يؤكدد أن العدامل علددى ويتعدني. جديددة هتديدداتو  فددرصل مصدادرهدي  االجتماعيدة والشدبكات
 .واستخدامها الشخصية البيانات عن اإلفصاح حتديد يف واحلق اخلصوصية يف األساسي احلق وتعزيز

 

. القددرار صددنع عمليددة يف واملددرأة الرجددل بددني املسدداواة لتحقيددق جهودهددا تكثيددف علددى الربملانددات القددرار حيددثّ  . 9
 إىل 2015 عدددام يف باملئدددة 22.6 مدددن الوطنيدددة الربملاندددات يف للمدددرأة العددداملي املعددددل ارتفدددع املثدددال، سدددبيل فعلدددى
 املقاعدددد مدددن باملئدددة 16.8 تشدددغل املدددرأة كاندددت  سدددنوات، عشدددر وقبدددل. 2016 عدددام هنايدددة حبلدددول باملئدددة 23.3
 يف اسدددتقر قدددد التقددددم معددددل أن بيددددَ . املاضدددي العقددددخدددالل  باملئدددة 6.5 قددددرها بزيدددادة أ. العدددامل، يف الربملانيدددة
. السياسددة يف اجلنسددني بددني التددوازن حتقيددق أجددل مددن جبددارة جهددود بددذل إىل احلاجددة يؤكددد مددا األخددرية، السددنوات

 لتنفيددذ جهودهددا جتديددد إىل الدددويل الربملدداين الحتدداديف ا األعضدداء الربملانددات نو املشددارك نو املقددرر  يدددعو القددرار، ويف
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 الدددويل الربملدداين االحتدداد عمددل خطددة وكددذلك بالدميقراطيددة، املتصددلة الدددويل الربملدداين االحتدداد قددرارات مجيددع أحكددام
 تقداريروتقددمي  رصددعمليدة ب يقدوم أن الددويل الربملداين االحتاد إىل ويطلب ،دريةاجلن لالعتبارات املراعية للربملانات
 .الدميقراطية لتعزيز الشاملة املنظمة اسرتاتيجية من كجزء  احملرز التقدم حول بانتظام

 

 اهلدددف – للدميقراطيدة التاليدة املسدتدامة التنميددة أهدداف حتقيدق أمهيدةعلددى  جمددداً  نو املشدارك ناملقدررو  يؤكدد. 10
 السدالم) /16رقدم / واهلدف( املساواة عدم أوجه مناحلد ) / 10رقم / واهلدف ،(اجلندرية املساواة)/ 5رقم /
 أيضدداً  الدميقراطيددة املبددادئ تطبيددق ضددرورة علددى كددذلك  نو املشددارك نو املقددرر  ويؤكددد(. القويددة واملؤسسددات والعدددل
 بشددأن العدداملي اإلعدالن مددن خمصدص جددزء يف الدوارد النحددو علدى الدوليددة، واملنظمدات الدددول بدني العالقددات علدى

 .الدميقراطية
 

 الربملاندات ونويشدجع ،التمثيليدة والدميقراطيدة املباشدرة الدميقراطيدة بدني التدوتر إىل نو املشدارك ناملقدررو  شري. ي 11
 الربملداين االحتداد يواصدل أن ضدرورة جديدد مدن القدرار ويؤكدد. املسألة هذه معاجلة سبل عن البحث مواصلة على
 .الرشيد احلكمضمان و  الدميقراطية تعزيز إىل الرامية الربملانات جهود دعم الدويل

 

 مفتدوح، كمنتددى  البدايدة مندذ ،1889و عدام يونيد/  حزيدران 30 يف الددويل، الربملداين االحتداد نش أُ  قدل . 12
 وبوجدددود. اآلراء وتبدددادل االجتمددداع املختلفدددة السياسدددية واألحدددزاب البلددددان خمتلدددف مدددن للربملدددانيني ميكدددن حيدددث
. الدميقراطيدة حندو العداملي التوّجده يعكدس ما ينمو، الدويل الربملاين االحتاد يزال ال ،2017 عام يف عضواً  173
 دراسدة إىل املتحددة األمدم قدرار يددعو لده، مجعيدة أولانعقداد و  الددويل الربملداين االحتدادنشداء بإ االحتفال إطار ويف

 .للنظام الربملاين دولياً  يوماً  يونيو/  حزيران 30 تسمية يوم إمكانية
 

 املشاركني: املقررين من مقدم قرار مشروع
  ،(اهلند) ديف. س السيدة 

 (روسيا االحتادية) أوماخانوف.إ والسيد ،(هولندا) شرييفر.ن والسيد
 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 137 العامة الددد اجلمعية إن
 وإذ ،1997 لعدام الددويل الربملداين االحتداد عدن الصدادر الدميقراطيدة حدول العاملي اإلعالن بأمهية تعرتف إذ( 1)

 العاملي، الربملاين جملتمعلإلعالن من قبل ا النطاق الواسع باالستخدام علماً  تأخذ
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 عامليدددةهدددي قضدددايا  القدددانون وسددديادة ،اإلنسدددان وحقدددوق ،الدميقراطيدددة أن علدددى جديدددد مدددن تؤكدددد كمدددا أهندددا( 2)
 السيادة، ذات الدول لشرعية كمصدر  الشعب بإرادة وتعرتف ،بعضاً  بعضها ويعزز ومرتابطة

 

 املدنيدددددة بددددداحلقوق اخلاصدددددني الددددددوليني والعهددددددين اإلنسدددددان، حلقدددددوق العددددداملي اإلعدددددالن اعتبارهدددددا يف وتضدددددع( 3)
 املدرأة، ضدد التمييز أشكال مجيع على القضاء واتفاقية والثقافية، واالجتماعية ،االقتصادية واحلقوق والسياسية،
 ،هوبرناجم اإلنسان حقوق بشأن فيينا عمل وإعالن األقليات، بشأن املتحدة األمم وإعالن

 

 الشدراكة ذلدك يف مبدا الدميقراطيدة، حدول العداملي اإلعدالن يف الدواردة األساسدية العناصدرعلى  وتعيد التأكيد( 4)
 واإلعدددالم والنزيهدددة، احلدددرة واالنتخابددات املسدددتقل، والقضددداء اجملتمدددع، شددؤون إدارة يف واملدددرأة الرجدددل بدددني احلقيقيددة
 املهمشة، أو الضعيفة والفئات األقليات حقوق ومحاية الربملانية، والرقابة واجملاين، املفتوح
 
 ،(2004) اإلنسدان حبقدوق املتعلقدة القدرارات فيهدا مبدا الددويل، الربملداين لالحتداد احلالية القرارات إىل وتشري( 5)

 يف واحلددددددق التعبددددددري وحريددددددة ؛(2007) العامليددددددة واالنتخابيددددددة الدميقراطيددددددة واملعددددددايري ،(2005) املدددددددين واجملتمددددددع
 الدميقراطيددة يف املددواطنني ومشدداركة ،(2010) الدميقراطيددة العمليددة يف الشددباب ومشدداركة ،(2009) املعلومددات

 الددذ. التهديددد(، و 2016) للمددرأة السياسددية واملشدداركة ،(2015) الرقمددي العصددر يف والدميقراطيددة ،(2013)
 الددددويل الربملددداين االحتددداد عمدددل خطدددة وكدددذلك ،(2016) اإلنسدددان وحقدددوق الدميقراطيدددة علدددى اإلرهددداب يشدددكله
 ،(2012) اجلندرية لالعتبارات املراعية للربملانات

 

 بشددأن العدداملي اإلعددالن يف جدداء كمددا  الدميقراطيددة، وأن ،للدميقراطيددة وحيددد منددوذج يوجددد ال أندده تالحددظ وإذ( 6)
 ،دولياً  هبا املعرتف واملعايري املبادئ عن التخلي دون الثقافية، واخلصائص اخلربات تنوع تعكس الدميقراطية،

 

 احلكدددم أمهيدددة إىل االنتبددداه وتوجددده املسدددتدامة، والتنميدددة الدميقراطيدددة بدددني الوثيقدددة العالقدددة أيضددداً  تالحدددظ وإذ( 7)
 ،2030 لعام املستدامة التنمية وخطة املستدامة التنمية أهداف لتحقيق الدميقراطي

 

 وميكدددن ،وشدددفافة ،متثيليدددة مؤسسدددات إىل واحلاجدددة الدميقراطيدددة، يف للربملاندددات املركدددز. الددددور علدددى مؤكددددة( 8)
 املستويات، مجيع على وفعالة ،للمساءلة وخاضعة ،إليها الوصول

 

 مجيددددددع علدددددى احلكومددددددة أنشدددددطة ويف الدميقراطيدددددة العمليددددددة يف النشدددددطة املدددددواطنني مشدددددداركة تعزيدددددز يف راغبدددددة( 9)
 السياسي، القرار صنع يفالرجال والنساء  بني املساواة بتحقيق وااللتزام الشباب، ذلك يف مبا املستويات،
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عرضدة  احلكومدات إبقداء علدى ويسداعد حبريدة يعمدل قدو. مددين جمتمدع لوجود احليوية األمهية لىمؤكدة ع( 10)
 العلميدة املعرفدة إىل والوصدول واجملانيدة، املفتوحدة اإلعالم ووسائل الفعالة، السياسية األحزاب وكذلك ،للمساءلة
 تدددددفق حبريدددة تسددددمح الددديت لدميقراطيددددةل الزاويدددة حجددددر هدددي التعبددددري حريدددة أنعلددددى  جديدددد مددددنتؤكدددد و املسدددتقلة،
 األفكار،

 

 عدددن فضدددالً  الرقميدددة، اإلعدددالم وسدددائط تقددددمها الددديت الدميقراطيدددة للمشددداركة اجلديددددة الفدددرص تالحدددظ وإذ( 11)
 يف احلدددق مثدددل ،هددداوتعزيز  األساسدددية احلقدددوق محايدددة إىل احلاجدددةعلدددى  وتؤكدددد تقددددمها، أن ميكدددن الددديت التحدددديات
 ،واستخدامها اخلاصة الشخصية البياناتعن  اإلفصاح حتديد يف واحلق اخلصوصية

 بدددالغ عددن تعددرب وإذ الدميقراطيدددة، متكددني يف انرئيسدد عنصدددران مهددا واألمددن السدددلم أن أيضدداً  تالحددظكمددا (12)
 وحقدددوق الدميقراطيدددة علدددى القضددداء إىل يهددددف الدددذ. أشدددكاله، جبميدددع واإلرهددداب العنيدددف التطدددرف إزاء قلقهدددا
 واألمن، للسلم هتديداً  ويشكل األساسية، واحلريات اإلنسان

 

 يف واإلقليميددة الدوليددة للمنظمدات اهلددام والدددور الدوليدة، العالقددات يف الدميقراطيددة املبدادئ بأمهيددة وتعدرتف( 13)
 املبادئ، هبذه التمسك

 

/ أيلددول 15 بتسددمية 2007 لعددام 7/62 رقددم املتحدددة لألمددم العامددة اجلمعيددة قددرار اتأييددده عددن وتعددرب( 14)
 للدميقراطية، دولياً  يوماً  سبتمرب

 

 يف تسدهم للحكدم، نظاماً  بوصفها الدميقراطية، وأن عاملية، قيمة الدميقراطية أن جديد من تؤكد  .1
 وحتسددني وسددلمية، منفتحددة جمتمعددات وتنميددة الفقددر، علددى والقضدداء البشددرية، اإلمكانيددات حتقيددق

 األمم؛ بني العالقات

 وحقدددوق ،القدددانون سددديادة مبدددادئ احدددرتام يقتضدددي دميقراطدددي جمتمدددع بنددداء أن علدددى التأكيدددد تعيدددد  .2
 املهمشة؛ أو الضعيفة والفئات األقليات ومحاية ،اجلنسني بني واملساواة اإلنسان

 

 املنصددوص والقدديم املبددادئ لدددعم إجددراءات اختدداذ إىل العامددة املؤسسددات ومجيددع الربملانددات تدددعو  .3
 الدميقراطية؛ بشأن العاملي اإلعالن يف عليها

 

 والقضدددائية ،والتنفيذيدددة ،التشددريعية السدددلطات بددني السدددلطات تدددوازن أمهيددةعلدددى  جديددد مدددن تؤكددد .4
 التشدريع، خدالل مدن القضدائية والسلطة الربملانات استقالل ضمان أمهيةعلى  تشددو  للحكومة،
 التنفيذيدة السدلطة، ونفقدات وإدارة ،سياسدات علدى اإلشدرافية قددرهتا تعزيدز على الربملانات وحتثّ 
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 والتوازنات؛ الضوابط نظام من كجزء
 

 املدواطنني مشداركة تعزيدز أجدل مدن احلكومدة يف االنفتاح من مزيد على العمل إىل الربملانات تدعو .5
 مشداركة لتيسدري عملهدا أسداليب حتدديث مواصدلة علدى الربملاندات وتشجع الدميقراطية، العملية يف

 ؛مداوالهتا يف العاديني واملواطنني املدين اجملتمع
 

 عمليدددة يف واملدددرأة الرجدددل بدددني املسددداواة حتقيدددق إىل الراميدددة جهودهدددا تكثيدددف علدددى الربملاندددات حتدددثّ  .6
 إجددراءات إدخددال طريددق عددن ذلددك يف مبددا احليدداة، جمدداالت مجيددع يف املسدداواة وضددمان القددرار صددنع
 يف اجلنسددددني بددددني املسدددداواة يكفددددل مبددددا ،املوازنددددات وختصدددديص والتشددددريعات السياسددددات يف إجيابيددددة
مبدددا  اجلنددددر. ملنظدددورا مراعيدددة دميقراطيدددة بعمليدددات القيدددام وضدددمان العمليدددة، املمارسدددة ويف القدددانون

 ؛يتضمن مشاركة املرأة واحرتام وجهة نظرها
 

 والربملان؛ السياسة يف الشباب مشاركة تعزيز إىل الربملانات تدعو .7
 

 يسدتطيع حبيدث ،تامدة محايدة التعبدري حريدة حيمدي تشدريع وجدود ضدمان إىل أيضداً  الربملاندات تددعو  .8
 أن العدددداديني املددددواطنني مددددن وغددددريهم اإلنسددددان حقددددوق عددددن واملدددددافعون والصددددحفيون السياسدددديون
 أعمددددال أ. يدددددينوا وأن االنتقددددام، مددددن خددددوف دون للقلددددق املثددددرية املسددددائل بشددددأن علندددداً  يتكلمددددوا
 للخطدر املعرضدني األشدخاص محاية لضمان وسعها يف ما كل  تبذل أنو  القبيل، هذا من انتقامية
 األعمال؛ هذه عن املسؤولني ومعاقبة

 

 الكراهية؛ خطاب أشكال جبميع التنديد على السياسية واألحزاب الربملانات تشجع  .9
 

 الوطنيدة، املدرسدية املنداهج يف املدنية الرتبية إدراج تعزيزمن أجل  لربملاناتإىل ا عاجالً  نداءً  توجه .10
 ،الددددين حريدددة اجلندريدددة، املسددداواة ،اإلنسدددان حقدددوق ،الدميقراطيدددة أجدددل مدددن التعلددديم ذلدددك يف مبدددا

 املستدامة؛ والتنمية
 

 احلكومددات ومسدداءلة املسددتدامة، التنميددة أهددداف حتقيددق يف مسددامهتها تعزيددز إىل الربملانددات تدددعو .11
 ؛إشراك اجلميع بروح اإلمنائية، األهداف حتقيق يف احملرز التقدم عن

 

 الدوليدددة، املنظمدددات يف وكددذلك الددددول بددني العالقدددات يف الدميقراطيددة املبدددادئ احددرتام علدددى حتددثّ  .12
 ذات للقضدددددايا الدوليدددددة اإلدارة علدددددى تطبدددددق أن جيدددددب الدميقراطيدددددة مبدددددادئ بدددددأن اقتناعهدددددا وتؤكدددددد
 البشرية؛ البيئة سيما ال للبشرية، املشرتك االهتمام
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 الدميقراطيدددة تعزيدددز إىل الراميدددة الربملاندددات جهدددود دعدددم مواصدددلة إىل الددددويل الربملددداين االحتددداد تددددعو .13
 الرشيد؛ احلكم ضمان و 
 

 أحكدددام تنفيدددذل جهودهدددا جتديدددد إىل أيضددداً  الددددويل الربملددداين االحتددداد األعضددداء يف ربملانددداتال تددددعو .14
 االحتدددداد عمددددل خطددددة عدددن فضددددالً  بالدميقراطيددددة، املتعلقددددة هدددامجيع الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد قدددرارات
 رصدد الددويل الربملداين االحتداد إىل وتطلدب ،اجلندريدة لالعتبدارات املراعيدة للربملانات الدويل الربملاين
 الدميقراطية؛ لتعزيز العامة اسرتاتيجيته من كجزء تقرير عنه بشكل منتظم  احملرز وتقدمي التقدم

 

للنظددام  دوليدداً  يومدداً  ويونيدد/  حزيددران 30 يددوم تسددمية إمكانيددة يف النظددر إىل املتحدددة األمددم تدددعو .15
 .1889 ويوني/  حزيران 30 يف الدويل الربملاين االحتاد بإنشاء احتفاالً الربملاين 

 

 

  املكتب: أعضاءأحتاء ( 6
  

 فيما يلي أمساء أعضاء املكتب ومناصبهم وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم:
 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 
/ تشدددددددددددددددددددددددددرين األول بوتسوانا ب. تشرييليتسوالسيدة الرئيس

 2016أكتوبر 
/ مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس آذار

2020 
 

السدددددددددددددديدة س. كددددددددددددددوترا   نائب الرئيس
 كوكوما

/ تشدددددددددددددددددددددددددرين األول قربص
 2016أكتوبر 

/ مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس آذار
2018 

 

اجملموعة 
 اإلفريقية

  2021/ مارس  آذار  بوروند. السيد أ.نيونغابو
  2018/ مارس  آذار  كينيا السيد د.ب. لوسياكو
تشرين األول/  بوتسوانا السيدةب. تشرييليتسو

 2016أكتوبر 
/ مارس آذار

2020 
 الرئيس 

 
 اجملموعة العربية

  2018/ مارس  آذار  قاالعر  م. ن. اجلبور.السيد 
  2019/ مارس  آذار  البحرين السماك مجيلة السيدة
  2018/ مارس  آذار  سورية ديب فاديةالسيدة 
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جمموعاااااااة آسااااااايا 
 واحمليط اهلادئ

  2018/ مارس  آذار  كمبوديا السيدة لورك كينغ
  2020/ مارس  آذار  بوتان تشوكالسيد ب. وانغ

 2020/ مارس  آذار  اهلند السيد أ. .. ديزا.
 

 

روسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديا  ل. سلوتسكيالسيد  جمموعة أوراسيا
 االحتادية

  2020/ مارس  آذار 

  2020/ مارس  آذار  كازاخستان السيد س. يرشوف
  2020/ مارس  آذار  أرمينيا 

جمموعااااة أمريكااااا 
الالتينية ومنطقاة 
 البحر الكارييب

  2018/ مارس  آذار  سورينام السيد م. بوفا
ة. ر. م. بددددددارترا السدددددديد
 باريغا

  2019/ مارس  آذار  بريو

  2018/ مارس  آذار  سلفادور السيدة ك.سوسا
 

 +12جمموعة 
  2021/ مارس  آذار  كندا السيد س. سبينغمان

السدددددددددددددديدة س. كددددددددددددددوترا  
 كوكوما

تشدددددددددددددددددددددددددرين األول/  قربص
 2016أكتوبر 

/ مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس آذار
2018 

الددرئيس نائددب 
 احلايل

  2020/ مارس  آذار  الربتغال السيد ج.الكوا
اللجنااااااة  مقااااااررو

خاااااااااااااااااااااااااااااالل يف 
 137اجلمعية 

    اهلند السيدة س. ديف
    هولندا السيد ن. شريفر

روسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديا  السيد إ. أوماخانوف
 االحتادية
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IV)  مم املتحدة:اخلاصة بشؤون األاللجنة  –الرابعة  اللجنة الدائمة 
 

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

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

 (اجللسات: 2
 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحدلشؤون األمم املتحدة يوم  جلسة مكتب اللجنة الدائمةتنعقد 

 .11:30وحىت الساعة  ،10:00من الساعة   ،2017
 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحديوم  ،للجنة اخلاصة بشؤون األمم املتحدةا جلسةتنعقد 

 .18:30وحىت الساعة  ،14:30من الساعة   ،2017
 
 مشروع جدول األعمال: (3

 أعمال اللجنة البنود اآلتية:يتضمن جدول 
 إقرار جدول األعمال .1

 

لالحتاااد  136الااا املوافقااة علااى احملضاار املااوجز لاادورة اللجنااة الاايت عقاادت خااالل اجلمعيااة العامااة .2
 (2017الربملاين الدويل يف دكا )نيسان / أبريل 

 

3. 
 
 

 القرار عاماً يف عملية صنع 20 -حلقة نقاش: البعد الربملاين لألمم املتحدة 
 

مبدددا أن التجدددارة والتمويدددل واالقتصدددادات الوطنيدددة ككدددل أصدددبحت أكثدددر عامليدددة مدددن أ. وقدددت مضدددى، 
وحيدددث أن قضدددايا مدددن قبيدددل تغدددري املنددداخ والفقدددر تؤكدددد أمهيدددة التعددداون الددددويل، فإنددده يتعدددني علدددى نظدددام 

العامليددة ، والبنددك احلوكمددة الدددويل الددذ. تددديره األمددم املتحدددة واملنظمددات ذات الصددلة )منظمددة التجددارة 
 الدويل وما إىل ذلك( أن يتكيف، وأن يلتمس السبل ليصبح أكثر انفتاحاً وخضوعاً للمساءلة.

 

وقددد قدداد االحتدداد الربملدداين الدددويل، بوصددفه املنظمددة العامليددة للربملانددات الوطنيددة، الطريددق إىل جعددل ممثلددي 
فكددددرة الكامنددددة وراء ذلددددك هددددي أن الشددددعوب أقددددرب إىل عمليددددات صددددنع القددددرار يف األمددددم املتحدددددة. وال

إشددراك الربملانددات يف احملادثددات العامليددة  إنالشددؤون الدوليددة مل تعددد جمدداالً حصددرياً للسددلطة التنفيذيددة: إذ 
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ويف عملية صنع القرار يف األمم املتحدة سيساعد على تعزيز املشاركة الدميقراطية على الصدعيد العداملي 
داخدل البلدددان. وعلدى مددى السددنوات العشدرين املاضدية، فددإن دور مدع تيسدري تنفيدذ االلتزامددات الدوليدة 

الربملانددات الوطنيددة يف العالقددات الدوليددة، مددن خددالل مددلء مددا يسددمى بددددددددد "الفجددوة الدميقراطيددة"، لقددي 
اعرتافاً قوياً يف األمم املتحدة. وستستعرض هذه الددورة التقددم احملدرز والتحدديات الراهندة يف بنداء البعدد 

التفاعددل بددني اين لألمددم املتحدددة يف الفددرتة الدديت تسددبق صدددور قددرار جديددد للجمعيددة العامددة بشددأن: الربملدد
. املعلومدات األساسدية 2018يف ربيدع عدام  األمم املتحدة، الربملانات الوطنية، واالحتاد الربملاين الدويل

 e/un.htm-http://www.ipu.org/strctمتاحة على املوقع اإللكرتوين 
 

حلقاااة نقااااش: دور اجلمعياااة العاماااة لألمااام املتحااادة يف احلوكماااة الدولياااة: ماااا هاااو الطرياااق للمضاااي  .4
 قدمًا؟

 

إن اجلمعيدددة العامدددة، بوصدددفها اهليئدددة الرئيسدددية للمناقشدددة وتقريدددر السياسدددات يف األمدددم املتحددددة، تقدددع يف 
صميم نظام احلوكمة العاملي. وقد عرّفت على أهنا "برملان األمم" الذ. يشدارك فيده كدل بلدد علدى قددم 

 إدارة الشدؤون العامليدة مدن املساواة. ومع ذلك، كثرياً ما ينظر إىل اجلمعية العامة علدى أهندا أقدل أمهيدة يف
جملس األمن أو اهليئات األخدرى األقدل متثديالً مثدل جمموعدة العشدرين. وستسدتعرض حلقدة النقداش هدذه 
اإلصددالحات األخددرية لتعزيددز سددلطة اجلمعيددة العامددة مبددا يتفددق مددع رؤيددة ميثدداق األمددم املتحدددة. وسددتنظر، 

ئدديس اجلمعيددة العامددة، فضددالً عددن القيمددة ضددمن أمددور أخددرى، يف طرائددق عمددل اجلمعيددة العامددة، ودور ر 
القانونيددة لقددرارات ومقدددررات اجلمعيددة العامدددة. وميكددن االطددالع علدددى املعلومددات األساسدددية علددى املوقدددع 

 اإللكرتوين التايل: 
x.shtmlhttp://www.un.org/en/ga/revitalization/inde) 

 

 ما يستجد من أعمال .5
  
  
  
  
  

 

http://www.ipu.org/strct-e/un.htm
http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml
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 :توضيحية مذكرة(4
 
 

 :النووية األسلحة حلظر املتحدة األمم عملية
 النووي؟ السالح نزع يف األمل هو ما

 

 

 (بعد الظهر 5:30 – 3:30) 2017 تشرين األول/ أكتوبر 16 ثننياإل
  تافريتشسكيقصر  ،(الطابق األرضي)/ 1قاعة رقم /         

 
 واللجنة الدويل الربملاين لالحتاد التابعة املتحدة األمم شؤونل الدائمة اللجنة من قبل تفاعلية جلسة عُقدت

  أجل من نمع منظمة "برملانيو  بالتعاون ،نيالدولي سلم واألمنلل الدائمة
 "السالح النوو. ونزع النوو. االنتشار عدم

 
 توضيحيةمذكرة 

 

 قبدل ونصدف دقيقتدني إىل" القيامدة سداعة"عقدارب  الذريني العلماء نشرة نقلت ،2017 يناير /الثاين كانون  يف
 األسددلحة اسددتخدام وخمدداطر نوويدداً  املسددلحة البلدددان بددني التددوترات زيددادة علددى الضددوء يسددلط مددا الليددل، منتصددف
 .القصد أو التقدير سوء أو الصدفة طريق عن النووية

 

 يف املتحددة األمدم اعتمددت النوويدة، األسدلحة استخدام على املرتتبة الكارثية بالعواقب املتزايد للوعي واستجابة
 بعدددم األطددراف الدددول املعاهدددة لددزموتُ . النوويددة األسدلحة حظددر جمددال يف تارخييددة معاهدددة 2017 / يوليددومتدوز 7
 مددددن غريهددددا أو النوويددددة األسدددلحة ختددددزين أو ،امددددتالك أو ،حيددددازة أو ،تصدددنيع أو ،إنتدددداج أو ،اختبددددار أو ،تطدددوير"

 يف ثالددث طددرفل أسددلحة تركيددب أو وضددع وكددذلك النوويددة األسددلحة نقددل ظددرحت كمددا".  النوويددة املتفجددرة األجهددزة
 ومل. املعاهددددة علدددى دولدددة 122 عدددددها البدددالغ النوويدددة غدددري الددددول مجيدددع صدددوتت وقدددد. نفسدددها الدولدددة أراضدددي
 تتضددمن املعاهددة أن بيددَ . عليهددا تنطبدق لدن أحكامهدا فددإن وبالتدايل -حلفائهدا أو النوويددة الددول مدن أ. هاتؤيدد

 .الحقة مرحلة يف باالنضمام البلدان هلذه تسمح أحكاماً 
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 التشددديد يف الربملددانيون يبددذهلا الدديت اهلامددة بدداجلهود النوويددة األسددلحة حظددر معاهدددة اعددرتاف مبكددان األمهيددة ومددن
 لألسددددلحة الكاملددددة اإلزالددددة إىل الدددددعوة يف يتجلددددى كمددددا  اإلنسددددانية مبددددادئ تعزيددددز يف العددددام الضددددمري" دور علددددى
 ".النووية

 

: النوويدددة األسدددلحة مدددن خدددال   عدددامل حندددو بعندددوان قدددراراً  الددددويل الربملددداين االحتددداد اعتمدددد ،2014 / مددارسآذار ويف
 بدددددء علددددى حكوماهتددددا الربملانددددات حتددددث بددددأن أمددددور، لددددةمددددن بددددني مج القددددرار، هددددذا  ويوصددددي. الربملانددددات مسدددامهة
 مدن خدال   عدامل حتقيدق يف للمسداعدة اتيداالتفاق مدن جمموعة على أو النووية لألسلحة اتفاقية بشأن مفاوضات
منظمددة برملددانيون مددن أجددل عدددم االنتشددار النددوو. ونددزع السددالح النددوو. يف متددوز/  توأصدددر . النوويددة األسددلحة
 الربملددداين االحتددداد مدددع بالتشددداور ضدددعتوُ  النوويدددة، األسدددلحة مدددن خدددال   لعدددامل برملانيدددة عمدددل خطدددة، 2017يوليدددو 
 .النوو. السالح نزع أجل من املتحدة األمم مبادرات خمتلف على الرتكيز تشمل وهي الدويل،

 

 حيضدددره أن، مدددن املتوقدددع الندددوو. السدددالح لندددزع املسدددتوى رفيدددع مدددؤمتراً  املتحددددة األمدددم سدددتعقد ،2018 عدددام ويف
 ذ.والدد معهددا، املتحالفددة والدددول النوويددة ألسددلحةا متلددك الدديت الدددول ذلددك يف مبددا املتحدددة، األمددم أعضدداء معظددم
 جمداالت أحدد يكدون أن وميكدن. النوويدة األسدلحة علدى القضداء حندوقددماً لتحقيدق تقددم  املضدي طرائدق درسيسد

 آخدر جمدال ومثدة. ذيدنفتال حيدز دخوهلدا لضدمان النوويدة األسدلحة حظدر معاهددة علدى التصدديق هدو التقددمحتقيق 
 التهديددد مواقددف خفددض علددى املوافقددة إىل معهددا املتحالفددة والدددول النوويددة الدددول يدددفع أن ميكددن لتقدددمتحقيددق ال

 مدددن خدددال   عدددامل لتحقيدددق إطدددار واعتمددداد النوويدددة، خمزوناهتدددا ختفددديض النوويدددة، األسدددلحة دور مدددن احلدددد الندددوو.،
 .اغتنامهال بد من  أمر وهو - تقدم إلحراز هامة فرصة املؤمتر ويوفر. النووية األسلحة

 

 املتحددددة األمددم ومددؤمتر اجلديدددة للمعاهدددة واألمددين السياسدددي السددياق علددى التفاعليددة املناقشددة هددذه وسددتنعكس
 تددددابري الختددداذ الدددالزم الددددعم بنددداء بغيدددة الربملدددانيني بدددني احلدددوار املناقشدددة وسدددتعزز. 2018 لعدددام املسدددتوى الرفيدددع
 .النووية األسلحة من خال   لعامل املشرتكة الرؤية لتحقيق وفعالة ملموسة
 :املشرف
 الدددددويل الربملدددداين الحتددددادالتابعددددة ل املتحدددددة األمددددم شددددؤونالدائمددددة ل لجنددددةال رئدددديس ،أفسااااان يتأناااا السدددديدسددددعادة 

 

 :املتحدثون
 جنيف، يف املتحدة األمم مكتب لدى لكوستاريكا الدائم املمثل ،غوميز وايت إيلني السفري السيدة سعادة

 ما يؤد. إىل القضاء النووية، األسلحة حلظر قانوين ُملزم صك بشأن للتفاوض املتحدة األمم مؤمتر ورئيس
 .عليها التام
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 .النووية( األسلحة من خال عامل إجياد يف مبادرة الصفر العاملية )املتمثلة ومؤسس رئيس ،بلري بروس السيد
 

 املناقشون:
 الربملاين التابعة لالحتاد الدوليني واألمن الدائمة للسلم اللجنة رئيس ،هرينانديز روخاس لورا السيدة السناتور

 .الدويل
 

 النوو.". السالح ونزع النوو. االنتشار عدم أجل من برملانيون " منظمة العاملي، املنسق ،وير ألني السيد
 

 .واألمن مالسل بشأن واملعلومات البحوث جمموعة يف مشارك باحث ،كولني  ماري جان السيد
 

  املكتب: أعضاءأحتاء (5
 فيما يلي أمساء أعضاء املكتب ومناصبهم وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم:

 
 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 

/  تشدددددددددددددددددددددددددددددددددرين األول السويد ناالسيد أ. أفز  الرئيس
 2015أكتوبر 

  2019 مارس/  آذار

السيد الفاتح عز الدين  نائب الرئيس
 املنصور

/ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس  آذار السودان
2016 

  2018/ مارس  آذار

 
 اإلفريقيةاجملموعة 

  2019/ مارس  آذار  بوتسوانا بوكوج.  السيد د.
/ أكتددوبر  تشددرين األول  اجلزائر السيد س. شهاب

2018 
 

  2018/ مارس  آذار  كينيا موكييت ن.س. ةالسيد
 

 اجملموعة العربية
السيد الفاتح عز الدين 

 املنصور
/ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس  آذار السودان

2016 
 نائب الرئيس  2018/ مارس  آذار

  2018/ مارس  آذار  ماراتاإل السيدة عفراء البسطي
  2018/ مارس  آذار  املغرب السيد أمحد التومي

 
جمموعاااااااااااة آسااااااااااايا 

 واحمليط اهلادئ

  2019/ مارس  آذار  بنغالدش آزاد ك.السيد أ.
  2018/ مارس  آذار  دونيسيانإ نورسانيت إ. السيدة 

/ أكتوبر  تشرين األول  تايالند السيدة ب. مسباتيزير
2020 
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 جمموعة أوراسيا

تشددرين األول / أكتددوبر   كازاخستان السيدة أ. بيمندينا
2019 

 

  2021نيسان/ أبريل   روسيا االحتادية السيد س. غافريلوف
أكتددوبر تشددرين األول /   قريغيزستان السيد د. أزيلبيك أولو

2020 
 

جمموعااااااااة أمريكااااااااا 
الالتينياااااة ومنطقاااااة 

 البحر الكارييب

  2018/ مارس  آذار  أوروغوا. السيد ج. س. ماهيا
  2021نيسان/ أبريل   األرجنتني السيدة س.ل.كريكسل
 املكسيك السيدة ج. أورتيز غونزالز

 
  2018/ مارس  آذار 

 
 +12 جمموعة

/  األولتشدددددددددددددددددددددددددددددددددرين  السويد ناالسيد أ. أفز 
 2015أكتوبر 

 الرئيس  2019 مارس/  آذار

  2018/ مارس  آذار  كندا السيد د. داوسون
 غستونتيترب  أ. السيدة
 

/ أكتددوبر  تشددرين األول  النرويج
2019 
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 اهليئات واللجان األخرى:األجهزة اجتماعات  -دساً سا

 
احلدداكم لدراسددتها  اجمللددسإىل  تقددارير عددن اجتماعاهتددا ،اهليئددات واللجدداناألجهددزة سددوف تقدددم مجيددع هددذه 

 وإقرارها.
 
 :اللجنة التنفيذية – 1

 املشاركة: (1
 

 هي اجلهاز اإلدار. لالحتاد الربملاين الدويل. ،اللجنة التنفيذية 
  برملانات إىل ينتمون عضواً مخسة عشر و  الدويل، الربملاين االحتاد رئيس من التنفيذية اللجنةتتكون 

 لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى إدارة جملس ورئيس ،الربملانيات لنساءا كتبم ةئيسر من و  خمتلفة،
 .الدويل الربملاين

  ينتخب اجمللس احلاكم مخسة و حبكم منصبه. اللجنة التنفيذية رئيس االحتاد الربملاين الدويل يرأس
 فيه عضويتهم تستمر احلاكم، اجمللس أعضاء من األقل على عضواً  عشرا اثن منهم ؛عشر عضواً 

 املنتخبني. األعضاء ثلث عن تقل ال بنسبة جنس كل  متثيل ويكون واليتهم. فرتة طيلة
 ويقتصر االحتادمسامهة املرشح وبرملانه يف أعمال  ،يراعى يف انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية .

 ،حبقوق االقرتاع ،على برملانيي الدول اليت تتمتع فيها النساء ،االنتخاب لعضوية اللجنة التنفيذية
 يف االنتخابات. ،والرتشيح

  وذلك بتطبيق  ،للمجموعات اجليوسياسية يُنتخب أعضاؤها، اليت ،ص املقاعد اخلمسة عشرختصن
على العدد اإلمجايل ألصوات األعضاء  (Sainte – Laguë) « سانت الغيه»النظام االنتخايب 

معية. ويف حال تعديل عدد مقاعد إحدى اجملموعات اجليوسياسية يف اللجنة التنفيذية، فإنه يف اجل
 من هذه املقاعد إال عند انتهاء تفويض العضو الذ. يشغله. ال يُعاد شغل أ.ِّّ 

  ،كل سنة اثنان على   ويستبدليُنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية دد فيما عدا الرئيس دد ملدة أربع سنوات
ه حملّ  وحيلّ  ،قبل مضي سنتني واليتهصفة دورية، وال جيوز إعادة انتخاب العضو الذ. تنتهي األقل ب
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وجيوز جتديدها  ،مكتب النساء الربملانيات سنتان ةبرملان آخر. مدة تفويض رئيسإىل  عضو ينتمي
 (.4الفقرة  33لربملانيات، القاعدة ا)الئحة منتدى النساء  ،ملرة واحدة

  يف برملان بلده، يعنيِّّ  ،أو فقدانه ملقعده ،أو استقالته ،أعضاء اللجنة التنفيذيةيف حال وفاة أحد
خالهلا إجراء  اليت يتمّ  ،حىت دورة انعقاد اجمللس احلاكم التالية ،يزاول مهماتهعنه الربملان بدياًل 

ن العضو برملان خمتلف عن برملاإىل  انتخابه ينتمي نتخابات. وإذا كان العضو اجلديد الذ. متّ اال
الربملان نفسه فإنه يستكمل فرتة إىل  ا إذا كان ينتميفإنه يقضي فرتة تفويض كاملة. أمّ  ،السابق
 سلفه.

 مقعدها يف الربملان،  ،أو فقداهنا ،أو استقالتها ،مكتب النساء الربملانيات ةويف حال وفاة رئيس
 تستكمل فرتة التفويض النائب األوىل أو النائب الثاين لرئيس املكتب وذلك حسب احلالة.

