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 القوات عمل في رصد البرلمان دور حول حلقة نقاش
  حفظ عمليات في المشاركة الوطنية المسلحة 

 المتحدة لألمم التابعة مالسال
 

 (صباحا   77011 الساعة حىت 9011 الساعة من) 7171 أكتوبر/ األول تشرين 71 الثالثاء
 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) ليت فانكشنالام قاعة

 
 توضيحيةمذكرة 

 

 معلومات أساسية
 يف اآلخككرو ها أعضككا   قككو يالككيت  األعضككاء الكك ول مسككاتا  علكك  تعتمكك  فهكك 0 ا  جيشكك املتحكك   األمكك  ال متلكك 
 ،السكال  حفك  عمليكا  مكن عمليكة ككلالتخطكيط ليكت   أ  وجيك . املتحك   األم  مع عملبال الوطنية خ ماهتا
 ج يكك   عمليككة إنشككاء إىل األمككن جملكك  فيهككا يكك عو مككر  كككل ويف ج يكك    حالككة كككل متطلبككا  تسككتويف حبيكك 

قكككوا  حفكك  السكككال  ل نشككرعمليككة  ككككل كككو ت أ  وجيككك . الب ايككة منكك  امكوناهتككك جتميككع جيككك  ،حلفكك  السككال 
واألنظمكككة  القككوم  األمككن سياسككة)"اخلكككام   الفصككل يفمككا و د  وأتهككا ال وليكككة، واملبككاد  القواعكك  متطابقككة مككع

 واملما سكا  واآلليكا  املبكاد 0 األمكن قطكا  علك  الربملانيكة الرقابكة 0الك وي الربملكاين االحتكاد كتيك  من"( ال ولية
 الضكككككوابط نظكككككا  إطكككككا  يف ،واملستحسكككككن املناسككككك  مكككككنمما سكككككا  احلوكمكككككة ا يككككك  ،  منظكككككو  ومكككككن. (7112)

خككا    املسككلحة القككوا  إشككرا  قككرا  يف للمشككا كة الفرصككة للربملككا  تككا ت   أ  واحلكومككة، الربملككا  بككن والتوازنككا 
 .البالد خا   القوا  ه ه أداء و ص  ،البالد

 

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول 71-71
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 :التالية األسئلة الجلسة وستتناول
 إمكانيكة لك يه  هكل ؟الكبالد خكا   إىل قكوا إ سكال عمليكة السكما  ب يف الربملانكا  ت عكى م ى أي إىل 

 املشا كة؟ قواع  حت ي  ميكنه  هلو  القوا ؟ إ سال مالءمة م ى تقيي 
 السال ؟ ببعثا  املتعلقة الربملانية اإلجراءا  من الربملانا  تستفي  م ى أي إىل 
 الوطنيكة املسكلحة للقكوا  ال ميقراطيكة املراقبكة لضما  ،اختاذها للربملانين ميكن اليت احمل د  اخلطوا  ما 

 املتح  ؟ لألم  التابعة السال  حف  عمليا  يف املشا كة
 

 :والنتائج المتوقعة اإلنجازات
 علك  واإلشكراف الربملكاين الرصك  تنفيك  تواجه اليت التح يا  مناقشة إىل التح ي ، وجه عل  ،ا لسةسته ف 
 يظهككر أ  وينبغك . املتحك   لألمكك  التابعكة السكال  حفكك  عمليكا  يف املشكا كة ،الوطنيككة املسكلحة القكوا  أعمكال

 مكن والتأكك  ،السال  حف  وبعثا  ،اإلنسانية للت خال  ال ميقراطية الشرعية إنفاذ إىل هت ف الرقابة ه ه أ 
 .القانونية األصولراع  من أ  ه ه العملية تو  ،املساءلة معايري أعل  اتبا 
 

 التنسيق
تمهي يكة مكن قبكل أعضكاء الالحظكا  امل وبعك . واخلكرباء الربملانين بن تفاعلية مناقشةعبا   عن  ا لسة ستكو 

 .واألجوبة ألسئلةاو  اآل اء لتبادل اجملال سي فسح ،فريق املناقشة
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monitoring the action of national armed forces 
participating in UN peacekeeping operations 
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nd

 floor), Parliamentary Centre 
 

Concept note 
 

Background  
 

The United Nations has no army: it depends on contributions from Member States which 
second members of their own national services to work with the UN. Each peacekeeping 
operation must be designed to meet the requirements of each new situation; and each 
time the Security Council calls for the creation of a new operation its components must be 
assembled from the very beginning. Every deployment has to be in accordance with 
international rules and principles, the most important of which are set out in Chapter 5 
(“National security policy and international regulations”) of the IPU handbook 
Parliamentary oversight of the security sector: Principles, mechanisms and practices 
(2003). From a good governance perspective, it is proper and advisable that, within the 
system of checks and balances between parliament and government, the parliament 
should have the opportunity to participate in the decision of engaging armed forces 
abroad, and to monitor the performance of these troops abroad. 
 
The session will address the following questions: 
 

 To what extent are parliaments involved in authorizing the dispatch of troops 
abroad? Do they have the possibility to assess the appropriateness of sending 
troops? Can they define the rules of engagement? 

 To what extent do parliaments make use of parliamentary procedures in 
connection with peace missions?  

 What specific steps can parliamentarians take to ensure democratic oversight of 
national armed forces participating in UN peacekeeping operations? 

 
Expected achievement and outcome:  
 

Specifically, the panel will aim to discuss the challenges to implementing parliamentary 
monitoring and oversight of the actions of national armed forces participating in UN 
peacekeeping operations. It should show that such oversight is aimed at enforcing the 
democratic legitimacy of humanitarian interventions and peacekeeping missions and at 
making sure that the highest standards of accountability as well as due process under the 
law are followed. 
 
Format  
 

The session will be an interactive discussion between parliamentarians and experts. After 
introductory remarks by the panellists, the floor will be open for an exchange of views, 
and for questions and answers. 
 
 


