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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.26( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل - ٦٣/٢٤
 ،إن اجلمعية العامة 
شهدالـذي يــ )١(٢٠٠٨أغـسطس/ آب٨املـؤرخ تقريـر األمـني العــاميفوقـد نظـرت 

علـىألمم املتحدة واالحتـاد الربملـاين الـدويلبني اواجلوهري القائمالواسع النطاق التعاونعلى
 تني،املاضي السنتنيمدى

مها يف اجلمعيـةـ االحتـاد الربملـاين الـدويل وعمـاختـذهاالقرارات الـيتب يـط علمـاوإذ حت 
 ،حدةاملنظمة دعما لألمم املتهذه ااضطلعتاليتالعديدةاألنشطةبالعامة و

يف األمــم املتحــدة، باعتبارهــاالــيت تعقــد الــسنويةةلــسات الربملانيــاجل بوإذ ترحــب 
ــم املتحــدة واالحتــاد ــني األم ــشتركة ب ــدويل مناســبات م ــاين ال ــادالربمل ــاء انعق ــنظم أثن دورات ت

الــيت ينظمهــا االحتــاد الربملــاين الــدويلاالجتماعــات الربملانيــة املتخصــصة وباجلمعيــة العامــة،
األمـمالرئيسية اليت تعقدها وتنظمهـاناسباتاملؤمترات وامليف سياقةبالتعاون مع األمم املتحد

 ،املتحدة
عـام اتفاق التعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل ل يف اعتبارهاتأخذوإذ 

 الذي أرسى أسس التعاون بني املنظمتني، )٢(١٩٩٦
قة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـاموالوثي )٣(لأللفيةإعالن األمم املتحدة إىلوإذ تشري 

 تعزيـز التعـاون بـنيمواصـلة علـىعـزمهم رؤساء الدول واحلكوماتا فيهأعلن يتال )٤(٢٠٠٥

_______________

)١( A/63/228-S/2008/531و Corr.1الفرع الثالث ،. 
)٢( A/51/402املرفق ،. 
 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
 .٦٠/١انظر القرار )٤(



A/RES/63/24

2

، االحتـاد الربملـاين الـدويل، للربملانات العامليةاملنظمةاألمم املتحدة والربملانات الوطنية من خالل
 املتحدة، ذلك التنفيذ الفعال إلصالح األمم عمل األمم املتحدة، مبا يفميادينمجيعيف
الـذي ٢٠٠٢نـوفمرب/ الثـاينتـشرين ١٩املـؤرخ ٥٧/٣٢ هـاقرار إىلوإذ تشري أيضا 

 املـــشاركة يف أعمــال اجلمعيـــة العامــة بـــصفة مراقـــب إىلدعــي فيـــه االحتــاد الربملـــاين الــدويل
ــشرين٨ؤرخ املــ٥٩/١٩  و٢٠٠٢نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢١ املــؤرخ٥٧/٤٧القــراراتو  ت

 ،٢٠٠٦أكتوبر/ تشرين األول٢٠ املؤرخ٦١/٦  و٢٠٠٤نوفمرب/الثاين
 بالتعاون الوثيـق بـني االحتـاد الربملـاين الـدويل وجلنـة بنـاء الـسالم يف تعزيـزوإذ ترحب 

 احلوار السياسي وبناء القدرات الوطنية يف جمال احلكم الرشيد،
لدويل يف صياغة جـدول أعمـال وإجـراءات بإسهام االحتاد الربملاين اوإذ ترحب أيضا 

 عمل منتدى التعاون اإلمنائي اجلديد الذي نظمه الس االقتصادي واالجتماعي،
 للعمـل الـذي يقـوم بـه جملـس حقـوقا مستمرادعمالربملانات بأمهية تقدميوإذ تسلم 

 اإلنسان،
يف الربملانـاتإسـهام لزيـادةالـدويللربملاين يبذهلا االحتاد االيت باجلهودترحب - ١ 

 املقدم هلا؛ األمم املتحدة وتعزيز الدعم
 األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل على مواصلة التعـاون الوثيـق يفتشجع - ٢ 

ميــادين الـسالم واألمــن والتنميـة االقتــصادية واالجتماعيـة والقــانونيفخباصـة وشـىت امليــادين،
الفوائـد الكـبريةواضـعة يف االعتبـاراجلنـسانية، واملـسائلةالدويل وحقوق اإلنسان والدميقراطي

 ؛)١(للتعاون بني املنظمتني اليت يشهد ا تقرير األمني العام
 االحتاد الربملاين الدويل على مواصلة تعزيز إسـهامه يف أعمـال اجلمعيـةتشجع - ٣ 

عملية إصالح األمم املتحـدة واالتـساق علـى نطـاقوفيما يتعلق بتنشيطها،العامة، مبا يف ذلك
 املنظومة؛

 جلنة بنـاء الـسالم إىل مواصـلة العمـل بـشكل وثيـق مـع االحتـاد الربملـاينتدعو - ٤ 
نظر اللجنة يف اجلهود الراميـةاليت هي قيدالدويل من أجل إشراك الربملانات الوطنية يف البلدان

  لوطين واملصاحلة الوطنية؛إىل تعزيز احلكم الدميقراطي واحلوار ا
 االحتاد الربملاين الدويل علـى مواصـلة العمـل بـشكل وثيـق مـع منتـدىتشجع - ٥ 

 جـدولوضـعاملنتـدى ويفالـيت يـضطلع ـاعمليةالالتعاون اإلمنائي واإلسهام بشكل نشط يف
 لتعاون؛ل  أوسع نطاقاأعمال
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يف جملــس حقــوق ســهامهإ االحتــاد الربملــاين الــدويل علــى تعزيــزتــشجع أيــضا - ٦ 
ــاء الــدول األعــضاء الــشامل ملــدىاالســتعراض الــدوريباصــة يف مــا يتــصلخباإلنــسان، و   وف

 والتعهدات يف جمال حقوق اإلنسان؛لتزاماتباال
 بتزايد إشراك أعضاء اهليئات التـشريعية يف الوفـود الوطنيـة املوفـدة إىلترحب - ٧ 

، حـسب االقتـضاء، وتـدعو الـدول األعـضاء إىلاجتماعات ومناسبات األمم املتحدة الرئيـسية
 سة بطريقة أكثر انتظاما ومنهجية؛مواصلة اتباع هذه املمار

ــدعو - ٨  ــمت ــيت تعقــد يف األم ــسنوية ال ــة ال ــسات الربملاني  إىل مواصــلة تنظــيم اجلل
املتحــدة باعتبارهــا مناســبة مــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الــدويل وإىل تعمــيم

 لتقرير عن موجز اجللسات باعتباره وثيقة من وثائق اجلمعية العامة؛ا
 بني جملـس الرؤسـاءمنتظمسنويآراء باالقتراح املتعلق بإجراء تبادلترحب - ٩ 

 مـنالحتـاد الربملـاين الـدويللالعليـا واإلدارة يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنـسيقالتنفيذيني
احلصول علـى أقـصى قـدر ممكـن مـن الـدعم الربملـاينو ل املنظمتني عمبني االتساقأجل زيادة

 لألمم املتحدة؛
 ،، اعترافا بالدور الفريد للربملانات الوطنية يف دعم عمـل األمـم املتحـدةتقــرر - ١٠ 

التعــاون بــني” بعنــوان بنــداوالــستنياخلامــسةأن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا
 .“الربملاين الدويلاألمم املتحدة واالحتاد

 ٥٣اجللسة العامة
 ٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين١٨

 