 برملان ينتمي إليه أحد األعضاء إىل  أو تنتمي ،إذا كانت رئيس املكتب عضوًا يف اللجنة التنفيذية
ا كانت النائب األول عضواً ها النائب األول للمكتب أو النائب الثاين إذاخلمسة عشر، حتّل حملّ 
 .نفسه أحد األعضاء اخلمسة عشر ،نفس برملانإىل  أو تنتمي ،بالفعل يف اللجنة التنفيذية

 ينتخب اجمللس احلاكم  ،يف حال انتخاب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية رئيسًا لالحتاد الربملاين الدول
وتكون  ،تلقائياً يف جدول أعمال اجمللس درج املوضوععضواً ليشغل املقعد الشاغر، ويف هذه احلالة يُ 

 مدة تكليف العضو اجلديد أربع سنوات.
 أو نائب رئيس جلنة  ،أن يشغلوا يف الوقت نفسه منصب رئيس ،ال جيوز ألعضاء اللجنة التنفيذية

 دائمة.
 التالية: ماتتضطلع اللجنة التنفيذية بامله 

ما إذا   ، تنظر اللجنة يفاالحتادإىل  نضماماال ،أو إلعادة ،م برملان بطلب لالنضمامإذا تقدن  أ(
من النظام األساسي مستوفاة، وتبّلغ اجمللس احلاكم بالنتائج  3الشروط الواردة يف املادة   كانت 

 (؛4)املادة  ،اليت توصلت إليها
 (؛2الفقرة  17)املادة  ،لالنعقاد يف األحوال الطارئة ،تدعو اجمللس احلاكم ب(
 وتضع جداول أعماهلا املؤقتة؛ ،دورات اجمللس احلاكم ،ومكان انعقاد ،حتدد تاريخ ج(
 يف جدول أعمال اجمللس احلاكم؛ ،تبد. رأيها بشأن إدراج بنود إضافية د(
 3)الالئحة املالية، القاعدة  االحتادتقرتح على اجمللس احلاكم برنامج العمل السنو. وميزانية  ها(

 .(4الفقرة 
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وذلك من خالل تقرير يقدمه  ،خالل دوراته بأنشطة اللجنة التنفيذية ،حتيط اجمللس علماً  و(
 ؛هارئيس
اجمللس  يتخذهاأو  ،ونشاطاهتا يف تنفيذ القرارات اليت تتخذها اجلمعية ،تراقب إدارة األمانة ز(

 ؛كافة  الالزمة ،واملعلومات ،احلاكم، وتتلقى هلذا الغرض التقارير
اجمللس، كما حتدد شروط إىل  غية تقدمي اقرتاحهابُ  ،تدرس الرتشيحات ملنصب األمني العام ح(

 نه اجمللس؛تكليف األمني العام الذ. يعيّ 
ت اعتمادات امليزانية اليت صوّ   أنّ منح اعتمادات إضافية إذا تبنين  ،تطلب من اجمللس احلاكم ط(

جنة دد يف وتنفيذ براجمه. وجيوز للّ  االحتادلوبة إلدارة املط ،غري كافية لتغطية النفقات ،عليها اجمللس
 شريطة إبالغ اجمللس هبذا اإلجراء يف أقرب دورة له؛ ،األحوال العاجلة دد أن متنح هذه االعتمادات

)الالئحة املالية، القاعدة  ،االحتادتعهد إليه تدقيق حسابات  ،حسابات خارجي دققتعنيِّّ م (ي
 ؛(1الفقرة  13
)النظام األساسي للعاملني، والقسم  ،وبدالهتم ،حتدد جداول رواتب موظفي األمانة العامة (ك

 ؛الرابع(
 تضع الئحتها؛ (ل
 طبقاً للنظام األساسي واللوائح. ،يكلفها هبا اجمللس احلاكم ،مهام أخرى تتوىل أ.ّ  (م

 
 (اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:2

 ،10:00من الساعة   ،2017 أكتوبر /  تشرين األول 12 اخلميسيوم  اجللسة األوىل
 .18:00وحىت الساعة  ،15:00ومن الساعة  ،13:00وحىت الساعة 
وحىت  ،10:00من الساعة   ،2017 أكتوبر تشرين األول /  13 اجلمعةيوم  الثانيةاجللسة 
 .18:00وحىت الساعة  ،15:00ومن الساعة  ،13:00الساعة 

وحىت  ،10:30من الساعة   ،2017 أكتوبر تشرين األول /  17 الثالثاءيوم  الثالثةاجللسة 
 .13:00الساعة 
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 االنتخابات: (3
 

 .ستقوم اللجنة مبلء الشواغر املوجودة يف املكتب، بناًء على املقرتحات املقدمة من اجملموعات اجليوسياسية
 ومناصبهم وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم: اللجنة التنفيذيةفيما يلي أمساء أعضاء 

 
 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 
حبكااااااااااام  الااااااااااارئيس
 املنصب

تشددددرين األول/ أكتددددوبر   بنغالدش السيد صابر تشودر.
2017 

 

نائااااااااااااااب رئاااااااااااااايس 
 اللجنة التنفيذية

تشددددرين األول/ أكتددددوبر    شاغر
2017 

 

 
 
 
 
رئيس نواب 
الربملاين االحتاد 

 الدويل

اجملموعدددددددددددددددددددددددددددددددددددة    اجملموعة اإلفريقية شاغر
 اإلفريقية

 اجملموعة العربية 2021نيسان/ أبريل   مصر علي عبد العال الدكتور
تشددددرين األول/ أكتددددوبر   إيران السيد كاظم جاليل

2019 
جمموعددددددة آسدددددديا 
 واحمليط اهلادئ

أكتددددوبر تشددددرين األول/   روسيا االحتادية السيد ك.كوساتشيف
2019 

جمموعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 أوراسيا

 فريير. وا.م.  السيدة
 غوميز

تشددددرين األول/ أكتددددوبر   كوبا
2020 

جمموعددة أمريكددا 
الالتينيددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
ومنطقدددة البحددددر 

 الكارييب
تشددددرين األول/ أكتددددوبر   اململكة املتحدة السيد إ. ليديل غرينغر

2017 
12+ 

 
 
 
 

 األعضاء

األول/ أكتددددوبر تشددددرين   اجلزائر السيدة فوزية بن باديس 
2018 

اجملموعة 
 اإلفريقية

تشددددرين األول/ أكتددددوبر   فرنسا ديل بيكشياالسيد ر. 
2018 

12+ 

تشددددرين األول/ أكتددددوبر   النرويج السيدة ج. إلديغارد
2019 

12+ 
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 النيجر  السيدة أ. حبيبو
 

اجملموعة  2019آذار/ مارس  
 اإلفريقية

أكتددددوبر  تشددددرين األول/  الربازيل السيد أ. لينس
2019 

جمموعددة أمريكددا 
الالتينيددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
ومنطقدددة البحددددر 

 الكارييب
السيدة م. مينسا 

 ويليامز
اجملموعة  2018آذار/ مارس   ناميبيا

 اإلفريقية

 +12جمموعة    +12جمموعة  شاغر
تشددددرين األول/ أكتددددوبر   فيتنام ن جياوانغوين فالسيد 

2019 
جمموعددددددة آسدددددديا 
 واحمليط اهلادئ

.. د. السيدة م. 
 أوليفريا فالنيت

تشددددرين األول/ أكتددددوبر   أنغوال
2019 

اجملموعة 
 اإلفريقية

تشددددرين األول/ أكتددددوبر   اليابان السيد س. سوزوكي
2018 

جمموعددددددة آسدددددديا 
 واحمليط اهلادئ

اجملموعة  2019نيسان/ أبريل   أوغندا السيدة مورين أوسورو
 اإلفريقية

 
 ومناصبهم وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم: الفرعية املاليةاللجنة فيما يلي أمساء أعضاء 

 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 
 +12 2018تشرين األول/ أكتوبر   فرنسا ديل بيكشياالسيد ر.  الرئيس 
 اجملموعة العربية 2021نيسان/ أبريل   مصر علي عبد العال الدكتور األعضاء

 اجملموعة اإلفريقية 2018آذار/ مارس   النيجر  حبيبوالسيدة أ. 

جمموعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  2017تشرين األول/ أكتوبر   روسيا االحتادية السيد ك.كوساتشيف
 أوراسيا

جمموعددددددددة أمريكددددددددا  2018آذار/ مارس   الربازيل السيد أ. لينس
الالتينيدددددة ومنطقدددددة 
 البحر الكارييب

جمموعددددددة آسدددددديا  2018أكتوبر تشرين األول/   اليابان السيد س. سوزوكي
 واحمليط اهلادئ
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 منتدى النساء الربملانيات: – 2
 قصدر يف 137ددددددد الالعامدة  اجلمعيدة انعقداد مبناسدبة الربملانيداتالنسداء  ملنتددى والعشدرون السادسدة الددورة ستعقد

/  األول تشددرين 14 السددبت، يددوم املنتدددى وسدديجتمع. يف روسدديا االحتاديددة بطرسددربغ تسددان يف تافريتشسددكي
بعدد  14:30 السداعة ومدن. بعد الظهدر 13:00 الساعةصباحاً حىت  10:30 الساعة من ،2017 أكتوبر
 . بعد الظهر 17:30 الساعة حىت الظهر

 تتعلدق خالتامدديقدم وس ،137 ددددددالالعامة  اجلمعية أعمال يف مسامهته األوىل، جلسته يف املنتدى، وسيناقش
 العشددددرين السددددنوية الددددذكرى: مشدددداركة تنوعنددددا. اجلمعيددددة أعمددددال جدددددول مددددن 4 البنددددد بالشددددؤون اجلندريددددة حددددول

 اخلامسددة بالددذكرى االحتفددال بشددأن مناقشددة سددتجر. الثانيددة، اجللسددة ويف. الدميقراطيددة بشددأن العدداملي لإلعددالن
 .الدويل الربملاين االحتاد رئيس ملنصب املرشحني إىل واالستماع للنوع اجلندر. املراعية للربملانات العمل خلطة

 السدداعة مددن 2017 أكتددوبر/  األول تشددرين 17 الثالثدداء، يددوم املسدداواة بشددأن مناقشددة أيضدداً  املنتدددى وسدديعقد
 قصدددددددر ،(األرضدددددددي الطدددددددابق) دومسدددددددكي قاعدددددددة يف. بعدددددددد الظهدددددددر 13:00 السددددددداعة صدددددددباحاً حدددددددىت 11:00

 الصدداحل أجددل مددن الرقابددة ممارسددة: الطددرق املثلددى لالنفدداق املددايل" موضددوع علددى املناقشددة وسددرتكز. تافريتشسددكي
 .السواء على والرجال النساء من الوفود، أعضاء جلميع مفتوحة وستكون ،"العام

 

 املشاركة: (1
تشارك يف أعمال النساء الربملانيات النساء  ،باجتماع النساء الربملانياتسب اللوائح اخلاصة حب

يف االجتماعات الدورية اليت  ،ممن مت اختيارهن يف تشكيل الوفود املشاركة ،كافة  أعضاء الربملانات الوطنية
 الربملاين الدويل. االحتاديعقدها 

 اجللسات: ( 2
 النساء الربملانيات: منتدىاجتماع  –أ 

من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 14 السبتيوم النساء الربملانيات  منتدى جلسةتنعقد 
 .17:00وحىت الساعة  ،14:30من الساعة  و  ،13:00وحىت الساعة  ،10:30

 الربملانيات: مكتب النساءاجتماع  –ب 
 ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 14 السبتيوم الربملانيات  األوىل ملكتب النساء اجللسة تنعقد
 .10:00وحىت الساعة  ،9:00من الساعة  
من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 18 األربعاءيوم فستنعقد  ،اجللسة الثانيةأما 
 .10:00وحىت الساعة  ،08:00
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 مشروع جدول األعمال: (3
 يناقش اإلجتماع جدول أعمال يتضمن البنود اآلتية:

 
I . وترتيب إلقاء الكلمات االجتماعات جدول 
 قصدددر ،(األرضدددي الطدددابق) دومسدددكي قاعدددة يف الربملانيدددات النسددداء ملنتددددى والعشدددرين السادسدددة الددددورة سدددتعقد 

 مددن ،2017 أكتدوبر/  األول تشددرين 14 السدبت، يددوم ،يدةاالحتادروسدديا  بطرسدربغ، تسددان يف تافريتشسدكي
 السددداعةبعدددد الظهدددر حدددىت  2:30 السددداعة ومدددن بعدددد الظهدددر 1:00 السددداعة صدددباحاً حدددىت 10:30 السددداعة
 .بعد الظهر 5:30
 هنددداك تكدددون ولددن. دقدددائق ثدددالث التحدددث مددددة تتجددداوز الو . ونشددط تلقدددائي نقددداش إثددارة إىل الددددورة وهتدددف
 اسدددتكمال خدددالل مدددن الكلمدددة طلدددب مدددن املشددداركون سددديتمكن العامدددة، اجللسدددة ويف. للمتكلمدددني رمسيدددة قائمدددة

 .املكاتب على توجد اليت االستمارة
 

II . التفصيلي األويل األعمال جدول 
 

 الربملانيات النساء ملنتدى والعشرين السادسة الدورة رئيس انتخاب .1
 يةترحيب كلمات

 

 األعمال جدول إقرار .2
 

 اجلندرية األنشطة  .3
 

 .الربملانياتالنساء  مكتب تقرير (أ) 
 

 2017 أبريدددل/  نيسدددان 1 يف دكددا يف املعقدددودة دوراتدده يف املكتدددب مدددداوالت علددى املشددداركون سدديطلع  
 .2017 أكتوبر/  األول تشرين 14 يف بطرسربغ تسان ويف

 

 اجلندرية. الشراكة فريق تقرير (ب) 
 

 .وتوصياته الفريق أعمالعلى  املشاركون سيطلع  
 

 اجلندرية. املساواة بشأن الدويل الربملاين لالحتاد األخري النشاط عن حمّدثة معلومات (ج) 
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 ذلددك يف مبددا ،اجلندريددة املسدداواة بشددأن الدددويل الربملدداين لالحتدداد األخددري النشدداط علددى املشدداركون سدديطلع  
 الربملانددات ة لرئيسدداتالعامليدد القمددة مددؤمتر يفرئيسددات الربملانددات  اعتمدتدده الددذ. أبددوظيب إعددالن متابعددة
 .املتحدة العربية اإلمارات يف 2016 ديسمرب/  األول كانون  يف
 

 .الدميقراطية إلعالن العشرين بالذكرى االحتفال (د) 
 

 .صباحاً  11:00 الساعة املناقشة وستختتم
 

 جندري منظور من 137العامة الااااا  اجلمعية أعمال يف املسامهة .4
 

 :137 الددددد اجلمعية أعمال جدول يف التايل البند مناقشة إىل املشاركون سيدعى 
 املعنيددددة الدائمدددة اللجندددة) الدميقراطيدددة بشدددأن العددداملي لإلعدددالن العشدددرين السدددنوية الدددذكرى: تنوعندددا مشددداركة  – 

 (اإلنسان وحقوق بالدميقراطية
 :التالية الفرعية املواضيع ملناقشة جمموعتني إىل املشاركون وسينقسم

 

 التحددديات ؟اجلندريددة واملسدداواة الدميقراطيددة خدمددة يف التكنولوجيددا تكددون أن ميكددن كيددف  :1 اجملموعااة  
 .والفرص
 جيلبهددددا أن ميكددددن الدددديت باملنددددافع السددددكان مجيددددع متتددددع ضددددمان كيفيددددة  مناقشددددة إىل املشدددداركون وسدددديدعى
 املمارسدات أيضداً سديتبادل املشداركون و . والبيئيدة ،الثقافيدة ،االجتماعية ،االقتصادية احلياة إىل اإلنرتنت
 بوسددائل وسيناقشددون. والنفسددية اجلسدددية السددالمة يف واحلددق التعبددري حريددة حلمايددة وضددعت الدديت اجليدددة
 وكدذلك ،والفتيدات النسداء تهدفتسد الديت اإلنرتندت علدى اإللكدرتوين والعندف املضدايقات وقف خاصة
 أيضداً  املشداركون سديدعىكما .  اإلنرتنت شبكة خالل من املرتكبة باألشخاص جتاراإل مكافحة تدابري
 والفتيدددددات للنسددددداء العامدددددة املشددددداركة وزيدددددادة تعزيدددددز إىل الراميدددددة واالسدددددرتاتيجيات الوسدددددائل حتديدددددد إىل

 .اإلنرتنت على املتاحة واألدوات الوسائل باستخدام
 

 واجملتمدع األسدرة: مالسدلّ  مراحدل مجيدع يف اجلندريدة واملسداواة الدميقراطية أجل من التثقيف :2 جملموعةا  
 .والدولة
 إىل جيددل مددن الدميقراطيددة واملبددادئ القدديم تعزيددز هبددا ميكددن الدديت الكيفيددة مناقشددة إىل املشدداركون سدديدعى
 اجليددة اخلدربات يتبدادلون وسوف. اجلندرية املساواة وممارسات قيم على خاص بوجه الرتكيز مع جيل،
 املبدددادئ لرتسدديخ طرقددداً  أيضدداً  وسددديحددون. املدرسددية املنددداهج يف بالدميقراطيددة املتعلقدددة التعلدديم بددرامج يف

 تعزيدز كيفيدة  اخلصدوص وجده علدىسيناقشدون و . األسدرية الرتبيدة يف اجلندريدة واملساواة الدميقراطية والقيم
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 .الفتيات تعلم جتربة يف والتمكني املشاركة
 

 علددددى وسدددديوافقون. جمموعددددة لكددددل ومقددددرراً  رئيسدددداً  املنتدددددى سدددديعني ،مددددن مكتددددب املنتدددددى توصددددية علددددى وبندددداء 
 .الظهر بعد جلسة يف الربملانيات النساء منتدى إىل املقررون سيقدمها اليت التوصيات

 

 بعد الظهر. 1:30 الساعةصباحاً حىت  11:30 الساعة من جمموعة كل  وستجتمع 
 

 بعد الظهر. 2:00 الساعة يف أعماله املنتدى وسيستأنف 
 

 اجلندرية لالعتبارات املراعية للربملانات العمل خلطة اخلامسة الذكرى مبناسبة نقاش حلقة .5
 يف واملدددرأة الرجدددل مدددن كدددل  ومصددداحل الحتياجدددات يسدددتجيب برملدددان هدددو اجلندريدددة لالعتبدددارات املراعدددي الربملدددان
 .ينفذها فعلياً و  اجلندرية املساواة جيسد برملان وهو. وعمله أساليبه، ،عملياته هياكله،

 

  الددددورة يف اجلندريدددة لالعتبدددارات املراعيدددة للربملاندددات العمدددل خطدددة الددددويل الربملددداين االحتددداد أعضددداء اعتمددددقدددد و 
 أكثدر مؤسسدات تصدبح لكدي إجدراءات اختاذ يف الربملانات لدعم وكأداة. 2012 عام يف كيبيك  يف 127الدد 

 مددع البلدددان مجيددع يف شددائعةال للحدداالت ملموسددة حلددول إجيدداد العمددل خطددة اقرتحددت ،للنددوع اجلندددر. مراعدداة
 .الفردية للحاالت تستجيب اليت اخليارات من واسعة جمموعة تقدمي

 

 متثيددل يف املسدداواة لتعزيددز تدددابري برملانددات كثددرية اعتمدددت العمددل، خطددة اعتمدداد مددن سددنوات مخددسمضددي  بعدددو 
 القددرات لتعزيدز أو املدوظفني،و  عضداءأطفدال األ حضانة مراكز وفتح الربملانية، اللجان عضوية يف واملرأة الرجل
 .أفضل بشكل اجلندرية املساواة قضايا معاجلة على

 

 عمل الربملانات خبصوص املساواة اجلندرية
 

 الديت والتحدديات احملدرز التقددم مدن املسدتفادة والددروس املعلومدات تبدادل إىل النقاش حلقة يف املشاركونيدعى 
 ها.حتقيق على وقدرهتم اجلندرية املساواة تعزيز أجل من برملاناهتم تواجهها

 

 .بعد الظهر 4:00 الساعة حبلول الفريق مناقشة وستختتم
 

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس ملنصب املرشحني إىل االستماع .6
 جلسددددة وسددددتبدأ. الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد رئدددديس ملنصددددب املرشددددحني إىل االسددددتماع فرصددددة للمشدددداركني سددددتتاح
 .بعد الظهر 4:00 الساعة يف االستماع
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 املناقشة فريق مقرري تقارير .7
 

 النسددداء مكتدددب رئددديس مدددع يتشددداور أن ذلدددك بعدددد املنتددددى وسددديطلب. تقددداريرهم املناقشدددة فريدددق مقدددررو سددديقدم 
 مناقشدددة خدددالل سدددتقدم الددديت التعدددديالت يعدددد وأن ،للمنتددددى والعشدددرين السادسدددة الددددورة ورئددديس الربملانيدددات
 مدن أكتدوبر / تشدرين األول 15 األحد يوم عقدها املقرر) اإلنسان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة
بعدددد الظهدددر حدددىت  السددداعة  2:30 السددداعة ومدددنبعدددد الظهدددر  1:00حدددىت السددداعة  صدددباحاً  9:30 السددداعة
 (.الظهربعد  6:30

 

8. 
 

 الربملانيات ملنتدى والعشرين السابعة الدورة انعقاد وتاريخ مكان
 
 : موضوع حول املساواة بشأن مناقشة الربملانياتالنساء  منتدى سيقيم
 ".العام الصاحل أجل من الرقابة ممارسة: املثلى ل نفاق املايل الطرق"
 الساعة صباحاً حىت 11:00 الساعة من 2017 أكتوبر/  األول تشرين 17 الثالثاء يوم يف نقاش جر.وسي 

 أعضاء جلميع ةمفتوحي وه. سكيتشتافري قصر ،(الطابق األرضي) ،قاعة دومسكي ،بعد الظهر 1:00
.السواء على وإناثاً  ذكوراً  الوفود،  

 نقاش التكافؤ 
 الطرق املثلى ل نفاق املايل: ممارسة الرقابة من أجل الصاحل العام

 النساء الربملانيات ينظمه منتدى
 2017 أكتوبرتشرين األول/  17 الثالثاء،

 تافريتشسكي قصر ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة بعد الظهر، 1:00 صباحاً حىت الساعة 11:00 الساعة من
الطدددرق املثلدددى " املعندددون الثالدددث التكدددافؤ الفدددرص نقددداش بطرسدددربغ تسدددان يف الربملانيددداتالنسددداء  منتددددى منظّ يُ َسددد

 ".العام الصاحل أجل من الرقابة ممارسةلإلنفاق املايل: 
 وتشدجيعهم الددويل، الربملداين االحتاد يف والرجال النساء بني احلوار تشجيع هوالتكافؤ  نقاش من العام واهلدف
 سدتتحدث والنسداء الرجدال مدن متساوية أعداداً  أنإىل  ونظراً . معاً  املشرتك االهتمام ذات القضايا مناقشة على
تعمديم  يكفدل مبدا بوضدوح، سدتظهر اجلنسدني لكال واملتكاملة املختلفة واخلربات النظر وجهات فإن املناقشة، يف

 هددذه يف للمشدداركة مدددعوة الوفددود فددإن ،ولددذلك. املناقشددات يف اجلنسددني بددني باملسدداواة املتعلقددة املخدداوف مراعدداة
 .واإلناث الذكور من املشاركني جانب من املناقشة
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 اإلمندائي املتحددة األمدم وبرندامج الددويل الربملداين لالحتداد األخدري العداملي الربملداين التقريدر نشدر مدع النقداش ويتزامن
 وظدددائف أقدددوى إحددددى ستكشدددفي وسدددوف. املتمثلدددة مبسدددائلة احلكومدددة الربملدددان سدددلطة: الربملانيدددة الرقابدددة بشدددأن
 .واإلنفاق العامة املالية على واإلشراف ةاملوازن تدقيق: الربملان

 

 وبالنسدددبة. هلدددا املدددوارد تدددوفري، والكيفيدددة الددديت تعتدددزم هبدددا احلكومدددة بأولويدددات شدددامالً  بيانددداً  الوطنيدددة املوازندددة وتدددوفر
 البلددد الحتياجددات متامدداً  مطابقددة املوازنددة تكددون أن لضددمان هامددة فرصددة هددي املوازنددة علددى الرقابددة فددإن للربملانددات،

 مدن أجدل حامسدة بأمهيدة تتسدم الديت واملدوازين، الضوابطاملوازنة  عملية يف الربملانية املشاركة وحتدد. املتاحة املواردب
 تكددون أن ضددمان يف أيضداً  الربملانيددة الرقابددة سدهموتُ . العامددة اخلددمات تقدددمي وكفدداءة احلكومدة ومسدداءلة الشدفافية
 حتقيددق علددى الدددول عمددلب أمهيددة هددذا األمددروتددزداد . الندداس مجيددع الحتياجددات وتسددتجيب وعادلددة شدداملة املوازنددة

 .2030 لعام املستدامة التنمية جدول أعمال
 

 ومدع. للربملدان املتاحدة السدلطات أهدم أحدد هدو التحكم يف اإلنفاق املدايل أن واسع نطاق على عليه املتفق ومن
 الربملانددات بعددض تتمتددع حيددث ،آخددر إىل برملددان مددن خيتلددف املوازنددة عمليددة يف للربملددان الدددقيق الدددور فددإن ذلددك،

 .غريها من بكثري أكرب بسلطات
 

 دورة طددوال ،متزايددد حنددو علددى ،الربملانيددة الرقابددة جتددر.حيددث . احلديثددة االجتاهددات بعددض مالحظددة ميكددن أندده بيدددَ 
. املدددواطنني حيددداة علدددى احلكوميدددة السياسدددة أثدددر تقيددديم إىل وازندددةامل أولويدددات صدددياغة مدددن بددددءاً  بأكملهدددا، وازندددةامل

 للمنظددددور املراعيددددة وضددددع املوازنددددة تقنيددددات اسددددتخدام احلكومددددة مددددن متزايددددد حنددددو علددددى أيضدددداً  الربملانددددات وتتطلددددب
 أكثددددر تكددددون وأن اجملتمددددع، يف اجلنسددددني بددددني املسدددداواة هدددددف حتقيددددق يف املوازنددددات مسددددامهة لضددددمان در.،اجلندددد

 بدددددعم احلسددددابات تدددددقيق هيئددددات وتقددددوم. الشددددعب الحتياجددددات الفعاليددددة مددددن مبزيددددد تسددددتجيب وأن ،شددددفافية
 علدى وقددرهتا الربملانيدة املوازندة مكاتدب مثل الداخلية مواردها ببناء، كما تقوم الربملانات الدور هذا يف الربملانات
 .وازناتللم جندر. حتليل إجراء

 

 ملتدددزمني مشددداركني احلكومدددة؛ ملسددداءلة بوضدددوح حمدددددة صدددالحيات ذات قويدددة واليدددة الفعدددال اإلشدددراف ويتطلدددب
 إلشددرافا يددةالربملان سددلطةلل ميكددن كيددف.  السددلطات لتلددك القددوة إلعطدداء الربملددان يف كافيددة  وقدددرة ومسددتعدين،

 املعايري؟ هذه مع مقارنة املوازنة على
 

 ذلدك بعدد كزوسدرت . 2017 لعدام العداملي الربملداين التقريدر يف الدواردة والتوصديات لنتدائجا بعدرض املناقشدة وستبدأ
 :التالية ةالرئيس األسئلة على
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 عمليدددةعليددده اسدددتخدامها لإلشدددراف علدددى  يتعدددني الددديت الرمسيدددة وغدددري الرمسيدددةالربملدددان  سدددلطات هدددي مدددا 
 املوازندة مدن تقددمي لضدمان وجده أفضدل علدى السدلطات هدذه يسدتخدم أن للربملدان ميكدن كيدف  املوازنة؟
 العام؟ الصاحل أجل

 ومددا املوازنددة الوطنيددة، يف جندددر. منظددور إدراج حنددو برملددانكم اختددذها الدديت امللموسددة اخلطددوات هددي مددا 
 ا؟هتوزياد املبادرات هذه لتعزيز عمله ينبغي الذ.

 جيددددب  الددددذ. األهددددم التحسددددني هددددو ومددددا ،كيدددف ميكددددن أن تتسددددم عمليددددة املوازنددددة بالوضددددوح والشددددفافية
 ؟إجراءه

 احلسددابات، لتدددقيق العليددا املؤسسددات مثددل اخلددارجيني والشددركاء الربملددان بددني الشددراكات قددوة مدددى مددا 
 الشراكات؟ هذه تعزيز ميكن وكيف

 احلصددول همميكددن وكيددف ،املوازنددة علددى لإلشددراف الربملددانيون هدداحيتاج الدديت واملعددارف املهددارات هددي مددا 
 عليها؟

 

 رفدددع طريددق عددن ببسدداطة الكلمددة يطلبددوا أن املشدداركني مددن طلبيُ َسدد للمتكلمددني؛ رمسيددة قائمددة هندداك تكددون لددن
 التكددافؤ، مناقشددة مبدددأ مددع ومتاشددياً . مطلقدداً اخلطددب املعدددة مسددبقاً  ال حُتبّددذ التفدداعلي، النقدداش وبددروح. األيددد.
 .اجلنسني بني متوازناً  احلضور من للمداخالت املدعوين املتكلمني ترتيبو  الفريق تشكيل سيكون

 
 :أحتاء أعضاء املكتب(4

 وفيما يلي أمساء أعضاء املكتب ومناصبهم وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم:
 ( :2018- 2016املكتب ) –أ 

 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 
السيدة م. مينسا  الرئيس

 ويليامز
  2018 2016 ناميبيا

النائااااااااااااب األول 
 للرئيس

  2018 2016 فرنسا السيدة م. أندريه

النائاااااااب الثااااااااين 
 للرئيس

 بنتالسيدة ناشئة 
 سعود اخلروصية

  2018 2016 سلطنة عمان
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 :إلقليميونن ااملمثلو  –ب 
 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 
 
 
 فريقيةاإلاجملموعة 

  2020/ مارس آذار  نيجرييا ف. أديدويني السيدة 
  2020/ مارس آذار  رواندا السيدة ج. أ. غاكوبا

 الرئيس  2018/ مارس آذار  ناميبيا م. مينسا ويليامزالسيدة 
  2018/ مارس آذار  الغابون ج. إنز. موإندميبوالسيدة 

 
 
 

 اجملموعة العربية

الدكتورة هدى عبد الرمحن 
 صاحل احلليسي

  2020/ مارس آذار  السعودية

السدددديدة مارجريددددت عددددازر عبددددد 
 امللك

  2020/ مارس آذار  مصر

السددددددديدة ناشدددددددئة بندددددددت سدددددددعود 
 اخلروصية

النائدددددددددددددب الثددددددددددددداين  2018/ مارس آذار  سلطنة عمان
 للرئيس 

  2018/ مارس آذار  تونس السيدة سالف القسنطيين
 

جمموعااة آساايا واحملاايط 
 اهلادئ

  2020/ مارس آذار  تايالند س. سرييوتيابون السيدة
  2020/ مارس آذار  سريالنكا السيدة ر. و. كاريراثنا
  2018/ مارس آذار  بنغالدش السيدة و.أ. خان

  2018/ مارس آذار  باكستان أ. خالد بارفيزالسيدة 
 

 جمموعة أوراسيا
  2020/ مارس آذار  االحتادية روسيا السيدة ل. غومريوفا
  2020/ مارس آذار  أرمينيا السيدة ك. أتشيميان
  2018/ مارس آذار  االحتادية روسيا السيدة ف. برتينكو
  2018/ مارس آذار  بيالروسيا السيدة إ. مشال

 
جمموعااااااااااااااة أمريكااااااااااااااا 
الالتينياااااااااااة ومنطقاااااااااااة 

 الكارييبالبحر 

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

  2018/ مارس آذار  إكوادور السيدة أ. أوكليس بادييا
  2018/ مارس آذار  الدومنيكان فيسنيت. جيالسيدة 

 
 

 +12جمموعة 

  2020/ مارس آذار  كندا السيدة س. عطاهلل جان
  2020/ مارس آذار  إيطاليا السيدة ب. لوكاتيللي
  2018/ مارس آذار  فرنسا السيدة م. أندريه
  2018/ مارس آذار  أملانيا نستربغرإالسيدة ب. 
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 أعضاء اللجنة التنفيذية: –ج 
 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم

تشددددددددددددرين األول / أكتددددددددددددوبر   اجلزائر فوزية بن باديسالسيدة 
2018 

 

السيدة م. .. د. 
 أوليفريا فالنيت

تشددددددددددددرين األول / أكتددددددددددددوبر   أنغوال
2019 

 

 فريير. وا.م.  السيدة
 غوميز

تشددددددددددددرين األول / أكتددددددددددددوبر   كوبا
2020 

 

تشددددددددددددرين األول / أكتددددددددددددوبر   جيالنرو  السيدة ج. الديغارد
2019 

 

  2019/ مارس  آذار  النيجر السيدة أ. حبيبو
  

 
 
 :رؤساء دورات منتدى النساء الربملانيات – د

 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم
  2019/ مارس  آذار  بنغالدش السيدة د. موين نواز

  2018/ مارس  آذار  زامبيا السيدة ن. لوو
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 جتماع منتدى الربملانيني الشباب:ا – 3 
 .املركز الربملاين يف سانت بطرسربغ الربملانيني الشباب، يف منتدىينعقد 

 املشاركة: (1
وميكدن ألعضداء  مبن هم دون سن اخلامسدة واألربعدني. ،مت حتديد سن الربملانيني الشباب من الربملانيني

 ،املشددددداركة يف املدددددؤمتر كأعضددددداء ،عامددددداً  45مدددددن هدددددم دون  سدددددانت بطرسدددددربغالوفدددددود املشددددداركني يف اجتماعدددددات 
 سنة يشاركون كمراقبني. 45واألعضاء اآلخرون فوق 

 
 اجتماع منتدى الربملانيني الشباب: –أ 

من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحدتنعقد جلسة منتدى الربملانيني الشباب يوم 
 .13:00وحىت الساعة  ،10:00

 
 اجتماع جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب: –ب 

 ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحديوم الشباب تنعقد جلسة جمللس إدارة منتدى الربملانيني 
 .09:30وحىت الساعة  ،08:30من الساعة  
 
 (مشروع جدول األعمال: 3

 جدول أعمال يتضمن البنود اآلتية: يناقش اإلجتماع
 

 األعمال جدول إقرار .1
 املنتدى جملس يف واحد عضو انتخاب .2

 جمموعددة مددن رجددل قبددل مددنشددغله  املقددرر ومددن. الشددباب الربملددانيني منتدددى جملددس يف شدداغر واحددد مقعددد يوجددد
 .2019 مارس/  آذار يف تنتهي لفرتة أوراسيا

 الشباب مشاركة بشأن قطرية حتديثات .3
 حدددول املعلومددداتيتم تبدددادل وسددد. البلددددان خمتلدددف يف الشدددباب مشددداركة يف األخدددرية التطدددورات املنتددددى سددديناقش
 .التوصيات ميوتقد النتائجاستخالص و  والتحديات، النجاحات

 137العامة الاااا  اجلمعية أعمال يف املسامهة .4
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 يف الشدباب منظدور مدنيبحدث و  الدميقراطية بشأن العاملي لإلعالن العشرين السنوية بالذكرى املنتدى فلتسيح
 لإلعدالن العشدرين السدنوية الدذكرى: تنوعندا مشداركة بشدأن 137الددد  اجلمعية العامة يف النظر قيد القرار مشروع
 القددددرار مشددددروع اإلنسددددان وحقددددوق بالدميقراطيددددة املعنيددددة الدائمددددة اللجنددددة وسددددتناقش .الدميقراطيددددة بشددددأن العدددداملي
 كيفيدة  يف أيضاً  املنتدى وسينظر. اللجنة على لعرضها توصيات صياغة يف املنتدى أعضاء يرغب وقد. وتعديله
 موضدددوع بشدددأن سددديما ال ،137 العامدددة الدددددد للجمعيدددة األخدددرى والنتدددائج اإلجدددراءات يف الشدددباب منظدددور إدراج
 .األعراق وبني األديان بني احلوار خالل من والسالم الثقافية التعددية وتعزيز العامة، املناقشة
 

 الدويل الربملاين االحتاد لرئاسة املرشحني إىل االستماع .5
 .الدويل الربملاين االحتاد لرئاسة املرشحني إىل االستماع فرصة املنتدى ألعضاء سيتاح
 

 !سوتشي مع التواصل .6
روسدديا ) سوتشددي يف سدديعقد الددذ. والطددالب للشددباب عشددر التاسددع العدداملي باملهرجددان علمدداً  املنتدددى سدديحاط
 العديدد مدن الشدباب املنتددى وسديجمع. 2017 أكتدوبر/  األول تشدرين 22 إىل 14 مدن الفدرتة يف( االحتادية

 .سياسية، والاالقتصادية، الثقافية القضايا ملناقشة البلدان من
 

 (2018-2017) وأنشطته املنتدى عمل خطة ومناقشة حتديا .7
 واألنشددطة 2017 عددام يف جدرت الدديت الشددباب ملشداركة دعمدداً  الددويل الربملدداين االحتدداد أنشدطة املنتدددى سديناقش
 .2018 و 2017 لعامي املخططة

 أسئلة وأجوبة .8
 الددددويل الربملددداين لالحتددداد العددداملي الربملددداين التقريدددر يف الدددواردة الرئيسدددية والتوصددديات النتدددائج علدددى املنتددددى سددديطلع
 يف إطالقدده املقددرر ،احلكومددة مسدداءلة يف الربملددان سددلطة: الربملانيددة الرقابددة بشددأن اإلمنددائي املتحدددة األمددم وبرنددامج

 منظدور مدن الربملداين اإلشدراف ومناقشدة األسدئلة طدرح مدن املنتددى أعضداء وسديتمكن. 137 اجلمعية العامدة الددددد
  .الشباب

 (2018 مارس/  آذار) 138للجمعية العامة الااا  التحضريية األعمال .9
 بغيدة الشدباب عدن شدامل تقريدر إلعدداد مقررين املنتدى سيعني عمله، وأساليب املنتدى قواعد من 6 باملادة عمالً 

 للسددالم الدائمددة اللجنددة) املسدتدامة التنميددة لتحقيددق كوسديلة  السددالم بتحقيددق املتعلقدة القددرارات مشدداريع يف اإلسدهام
 املتجددددة الطاقددة بشددأن سدديما ال املسددتدامة، التنميددة أهددداف تنفيددذ يف اخلدداص القطدداع وإشددراك ( الدددوليني واألمددن
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العامدة  اجلمعيدة أعمدال جدول على القراران جدرَ وسيُ . (والتجارة والتمويل املستدامة بالتنمية املعنية الدائمة اللجنة)
 (.2018 مارس/  آذار) 138الددد 
 

 .ما يستجد من أعمال 10
 

 االنتخابات: (4
 ومناصبهم وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم: األعضاءفيما يلي أمساء و ملء الشواغر سيتم 

 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 
  2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  أوغندا السيدة م. أوسورو الرئيس
 الرئيس  2019 / مارسآذار 2017نيسان / أبريل  أوغندا السيدة م. أوسورو فريقيةاجملموعة اإل

  2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  زامبيا السيد ب. كالوبو

 
 اجملموعة العربية

2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  سلطنة عمان السيدة ريا املنذرية   
2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  دولة الكويت السيد عمر الطبطبائي   

جمموعاااااااااااة آسااااااااااايا 
 اهلادئواحمليط 

2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  إندونيسيا السيدة إ...ر. بوتر.   
2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  مالديف السيد أ. ريفاو   

2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  روسيا االحتادية السيدة إ. أفاناسيفا جمموعة أوراسيا   
     شاغر

جمموعااااااااة أمريكااااااااا 
ومنطقاااااة  الالتينياااااة

 البحر الكارييب

السددددددددددديدة ر.ب إتامدددددددددددار. 
 تشوكو

2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  بوليفيا   

2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  سورينام السيد م. بوفا   

 
 +12 جمموعة

2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  إسرائيل السيدة س. هاسكل   
ارسالكيين  ن. السيد
 مسيث

2019/ مارس آذار 2017نيسان / أبريل  كندا   
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 . اجتماع اهليئات واللجان اخلاصة األخرى:4
 أيضاً اجتماعات اهليئات واللجان اخلاصة التالية: 137تنعقد يف إطار اجلمعية 

 : جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني  .1
 تنعقد على النحو التايل:  (اجللسات:1 

وحىت  ،9:30من الساعة   ،2017 أكتوبر/  األولتشرين  13 اجلمعةيوم  اجللسة األوىل
 .18:00وحىت الساعة  ،14:30، ومن الساعة 13:00الساعة 

وحىت  14:30من الساعة   2017 أكتوبر/  تشرين األول 14 السبتيوم  اجللسة الثانية
 .18:00الساعة 

وحىت  ،14:30من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحديوم  اجللسة الثالثة
 .18:00الساعة 
وحىت  ،9:30من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 16 اإلثننييوم  اجللسة الرابعة 
 .13:00الساعة 

 ،14:30من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاءيوم  اجللسة اخلامسة
 .18:00وحىت الساعة 

 
 :  أحتاء األعضاء ومناصبهم(2
 ومناصبهم وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم: األعضاءفيما يلي أمساء 

 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 
/ ينددداير الثددداينكددانون  أفغانستان ف. كويف ةالسيد الرئيس

2017 
/ أكتددددوبر األولتشددددرين 
2020 

 

 السيد ب. فابريتيوس نائب الرئيس 
 

/ ينداير الثاين كانون  أملانيا
2017 

/ أكتددوبر األول تشددرين 
2019 

 

 
 
 

السيد علي عبد   علي 
 حسني العراد.

