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وسُيعرض عةى املشاركني   املنردى جادول األعماال املؤقات الاوارد   ااوث الوثي ا  كا   -2
 ينظروا فية تغرض إقرارث. ويرد   املرفق جدوٌل زمن مؤقت ألعمال الدورة.

 الة   االفرراقي   
تبيااط كاٌل مان ميواا  األمام يُديل ر ين جمةن ق ون اان اط تبياط افرراق ، مث ياديل  -2

 املرحدة ال امي  حل ون اان اط ور ين املنردى.

 الوثا ق  
سااااااااااااااااااررا  ليااااااااااااااااااع وثااااااااااااااااااا ق الاااااااااااااااااادورة عةااااااااااااااااااى الصاااااااااااااااااايح  الشاااااااااااااااااابكي  الرالياااااااااااااااااا :  -4

www.ohchr.org/democracyforum. 

 قة اا الن اش  
مااا  لةموااااايع املدرجااا    جااادول األعماااال، ُ ااارى مناقشااا  ميروقااا -5   تعاااد العاااروض امل دم

 يُدعى ليع املشاركني إىل اادالء تدلوام فيفا اسرناداق إىل قا م  املرحدثني.

البرلمانااااا تاعتبارااااا الجفااااا الئاعلاااة الرييساااية إلااان تعليااال حقاااوق اإلنساااان والديمقراطياااة  -2 
 وسيادة القانون

وط تاااؤدل الربملانااااا دوراق أساساااياق   تعزياااز ق اااون اان ااااط والد  را يااا  وسااايادة ال اااان -6
تاعرباراا اهليئاا املخرص  ت ن الرشريعاا، ومراقب  تصرفاا ال اةة  الرنييويا ، ويثيال الشاعو  
اليت تنرخبفا. وسرتكز املناقشاا عةى مدى حتةا  الربملانااا تال ادرة واالسارعداد الالزماني لكيالا  

ا فيفاااا امرثاااال تشاااريعاا الااادول اللرزاماحاااا   جماااال ق اااون اان ااااط، وعةاااى احلااااالا الااايت أد
 الربملاناا دوراق فعاالق توجة خاص   اوا الصدد ومدى فعالي  اوا الدور.

اااااع  اااااا الربملانااااااا را ااااا  ال ياسااااااا  -7 وساااارحدد املناقشااااااا ارةااااا  الةرا اااااق الااااايت ُليا
لةم ااااااءل . وساااااينظر املشااااااركوط   إمكانيااااا  تعزياااااز قليااااااا الرقاتااااا  الربملانيااااا  ال ا مااااا ،   ااااااوء 

   اوا اجملال.املمارساا املبركرة 
وسربحث املناقشاا العمل الادويل الاول يؤدياة الربملاانيوط   تعثااا مراقبا  االنرخاتااا  -2

ساربحث امل ااع  الدتةوماساي  الربملانيا  الايت تباوهلا تعاا املنظمااا  ورصد ق ون اان اط، كما
 الربملاني .

ع باااا قااد ينعفااا ماان وقااد تواجااة الربملاناااا عاادداق ماان الع باااا   أداء مفامفااا، وااا   -9
فيفاا  أداء تةك املفام تيعالي . وسرريح الدورة أيياق فرص ق السركشاف وتاوليل ااوث الع بااا،  اا
املعراااا   الرميياااز وأوجاااة الريااااوا اهليكةيااا  الااايت تاااؤثر عةاااى قااادرة الن ااااء واجملموعااااا املفمشااا  أو

ترملانيا . وسارتكز املناقشااا  لةرمييز عةى املشارك    عمل الربملاناا وعةى الرتشاح لشاغل م اعاد
 عةى ال بل الكيية  جبعل الربملاناا أكثر مشوالق ويثيالق لميع أفراد الشعو  اليت لدمفا.

وسيجيل املشاركوط اليكر   ارورة يرع النوا  الربملانيني ا ون اان ااط املكيولا  هلام  -01
والد  را ياااا  وساااايادة ال ااااانوط. وساااارنظر تاعربااااار شلااااك شاااار اق أساسااااياق لرعزيااااز ق ااااون اان اااااط 
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املناقشااا   الراداتا املرخااوة حلمايا   ارسا  الربملااانيني ق اون اان ااط املكيولاا  هلام، وسااربحث 
 الرداتا األخرى اليت  كن الاشاا   اوا الصدد.

البرلمانااااا إلااان مواجفاااة التحااادياا العالمياااة الماإللاااة اماااار حقاااوق اإلنساااان والديمقراطياااة  -3 
 وسيادة القانون

ساارناقه اااوث الاادورة الاادور احلاساام الااول تؤديااة الربملاناااا   اااوء الرحاادياا العاملياا   -00
  شلاك الرحادياا الاايت تاؤثر عةااى  املاثةا  أماام ق ااون اان ااط والد  را يا  وساايادة ال اانوط،  ااا

رحادياا الايت تعارتض املؤس اا واملبااد  الد  را يا  واملشااكل الايت تةرقفاا اهلجارة الماعيا  وال
 سبيل الرنمي  امل ردام .

