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            �    لرجاء إعادة االستعمالا

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/66/L.45( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

ــاد       - ٦٦/٢٦١ ــة واالحتــ ــات الوطنيــ ــدة والربملانــ ــم املتحــ ــني األمــ ــاون بــ التعــ
  الدويل الربملاين

  
  ،إن اجلمعية العامة  

ــد نظــرت     ــني وق ــر األم ــاميف تقري ــذي يــ )١( الع ــى  ال ــاونشهد عل ــاق   التع الواســع النط
  تني، املاضيالسنتنيعلى مدى  الربملاين الدويل واالحتادألمم املتحدة بني ااجلوهري القائم و

 يف اجلمعيـة  تمـ االحتـاد الربملـاين الـدويل وعمـ     اختـذها القرارات الـيت    ب يـط علمـا وإذ حت   
  املنظمة دعما لألمم املتحدة،هذه  ا اضطلعتاليت العديدة األنشطة بالعامة و

ــائقأيــضا وإذ حتــيط علمــا     ــة بالوث ــات   اخلتامي ــة لرؤســاء الربملان ــيت  للمــؤمترات العاملي ال
ــام و٢٠٠٠ عــاميف  عقــدت ــك  ٢٠١٠ عــام و٢٠٠٥ ع ــا يف ذل ــضمان  اإل، مب ــق ب عــالن املتعل

 أعيـد فيـه    الـذي    )٢(٢٠١٠عـام   ل املساءلة الدميقراطية على الصعيد العاملي من أجل الصاحل العـام         
 األمـم املتحـدة ومواصـلة       عمـل االحتـاد الربملـاين الـدويل بـدعم         تأكيد التزام الربملانـات الوطنيـة و      

  بذل اجلهود من أجل سد الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية،

  اتفاق التعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل لعـام              يف اعتبارها  تأخذوإذ    
  الذي أرسى أسس التعاون بني املنظمتني، )٣(١٩٩٦

 والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العـاملي لعـام        )٤(لأللفية املتحدة إىل إعالن األمم     وإذ تشري   
 تعزيـز التعـاون بـني     مواصـلة  علـى     عـزمهم  رؤساء الدول واحلكومات  فيها   أعلن  يتال )٥(٢٠٠٥

_______________ 

)١( A/66/770.  

)٢( A/65/289املرفق األول ،.  

)٣( A/51/402املرفق ،.  

  .٥٥/٢انظر القرار  )٤(

  .٦٠/١انظر القرار  )٥(
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مجيـع  ، االحتاد الربملـاين الـدويل، يف        منظمتها العاملية األمم املتحدة والربملانات الوطنية من خالل       
   عمل األمم املتحدة،ادينمي

الـذي   ٢٠٠٢نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ١٩املـؤرخ    ٥٧/٣٢ هـا  إىل قرار  وإذ تشري أيضا    

 دعـــي فيـــه االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل إىل املـــشاركة يف أعمـــال اجلمعيـــة العامـــة بـــصفة مراقـــب 

 تــشرين ٨ املــؤرخ ٥٩/١٩ و ٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١ املــؤرخ ٥٧/٤٧والقــرارات 

 املـؤرخ   ٦٣/٢٤ و   ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠ املـؤرخ    ٦١/٦ و   ٢٠٠٤نـوفمرب   /الثاين

  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨

 الــذي ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٣ املــؤرخ ٦٥/١٢٣قرارهــا إىل  تــشريوإذ   

بـصورة أكثـر    مـع االحتـاد الربملـاين الـدويل         أن تـشترك  قررت فيه اجلمعية العامة، يف مجلة أمور،        

 العمليـات التداوليـة الرئيـسية لألمـم املتحـدة واسـتعراض االلتزامـات الدوليـة                 تنظـيم يف  جية  منه

  ، القرارمرة أخرى ذلك، وإذ تؤيد وإدماج عنصر برملاين فيها واإلسهام فيها

 يف األمـــم املتحـــدة  للربملانـــات الـــيت تعقـــد جبلـــسات االســـتماع الـــسنويةوإذ ترحـــب  

 األخـرى الـيت ينظمهـا االحتـاد الربملـاين الـدويل بالتعـاون مـع                 االجتماعات الربملانية املتخصـصة   و