  2020نيسان /أبريل   البحرين

السدديد أ. ب. مدديم فددازيل 
 تشودر.

  2018نيسان /أبريل   بنغالدش
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 األعضاء

  2022نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  فرنسا السيد ل. ديومونت
  2019/مارس  آذار  السنغال غيي أ.السيد أ.
  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  أيسلندا جونسدوترالسيدة ب. 

تشددددرين األول /أكتددددوبر   األرجنتني السيد ف. بينادو
2021 

 

مجهوريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  الكا -السيد ب. مبوكو
الكونغدددددددددددددددددددددددددددددددددددددو 

 الدميقراطية

تشددددرين األول /أكتددددوبر  
2017 

 

  2021/أبريل نيسان   فنزويال السيدة د. سولورزانو
 

 

  
 

 : الشرق األوسط شؤونجلنة .2 
 (اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:1

 
وحىت  ،15:00من الساعة   ، 2017 تشرين األول/ أكتوبر 14 السبتيوم  اجللسة األوىل

 .18:00الساعة 
وحىت  ،11:00من الساعة   ، 2017 تشرين األول/ أكتوبر 16 اإلثننييوم  الثانيةاجللسة 

 .13:00الساعة 
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 :  أحتاء األعضاء ومناصبهم (2
 ومناصبهم وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم: األعضاءفيما يلي أمساء ، و ملء الشواغرسيتم 

تاريخ بدء  البلد االسم 
 املدة

 مالحظات املدة انتهاءتاريخ 

 الرئيس
  2018/ مارس  آذار  تشيللي .باسكال أليند.السدة د

 األعضاء

  2018/ مارس  آذار  فلسطني السيد عزام األمحد
  2020/ مارس  آذار  اإلمارات السيد حممد علي حممد احملريز.

تشدددددددددددددرين األول / أكتددددددددددددددوبر   إيطاليا السيد ج. فارينا
2017 

 

     شاغر
تشدددددددددددددرين األول / أكتددددددددددددددوبر   ليزوتو السيدة ن. موتسامي 

2019 
 

تشددددددددددددددددرين األول /أكتددددددددددددددددوبر   إندونيسيا السيد ر.  مناوار
2018 

 

تشددددددددددددددددرين األول /أكتددددددددددددددددوبر   سويسرا السيد ف. مور.
2018 

 

تشدددددددددددددرين األول / أكتددددددددددددددوبر   إسرائيل السيد ن. شا.
2019 

 

تشددددددددددددددددرين األول /أكتددددددددددددددددوبر   سلوفينيا السيد م. تانزنر فاتوفك
2018 

 

نيسددددددددددددددددددددددان /  كندا السيدة س. اتواهلاجان
أبريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

2017 

  2021نيسان / أبريل 

نيسددددددددددددددددددددددان /  مصر السيدة رانيا علواين
أبريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

2017 

  2021نيسان / أبريل 

نيسددددددددددددددددددددددان /  بنغالدش السيدة ن. اكرتا
أبريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

2017 

  2021نيسان / أبريل 
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 جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين: .3
 (اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:1

وحىت الساعة  ،17:00من الساعة   ، 2017  أكتوبر األول/تشرين  16 اإلثننييوم  جلسة
18:30. 

 
 :  أحتاء األعضاء ومناصبهم (2
 

 ومناصبهم وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم: األعضاءفيما يلي أمساء ، و ملء الشواغرسيتم 
تاريخ بدء  البلد االسم 

 املدة
 مالحظات املدة انتهاءتاريخ 

ن. علي  السيدة الرئيس
 أسيجاف

 / أكتددددوبرتشددددرين األول  إندونيسيا
2017 

 

تشددددرين األول /أكتددددوبر    شاغر اجملموعة اإلفريقية
2021 

 

  2020/ مارس  آذار  موريتانيا دوفالس. السيد أ. 

 
 اجملموعة العربية

مثابة حاج  السيدة
 عثمان حسن

  2020/ مارس  آذار  السودان

السيد الدكتور صاحل 
 اخلثالن

/ نيسددددددددددددددددددددددددددددان  السعودية
 2017أبريل 

نيسدددددددددددددددددددددان / أبريدددددددددددددددددددددل 
2021 

 

ن. علددددددددددددددددددي  السدددددددددددددددددديدة جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ
 أسيجاف

  2019/ مارس آذار  إندونيسيا

  2019/ مارس  آذار  باكستان حراجر. ح. السيد م. 

نيسدددددددددددددددددددددان / أبريدددددددددددددددددددددل    شاغر جمموعة أوراسيا
2021 

 

تشددددرين األول /أكتددددوبر   قريغيزستان السيد ك. زولوشيف
2020 
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جمموعااااااااة أمريكااااااااا الالتينيااااااااة 
 ومنطقة البحر الكارييب

تشددددرين األول /أكتددددوبر   فنزويال السيدة د. فيغريا
2020 

 

دوكيدددددددده ف.السدددددددديد ل. 
 غارسيا

تشددددرين األول /أكتددددوبر   كولومبيا
2018 

 

 
 +12 جمموعة

تشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرين األول /   السويد م. غرين السيدة
 2019أكتوبر 

 

  2021/ مارس  آذار   شاغر

 واملولود احلديا الوالدة والطفل:  األماللجنة االستشارية حول مرض فقدان املناعة وصحة  .4
 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل: (1
 .14:30وحىت الساعة  ،13:00من الساعة    2017 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحديوم 

 :  أحتاء األعضاء ومناصبهم (2
 ومناصبهم وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم: األعضاءفيما يلي أمساء ، و ملء الشواغرسيتم 

 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم 
  2018أيلول/ سبتمرب   تنزانيا السيد ف. ندغوليل الرئيس

     شاغر نائب الرئيس

 
 
 
 

 األعضاء

  2019أيلول/ سبتمرب   أرمينيا السيد أ. بابلويان

  2021شباط/ فرباير   النمسا ب. باير السيدة
  2019/ نوفمرب تشرين الثاين  بلجيكا السيد أ. ديتكس

  2019/ نوفمرب تشرين الثاين  السويد .. كارلسون السيدة
  2019أيلول/ سبتمرب   إيطاليا اآلنسة ب. لوكاتيللي
  2019متوز/ يوليو   بنغالدش السيد ح. ميالت

  2019/ أكتوبر تشرين األول  رواندا سيبوهوروالسيد س. 
  2018متوز/ يوليو   اهلند سوالنكيب. السيد ك. 

مجهوريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  السيد ف. سواريز
 الدومينيكان

  2018/ نوفمرب تشرين الثاين 

الواليدددددددددددددددددددددددددددددددددددات  ب. يل السيدة املستشار اخلاص
تحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة امل

 كيةاألمري
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 (:اجلندرية) موعة الشراكة بني الرجال والنساءجم .5
 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل: (1

وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 13 اجلمعةيوم  اجللسة األوىل
10:00. 
وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاءيوم  الثانيةاجللسة 
10:00. 

 
 :  أحتاء األعضاء ومناصبهم (2

 من قبل اللجنة التنفيذية: املعينني أمساؤهم أدناه، تتألف هذه اجملموعة من األعضاء األربعة التالية
تاريخ بدء  البلد االسم 

 املدة
 مالحظات املدة انتهاءتاريخ 

    جيالنرو  السيدة ج. إلديغارد الرئيس
 

 األعضاء
    كينيا السيد إ. إيثورو

م. مينسا  السيدة
 ويليامز

    ناميبيا
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 :قربص يف الوضعمسهلي جمموعة  .6
 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:(1
 .11:30وحىت الساعة  ،10:00من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 14 السبتيوم 

 :  أحتاء األعضاء(2
 يف  الربملاين الدويل االحتادجملس من قبل  ،التالية أمساؤهم أدناه السادة األعضاءمت تعيني 

 :كبديل للجنة السابقة ملراقبة الوضع يف قربص  ،1998سبتمرب أيلول /
 مالحظات املدة انتهاءتاريخ  تاريخ بدء املدة البلد االسم
    إيرلندا . بوركيالسيد ب

السيد ب. فان دن 
 دريش

    بلجيكا

ماتوس السيد ج. د. 
 روزا

    الربتغال

 
 األخرى: االجتماعات. 5
 :اجتماع مع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية -1
 

، من 2017تشرين األول / أكتوبر  14ينعقد اجتماع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية يوم السبت 
) الطابق األرضي( يف قصر تافريتشسكي. 16يف القاعة رقم  13:00، وحىت الساعة 11:30الساعة 

وعات وسريأس االجتماع سعادة رئيس االحتاد الربملاين الدويل، كما أن السيدات و السادة امناء اجملم
اجليوسياسية واللجان الدائمة مدعوون للمشاركة. وسوف يناقش االجتماع البنود الواردة يف مشروع جدول 

 األعمال اآلتية: 
 (EX/276/5-R.1)بعض الربملانات  وضع -1
-لالحتاد الربملاين الدويل  138الدد و  137الدد ملؤها خالل اجلمعيات  الشواغر املطلوب -2
(e/137/vacancies.pdf-http://www.ipu.org/conf) 
 

http://www.ipu.org/conf-e/137/vacancies.pdf
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- متابعة قرارات ومقررات االحتاد الربملاين الدويل بشأناألعضاء قبل من  املقدمة تقاريرال -3
(r1.pdf-e/201/5(b)-//www.ipu.org/cnlhttp:) 
ومحلة االحتاد الربملاين الدويل من أجل  2017موجز عن التقرير الربملاين العاملي لعام  -4

 دميقراطيات أقوى
 .ما يستجد من أعمال -5
 

علمًا أن سعادة السفري أندا فليب، مدير الربملانات األعضاء والعالقات اخلارجية يف االحتاد 
 :التالية الرسالة الدويل أرسلت الربملاين

عضوية  حولإىل وثيقة اللجنة التنفيذية  على وجه اخلصوصانتباهكم  ألفتواحتحوا يل أن " 
يسرنا أن نطلعكم عليها. وكما نوقش يف اجتماعكم  اليت ربملاناتبعض ال ووضعاالحتاد الربملاين الدويل 

متزايد يف تعزيز احلوار السياسي بني  على حنواملشرتك السابق يف دكا، يشارك االحتاد الربملاين الدويل 
 بني الفصائل السياسية داخل البلدان. وميكن أن تلعب اجملموعات اجليوسياسية دوراً  أيضاً و البلدان، 

واحلصول  اإلنذار املبكر جمال اخلاصة بكل بلد واملساعدة يف األوضاعومناقشة  يف هذه العملية هاماً 
أن أطلعكم  على طلب رئيس االحتاد الربملاين الدويل، يسرين أيضاً  على املعلومات ذات الصلة. وبناءً 

 ."على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل يف دورهتا املقبلة
 
 

 للجنة التنفيذية 276الدورة 
 (2017 تشرين األول / أكتوبر 17 و 13 و 12 بطرسربغ، سانت)

 التفصيلي املعدل األعمال جدول
 

 .إقرار جدول األعمال .1
 

لالحتااااد  136الااايت عقااادت خاااالل اجلمعياااة العاماااة  275املوافقاااة علاااى احملضااار املاااوجز للااادورة  .2
 .(2017أبريل  /الربملاين الدويل يف دكا )نيسان

 

 .(CL/201/4(a)-R.1)الوثيقة تقرير األنشطة املقدم من الرئيس  .3
 

 احلاكم:مجلس لل 200لألمني العام عن أنشطة االحتاد الربملاين الدويل منذ الدورة  رحليتقرير م .4

http://www.ipu.org/cnl-e/201/5(b)-r1.pdf)
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 .تقرير شفو. من األمني العام (أ) 
 .(CL/201/5(b)-R.1عملية تقدمي التقارير السنوية من جانب األعضاء )الوثيقة  (ب) 
 .(CL/201/5(c)-R.1( اليوم الدويل للدميقراطية )الوثيقة c) (ج) 

 

-EX/276/5)الوثيقددة  املسااائل املتعلقااة بعضااوية االحتاااد الربملاااين الاادويل وحالااة برملانااات معينااة .5
R.1): 

 :املراقبوضع طلبات االنضمام إىل االحتاد الربملاين الدويل و  (أ) 
اللجنددة التنفيذيددة إىل النظددر يف طلددب العضددوية املقدددم مددن اجلمعيددة الربملانيددة للتعدداون  وةدعددتم سدت

وطلدددددب  ،(EX/276/5(a)-P.1)( )الوثيقدددددة PABSECيف منطقدددددة البحدددددر األسدددددود )
 (.EX/276/5(a)-P.2االنضمام املقدم من برملان فانواتو )الوثيقة 

 
 :(EX/276/5(b)-P.1حتقيق العضوية العاملية )الوثيقة  (ب) 

سددتدرس اللجنددة احلدداالت الدديت ينبغددي فيهددا االحتفددا  بالعضددوية بغيددة مواصددلة املشدداركة وحتقيددق 
 العضوية العاملية.

 :حالة برملانات معينة (ج) 
سددتنظر اللجنددة يف حالددة أ. برملددان مت حلدده علددى حنددو غددري دسددتور. منددذ الدددورة األخددرية، وأ. 

ت قانونية بسبب عدم دفدع االشدرتاكات. وستسدتمع إىل عضو يكون مسؤواًل عن فرض عقوبا
الددديت كدددان هلدددا تدددأثري علدددى  ،والتطدددورات السياسدددية العامدددة ،تقريدددر عدددن حالدددة اجلمعيدددات االنتقاليدددة

 الربملانات يف مجيع أحناء العامل.
 

 :املسائل املالية .6
 التنفيذية حول ما يلي:سيقدم األمني العام واللجنة الفرعية املالية تقريراً إىل اللجنة 

 

 :(EX/276/6(a)-R.1الوضع املايل لالحتاد الربملاين الدويل )الوثيقة  (أ) 
 ستدرس اللجنة التنفيذية وثيقة عن الوضع املايل للمنظمة.

 
 :(EX/276/6(b)-P.1)الوثيقة  2018مشروع الربنامج واملوازنة لعام  (ب) 

، وحتديددد مقددرر 2018واعتمدداد برنددامج وموازنددة عددام سدديتم دعددوة اللجنددة التنفيذيددة إىل دراسددة 
 لعرضها على اجمللس احلاكم.
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 :(EX/276/6(c)-R.1تعبئة التمويل الطوعي )الوثيقة  (ج) 
سدددتتلقى اللجندددة التنفيذيدددة معلومدددات حمدثدددة عدددن آخدددر اجلهدددود املبذولدددة للحصدددول علدددى متويدددل 

 طوعي.
 

 :2021-2017عن الفرتة تنفيذ اسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل  .7
(. وسددرتكز EX/276/7-R.1سددتتلقى اللجنددة معلومددات حمّدثددة عددن تنفيددذ االسددرتاتيجية )الوثيقددة 

 بعد ذلك على ما يلي:
التددددددددددددابري الراميدددددددددددة إىل تعزيدددددددددددز مشددددددددددداركة الشدددددددددددباب يف االحتددددددددددداد الربملددددددددددداين الددددددددددددويل )الوثيقدددددددددددة  (أ) 

EX/276/7(a)-P.1). 
 

 :(CL/201/9-R.1التعاون مع منظومة األمم املتحدة )الوثيقة  .8
 ستتلقى اللجنة قائمة باألنشطة املضطلع هبا بالتعاون مع األمم املتحدة يف األشهر الستة املاضية.

 

 :للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل 201إعداد الدورة  .9
إضددافية يف جدددول أعمددال اجمللددس احلدداكم )انظددر تعددرب اللجنددة عددن رأ. بشددأن أ. طلبددات إلدراج بنددود 

 )د( من النظام األساسي(. 26.2املادة 
 :137اجلمعية العامة الااا  .10

 .137ستطلع اللجنة على برنامج اجلمعية العامة الددد 
 :(EX/276/11-P.1االجتماعات الربملانية املقبلة )الوثيقة  .11

 

 (.EX/276/11(a)-P.1االجتماع النظامي )الوثيقة  (أ) 
 /ستتلقى اللجنة تقريراً عن البعثة امليدانية اليت أوفدت إىل بوينس آيرس )األرجنتني( يف حزيران

 .2017يونيو 
 :االجتماعات النظامية واملتخصصة (ب) 

اللجنددة إىل اسددتعراض أ. طلبددات الستضددافة مجعيددة مقبلددة لالحتدداد الربملدداين الدددويل،  تم دعددوةسددت
 وقائمة االجتماعات الربملانية املقبلة يف املستقبل، وتقدمي توصيات بشأن ذلك.

 (2018مارس/ آذار  28-24)جنيف، سويسرا، 138اجلمعية العامة الااا  .12
 :الدويل انتخاب رئيس جديد لالحتاد الربملاين .13

 .سيطلع األعضاء على اإلجراء املتعلق بانتخاب رئيس االحتاد الربملاين الدويل
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 :املسائل املتصلة بأمانة االحتاد الربملاين الدويل .14
 سيجر. إطالع اللجنة على أ. تنقالت للموظفني.

 :(ASGPالتعاون بني االحتاد الربملاين الدويل ورابطة األمناء العامني للربملانات ) .15
 سُيطلع رئيس الرابطة اللجنة املعنية بالتعاون بني املؤسستني.

-CL/201/17)الوثيقدددة  تعاااديالت علاااى النظاااام األساساااي لالحتااااد الربملااااين الااادويل وقواعاااده .16
P.1): 

سددتدرس اللجنددة التعددديالت املقرتحددة علددى النظددام األساسددي لالحتدداد الربملدداين الدددويل وقواعددده، وتقدددم  
 إىل اجمللس احلاكم.توصية 

 

-CL/201/17)الوثيقدددة  للمجلاااس احلااااكم 202وضاااع جااادول األعماااال املؤقااات للااادورة الااااا  .17
P.1): 

، لتستعرضدده اللجنددة يف جلسددتها املعقددودة يف 202سدديتم إعددداد مشددروع جدددول أعمددال مؤقددت للدددورة 
 .2017أكتوبر  /تشرين األول  17

 

 :للجنة التنفيذية 277الدورة الاا  .18
 .138للجنة التنفيذية يف جنيف، سويسرا، مبناسبة انعقاد اجلمعية العامة الددد  277ستعقد الدورة الدد  

 

 عمال:ما يستجد من أ .19
 ستتلقى اللجنة التنفيذية معلومات حمدثة عن احملفوظات. 
 

 من جدول أعمال اللجنة التنفيذية 5البند 
 معينة برملانات وحالة الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتعلقة املسائل

 

 الدويل الربملاين االحتاد عضوية إىل االنضمام طلبات (a) -(أ)
 

 عددن املعلومدات وتبدادل األعضداء، غددري الربملاندات إىل للوصدول جهودمهدا العددام واألمدني الدرئيس واصدل .1
خددالل السددنوات األخددرية، و . جدددد أعضدداء انضددمام وتشددجيع وأهدافدده، الدددويل الربملدداين االحتدداد عمددل
 162 إىل ،2010 عددام يف عضددواً  برملاندداً  155 مددن بدداطراد، الدددويل الربملدداين االحتدداد عضددوية دتاز 

 .2017نيسان/ أبريل يف عضواً  173 و ،2014 عام يف عضواً  166و ،2012 عام يف عضواً 
 



281 

 

 الدددويل الربملدداين الحتدداداحلدداكم ل لددساجمل يصدددر وريثمددا ،النضددمامه اً طلبدد فددانواتو رمسيدداً  برملددان قدددم وقددد .2
 قددددمت كمدددا.  الددددويل الربملددداين االحتددداد يف 174 رقدددم العضدددو يصدددبح أن املنتظدددر مدددن ،باملوافقدددة قدددراراً 

 مركزهدا لرتقيدة طلبداً (، PABSEC) األسدود البحدر منطقدة يف االقتصداد. للتعداون الربملانية اجلمعية
 الربملددداين االحتددداد إىل املنتسدددبني األعضددداء عددددد يصدددل وبدددذلك منتسدددب، عضدددو إىل دائدددم مراقدددب مدددن
 .عضواً  عشر اثين إىل الدويل

 مددع الدددويل الربملدداين االحتدداد إىل االنضددمام إعددادةباالنضددمام و  املتعلقددة املناقشدداتومت إحددراز تقدددم يف  .3
 تركمانسدتان برملدان وأصددر. وأوزبكسدتان ،تركمانسدتان ،بدروين سديما ال األخدرى، الربملاندات من عدد
 الصدديغة وضدع بغيددة العدام، هنايددة قبدل البلددد لزيدارة الدددويل الربملداين لالحتدداد العدام األمددني إىل رمسيدة دعدوة
 حضددور يف رغبتدده عددن مارشددال جلددزر اجلديددد الربملددان رئدديس أعددرب وقددد. االنضددمام لرتتيبددات النهائيددة
 واصددددلتوت. الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد مددددع التعدددداون واسددددتئناف بطرسددددربغ، تسددددانالعامددددة يف  معيددددةاجل

 حضدروا الدذين لوسيا، سانتو  البهاما، جزر وبربودا، أنتيغوا كل من  يف الربملان رؤساء مع املناقشات
 عدن واوأعربد ،2016كدانون األول/ ديسدمرب  يف ظيب أبو يف رئيسات الربملانات الذ. ُعقد قمة مؤمتر
 أخدرى لددانب مدع احلال هو كما) الدويل الربملاين االحتاد مع انتظاماً  أكثر بشكل التفاعل يف مرغبته
 (.حمدودة مالية موارد متتلك صغرية برملانات وهي املنطقة، يف
 

 الدوعي زيدادة يف األعضداء الربملاندات مدن النشط الدعم على االعتماد الدويل الربملاين االحتاد ويواصل .4
 مدع ونيوزيلنددا اسدرتاليا برملاندا اشرتك السنني، مر وعلى. منطقته يف كلٌّ   الدويل، الربملاين االحتاد بعمل

 الربملددداين االحتددداد مبشددداركة إقليميدددة بأنشدددطة القيدددام ذلدددك يف مبدددا اهلدددادئ، احملددديط منطقدددة يف الربملاندددات
 جهددوداً  الدددويل الربملدداين الحتددادلدددى ا والكددارييب الالتينيددة أمريكددا بلدددان جمموعددة بددذلت وقددد. الدددويل
 الالتينيددة أمريكددا برملددان أن كمددا.  عملهددا يفأكثددر  املنطقددة يف ليزيددةاإلجنباللغددة  الناطقددة البلدددان إلشددراك
 اتفدداق مددؤخراً  الدددويل الربملدداين االحتدداد أبددرم الددذ. ،(PARLATINO) الكددارييب البحددر ومنطقددة
 ومدن) املنطقدة مدن برملاندات مبشداركة مشدرتكة مناسبات تنظيم مواصلة على أيضاً  حريص معه، تعاون
 (.2018 وذلك يف عام املستدامة التنمية أهداف بشأن ثانية إقليمية ندوة عقد املخطط

 

 أعضدداء وأعددرب. الدددويل الربملدداين االحتدداد يف عضددواً  األمريكددي الكددوجنرسمل يعددد  2003منددذ عددام و  .5
 التعدددداون يف األمريكيددددةالواليددددات املتحدددددة  ملشدددداركة تأييدددددهم عددددن الكددددونغرس يف الدددددميقراطي احلددددزب
 الشدددؤون جلندددة مدددن قبدددل 2010-2009 يف قدددانون مشدددروعاعتمددداد  مدددع األطدددراف، املتعددددد الربملددداين
 الددددويل الربملددداين الحتدددادالكدددونغرس األمريكدددي إىل ا يسدددمح بعدددودة الدددذ.، و اجمللسدددني كدددال  يف اخلارجيدددة
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 الدددويل الربملدداين االحتدداد أمانددة وتواصددل(. الكددونغرس بكامددل هيئتدده لمل حيظددى باملوافقددة مددن قبدد هددذاو )
 البيئددة فددإن ذلددك، ومددع. الكددونغرس يف اجلمهددوريني عضدداءاأل بددني سدديما ال جديددد، دعددم تعزيددز حماولددة

 عضددداءاملباشدددرة أل شددداركةعتدددرب املوت. للغايدددة صدددعباً جتعدددل األمدددر  املتحددددة الواليدددات يف احلاليدددة السياسددية
 .اجلهود هذه جناح يف أمراً حيوياً  ،الدويل الربملاين االحتاد
 

 معينة برملانات وضع (b)-(ب) 
 الددويل الربملداين االحتداد يرصددها الديت الربملاندات مدن عددد يف األخرية التطورات التالية الفقرات تصف .6

 :اليت البلدان تغطي وهي. كثب  عن
   مت حل الربملان فيها بشكل غري دستور.، أو/و/ أن برملأهنا متوقف؛ 
   واليدةال باالضطالع مبهام االنتقايل، الربملان أو التأسيسية اجلمعية مثل مؤقتة، مؤسسة تقوم 

 التشريعية؛
    التنفيذيددة اللجنددة اهتمددام تتطلددب وقددد الربملددان عمددل علددى اجلاريددة السياسددية التطددوراتتددؤثر 

-2017 لفدددرتةعدددن ا الددددويل الربملددداين االحتددداد اسدددرتاتيجية مدددنالرابدددع  اهلددددف حتقيدددق هبددددف
  األمن؛حتقيق و  الصراعات ومنع ،السالم بناء يف املسامهة: 2021

    االحتدددادحقددوق اإلنسددان للربملددانيني لدددى  جلنددة جانددب مددن فيهددا النظددرجيددر.  حدداالتمتثددل 
 .الدويل الربملاين

 ) (. النجمة عالمة بواسطة الدويل الربملاين االحتاد أعضاء إىل ويشار 
   بوروندي 
 السابقة التطورات لخام 
 أندده نكددورونزيزا بيددري الددرئيس أعلددن عندددما 2015نيسددان/ أبريددلأواخددر  منددذ سياسددية أزمددة البلددد يواجدده .7

 مخدس مددهتا جديددة واليدة فدرتة يقضدي ،2015آب/ أغسطس ومنذ. ثالثة رئاسية فرتة إىل سيسعى
 .سنوات

 

الكددربى  البحددريات ملنطقددة الدددويل للمددؤمتر الربملانددات ومنتدددى الدددويل الربملدداين االحتدداد مددن وفددد سددافر .8
(FP-ICGLR،) العنددف أشددكال مجيددع" بشدددة وأدان ،2016شددباط/ فربايددر يف بورونددد. إىل 

 ".اإلنسان حقوق انتهاكات أنواع ومجيع املدنيني السكان ضد
 

 التنددزاين الددرئيس مددن سدداعدةمب أروشددا، يف البورونددديني بددني املتددأخر احلددوار بدددأ ،2016 أيددار/ مددايو يف .9
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 حدني يف ،2015 عدام انتخابدات يف شاركوا أطراف مخسة عن ممثلون وُدعيَ . مكابا بنيامني السابق
 واالحتداد املتحددةاألمدم  تددعمها الديت احملادثدات ان ويدذكر. رئيسدية معارضدة مجاعدات عدة استبعدت
 أهندا علدى تصدر حيدث قاطعتهدا احلكومدة الديت ،2017 عدامشدباط/ فربايدر  يف انعقددت قد اإلفريقي،

 .2016 عام يف الفاشل االنقالب قادة مع تتفاوض لن
 

 ممثلددي ومددع الربملانيددة، السددلطات مددعشددكل منددتظم ب الدددويل الربملدداين لالحتدداد العددام األمددني اجتمددع قدددو  .10
 الشدامل لحدوارل رسدالة وأرسدل ،الددويل الربملداين لالحتداد احلميددة املساعي وعرض. املنفى يف املعارضة
 كتابة هذا التقرير.  حىت، ومل يتلَق أ. رد معهم

 136 اجلمعية العامة الااا منذ الرئيسية التطورات 
 اجلمعيدة العامددة يف خدالل الدددويل، الربملداين لالحتداد العدام األمددني اجتمدع ،2017نيسدان/ أبريدل 4 يف . 11

 الربملددداين االحتددداد إن العدددام األمدددني وقدددال. الوطنيدددة اجلمعيدددة رئددديس برئاسدددة البوروندددد. الوفدددد مدددع دكدددا،
 خدددالل مدددن احلاليدددة، والسياسدددية االجتماعيدددة األزمدددة مدددن اخلدددروج علدددى البلدددد ملسددداعدة مسدددتعد الددددويل
 فيهدا كدرر  ،حزيدران/ يونيدو 1 يف الربملدان رئديس إىل متابعدة رسدالة العدام األمدني وأرسدل. الشامل احلوار
 وأعضداء سدابقني برملدانيني أعضداء تضدم ،جنيدف يف حمادثدات إلجدراء الدويل الربملاين االحتاد استعداد

 .احلاليني الربملانيني متثل وجمموعة الشتات، يف
 

متدددوز/  13 إىل 7 كافانددددو، مدددن  ميشددديل السددديد لبوروندددد.، اجلديدددد املتحددددة األمدددم مبعدددوث اجتمدددع .12
 الدرئيس يقدوده الدذ. البوروندديني بدني السياسدي احلدوار يف املشداركة الفاعلة اجلهات خمتلف مع ،يوليو
 دعوتده وكدرر األمدن، جملدس أمدام كافانددو  السديد حتدّدث ،متوز/ يوليدو 26 ويف. مكابا السابق التنزاين
 مسدددددبقة، شددددروط دونمدددددن  شددددامل، حدددددوار إجددددراء يف والددددددويل اإلقليمددددي اجملتمدددددع مشدددداركة زيددددادة إىل

 حاجدة يف شدخص ماليدني ثالثدة حدواىل هنداك فان املتحدة، ووفقاً لألمم. البورونديني مجيع ومبشاركة
 مدن اجلدوع، وتشدريد اكثدر مدن يعدانون آخدرين مليدون 2.6 مدن يقدرب مدا مدع انسانية، مساعدات إىل

 .منازهلم من شخص الف 600
 

 إىل هنداك فدروا الدذين البوروندديني لتنزانيدا، زيارتده أثناء نكورونزيزا، الرئيس حثّ  ،متوز/ يوليو 21 ويف .13
 التنزانيددة الداخليددة وزارة وذكددرت. يددنعم بالسددالم اآلن أصددبح البلددد إن قددائالً  ديددارهم، إىل العددودة علددى
 .كيغوما  منطقة يف الالجئني خميمات يف يعيشون بوروند. الف 247 حواىل ان
 

 الربملدداين الحتددادحقددوق اإلنسددان للربملددانيني التابعددة ل جلنددة جانددب مددن النظددر قيددد حالتددان حاليدداً  هندداك .14
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 .الربملان أعضاء من تسعة تضم املعنية، الدويل
 

   كمبوديا 
 السابقة التطورات لخام 
منتخبدددون  مرشددحاً  55 رفددض ،2013 متددوز/ يوليددو يف جدددرت الدديت الربملانيددة االنتخابددات أعقدداب يف .15

 سدام املنفدي النائدب يرأسده كدان  الدذ. ،(CNRP) املعدارض الكمبدود. الدوطين اإلنقاذ حزبعن 
  .جديدة انتخاباتإجراء و  االنتخايب باإلصالح وطالبوا ،مقاعدهم يشغلوا أن ،يرينس
 سدن هدون الدوزراء ئيسر  بقيادة احلكومة، مع اتفاق بعد 2014 متوز/ يوليو يف الربملان دخلواوأخرياً 
 يف الوطنيدددة اجلمعيدددة يف عضدددواً  رينسدددي السددديد وأصدددبح(. CPP) الكمبدددود. الشدددعب حدددزبرئددديس 
 .نفسه الشهر من الحق وقت

 

 وذهدددب. قائمددداً  يدددزال املعدددارض ال الكمبدددود. الدددوطين اإلنقددداذ حدددزبو  احلكومدددة بدددني التندددافس أن غدددري .16
 مدن الوطنيدة اجلمعيدة وجردتده ،2015تشدرين األول/ أكتدوبر  يف أخدرى مدرة املنفدى إىل رينسي السيد
 .2008 عام تشهريبقضية  دانةإل بتوقيفه قضائي أمر صدور بعد الربملانية واليته
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 كبدرية  مكاسدب( CNRP) املعارض الكمبود. الوطين اإلنقاذ حزب حقق ،حزيران/ يونيو 4 يف .17

 لقددددانون تعددددديالت علددددى الوطنيددددة اجلمعيددددة وافقددددت ،متددددوز/ يوليددددو 10 ويف. البلديددددة االنتخابددددات يف
التعدديالت و . املعدارض الكمبود. الوطين اإلنقاذ حزب هاقاطع برملانية جلسة يف السياسية األحزاب

 أو ،الصدددوت اسدددتخداممتندددع األحدددزاب أن تضدددم أ. شدددخص تظهدددر إدانتددده بارتكددداب جرميدددة جنائيدددة ب
 الكمبدود. الدوطين اإلنقداذ حدزب بدني الصدالت مجيدع قطدع إىل أدى مدا املكتوبة، الوثائق أو ،الصورة
 يوليدددومتدددوز/  يف إجراؤهدددا املقدددرر الربملانيدددة االنتخابدددات قبدددل ي،رينسددد السددديد السدددابق وقائدددده املعدددارض
 األنشدددددطة مدددددن حظرهدددددا ميكدددددن ،املقرتحدددددة تعدددددديالتالددددديت ختدددددالف ال السياسدددددية األحدددددزابو . 2018
 .حلها يتم حىت أو االنتخابات، يف نافسةمنعها من املو  سنوات، مخس إىل تصل ملدة السياسية

 

 األحددزاب قددانون علددى أدخلددت الدديت التعددديالت علددى الدسددتور. اجمللددس وافددق ،ويوليدد/  متددوز 25 يف .18
 يف الوطنيددة للجمعيددة املقبلددة االنتخابددات موعددد حدددد نفسدده، اليددوم مددن الحددق وقددت ويف. السياسددية
كددانون   14 يف الشدديوخ جمللددس مباشددرة غددري انتخابددات إجددراء املقددرر ومددن. 2018 ويوليدد/  متددوز 29
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 .2018الثاين/ يناير 
 

 الربملداين الحتدادللربملدانيني التابعدة لحقوق اإلنسدان  جلنة جانب من قضايا مثاين يف النظر حالياً  ر.جيو  .19
 اإلنقدداذ حددزب زعدديم ، مددؤخراً  سددوخا كدديم  السدديداعتقددال  ذلددك يف مبددا ،برملانيدداً  15 تضددم الدديت الدددويل
 أعقددداب يف سدددوءاً  السياسدددي املنددداخ ازداد وقدددد. باخلياندددة نتيجدددة اهتامددده ،املعدددارض الكمبدددود. الدددوطين

 .املعارض الكمبود. الوطين اإلنقاذحزب  حبل والتهديدات ،اإلعالم وسائلمحالت القمع ل
 

  الدميوقراطية الكونغو مجهورية 
 

 السابقة التطورات ملخا 
 

 يعتدزم الديت الرئاسدية، االنتخابدات تنظيم يف التأخرياالت حب تتعلق سياسية أزمة حالة يف البلد ال يزال .20
 عددددامال يف كددددرئيس  والددددده كددددابيال  السدددديد خلددددف وقددددد. فيهددددا املشدددداركة كددددابيال  جوزيددددف احلددددايل الددددرئيس
ال جُييدز لده الدسدتور السدعي و . 2011 عدامال يف انتخابده وأعيد ،2006 عامال يف وانتخب ،2001
 .جديدةإىل والية 

 شخصدديات لكددن احلكومددة، تقددوده الددذ. ،الددوطين السياسددي احلددوار بدددأ ،2016أيلددول/ سددبتمرب ويف .21
 .األمن وقوات املتظاهرين بني اشتباكات يف األشخاص عشرات تويفو . قاطعته رئيسية معارضة

 

 ويدددنص. جامعددداً و  شدددامالً  سياسدددياً  اتفاقددداً  واملعارضدددة احلكومدددة وقعدددت ،كدددانون األول/ ديسدددمرب  31 يف .22
 وأن ،مددن خيلفهددم انتخدداب يددتم حددىت مصددبهامن يف والربملددانيون احلددايل الددرئيس يبقددى أن علددى االتفدداق

شدددباط/  يف احلددداليني الندددواب واليدددة فدددرتة تنتهدددي أن املقدددرر مدددن كدددان) اجلديددددة التشدددريعية اهليئدددة عقددددنت
 االتفدداق يددنصكمددا (.  2012 عددام يف الشدديوخ جملددس أعضدداء واليددة فددرتة تنتهددي وأن ،2017فربايددر
 لدن الديت ،2017 كدانون األول/ ديسدمرب  حبلدول البلديدةو  ،الربملانيدة ،الرئاسية االنتخاباتإجراء  على
 .املعارضة من وزراء رئيس وتعيني كابيال،  الرئيس فيها يشارك

 

ائدددددتالف املعارضدددددة  جتمدددددع زعددددديم تشيسدددديكيد.، إتيدددددان السددددديد تدددددويف ،2017شددددباط/ فربايدددددر 1 ويف .23
. لددده رئيسددداً  تشيسددديكيد.، فيلددديكس السددديد ابنددده، االئدددتالف انتخدددب ،آذار/ مدددارس 2 ويف. الرئيسددي
 أولينغددانكو.، جوزيددف السدديد السددابق، النقددل وزيددر االئددتالف جتمددع مددن فصدديل انتخددب ذلددك، ومددع
 .له جديداً  رئيساً 
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 حددزب أكددرب يف سددابق عضددو وهددو - تشدديباال برونددو السدديد كددابيال  الددرئيس عددنّي  نيسددان، /أبريددل 7 يف .24
 والتقدددم الدميقراطيددة اجددل مددن االحتدداد حددزب مددن تشدديباال السدديد طددرد وقددد. للددوزراء رئيسدداً  - معددارض

 فيلدديكس السدديد انتخدداب علددى اعددرتض أن بعددد، مددارس/ آذار يف( UDPSاملعددارض ) االجتمدداعي
 . للتجمع جديداً  رئيساً  تشيسيكيد.

