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 ])Add.1  وA/61/L.6(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [
 

 التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل - ٦١/٦
 ،إن اجلمعية العامة 
 الــذي يقــيم، ٢٠٠٦أغســطس / آب١٦املــؤرخ  تقريــر األمــني العــام يفوقــد نظــرت  
علــى مــدى ألمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الــدويل  بــني اي واجلــوهرالواســع النطــاق  التعــاون
 ،)١(تنياملاضي السنتني

مها يف اجلمعيـة    ـ االحتـاد الربملـاين الـدويل وعمـ        اختـذها القرارات الـيت    ب يـط علمـا وإذ حت  
 ،حدةاملنظمة دعما لألمم املتهذه  هبا اضطلعتاليت العديدة األنشطة بالعامة و
جـزءا  يف األمـم املتحـدة، باعتبارهـا    الـيت تعقـد    السنوية ةانيلسات الربملاجل بوإذ ترحب  
األمــم املتحــدة مبناســبة انعقــاد دورات اجلمعيــة مقــر الــيت تــنظم يف األنشــطة  يف برنــامج امنتظمــ
الـيت ينظمهـا االحتـاد الربملـاين الـدويل بالتعـاون مـع             االجتماعـات الربملانيـة املتخصصـة        وب العامة،

 ،األمم املتحدةالرئيسية اليت تعقدها وتنظمها ناسبات املؤمترات وامليف سياق األمم املتحدة 
عـام   اتفاق التعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل ل       يف اعتبارها  تأخذوإذ   
 الذي أرسى أسس التعاون بني املنظمتني، )٢(١٩٩٦

القمـة العـاملي لعـام    مـؤمتر  نتـائج  و )٣(إعالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة        إىل   وإذ تشري  
 تعزيـز التعـاون بـني    مواصـلة  على عزمهم رؤساء الدول واحلكومات   ا فيه أعلن  يتال،  )٤(٢٠٠٥

_______________ 
 .، اجلزء الثالثA/61/256انظر  )١(
)٢( A/51/402املرفق ،. 
 .٥٥/٢القرار انظر  )٣(
 .٦٠/١القرار انظر  )٤(
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، االحتـاد الربملـاين الـدويل،      للربملانات  العاملية املنظمةاألمم املتحدة والربملانات الوطنية من خالل       
 املتحدة، صالح األمم عمل األمم املتحدة ويف سبيل التنفيذ الفعال إلميادين مجيعيف 

الـذي   ،٢٠٠٢نـوفمرب   / الثـاين  تشرين ١٩املؤرخ   ٥٧/٣٢ هاقرار إىل   وإذ تشري أيضا   
 فضـال  املشـاركة يف أعمـال اجلمعيـة العامـة بصـفة مراقـب،         إىل   دعي فيه االحتاد الربملاين الـدويل     

 تشـرين   ٨ املـؤرخ    ٥٩/١٩  و ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢١ املؤرخ   ٥٧/٤٧عن القرارين   
 ،٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 املعـــين الشخصـــيات البـــارزةفريـــق  بالتوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر وإذ حتـــيط علمـــا 
 انتظامـ ا أكثـر  بصـفة إشـراك الربملـانيني     خبصـوص    )٥(اجملتمع املدين واألمم املتحدة   العالقات بني   ب

 ،يف أعمال األمم املتحدة
أكـرب  لتقـدمي إسـهام برملـاين    يل الـدو لربملـاين   يبذهلا االحتاد ا اليت باجلهود   ترحب - ١ 

 املقدم هلا؛ يف األمم املتحدة وتعزيز الدعم
يف  املعقـود    )٦(املؤمتر العـاملي الثـاين لرؤسـاء الربملانـات         باستنتاجات   يط علما حت - ٢ 

ع مــؤمتر القمــة  بــالتزامن مــ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٩ إىل ٧ الفتــرة مــن يف مقــر األمــم املتحــدة 
 ؛٢٠٠٥العاملي لعام 

 األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل على مواصلة التعـاون الوثيـق يف             تشجع - ٣ 
 والقـانون   ، والتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة      ،ميادين السـالم واألمـن    يف  اصة  خب و شىت امليادين، 

الفوائد الكـبرية   واضعة يف االعتبار     والدميقراطية والقضايا اجلنسانية،     ، وحقوق اإلنسان  ،الدويل
 ؛)١(للتعاون بني املنظمتني اليت يشهد هبا تقرير األمني العام

 االحتاد الربملاين الدويل على مواصلة تعزيـز إسـهامه يف أعمـال اجلمعيـة               تشجع - ٤ 
 املــــؤرخ ٦٠/٢٨٦ يف القــــرار املتــــوخىتنشــــيطها، علــــى النحــــو   العامــــة، مبــــا يف ذلــــك   

من قبيـل جملـس حقـوق اإلنسـان          هليئات املنشأة حديثا  ، وفيما يتعلق با   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٨
 وجلنة بناء السالم؛

 االحتاد الربملاين الـدويل علـى القيـام بـدور نشـط يف دعـم اجمللـس                   أيضا تشجع - ٥ 
اصة يف تنفيذ املهام اجلديدة اليت أوكلها إليـه مـؤمتر القمـة العـاملي               وخباالقتصادي واالجتماعي،   

 ؛٢٠٠٥لعام 

_______________ 
 .Corr.1 و A/58/817انظر  )٥(
 .، املرفقA/60/398انظر  )٦(
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 صـندوق األمـم املتحـدة للدميقراطيـة    ق الشراكة املربم حـديثا بـني     باتفا ترحب - ٦ 
 واالحتاد الربملاين الدويل، وتتطلع إىل زيادة التعاون يف جمال الدميقراطية واحلكم الرشيد؛

 إىل مواصلة تنظيم اجللسة الربملانية السنوية الـيت تعقـد يف األمـم املتحـدة                تدعو - ٧ 
األمـم املتحـدة    ة املتخصصـة الـيت تـنظم يف سـياق اجتماعـات             وغريها مـن االجتماعـات الربملانيـ      

  باعتبارها مناسبات مشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل؛الرئيسية
 إىل تكثيـف مشـاركة االحتـاد الربملـاين الـدويل، حسـب االقتضـاء،         تدعو أيضا  - ٨ 

ا منظومـة األمـم املتحـدة وجملـس         يف إعداد االستراتيجيات على نطاق املنظومـة لكـي تنظـر فيهـ            
دعــم أكــرب تقــدمي ، بغيــة كفالــة يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنســيق الرؤســاء التنفيــذيني 

 وأكثر اتساقا من جانب الربملانات ألعمال األمم املتحدة؛
ـــرر - ٩  والســتني البنــد ثالثــة  ال أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا تقـ
 .“التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل”ن املعنوالفرعـي 

 ٣٩اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ أكتوبر/ تشرين األول٢٠

 