  ،األمم املتحدةاليت تعقدها  الرئيسية تناسبااملوؤمترات املاألمم املتحدة يف سياق 

هيئـات األمـم املتحـدة      و االحتاد الربملـاين الـدويل     املتزايد بني   بالتعاون وإذ ترحب أيضا    

مـن أجـل   جملس حقوق اإلنـسان،  ودى التعاون اإلمنائي  ومنتجلنة بناء السالم   وخباصة،  اجلديدة

ــرام احلــوار الــوطين واملــصاحلة  احلكــم الــدميقراطي و املتمثلــة يف األهــداف املــشتركة دعــم واحت

  ،فعالية التنمية وتعزيز تعزيزها وحقوق اإلنسان

 يـضطلع ـا االحتـاد الربملـاين الـدويل يف جمـاالت       الـيت باألعمال وإذ تسلم بوجه خاص    

ساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة وبالتعـاون الوثيـق بـني االحتـاد           امل

الربملاين الدويل وهيئات األمـم املتحـدة املعنيـة، مبـا يف ذلـك هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني                        

  وجلنة وضع املرأة،) هيئة األمم املتحدة للمرأة(اجلنسني ومتكني املرأة 

تعاون الفعال بني اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة والربملانـات    بال تنوهوإذ    

  ، تنظيم االستعراض الوطين لاللتزامات الدوليةيفالوطنية واالحتاد الربملاين الدويل 

بــــدور الربملانــــات الوطنيــــة يف وضــــع اخلطــــط واالســــتراتيجيات الوطنيــــة وإذ تقــــر   

 ساءلة علــى كـــل مــن الـــصعيدين الــوطين والـــدويل   مــن الـــشفافية واملــ   مزيـــدحتقيــق   وضــمان 

  ، ذلكعنسؤوليتها مبو
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  يف الربملانـات  إسـهام    الـدويل لزيـادة    االحتاد الربملاين    يبذهلا اليت باجلهود   ترحب  - ١  

  األمم املتحدة وتعزيز الدعم املقدم هلا؛

بــشكل  العمــل األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الـدويل علــى مواصــلة  تـشجع   - ٢  

 الــسالم واألمــن والتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة ميــادينخباصــة يف  يف شــىت امليــادين، وقوثيــ

واضــعة يف ، املتعلقــة بنــوع اجلــنس  واملــسائلوالقــانون الــدويل وحقــوق اإلنــسان والدميقراطيــة  

  ؛)١(الفوائد الكبرية للتعاون بني املنظمتني اليت يشهد ا تقرير األمني العاماالعتبار 

 االحتاد الربملاين الدويل على مواصلة تعزيـز إسـهامه يف أعمـال اجلمعيـة              تشجع  - ٣  

 إصالح األمم املتحدة واالتـساق علـى     بعملية ةعلقلعامة، مبا يف ذلك تنشيطها، ويف املسائل املت       ا

  املنظومة؛ نطاق

هــود حلــشد  اجلذل االحتــاد الربملــاين الــدويل علــى مواصــلة بــ     تــشجع أيــضا    - ٤  

 وهــو عــام احملــددلعمــل مــن أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول املوعــد   الربملانــات ل

  اجليل التايل من األهداف اإلمنائية العاملية؛ وضع يف إلسهاملو ٢٠١٥

ــة يف  ب ترحــب  - ٥   ــة املتمثل ــود     املمارس ــشريعية يف الوف ــات الت ــضاء اهليئ ــراك أع إش

ــدة إىل  ــة املوف ــسية ناســباتاملجتماعــات والا الوطني ــيت تعقــدها الرئي  األمــم املتحــدة، حــسب   ال

ــا        ــر انتظام ــة أكث ــاع هــذه املمارســة بطريق ــدول األعــضاء إىل مواصــلة اتب ــدعو ال ــضاء، وت االقت

  ومنهجية؛

 بـشكل منـتظم    سـبل للعمـل   إجيـاد    مواصلة النظر يف    الدول األعضاء إىل   تدعو  - ٦  

أسـوة   العمليـات الدوليـة الرئيـسية     مـشاركة الربملانـات يف    سري  تي على الربملاين الدويل  مع االحتاد 

 يف الفتـرة  ، تركيـا، يف اسـطنبول   الـذي عقـد    املعين بأقـل البلـدان منـوا          األمم املتحدة الرابع   مبؤمتر