 .تشيباال السيد برئاسة جديدة حكومة الرئيس عنّي  ،أيار/ مايو 9 ويف
 

 االنتخابددات تنظديم املسدتحيل مددن إنده (،CENI) االنتخابدات جلندة رئدديس قدال ،متدوز/ يوليدو 7 يف .25
 .املقبلة لالنتخابات مواعيد أية بعد تعلن ومل. 2017 عام يف
 

 الددويل، الربملداين الحتدادالتابعدة لللربملدانيني  اإلنسدان حقدوق جلندةحاليداً  فيهدا تنظدر قضدايا سدبعهناك و  .26
 .برملانياً  عضواً  35 تضم اليت

 

 إريرتيا 
 

 السابقة التطورات لخام 
 

 أربددع لفددرتة 1994 عددامال يف البدايددة يف أنشددئت وقددد. 2002 عددامال منددذ الوطنيددة اجلمعيددة جتتمددع مل .27
 الدسدتور علدى الوطنيدة اجلمعيدة قتصددّ  وقدد. االنتخابدات وإجدراء الدسدتورتم إقدرار يد ريثمدا سنوات،

 سددبتمرب/ أيلددول منددذ. النفدداذ حيددز الدسددتور يدددخل ومل جتددرِّ  مل االنتخابددات أن غددري. 1997 عددامال يف
 أعضدداء حالددة برصددد الدددويل الربملدداين الحتددادالتابعددة لللربملددانيني  اإلنسددان حقددوق جلنددة قامددت  2002
 مدددن املقدمدددة العديددددة الطلبدددات مدددن الدددرغم وعلدددى. 2001 عدددامال يف اعتقلدددوا الدددذين 11 دددددال الربملدددان
 .النواب هؤالء مصري عن معلومات أيةمل تقدم  اإلريرتية احلكومة إال إن الدويل، الربملاين االحتاد
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 اشدتدت حددة منفصدل، تطدور ويف. 136العامدة الددد  اجلمعيدة انعقاد منذ رئيسية تطورات أ. تطرأ مل .28
 مددن السددالم حفددظقددوات  قطددرأن سددحبت  بعددد ،وإريرتيددا جيبددو  بددني األمددد الطويددل احلدددود. النددزاع
 .2017  أيار/ مايو يف وإريرتيا جيبو  بني احلدود

 

 الربملدداين الحتددادالتابعددة لللربملددانيني  اإلنسددان حقددوق جلنددةقبددل  مددن واحدددة حالددة دراسددة حاليدداً  وجتددر. .29
 وال يوجد هناك أّ. مستجدات.. برملانياً  عضواً  11 تضماليت و  ،الدويل
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   غامبيا 
 السابقة التطورات ملخا 
 املرشدددح فيهدددا زمَهددد والددديت ،2016 كدددانون األول/ ديسدددمرب  يف جدددرت الددديت الرئاسدددية االنتخابدددات أدت .30

إىل  الدذ. شدغل منصدب الدرئيس لفدرتة طويلدة األمدد، جدامع حيدى السديد بدارو، أدامدا السديد املعارض،
 . املنتخب الرئيس إىل السلطة تسليم جامع السيد رفض أن بعد سياسية أزمةنشوء 
 

. 2017كددانون الثدداين/ يندداير  26 يف غامبيددا إىل بددارو السدديد عدداد اإلقليميددة، الوسدداطة جهددود وعقددب
 ألغددت ، كمدداالسددابق الددرئيس عهددد يف املعلنددة الطددوارئ حالددة الحددق وقددت يف الوطنيددة اجلمعيددة وألغددت
نيسددددددان/  6 يف الربملانيددددددة النتخابدددددداتإلجددددددراء ا السددددددبيل ممهدددددددة والربملانيددددددة، الرئاسددددددية الواليددددددة متديددددددد
 .2017أبريل

 136 اجلمعية العامة الااا منذ الرئيسية التطورات 
 

 يف بدددارو السددديد ترشددديح أيددددن  الدددذ. ،املوحدددد الددددميقراطي احلدددزب فددداز أبريدددل،/  نيسدددان انتخابدددات يف .31
. عضددددواً  58 مدددن املكونددددة الوطنيدددة اجلمعيددددة يف مطلقدددة بأغلبيددددة ،2016 لعدددام الرئاسددددية االنتخابدددات
 أصددددبحتحيددددث . نيسددددان /أبريددددل 11 يف األوىل دورهتددددا حددددديثاً  املنتخبددددة التشددددريعية اهليئددددة وعقدددددت
 .يف تاريخ البالد الربملان ترأس امرأة أول دينتون جاك مرمي السيدة

 

   بيساو غينيا 
 

 :السابقة التطورات ملخا 
 

 (PAIGC) األخضددر والددرأس غينيددا السددتقالل فريقددياإل احلددزب فدداز ،2014 أبريددل/  نيسددان يف .32
( مددددن نفدددس احلددددزب) فددداز مدددداريو خوسددديه السدددديد وأدى. الربملانيدددة االنتخابددددات يف األصدددوات بأغلبيدددة
 رئيسددداً  (أيضددداً مدددن نفدددس احلدددزب ) برييدددرا سددديمويس دومينغدددوس السددديد وعدددنّي  ،رئيسددداً  بصدددفته اليمدددني
 .للوزراء

 

 السدديد حكومددةفدداز  الددرئيس حددلّ  عندددما 2015آب/ أغسددطس يف سياسددية أزمددة يف البلددد َغددرِّق وقددد .33
 أعضدائه مدن احلدزب مخسدة عشدر عضدواً  طدرد عنددما 2016 عام أوائل يف األزمة تعمقت وقد. برييرا
 ،2016نيسدددان/ أبريدددل ويف. الربملدددان مدددن فصدددلهم إىل أدى مدددا اجلديدددد، الدددوزراء رئددديس دعمدددوا الدددذين
 .دستور. غريمسة عشر هو قرار اخل الربملانيني بطرد الربملان قرار أن العليا احملكمة أعلنت
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 كونددداكر.  اتفددداق الشدددامل احلدددوار يف املشددداركة األطدددراف عدددتوقّ  ،2016تشدددرين األول/ أكتدددوبر ويف .34
وجددود رئدديس وزراء جديددد باإلمجدداع يسددتمر يف منصددبه  علددى االتفدداق ويددنص. نقدداط 10 مددن املؤلددف
 قدددد االتفددداق تنفيدددذ أن غدددري. شددداملة حكومدددة وتشدددكيل ،2018 عدددام يف الربملانيدددة االنتخابدددات حدددىت
 . املسألتني هاتني على االتفاق من املشاركني نمتكّ  لعدم نظراً  تأخر
 
 سيسدددوكو أومددارو السدديد وعددنّي  أخددرى مددرة احلكومددة فدداز الددرئيس رفددض نددوفمرب،/  الثدداين تشددرين ويف

 .2015آب/ أغسطس  منذ للبالد لوزراءل ئيسكخامس ر   إمبالو،
 

 األخضدددددددر والدددددددرأس غينيدددددددا السدددددددتقالل فريقدددددددياإل احلدددددددزبعلّدددددددق  ،2017كدددددددانون الثددددددداين/ ينددددددداير  ويف .35
(PAIGC) رئدديس وطلددب. اجلديدددة لحكومددةعضددوية أحددد عشددر عضددواً آخددرين بسددبب دعهددم ل 

 تطالدددب احتجاجدددات عددددة جدددرت وقدددد. األزمدددة يف يتوسدددط أن الددددويل الربملددداين االحتددداد مدددن الربملدددان
 ويف. الربملددان رئدديس مددع الدددويل الربملدداين االحتدداد رئدديس اجتمددع شددباط، /فربايددر ويف. الددرئيس باسددتقالة
 الربملددداين االحتددداد قددددم ،آذار/ مدددارس يف الددددويل الربملددداين لالحتددداد العدددام األمدددني أرسدددلها متابعدددة رسدددالة
 بدالتواز. بيسداو - غينيدا إىل بعثدة وإرسدال الربملداين املسدتوى علدى سياسدي حدوار إلقامدة دعمده الدويل
 .(ECOWAS) أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة قبل من اجلارية الوساطة عملية مع

 

 136 الااا العامة اجلمعية منذ الرئيسية التطورات 
 بددددعم يتمتدددع وزراء رئددديس تعيدددني علدددى فددداز الدددرئيس الددددويل األمدددن جملدددس حدددثّ  ،أيدددار/ مدددايو 11 يف .36

 .واسع سياسي
 

. عددامني مدن ربايقدد مدامندذ  الشددعبيةللسدلطة  الوطنيددة اجلمعيدة عقددنت مل السياسددية، األزمدة خضدم ويف .37
 إىل حكومتددده برندددامج حدددىت اآلن إمبدددالو سيسدددوكو أومدددارو الدددوزراء رئددديس يقددددم مل ذلدددك، علدددى وبنددداءً 
 .الدستور يتطلبه الذ. النحو على الوطنية اجلمعية

 

 الدددويل اجملتمددع فريقددياإل لالحتدداد التددابع (PSC) واألمددن السددالم جملددس حددثّ  ،متددوز/ يوليددو 11 ويف .38
". بيسداو غينيدا تواجده الديت للتحديات دائم حل إجياد إىل سعياً  منسقة بطريقة جهوده مواصلة" على
 ،إيضدداحاتيطلددب مندده  الوطنيددة اجلمعيددة رئدديس إىل الدددويل الربملدداين لالحتدداد العددام األمددني كتددب  وقددد
 .رد أ. يتلقَ  مل ولكن الدويل، الربملاين االحتاد مساعدة واقرتح
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   ليبيا 
 

 السابقة التطورات ملخا 
 

 املددؤمتر يسددلم أن املفددرتض مددن وكددان. متوازيددان برملانددان ليبيددا لدددى كددان  ،2014آب/ أغسددطس منددذ .39
 جملددددس إىل السددددلطة ،2012 متددددوز/ يوليددددو يف انتخددددب الددددذ. (،GNC) االنتقددددايل العددددام الددددوطين
 املددؤمتر واصددل ذلددك، ومددع. دويل بدداعرتاف حظدديَ و  2014 حزيددران/ يونيددو يف خددبانتُ  الددذ. النددواب
. الشدرقي طدربق مينداء يف النواب جملس جيتمع حني يف طرابلس، العاصمة يفاجتماعاته  العام الوطين
كددددانون األول/   يف املتحدددددة األمددددم فيدددده توسددددطت الددددذ.( LPA) الليدددديب السياسددددي االتفدددداق ويددددنص
 .الدولة وجملس النواب جملس ،جملسني من انتقايل برملان إنشاء على 2015 ديسمرب

 

 الفصددائل أحددد أعلددن وقددد. فصددائل إىل (GNC) االنتقددايل العددام الددوطين املددؤمتر انقسددم ذلددك وبعددد .40
 الدولددة جملدس بوصدفه تشدكيله أعيدد هوأند ،حدلن  قدد العدام الدوطين املدؤمتر أن ،2016نيسدان/ أبريدل يف

 جملددس وجددود عدددم" اهليئددة هددذه أعلنددت ،أيلددول/ سددبتمرب ويف. السددوحيلي الددرمحن عبددد السدديد برئاسددة
( LPA) الليدديب السياسددي االتفدداق يف عليهددا املنصددوص الصددالحيات سددتتوىل أهنددا وأعلنددت، "النددواب
 .جديد نواب جملس عقدين أن إىل

 

 الليدديب السياسددي االتفدداق مددن دعمدده سددحب علددى النددواب جملددس تصددوّ  ،2017 آذار/ مددارس ويف .41
(LPA )الوطين الوفاق وحكومة (GNA) .وبرملانيدة رئاسية انتخابات إجراء إىل ذلك بعد اودع 
  عضدواً  56 بدني مدنصوتوا لصداحله  فقط عضواً  38 بأن التقارير وأفادت. 2018شباط/ فرباير  يف

 السياسددي االتفدداق يدددعمون الددذين النددواب جملددس أعضدداء مددن العديددد انفصددل وقددد. كددانوا حاضددرين
 .طرابلس إىل وانتقلوا ،طربق يف النواب جملس من( LPA) اللييب

 

 136 اجلمعية العامة الااا منذ الرئيسية التطورات 
 

 يف الليدديب السياسدديلالتفدداق  املؤيدددين النددواب جملددس أعضدداء عددن أخبددار وجددود عدددم مددن الددرغم علددى .42
 اجتمدع ،2017نيسدان/ أبريدل 21 ويف. واصدل اجتماعاتده طدربق يف الندواب جملسإال أن  طرابلس،
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 اخلارجيدددة وزيدددر استضدددافه اجتمددداع يف ،بإيطاليدددا رومدددا يف الدولدددة جملدددس ورئددديس الندددواب جملدددس رئددديس
 .اإليطايل

 

 الدددددوطين الوفددددداق كومدددددةحل الرئاسدددددي اجمللدددددس رئددددديس سدددددراج، فدددددايز السددددديد عقدددددد ،أيدددددار/ مدددددايو 3 ويف .43
(GNA،) مدن واتفقدا. ظيب أبو يف مباشرة حمادثات املسلحة، القوات رئيس حفرت، خليفة والسيد 

كمدددا جدددرى   ،2018 عدددام آذار/ مدددارس حبلدددول وبرملانيدددة رئاسدددية انتخابدددات اجدددراء علدددى املبددددأ حيدددث
 ثالثدة إىل تسدعة مدن الرئاسدة جملدس حجدميخفض سد االتفداق إن ويقدال. السدلطة تقاسدمعلى  اتفاق
 يف سدددتجرى والربملانيدددة الرئاسدددية االنتخابدددات أن سدددراج السددديد أعلدددن ،متدددوز/ يوليدددو 15 ويف. أعضددداء

 .2018 آذار/ مارس
 

 الددرئيس مددن بدددعوة ،فرنسددايف  بدداريس يف هافتددار والسدديد سددراج السدديد اجتمددع ،متددوز/ يوليددو 25 ويف .44
 لألمددم العددام لألمددني اجلديددد اخلدداص املمثددل أيضدداً  املناقشددات يف وشددارك. مدداكرون إميانويددل الفرنسددي
 تنفيدذ علدى هفتار والسيد سراج السيد وافق املشرتك، لإلعالن ووفقا. سالمه غسان السيد املتحدة،
.  (LPAاالتفداق السياسدي الليديب ) مدن 34 املدادة يف عليهدا املنصدوص الندار إطدالق وقدف اتفاقدات
 احلددوارإجددراء  علددى الطرفددان واتفددق. ظدديب أبددو يف بدددأ الددذ. السياسددي احلددوار مواصددلة علددى ااتفقدد كمددا

 .الكامل دورمها الدولة وجملس النواب جملس فيه يلعب الذى الشامل السياسي
 
 

 الدديت ،(CDA) اهليئددة التأسيسددية لصددياغة مشددروع الدسددتور تتصددوّ  ،2017 متددوز/ يوليددو 29 ويف .45
 علدى للموافقدة الندواب جملدس أمدام الطريدق ميّهدد مشدروع لصداحل السيد، عبد نوح السيد حالياً  يرأسها
يف شدددرق  البيضددداء مديندددة يف اهليئدددة مقدددر حفدددرت السددديد عن املوالدددون مدددقددداتلو امل اقدددتحمو . اسدددتفتاء إجدددراء
. وطدين عدام اسدتفتاء جدراءإل النهدائي املشدروع تقدمي واقرتحوا. جديد تصويت بإجراء مطالبنيالبالد، 
 مددن يومدداً  180خددالل فددرتة ال تزيددد عددن  عامددة رئاسددية انتخابددات اجددراء إىل الدسددتور مشددروع ويدددعو
. الشديوخ وجملدس النواب جملس مها :جملسني منيتكون  برملان على شروعامل وينص. الدستور اصدار
 مشددروع بشددأنعددام  وطددين اسددتفتاء إجددراء إىل النددواب جملددساهليئددة  رئدديس دعددا ،متددوز/ يوليددو 31 ويف
 .هنائي
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   املالديف جزر
 

 136 الااااجلمعية العامة  منذ الرئيسية التطورات 
 

 جملددس رئدديس ضددد الثقددة بعدددم التصددويت فشددل منددذ واملعارضددة احلكومددة بددني املواجهددة ازدادت حدددة .46
 يف األغلبيددة رفعددت نيسددان، /أبريددل ويف. 2017 آذار/ مددارس 27 يف حممددد مسدديح   عبددد النددواب
 الربملددانعدددد أعضدداء  مددن املائددةب 50 إىل الثقددة بعدددم اقددرتاح لتقدددمي املطلوبددة التوقيعددات عدددد الربملددان
 .بثلث عدد األعضاء سابقاً  مقارنة ،(الربملان رئيس باستثناء ،توقيعاً  42) عضواً  85 من املؤلف

 

وبينمددا تعتددرب املعارضددة، . الربملددان رئدديس ضددد الثقددة بعدددم اقرتاحدداً  عضددواً  45 قدددم ،متددوز/ يوليددو 3 ويف .47
إال إن السددلطات، تعتددرب أن . متددوز/ يوليددو 24 يف الحقدداً  الثقددةعدددم  علددى التصددويتإجددراء  تقددرر أندده

 .متوز/ يوليو 31 يف إال مقررة تكنذلك غري صحيح، ألن دورة الربملان املقبلة مل 
 

 األحدددزاب مقاعدددد علدددى انتخبدددوا الدددذين الندددواب بدددأن العليدددا احملكمدددة حكمدددت ،متدددوز/ يوليدددو 13 ويف .48
 أو ،حدددزهبم تركدددوا بدددأهنم الربملدددان االنتخابدددات جلندددة تعلدددم أن مبجدددرد ،مقاعددددهم سددديفقدون ،السياسدددية
 أربعددة أن االنتخابددات جلنددة أعلنددت ،متددوز/ يوليددو 18 ويف. أخددرى أحددزاب إىل انتقلددوا أو مندده، طددردوا
 التمداسأن  رغدم ،احلدزيب لالنشدقاق املنداهض العليا احملكمة حكم نتيجة مقاعدهم فقدوا النواب من

 يدزال ال -  مسدتقبالً  الدوالء احلدزيب حداالت معاجلدة قدررت أهندا حبجة  – العليا احملكمة أمام نياملشرع
 علددى حيصددل مل النددواب جملددس رئدديس ضددد االهتددام اقددرتاح أن أيضدداً  االنتخابددات جلنددة وذكددرت. معلقددا
 .التوقيعات من املطلوب العدد

 

 مددن مقفلددة الربملددان أبددواب كانددتفقددد  (. الثقددة جددبحب التصددويت) متددوز/ يوليددو 24 جلسددة عقدددنت ومل .49
 يدديقّ  ،للربملدان األساسدي النظدام وال القدانون ه، الأند حدني يف ،الدخول من النواب نعومُ  اجليش، قبل

 مدددنالدددذين مت اسدددقاط عضدددويتهم  األربعدددة الندددواب مدددن ثالثدددة اعتقدددال ومت. الربملدددان إىل الندددواب وصدددول
وفيمددا ". قددانوين غدري بشددكل" للربملدان دخددوهلم بعدد احلدزيب، وذلددك لالنشددقاق املنداهض احلكددم خدالل
 كسدراهتدامهم مبحاولدة   علدى رداً  القدانون تنفيدذ بعرقلدة برملانياً  12متوز/ يوليو،  مت اهتام  24 يفبعد، 
 املشددار الثالثددة النددواب ماهُتدد ؛برملانيدداً  12 هددؤالء الدددد بددنيومددن . الربملددان إىل والدددخول األمنيددة احلددواجز
 .الربملان يف انتهت واليتهم مل حيث العمل، أماكن إىل به املصرح غري بالوصول ،سابقا إليهم

 

 بالسدددجن إبدددراهيم، قاسدددم السدديد املعدددارض، جومهدددور. حددزب زعددديم ديدددنأُ  آب، /أغسددطس 24 ويف .50
. الربملدان رئديس ضدد الثقدة حبجدب املتعلدق االقدرتاح حول الرشوة بتهمة ،سنوات ثالث على تزيد ملدة
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 سدددعياً  اخلدددارج إىل بالسدددفر أخدددرياً  قاسدددم للسددديد حمُسددد ،سدددبتمربشدددهر أيلدددول/  مدددن األول األسدددبوع ويف
 فدددارس الربملددداين النائدددبكمدددا مت اعتقدددال .  لدددديفاامل يف متددداح غدددري عاجدددل طددديب عدددالج علدددى للحصدددول
 .أيضاً  رشوةال بتهمة املاضي متوز/ يوليو منذ مأمون

 

 قدددمتقددد و . نائبدداً  33 تضددم واحدددة قضددية يف النظددر حاليدداً  للربملددانيني اإلنسددان حقددوق جلنددة وتتددوىل .51
 رئدديس صددلاتو  ،أيلددول/ سددبتمرب أوائددل ويف. أغسددطسيف آب/  إضددافيني أعضدداء تسددعة مددن شددكاوى
 يف التقدددمي للحددزب ةالربملانيددرئدديس اجملموعددة و  الربملددان يف األغلبيددة زعدديم مددع الدددويل الربملدداين االحتدداد

إال إن . جنيدددددف يف الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد مقددددر يف زمالئدددده ومددددع معدددده اجتماعدددداً  قدددددالددددديف،  لعم
 .احملدد الوقت يف دخوهلم تأشريات على الوفد أعضاءاالجتماع مل ينعقد، إذ مل حيصل 

 

   الفلبني 
 136 اجلمعية العامة الااا منذ الرئيسية التطورات 
 الفلبدني إىل عثدةبدإجراء ب ،الددويل الربملداين الحتدادالتابعدة ل للربملدانيني اإلنسدان حقدوق جلندة مدن وفد قام .52

 السدديناتور ضددد املتخددذة اخلطددوات أن الوفددد ويعتقددد. 2017أيددار/ مددايو 24 إىل 22 مددن الفددرتة يف
 ذلددك يف مبدااملخدددرات،  علدى دوتددريت الدرئيس حلدرب الصددرحية معارضدتها علددى رداً ، جداءت ليمدا د.

 يوجدد ال أنده البعثدة تقرير ويذكر. القانون نطاق خارج القتل عمليات عن املزعومة املسؤوليته إدانتها
 ،فدوراً  عنهدا اإلفدراج إىل املختصدة السلطات اودع. ليما د. السيناتور ضد اجلنائية القضايا يربر دليل

 التشددريعات علددى التصددويتاملشدداركة يف  سدديما وال الشدديوخ، جملددس أعمددال يف باملشدداركة هلددا والسددماح
 .اهلامة

 

الدديت  الطددوارئ حالددة تنتقددد طلبددات عدددة االعتقددال، رهددن تزالدد مددا يتالدد ليمددا، د. السدديناتور توقدددم .53
 .التحقيق أثناء الشرطة أفراد مساءلة، وتطالب بزيادة دوتيريت لرئيسفرضها ا

 

 الربملددداين الحتدددادالتابعدددة ل للربملدددانيني اإلنسدددان حقدددوق جلندددةقبدددل  مدددن النظدددر قيدددد حالتدددان حاليددداً  وهنددداك .54
 .ليما د. السيدة عضو الربملان فيهم مبن والسابقني، احلاليني النواب من مخسة تضم اليت الدويل ،
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  السودان جنوب
 :السابقة التطورات ملخا 
 يف الوطنيددة التشددريعية اهليئددة أنشددئت وقددد. 2011 متددوز/ يوليددو يف اسددتقالله السددودان جنددوبحقددق  .55

عضدواً  50، والبدالغ الوطنيدة التشدريعية اجلمعيدةعضدواً يشدكلون  332اليت تتكون من  التايل، الشهر
 ،2013 متددوز/ يوليددو منددذ أهليددة حددرب الددبالد اجتاحددت فقددد ذلددك، ومددعيشددكلون جملددس الدولددة. 

 .انقالب بإثارة مشار ريك الرئيس نائب واهتم ،حكومته كري  سلفا الرئيس رفض عندما
 السياسددددية واألحددددزاب املسددددلحة واملعارضددددة احلكومددددة بددددني اتفدددداق نددددص ،2015آب/ أغسددددطس ويف .56

 كنائددب  مشددار والسدديد ،رئيسدداً  كددري  السدديد مددع انتقاليددةوحدددة وطنيددة  حكومددة تشددكيل علددى ،األخددرى
 مدن ( املكوندةTNLA) االنتقاليدة الوطنيدة التشدريعية اجلمعيدة تشدكيل علدى ندص كمدا.  للرئيس أول
 .الوطنية التشريعية اجلمعية حمل لتحل ،عضو 400

 

 الددورة األوىل ،(TNLA) االنتقاليدة الوطنيدة التشريعية اجلمعية عقدت ،ملستمرا القتال خضم ويف .57
 .هلا رئيساً  ماكانا لينو أنطوين السيد وانتخبت ،أغسطس/آب  يف هلا
 

 يسدددمح  ،رئاسدددياً  مرسدددوماً  كدددري  الدددرئيس أصددددر ،كدددانون األول/ ديسدددمرب  ويف. البلدددد يف قتدددالال واسدددتمر .58
 سدددرييلو تومددداس الفريدددق أعلدددن ،2017 آذار/ مدددارس ويف. السدددودان جندددوب يف وطدددين حدددوار بدددإجراء
 واصددلت الصددراع، خضددم ويف. إثيوبيددا يف املنفددى إىل انتقددل مث. احلكومددة ضددد مسددلح متددرد عددن سددواكا
 .اجتماعاهتا (TNLA) االنتقالية الوطنية التشريعية اجلمعية

 136 اجلمعية العامة الااا منذ الرئيسية التطورات 
 

 وقددف وأعلددن ،انتظدداره طددال وطنيدداً  حددواراً  رمسيدداً  كددري  سددلفا الددرئيس أطلددق ،2017 أيددار/ مددايو 22 يف .59
 السددابق للددرئيس األول النائددب رفددض ،حزيددران/ يونيددو 26 ويف. واحددد جانددب مددن العدائيددة األعمددال
 .اجلار. الوطين احلوار إىل لالنضمام دعوةال أفريقيا، جنوب يف حالياً  املوجود مشار،

 السياسددديونعتقلدددون وامل(، SPLM) السدددودان لتحريدددر الشدددعبية احلركدددة قالدددت ،متدددوز/ يوليدددو 24 ويف .60
 قددداطع وقدددد. بأوغنددددا كمبددداال  يف اجتمددداعهم بعدددد احلدددزب توحيدددد إعدددادة علدددى وافقدددوا إهندددم ،السدددابقون
-SPLM الشدعبية احلركدة) املعارضدة حدزب رئديسو  ،السابق للدرئيس االول مشار النائب االجتماع

IO). 
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 بدددني إليهدددا التوصدددل مت الددديت الندددار إطدددالق لوقدددف املختلفدددة االتفاقدددات مدددن الدددرغم علدددىاسدددتمر القتدددال  .61
 أكثدر ندزح وقدد. احلدرب يف مصدرعهم لقدوا شدخص الدف 300 حدواىل ان ويقددر. املتحاربدة األطراف

 .شخص مليون 3.5 من
 

 شدددخص مليددون 1.2 حندددو بددأن التقدددارير أفددادت حيددث مأسددداوية، البلددد يف اإلنسدددانية احلالددة تددزال وال .62
 .اجملاعة يواجهون

 

  السورية العربية اجلمهورية 
 

 السابقة التطورات ملخا 
 

، وتزايددت اجلنوبيدة درعدا مدينة يف ،2011 آذار/ مارس يف للدميقراطية مؤيدة احتجاجات اندلعت .63
 العنددف وتصدداعد. األسددد بشددار الددرئيس باسددتقالة تطالددب ،الددوطين الصددعيد علددى احتجاجددات لتصدبح
 االئدتالف املعارضدة قدوى شدكلت ،2012 الثداين تشدرين /نوفمرب ويف. أهلية حرب إىل البلد واحندر
" الشدددرعي املمثدددل" بأنددده ،السدددرعة وجددده علدددى الددددول مدددن العديدددد بددده اعرتفدددت الدددذ. السدددور.، الدددوطين
 .السور. للشعب

 

 مؤيددو وفداز ،الرئيسدية املعارضدة أحدزاب قاطعتهدا. 2012 أيدار/ مدايو يف برملانيدة انتخابات وأجريت .64
 ثالثدة لواليدة األسدد الدرئيس انتخداب عيددأُ  ،2014 حزيدران/ يونيدو ويف. كبدرية  بأغلبيدة األسدد الرئيس
 .2016نيسان/ أبريل يف الربملانية االنتخابات املعارضة ورفضت. سنوات سبع مدهتا

 خارطدة أيدد الدذ. 2254 رقدم القدرار الدويل األمن جملس اختذ ،2015 كانون األول/ ديسمرب  ويف .65
 للحكدددم تأييدددده عدددن واعدددرب ،الندددار طدددالقإ وقدددف إىل القدددرار ودعدددا. سدددورية يف السدددالم لعمليدددة طريدددق
 حددرة انتخابددات واجددراء جديددد دسددتور لصددياغة وعمليددة زمنيدداً  جدددوالً  ووضددع الطددائفي، وغددري الشددامل
 .املتحدةاألمم  شرافإ حتت 2017 حزيران/ يونيو حبلول ،ونزيهة

 
 
 
 

كدددانون   30 يف وتركيدددا روسددديا االحتاديدددة برعايدددة الدددبالد، أحنددداء مجيدددع يف الندددار إطدددالق وقدددف بددددأ وقدددد .66
 احلكومددددة بددددني السددددالم حمادثددددات قدددددتوعُ . القتددددال اسددددتمر ذلددددك، ومددددع. 2016 األول/ ديسددددمرب

كددددانون الثددددداين/   يف( كازاخسدددددتان) أسددددتانا يف املتحددددددة األمددددم وممثلدددددي املعارضددددة قدددددوات مددددن والعديددددد
 .2017يناير
 جنيدف يف املتحدة األمم فيها توسطت اليت السوريني بني احملادثات من الرابعة اجلولة اختتمت وقد 
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 ،آذار/ مدددارس 15 يفو . احملادثدددات مدددن اجلديددددة اجلولدددة أعمدددال جددددول ووضدددعت ،آذار/ مدددارس يف
 .احلرب من السابع عامها سورية دخلت

 136 اجلمعية العامة الااا منذ الرئيسية التطورات 
 عقددددي ومل. ابسدددوري معدددين عمدددل فريدددق تشدددكيل التنفيذيدددة اللجندددة قدددررت، 136اجلمعيدددة العامدددة الدددددد  يف .67

 الربملددان مشداركة لضددمان املبذولدة اجلهدود ألن أيدار/ مددايو، 23 و 22 يفالدذ. كددان مقدرراً  جتمداعاال
 يكددون لددن وأسددتانا جنيددف حملادثددات موازيددة آليددات إنشدداء أن الربملددان رأىحيددث . تددنجح مل السددور.
 .مفيداً 

 املتحددة األمدم مبعدوث حضرها للسالم، أستانا حمادثات من جديدة جولة عقب ،أيار/ مايو 4 ويف .68
 بشددأن مددذكرة مت توقيددع وتركيددا، اإلسددالمية، إيددران ومجهوريددة ،روسدديا االحتاديددةو  ميسددتورا، د. سددتافان
 لتخفيدددف منفصدددلة منددداطق أربعدددة إنشددداء علدددى واتفقدددوا. سدددوريا يف التصدددعيد لتخفيدددف منددداطق إنشددداء
 احلكومدددة بدددني القتاليدددة األعمدددال وقدددف علدددى االتفددداق ويدددنص. األقدددل علدددى أشدددهر سدددتة ملددددة التصدددعيد
. والطبيدة اإلنسدانية للمسداعدات الظدروف وهتيئة ،املناطق داخل املسلحة املعارضة ومجاعات السورية
 .املناطق بعض يف العنف ختفيف إىل أدت املذكرة إن وقيل

 علدى وركدزوا. جنيف يف السوريني بني فيما احملادثات من السابعة اجلولة بدأت ،متوز/ يوليو 10 ويف .69
. اإلرهدداب مكافحددة إىل الراميددة واجلهددود االنتخابددات، اجلديددد، الدسددتور احلكددم، نظددام: قضددايا أربددع
 ومددددن". تدددددرجيياً  تقدددددماً " حققددددت احملادثددددات أن املتحددددة األمددددم مبعددددوث قددددال ،متدددوز/ يوليددددو 15 ويف

 .2017 عامأيلول/ سبتمرب  يف احملادثات من القادمة اجلولة جترى ان املتوقع
متوز/ يوليو، مت إعفاء السيدة هدية خلف عباس ،أول رئيسة للربملان الديت أعيدد انتخاهبدا يف  20 ويف .70

 للربملان.، من مهامها كرئيسية 2017حزيران/ يونيو  7
 مدوللر، أورسدوال املتحددة، لألمدم التدابع الطدوارئ حداالت يف اإلغاثة منسق نائب أكد متوز/ يوليو، 27 يف .71

 اخلدوف، أسداليب وتسدتخدم املددنيون، فيده يعداين الدذ. الوقدت يف يصدمت ينبغي على أحد مّنا أن ال" أنه
 ". للحرب كوسائل  املعونة، أشكال من وغريها الطبية واإلمدادات واملياه، الغذاء، من احلرمان

 

 كوساشديف.ك السديد ،بسدوريا املعدين العمدل فريدق مدن عضدوان سدافر ،2017أيلول/ سبتمرب 5 ويف .72
 اسددوري إىل املتحدددة لألمددم اخلدداص املبعددوث مددع حمادثددات إلجددراء ،جنيددف إىل بيتشدديا ديددل. ر والسدديد
 تعمدل طبيدة حكوميدة غدري ملنظمدة السويسدر. الفدرع بدرئيس أيضداً  اوالتقيد. ميسدتورا د. ستافان السيد
 (.نفصلامل تقريرال انظر) جنيف يف السور. والسفري سوريا، يف
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   تايالند 
 

 السابقة التطورات لخام 
 

 أيدددار/ مدددايو 22 يف تشدددا - أو - تشدددان برايدددوث اجلندددرال أعلدددن السياسدددي، الشدددلل مدددن أشدددهر بعدددد .73
 (NCPO) والنظدددام للسدددلم وطنيددداً  جملسددداً  وأنشدددأعلدددى السدددلطة،  سددديطر قدددد اجلددديش أن ،2014

 ثدددالث مددن طريدددق خارطددة النظدددامللسددالم واحلفدددا  علددى  الدددوطين اجمللددس واعلدددن. يتددوىل حكدددم الددبالد
 ولكندده ،2015نيسددان/ أبريددل يف الدسددتور مشددروع وأجنددز. عددام خددالل الدميقراطيددة السددتعادة مراحددل
 .اجليش عينه الذ. الوطين اإلصالح جملسمن قبل  رفض

 

 7 يف جددر.أُ  اسددتفتاء يف اجلديددد الدسددتور مت إقددرار مشدداريع،التددأخري لعدددة مددرات، والعديددد مددن  وبعددد .74
بشددددكل  يوافددددق أن ينبغددددي الشدددديوخ جملددددس أن إىل أيضدددداً  االسددددتفتاء وأشددددار. 2016آب/ أغسددددطس

. (NCPO) الددددوطين اجمللددددس اقرتحدددده مددددا حنددددو علددددى اجلديددددد، الددددوزراء رئدددديس تعيددددني علددددى مشددددرتك
 أدوليداديج بوميبدول امللدك وفداة قبدلوالديت مل تقدر  للدسدتور، التعديالت من مزيداً  القرار هذا ويتطلب

 مث العددرش، إىل اجلديددد امللددك صددعد ديسددمرب ، /األول كددانون  1 ويف. األول تشددرين /أكتددوبر 13 يف
 يفو . نددوفمرب /الثدداين تشددرين يف ،الددوطين اجمللددس قدمدده الددذ. املشددروع علددى تعددديالت إدخددال طلددب
( الدسددتور) اجلديددد املعدددل امليثدداق تشددا أو تشددان برايددوث الددوزراء رئدديس قدددم ،2017 فربايددر /شددباط
 .امللكية ملوافقةمن أجل ا للملك

 

 136 اجلمعية العامة الااا منذ الرئيسية التطورات 
 

 هنايددة منددذ دلددلبالدسددتور العشددرين ل وهددو ،عدددلامل الدسددتور امللددك عوقّدد ،2017نيسددان/ أبريددل 6 يف .75
 منتصدف يف اجلديدد الندواب جملدس انتخابدات جتدرى أن املدرجح ومدن. 1932 عام يف املطلقة امللكية
 .2018 نوفمرب /الثاين تشرين أقصاه موعد ويف ،2018 عام
 
 

 قدانون مشدروع (NLA) الدوطين التحريدر جديش اعتمدد ،/ يونيدوحزيدران 22 يف منفصدل، تطور ويف .76
وفر يد مدا ،قانونداً  ملزمدة الوطنيدة االسدرتاتيجية هذه وستكون. عاماً  20 مدهتا وطنية اسرتاتيجية بشأن

" انتقاليدة" مرحلدة وخدالل. قادمدة عامداً  العشدرين مددى علدى املنتخبدة احلكومات علىإشرافاً عسكرياً 
التقددددم الدددذ.  نقددددم تقريدددراً فعددداالً عدددت أن مسدددتقبلية حكومدددة أ. علدددى جيدددب سدددنوات، مخدددس مددددهتا
 .الوطين اجمللس يعينه شيوخ جملس إىل ،سنة ربع كل  أحرزته
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 لإلجددراءات األساسددي القددانون مشددروع (NLA) الددوطين التحريددر جدديش أقددرّ  ،ويوليدد /متددوز 13 ويف .77
 أصددددحاب رمحُيددد املقددددرتح، القدددانون ومبوجددددب. سياسدددية مناصددددب يشدددغلون الددددذين لألشدددخاص اجلنائيدددة

 سدن حالدة وىف. رجعدي بدأثر القدانون ينفذوسد. حضورياً  حياكموا أن يف حقهم من السياسية ناصبامل
 رئديس ضدد التنفيدذ وقدف معمعروضة أمام احملاكم  قضايا ربعأ استئناف إىل يؤدى نأ ميكن القانون،
 .شيناواترا ثاكسني السابق الوزراء

 

 واحدددة قضددية يف النظددر حاليدداً  الدددويل الربملدداين الحتددادحقددوق اإلنسددان للربملددانيني التابعددة ل جلنددة وتتددوىل .78
 .نائباً واحداً  تشمل

 

  تركيا 
 

 السابقة التطورات ملخا 
 

محّددددل و . انقددددالب حاولددددةمب العسددددكريني الضددددباط مددددن جمموعددددة قامددددت ،2016 / يوليددددومتددددوز 15 يف .79
 العمددر مددن يبلددغ واعددظ وهددو غددولن،   فدتح السدديد أتبدداع إىل املسددؤولية أردوغددان طيددب رجددب الدرئيس
 الطددوارئ حالددة وبدددأت. 1999 عددام منددذ املتحدددة الواليددات يف الددذا  املنفددى يفيعدديش  ،عامدداً  75
فصددل أو ب احلكومددة وقامددت. كتددوبرأ تشددرين األول/ يف متديدددها ومت / يوليددومتددوز يف أشددهر ثالثددة ملدددة

 ومددعِّ  قداض 2,700 عدن فضدالً  املناصدب، خمتلدف مدن شدخص 000,68 عدن يقدل ال مداتوقيف 
 القدددانون وسددديادة ،الدسدددتور. النظدددام إىل السدددريعة العدددودة إىل الددددويل الربملددداين االحتددداد دعدددا وقدددد. عدددام

 احلددددزب أعضدددداء مددددن عدددددد علددددى القددددبض ألقدددديَ  نددددوفمرب، /الثدددداين تشددددرين ويف. األساسددددية واحلريددددات
حيددث مت  زب،احلدد مددن مشدداركانن زعيمددا بيددنهم مددن وكددان. (HDP) املعددارض الشددعيب الدددميقراطي
 .باإلرهاب تتعلق بتهم عليهما لقبضإلقاء ا

 
 
 

. أخدرى أشدهر ثالثدة ملددة الطدوارئ حالدة متديدد علدى الربملان تصوّ  ،2017 يناير /الثاين كانون  ويف .80
 الربملددداين النظدددام مدددن بددددالً  رئاسددديال نظدددامال إدخددداليقضدددي ب دسدددتور. تعدددديلإجدددراء  علدددى وافدددق كمدددا
 .احلايل
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 136 اجلمعية العامة الااا منذ الرئيسية التطورات
 

 خدددالل مدددنبأغلبيدددة بسددديطة  الدسدددتور. التعدددديل علدددى املوافقدددة متدددت ،2017 / أبريدددلنيسدددان 16 يف .81
. 2029 عددام حددىت بالرئاسددة لالحتفددا  أردوغددان الددرئيس أمددام الطريددق التعددديل مهدددن  وقددد. سددتفتاءاال
 /متددوز 19 حددىت أشددهر ثالثددة ملدددة الطددوارئ حالددة متديددد علددى الربملددان وافددق ،/ أبريددلنيسددان 18 ويف
 .ويولي

 

 فدرض ومندذ. أخدرى أشهر ثالثة ملدة الطوارئ حالة متديد على الربملان تصوّ  ، ويولي /متوز 17 ويف .82
 ،شدددخص 50000 مدددن أكثدددر علدددى القدددبض لقددديأُ  ،2016 ويوليددد /متدددوز  20 يف الطدددوارئ أحكدددام
 .وظائفهم من شخص 150000 وفصل  

 