فياا  أوقاااا االن  ااام والصااران،  كاان أط تعاازز الربملاناااا ال اايم األساسااي  الداعياا  إىل  -02
االقارتام واحلاوار وتوافااق اآلراء. وسايبحث املشاااركوط ال ابل الاايت  كان أط ترصاادى  اا الربملاناااا 

العامااااا ، والسااااارخدام ا ةاااااا  امليعااااام تالكراايااااا ، ماااااربر عةاااااى احلريااااااا  لة ياااااود امليرواااااا  تاااااال
 ولالعرداءاا اليت ت رفدف الصحييني، ولرزايد النزع  الشعبوي .

وساارتكز املناقشاااا عةااى م ااؤولي  الربملاناااا عاان الرصاادل لالعرااداءاا الاايت ت اارفدف  -02
ن معالااا  الد  را يااا  وسااايادة ال اااانوط، وعااان  ايااا  اجملرمعااااا ال اااةمي  والعادلااا  والشاااامة ، وعااا

ت ةُااا احليااز املرااا  لةمجرمااع املاادين. وساايبحث املشاااركوط الةري اا  الاايت  كاان  ااا لةربملاناااا أط 
 مؤس اا الدول  وتعززاا. تُعيد تناء الث     الد  را ي  و 

وسرنظر املناقشاا   ال ابل الايت  كان  اا لربملانااا البةاداط امليايي  وتةاداط املنشا  أط  -04
ياارتبهب  ااا ماان حتاادياا    أ اار سياساااا اجاارة فعالاا  وأط ترصاادى تكياااءة ملااا ترعاااوط   واااع

 جمال ق ون اان اط وسيادة ال انوط.
تالادور األساسا  الاول تؤدياة الربملانااا  2121 وقد أقرا خة  الرنمي  امل ردام  لعاام -05

عةااااى مشااااارك   الو نياااا    تنييااااو أاااااداف الرنمياااا  امل ااااردام  تنييااااواق فعاااااالق. وساااارتكز املناقشاااااا
إىل سياساااا يةياا   2121 ترلاا  خةاا  عااام الربملاناااا   تنييااو أاااداف الرنمياا  امل ااردام  و 

 ل  احلكوماا عن الوفاء تالرزاماحا   اوا الصدد. وو ني  وإقةيمي ، وكولك   م 

 تعاون البرلماناا مع جفاا اخرى: ال من مجال لليادة التعاون؟ -4 
ياف  وخااااااع  لةم اااااءل  وعمةياااااا صاااانع قاااارار قا ماااا  عةااااى يعااااد وجااااود مؤس اااااا شاااا -06

غااع عنااة ارساااء دعااا م الد  را ياا  وإعمااال ق ااون اان اااط.  املشااارك  وشااامة  لةجميااع أمااٌر ال
ويشااااررب الربملااااانيوط تشااااكل مرزايااااد، تصاااايرفم  ثةاااا  الشااااع ، أصااااحا  املصااااةح  اآلخاااارين   

عاااال الربملاناااااا أكثاااار شاااايافي  وانيراقاااااق، عمةفاااام. وسااااينظر املشاااااركوط   املمارساااااا ال ا ماااا  ل
 ال بل اليت  كن أط حت ن  ا الربملاناا الرياعل مع مؤس اا الدول  األخرى. و 
وسااااربحث املناقشاااااا الرعاااااوط تااااني الربملاناااااا واملؤس اااااا الو نياااا  حل ااااون اان اااااط.  -07

كيالااا  مراعااااة   وسااايبحث املشااااركوط أييااااق ال ااابل الااايت  كااان أط ت ااافم  اااا ااااوث املؤس ااااا  
الربملاناا ق ون اان اط   سيان عمةي  سن ال وانني. وسيوىل االارماام أييااق إىل الةرا اق الايت 
نُياااوا  اااا املبااااد  املرعة ااا   ركاااز املؤس ااااا الو نيااا  لرعزياااز ق اااون اان ااااط و ايرفاااا  مبااااد  

 حل ون اان اط. تارين( ومباد  تةغراد تش ط العالق  تني الربملاناا واملؤس اا الو ني 
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ويعاااد وجاااود جمرماااع مااادين نشاااهب أقاااد العناصااار األساساااي  ارسااااء دعاااا م الد  را يااا .  -02
وساارتكز املناقشاااا عةااى الرعاااوط تااني منظماااا اجملرمااع املاادين والربملاناااا، وسااررناول عةااى وجااة 
  الرحديااد ال اابل الاايت  كاان  ااا لةمجرمااع املاادين أط ي اااعد   واااع جاادول األعمااال الرشااريع

