
 A/RES/68/272 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
22 May 2014 

   والستونةثامنالالدورة 

 من جدول األعمال١٢٦البند 
 

 الرجاء إعادة االستعمال
13-45575 

*1345575*  
 

  
  ٢٠١٤مايو / أيار١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/68/L.44( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

ــاد       - ٦٨/٢٧٢ ــة واالحتــ ــات الوطنيــ ــدة والربملانــ ــم املتحــ ــني األمــ ــاون بــ التعــ
  الدويل الربملاين

  
  ،إن اجلمعية العامة  

ــد نظــرت    ــام  وق ــني الع ــر األم ــاون ال   )١( يف تقري ــى التع ــشهد عل ــذي ي ــاق  ال واســع النط

  واجلوهري القائم بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل على مدى السنتني املاضيتني،

 بالقرارات الـيت اختـذها االحتـاد الربملـاين الـدويل وعمــمت يف اجلمعيـة           وإذ حتيـط علمـا    

  العامة وباألنشطة العديدة اليت اضطلعت ا هذه املنظمة دعما لألمم املتحدة،

 وعـام  ٢٠٠٠ملؤمترات العامليـة لرؤسـاء الربملانـات املعقـودة يف عـام            ا نتائج تالحظإذ  و  

الربملاين الـدويل بـدعم عمـل     ، اليت تؤكد التزام الربملانات الوطنية واالحتاد ٢٠١٠ وعام   ٢٠٠٥

  األمم املتحدة ومواصلة بذل اجلهود من أجل سد الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية،

ــدويل     ذ يف اعتبارهــاوإذ تأخــ   ــاون بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين ال  اتفــاق التع

  الذي أرسى أسس التعاون بني املنظمتني، )٢(١٩٩٦ لعام

والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العـاملي لعـام         )٣( إىل إعالن األمم املتحدة لأللفية     وإذ تشري   

عـزمهم علـى مواصـلة تعزيـز التعـاون بـني          اليت أعلن فيها رؤساء الدول واحلكومات        )٤(٢٠٠٥

_______________ 

)١( A/68/827.  

)٢( A/51/402املرفق ،.  

 .٥٥/٢القرار  )٣(

 .٦٠/١القرار  )٤(
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األمم املتحدة والربملانات الوطنية من خالل منظمتها العاملية، االحتاد الربملـاين الـدويل، يف مجيـع                

  ميادين عمل األمم املتحدة،

، الـذي  ٢٠٠٢نـوفمرب  /اين تـشرين الثـ  ١٩ املؤرخ   ٥٧/٣٢ إىل قرارها    وإذ تشري أيضا    

إىل  فيـه االحتـاد الربملـاين الـدويل إىل املـشاركة يف أعمـال اجلمعيـة العامـة بـصفة مراقـب، و                       يدع

ــرارات  ــؤرخ ٥٧/٤٧الق ــاين ٢١ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــؤرخ ٥٩/١٩ و ٢٠٠٢ن ــشرين ٨ امل  ت

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

  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨

ــا وإذ تـــــشري   ــؤرخ ٦٥/١٢٣ إىل قراريهـــ ــانون األول١٣ املـــ  ٢٠١٠ديـــــسمرب / كـــ

ــة العامــة، يف مجلــة   ٢٠١٢مــايو / أيــار٢٩ املــؤرخ ٦٦/٢٦١ و ، اللــذين قــررت فيهمــا اجلمعي

يل بصورة أكثر منهجية يف تنظـيم العمليـات التداوليـة           أمور، أن تشترك مع االحتاد الربملاين الدو      

الرئيسية لألمم املتحـدة واسـتعراض االلتزامـات الدوليـة وإدمـاج عنـصر برملـاين فيهـا واإلسـهام                    

  فيها، وإذ تؤيد مرة أخرى القرارين املذكورين، 

 جبلـــسات االســـتماع الـــسنوية للربملانـــات الـــيت تعقـــد يف األمـــم املتحـــدة رحـــبتوإذ   

تماعات الربملانية املتخصـصة األخـرى الـيت ينظمهـا االحتـاد الربملـاين الـدويل بالتعـاون مـع                    واالج

  األمم املتحدة يف سياق املؤمترات واملناسبات الرئيسية اليت تعقدها األمم املتحدة، 

 مـن  الربملـاين العمـل  مبا يقوم به االحتاد الربملاين الـدويل حلـشد     بوجه خاص وإذ ترحب   

، وجلعـل الربملانـات   ٢٠١٥هداف اإلمنائية لأللفية حبلول املوعد احملدد وهـو عـام   أجل حتقيق األ  