 (HDP) الشدعيب الددميقراطي احلدزب مدن برملدانيني ضدد ذتاخُتد اليت اإلجراءات من املئات تزال وال .83
 إلغداء إىل أدى مدا ،مدنهم العديدد ضدد األخدرية األشدهر يف بالسدجن إضافية أحكام صدرتوأُ . جارية
 يف معددتقالً  برملانيددا 12 هندداك وكددان. الشددعيب الدددميقراطي احلددزب مددن آخددرين لربملددانيني الربملانيددة الواليددة
 .أغسطس /آب منتصف

 

 تضدم قضديتني، يف النظدر حاليداً  الددويل الربملداين الحتدادالتابعدة ل للربملدانيني اإلنسدان حقوق جلنة وتتوىل .84
 .الربملان يف سابقني وعضوين نائباً  55

   (البوليفارية اجلمهورية) فنزويال 
 السابقة التطورات ملخا 
 الوحدددددددة حلددددددزب املسددددددتديرة املائدددددددة ائددددددتالف فدددددداز ،2015 ديسددددددمرب /األول كددددددانون  انتخابددددددات يف .85

 رئدديسهازمدداً حددزب  ،الوطنيددة اجلمعيددة يف املقاعددد ثلثددي مددن بددأكثر (،MUD) املعددارض الدددميقراطي
 جيددر. احلددني، ذلددك ومنددذ. (PSUV) فنددزويال يف املوحددد االشددرتاكي احلددزب -  مددادورو نيكددوالس
 العدددل وحمكمددة ،والددرئيس ،(MUDحددزب مددود)  عليدده يسدديطر الددذ. الربملددان بددني املسددتمر الصددراع
 (.TSJ) العليا

 
 

 املائدددددة ائددددتالف قدمدددده عرضدددداً  ،2016 نيسددددان أبريددددل يف (TSJ) العليددددا العدددددل وحمكمددددة رفضددددت .86
 يف وبددأ. مدادورو الدرئيس واليدة لتخفديض، (MUD) املعدارض الدميقراطي الوحدة حلزب املستديرة
 مدن كبدري  عددد مجدع مدن الدرغم وعلدى. منصدبه مدن الدرئيس إلخراج استفتاء إلجراء التماس مايو /أيار

 .االستفتاء لطلب إجراء املناسب الوقت يف املعقدة العملية تكتمل مل التوقيعات،
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 وعقددد. 2016 ويوليدد /متددوز أواخددر يف كراكدداس  إىل بزيددارة الدددويل الربملدداين لالحتدداد العددام األمددني وقددام .87
 ،الدرئيس ونائدب مدادورو، الدرئيس ذلدك يف مبدا مسدتوى، أعلدى علدى األطدراف خمتلدف مدع اجتماعات
 القدو. اهتمامهدا عدن واملعارضدة احلكومدة من كل  وأعربت. ألوب راموس هنر. آنذاك الربملان ورئيس
 إسددبانيا وزراء رئديس زابداتريو السدديد بقيدادة اجلاريدة الوسدداطة جهدود يف الددويل الربملدداين االحتداد مبشداركة
 إىل رمسيددداً  يددددعَ  مل الددددويل الربملددداين االحتددداد أن بيددددَ . اجلنوبيدددة أمريكدددا أمدددم احتددداد رعايدددة حتدددت السدددابق،
 .احملادثات

 

 االنتخابدددددات بشدددددأن مؤقدددددت اتفددددداق إىل واملعارضدددددة احلكومدددددة توصدددددلت ندددددوفمرب، /الثددددداين تشدددددرين ويف .88
 مدن التاليدة اجلولدة ه مل تُعقددأن بيدَ . الفاتيكان دعمهاي حوار عملية من كجزء  ،اخلارجية واملساعدات
 .2017 / ينايرالثاين كانون  يف عقدها مقرراً  كان  اليت احملادثات،

 

 جونيندت بدورخيس أنددريس خوليدو السديد الوطنيدة اجلمعيدة انتخبدت ،2017كانون الثاين/ ينداير  ويف .89
 السديد ،برملداين عضدو علدى بضقُد نفسده، الشدهر ويف. السدنو. التنداوب مدن كجدزء  هلدا، جديدداً  رئيساً 
 العليدددا العددددل حمكمدددة رفضدددت ،/ فربايدددرشدددباط 17 ويف. عسدددكرية حماكمدددة إىل واقتيدددد كدددارو،  جيلدددرب
(TSJ)  2014 عدام مندذ املعتقدل لدوبيز، ليوبولددو املعارضة حزب زعيمإلطالق سراح  االستئناف 

 الربملددداين االحتدداد بعثددة جتددرِّ  ومل. مددادورو الددرئيس ضددد سددلمي احتجدداج تنظدديم بعددد" اإلرهدداب" بتهمددة
 يف املوحددددد االشددددرتاكي احلددددزب ألن ،/ مددددارسآذار يف إجراؤهدددداالدددديت كددددان مقددددرراً  فنددددزويال، إىل الدددددويل
 وفدددددمالئمددددة السددددتقبال  الظددددروف أن يددددرَ  مل التنفيذيددددة، السددددلطة مددددن املدددددعوم ،(PSUV) فنددددزويال
 تغتصددددب بددددأن قددددراراً  العليددددا احملكمددددة اختددددذت ،2017 / مددددارسآذار 29 ويف. كاراكدددداس  يف اللجنددددة

 بيانداً  الددويل الربملداين االحتداد وأصددر. الدذ. أُلغدي الحقداً  الوطنيدة، اجلمعيدة سدلطاتباالسدتيالء علدى 
 .الدولة سلطات بني التام الفصل إىل ويدعو التحرك هذا يدين
 
 

 136 اجلمعية العامة الااا منذ الرئيسية التطورات 
 

 دسدتور صدياغة إلعدادة اجتماعداً  سيعقد إنه مادورو نيكوالس الرئيس قال ،2017 / مايوأيار 1 يف .90
 / مدددايو،أيدددار 1 23 ويف. الشددوارع يف االحتجاجدددات مدددن جديدددة موجدددة اإلعدددالن هددذا وأثدددار. البلددد
 بصدددياغة املكلفدددة التأسيسدددية اجلمعيدددة أعضددداء انتخددداب شدددروط علدددى رمسيددداً  تدددنص وثيقدددة الدددرئيس وقدددع
 .جديد دستور
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 الوطنيدة اجلمعيدة رئديس أعلدن ،/ يوليدومتدوز 3 ويف. الدرئيس خطدة الفدور علدى الوطنيدة اجلمعيدة رفضت .91
 خطددط لددرفض الفرصددة الندداخبني إلعطدداء ،/ يوليددومتددوز 16 يف رمددز. اسددتفتاء سدديجر. أندده بددورخيس
 احلكومدة أنصدار مدن 100 حدوايل اقدتحم ،/ يوليومتوز 5 ويف. الدستور كتابة  إلعادة مادورو الرئيس
 يف عضدو فديهم مبدن مدنهم، أربعدة وأصديب. الربملدان أعضداء مدن عدددا هدامجوا حيدث الوطنيدة، اجلمعية
، الددديت سولورسدددانو ديلسدددا السددديدة ،التابعدددة لالحتددداد الربملددداين الددددويل للربملدددانيني اإلنسدددان حقدددوق جلندددة

 الربملدان علدى اعتدداء أ.: "قدائال اهلجدوم، الددويل الربملداين االحتداد رئديس وأدان. خطدرية جبراح أصيبت
 الوسدديلة هددو احلددوار" أن الدددويل الربملدداين لالحتدداد العددام األمددني وأضدداف". الدميقراطيددة علددى اعتددداء هددو

 اجلربيدة اإلقامدة لدوبيز السديد العليا العدل حمكمة منحت ،/ يوليومتوز 8 ويف". العنف ءهناأل الوحيدة
 .الصحية حالته بسبب ، وذلك"إنسانية أسباب" نتيجة

 

 ناخددب مليددون 7.7 حنددو مددن املائددةب 98 رفددض ،قانوندداً  ملددزم غددري اسددتفتاء ويف ،/ يوليددومتددوز 16 ويف .92
 وأيدددوا مددادورو، الددرئيس اقرتحهددا الدديت التأسيسددية اجلمعيددة( مسددجل ناخددب مليددون 19.5 أصددل مددن)

 عدددن للددددفاع املسدددلحة القدددوات صددداحلوصدددوتوا أيضددداً لو . 2019 عدددام قبدددل رئاسدددية انتخابدددات إجدددراء
 .احلايل الدستور

 

 وحدذرت. احملكمدة إىل بديال قاضياً  20 و ،قاضياً  13 الوطنية اجلمعية عينت ،/ يوليومتوز 21 ويف .93
/ متددوز . 22 ويف. القضدداة علددى احلكددم وميكددن قانونيددة، غددري التعيينددات أن مددن العليددا العدددل حمكمددة
 ،وباطدل الغِّ " موازيدة عليدا حمكمدة" لتشدكيل القضداة تعيدني بدأن العليدا العددل حمكمة حكمت ،يوليو

 قضددداة ثالثدددة عدددن يقدددل ال مدددا احتجدددز ،/ يوليدددومتدددوز 25 وحبلدددول. للدسدددتور مباشدددراً  انتهاكددداً  ويشدددكل
 .اخليانة يف الشتباهبتهمة ا حديثاً  معينني

 

 545 ضددمت الدديت التأسيسددية اجلمعيددة وانتخابددات ،احلكومددة ضددد الشددوارعيف  ظدداهراتامل واشددتدت .94
 أشدهر أربعدة مدن يقدرب مدا مندذ القتلدى عددد جتداوز ،/ يوليدومتدوز 27 ويف. / يوليدومتدوز 30 يف عضواً 
 .آخرين 1200 من يقرب ما وجرح. شخص 100 االضطرابات من

 املعارضدة رفضدتوقدد . املعارضدة مدع سالم حمادثات إجراء مادورو الرئيس اقرتح ،/ يوليومتوز 27 يف .95
 املتضدررين، وتعدويض والعدالدة ،قدائقاحل تقصديل جلندة سينشد  أنده مدادورو الدرئيس أعلدن كما.  العرض
 علددددى مرشددددحاً  6100 مددددن أكثدددر اعددددرتاض جلُسدددد وقددددد. التأسيسدددية اجلمعيددددة انتخدددداب بعددددد مباشدددرة

 .االنتخابات
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 البددالغ قلقهمددا عددن ،العددام وأميندده الدددويل الربملدداين االحتدداد رئدديس مددن كددل  أعددرب ،/ يوليددومتددوز 28 ويف .96
 ال( الوسدداطة) االحتدداد عددرض ان" العددام االمددني وقددال. فنددزويال يف الدددماء وإراقددة العنددف اسددتمرار إزاء
 رئدديس مددن كدل  ودعددا". االطددراف مجيدع مددع بالتعدداون االزمدة حددل يف للمسدداعدة حماولدة يف متاحدداً  يدزال

وذلدددك  التأسيسدددية اجلمعيدددة انتخابدددات عقدددد خطدددةوقدددف  إىل ،العدددام واألمدددني الددددويل الربملددداين االحتددداد
 .السالم ملصلحة

 علدددى التصدددويت جدددرى املتصددداعد، والددددويل الدددوطين الضدددغط مدددن الدددرغم وعلدددى ،/ يوليدددومتدددوز 30 ويف .97
 وأعلدددن. االسدددبوع هنايدددة يف مصدددرعهم اشدددخاص 10 عدددن يقدددل ال مدددا لقددديَ  وقدددد. التأسيسدددية اجلمعيدددة
 8 حندو أو املائدة،ب 41، جتداوزت االنتخابدات يف النداخبني مشداركة نسدبة أن الوطين االنتخايب اجمللس
، أنده مت التصدويت نظدام قددمت اليت الشركة قالت ،أغسطس /آب 2 يف ذلك، ومع. ناخب ماليني

 .األقل على التالعب بأرقام املشاركني يف التصويت، وتضخيمها مبليون صوت
، ديددارهم مددن املعارضددة زعمدداء كبددار  مددن اثنددنيعلددى  القددبض األمددن رجددال القددى ،/ يوليددومتددوز 31 ويف .98

 التدددرمر خدددالل مدددن ،اجلربيدددة اإلقامدددة شدددروط النتهاكهمدددا ليددددزما، أنطونيدددو والسددديد لدددوبيز السددديد مهددداو 
 .مادورو الرئيس تنتقد فيديو بيانات نشرو  للهروب

 الدرئيس زوجدة بيدنهم ومدن الدسدتورية، اليمدني التأسيسدية اجلمعيدة أعضداء أدى أغسطس، /آب 4 يف .99
 وأدى. معيددةللج رئيسددا رودريغيددز، ديلسددي السدديدة السددابقة، اخلارجيددة وزيددرة انتخبددتو . وابندده مددادورو
  أيضددددا اليمددددني الدددددويل، الربملدددداين لالحتدددداد التنفيذيددددة اللجنددددة يف سددددابق عضددددو وهددددو فيفدددداس،. د السدددديد
 ،بشددكل صددريح مددادورو لددرئيسالدديت تنتقددد ا ديدداز، اورتيجددا لددويزا العددام النائددب عارضددت وقددد. كعضددو
 أغسددددطس، /آب 5 ويف. التصددددويتعمليددددة  يف غددددشوجددددود  مبددددزاعم مستشددددهدة اجلمعيددددة، تنصدددديب
 .دياز استبعاد السيدة حذف على التأسيسية اجلمعية صوتت

 

 اجلمعيدددددة بشدددددرعية االعدددددرتاف ،إقليميدددددة منظمدددددات وكدددددذلك ،املنطقدددددة يف بلددددددان عددددددة رفضدددددتقدددددد و  .100
 .التأسيسية

 

 ،التدوايل علدى أغسدطس /آب 5 و 4 يدومي لوبيز والسيد ليدزما السيد عن فرجأُ  منفصل، تطور يفو  .101
 .اجلربية اإلقامة أخرى مرة اوأودع

 لتجريددد اجلاريددة احملدداوالت الدددويل الربملدداين االحتدداد أصدددره صددحفي بيددان أدان سددبتمرب، /أيلددول 1 ويف .102
 ،آب /أغسددطس منتصددف يف التأسيسددية اجلمعيددة اختذتدده قددرار عقددب سددلطتها، مددن الوطنيددة اجلمعيددة
ات قيداد ملضدايقة احلدني ذلدك مندذ اختذتاخلطوات التب و  التشريعية، السلطات يف نفسها لتوظيف 
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 اجلمعيددددة بددددأن تفيددددد الدددديت، و التقددددارير أعقدددداب يف الصددددحفي البيددددان وجدددداء. وأعضدددداء اجلمعيددددة الوطنيددددة
 .اخليانة بتهمة النواب من العديد حماكمة إىل دعت التأسيسية

 اإلنسددان حقددوققبددل جلنددة  مددن النظددر قيددد قضددايا سددت هندداك كانددت  ،2017 سددبتمرب /أيلددول وحددىت .103
قددد و . مددن النددواب احلدداليني والسددابقني 23 فيهددا وشددارك ، الدددويل الربملدداين حتددادالتابعددة لالللربملددانيني 
 بعثدددة ولدددت يدددتم إجدددراء .أغسدددطس/ آبو ، و يوليدد /متدددوز / يونيدددو،حزيدددران يف جديددددة شددكاوى وردت
 انعدددام ،االسددتقرار عدددم اسددتمرار: خمتلفددة ألسددباب، 2013 عددام منددذ هلددا املخطددط اإلنسددان حقددوق
 .احلكومة جانب من التعاون وعدم ،األمن

  اليمن 
 السابقة التطورات ملخا 

 فربايدددر /شددباط مندددذ حددرب حالدددة ويف ،2012 عددام منددذ سياسدددي حتددول مبرحلدددة متددر الددديمن فتئددت مددا .104
 الدددرئيس تدددوىل مث. الربملدددان حدددلمت و  ،السدددلطة علددى املتمدددردة احلدددوثيني حركدددة اسدددتولت عندددما ،2015
 اململكددددة بددددأت ،2015 مدددارس /آذار يفو . اجلنوبيدددة عددددن مدينددددة إىل رئاسدددتهنقدددل  هددداد. منصدددور
 أعدداد ،2016 آب/  أغسددطس ويف. احلددوثيني ضددد جويددة ضددربات حلفدداء وتسددعة السددعودية العربيددة
 اململكدددة مدددن وبددددعم ذلدددك مدددوازاة ويف. 2015 عدددام يف وهحلّددد الدددذ. الندددواب جملدددس عقدددد احلوثيدددون
 الحقداً  انتقدل مث) السدعودية العربيدة باململكدة جددة يف الربملدان مدن فصيل تشكيل مت السعودية، العربية
 عددن/  وجددة صدنعاء يف الفصديلني أعضاء مجيع مت انتخاب وقد(. عدن مدينة – اجلنويب امليناء إىل
 .سنوات ست ملدة 2003 عام يف

 -  طريدق خارطدة الديمن إىل اخلداص املتحددة األمدم مبعدوث قدم ،2016 أكتوبر /األول تشرين ويف .105
 احلددوار علددى تقددوم وحدددة حكومددة وتشددكيل املدددن، مددن احلددوثيني انسددحاب مشلددت –رفضددها الددرئيس 

 ،2017 ينددداير /الثددداين كدددانون  ويف. الرئاسدددية واالنتخابدددات الدسدددتور علدددى اسدددتفتاء وإجدددراء الشدددامل،
 للدددرئيس نائدددب تعيدددني يقدددرتح إنددده ويقدددال. منقحدددة طريدددق خارطدددة اخلددداص املتحددددة األمدددم مبعدددوث قددددم
 .وحدة حكومة املتحاربة الفصائل تشكل وعندئذ ،اإلمجاعب
 

 اللددذين الربملددانيني الفصدديلني بددني اجلمددع الدددويل الربملدداين االحتدداد حدداول ،135 اجلمعيددة العامددة الددددد ويف .106
 يف مقاعدددددمها شدددغل علدددى املبدددددئي واالتفددداق األول االجتمددداع وبعدددد. عدددددن/  وجددددة صدددنعاء ميدددثالن

 الضدددغط بسدددبب االتفددداقمت رفدددض  مشدددرتك، بيدددان وإصددددار واحدددداً  وفدددداً  بوصدددفهما العامدددة اجللسدددات
 .اجلمعية مقر مغادرة الفصيلني من وطلب اخلارجي
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 يف الفصدديلني بددني اجلمددع ،جدددوى دون ،الدددويل الربملدداين االحتدداد حدداول ،2017 أبريددل /نيسددان ويف .107
 .دكا يف 136 الددد العامة اجلمعية

 

 136 اجلمعية العامة الااا منذ الرئيسية التطورات 
 

 شددارتأو . عددن املؤقتددة العاصدمة مدن بالعمددل قريبداً  سديبدأ اليمددين الربملدان إن اجمللدس رئدديس نائدب قدال .108
 .املقبل غسطسأ آب/ منتصف يف ينعقد قد الربملان نأ ىل، إمعروفة غري مصادر

 

 ،أيدار/ مدايو ويف. الزبيدد. يددروسع اللدواء عددن حداكم هداد. الدرئيس أقدال أبريل، /نيسان 27 ويف .109
 .االنتقايل اجلنويب اليمن جملس السابق احلاكم لشكّ 

 بددأن التقددارير أفددادت إذ ضددئيل، تقدددم سددوى املتحدددة األمددم ترعاهددا الدديت السددالم حمادثددات تشددهد ومل .110
  مسددؤول قددال يونيددو، /حزيددران 5 ويف. املتحدددة األمددم مبعددوث قددرتاحال هانتقدداد يواصددل هدداد. الددرئيس
 متهمدا ،الدبالد إىل العدودة من لليمن اخلاص املتحدة األمم مبعوث منع مت إنه ،احلوثي حركة يف كبري
 .بالتحيز إياه

 

 اسدددتئناف" إىل أمدددور مجلدددة يف فيددده دعدددا ،بيانددداً  األمدددن جملدددس رئددديس أصددددر ،حزيدددران/ يونيدددو 15 ويف .111
 علدى للتغلدب ،نيدة وحبسدن البنداءة املشداركة علدى الندزاع أطدراف مجيدع" وحثّ  ،"شاملة سياسية عملية
 ". سلمي حلإجياد و  العقبات

 
 

 جملدس مبدادرة" الددويل الربملداين االحتداد رئديس إىل النواب جملس رئيس أرسل أغسطس، /آب  1 ويف .112
 الصدادر املتحددة األمدم ببيدان الندواب جملدس مبدادرة وتعدرتف". الديمن يف الدراهن الوضدع بشدأن النواب
 العسدكرية العمليدات ومجيدع للحدرب حدد وضدع إىل األطدراف مجيدع" وتددعو،  يونيو /حزيران 15 يف
 مددن اليمنيددني ملعاندداة حددد وضددع" و ،"الدديمن علددى املفددروض واجلددو. ،والبحددر. ،الددرب. احلصددار ورفددع
 ". القاتلة واألوبئة ،اخلانق واحلصار ،احلرب فظائع

 

 وازداد. شدددخص 10000 عددن يقدددل ال مددا مقتدددل عددن أسددفر مدددا القتددال، اسدددتمر نفسدده، الوقددت ويف .113
 علدددى شدددخص مليدددون 6.8و ،األغذيدددة بدددنقص مهدددددون شدددخص مليدددون 17 هنددداك: اجملاعدددة خطدددر
 الدذ. الكدولريا وبداء أن األمحدر للصدليب الدوليدة اللجندة أعلندت ،ويوليد /متدوز 10 ويف. اجملاعة وشك
 .اليمن يف شخص 300000 من أكثر أصاب ،أسابيع 10 استمر
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 الوقدددت يف حددالتني يف النظدددر ،الدددويل الربملددداين حتددادالتابعددة ال للربملدددانيني اإلنسددان حقدددوق جلنددة وتتددوىل .114
 .اثنني نائبني تضم احلايل،

 

 الددويل الربملداين االحتداد مقدر يف اجتماعات الدويل الربملاين االحتاد رئيس عقد ،سبتمرب أيلول، 8 ويف .115
 جلمدددع ،هلدددا مقدددراً  صدددنعاء، وتلدددك الددديت تتخدددذ مدددن هلدددا مقدددراً  عددددن مدددن تتخدددذ الددديت الفصدددائل ممثلدددي مدددع

 علدددى املرتتبددة اإلنسدددانية املعاندداة ختفيدددف علددى تركدددز ،حمتملددة برملانيدددة مبددادرة ومناقشدددة نظددرهم وجهددات
 .اليمين الشعب

 
 

 وتتألف اجملموعات اجليوسياسية من التايل:
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 عضواً( 52اجملموعة اإلفريقية )
 اجلزائر، أنغوال

 بينني، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بروند.
 ، تشاد، الكونغو، ساحل العاججزر القمرالرأس األخضر، الكامريون، مجهورية إفريقيا الوسطى، 

 مجهورية كونغو الدميقراطية، جيبو 
 مصر، غينيا االستوائية، أثيوبيا

 غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساوالغابون، 
 كينيا

 ليسوتو، ليبيا
 مدغشقر، مايل، ماالو.، موريتانيا، موريشيوس، املغرب، موزامبيق

 ناميبيا، النيجر، نيجرييا 
 رواندا

، السينغال، سيشيل، سرياليون، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، السودان، سان تومي وبرينسييب
 سوازيالند
 تونستوغو، 

 أوغندا، مجهورية تنزانيا املتحدة 
 زامبيا، زميبابو.

 
  جهة االتصال:

 : السيدة ريبيكا أليتواال كاداجا الرئيس
 رئيس الربملان، أوغندا        
 السيد إنز. كويف: املنسق
 األمني العام، االحتاد الربملاين اإلفريقي        
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 *عضواً( 22اجملموعة العربية )
 اجلزائر
 البحرين

 جزر القمر 
 جيبو 
 مصر
 العراق
 األردن
 الكويت

 لبنان، ليبيا
 موريتانيا، املغرب
 سلطنة عمان
 فلسطني
 قطر

 اململكة العربية السعودية، السودان، اجلمهورية العربية السورية 
 تونس

 اإلمارات العربية املتحدة
 اليمن

 الصومال
  جهة االتصال:

 بيب املالكيالدكتور احل الرئيس: معايل األستاذ
 رئيس جملس النواب يف اململكة املغربية، رئيس االحتاد الربملاين العريب        
 السيد فايز الشوابكة: املنسق
 األمني العام، االحتاد الربملاين العريب        

( 22الواقع ) ( دولة بينما هي يف21ورد يف قائمة االحتاد الربملاين الدويل أن اجملموعة العربية تضم )مالحظة: *
دولة، وبىن االحتاد الربملاين الدويل تعداده لدول اجملموعة العربية انطالقاً من اعتباره الصومال جزءاً من اجملموعة 

 اإلفريقية، وليس اجملموعة العربية، لذلك قام االحتاد الربملاين العريب بإضافة الصومال إىل اجملموعة العربية.
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 عضواً( 34اهلادئ )جمموعة آسيا واحمليط 
 أفغانستان، اسرتاليا
 بنغالدش، بوتان

 كمبوديا، كندا، الصني
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 فيجي
 اهلند، إندونيسيا، إيران )اجلمهورية اإلسالمية(

 اليابان
 مجهورية الو الشعبية الدميقراطية

 ارماليزيا، مالديف، واليات ميكرونيزيا املتحدة، منغوليا، مينم
 نيبال، نيوزيلندا

 باكستان، باالو، بابوا غينيا اجلديدة، الفليبني
 مجهورية كوريا 

 ساموا، سنغافورة، سرييالنكا
 ليشيت، تونغا، توفالو-تايالند، تيمور

 فيتنام
 

  جهة االتصال:
 السيد ميغومبو إخنبولد: الرئيس
 رئيس اجمللس األعلى يف منغوليا        
 شار نارانتوياالسيدة السيدة : سكرتري
، األمني التنفيذ. للمجموعة الربملانية املنغولية، أمني عام اجمللس األعلى رئيس إدارة العالقات اخلارجية      

 يف منغوليا
 السيدة جوداغ بايرما

 اأمني اجملموعة الربملانية املنغولية، أمني عام اجمللس األعلى يف منغولي، مستشار قسم العالقات اخلارجية       
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 أعضاء( 7جمموعة أوراسيا )

 أرمينيا
 بيالروس

 كازاخستان، قريغيزستان
 مجهورية مولدافيا، روسيا االحتادية

 طاجيكستان
 

  جهة االتصال:
 فالنتينا بيرتنكو ةالسيد: الرئيس
 رئيس اجمللس األعلى يف منغوليا        
 اجلمعية االحتادية لروسيا االحتادية         
 ميخائيل تكاشينكوالسيد : سكرتري
 نائب رئيس قسم اإلدارة الدولية          
 جملس االحتاد          
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 عضواً( 23جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريييب )

 األرجنتني
 بوليفيا، الربازيل

 تشيلي، كولومبيا، كوستا ريكا، كوبا
 مجهورية الدومينكان 
 اإلكوادور، السلفادور

 غواتيماال، غيانا
 هايييت، هندوراس

 املكسيك
 نيكاراغوا

 بنما، باراغوا.، بريو
 سورينام

 ترينيداد وتوباغو
 األوروغوا.
 فنزويال
 

  جهة االتصال:
 ، سناتور )األرجنتني(السيد رودولفو أورتويب: الرئيس

  بوفا )سورينام(السيد ملفني: نائب الرئيس الثاين
 بيكونال السيد أوسكار: سكرتري

 السيدة كارينا غالفاليسياألمني العام: 
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 عضواً( 47) +12جمموعة 

 البانيا، أندورا، اسرتاليا، النمسا
 بلجيكا، البوسنة واهلرسك، بلغاريا

 كندا، كرواتيا، قربص، مجهورية التشيك
 الدمنارك
 أستونيا

 فنلندا، فرنسا
 جورجيا، أملانيا، اليونان

 هنغاريا
 يل، إيطالياإيسلندا، إيرلندا، إسرائ

 التفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ
 مالطا، موناكو، اجلبل األسود
 هولندا، نيوزيلندا، النرويج

 بولندا، الربتغال
 رومانيا

 سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تركيا

 املتحدة أوكرانيا، اململكة
 

  جهة االتصال:
 السيد دوار  باشيكو: الرئيس
 عضواً برملان الربتغال        
 السيدة ريتا بينتو فرييرا والسيدة آنا مارغريدا إيزيدورو: سكرتري
 الربملان الربتغايل          
 جملس العالقات الدولية الربازيلي، االحتاد الربملاين الدويل           
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 22/9/2017آخر حتديث 
 اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات الوطنية: -2

 للربملانات الوطنية العامني األمناء مجعية
 بطرسربغ سانت - 2017 دورة تشرين األول/ أكتوبر

 على النحو التايل: اجللسات تنعقد
وحىت  14:30، ومن الساعة 12:30وحىت الساعة  ،11:00من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 16 اإلثننييوم  اجللسة األوىل

 . 17:30الساعة 
وحىت الساعة  14:30ومن الساعة  ،12:30وحىت الساعة  ،10:00من الساعة    2017 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاءيوم  الثانيةاجللسة 
17:30 . 

وحىت  14:30ومن الساعة   ،12:30وحىت الساعة  ،10:00من الساعة  ،  2017 أكتوبر/  تشرين األول 18 األربعاءيوم  لثةالثااجللسة 
 . 17:30الساعة 

 وردت الديت بداألوراق املتعلقدة واملقرتحدات ،دكدا يف األخدري االجتمداع يف املقدمدة املقرتحدات إىل اسدتناداً  هذا، األعمال جدول مشروعبوضع  ،بالنيابة اجلمعية رئيس قام
 .للتغيري قابل فهو وبالتايل ،اجلمعية تعتمده ومل التنفيذية اللجنة قبل منومل يتم دراسته . احلني ذلك منذ
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 (اليوم طوال) تشرين األول/ أكتوبر15 األحد

 ثقايف برنامج
 :كامل  ليوم ثقافياً  برناجماً  الروس املضيفون رتب

 تافريتشسكي قصر يف جتمع: صباحاً  8.15
 التقاط الصور: صباحاً  8.30

 االنتقال: صباحاً  9:00
 الروسي واملتحف ،Savior on Spilled Blood كنيسة  مصحوبة مبرشدين، جولة: صباحاً  9:30

 (Bronze Horsemanهورمسان ) برونز. يف قارب إىلبعد الظهر: االنتقال  12:45
 (Neva Deltaنيفا ) دلتا عرب الغداء بعد الظهر: 14:00

 األقدام على سرياً  نقلتوال اإلرساء بعد الظهر: 14:00
 احلكومي األرميتاج متحف مصحوبة مبرشدين، جولة بعد الظهر: 16:30

 Josefباير  جوزيف قبل من" Fairy Dollsاجلنية  دمى: "األرميتاج مسرح على بعد الظهر: الباليه 19:00
Bayer، الباليه أكادميية تؤديها اليت ( فاغانوفاVaganova) 

 األرميتاج هبو يف كوكتيل  حفل بعد الظهر: 19:45
 الفنادق إىلبعد الظهر: االنتقال  9.00

 

 نفصلامل ربنامجال على االطالع يرجى كاملة  تفاصيل على للحصول
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 (الصباح) أكتوبر/  األول تشرين 16 االثنني
 صباحاً  9.30

 التنفيذية اللجنة اجتماع
    
 صباحاً  11

 الدورة افتتاح
 املؤمتر يوم عمالأ

 جدد أعضاء
    

 اجلمعية احتاد جمللس العام األمني مارتينوف، سريجي السيد قبل من روسيا، يف الربملاين النظام حول وعرض ترحيب 
 .لروسيا االحتادية االحتادية

 
 اليت  ربملاناتال يف جمللسني املشرتكة اإلدارة: "لسويسرا االحتادية للجمعية العام األمني شواب، فيليب السيد من رسالة

 ."تتكون من جملسني
 

 جملس يف ةكمو واحل اإلدارة نظام: "الربازيلي النواب جمللس العام املدير نائب باريتو، مينا ليمريا ماورو السيد من سالةر 
 ."الربازيلي النواب
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 (الظهر بعد) تشرين األول/ أكتوبر 16 االثنني
 بعد الظهر 2:30 الساعة

 واالتصاالت )الرسائل( العامة املشاركة: املوضوع
 التشريعية العملية يف املواطنني مشاركة: "املغرب النواب، جمللس العام األمني ،اخلد. جنيب السيد رسالة". 

 
 كأداة  املواطنني مع احلوار جلسات: "العماين الشورى لسجمل العام األمني احملروقي، حامد بن ناصر بن علي الشيخ رسالة 

 ."العماين الشورى جملس إىل اإلشارة مع داعمة برملانية
 

 بارلكس: "اهلنغارية الوطنية للجمعية العام املدير سوش، غيورغي السيد رسالة (ParLex) :اإللكرتوين التشريع أداة 
 ."اهلنغارية الوطنية اجلمعية يف اجلديدة

 
 ساهبا لوك العام، األمني ميشرا، أنوب السيد رسالة (Lok Saabha)، لتكنولوجيا الواسع االستخدام: "اهلند 

 ."اإللكرتونية لألدوات جملس افتتاح إزاء الربملان يف املعلومات
 

 اجلمعية رئيس ملنصب الرتشيحات لتقدمي النهائي املوعد: مساءً  4:00
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 (الصباح) أكتوبر/  األول تشرين 17 الثالثاء
 صباحاً  9.30

 التنفيذية اللجنة اجتماع. 
    
 صباحاً  10

 (تابع) )الرسائل( واالتصاالت العامة املشاركة: املوضوع
 لل العدام األمدني نائب كليمان،  جورج الدكتور رسالة من( بوندسدراتمجلدس االحتداد. األملداين Bundesrat)" :الربملدان ربدط 

 ."االنرتنت علىلس االحتاد. األملاين جملا اسرتاتيجية - اجلمهور مع
 

 االنتخابات: املوضوع
 االنتخابدات بعدد الفرنسديني للربملدانيني الكبدري التجديدد: "الفرنسية الوطنية لجمعيةل العام األمني باليز، كريستوف  من رسالة 

 ".2017 يونيومتوز/  يف العامة
 اجلمعية رئيس ملنصب انتخاب: صباحاً  11:00
 اجلمعية رئيس نائب ملنصب للرتشيحات النهائي املوعد: صباحاً  11:00

 
11:30 

 .(ماريينسكي قصر) بطرسربغ سانت يف التشريعية اجلمعية يف الغداء طعام لتناول احلافلة مغادرة
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 (الظهر بعد) أكتوبر/  األول تشرين 17 الثالثاء
 بعد الظهر 3:30 الساعة

 

 الوقت إدارة: املوضوع
3 

 الربملانية املناقشات يف الكالم وقت إدارة :العامة املناقشة
 

 .الربتغال مجهورية جلمعية العام األمني نائب أراوجو، مانويل خوسيه السيد: اجللسة مدير
 جدزءً  ذاهتدا حدد يف هدي خمتلفدة، نظدر وجهدات بدني واملواجهدة الربملانية، باملناقشة األمر يتعلق عندما أساسية قضية هو التحدث وقت
 .الربملان ودورعضو الربملان  والية من يتجزأ ال

 

 وأيضداً  التشدريعية العمليدة علدى ذلدك وينطبدق. الدميقراطيدة سدري حسن ضمان نفسها، واملناقشات التوضيح،طلبات من أجل  أسئلة،
 .ةالسياسي الرقابة على
 واملعارضدة األغلبيدة جمموعدات إعطاء: مها هبدفني التحدث، أوقات على السيطرة إىل الوقت، مرور مع الربملانات، معظم سعت وقد
 لوسدددائط غدددري مناسدددبة ولكنهدددا ،للموضدددوع معمقددداً  فهمددداً  تتطلدددب الددديت املطولدددة املناقشدددات مدددن الكثدددري وجتندددب متناسدددبة؛ زمنيدددة نسدددبة
 .اإلعالم
/  الندددواب جملدددس رئددديس قبدددل مددن املناقشدددات إدارة يسدددهل امددد اللجدددان، يف أو العامددة اجللسدددات يف خمتلفدددة، منددداذج مت اعتمددداد وهكددذا،
 .التحدث من أجل لجميع، ويضمن إتاحة الوقت لرؤساء

 

 للربملانات الوطنية العامة اجلمعية رئيس نائب انتخاب: بعد الظهر 4:30 الساعة
 (العاديون األعضاء) التنفيذية اللجنة يف للشواغر الرتشيحات لتقدمي النهائي املوعد: بعد الظهر 4:30 الساعة
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 (الصباح) أكتوبر/  األول تشرين 18 األربعاء
 صباحاً  9.30

 التنفيذية اللجنة اجتماع. 
    