 تشجيع الربملاناا عةى الدفان عن قيايا ق ون اان اط. و 
وسررةرن املناقشاا إىل العالق  تني الربملاناا وال ةة  ال يا ي ، وال بل اليت  كن  ا  -09

يكياال  اياا  ق ااون اان اااط وساايادة ال ااانوط  هلاااتني املؤس اارني أط تكماال إقاادا ا األخاارى  ااا
 ليرفما   الوقت شاتة. اي ق أفيل، مع اقرتام اسر ال

 تحسين مشاركة البرلماناا إلن اآللياا الدولية لحقوق اإلنسان -5 
سرتكز املناقشاا عةاى الراداتا الالزما  لياماط مشاارك  الربملانااا الو نيا  وااقةيميا     -21

أعمااال جمةاان ق ااون اان اااط وقلياتااة مشااارك ق منظةماا  وُمنرظاماا . وساايجيل املشاااركوط اليكاار   
سااابل تعزياااز أوجاااة الرااانزر تاااني الربملانااااا واالسااارعراض الااادورل الشاااامل، وشلاااك   ااااوء أقاااد  
دراساااااااا  أعاااااااادحا ميواااااااااي  األماااااااام املرحاااااااادة ال ااااااااامي  حل ااااااااون اان اااااااااط عاااااااان اااااااااوا املواااااااااون 

 A/HRC/38/25 وكااولك   اااوء مشاااريع املباااد  امل رتقاا  تشاا ط الربملاناااا وق ااون اان اااط ،)
ول(. وسيناقه املشاركوط أيياق سبل الرعااوط تاني الربملانااا وااجاراءاا  املرجع ني ة، املرفق األ

 ا اص  الراتع  لةمجةن وا ياراا املراق  لزيادة اوا الرعاوط.
وسااايحدد املشااااركوط تاااداتا مةموسااا  لزياااادة الرعااااوط تاااني الربملانااااا وايئااااا معاااااداا  -20

ث اهليئااا، ت ابل منفاا إنشااء قليااا ق ون اان اط من أجل تنيياو الروصاياا الصاادرة عان ااو
 و ني  لإلتالغ واملراتع .

وساايجيل املشاااركوط اليكاار   العماال الااول تؤديااة املنظماااا الربملانياا  الدولياا  وااقةيمياا   -22
  جماااال ق اااون اان ااااط. وسااايناقه املشااااركوط عةاااى وجاااة ا صاااوص املباااادراا الناجحااا  الااايت 

ارماااام الاااول تولياااة الربملانااااا الو نيااا  ل ياااايا ق اااون الاااوحا ااااوث املنظمااااا  ااادف تعزياااز اال
 اان اط.

وسيبحث املشاركوط إمكاني  زيادة مشاارك  الربملاانيني، إىل جانا   ثةا  احلكومااا،    -22
 الرياوض عةى الصكورب الدولي  حل ون اان اط.

 مالحظاا ختامية -6 
 ت رشرف امل ر بل.سيديل ر ين املنردى  القظاا خرامي  وسي دم م رتقاا  -24
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 المرإلق

 الجدول اللمنن ألعمال الدورة  
 2102تشرين الثاين/نوفمرب  22ا مين، 
 11/02إىل ال اع   11/05من ال اع   11/02إىل ال اع   11/01من ال اع  

افرراااااا  الااااادورة الثانيااااا  لةمنرااااادى املعااااان ا اااااون اان ااااااط 
 والد  را ي  وسيادة ال انوط

ومالقظاااا افرراقياا  يااديل  ااا ر ااين كةماا  ترقياا   •
 جمةن ق ون اان اط

مالقظاااا تااديل  ااا ميوااا  األماام املرحاادة ال ااامي   •
 حل ون اان اط

 مالقظاا يديل  ا ر ين املنردى •
الربملاناااااا تاعرباراااااا الفاااااا الياعةاااا  الر ي ااااي    تعزيااااز 

 ق ون اان اط والد  را ي  وسيادة ال انوط

مواجفاااا  الرحاااادياا العاملياااا  املاثةاااا  الربملاناااااا   
 أمام ق ون اان اط والد  را ي  وسيادة ال انوط

 
 2102تشرين الثاين/نوفمرب  22المع ، 

 11/02إىل ال اع   11/05من ال اع   11/02إىل ال اع   11/01من ال اع  
تعاااوط الربملانااااا ماااع جفاااا أخااارى: اااال ماان جماااال لزياااادة 

 الرعاوط؟
الربملانااااا   اآلليااااا الدوليااا  حت اااني مشاااارك  
 حل ون اان اط

 مالقظاا خرامي 
    

 


