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   ♲ الرجاء إعادة االستعمال

  
    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1 و A/65/L.11( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

ــاد       - ٦٥/١٢٣ ــة واالحتــ ــات الوطنيــ ــدة والربملانــ ــم املتحــ ــني األمــ ــاون بــ التعــ
  الدويل الربملاين

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 شهدالـذي يـ   )١(٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ٢٠املـؤرخ  يف تقرير األمني العـام  وقد نظرت     

علـى  ألمم املتحدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل    بني اواجلوهري القائم الواسع النطاق   التعاونعلى  
  تني، املاضيالسنتنيمدى 

 يف اجلمعيـة  تمـ االحتـاد الربملـاين الـدويل وعمـ      اختـذها القرارات اليت   ب يـط علمـا وإذ حت   
  مم املتحدة،املنظمة دعما لألهذه  ا اضطلعتاليت العديدة األنشطة بالعامة و
لمؤمتر العاملي الثالث لرؤساء الربملانات، مبا يف    ل بالوثيقة اخلتامية وإذ حتيط علما أيضا       

 )٢(ضمان املساءلة الدميقراطية على الصعيد العاملي من أجل الـصاحل العـام    ب اإلعالن املتعلق ذلك  
 بـدعم عمـل األمـم املتحـدة     الذي يعيد تأكيد التزام الربملانات الوطنية واالحتـاد الربملـاين الـدويل       

  ومواصلة بذل اجلهود من أجل سد الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية،
االحتـاد الربملـاين   تقريـر  الـواردة يف  توصـيات  الو باالسـتنتاجات وإذ حتيط علما كـذلك     

  ،)٣( عن كيفية تنظيم الربملانات عملها مع األمم املتحدةالدويل
يف األمـــم املتحـــدة، الـــيت تعقـــد  الـــسنوية ة الربملانيـــجبلـــسات االســـتماع وإذ ترحـــب  

مناســبات مــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الــدويل تــنظم أثنــاء انعقــاد   باعتبارهــا 
_______________

)١( A/65/382-S/2010/490.  
)٢( A/65/289املرفق األول ،.  
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(
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ــة،  ــة العام ــة املتخصــصة    وبدورات اجلمعي ــات الربملاني ــاد    االجتماع األخــرى الــيت ينظمهــا االحت
الرئيسية الـيت تعقـدها   ناسبات املؤمترات وامليف سياق   حدة  الربملاين الدويل بالتعاون مع األمم املت     

  ،األمم املتحدةوتنظمها 
 اتفاق التعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل لعـام         يف اعتبارها  تأخذوإذ    
  الذي أرسى أسس التعاون بني املنظمتني، )٤(١٩٩٦

ثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام  والو )٥(لأللفية إىل إعالن األمم املتحدة      وإذ تشري   
 تعزيـز التعـاون بـني    مواصـلة  علـى    عزمهم رؤساء الدول واحلكومات     ا فيه أعلن  يتال )٦(٢٠٠٥

مجيـع  ، االحتاد الربملـاين الـدويل، يف   منظمتها العامليةاألمم املتحدة والربملانات الوطنية من خالل       
  املتحدة، يذ الفعال إلصالح األمم عمل األمم املتحدة، مبا يف ذلك التنفميادين

الـذي   ٢٠٠٢نـوفمرب  / الثـاين تـشرين  ١٩املـؤرخ   ٥٧/٣٢ هـا  إىل قرار  وإذ تشري أيضا    
، دعــي فيــه االحتــاد الربملــاين الــدويل إىل املــشاركة يف أعمــال اجلمعيــة العامــة بــصفة مراقــب         

ــش٨ املــؤرخ ٥٩/١٩  و٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١ املــؤرخ ٥٧/٤٧والقــرارات  رين  ت
رخ  املــؤ٦٣/٢٤  و٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٢٠ املــؤرخ ٦١/٦  و٢٠٠٤نــوفمرب /الثــاين
  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨

 بالتعاون الوثيـق بـني االحتـاد الربملـاين الـدويل وجلنـة بنـاء الـسالم يف تعزيـز             وإذ ترحب   
  ت الوطنية يف جمال احلكم الرشيد،احلوار السياسي وبناء القدرا

جـدول أعمـال وإجـراءات     حتديـد  بإسهام االحتاد الربملاين الـدويل يف   حب أيضا وإذ تر   
  ده الس االقتصادي واالجتماعي،عمل منتدى التعاون اإلمنائي اجلديد الذي يعق

 الـــذي يقـــوم بـــه جملـــس    يف دعـــم العمـــل الربملانـــات اســـتمرار بأمهيـــة  تـــسلموإذ   
  اإلنسان، حقوق

لع ا االحتاد الربملـاين الـدويل يف جمـاالت املـساواة       باألعمال اليت يضط  أيضا   تسلموإذ    
بني اجلنسني ومتكني املرأة ومكافحة العنف ضد املرأة وبالتعـاون الوثيـق واملنـهجي بـني االحتـاد            
 الربملـاين الــدويل وهيئـات األمــم املتحــدة املعنيـة، مبــا يف ذلـك جلنــة وضــع املـرأة واللجنــة املعنيــة      

  أة،بالقضاء على التمييز ضد املر

_______________

)٤( A/51/402رفق، امل.  
  .٥٥/٢انظر القرار  )٥(
  .٦٠/١انظر القرار  )٦(
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 اخلطـط واالسـتراتيجيات الوطنيـة وضـمان     وضـع  بدور الربملانـات الوطنيـة يف  وإذ تقر     
  عن ذلك،ومسؤوليتها  ق املزيد من الشفافية واملساءلةحتقي

 يف الربملانـات  إسـهام  الـدويل لزيـادة   يبذهلا االحتاد الربملاين  اليت باجلهود   ترحب  - ١  
  األمم املتحدة وتعزيز الدعم املقدم هلا؛

بـشكل   األمم املتحدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل علـى مواصـلة التعـاون              تشجع  - ٢  
ميــادين الــسالم واألمــن والتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة  خباصــة يف يف شــىت امليــادين، و وثيــق

الفوائـد  واضـعة يف االعتبـار    اجلنسانية، واملسائلوالقانون الدويل وحقوق اإلنسان والدميقراطية   
  ؛)١(تعاون بني املنظمتني اليت يشهد ا تقرير األمني العامالكبرية لل
 االحتاد الربملاين الدويل على مواصلة تعزيز إسـهامه يف أعمـال اجلمعيـة             تشجع  - ٣  

ــى       ــق بعمليــة إصــالح األمــم املتحــدة واالتــساق عل ــك تنــشيطها، وفيمــا يتعل العامــة، مبــا يف ذل
  املنظومة؛ نطاق

 جلنة بنـاء الـسالم إىل مواصـلة العمـل بـشكل وثيـق مـع االحتـاد الربملـاين           تدعو  - ٤  
الدويل من أجل إشراك الربملانات الوطنية يف البلدان اليت هي قيد نظر اللجنة يف اجلهود الراميـة    

  إىل تعزيز احلكم الدميقراطي واحلوار الوطين واملصاحلة الوطنية؛ 
ى مواصـلة العمـل بـشكل وثيـق مـع منتـدى         االحتاد الربملاين الدويل علـ     تشجع  - ٥  

التعــاون اإلمنــائي واإلســهام بــشكل نــشط يف العمليــة الــيت يــضطلع ــا املنتــدى ويف وضــع           
أعمـال أوسـع نطاقـا للتعـاون، مبـا يف ذلـك يف سـياق العمليـة الراهنـة إلصـالح الــس            جـدول 

  االقتصادي واالجتماعي؛
 مواصـلة بـذل جهـوده حلـشد دعـم      االحتاد الربملـاين الـدويل علـى   تشجع أيضا     - ٦  

حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول املوعــد       مــن أجــل العمــل  حثهــا علــى  والربملانــات 
  ؛٢٠١٥ املستهدف وهو عام

هيئـات  نظـام  االحتـاد الربملـاين الـدويل علـى تعزيـز إسـهامه يف            تشجع كـذلك      - ٧  
وخباصــة فيمــا يتــصل   جملــس حقــوق اإلنــسان،   و األمــم املتحــدة املنــشأة مبوجــب معاهــدات    

باالســتعراض الــدوري الــشامل ملــدى وفــاء الــدول األعــضاء بااللتزامــات والتعهــدات يف جمــال   
  حقوق اإلنسان؛

هيئـة  ( بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة    للمساواة ةاألمم املتحدة اجلديد  هيئةتدعو    - ٨  
ويل يف جمـاالت مـن قبيـل    إىل العمل بصورة وثيقة مع االحتاد الربملـاين الـد    ) األمم املتحدة للمرأة  

متكني املرأة وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين على الصعيد املؤسـسي ودعـم الربملانـات يف تعزيـز      
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قـرارات األمـم املتحـدة    التشريعات املراعيـة لنـوع اجلـنس ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة وتنفيـذ              
  املتخذة يف هذا الصدد؛

دة املساعدة على تطوير التعاون الوثيـق  االحتاد الربملاين الدويل على زيا  تشجع    - ٩  
 تعزيز القدرات الربملانيـة وتوطيـد   يشملبني األمم املتحدة والربملانات على الصعيد الوطين، مبا        

  عات الوطنية وااللتزامات الدولية؛سيادة القانون واملساعدة على حتقيق االتساق بني التشري
عية يف الوفـود الوطنيـة املوفـدة إىل    بتزايد إشراك أعضاء اهليئات التـشري ترحب    - ١٠  

اجتماعات ومناسبات األمم املتحدة الرئيـسية، حـسب االقتـضاء، وتـدعو الـدول األعـضاء إىل         
  مواصلة اتباع هذه املمارسة بطريقة أكثر انتظاما ومنهجية؛

 إىل مواصلة تطـوير جلـسات االسـتماع الربملانيـة الـسنوية الـيت تعقـد يف         تدعو  - ١١  
ة باعتبارها مناسبة مشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الـدويل وإىل تعمـيم    األمم املتحد 

  التقرير عن موجز جلسات االستماع باعتباره وثيقة من وثائق اجلمعية العامة؛
االحتـاد الربملـاين الـدويل بـصورة أكثـر منهجيـة يف تنظـيم        مـع  رك تأن تـش  تقرر    - ١٢  

ــسية ل  ــة الرئي ــات التداولي ــة وإدمــاج عنــصر  اســتعراض االة وألمــم املتحــدالعملي لتزامــات الدولي
  ؛واملشاركة فيهابرملاين فيها 

 باالقتراح املتعلق بإجراء تبادل آراء سنوي منتظم بني جملـس الرؤسـاء            ترحب  - ١٣  
 واإلدارة العليـا لالحتـاد الربملـاين الـدويل مـن       يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنـسيق      التنفيذيني  

زيادة االتساق بني عمل املنظمتني واحلصول علـى أقـصى قـدر ممكـن مـن الـدعم الربملـاين        أجل  
  شراكة استراتيجية بني املنظمتني؛لألمم املتحدة واملساعدة على إقامة 

بالدور الفريد للربملانات الوطنية يف دعم عمل األمـم املتحـدة،     تسليما،  تقــرر  - ١٤  
 بــني التفاعـل ” بعنــوان بنـدا والــستني الـسادسة  ورا أن تـدرج يف جـدول األعمــال املؤقـت لــد   

  .“واالحتاد الربملاين الدويلوالربملانات الوطنية األمم املتحدة 
  ٦٤اجللسة العامة 

  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٣
  