 صباحاً  10

 (الربملانية والنوادي الصداقة الربملانية، الربملانية، جمموعات اجملموعات) الربملانية اجملموعات: املوضوع
 واإلطدار األشدكال - الربملانيدة اجملموعدات: "الربتغدال مجهوريدة جلمعيدة العدام األمني نائب أراوجو، مانويل خوسيهمن  رسالة 

 ."القانوين
 املعارضة: العامة املناقشة                     

 

 نيبال لربملان العام األمني ،هباتارا. براساد مانوهار السيد: اجللسة مدير
 

 وتعزيددز سياسددية، بدددائل تقدددمي يف مهمتدده وتتمثددل. ليرباليددة دميقراطيددة أ. يف أسدداس عنصددر هددو الربملددان يف املعارضددة حددزب وجددود إن
 أو الوطنيددة املصددلحةاملتعلقددة ب القضددايا بشددأن عامددة مناقشددة يف والشددروع الربملانيددة، القددرارات اختدداذ عمليددة وحتسددني الندداخبني، مصددلحة
 يف والشدفافية املسداءلةو  الشدرعية، تعزيدز ،احلكومدة وظيفدة علدى واإلشدراف الرقابدة ذلدك مدن واألهدم أوسدع، عام اهتمام ذات مصلحة
 .السياسية العملية
 الربملان؟ يف االعتبار بعني – األحيان من كثري  يفالذين يكون صوت األقلية  – املعارضة صوت يؤخذ أن ميكن كيف

 
 (العاديون األعضاء) التنفيذية اللجنة يف الشواغر انتخاب: صباحاً  11
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 (الظهر بعد) تشرين األول/ أكتوبر 18 األربعاء

 بعد الظهر 2:30 الساعة
 

 األزمات حاالت يف وأعماله الربملان دور :العامة املناقشة              
 

 لسويسرا االحتادية للجمعية العام األمني شواب، فيليب السيد: اجللسة مدير
 

 الظدروف ظدل يف واسدع نطداق علدى مقبولدة ينفدذها الديت املهدام كاندت  وإذا. بلدد أل. الدميقراطيدة احليداة يف أساسدياً  دورا الربملان يؤد.
، اإللكرتونيدة اجلرميدة أو ،اإلرهدايب االعتدداء أو ،املسدلح الندزاع) التددقيق مدن مزيدداً  ووظائفه دوره يواجه األزمات، أوقات ففي العادية،

 والغدرض. املقدمدة يف تدأ  ما غالباً  احلكومة األوقات، هذه مثل يف(. ذلك إىل وما املالية األزمة أو ،الصحة أو الطبيعية الكوارث أو
 االضددطالع مواصددلة مددن لتمكينهددا الربملانددات يف املختلفددة القائمددة والتدددابري األسدداليب خمتلددف مناقشددة هددو العامددة املناقشددة هددذه مددن

 .استثنائية ظروف يف بدورها
 

 الدويل الربملاين االحتاد يف األخرية التطورات عرض. 
 اإلدارية املسائل. 
 2018 آذار/ مارس 28-24 ،(سويسرا) جنيف يف القادم االجتماع أعمال جدول مشروع. 
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 مجيعه األمناء العامني  للربملانات 
 
 

 أعمال جدول مشروع يف املواضيع املطروحة إلدراجها
 (روسيا) بطرسربغ سانت يف 2017 تشرين األول أكتوبر اجتماع 

 
 االثنااني هااو واملناقشااة املداخلااة ملواضاايع املقرتحااات لتقاادمي النهااائي املوعااد أن الرجاااء أخااذ العلاام .1

 والفرنسااية اإلجنليزيااة لغتنيبااال   النصااوص السااتالم النهااائي واملوعااد. 2017 أيلااول/ ساابتمرب 16
 ذلاك مل يبات فيهاا حاىت نصاوص أي تأجيال وميكان. 2017 أيلول/ سابتمرب 23 االثنني يوم هو

 للعاارض فرصااة وجااود عاادم مااع فقااط، اإلنرتناات شاابكة علااى نشاارها أو الحااق، مااؤمتر إىل التاااريخ
 .املؤمتر خالل شخصياً 

 
 أخاارى ورقيااة نسااخ قاادمتُ  لاان ،2017 يناااير/  الثااين كااانون  1 ماان اعتباااراً  أنااه الرجااء أخااذ العلاام .2

 املوقااع ماان الوثااائق مجيااع حتمياال األعضاااء ماان ويرجااى. األعمااال جاادول خبااالف النصااوص ماان
 .جلمعية األمناء العامني  للربملانات الوطنية اإللكرتوين

 
 العامة للمناقشة وتملة مواضيع 

 
 الربملانية  املناقشات يف الكالم وقت إدارة .1
 الربتغال مجهورية جلمعية العام األمني نائب أراوجو، مانويل خوسيه السيد: اجللسة مدير
 

 الربملانية املعارضة .2
 نيبال لربملان العام األمني هباتارا. براساد مانوهار السيد: اجللسة مدير
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 األعضاء مداخالت 
 

 والناااوادي الصاااداقة الربملانياااة، ، جمموعااااتالدولياااة الربملانياااة اجملموعاااات) الربملانياااة اجملموعاااات: املوضاااوع
 (الربملانية

 
 (العنوانسيتم تأكيد ) الربتغال مجهورية جلمعية العام األمني نائب أراوجو، مانويل خوسيه السيد
 

 xxxاملوضوع: 
 

 للمداخالت مقرتحات
 

 مجهوريدة برملدان يف الرقابدة مندوذج تنفيدذ: "أفريقيدا جندوب مجهوريدة لربملدان العام األمني جميدالنا، جينجيز. السيد
 "أفريقيا جنوب
 يتعلددق فيمددا القددانوين النصدداب مسددألة: "لتشدداد الوطنيددة للجمعيددة العددام األمددني نائددب هددارو، ماسددا غددايل السدديد

 "اجلمهورية ورئيس احلكومة أعضاء ضد املوجهة باالهتامات
 "التشريعية العملية يف املواطنني مشاركة: "املغرب النواب، جمللس العام الكاتب ،اخلد. جنيب السيد
 

 ما يستجد من أعمال
 الدويل الربملاين االحتاد يف األخرية التطورات عن عرض 
 اإلدارية املسائل 
 (سويسرا) جنيف يف القادم االجتماع أعمال جدول مشروع 
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 مجعية األمناء العامني  للربملانات الوطنية 

 
 مؤمتر سانت بطرسربغ

 
 تشرين األول/ أكتوبر 18 – 15

 

. ويرجى مالحظة أنه سيتم وضع ه االستمارةيف املؤمتر، يرجى ملء هذ مداخلةإذا كنت ترغب يف تقدمي 
تشرين األول/  16املختارة على جدول األعمال املقرر أن توافق عليه اللجنة التنفيذية يوم االثنني  املداخالت
 ليزية والفرنسية.باللغتني االجن اتصالن كل عوجيب تقدمي نسخة  .2017أكتوبر 

 (2017أيلول  سبتمرب/ 18 يف موعد ال يتجاوز، العام بالتناوباألمني )تعاد إىل إميلي كوماندر، 
commandere@parliament.uk  

 
 :يف جنيف بشأن املوضوع التايلمجعية األمناء العامنّي للربملانات الوطنية يف مؤمتر  مداخلةأود أن أقدم 

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 باألحرف الكبرية(االسم )

 

البلد: 
................................................................................................. 

 

 اجمللس
 

 مددة تتجداوز، ينبغدي أال جلميعدة األمنداء العدامني للربملاندات الوطنيدة  اللجندة التنفيذيدة إىل قدرار واستناداً 
 عشر دقائق. املداخلة

mailto:commandere@parliament.uk
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 مجعية األمناء العامني للربملانات الوطنية
 
 
 
 

 عمل اجلمعية  أساليب
 وقواعدها

 
 
 
 
 
 
 

 2017 نيسان/ أبريل – دورة دكا
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 اجلمعية وقواعدها عمل أساليب
 

 اجلمعية عمل أساليب ملخا
 2010 نيسان/ أبريل

 

 لطرائددق مددوجز إرسددال وجددوب علدى( 1994 أكتددوبر/  األول تشددرين) كوبنهدداغن  دورة يف مت االتفدداق: مالحظدة
 الدديت اجلمعيددة قواعددد علددى أُدخلددت الدديت التغيددريات املددوجز هددذا ويعكددس. دورة كددل  يف اجلميددع إىل اجلمعيددة عمددل
 .2010 أبريل/  نيسان يف بانكوك يف عليها اتفق
 

 األعمال أنواع
 جللسدة أعمدال اجلمعيدة حيددد الدذ. األعمدال جددول التنفيذية الّلجنة تقرتح للجمعية، 21 القاعدة . مبوجب1
 بدايددة ويددتم تأكيددده يف السددابق، االجتمداع أو الدددورة ختددام يف يف اجللسدة العامددة مؤقتدداً  عليدده ويُوافددق. اجتمداع أو

 .الدورة
 

 :أنواع مخسة من هي اجلمعية أعمال. 2
 املواضيع املطروحة بشأن عامة مناقشات( أ)
 األعضاء اتصاالت( ب)
 عروض أخرى( ج)
 االستبيانات( د)
 االستبيان على الردود حتليل إىل مستندة تقارير( ه)
 

 املناقشة العامة حول املوضوعات
 يف معدني، موضدوع بشدأن مناقشدة إدراج إجدراء عدادًة، التنفيذيدة اللجندة تقدرتح اجتماع، أو دورة كل  هناية يف .3

 وممارسددات ممارسدداته، أو الربملددان بقددانون املوضددوع هددذا ويتعلددق. املقبلددة أو لالجتمدداع املقبددل للدددورة اليددوم أعمددال
 مدددن واهلددددف. مشدددرتك اهتمدددام ذ. آخدددر موضدددوع أ. أو واإلدارات، واملؤسسدددات الربملانيدددة، اهلياكدددل يف العمدددل
 .األعضاء بني اخلربات بتبادل السماح هو املناقشة

 

 عددرض ويتبددع. للمناقشددة املنسددق بدددور أيضدداً  يددتم تقدددمي كددل مناقشددة مددن قبددل متحدددث رئدديس، الددذ. يقددوم . 4
. مسدددامهة تقدددمي إىل( 6 املددادة مبوجدددب) بددديل أو عضددو أ. إطارهدددا يف يُدددعىَ  عامددة مناقشدددة الددرئيس املتحدددث
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 أو الدددورة افتتدداح قبددل إرسدداهلا جيددوز احلالددة، هددذه ويف مسددبقاً بشددكل مكتددوب؛ املسددامهات هددذه تقدددمي ويفضددل
 .املساعدين األمناء من أكثر أو أمني إىل للجمعية الرمسية باللغات االجتماع

 

 بدددالرد ذلددك قصددرية. وينتهدددي تكددون أن جيدددب الدديت خمتلدددف املددداخالت هنايددة يف عامددة مبناقشدددة البدددء . ميكددن 5
 .املناقشة تلك يف الرئيس للمتحدث النهائي

 

 ".والربملانية الدستورية املعلومات" اجلمعية استعراض يف العامة املناقشات هذه حماضر . تنشر 6
 

 االتصاالت جمال
. األعضددداء مدددن االتصدداالت حدددول أكثددر أو واحدددد بنددد علدددى دورة لكددل األعمدددال جدددول مشدددروع يتضددمن . 7

 املتعلقددددة العددددروض سدددديما وال هتمهددددم، الدددديت القضددددايا بشددددأن األعضدددداء يقدددددمها قصددددرية عددددن عددددروض وهدددي عبددددارة
 الدديت اجلمعيددة علددى االتصدداالت وأجوبددة. وتوافددق أسددئلة جلسددات تتبعهددا برملدداهنم الدديت قددد يف األخددرية بددالتطورات

باالتصداالت،  مدوجز ويُعددّ . األعضداء التنفيذية يقدوم علدى اقرتاحدات اللجنة من اقرتاح على سيتم تقدميها، بناء
 ".والربملانية الدستورية املعلومات"منشور  الدورة، وينشر يف حمضر يتم إدراجه يف

 
 أخرى عروض

 :الشائعتني لذلك مها املناسبتني و. أخرى ظروف يف أطول عروض تقدمي أيضاً  ميكن . 8
 و املضيف، للبلد الربملاين النظام يستضيفها، حول دورة كل  بداية يف املضيف، العام األمني عرض( أ)
 .قواعد اجلمعية من 13 القاعدة مبوجب الدويل الربملاين االحتاد موظفو يقدمها عروض( ب)
 

 والتقارير االستبيانات
 خدددددالل مدددددن عدددددام اهتمدددددام مواضددددديع ذات أعضدددددائها، حدددددول مدددددن وحتليدددددل املعلومدددددات اجلمعيدددددة جبمدددددع . تقدددددوم9

 .االستبيانات
 

 أن واجلمعيددة، علددى التنفيذيددة اللجنددة موافقددة إىل أوالً  اسددتبيان، علددى الددرد طلددب يف الراغددب . حيتدداج العضددو10
 .يالئم االستبيان املعين املوضوع

 

 للتعددديل أيضدداً  اسددتبيان، خيضددع مشددروع بإعددداد املسددؤول العضددو يقددوم مددا، موضددوع علددى االتفدداق عنددد . 11
 .واجلمعية التنفيذية اللجنة بني واالتفاق
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 ويقدوم كدل. جملدس عضدو كدل  إىل يُرسل األمناء املساعدون االسدتبيان االستبيان، على حاملا يتم االتفاق . 12
تقدددمي  طريددق عددن اجلمعيدة إىل اسددتنتاجاته ويقدددم الدردود حيلددل الددذ. املسددؤول، العضدو إىل بإرسددال رداً  عددام أمدني
 أن أيضدداً  التنفيذيددة للجنددة وجيددوز". والربملانيددة الدسددتورية املعلومددات"ويددتم طباعددة هددذا ونشددره يف منشددور . اتصددال
 :تقرتح
 .االستبيان لنتائج عامة مناقشة( أ)
علدددى شدددكل  التقريدددر هدددذا إعدددداد ويدددتم. االسدددتبيان علدددى الدددردود حتليدددل إىل يسدددتند لتقريدددر اجلمعيدددة اعتمددداد( ب)

 يف وتعديلده مناقشدته وتدتم األعضداء، مجيدع علدى تعميمده ويدتم االسدتبيان، عدن املسدؤول العضدو قبدل مدن مسودة
 .املعدلة بصيغته التقرير يف النهاية على اجلمعية توافق مث. املقبلة الدورة
 

 املواضيع طرح
مدن خدالل طرحده  االقدرتاح تقددمي وجيدوز. اجلمعية أعمال جدول على مواضيع يقرتح أن عضو أل. جيوز . 13
 النظددر املقددرتح مددن كددان  إذا مددا العضددو يبددنّي  أن وينبغددي. املسدداعدين األمينددني أحددد علددى أو اجلمعيددة رئدديس علددى 
 .آخر كعرض  أو كاتصال  العامة، للمناقشة أو لالستبيان، كموضوع  فيه

 

وسدديتم النظددر فيدده مددن قبددل . الدددورة مددن األخددري اليددوم قبددل طرحدده ينبغددي باسددتبيان، يتعلددق املقددرتح كددان  . إذا 14
التنفيذيدددة، َسددُيدرج يف مشدددروع جدددول األعمدددال للددددورة  عليددده اللجنددة وافقددت وإذا. ذلدددك بعددد التنفيذيدددة اللجنددة

ع جددددول املوضدددوع، وتوافدددق اجلمعيدددة العامدددة مؤقتددداً علدددى مشدددرو  هدددذا املقبلدددة، النظدددر يف مشدددروع اسدددتبيان بشدددأن
 عددادة ينبغددي فإندده عامددة، مبناقشددة يتعلددق املقددرتح كددان  وإذا. الدددورة مددن يددوم آخددر يف اجللسددة هنايددة األعمددال  يف

 اسددتثنائية، ظدروف يف أنده غددري. لالسدتبيان بالنسدبة احلددال هدو كمدا  السددابقة، الددورة مدن األخددري اليدوم قبدل طرحده
 التنفيذيددة للجنددة األول االجتمداع قبددل ولكددن هدذا، مددن الحددق وقدت يف عامددة مناقشددة إلجدراء اقددرتاح طددرح ميكدن
 .املعنية الدورة يف
 

عدددرب ) الددددورة بدايدددة قبدددل طرحددده ينبغدددي عدددرض آخدددر، أو علدددى شدددكل تواصدددل للمناقشدددة املقدددرتح كدددان  إذا .15
. اسدتثنائية ظدروف يف الددورة، مدن األول اليدوم أويف( املسداعدين األميندني أحدد إىل اإللكدرتوين الربيدد أو الفاكس

 املوافقدة حالدة ويف االجتمداع، قبدل الدواردة املقرتحدات تلدك ويف االجتماع األول للجنة التنفيذية، سيتم النظدر يف
 بعدد تدرد مقرتحدات أ. يف التنفيذيدة اللجندة وسدتنظر. الددورة أعمدال جددول مع العامة اجلمعية إىل تقدم عليها،
 يف إلدراجهدا العامدة اجلمعيدة إىل تُقددنم عليهدا، املوافقدة متت وإذا هبذا األمر. للقيام فرصة هناك كانت  إذا ذلك،
 .للدورة التالية األيام أحد أعمال جدول



326 

 

 
 

 اجلمعية قواعد
 2010 أبريل

 ،1973 أكتاااااوبر/  األول تشااااارين يف املعدلااااة بصااااايغتها) 1971 سااااابتمرب/  أيلااااول قواعاااااد إىل اسااااتنادا
/  األول وتشااااارين ،1984 سااااابتمرب/  وأيلاااااول ،1977 سااااابتمرب/  وأيلاااااول ،1974 أبريااااال/  ونيساااااان
 ،2003 أبرياال/  ونيسااان ،2001 أبرياال/  ، ونيسااان2000 أكتااوبر/ األول وتشاارين ،1999 أكتااوبر
 أبرياااال/  ونيسااااان ،2007 مااااايو/  وأيااااار ،2004 أبرياااال/ ونيسااااان ،2003 أكتااااوبر/  األول وتشاااارين
2010) 

 
 األهداف
 1 القاعدة

للقسدددم  وفقدددا الددددويل، الربملددداين لالحتدددادجهددداز استشدددار.  هدددي الوطنيدددة، للربملاندددات العدددامني األمنددداء إن مجعيدددة 
 :إىل ويهدف. لالحتاد األساسي النظام من 27 املادة الثامن،
 أعضائها؛ بني الشخصية االتصاالت تسهيل -
 االحتدداد مددع قددانوين وتقددين، وذلددك باالشددرتاك ودعددم مسدداعدة تطلددب الدديت الربملانددات تلددك مددع التعدداون -

 الدويل؛ الربملاين
 ؛ وإجراءاته ممارساته، قانون الربملان و دراسة -
 خمتلفة؛ برملانات عمل أساليب لتحسني تدابري اقرتاح -
 .خمتلفة برملانات خدمات بني التعاون تأمني -
 

 2 القاعدة
عملدده  و أسدداليب إجراءاتدده قددانون الربملددان وممارسدداته و عددن معلومددات تقدددمي اجلمعيددة يف عضددو كددل  علددى يتعددنّي 

 عضدو أ. طلدب علدى بنداءً  أو اجلمعيدة، جاندب مدن استفسار الربملانية، من أجل أ. اخلدمات وإدارة وتنظيمه،
 .آخر
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 التشكيل
 3 املادة
 هددددذه كانددددت  سددددواء الوطنيددددة، للربملانددددات العددددامني األمندددداء ونددددواب العددددامني، األمندددداء مددددن تتددددأّلف اجلمعيددددة( 1)

 الربملداين مننسدبة إىل االحتداد أخدرى مجعيدات أو برملاندات وأية ال، أم الدويل الربملاين إىل االحتاد منتسبة الربملانات
 .كأعضاء بعضوية كاملة  الدويل

 

 .منتسبني كأعضاء  الدولية الربملانية للجمعيات العامني األمناء ونواب العامني األمناء قبول جيوز( 2)
 

وشخصدددياً يف  مباشدددرةً  املشددداركة مدددن برملانيدددة، العدددام جلمعيدددة األمدددني نائدددب أو العدددام، األمدددني يدددتمكن مل إذا( 3)
 سددلطة حتددت الربملانيدة كعضددو رفيددع املسددتوى، سدديعمل اجلمعيددة بتلددك تعددرتف أن للجمعيددة جيددوز اجلمعيددة، أعمدال
 .العام األمني
 

  4 القاعدة
 .الربملانية اخلدمات عن املسؤول الشخص برملانية جلمعية العام باألمني يُقصد

 
 5 القاعدة

 .التنفيذية اللجنة يرد من على تقرير بناءً  العضوية طلبات يف اجلمعية تبتّ ( 1)
 

 .عضوية األعضاء تعليق على( 1) الفرعية الفقرة يف املبني اإلجراء ينطبق( 2)
 

 6 املادة
 يرشدح أن لده/ هلدا جيدوز للجمعيدة، اجتمداع أو اجتمداع، أو دورة، حضدور مدن األعضداء أحدد يتمكن مل إذا( 1)

 موظفيه/ موظفيها، حيل حمّله. من آخر عضو
 الديت يطبدق اجللسدة افتتداح يتجداوز ال موعدد يف خطيداً، اجلمعيدة رئيس إىل القبيل هذا من ترشيح أ. يرسل( 2)

 .فقط االجتماع أو الدورة لتلك سارياً  ويبقى ذلك الرتشيح. عليها الرتشيح
 

 7 املادة
 وقت كان. أ. يف عضوين من برملانية بأكثر مجعية أية متثيل جيوز ال
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 8 املادة
 اللجندة اقدرتاح علدى بنداءً  هامدة، خدمات قّدم اجلمعية، يف سابق لعضو الفخرية العضوية متنح للجمعية أن جيوز

 .عضو أ. طلب على بناءً  أو مببادرة منها، إما التنفيذية،
 
 
 

 9 املادة
 بنداءً  الددويل، الربملداين لالحتداد األساسدي النظدام يف عليهدا املنصدوص والشدروط املبادئ مراعاة مع للجمعية، جيوز
 .التقنية خربهتم أو اخلاص مركزهم بسبب املراقبني قبول التنفيذية، اللجنة اقرتاح على
 

 10 املادة
 االحتددداد، يف اشدددرتاكه دفدددع يف تدددأخره بسدددبب الددددويل، الربملددداين االحتددداد يف برملدددان عضدددوية تعليدددق يدددتم عنددددما( 1)

 .اجلمعية يف عضواً  الربملان ذلك من يبقى العضو
 اللجندة تقددم العمدل عدن الربملدان بسدبب توقدف الددويل، الربملداين االحتداد يف برملان عضوية تعليق يتم عندما( 2)

يف مجعيددة  عضددواً  للبقدداء الربملددان ذلددك مددن عضددو أ. أهليددة بشددأن فرصددة، أقددرب اجلمعيددة يف إىل تقريددراً  التنفيذيددة
 .األمناء العامني

 
 االنعقاددورات 
 11 املادة
 ويف الددددويل، الربملدداين لالحتددداد انعقدداد اجلمعيدددات العامددة مدددع بددالتزامن اجتماعددداً، عددام كدددل  اجلمعيددة يف تعقددد( 1)

 .املكان نفسه
 

 الربملدداين لالحتداد الددويل الربملدداين اجمللدس اجتماعدات مدع بددالتزامن ذلدك، خبدالف -كمدا جيدوز هلدا أن جتتمددع (  2)
 .املكان نفس ويف الدويل،

 

 .الدويل الربملاين االحتاد مع بالتعاون استثنائية اجتماعات للجمعية أيضاً، عقد جيوز( 3)
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 12 املادة
 أعمدددال جددددول مشدددروع حيددددد فيددده تعمددديم للجمعيدددة، مدددن خدددالل اجتمددداع أو دورة إىل عقدددد كدددل يددددعو الدددرئيس

 املسددامهات ومسددائل املقرتحددة وتوقيددت األعمددال بتحديددد األعمددال جدددول ويقددوم مشددروع. االجتمدداع أو الدددورة
 .أخرى
 

 13 املادة
 .للجمعية أخرى واجتماعات كاملة،  دورات يف رغب بذلك إذا االحتاد ُيسَتمع إىل ممثل

 
 

 واملكتب التنفيذية اللجنة
 

 14 املادة
 من: التنفيذية اللجنة تتكون
 و اجلمعية ؛ تنتخبهم آخرين أعضاء ومثانية الرئيس، نائيب اجلمعية، رئيس: منتخباً  عضواً  عشر أحد -
 .اجلمعية يف فخريون أعضاء أو أعضاء هم الذين السابقني الرؤساء -

 

 .خمتلفة برملانات إىل التنفيذية اللجنة يف املنتخبني األعضاء مجيع ينتمي أن وجيب
 

 15 القاعدة
 .الرئيس وأمينني مساعدين يعينهما الرئيس، الرئيس، نواب من يتكون املكتب

 
 16 القاعدة
 منصددب أل. لالنتخدداب مرشددحاً  يكددون أن الربملددان ذلددك مددن للعضددو جيددوز ال ،10(2)  القاعدددة تطبّددق عندددما
 التنفيذيدة، اللجندة يف عضدواً  الوقدت، ذلدك مدن ذلدك الربملدان املتوقدف، يف العضدو كدان  وإذا. التنفيذية اللجنة يف

 .شاغراً  املنصب ويصبح فوراً  التنفيذية اللجنة يف عضويته تتوقف
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 17 القاعدة
 التنفيذيددة شدداغراً إذا يتغيّددب عددن أ. اللجنددة يف منتخددب عضددو يُعتددرب مقعددد أ.  11(1) القاعدددة مبوجددب (1)

 القدادم، مدا االجتمداع أو القادمدة الددورة بداية اجلمعية، من من متعاقبتني دورتني اجتماع من اجتماعاهتا خالل
 اللجندددة جلسدددات مدددن جلسدددة كدددل  يف احلاضدددرين بأمسددداء قائمدددة وتعددددّ . ذلدددك خدددالف التنفيذيدددة اللجندددة تقدددرر مل

 .التنفيذية
 

 دورة خدددالل اجتماعاهتدددا مدددن أ. مل حيضدددر التنفيذيدددة اللجندددة يف منتخدددب عضدددو أ. كتابدددًة،  الدددرئيس ( يدددذكر2) 
 مدددن اعتدددذاراً  الدددرئيس يتلدددقن  مل مدددا ، القاعددددة هدددذه مدددن( 1) (، وأحكدددام الفقدددرة1) 11 املدددادة مبوجدددب اجلمعيدددة،
 الددورة حتسدب ال وقبوهلدا، االعتدذارات تلقدي حالة ويف. االعتذار التنفيذية هذا اللجنة وتقبل  املنتخب، العضو
 .املادة هذه من 1 الفقرة ألغراض للجمعية الصلة ذات
 
 

 18 القاعدة
 اللجنددددة حتدددددده وقددددت يف حمددددددة، اسددددتمارة يف خطيددددا   التنفيذيددددة، اللجنددددة يف لالنتخدددداب ُيسددددمَى املرشددددحني( 1)

 .املرشح قبل من رمسي بقبول مصحوبة الرتشيحات هذه تكون أن وجيب. التنفيذية
 

 .واملراقبني املنتسبني واألعضاء ،(3) 3 القاعدة أحكام مبوجب األعضاء انتخاب جيوز ال( 2)
 

 أو السدابقتني، السدنتني خدالل وقدت أ. يف َشدغِّلهُ  ملنصدب لالنتخداب مرشحاً  عضو أ. يكون أن جيوز ال( 3)
 .الرئيس منصب شغل أن له سبق قد كان  إذا كرئيس،  لالنتخاب

 

 شددغل قددد الدولددة، نفددس مددن آخددر عضددو كددان  إذا رئيسدداً، لالنتخدداب مرشددحاً  عضددو أ. يكددون أن جيددوز ال( 4)
 .السابقة اخلمس السنوات خالل وقت أ. يف الرئيس منصب

 

 الدولدة، قدد نفدس مدن آخدر عضدو كدان  إذا للدرئيس، كنائبداً   لالنتخداب مرشحاً  عضو أ. يكون أن جيوز ال( 5)
 .السابقتني السنتني خالل وقت أ. يف الرئيس نائب أو الرئيس منصب شغل

 

 الدولدة، نفدس مدن آخدرون أعضداء كدان  إذا عداد.، كعضدو  لالنتخاب مرشحاً  عضو أ. يكون أن جيوز ال( 6)
 .السابقة الثماين السنوات من أكثر أو سنوات ست ملدة فئة أ. يف منتخبني كأعضاء  عملوا قد

 

 .سنوات ثالث ملدة التنفيذية اللجنة أعضاء يُنتخب( 7)
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 (.1) 11 القاعدة مبوجب تُعقد اليت الدورات يف االنتخابات جتر.( 8)
 

 وتوقيدددت التنفيذيدددة، حدددول عددددد اللجندددة ُمقددددم مدددن تقريدددر يف اجلمعيدددة تبدددتّ  للددددورة، االفتتاحيدددة اجللسدددة يف( 9)
 تأجيددل وجيددوز. متوقعددة تكددون قددد الحقددة انتخابددات أ. ذلددك يف مبددا الدددورة، تلددك يف سددتجرى الدديت االنتخابددات
 .مقبلة دورة إىل االنتخابات

 

 .واحدة دورة يف املكتب أعضاء من عضوين من أكثر ال يُنتخب( 10)
 

 باختتدام وتنتهدي االنتخابدات، فيهدا جتدر. الديت الددورة النتهداء التايل اليوم من اعتباراً  العضوية مدة تسر.( 11)
 .اجلديدة االنتخابات فيها جترى اليت الدورة
 

 19 القاعدة
 ملددلء انتخابددات جتددرى التنفيذيددة، الّلجنددة أعضدداء أحددد عضددوية مدددة يف حددال شددغور أحددد املقاعددد، خددالل( 1)

 .كاملة  جديدة والية لفرتة الشغور
 سددابقاً  املنتخددب الددرئيس نائددب –مؤقتدداً  -يتددوىل  الددرئيس، منصددب يف شددغور حدددث أو الددرئيس تغيّددب إذا( 2)

 نفددس علددى اختيدداره ويددتم التنفيذيددة، اللجنددة يف اآلخددرين األعضدداء أحددد يتددوىل مهددام الددرئيس وإال. الددرئيس مهددام
 .األقدم تكون األسبقية للعضو االنتخابات، يف األقدمية يف املساواة حالة ويف. األساس

 
 20 القاعدة
ثددان   صددوت للددرئيس يكددون تسدداوت األصددوات، وإذا. صددوت التنفيذيددة اللجنددة يف منتخددب عضددو لكددل يكددون
 .مرجح
 

 21 القاعدة
 :يلي مبا التنفيذية اللجنة تقوم
 املقررين؛ وتعيني مشاريعها، االستبيانات، مقرتحات يف النظر املطروحة للدراسة، املواضيع يف الشروع( أ)
 املقبلة؛ االجتماعات أو الدورات يف ومناقشتها، عرضها يتعنّي  حمددة، مواضيع يف البت( ب)
 للجمعية؛ األخرى االجتماعات أو الدورات أعمال جدول اقرتاح( ج)
 اجلمعية؛ قرارات تنفيذ لضمان خطوات من يلزم ما اختاذ( د)
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واإلحاطدددة  عليددده؛ للموافقدددة اجلمعيدددة إىل وتقدميددده املقبلدددة، عدددن السدددنة السدددنوية املوازندددة مشدددروع علدددى املوافقدددة( ه)
 باحلسابات املدققة عن السنة السابقة؛

 ؛(3) 11 املادة يف إليها املشار االستثنائية االجتماعات وتاريخ مكان حتديد( و)
 اجلمعية؛ إىل وتقدميها اجلمعية، قواعد املتعلقة بتعديل املقرتحات يف النظر( ز)
 و ؛18 للمادة وفقاً  االنتخابات إلجراء ترتيبات اقرتاح( ح)
 .10 و 8 و 5 للقواعد وفقاً  اجلمعية، بعضوية املتعلقة القضايا عن تقرير( .)
 

 22 القاعدة
 أو دورة كدددل  يف األقدددل علدددى مدددرتني اللجندددة وجتتمدددع. الدددرئيس مدددن دعدددوة علدددى بنددداءً  التنفيذيدددة اللجندددة جتتمدددع( 1)

 .للجمعية اجتماع
 بنداءً  التنفيذيدة، اللجندة اجتماعدات يف ميثلده، من أو الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني إىل االستماع جيوز( 2)

 .طلبه على
 

 االتصدال وسدائل باسدتخدام تعقدد، الديت االجتماعدات طريدق عدن قدرارات اختاذ أيضاً، التنفيذية للجنة جيوز( 3)
 .اإللكرتونية

 
  التصويت وطرق قرارات اجلمعية

 23 القاعدة
 عدن النظدر وبصدرف. فقدط للجمعيدة آخر اجتماع أو جلسة يف املتخذة القرارات امللزمة للجمعية، هي القرارات

 واحدددة دورة يف فيده النظدر حدىت يدتم بنشدره، تدأذن وأن تقريدراً، تعتمدد أن للجمعيدة جيدوز ال االسدتثنائية، الظدروف
 .األقل على

 
 24 القاعدة

 .االنتخابات يف أو التصويت يف املنتسبون واألعضاء املراقبون يشارك ال( 1)
 

 .الرئيس من بإذن إال يتكلموا أن للمراقبني جيوز ال( 2)
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 25 القاعدة
 .املشاركة األصوات أغلبية اجلمعية، هي إىل مقدم اقرتاح أ. العتماد املطلوبة إن األغلبية 
 

 26 القاعدة
 .االقرتاح تقدمي جيوز ال ويف حال تساوت األصوات،. صوت مرجح له ليس ولكن صوت، للرئيس يكون

 
 واملنشورات احملاضر
 27 القاعدة

 ألعضداء املسداعدون األمنداء الدويل، ويتيحهدا الربملاين لالحتاد الرمسية بالّلغات اجلمعية جلسات حُيتفظ مبحاضر
 .اجلمعية

 
 28 القاعدة

 الربملداين لالحتداد الرمسيدة باللغدات ،"والربملانية الدستورية املعلومات" وتوزيع نشر عن مسؤولة اجلمعية تكون( 1)
 .الدويل
 ":والربملانية الدستورية املعلومات" يف منشور يلي ما يُنشر( 2)

 تلك القواعد اجلمعية التعديالت على اعتماد عند اجلمعية، لقواعد املوحد النص. 
 العمل؛ طرائق على التغيريات اجلمعية تعتمد عندما العمل، لطرائق املوحد النص 
 اجلمعية اعتمدهتا اليت التقارير. 
 اجلمعية اجتماعات حماضر. 
 الربملداين لالحتداد الرمسيتني بالّلغتني توفريها يتم حيث االجتماعات، يف املقدمة واملسامهات االتصاالت 

 الدويل؛
 

 :األعضاء أم ال أحد من اقرتاح على بناءً  ذلك كان  سواء الرئيس، من قرار على باإلضافة إىل ذلك، بناءً 
 املعدلة؛ و أو اجلديدة الدساتري 
 اجلمعية أعضاء هتم اليت الربملانية أو الدستورية املعلومات من غريها. 

 

 .اإلنرتنت اإللكرتوين على موقعها على املعلومات ونشر توزيع أيضاً  اجلمعية تكفل( 3)
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 اللغات
 29 القاعدة

 الربملداين لالحتداد الرمسيدة اللغدات هدي التنفيذية، اللجنة أو اجلمعية اجتماعات يف املستخدمة اللغات تكون( 1)
 .الدويل

 

 .الدويل الربملاين لالحتاد الرمسية باللغات اجلمعية، وثائق من وغريها والتقارير االستبيانات مجيع توضع( 2)
 

 فدور. علدى نفقتده مبدرتجم االسدتعانة لده جيدوز اللغتني، هاتني إحدى استخدام األعضاء أحد يستطع مل إذا( 3)
 .الرمسية اللغات إحدى إىل ويرتجم اخلاصة،

 
 املوازنة
 30 القاعدة

 مددع بالتشدداور أعددها املقبلدة، والدديت املوازنددة عدن السددنة مشددروع للجمعيدة، التنفيذيددة اللجندة إىل الددرئيس يقددم( 1)
 كاندددت  إذا لالحتددداد، عمدددا التنفيذيدددة أن يدددتم االسدددتماع إىل اللجندددة وبعدددد الددددويل، الربملددداين العدددام لالحتددداد األمدددني
 .لالحتاد العام األمني اقرتحها اليت تلك مع تتوافق ال اجلمعية موازنة تقديرات

 .فرصة أقرب يف عليها للتصديق املوازنة تقدم( 2)
 

 .اجلمعية حتدده مببلغ اجلمعية موازنة يف بشكل سنو.، اجلمعية يف ممّثل جملس كل  يساهم( 3)
 

 .لألعضاء كلفة  األقل االشرتاك فئة نصف تساو. مسامهة املنتسبون، واألعضاء املراقبون يدفع( 4)
 

 اجلمعيدددة، يف احلددق يف التصددويت تعليددق أكثددر يدددتم أو سددنوات ثددالث تددأخر عددن دفددع اشددرتاكاته ملددددة إذا ،( 5)
 خدددالف التنفيذيدددة اللجندددة تقدددرتح مل مدددا .لالنتخابددات والرتشدددح التنفيذيدددة، اللجندددة يف عضدددواً  يكدددون أن يف واحلددق
 اجلمعية. وتوافق عليه ذلك،
 

 اجلمعية على قواعد التعديالت
 31 القاعدة

 يف تنظددددر أن التنفيذيددددة، ويتعددددنّي علددددى اللجنددددة. اجلمعيددددة قواعددددد علددددى تعددددديالً  يقددددرتح أن عضددددو أل. جيددددوز( 1)
 .تقدميها للتصويت عليها من قبل اجلمعية اجلمعية، قبل قواعد تعديل مقرتحات
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 اللجندة إىل إرسداهلا يدتم الديت القواعدد لتعدديل مقرتحدات بأ. اجلمعية، أعضاء إخطار اجلمعية لرئيس ( جيوز2) 
 .املقرتحات هذه التنفيذية اللجنة تناقش أن قبل التنفيذية،

 
 الفخرية العضوية
 علددى ،2004 عددام يف املكسديك يف دورهتدا الدديت انعقدددت مجعيددة األمندداء العدامني للربملانددات الوطنيددة، يف وافقدت
 :اجلمعية يف فخرية عضوية ملنح( 2010 عام يف بانكوك يف املعدلة) التالية التوجيهية املبادئ
 أمدني أو اجلمعيدة، يف سدابق لعضدو إال اجلمعيدة يف الفخريدة العضدوية متدنح لن ،8 القاعدة يف مبني هو كما  . 1

 .اجلمعية يف سابق مساعد
 اجلمعيدة، يف سدابق لعضدو الفخريدة العضدوية مدنح اقدرتاح عندد التنفيذيدة، اللجندة َسرُتاعي ،8 للقاعدة ووفقاً  . 2
 :يلي ما

 علدددى اإلشدددراف أو والتقدددارير، االسدددتبيانات إعدددداد ذلدددك يف مبدددا اجلمعيدددة، أنشدددطة يف الفعالدددة املشددداركة 
 األخرى؛ العروض أو االتصاالت تقدمي أو العامة، املناقشات

 التقدددددارير، االسدددددتبيانات، مشددددداريع مناقشدددددة يف واملشددددداركة اجلمعيدددددات، الجتماعدددددات املندددددتظم احلضدددددور 
 األخرى؛ العروض أو االتصاالت حول املواضيع املطروحة أو واملناقشات العامة، املناقشات

 أو يف مدددداوالت املكتدددب مسددداعد، أمدددني أو التنفيذيدددة، اللجندددة يف منتخدددب كعضدددو  الفعالدددة، املشددداركة 
 أو اللجنة؛

 قبدددل مدددن فيهدددا أجددل النظدددرصددداحلاً، مدددن  أساسددداً  تشدددكل أهنددا التنفيذيدددة اللجندددة تعتقدددد أخدددرى اعتبددارات 
 .للجمعية الفخرية العضوية ملنح اجلمعية،

 

 املسدددداعدين، األمندددداء أحددددد إىل السددددابقني، لألعضدددداء الفخريددددة للعضددددوية الرمسيددددة املقرتحددددات إحالددددة ينبغددددي . 3
قبدول  مبوافقتهدا علدى بيانداً  ويتضدمن ،2 الفقرة يف املبينة املسائل جبميع يتعلق فيما السابق العضو تاريخ وخيتصر

 العضوية الفخرية هلذا العضو السابق.
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 :جلسات تفاعلية.6

 
 
 
 

 

 :واإلجنابية اجلنسية الصحة حتسني خالل من اإليدز على القضاء
 عاجلة برملانية إجراءات إىل احلاجة

 
 الدويل الربملاين لالحتاد 137 دددالالعامة  اجلمعية يف تفاعلية جلسة

 
 2017 / أكتوبر األول تشرين 15 األحد،
 بعد الظهر 2:30حىت الساعة  1 الساعة من

 روسيا االحتادية بطرسربغ، سانت تافريتشسكي، قصر ،(األرضي الطابق)قاعة ريدينغ 
 ةخفيف غداءم تقدمي وجبة تسي

 
 ،إنسددانياً  ،اجتماعيدداً  حتدددياً  يشددكل اإليدددز وبدداء يددزال ال ،مددؤخراً  حتققددت الدديت اهلامددة اإلجنددازات مددن الددرغم علددى
 ارتباطددداً  املسدددتدامة التنميدددة أهدددداف حتقيدددقمدددع  اإليددددز علدددى القضددداء إىل الراميدددة اجلهدددود وتدددرتبط. خطدددرياً  إمنائيددداً و 

 ،رئيسدياً  إمنائيداً  حتددياً  باعتبداره اإليددز/  البشدرية املناعدة نقدص بفدريوس ةاملتعلق اإلجراءات دعم أجل ومن. وثيقاً 
 اإليدددز وبدداء للقضدداء علددى هدددفاً  يتضددمن بالصددحة املتعلددق املسددتدامة التنميددة أهددداف مددن/ 3رقددم / اهلدددف فددإن
 .2030 عام حبلول

 