  ؛٢٠١١مايو / أيار١٣ إىل ٩من 

 يف األمـم     للربملانـات الـيت تعقـد      أن تكون جلسة االسـتماع الـسنوية      إىل   تدعو  - ٧  

بعمليات األمم املتحدة الرئيسية، مبـا يف ذلـك التحـضري للمـؤمترات العامليـة،           أكثر وثاقة  املتحدة

  يف إثراء هذه املداوالت من منظور برملاين؛ مبا يساعد

هيئــات يف نظــام مــسامهة برملانيــة  تــوفري االحتــاد الربملــاين الــدويل علــى تــشجع  - ٨  

ن وجملـس حقـوق اإلنـسان، علـى غـرار            اإلنـسا  حقوقاملنشأة مبوجب معاهدات    األمم املتحدة   

 الـدويل واللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى           الربملاينيف السنوات األخرية بني االحتاد       متالتعاون الذي   

  ستعراض؛اال للبلدان قيدالتمييز ضد املرأة والربملانات الوطنية 
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اين وثيـق مـع االحتـاد الربملـ        بـشكل  هيئة األمم املتحدة للمـرأة إىل العمـل          تدعو  - ٩  

 علــى املــسائل املتعلقــة بنــوع اجلــنسالــدويل يف جمــاالت مــن قبيــل متكــني املــرأة وتعمــيم مراعــاة 

لنـوع اجلـنس ومكافحـة العنـف         مراعيـة تـشريعات    وضع ودعم الربملانات يف     اتاملؤسس صعيد

  ؛الصددضد املرأة وتنفيذ قرارات األمم املتحدة املتخذة يف هذا 

التعـاون بـني    توثيـق املساعدة على    مواصلةلدويل على   االحتاد الربملاين ا  تشجع    - ١٠  

 وتوطيـد  اتاألمم املتحـدة والربملانـات علـى الـصعيد الـوطين، مبـا يـشمل تعزيـز قـدرات الربملانـ                  

   بني التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية؛االتساقسيادة القانون واملساعدة على حتقيق 

طريقـــة أكثـــر تنظيمـــا  إىل اســـتحداث أفرقـــة األمـــم املتحـــدة القطريـــة تـــدعو  - ١١  

املـشاورات املتعلقـة     منـها إشـراك الربملانـات يف      بـسبل العمل مع الربملانات الوطنية،      وتكامال يف 

  باستراتيجيات التنمية الوطنية وفعالية املعونة اإلمنائية؛

علـى حنـو     االسـتعانة  األمـم املتحـدة علـى        منظومـة  وهيئـات  مؤسسات   تشجع  - ١٢  

 تعزيـز    جمـال   يف  فيـه  األعـضاء  والربملانـات اخلربة الفريـدة لالحتـاد الربملـاين الـدويل          ب منهجيةأكثر  

 نتقـال امتر مبرحلـة  أو البلدان اليت /املؤسسات الربملانية، وخباصة يف البلدان اخلارجة من الرتاع و       

  الدميقراطية؛ إىل

 يفذيني  بني جملـس الرؤسـاء التنفيـ      لآلراء   منتظم   سنويتبادل  إجراء  إىل  تدعو    - ١٣  

 واإلدارة العليـا لالحتـاد الربملـاين الـدويل مـن أجـل زيـادة              منظومة األمم املتحـدة املعـين بالتنـسيق       

االتساق بني عمل املنظمتني واحلصول على أقصى قدر ممكن من الدعم الربملاين لألمم املتحـدة               

  واملساعدة على إقامة شراكة استراتيجية بني املنظمتني؛

ق تعاون جديد بني األمم املتحدة واالحتاد الربملـاين الـدويل،    بوضع اتفا  توصي  - ١٤  

   املاضية؛ الستة عشرة على مدى السنوات احلاصلةتطوراتالرز والتقدم احمل جيسد مبا

، تسليما بالدور الفريد للربملانات الوطنية يف دعم عمـل األمـم املتحـدة،     تقــرر  - ١٥  

 التعـاون بـني األمـم   ” املعنونبند الثامنة والستني  أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا ال       

، وتـدعو األمـني العـام إىل تقـدمي تقريـر يف      “املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل 

  .إطار هذا البند

  ١١١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ مايو/ أيار٢٩

  