 بنتددائج تتعلددق أو اجلنسددي االتصددال طريددق نمدد تنتقددل اليددوم البشددرية املناعددة نقددص بفددريوس اإلصددابات غالبيددةإن 
 اجلنسددية الصددحةاعددتالل  يتشددارك ذلددك، إىل باإلضددافة(. الطبيعيددة والرضدداعة ،الددوالدة ،احلمددل) اإلجنابيددة الصددحة
 اجلنسدني، بدني املسداواة عددم ،الفقر فيها مبا اجلذرية، األسباب اإليدز/  البشرية املناعة نقص وفريوس واإلجنابية
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 القددددوانني متنددددع مددددا وغالبدددداً . والفتيددددات النسدددداء سدددديما ال ،شددددد فئددددات السددددكان ضددددعفاً أل االجتمدددداعي والتهمدددديش
 األساسدددية واخلددددمات املعلومدددات علدددى احلصدددول مدددن والرجدددال والنسددداء املدددراهقني والتمييزيدددة الضدددارة املمارسدددات
 مقددمبالعدار، والتمييدز وحتيدز  الوصدم أن كمدا.  واإلجنابيدة اجلنسدية والصدحة البشرية املناعة نقص بفريوس املتعلقة
 طريددق عددن املخدددرات يتعدداطني اللددوا  والنسدداء بدداجلنس املشددتغالت قدددرة عددن فضددالً  قدددرهتم، مددن حتدددّ  اخلدمددة
 .والعالج والوقاية املشورة على احلصول على احلقن،
 نقدددص لفدددريوس واالسدددتجابة واإلجنابيدددة اجلنسدددية الصدددحة يف بفعاليدددة املشددداركة علدددى قدددادرين الربملدددانيني إنث وحيددد
 اجلميددعتشددمل  للصددحة جديدددة برؤيددة علددى تقدددمي قددادرين مهمددني قددادة يصددبحوا أن ميكددنفإندده  البشددرية، املناعددة
 يقيمدددوا أن للربملدددانيني وميكدددن. ما يكددون هنددداك حاجدددة ذلددكعندددد املدددوارد وختصدديص السياسدددات تغيدددري إىل وتدددفع
 أطددر إنشدداء أيضدداً  موميكددنه. التمييددز عدددم وضددمان والقبددول، التفدداهم وزيددادة احملظددورات، كسددر  إىل يهدددفحددواراً 
 فدريوس مدن والعدالج والوقايدة احلرجدة واإلجنابيدة اجلنسدية الصدحة أمدام والسياساتية القانونية العوائق وإزالة قانونية
 للمددوارد الكددايف ولالسددتثمار للمسدداءلة قويددة عناصددر يكونددوا أن للربملددانيني ميكددن ،وأخددرياً . البشددرية املناعددة نقددص
 .اإليدز/  البشرية املناعة نقص وفريوس واإلجنابية اجلنسية لصحةمن أجل ا احمللية
 
 اآلتية: الرئيسية املسائل مناقشة إىل الدورة حيضرون الذين الربملانيون دعىوسيُ 

 واإلجنابيدة اجلنسدية الصدحة خددمات علدى احلصدول أن مدن للتأكدد بده القيدام للربملاندات ميكدن الذ. ما 
 املستدام؟ للتمويلوطنية وأولية  وسياسية أساسية أولوية يظل البشرية املناعة نقص فريوسو 
 إىل واخلدددمات ،املعلومددات ،الددربامج وصددول لضددمان اختاذهددا للربملددانيني ميكددن الدديت اإلجددراءات هددي مددا 

 معهم؟ والعمل والضعفاء املهمشني السكان
 املتكاملددة اخلدددمات علددى احلصددول فددرص تعظدديم يف كددرباألثددر األ هلددا الدديت السياسددات مقاربددات هددي مددا 

 الدديت اجليدددة املمارسددات هددي مدداو  واإلجنابيددة؟ اجلنسددية والصددحة البشددرية املناعددة نقددص بفددريوس املتعلقددة
 اإليدددددز/  البشددددرية املناعددددة نقددددص بفددددريوس املددددرتبطني والتمييددددز للوصددددم بفعاليددددة للتصددددد. تبادهلددددا ميكددددن
 واإلجنابية؟ اجلنسية والصحة

 إىل احلاجدة بشدأن متأكددين غدري يزالدون ال الدذين أولئدك إلقنداع اسدتخدامها ينبغي اليت احلجج هي ما 
 يف أولويدة أنده علدى واإلجنابيدة اجلنسدية والصدحة البشدرية املناعدة نقدص لفدريوسبشكل مشرتك  التصد.
 املستدامة؟ التنمية أهداف بلوغ
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 واحلقدددوق والصدددحة البشدددرية املناعدددة نقدددص فدددريوسب املتعلقدددة والدددنظم القددددرات اسدددتخدام ميكدددن كيدددف 
 والتهداب السدل مثدل املمكدن القضداء عليهدا األخدرى األمراض ملعاجلة( SRHR) واإلجنابية اجلنسية
 ذلك؟ إىل وما الكبد

 
*** 

 
 اإللكرتوين للربملان تفاعلية جلسة
 الربملانيون يستخدمها اليت الرقمية األدوات

 بعملهم للقيام
 

 صباحاً  10:30 حىت الساعة 9 الساعة من ،2017 أكتوبر/ األول تشرين 17 الثالثاء
 

  قصر تافريتشسكي ،(الطابق األرضي) 1قاعة رقم 
 (فقط والفرنسية اإلجنليزية باللغتني الفورية الرتمجة)

 

 علدى. املشدرعني وحتديدداً  الربملاندات، هبدا تعمدل الديت للطرق الرقمية االتصاالت تغيري كيفية  يف اجللسة هذه تنظر
 ربدددط علدددى تسددداعد الرقميدددة األدوات أن إال ،عصدددا سدددحرية ت بدددأ. شدددكل مدددن األشدددكالليسددد اأهنددد مدددن الدددرغم

 .الربملانات عمل، كما أهنا تدعم اجلمهور مع وثيق وبشكل مباشرة األعضاء
 

 ممثلدددديهماجلمهددددور مددددن  توقعددددات أيضدددداً  غددددرّي  قددددد اجلديدددددة الرقميددددة االتصددددال وسددددائلالواسددددع ل االنتشددددار ولكددددن
حدددىت يكوندددوا  ،فوريددداً  رداً أن يتلقدددوا  – مضدددى وقدددت أ. مدددن أكثدددربشدددكل  –إذ يتوقدددع النددداس اآلن . السياسددديني
 .برملاهنم، وما يفعله ممثليهم حول معلومات على واحلصول ،املشاركة علىقادرين 

 

 .والتحدديات ،الفدرص ،االجتاهدات ملناقشدة ،العداملي اإللكدرتوين الربملدان تقريدر نتدائج علدى اجللسة هذه وستستند
 .خماوفهمو  ،مشاكلهم ،ممارساهتملسة حول اجل يف املشاركني مع مفتوحة مناقشة تُقام املنطلق، هذا ومن

 

 اتللربملددانيني ومددوظفي الربملانددات علددى حتسددني فهددم إمكاندد للسددماححددوار هددادف،  الوصددول إىل اجللسددة وتأمددل
 منها. لالستفادة الالزم والدعم ،اجلديدة الرقمية األدوات
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 2016 لعام العاملي اإللكرتوين الربملان تقرير نتائج

 

  اإللكرتوين الربيداملتعلقة ب املسائل 
  ونقمة يف آن معاً  نعمة هي االجتماعية عالماإل وسائل 
  الناخبني مع العمل 
 o  والتفاعل االستماع 
 o  والفيديو ،الصور ،الكلمات – اجلديدة النشر وسائل 

  النشدددراملفتوحدددة و  البياندددات ،الصدددياغة الرقميدددة للقدددوانني: للربملانددداتنطاقددداً  وسدددعالتوجهدددات الرقميدددة األ 
 والثقة اإلعالم، وسائل رقابة ثبات ،الرؤية املفتوح،

 
 مناقشة مفتوحة

 

  األعضاء؟ يراها اليت االجتاهات هي ما 
  مفيد؟ غري أو مفيداً  جيدوه الذ. ما عضاء؟األ يستخدمها اليت األدوات هي ما 
  جديدة؟ رقمية أدوات باستخدام يواجهوهنا اليت التحديات هي ما 
 o  املهارات 
 o  العمل عبء 
 o  (عام ،شخصي) الوصول 
 o  (اإلساءة) الثقافة 

  الرقمية؟ األدوات استخدام يراها األعضاء من اليت)املتوقعة وغري املتوقعة(  الفوائد هي ما 
 

 والدروس الثغرات
 

  فعالية؟ أكثرحىت يكونوا  األعضاء هحيتاج الذ. ما 
  ؟تدعهم أن للربملانات ميكن كيف 
  ؟الرقمية األدوات استخدام حتسني واألعضاء للربملانات ميكن يف أ. جمال 
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 :االحتادملء الشواغر يف أجهزة  -سابعاً 

 
 

 137خالل اجلمعية العامة الا  ملؤهاالشواغر املطلوب 
 

 رئيس االحتاد الربملاين الدويل
تشدددرين األول/ أكتدددوبر، رئيسددداً جديدددداً ليحدددل حمدددل السددديد صدددابر تشدددودر.  18سدددينتخب اجمللدددس احلددداكم، يف 

مدن النظددام األساسددي  19للمجلدس احلدداكم )املددادة  201فددرتة واليتدده يف هنايدة الدددورة )بدنغالدش( الددذ. تنتهدي 
 من قواعد اجمللس احلاكم(. 8و  7و  6والقواعد 

 

مدن صدباح يددوم  9حدىت السدداعة وميكدن تقددمي الرتشدديحات، مصدحوبة برسدالة تغطيددة موقعدة وسدرية ذاتيددة مدوجزة، 
  .2017تشرين األول/ أكتوبر  17الثالثاء 
 وردت حىت اآلن الرتشيحات اآلتية:وقد 
 السيدة غابرييال كويفاس بارون )املكسيك(؛ -

ttps://beta.ipu.org/sites/default/files/documents/cuevas_15-p.1-e.pdf;  
 السيدة إيفون باسادا )أوروغوا.(. -

ttps://beta.ipu.org/sites/default/files/documents/passada_15-p.2e.pdf.  
 

 التنفيذيةاللجنة 
 تشرين األول/ أكتوبر، سينتخب اجمللس احلاكم أربعة أعضاء، على النحو اآل : 18يف 
شدددداغر واحددددد يتعددددنّي ملددددؤه بعضددددو )رجددددل(، ليحددددل حمددددل السدددديد إ. إيثددددورو  اجملموعة اإلفريقية: 

 )كينيا(  الذ. مل يعد عضواً يف برملان بلده.
اثندني )نسداء( وعضدو واحدد )رجدل(،  ثالثة شواغر، يتعدني ملؤهدا بعضدوين +:12جمموعة  

غرينجدددددر )اململكدددددة املتحددددددة(؛ والسددددديد  -ليحلّدددددوا حمدددددل السددددديد إ. ليدددددديل 
 201ن.شدددددرييفر )هولنددددددا( اللددددددذين تنتهدددددي فددددددرتة عضدددددويتهما يف الدددددددورة 

الديت مل تعدد  للمجلس احلاكم؛ فضاًل عن السديدة ج. إلددغارد )الندرويج( 
 تشرين األول/ أكتوبر. 1عضواً يف برملان بلدها اعتباراً من 
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، إذا مل يعد عضو اللجنة التنفيذية عضواً يف برملان بلده، يعدنّي الربملدان املعدين العضدو 6.25  وفقاً للمادة 
خالهلدا إجدراء  يدتمّ  انعقداد الددورة التاليدة للمجلدس احلداكم، الديت حدىت مهامده يدزاول عندهيف االحتداد بدديالً 
اجلديددد الددذ. مت انتخابدده ينتمددي إىل برملددان خمتلددف عددن برملددان العضددو الددذ. وإذا كددان العضددو االنتخابددات. 

انتهددت فددرتة عضددويته، فإندده سيقضددي فددرتة كاملددة. أمددا إذا كددان ينتمددي إىل الربملددان نفسدده فإندده سدديكمل فددرتة 
 سلفه.

 

 حددىتوتُقددّدم الرتشدديحات، مصددحوبة برسددالة تغطيددة موقعددة وسددرية ذاتيددة مددوجزة )صددفحة واحدددة كحددد أقصددى(، 
 .2017تشرين األول/ أكتوبر 17من صباح يوم الثالثاء  9الساعة 

 
 

 اللجان واهليئات األخرى
 

 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني
 

اثناني مان وباألساس جياب أن يكوناا ، أربعة أعضاءتشرين األول/ أكتوبر،  18سينتخب اجمللس احلاكم، يف 
 الددذ.( الدميقراطيددة الكونغددو مجهوريددة) الكددا - مبوكددو. ب السدديد :حمددل واليحلدد،  ماان النساااء واثنتاانيالرجااال 
 يف عضددواً  يعددد مل الددذ.( السددنغال) غددو. .آ السدديدو  ،احلدداكم لمجلددسل 201 الدددورة يف اعضددويته فددرتة تنتهددي
 امددددواليته سددددتنتهي حيددددث ،(أيسددددلندا) جونسدددددوتري. ب والسدددديدة ،(أملانيددددا) فددددابريتيوس. ب والسدددديد، الربملددددان
 .الدويل الربملاين لالحتاد 137 عامة الددددال اجلمعية انعقاد بعدمباشرة  الربملانية

 

مدن عشرة أعضاء مدن اجلنسدني. وتضدم عضدوية اللجندة  مبجملهاووفقاً لقواعدها احلالية، ينبغي أن تضم اللجنة 
 عضويتهم أربعة رجال وأربع نساء. مدة دون األعضاء املنتهية

 

اللجندة، يرجدى مدن املرشدحني اسدتكمال االسدتمارة املتاحدة علدى املوقدع  ومع مراعاة املعايري احملدددة لعضدوية هدذه
e/miscel/form-http://www.ipu.org/hr-اإللكددددددددددددددددرتوين لالحتدددددددددددددددداد الربملدددددددددددددددداين الدددددددددددددددددويل )

chrp.pdf (. وتُقّدم الرتشيحات، مصحوبة برسالة تغطية موقعدة، وسدرية ذاتيدة مدوجزة )صدفحة واحددة كحدد
تشدددرين األول/  17مدددن صدددباح يدددوم الثالثددداء  9السددداعة  جيدددب أن تقدددّدم لغايدددةأقصدددى( وبقيّدددة االسدددتمارة والددديت 

 .2017أكتوبر 
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 حقوق  املرشحون لعضوية جلنة
 للربملانيني: اإلنسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رسدددالة  تقددددمي إىل إضدددافة ،الشدددواغر هدددذه لشدددغل املرشدددحني مجيدددع مدددن يرجدددى الدددذكر، السدددالفة املعدددايري ضدددوء ويف
 السددداعة ىتحددد الرتشددديحات تقددددمي وميكدددن. التاليدددة املعلومدددات تقددددميالتفّضدددل ب املدددوجزة، الذاتيدددة والسدددريةالتغطيدددة 
 .الوثائق وتقدمي الرقابة دائرة إىل ،2017 / أكتوبراألول تشرين 17 الثالثاء يوم من صباحاً  التاسعة

 
 :اإلنسان ومعرفتك يف جمال حقوقيرجى تقدمي حملة عامة حول خربتك .  1

 
 
 
 

 
 يرجى توضيح كيفية التزامك حبقوق اإلنسان:.  2

 
 
 

 ما على للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة وممارسات قواعد من( 1) 1 القاعدة تنا
 :يلي

 ،الدويل الربملاين اداالحت يف األعضاء الربملانات من أعضاء 10 من...  اللجنة تتكون
 حبقوق كل منهم والتزام كفاءهتم أساس على شخصّية بصفة ماحلاك اجمللس ينتخبهم
 إحدى األقل على العضو جييد أن وجيب(. للتأكيد ائلاخلط امل) مفرهوتوا اإلنسان
 العام األمني ويكفل .الفرنسيّةأو  اإلجنليزية، :الدويل الربملاين االحتاد يف الّرمسيتني، اللغتني
 الربملاين االحتاد وأعضاء اجليوسياسية، واجملموعات لالنتخاب، املرشحون يكون أن
 .املذكورة أعاله للمتطلبات مدركني ويلالد
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 واحدددة ومددرة ،عامددة مجعيددة لكددل كاملددة  مدددة) السددنة يف مددرات ثددالث تمددعجت: مكثددف للجنددة الددزمين اجلدددول.  3

 :السنة يف بعثات بعدة ضطلعتو ( جنيف يف العامة اجلمعيات خارج أيام أربعة إىل ثالثة من متتد لدورة
 

 اللجنة أعمال يف بشكل دائم ملشاركةقدرتك على ا تأكيد يرجى
 نعم                    ال 

 
 مالحظات:
 
 
 
 
 

 
 
القصوى  األمهية منف ،ولذلك. والفرنسية ليزيةجناإل باللغتني إال للجنة الشاملة القضايا ملفات تتوافر ال . 4
 :اللغتني هاتني من واحدة األقل على األعضاء يتقن أن
 

 :والفرنسية ليزيةاإلجن باللغتني إملامك عن مفصلة معلومات تقدمي يرجى 
 

 اللغات
 وادثة كتابة قراءة

 مقبول جيد ممتاز مقبول جيد ممتاز مقبول جيد ممتاز
اإلجنليااااااااز 

 ية
         

          الفرنسية
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لغات 
 أخرى

 وادثة كتابة قراءة
 مقبول جيد ممتاز مقبول جيد ممتاز مقبول جيد ممتاز

          
          
 

 
 جلنة شؤون الشرق األوسط
يف  عضااواً واحااداً ماان الرجااال واثنااني ماان النساااءتشددرين األول/ أكتددوبر،  18سددينتخب اجمللددس احلدداكم، يف 

للمجلددس احلدداكم  201ليحلددوا حمددل: السدديد غ. فارينددا )إيطاليددا( الددذ. تنتهددي فددرتة عضددويته يف الدددورة  اللجنااة
والسدددديدة س. غويتددددت )فرنسددددا( الدددديت مل تعددددد عضددددواً  يف برملددددان بلدددددها، والسدددديدة سددددي. فيددددني )بلجيكددددا( الدددديت 

 استقالت من عضوية اللجنة.
 

ثنددان حبكددم منصددبهما مددن إسددرائيل وفلسددطني. وتددنص عضددواً، مددنهم ا 14ووفقدداً للقواعددد، تتددألف اللجنددة مددن 
وجيدددددب أن متثدددددل  نفسددددده "سدددددبعة أعضددددداء كحدددددد أقصدددددى جيدددددب أن يكوندددددوا مدددددن اجلدددددنسعلدددددى أن  2.2القاعددددددة 

عضددويتهم  مدددة دون األعضداء املنتهيددة ، مددنوتضددم اللجنددة اجملموعدات اجليوسياسددية يف اللجنددة قدددر اإلمكدان ".
 ستة رجال ومخس نساء.

 

تُقددّدم الرتشدديحات، مصددحوبة برسددالة تغطيددة موقعددة وسددرية ذاتيددة مددوجزة )صددفحة واحدددة كحددد أقصددى(، والددديت 
 .2017تشرين األول/ أكتوبر  17من صباح يوم الثالثاء  9لغاية الساعة جيب أن تُسّلم 

 
 جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين

 

 أعضاء، على النحو التايل: أربعةكتوبر، تشرين األول/ أ 18سينتخب اجمللس احلاكم، يف 
شدددداغر واحددددد يتعددددنّي ملددددؤه مددددن قِّبَددددل امددددرأة لتحددددل حمددددل السدددديدة .. مفتددددايل  اجملموعة اإلفريقية: 

 )اجلزائر( اليت مل تعد عضواً يف برملان بلدها؛
شددداغر واحدددد يتعدددنّي ملدددؤه مدددن قِّبَدددل امدددرأة لتحدددل حمدددل السددديدة ف. بيرتنكدددو  :جمموعة أوراسيا 

للمجلددددس  200االحتاديددددة( الدددديت انتهددددت فدددرتة عضددددويتها يف الدددددورة )روسددديا 
 احلاكم؛
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 الالتينياااااة أمريكاااااا جمموعاااااة 

 :والكارييب
 غارسدديا دوك. ل السدديد حمدل ليحددل ،رجددلمددن قبدل  ملددؤه يتعدنّي  واحددد شداغر
 ؛  اللجنة قواعد من 4.2للقاعدة  وفقا( كولومبيا)

رجدددل ليحدددل حمدددل السددديد ب. مددداهوكس  شددداغر واحدددد يتعدددنّي ملدددؤه مدددن قِّبَدددل +:12جمموعة  
 )بلجيكا( الذ. مل يعد عضواً يف برملان بلده.

 

 .احلاكملس اجمل يتم استبداله عن طريق االنتخاب من قبلأحد أعضاء اللجنة أكثر من دورتني متتاليتني،  تغي ب: إذا 4.2* القاعدة 
)صددفحة واحدددة كحددد أقصددى(، والددديت  تُقددّدم الرتشدديحات، مصددحوبة برسددالة تغطيددة موقعددة وسددرية ذاتيددة مددوجزة

 .2017تشرين األول/ أكتوبر  17من صباح يوم الثالثاء  9الساعة  جيب أن تُسّلم لغاية
 
 

 النساء الربملانيات  منتدى
 النسدددداء ملكتددددب واحدددددة إقليميددددة ممثلددددة أكتددددوبر،/  األول تشددددرين 14 يفسددددينتخب منتدددددى النسدددداء الربملانيددددات 

 :التايل النحو على الربملانيات،
 ممثلة إقليمية واحدة لتحل حمل السيدة إ. مشال )بيالروس(، اليت مل تعد         :        جمموعة أوراسيا

 ؛(2018عضواً يف الربملان )هناية املدة: آذار/ مارس 
 واحد ةإقليمي ةممثل :         +12 جمموعة

 
 جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب 

شدددداغر واحددددد يتعددددنّي ملددددؤه مددددن قِّبَدددددل رجددددل )تنتهددددي فددددرتة عضددددويته يف آذار/ مدددددارس  :جمموعة أوراسيا
2019) 

 

مدن بعدد ظهدر يدوم  3حبلدول السداعة أن تقّدم ترشيحها مدن أصدغر الربملدانيني سدنّاً،  على  جمموعة أوراسياوحتّث 
 .2017تشرين األول/ أكتوبر  14السبت، املوافق 

 

 مكاتب اللجان الدائمة
 :عضوين أكتوبر،/  األول تشرين 17 يف املعقودة جلسته يف ،األمن والسلم الدولينيجلنة  تنتخب
.  ر السدديد حمددل ليحددل امددرأة أو رجددلمددن قبددل  شددغله يتعددنّي  واحددد شدداغر :اهلادئ واحمليط آسيا جمموعة 

   كوزير  عني الذ.( اهلند) سينغ كومار
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 داريو. ج السيدة حمل لتحل امرأة قبل من شغله يتعنّي  واحد شاغر :             +12 جمموعة 
 أكتوبر/  األول تشرين 1 يف الربملانية واليتها ستنتهي اليت( فرنسا)

2017. 
 

/  آذار) املدددة مدن املتبقيدة لدهللفدرتة  الربملدان يف آخدر بعضددو مكتبده عضدو اسدتبدال يف رغبتده اهلندد برملدان أبددى  
 (.2019 مارس
 

 تشرين األول/ أكتوبر، عضوين: 16، يف والتمويل والتجارةجلنة التنمية املستدامة تنتخب 
 شاغر واحد يتعنّي ملؤه من قَِّبل رجل أو امرأة.   :                اجملموعة اإلفريقية 
 شاغر واحد يتعنّي ملؤه من قَِّبل امرأة.   جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب: 

 

تشددرين األول/ أكتددوبر،  15، يف جلسددتها املعقددودة يف املتحدددةاللجنددة الدائمددة اخلاصددة بشددؤون األمددم تنتخددب 
 عضواً واحداً:

 

 شاغر واحد يتعنّي ملؤه من قَِّبل امرأة. :            اجملموعة اإلفريقية
 

خصوصدددية عمدددل هدددذا املكتدددب، مدددن املفّضدددل أن جُييدددد املرّشدددحون إحددددى اللغتدددني الدددرمسيتني لالحتددداد إىل ونظدددراً 
امليدانيدة وتلدك الديت  للمشداركة باألنشدطةالربملاين الدويل: اإلجنليزية أو الفرنسية، وأن يكونوا قادرين علدى السدفر 

 تقام يف مقر األمم املتحدة بنيويورك.
       

 موعدددددددحات املقدمددددددة مددددددن اجملموعددددددات اجليوسياسددددددية، والدددددديت ميكددددددن تقدددددددميها حددددددىت وينبغدددددي أن تكددددددون الرتشددددددي
االنتخابدات، مصدحوبة بسددرية ذاتيدة مدوجزة )صددفحة واحددة كحدد أقصددى(، مدع حتديدد عضددو اللجندة يف الربملددان 
ومعرفتددده بالقضدددايا الددديت تغطيهدددا اللجندددة، باإلضدددافة إىل سُدددبل التواصدددل كاملدددة مدددع املرشدددح. كمدددا جيدددب أن تكدددون 

دعمها يف عملدددده/ عملهددددا وأندددده السددددرية الذاتيددددة مصددددحوبة بددددالتزام مددددن برملددددان العضددددو املرشددددح بأندددده سيدعمه/سددددي
 سيدرجه/ سيدرجها ضمن الوفود املقبلة إىل اجلمعيات العامة.
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 2018تعيني مدققني داخليني )اثنني( حلسابات 
 

 :2018حلسابات عام مدققي حسابات داخليني تشرين األول/ أكتوبر،  18سيعني اجمللس احلاكم، يف 
، معّللدة 2017ك( كمدققة داخلية حلسابات عدام فقد استقالت السيدة ج. كويفاس بارون )املكسي -

سدددبب اسدددتقالتها بأهندددا سترتشدددح ملنصدددب رئددديس االحتددداد الربملددداين الددددويل. ولدددذلك سددديكون السددديد ك. 
 .2017أرنفجادر )السويد( هو املدقق الداخلي الوحيد حلسابات عام 

 

أول دورة عاديددة لالحتداد الربملدداين تقريددره إىل اجمللدس احلداكم يف  2017وسديقدم املددقق الددداخلي حلسدابات عدام 
. ويفضددل 2019تقريرمهددا يف آذار/ مددارس  2018. وسدديقدم مدددققا احلسددابات لعددام 2018الدددويل يف عددام 

أن تكدون لددى الربملدانيني الددراغبني بتقددمي ترشديحهم هلددذا املنصدب خدربة سدابقة إمددا يف اللجندة املاليدة الربملانيددة أو 
 جلنة التدقيق الربملانية.

 
 

تُقددّدم الرتشدديحات، مصددحوبة برسددالة تغطيددة موقعددة وسددرية ذاتيددة مددوجزة )صددفحة واحدددة كحددد أقصددى(، والددديت 
 .2017تشرين األول/ أكتوبر  17من صباح يوم الثالثاء  9الساعة جيب أن تُسّلم لغاية 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



348 

 

العربية: الربملانية االجتماع التنسيقي للوفود - ثامناً   
 

يوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادالعربية داخل  الربملانية اجملموعةتعقد وفود 
قاعة ماليت  ، يف11:30الساعة  ولغاية، صباحاً  10:00الساعة  عند، 14/10/2017 املوافق السبت

 ،، (Parliamentary Centre)(، يف املركز الربملاين Multifunctional Hallفانكشنال )
للمجلس  201، والدورة 137جدول أعمال كل من اجلمعية  علىوذلك للتشاور حول القضايا املدرجة 

 احلاكم.
أن يناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية  ،مانة العامة لالحتاد الربملاين العريبوتقرتح األ

 : البنود اآلتية
 إقرار جدول األعمال. -1
،  ممثل اجملموعة يف مجهورية مصر العربية رئيس جملس النواب، عبد العالعلي  دكتورستماع لعرض من الاال -2

 اللجنة. أعمالالعربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل، حول الربملانية 
 على دعم أحد املرشحني لرئاسة االحتاد الربملاين الدويل. االتفاق -3
)يف حال وجود  حتاديف اللجان الدائمة والفرعية لال ،اكز الشاغرةعلى مرشحي اجملموعة العربية للمر  االتفاق -4

 .أ. شواغر أو بدالء(
اجمللس  وأ، على جدول أعمال اجلمعية ، أو إضافيةبنود طارئة إدراجب اخلاّصة طلباتالراء حول تبادل اآل -5

 .احلاكم
 :ما يستجد من أعمال -6

تكثيف جهود االحتاد الربملاين العريب لرفع احلصار االقتصاد. املفروض على مجهورية السودان  .أ
 )الطلب مقدم من جملس األمة يف دولة الكويت (. األمريكيةالشقيقة من قبل الواليات املتحدة 

طلب مقدم من دعم الربملانات العربية من أجل إطالق موقع االحتاد الربملاين الدويل باللغة العربية) ال .ب
 الوطين االحتاد. يف دولة اإلمارات العربية املتحدة(. اجمللس

 مالحظة : 
من الئحة اجلمعية العامة اليت تنا على  11الئحة القاعدة ختضع البنود الطارئة إىل أحكام  – 1

 التايل:
على جدول أعمال اجلمعية، و يتعنين أن  أن يطلب إدراج بند طارئ ،برملان عضو يف االحتاد دد جيوز أل.ّ  1

الذ. يهدف إليه  ،حيدد بوضوح مضمون املوضوع ،ومشروع قرار ،موجزة توضيحيةيُرفق هبذا الطلب مذكرة 
 على الفور إىل الربملانات األعضاء كافة. ،والوثائق املرفقة به ،غ األمانة العامة الطلبالطلب. وتبلِّّ 
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 على جدول أعماهلا لألحكام التالية: لطلب إدراج بند طارئ وقبوهلا ،دد خيضع حبث اجلمعية 2
 مدن عاجدل إجدراء حالدة دوليدة هامدة حددثت مدؤخراً تسدتلزم اختداذ طدارئ بندد إدراج طلدب يتنداول أن جيدب( أ)

وحشدد االسددتجابة  رأيدده عدن الدددويل الربملداين االحتدداد يعدرب أن املناسددب والديت يكددون مدن الدددويل، اجملتمدع جاندب
 .التصويت يف املشاركة األصوات ثلثي على حيصل ينبغي أن الطلب هذا مثل ولقبول الربملانية.

)ب( ال جيوز للجمعية أن تدرج يف جدول أعماهلا سوى بند طارئ واحد، ويف حال حصول عدة طلبات  
 على األغلبية املطلوبة، يُقبل الطلب الذ. حيصل على أكرب عدد من األصوات اإلجيابية.

إذا كانت املقرتحات  يف طلب واحد ،مقرتحاهتم مي طلبني أو أكثر إلدراج بند طارئ ضمّ جيوز ملقدّ )ج( 
 على املوضوع نفسه. تنصبّ  ،األساسية

أو إذا  ،وهبعد أن يسحبه مقدمّ  ُمقرتحموضوع  ،املتعلق بالبند الطارئ ،)د( ال جيوز أن يُدرج يف مشروع القرار
 ته اجلمعية.إشارة واضحة له يف الطلب ويف عنوان املوضوع الذ. أقرّ ما مل تكن هناك  ،رفضته اجلمعية

باإدراج طلبااً يف جنياف  ،األمانة العامة لالحتااد الربملااين الادويل تلقتحىت تاريخ إعداد هذه املذكرة 
 :على جدول أعمال اجلمعية، اآلتيةالبنود الطارئة 

 عنوان البند الشعبة الربملانية
 دعدم خدالل من والسلم الدوليني األمن صون يف الفّعال والتزامها الربملانات مشاركة" مجهورية جيبويت

 ".السياسي احلل
مجهوريااااااااااااااااااة فناااااااااااااااااازويال 

 البوليفارية
 التعامددددل مددددع اإلجددددراءات املتخددددذة الدددديت مددددن شددددأهنا  يف الدددددويل الربملدددداين االحتدددداد "دور

 ". فنزويال يف الوطنية الدستور. وجتاهل اجلمعية أن تؤد. إىل اهنيار النظام
 

 االحتدددداد دور: ميامنددددار يف الروهينغددددا أقليددددة ضددددد والتمييددددز العنددددف، االضددددطهاد، "إهندددداء اململكة املغربية
 ".الدويل الربملاين
 

 يف اإلنسدانية واألزمدة الروهينغدا علدى العنيفدة اهلجمدات الراميدة إىل إهنداء اجلهود تعزيز" إندونيسيا مجهورية
 " ميامنار
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 من الئحة اجمللس احلاكم اليت تنا على التايل: 13القاعدة ختضع البنود اإلضافية إىل أحكام  – 2
)النظام  ،على جدول األعمال ،أن يطلب إدراج بنود إضافية ،عضو يف اجمللس احلاكم دد جيوز أل.ّ  1

 غ هذا الطلب على الفور إىل أعضاء اجمللس.ويُبلِّّ  ،(2الفقرة  20األساسي، املادة 
 دد يتخذ اجمللس احلاكم قراره يف هذا الطلب بعد مساع رأ. اللجنة التنفيذية، وذلك على النحو التايل: 2

خبمسة  ،الطلب قبل افتتاح الدورة ،إذا تسّلمت أمانة االحتاد ،أ دد بأغلبية األصوات اليت شاركت يف التصويت
 :عشر يوماً على األقل، أو
من مخسة عشر  الطلب يف أقلّ  ،مت األمانةإذا تسلن  ،كت يف التصويتاليت شار  ،ب دد بأغلبية ثلثي األصوات
 يوماً من افتتاح الدورة.

أياة طلباات يف جنياف  ،األمانة العاماة لالحتااد الربملااين الادويل تتلق  مل حىت تاريخ إعداد هذه املذكرة 
 اجمللس احلاكم.على جدول أعمال بنود إضافية، بإدراج 
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:اإلسالمية الربملانية للمجموعةاالجتماع التنسيقي  - تاسعاً   
 

يوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادداخل  اإلسالمية الربملانيةتعقد وفود اجملموعة 
، املناسباتقاعة  ، يف13:30الساعة  ولغاية، ظهراً  12:00الساعة  عند، 14/10/2017 املوافق السبت

جدول  علىوذلك للتشاور حول القضايا املدرجة ، (Parliamentary Centre)يف املركز الربملاين 
 للمجلس احلاكم. 201، والدورة 137أعمال كل من اجلمعية 

 : البنود اآلتية اإلسالمية الربملانيةيناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية 
 دد اعتماد مشروع جدول األعمال. 1
 كلمة خمتصرة لألمني العام الحتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي بشأن االجتماع.دد   2
دد تبيّن موقف موحد بشأن القضايا ذات االهتمام املشرتك للمجموعة اإلسالمية يف اجتماع اجلمعية السابع  3

 ل.والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل على بنود جدول األعما
 .دد ما يستجد من أعمال 4
 

:اإلفريقية الربملانية للمجموعةاالجتماع التنسيقي  -عاشراً   
 

يوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادداخل  اإلفريقية الربملانيةتعقد وفود اجملموعة 
 1القاعة رقم  يف، 20:30الساعة  ولغاية،  18:30الساعة  عند، 13/10/2017 املوافق اجلمعة

جدول أعمال كل من  علىوذلك للتشاور حول القضايا املدرجة  ، )الطابق األرضي(، قصر تافريتشسكي
 للمجلس احلاكم. 201، والدورة 137اجلمعية 

 : البنود اآلتية اإلفريقيةيناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية 
 .لالحتاد الربملاين الدويل اللجنة التنفيذيةيف  اإلفريقية الربملانية اجملموعة ممثل تقريردد  1
 العامة. للجمعية 137الذ. سيدرج يف جدول أعمال الدورة  الطارىء البنددد  2
 دد الرتشيحات ملنصب رئيس االحتاد الربملاين الدويل. 3
 العامة. للجمعية 137دد املراكز الشاغرة األخرى  اليت سيتم ملؤها خالل الدورة  4
 دد انتخاب مكتب اجملموعة اإلفريقية ) الرئاسة من مشال إفريقيا(. 5
 دد ما يستجد من أعمال. 6
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:اآلسيويةللمجموعة االجتماع التنسيقي  -حادي عشر  
 

يوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادداخل  اآلسيوية الربملانيةتعقد وفود اجملموعة 
القاعة  ، يفقبل الظهر 11:00الساعة  ولغاية،  09:00الساعة  عند، 14/10/2017 املوافق السبت
جدول أعمال   علىوذلك للتشاور حول القضايا املدرجة  ، )الطابق األرضي(، قصر تافريتشسكي 16رقم 

 للمجلس احلاكم. 201، والدورة 137كل من اجلمعية 
 : البنود اآلتية اآلسيويةيناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية 

 دد إقرار جدول األعمال. 1
 بيان األمني العام للجمعية الربملانية اآلسيوية. -2
 الرتشيحات ملنصب رئيس االحتاد الربملاين الدويل. -3
 العامة. للجمعية 137الذ. سيدرج يف جدول أعمال الدورة  دد البند الطارىء 4
 دد ما يستجد من أعمال. 5

 
 

:الدويل الربملاين االحتاد داخلالربملاين العريب  االحتاد عمل– عشر ثاين  
 

 الربملاين الدويل: االحتادالربملاين العريب داخل  االحتادعمل 
 
 الربملاين الدويل، خالل املؤمتر احلاد. االحتادعضواً مراقِّباً، يف  الربملاين العريب االحتادأصبح  1974يف عام 

 (.1974والسبعني )طوكيو
الربملاين  االحتادالوثيق مع الش عب الربملانية العربية األعضاء يف  الربملاين العريب، بالتعاون االحتادواستطاع 

 :الربملاين الدويل جتّلى يف عدة أمور االحتادجناحاً ملحوظاً داخل  الدويل، أن حيقق

o  جملس كولومبو  الربملاين الدويل منذ االحتادقبول اجمللس الوطين الفلسطيين عضوًا مراقبًا يف
مت قبول اجمللس الوطين الفلسطيين عضواً كامل العضوية يف  2008ويف عام  ،1975عام 
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للمجلس احلاكم لالحتاد  183والدورة  119االحتاد الربملاين الدويل خالل اجلمعية 
 .(15/10/2008-13جنيف الربملاين الدويل )

o  علددى جددداول أعمددال جمددالسطددرح القضددية الفلسددطينية وقضددية الصددراع يف الشددرق األوسددط 
ومؤمتراتدده، واختددداذ قددرارات تدددين االحدددتالل اإلسددرائيلي وسياسددته القائمدددة علددى القمدددع  االحتدداد

الفلسدددطيين يف سدددبيل  واالسدددتيطان، وتؤيدددد النضدددال املشدددروع الدددذ. خيوضددده الشدددعب العدددريب
  حقوقه الوطنية املشروعة.

o االحتددداد ، املشددداركني يف اجتماعددداتإقامددة وتعزيدددز العالقدددات مددع أعدددداد كبدددرية مددن الربملدددانيني 
  للقضايا العربية العادلة. ارتفاع عدد الربملانيني املؤيدينإىل  الربملاين الدويل، األمر الذ. أدى

o املناصدب  وعلى الصعيد التنظيمي حققت الوفود العربيدة، جناحدات كثدرية يف تدويل العديدد مدن
التنفيذيددة، رئاسددة ونيابددة  ، عضددوية اللجنددةداالحتددا: رئاسددة االحتدداداإلداريددة احلاكمددة يف أجهددزة 

  ...مكتب النساء الربملانيات رئاسة عدد من جلان الدراسة واللجان اخلاصة األخرى ورئاسة
o  1993أبريل  -نيسان  الربملاين الدويل اعتباراً من االحتاداعتبار اللغة العربية لغة رمسية يف. 

الربملاااين الاادويل الاايت  االحتااادالربملاااين العااريب الالئحااة الداخليااة للمجموعااة العربيااة يف  االحتااادكمااا أصاادر 
 تنا على اآليت:

 الالئحة الداخلية للمجموعة
  الربملاين الدويل االحتادالعربية يف  

 (1املادة ) 
ربملانات العربية األعضاء يف وتتكون اجملموعة من وفود ال«. اجملموعة الربملانية»الربملاين العريب  االحتاديُنش  
 الربملاين الدويل. االحتاد

 (2املادة )
الربملاين الدويل جتاه القضايا  االحتادتنسيق مواقف الربملانات العربية داخل إىل  هتدف اجملموعة العربية

 . الربملاين الدويل االحتادواملوضوعات املطروحة على جدول أعمال اجتماعات 
 (3املادة ) 

 ختتص اجملموعة العربية باآل : 
 إقرار جدول أعمال االجتماع.  .1
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 .االحتادإقرار الرتشيحات العربية للمناصب الشاغرة يف أجهزة  .2
 .االحتادأجهزة إىل  إقرار املقرتحات العربية املقدمة .3
 .االحتادإقرار البنود الطارئة املقدمة من اجلانب العريب على جدول أعمال  .4
 الربملاين الدويل. االحتادات العربية لالنضمام لعضوية دعم طلبات الربملان .5
 من هذه الالئحة. -10-املوافقة على تعديل نظام اجملموعة العربية وفقاً للمادة  .6

 (4املادة ) 
 للمجموعة هيئة استشارية تتكون من: 

 الربملاين العريب، أو من ينوب عنه. االحتادرئيس  .1
 نفيذية لالحتاد الربملاين الدويل.ممثل اجملموعة العربية يف اللجنة الت .2
 الربملاين الدويل. االحتادممثلي اجملموعة العربية يف مكاتب اللجان الدائمة يف  .3
 ممثلي اجملموعة العربية يف اهليئات األخرى. .4
 األمني العام لالحتاد الربملاين العريب، حبكم منصبه سكرترياً عاماً للهيئة.  .5

 (5املادة )
 االستشارية باآل :ختتص اهليئة 

 إعداد جدول أعمال اجتماع اجملموعة العربية. .1
اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لتنسيق املواقف الربملانية العربية جتاه القضايا واملوضوعات املدرجة  .2

 الربملاين الدويل، االحتادالربملاين الدويل، كذلك جتاه املناصب الشاغرة يف  االحتادعلى جدول أعمال 
 والبنود الطارئة، ومتابعة ما مّت عليه االتفاق يف تلك االجتماعات.

إىل  عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي اجملموعات اجليوسياسية األخرى لنقل وجهة النظر العربية .3
رؤية مشرتكة معها واحلصول على تأييدها لوجهة إىل  تلك اجملموعات، وتنسيق املواقف معها للتوصل

 إبالغ اجملموعة العربية بنتائج االتصاالت.و النظر العربية، 
 دراسة مقرتحات تعديل نظام اجملموعة العربية، ورفع تقرير عنها للمجموعة العربية. .4

 (6املادة ) 
الربملاين الدويل، وللمجموعة أن  االحتادتعقد اجملموعة العربية اجتماعني بالتزامن مع دور  اجلمعية وجملس 

 رتط لصحة االجتماع حضور أغلبية أعضاء اجملموعة.تعقد اجتماعات أخرى. ويش
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 (7املادة )
اجملموعة إىل  الربملاين الدويل تقدمي تقارير دورية عن أنشطتهم وأعماهلم االحتادعلى ممثلي اجملموعة العربية يف 

 العربية.
 (8املادة )

برتشيحات املناصب لكل شعبة وطنية صوت واحد، ويكون التصويت برفع األيد. ما مل يتعلق األمر 
 فيكون سرياً.

 
 

 
 (9املادة )

األمانة العامة للمجموعة العربية وتتوىل  -حبكم اختصاصها  –األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب هي 
 االختصاصات التالية: 

 التحضري واإلعداد الفين الجتماعات اجملموعة العربية. .1
اتصاالت اهليئة االستشارية مع اجملموعات اجليوسياسية  إبالغ اجملموعة الربملانية العربية بنتائج .2

 األخرى.
تعميم النتائج وما مّت التوصل إليه من اتفاقات بشأن تنسيق املواقف والقضايا املدرجة على جدول  .3

 .االحتادالش عب األعضاء يف إىل  االحتادأعمال 
 إطار االتصال بالدول األعضاء تنفيذ التكليفات الصادرة من اهليئة االستشارية للمجموعة سواء يف .4

 أو غريها من اجملموعات اجليوسياسية األخرى. 
رصد مواقف اجملموعات اجليوسياسية األخرى جتاه القضايا، املناصب الشاغرة، البنود الطارئة املدرجة  .5

الربملاين الدويل، وتلقي مواقف الدول العربية األعضاء  االحتادعلى جدول أعمال اجتماعات 
 .بشأهنا

إبالغ الدول األعضاء جبدول أعمال اجملموعة العربية الذ. انتهى إليه اجتماع اهليئة االستشارية  .6
 للمجموعة العربية. 

تقدمي الدعم الالزم ملمثل اجملموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لنقل وجهة النظر العربية يف اجتماعات  .7
 ب ذلك.اللجنة التنفيذية واإلجابة على استفساراته إذا طل
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 الربملاين الدويل، وإبالغها لوسائل اإلعالم. االحتادإصدار نشرة إعالمية عن اجتماعات  .8
 
 (10مادة )

شعب أعضاء على األقل، ويعد املقرتح نافذًا إذا وافق عليه ثلثا أعضاء  3يعّدل هذا النظام باقرتاح من 
 اجملموعة.

****** 
 
 

ات الربملانية الدولية االحتادالربملاين العريب نظام عمل ممثل اجملموعة العربية يف  االحتادكما وضع   –
 واإلقليمية والذي ينا على اآليت:

 ات الربملانية الدولية واإلقليميةاالحتادنظام عمل ممثل اجملموعة العربية يف 
 بعد االطالع:

 الربملاين العريب؛ االحتادعلى ميثاق  -
 لالحتاد الربملاين العريب؛وعلى النظام الداخلي  -
 الربملاين الدويل؛ االحتادوعلى الالئحة الداخلية للمجموعة العربية يف  -
وعلى الالئحة الداخلية للمجموعة العربية يف احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر  -

 اإلسالمي؛
ات الربملانية الدولية االحتاديف الربملاين العريب إنشاء نظام عمل ممثل اجملموعة العربية  االحتادقر ر 

 واإلقليمية وفق اآليت:
 املادة األوىل
 التعريفات

 :ممثل اجملموعة الربملانية العربية
 ات الربملانية الدولية واإلقليمية. االحتادممثل اجملموعة الربملانية العربية يف 

 : االجتماعات اليت يشارك فيها ممثل اجملموعة الربملانية العربية بصفته ممثالً عن اجملموعة العربية. االجتماعااااات
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 املادة الثانية
التنسيق والتعاون بني ممثل اجملموعة الربملانية العربية وبني الربملانات العربية إىل  يهدف هذا النظام

 الربملاين العريب.  االحتادو 
 املادة الثالثة

 خيتا ممثل اجملموعة الربملانية العربية باآليت:
الربملاين العريب يف القضايا واملوضوعات  االحتادإبداء الرأ. وطرح وجهات النظر اليت متثل رأ.  .1

 حمل النظر يف االجتماعات الربملانية الدولية واإلقليمية.
 ات املمثل فيها. االحتادالدفاع عن املواقف العربية يف  .2
 ات املمثل فيها. االحتادات واملقرتحات العربية يف تبين املبادر  .3
 ات املمثل فيها. االحتاددعم طلبات الوفود العربية يف  .4

 
 املادة الرابعة

 يلتزم ممثل اجملموعة الربملانية العربية باآل : 
الربملاين العريب عن كل اجتماع يشارك فيه، وموافاة  االحتادرئيس جملس إىل  إعداد تقرير ورفعه .1

 األمني العام لالحتاد بنسخة من هذا التقرير.
واألمني العام لالحتاد الربملاين العريب قبل كل اجتماع للتعرف على  االحتادالتنسيق مع رئيس جملس  .2

 ت. رأ. اجملموعة العربية يف املوضوعات والقضايا حمل النقاش يف هذه االجتماعا
عدم إبداء رأ. أو طرح وجهة نظر يف االجتماعات اليت تعرّب عن وجهة نظره الشخصية وتتعارض  .3

 مع وجهة النظر العربية. 
عدم التعبري عن وجهة نظر دولته إذا كانت متعارضة مع وجهة نظر عربية مشرتكة يف قضية أو  .4

 موضوع ما. 
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 املادة اخلامسة
 –كل حبسب مسؤولياته   –واألمني العام لالحتاد الربملاين العريب  االحتاديلتزم كل من رئيس جملس 

بإمداد ممثل اجملموعة الربملانية العربية بتقرير واف  عن املوقف العريب يف القضايا واملوضوعات حمل النقاش يف 
 االجتماعات الربملانية الدولية واإلقليمية بصفته ممثاًل عن اجملموعة العربية. 

 ةاملادة السادس
، باستطالع رأ. الربملانات االحتاديلتزم األمني العام لالحتاد الربملاين العريب، حتت إشراف رئيس جملس 

ات الربملانية الدولية واإلقليمية. وأن يتم موافاة االحتادالعربية يف القضايا واملوضوعات واملبادرات والطلبات من 
ستطالعات قبل ثالثة أسابيع على األقل من املشاركة يف ممثل اجملموعة الربملانية العربية بنتائج هذه اال

 ات الدولية واإلقليمية.االحتاداجتماعات 
 
 

 املادة السابعة
ملمثل اجملموعة الربملانية العربية إجراء اتصاالت مباشرة مع الربملانات العربية ملعرفة موقفها، واستطالع 

ات الربملانية الدولية واإلقليمية، على أن حييط االحتادرأيها يف مبادرة أو مقرتح يرى أنه يعزز املصاحل العربية يف 
، واألمني العام لالحتاد الربملاين العريب بنتائج هذه حتاداالممثل اجملموعة الربملانية العربية رئيس جملس 

 االتصاالت. 

 املادة الثامنة

ات أمام االجتماعات االحتاديقدم ممثل اجملموعة الربملانية العربية تقريرًا سنويًا عن نتائج مشاركاته يف 
األعضاء يف منظمة املؤمتر  ين الربملاين الدويل واحتاد جمالس الدولاالحتادالتنسيقية العربية يف كل من 

 اإلسالمي. 
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 :معلومات تنظيمية – عشر ثالا

 
 

 
 :معلومات عامة -1

 تطبيق اجلمعية العامة على اهلواتف اخلليوية
متاحاً ( Assembly App th7A 13) على اهلواتف اخلليوية 137تطبيق اجلمعية العامة  سيكون
 .2017 سبتمربأيلول /  أوائل يف ،جماناً  للتحميل

 ساعدةوهذا املكتب سيقدم امل. اجلمعية انعقاد مكان يف متاحاً  التطبيقات مساعدة مكتب وسيكون
 Ekaterininsky) إكاترينينسكي قاعة من بالقرب يقع وهو. التطبيق واستخدام حتميل يف لمندوبنيل

Hall  )6:30حىت الساعة  صباحاً  9 الساعة من وسيفتح تافريتشسكي قصر من األرضي الطابق يف 
 .2017 أكتوبر تشرين األول / 18 إىل 13 من مساء

 عند وتوزيعه اإللكرتوين املوقع على والفرنسية اإلنكليزية باللغتني مستخدمنيخمتصر لل دليل نشر وسيتم
 .واإلعالم التسجيل مكتب يف الطلب

 من كجزء  الرمسية الدويل الربملاين االحتاد وثائقل تياالنرتن عرب لتشاورإىل متكني تسهيل ا التطبيق ويهدف
 .الدويل الربملاين االحتاد مجعيات يف املندوبني مشاركة وتسهيل ،الدويل الربملاين الحتادالورقة الذكية ل سياسة

 معلومات إضافية
سانت  يف التسجيل عند الوفود على سيوزع الذ. العامة اجلمعية دليل يف الدورة عن إضافية معلومات ستقدم
 مكتب ويف اتاالجتماع قاعات مجيع يف يوم كل  جلمعيةعن ا يوميةجريدة  أيضاً  املندوبون وسيجد. بطرسربغ
 :الدويل الربملاين االحتاد موقع على وكذلك واإلعالم، التسجيل

(e/137agnd.htm-www.ipu.org/conf) 

http://www.ipu.org/conf-e/137agnd.htm
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يومية آخر املستجدات حول برنامج الريدة وتقدم اجل. على اهلواتف اخلليوية اجلمعية طبيقعلى تو 
 .االجتماعات وغريها من املعلومات اهلامة

 

 

 تطبيق اجلمعيىة العامة لالحتاد الربملاين الدويل 

 على اهلواتف النقالة

 

 دليل املستخدم
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 حتميل التطبيق

 احلدثإجياد 
 حمورفتح تطبيق عندما يتم حتميله، ا حبا يف وور احلضور.إ. 1

الحتاد ل 137اجلمعية العامة الدد  وأدخل،  tendeeHub احلضور
 الربملاين الدويل.

 لفتحه.انقر فوق اسم احلدث افتح احلدث. . 2
 
 
 
 
 
 
 

 احلصول على التطبيق
  والوصول إىل خمزن التطبيق على، املناسب . الذهاب إىل املتجر 1

  ندرويدأوخمزن اللعب على  IOSأجهزة 
).https://crowd.cc/s/WhOc(. 

 ،Windowsأو  Blackberryهدددددددددداتف إذا كانددددددددددت تسددددددددددتخدم 
، وسددتحتاج اسددتخدام نسددخة الويددب مددن التطبيددق ختطددى هددذه اخلطددوات
 املوجودة على الرابط:

http://crowd.cc/s/gYpu 
احبث عن اسم ذلدك احلددث، واسدم التطبيدق، أو . تثبيت التطبيق.  2

املنظمدددة الددديت تستضددديفه . وعنددددما جتدددد التطبيدددق، أنقدددر علدددى حتمليددده أو 
 تثبيته.

 بعد التثبيت، ستظهر أيقونة على الشاشة الرئيسية.
 

http://crowd.cc/s/gYpu
http://crowd.cc/s/gYpu
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 تسجيل الدخول عن طريق دعوة

 حتميل التطبيق
حتقددددق مددددن بريدددددك اإللكددددرتوين عددددن رسددددالة  . إجياااااد دعوتااااك. 1

 .CrowdCompassالدعوة من اجملموعة الكلية 
 
ليدتم نقلدك إىل متجدر  حتميل التطبياق. أنقدر . حتميل التطبيق 2

وانتظددددر حددددىت يددددتم تثبيددددت التطبيددددق علددددى  حتمياااالالتطبيددددق. أنقددددر 
 جهازك.  

 التحقق من حسابك
وعندددما ينتهدددي التطبيددق مدددن التثبيدددت،  . العااودة إىل الااادعوة. 1

 افتح دعوتك من الربيد اإللكرتوين مرة ثانية.
 .احلساب حتققأنقر على 

أنقددر فددتح التطبيددق إلكمددال عمليددة التحقددق  . تثبياات حتققااك. 2
 من خالل العالمة التجارية هلاتفك النقال.

. 
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عن طريق التطبيقاتالدخول تسجيل   

 احلصول على بريد اإللكرتوين
. البحددث عددن حمددور حضددور اجملموعددة الكليددة حتمياال التطبيااق.  1

CrowdCompass AttendeeHub ، بعددددد العثددددور علددددى
التطبيددق، انقددر علددى تنزيددل أو تثبيددت. مبجددرد تثبيتدده علددى جهددازك، 

 .كانقر فوق الرمز اخلاص به على الشاشة الرئيسية جلهاز 
لالحتدداد  137اجلمعددة العامددة الدددد أدخددل . البحااا عاان احلاادث. 2

 .الربملاين الدويل، مث أنقر عليه لفتحه
سددجيل الدددخول انقددر فددوق تأدخاال التفاصاايل اخلاصااة بااك. . 3

ملزيدددد مدددن امليدددزات. أدخدددل االسدددم األول واألخدددري عندددد املطالبدددة، مث 
تريدد إرسدال  إذا كندت انقر على التايل. أدخل عنوان بريد إلكدرتوين
 .مرة أخرىرسالة التحقق منه، مث انقر على التايل 

 

 التحقق من حسابك
وافدددتح رسدددالة  اخدددرج مدددن التطبيدددقافاااتح بريااادك اإللكااارتوين. . 1

 التحقق. سرتى أنه يتضمن رمز التحقق املكون من أربعة أرقام.
 
ارجدع إىل التطبيدق وأدخدل رمدز التحقدق، مث انقدر  أدخل الرمز.. 2

 على حتقق لتسجيل الدخول إىل تطبيق اجلوال.
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  خصوصيتكإدارة 

 وضع ملفك الشخصي يف اخلصوصية
ت نددددك  إذا ملفااااك الشخصااااي. . الوصااااول إىل إعاااادادات 1

 الشخصدي، ملفك االطالع على ميكنه تفضل التحكم يف من
 وضعه على أنه ملف شخصي. يمكنكف
 يف Hamburger أيقوندة علدى نقرأ الدخول، تسجيل بعد
 ، من مث أنقر على امسك أعلى الشاشة.اليسار أعلى
إعدددادات امللدددف  مدددن العلددو. اجلددزء يف .الصاااندوق . تفقااد 2
امللدف  وضدع" اجملداوراملربدع  أن، تأكدد مدن اخلاص بكتعريف ال
 اص".اخلإىل 

 متاماً  إخفاؤه أو
الرتكيددز علددى املددؤمتر؟ افددتح  احلضااور. قائمااة إىل . الوصااول 1

 دليل احلدث، وأنقر على أيقونة احلضور.
املظللدددة يف  يقوندددةاأل علدددى نقدددرأ احلضاااور، خياااارات . تغياااري 2

 .احلضور خيارات لفتح يمنيال أعلى
 قائمددددددة علددددددى أظهددددددرين" جبددددددوار التمريددددددر شددددددريط أن مددددددن تأكددددددد
 مددددن ينقددددادر احلاضددددرين  لددددن يكددددون الددددزمالءو . مغلددددق" احلضددددور
 لدى الكل. القائمة على العثور
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 التواصل عرب الشبكة

 مشاركة معلوماتك
بعدددد الددددخول، أنقدددر علدددى  . الوصاااول إىل قائماااة احلضاااور. 1

 احلضور. أيقونة
 يف ترغدددب الدددذ. الشدددخص. العثدددور علدددى . إرساااال طلاااب 2

 طريددق عددن إمددا معدده، بددك اخلاصددة االتصددال معلومددات مشدداركة
 يف البحدددث شدددريط باسدددتخدام أو ،القائمدددةمدددن خدددالل  التمريدددر
 .الشاشة من العلو. اجلزء

أنقر على امسده، مدن مث أيقوندة اإلضدافة إلرسدال طلدب تواصدل، 
 املعلومات.وإذا قبل، ستتبادالن 

 مواصلة  الدعوة
 علدددى قدددرأن .يب اخلاصاااة االتصاااال جهاااات إىل . الوصاااول 1

. Side navالتوسدع جانبداً  لفدتح  hamburger أيقوندة
مث اتصدداال ، هنددا سددتجد قائمددة جبميددع احلضددور الددذين تتبددادل 

 املعلومات معهم.
 إجيداد الشددخص الددذ. هتددتم بدده خااارج التطبيقااات. الااربط.  2

 والتقيته للتو والنقر فوق امسه.
 االجتماعيدددة الشدددبكات مجيدددع تظهدددر صدددفحة إىل نقلدددكسددديتم 
 أ. فدوق نقدراجملموعدة الكليدة. أ حسداب إىل احلضور اليت تربط

 تلك. احلضور صفحةمع  لالتصال هبم اخلاصة الشعارات من
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ديعاترتيب مو   

 ترتيب موعد
. أنقدددددددددددددر علدددددددددددددى أيقوندددددددددددددة أعماااااااااااااايل. انتقااااااااااااال إىل جااااااااااااادول  1

Hamburger  ،من مث جدول أعمايليف أعلى اليسار. 
 جدددول صددفحة مددن اليمددىن الزاويددة أعلددى يف .. إنشاااء موعاادك 2

)+(، أنقدر عليهدا للوصدول إىل إضدافة  اجلمدع عالمدة سدرتى أعمدايل
 صفحة نشاط.

. مت  أعطِّ موعدك امساً، بداية وهناية للوقدت. وعنددما تنتهدي، أنقدر  
 ذو. صلة. احلاضرين مجيعإىل  الفور على دعوات إرسال سيتم

 وضع تذكري
 يف  hamburger أيقوندددة علدددى نقدددر، أ. فاااتح موعاااد 1

 .أعمايل جدول مث اليسار، أعلى
 حتميلهدددا مت الددديت املواعيدددد كافدددة  ملعرفدددة تقدددوميال خدددالل مدددن انتقدددل
 منهددددا أ. علددددى قددددرأن. بددددك اخلدددداص الددددزمين اجلدددددول يف مسددددبقاً 
 .عنها التفاصيل من املزيد ملعرفة
 االسددتفادة ميكنددك التفاصدديل صددفحة مددن . وضااع تااذكري. 2 
 بشأن موعد. لتذكريك تنبيه لضبط الساعة رمز من
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 إنشاء مالحظات

 كتابة أفكارك
بعدددددد تسدددددجيل الددددددخول  . إجيااااااد البناااااد املتعلاااااق حبااااادثك. 1
 يف ترغدددددب قدددددد احلضدددددوراملتحددددددث، أو  الددددددورة، علدددددى لعثدددددوروا

 دليدل يف املناسدبة األيقوندة علدى النقر طريق عن مالحظة إنشاء
 من خالل قائمة البند. التمرير مث دث،احل

 عندما جتد البند الذ. تبحث عنه، انقر عليه.
 إلحضدار رصداص قلم أيقونة على نقرأ . كتابة مالحظتك. 2

، أدخددددل آراءك، بددددك اخلاصددددة املفدددداتيح ولوحددددة فارغددددة صددددفحة
 .مت  مالحظاتك، وأفكارك، وعندما تنتهي انقر 

 مث تصديرها
 أيقونددددددددددددددة علددددددددددددددى نقددددددددددددددرأ .. االنتقااااااااااااااال إىل مالحظااااااااااااااايت 1

hamburger  مالحظا  مث اليسار، أعلى يف. 
نظمتهددددا مددددن خددددالل  قددددد كنددددتالدددديت   املالحظددددات سددددتجد هنددددا

 اجللسة.
 قدددرأن مالحظاتاااك إلياااه.املكاااان الاااذي سرتسااال  . اختياااار 2
 فاجملموعددة الكليددة وسددو و  اليمدني أعلددى يف املشدداركة أيقونددة علدى
املالحظددددات  كافددددة  حيتددددو. إلكددددرتوين بريددددد مشددددروع تلقائيددددا تولددددد

 الربيددد عنددوان إدخددال هددو بدده القيددام عليددك مددا كددل.  اخلاصددة بددك
 .إرسال فوق نقرلا مث اإللكرتوين،
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 خالصة نشاط

 

" ستظهر املشاركات اليت متت من اتصاالتك، باإلضافة إىل My feed"تغذييت 
اجللسات اليت قمت بتصنيفها، وأشرت إليها، وشاركت هبا، أو اليت أضفتها إىل 

 جدولك الزمين.
 "مجيع النشاطات" يعرض مشاركاتك هبذا احلدث.

 معلومات التطبيق

 

ما ميكن للجمعية العامة لالحتاد الربملاين الوصول إىل معلومات مفصلة حول 
 الدويل أن تعرضه عليك.

 اجلريدة اليومية

 

الوصول إىل الصحيفة اليومية اليت تقدم لك آخر التحديثات على برنامج 
 االجتماعات واملعلومات املهمة األخرى.

 خدمة املندوبني

 

 على أو التعرف قاعة اجتماعات، أو االتصال بالصحافة،إذا كنت حباجة حلجز 
 املزيد. ملعرفة هنا أنقر ذلك، إىل وما املتكلمني، تسجيل

 مستندات
 

مجيع املستندات املتوفرة على املوقع اإللكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل، باللغتني 
 االجنليزية والفرنسية، ميكن الوصول إليها من هنا.

االحتاد الربملاين 
 الدويل

 املنظمة، من تكون... إخلتعرف أكثر على  

 خرائط

 

 إجياد طريقك حول مركز املؤمترات واملباين احمللقة به )عرب الشارع(، اجلديد.

 الربط الشبكي
 

 مشاركة معلوماتك مع احلاضرين اآلخرين الذين قاموا بتحميل التطبيق.

 شركاء
 

أين حنن ذاهبون بعد املنظمات اليت حتضر اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل، 
 ذلك، إذا كنت تريد معلومات أكثر حول املكان، أضغط هنا.

 معلومات عملية

 

إذا كنت تريد حجز غرفة يف الفندق، أو البحث عن مطعم، أو طلب سيارة 
 أجرة...إخل، اكتشف كيف ميكنك ذلك من خالل الضغط هنا.

 برامج

 

االجتماعات، واملستندات ذات مقسمة يوماً بيوم: خريطة لتجد قاعة 
 الصلة...إخل.

وسائل التواصل 
  االجتماعي

لرتى ما حيدث على حساب االحتاد الربملاين الدويل على تويرت، أو التحقق من 
 .Flikerصور اجلمعية العامة على فليكر 

 معلومات رمز اإلدخال



372 

 

 

 :التسجيل -2
 .2017أكتوبر  /األول تشرين 3يطلب من مجيع الوفود احرتام املوعد النهائي للتسجيل املؤرخ يف 

امللحااق رقاام وعلدى مجيددع الوفدود اسددتخدام نظددام التسدجيل اإللكددرتوين اخلداص باالحتدداد الربملدداين الددويل. ويقدددم  
. 2017يونيددو  /حزيددران 19مددن  اعتبدداراً تعليمددات بشددأن كيفيددة اسددتخدام النظددام، الددذ. سدديبدأ العمددل بدده  5

 وأن يتاح له إمكانية الوصول إىل النظام. ،ويوصى بأن يعني شخص واحد فقط كمنسق للوفد
 

لكددددددرتوين بقسدددددم خدمدددددة التسدددددجيل علدددددى الربيدددددد اإليف حدددددال واجهدددددتكم صدددددعوبات، ميكدددددن للوفدددددود االتصددددددال 
postbox@ipu.orgنرتندت، ميكدن باب علدى الربملدان التسدجيل عدرب اإل. وإذا تعذر أل. سبب من األس

 . (60 41 919 22 41+)إرسال تشكيلة الوفد عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الفاكس 
 

 /تشدرين األول 11وسيكون مكتب التسجيل واإلعالم مفتوحاً يف قصر تافريتشسكي اعتباراً مدن يدوم األربعداء 
 /تشدددرين األول 17إىل  12مدددن بعدددد الظهددر. ومدددن  6:00صدددباحاً حدددىت السدداعة  9:00أكتددوبر مدددن السدداعة 
 /تشدرين األول 18بعد الظهر، وكدذلك يدوم األربعداء،  5:00صباحاً حىت الساعة  8:00أكتوبر من الساعة 
 بعد الظهر. 6:00صباحاً حىت الساعة  8:00أكتوبر من الساعة 

 
 أو بكسدل 640×  480 بدقدة ملوندة صدور إرسدال جيدب لذلك،. املندوبني وستحمل شارات اجلمعية صور

 العندوان علدى اإللكدرتوين الربيدد عدرب الفدرديني املشداركنيميدع جل ،JPEG (jpg)   ،300 dpi بتنسديق أعلى
 اسدم حيتدو. أن جيدبو . 2017أيلول/ سبتمرب 1 أقصاه موعد يف info@ipu137russia.org: التايل
 .البلد واسم لقبه عن فضالً  املشارك، اسم على امللف

 

 علااى احلصااول طلبااات عددن مفصددلة معلومددات املضدديف الربملددان قدددمها الدديت العامددة املعلومددات وثيقددة وتتضددمن
 .التأشريات

 
 
 
 
 

mailto:postbox@ipu.org
mailto:postbox@ipu.org
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 نظام التسجيل اإللكرتوين اخلاص باالحتاد الربملاين الدويل  5 امللحق رقم
 الدويل الربملاين لالحتاد اإللكرتوين التسجيل عن تفسريية مذكرة

 

 اإللكدرتوين املوقدع خدالل مدن الددويل الربملاين لالحتاد العامة لألمانة اإللكرتوين التسجيل نظام إىل الوصول ميكن
 وسددديفتح. التسدددجيل زر علدددى النقدددر طريدددق عدددن ببسددداطة وذلدددك ،137العامدددة الدددددد  اجلمعيدددة صدددفحة يف لالحتددداد،
 ذلدددك وبعدددد ،2017أكتدددوبر  /األول تشدددرين 3 يف وسددديغلق 2017 / يونيدددو حزيدددران 19 مدددن اعتبددداراً  النظدددام
 .registration@ipu.org: الدويل الربملاين االحتاد يف التسجيل دائرة لدى املندوبون يسجل أن ينبغي

 

 عددرب التسددجيل لنظددام الوحيددد املسددتخدم ليكددون ،مجيعدداً منسددقاً للوفددد املشدداركني يعددني أن املستحسددن مددن :هااام
 .مرور كلمةوهو خيتار   اإلنرتنت

 

 :عملية التسجيل كما يليتتم و 
كندددت قدددد قدددم بالتسدددجيل للحصدددول علدددى حسددداب وأدخدددل التفاصددديل املطلوبدددة يف هدددذه الصدددفحة. إذا   .1

معلومات التعريف اخلاصة بك ال تدزال صداحلة فإن ، عامة متت مؤخراً قمت بالتسجيل بنجاح جلمعية 
نيابدددة عندددك باسدددتخدام بفدددتح حسددداب أماندددة االحتددداد الربملددداين الددددويل قامدددت إذا و  وميكدددن اسدددتخدامها.

، فإندددك مددددعو إىل االتصدددال باالحتددداد الربملددداين الددددويل علدددى لربملاندددكعندددوان الربيدددد اإللكدددرتوين الرمسدددي 
 للحصول على مزيد من املعلومات.  registration@ipu.orgالعنوان التايل: 

 املرور. وكلمة املستخدم اسم باستخدام الدخول بتسجيل قم بنجاح، حساب إنشاء مبجرد .2
 

 . 137العامة الدد اجلمعية يف للتسجيل" احلدث هلذا تسجيل" على انقر .3
 

  مسك إذاا تدرج أن تنس ال للوفد، منسقاً  بصفتك. وفدكم لتسجيل" التسجيل بدء" على انقر .4
 .احلدث حلضور ختطط كنت .5
 

 

 يرجى التأكد من أن:  .6
   وجلانه الحتاد الربملاين الدويلاحلاكمة ليئات اهليف كلها املعلومات املتعلقة بالعضوية 

 . : "لقب أو منصب ضمن االحتاد الربملاين الدويلحتت عنوانمدرجة 
" "Title or function within the IPU 
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  نظمددةامل : "لقب/منصددب يف الربملددان/حتددت عنددوان بربملانااك الااوطينالتفاصدديل املتعلقددة تددرد ".
"Title/function in Parliament/Organization" 
 مجيع العواصم. ال تستخدم 
  جلان "  "+" إلضافةاضغط على عالمة“+” sign to add committees"   

 )عندما يكون هناك أكثر من واحدة(.
 

، وبعدددد ذلدددك عليدددك 2017أكتدددوبر  /تشدددرين األول 3 ميكندددك إجدددراء تغيدددريات علدددى بياناتدددك حدددىت .7
 : اإللكدددددددددددرتوين الربيدددددددددددد خدددددددددددالل مدددددددددددناالتصدددددددددددال باالحتددددددددددداد الربملددددددددددداين الددددددددددددويل مباشدددددددددددرة 

registration@ipu.org 
 

 مسؤولو ،خالهلا ، يفسيدرس , حياvalidation phase مرحلة حتققعملية التسجيل  تشمل
، وإالربيد إلكرتوين. تأكيد بال، سيتم إرسال تسجيلكفور التحقق من صحة . النظام طلبك للتسجيل

 .املتابعة يتطلب إجراء أ. الختاذ لدينا املشرفني أحد بك سيتصل
 

سايل إذا كانت لديك أية أسئلة حول عملية التسجيل، يرجى إرساهلا إىل موظفة خدمات املؤمترات السيدة 
، مع نسخ إىل عناوين  sas@ipu.orgلكرتوين على الربيد اإل Sader  Anne-Sallyسادر آن

 :الربيد اإللكرتوين العامة لالحتاد الربملاين الدويل
 postbox@ipu.org باإلضافة إىل  registration@ipu.org. 
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 التسجيل يف اجلمعية العامة       

 اتصل بنا أسئلة متكررة كيفية استخدام هذا النظام 

 بكم يف نظام التسجيل يف اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل مرحبا

 iciملشاهدة هذه الصفحة باللغة الفرنسية، الرجاء الضغط 
نظام التسجيل عرب اإلنرتنت لالحتاد الربملاين الدويل مفتوح ألعضاء االحتاد الربملاين الدويل واألعضاء 

األخرين . وأ. من املنظمات و/ أو األشخاص فقط املنتسبني واملراقبني الدائمني، ووسائل اإلعالم
املهتمني مبتابعة أعمال مجعيات االحتاد الربملاين الدويل، مدعوة إىل إرسال رسالة إىل 

postbox@ipu.org. 
 

لبدء عملية التسجيل، يرجى تسجيل الدخول باستخدام حسابك. وإذا مل يكن لديك حساب، يرجى 
 لى حساب"النقر على "التسجيل للحصول ع

 

ويقوم بالتسجيل نيابة  ،: من املستحسن أن يكون هناك شخص واحد فقط ميتلك حساباً لكل وفدهام
 عن مجيع املندوبني إىل اجلمعية العامة.

 

 الرجاء تسجيل الدخول

 

 

 

 

 أو                              

 عنوان الربيد االلكرتوين

 
 كلمة السر

 تسجيل الدخول

 التسجيل للحصول على حساب

 

  تذكرين

 هل نسيت كلمة السر

file:///C:/Users/ipu1/Downloads/التسجيل%20المباشر.docx
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 :والوثائقالل غات  -3

 ،العربية) لالحتاد الربملانية اجلمعية عمل لغات يف الفورية الرتمجة خدمات الدويل الربملاين االحتاد أمانة ستقدم
 .النظامية اهليئات مجيع اجتماعات يف( واإلسبانية ،الفرنسية ،اإلنكليزية

 جلسات يف والروسية ،الربتغالية ،اليابانية ،الصينية للغةإىل ا أخرى للرتمجة الشفوية قنوات أربع خصصت وقد
 أن وميكن جماناً  املقصورات هذه وتقدم. الدائمة اللجان جلسات بعض ويف ،احلاكم لساجملو  العامة اجلمعية

 .اللغات هلذه الشفوية الرتمجة فرق تستخدمها

ديثهم إىل فورية حلأن يستخدموا لغة أخرى شريطة أن يرتبوا ترمجة وبشكل استثنائي، ميكن للمندوبني، 
من قبل شخص مكلف من قبلهم )اإلنكليزية والفرنسية( إحدى اللغات الرمسية لالحتاد الربملاين الدويل 

ء مجيع الرتتيبات الالزمة، يتعني سيسمح له دخول إحدى مقصورات الرتمجة. وإلتاحة الوقت الكايف إلجرا
 .Ms. Fهوانغ -تنيغسبري املرتمجني الفوريني )السيدة على الوفود االتصال مسبقًا بوقت كاف بك

Steinig-Huangه الكلمة. فيالجتماع الذ. ستلقى ة لاللغة اإلنكليزية املخصص  ( أو مرتمجي مقصورة
ملرتجم إىل إحدى اللغات الرمسية لالحتاد الربملاين نسخ عن احلديث ا إضافة إىل ذلك، سيتم تسليم مثاين

 .اآلخرين اللغة اإلنكليزية لتوزيعها على املرتمجني الفوريني مقصورةالدويل إىل كبري املرتمجني أو 

 على العنوان PDFصيغة  يف اإللكرتوين الربيدعرب لكرتونية من خطاهبم إ الوفود إرسال نسخجيب على 
speeches@ipu.org، وذلك لضمان جودة عالية من إلقاء الكلمة األقل على ساعات ثالث قبل .

 .األخرى العمل لغات إىل الفورية الرتمجة من

 اجلمعية صفحة على العامة املناقشة يف تسلم اليتوبقدر املستطاع، سيتم نشر  نصوص البيانات الرمسية 
والفرنسية  اإلجنليزية، اللغةب طباخلُ سيتم نشر  التقنية، القيود بسببو . اجلمعية سجالت من جزءاً تكون وس

 واإلسبانية فقط.

ل اجلمعية العامة واجمللس احلاكم واللجان الدائمة وبقية هيئات االحتاد الربملاين اعمأالوثائق املتعلقة بوستتاح 
الربملاين ، على موقع االحتاد 137الدويل، إضافًة إىل الفعاليات األخرى اليت تقع خالل اجلمعية العامة 

على اهلواتف باإلضافة إىل تطبيق اجلمعية ، e/137agnd.htm-www.ipu.org/conf الدويل:
 .Assembly Appاخلليوية 

http://www.ipu.org/conf-e/137agnd.htm
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 املنظمدة مدن الكربدون انبعاثات من للحد الدويل الربملاين لالحتاد احلاكمة اهليئات اختذته الذ. القرار مع شياً امتو 
ملختلددف جلسددات  الوثددائق جمموعددات فقددط مددن حمدددود عدددد طباعددة مسدديت الورقيددة، النفايددات مددن حلدددا ومواصددلة
 .اجلمعية

 نتائج اجلمعية العامة:
. باإلضدافة إىل ذلددك، سدديتاح 137اجلمعيدة العامددة  نتددائجنسدختني مطبددوعتني مدن علددى مجيددع الوفدود  ستحصدل

الوصددول إىل الوثيقددة علددى موقددع االحتدداد الربملدداين الدددويل بعددد أسددبوعني مددن اختتددام اجلمعيددة العامددة، عنددد ذلددك 
 .PDFلكرتونية كاملة بصيغة إميكن حتميل نسخة 

 :سانت بطرسربغاإلقامة يف -4
 االسدددددتقبال خدمدددددة مثدددددل ،سدددددانت بطرسدددددربغ يف الوفدددددود بإقامدددددة املتعلقدددددة اللوجسدددددتية االمدددددور يدددددعإىل مج بالنسدددددبة

 مددن روسديا االحتاديدة برملدان أنشدأه الدذ. املوقدع اسدتخدام الوفدود مدن يرجدى ذلدك، إىل ومدا الفندادق، وحجدوزات
 ..www.ipu137russia.org: التايل العنوان على 137 دددال اجلمعية أجل

 يف الوفدود إقامدة عدن تفاصديل ،روسديا االحتاديدة برملدان مدن بددعوة أرسلت اليت العامة، املعلومات وثيقة وتتضمن
 متاحددة  اإلنرتنددت، عددرب الفنددادق حلجددز خيددارات تتضددمن إضددافية، معلومدداتكمددا يددتم إتاحددة .  سددانت بطرسددربغ

 وندود. ممكدن وقدت أقدرب يف الفنددق حجدز طلبدات تقددمي جيدبو . املضديف للربملدان اإللكرتوين املوقع على أيضاً 
تكددداليف السدددفر الددددويل واإلقامدددة يف فدددإن االحتددداد الربملددداين الددددويل،  ممارسدددةمدددع  شدددياً االوفدددود أنددده مت تدددذكري مجيدددع

 الفنادق تتحملها مؤسساهتم.
 العندوان علدى روسديا االحتاديدة يف للربملدان الوطنيدة األماندة مدن إضدافية ومسداعدة معلومدات علدى احلصدول وميكن
 :التايل
  52 59 697 495 7 + هاتف . B ،26 دميرتوفكاشارع 
  40 98 697 495 7 + فاكس الربملان أمانة

  cfipo@yandex.ru بريد إلكرتوين 103426 موسكو،
  www.ipu137russia.org موقع إلكرتوين روسيا االحتادية

 
. التأشدرية علدى احلصدول وطلبدات اإلقامدة أمداكن حبجدز املتعلقدة املسدائل بشدأن املسداعدة الروسدي الربملدان ويقددم
 .الربملان إىل مباشرة املسائل هبذه املتعلقة الرسائل مجيع إرسال ينبغي ولذلك

     

http://www.ipu137russia.org/
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إىل  هنا أن تؤديأمالحظات من ش ورجائي إبداء أي ،مكررًا أملي أن حتقق  هذه املذكرة الفائدة املرجوة
 بالفعاليات الربملانية املختلفة.تطوير نوعية املذكرات املستقبلية املتعلقة 

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

 اجملموعة.
 افر احرتامي وتقدير.وتفضلوا بقبول و     

 
 
 