  تسهم يف تصميم اجليل التايل من األهداف اإلمنائية العاملية،

 بالــدور املتنــامي الــذي تــضطلع بــه اللجنــة الدائمــة لالحتــاد الربملــاين الــدويل  وإذ تــسلم  

ــرب لل    ــوفري من ــشؤون األمــم املتحــدة يف ت ــة ب ــسؤولني    املعني ــانيني وامل ــني الربمل ــتظم ب يف تفاعــل املن

املتحدة، واسـتعراض تنفيـذ االلتزامـات الدوليـة، وتيـسري إقامـة عالقـات أوثـق بـني أفرقـة                   األمم

األمــم املتحــدة القطريــة والربملانــات الوطنيــة، واملــساعدة يف حتديــد شــكل إســهام الربملانــات يف  

  عمليات األمم املتحدة الرئيسية،

 باألعمال اليت يضطلع ا االحتاد الربملـاين الـدويل يف جمـاالت املـساواة               أيضاوإذ تسلم     

بني اجلنسني، ومتكني املرأة ومكافحة العنف ضد املرأة، وبالتعـاون الوثيـق بـني االحتـاد الربملـاين                

الدويل وهيئات األمم املتحدة املعنيـة، مبـا يف ذلـك هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني            

 بالقـضاء علـى     ، وجلنـة وضـع املـرأة، واللجنـة املعنيـة          )هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة      (ني املرأة   ومتك

  التمييز ضد املرأة،
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 بدور الربملانات الوطنية فيما يتعلق باخلطط واالستراتيجيات الوطنية وضـمان           وإذ تقر   
وليتها حتقيــق مزيــد مــن الــشفافية واملــساءلة علــى كــل مــن الــصعيدين الــوطين والــدويل ومبــسؤ    

  ذلك، عن

 باإلجراءات الـيت اختـذها االحتـاد الربملـاين الـدويل للعمـل بـشكل أكثـر                  ترحب  - ١  
  منهجية مع األمم املتحدة؛

 األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الـدويل علــى مواصــلة العمــل بــشكل  تـشجع   - ٢  
ية واالجتماعيـة،   وثيق يف شـىت امليـادين، وخباصـة يف ميـادين الـسالم واألمـن والتنميـة االقتـصاد                  

وتغري املناخ، والقانون الدويل، وحقوق اإلنـسان واملـسائل اجلنـسانية، والدميقراطيـة واحلوكمـة               
الرشــيدة، واضــعني يف االعتبــار الفوائــد الكــبرية للتعــاون بــني املنظمــتني الــيت يــشهد ــا تقريــر    

  ؛)١(العام األمني

 االحتاد الربملاين الدويل املشاركة النشطة يف حشد العمـل          على مواصلة تشجع    - ٣  
الربملاين من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتقدمي إسهام يف وضع خطة التنميـة ملـا بعـد            

، وتــشدد علـى أمهيــة مواصـلة األمــم املتحـدة واالحتــاد الربملـاين الــدويل العمـل معــا      ٢٠١٥عـام  
نــات علــى الــصعيد الــوطين، واالحتــاد الربملــاين الــدويل علــى  بــشكل وثيــق ــدف تــشجيع الربملا

  ؛٢٠١٥الصعيد العاملي، على تعزيز مسامهتها يف تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

 األمـــم املتحــــدة واالحتـــاد الربملــــاين الـــدويل علــــى تعزيـــز التعــــاون     تـــشجع   - ٤  
تعلقــــة بــــاحلوار بــــني احلــــضارات، والثقافــــة، والتعلــــيم، وتكنولوجيــــات  القــــضايا امل بــــشأن

  واالتصاالت؛ املعلومات

 باألعمــال التحــضريية اجلاريــة حاليــا مــن أجــل تنظــيم املــؤمتر العــاملي    ترحــب  - ٥  
، وتشجع علـى القيـام ـذه التحـضريات     ٢٠١٥الرابع لرؤساء الربملانات، الذي سيعقد يف عام       

األمم املتحدة دف عقد املؤمتر يف مقر األمـم املتحـدة يف نيويـورك كجـزء               بالتعاون الوثيق مع    
، والزيـادة إىل أقـصى حـد      ٢٠١٥من سلسلة االجتماعات الرفيعة املستوى اليت ستنظم يف عام          

  ؛)٥(٢٠١٥ القمة بشأن خطة التنمية ملا بعد عام يف الدعم السياسي لنتائج مؤمتر

 يف إشراك أعضاء اهليئات التـشريعية يف الوفـود           باملمارسة املتمثلة   أيضا ترحب  - ٦  

ــيت تعقــدها األمــم املتحــدة، حــسب       ــسية ال ــدة إىل االجتماعــات واملناســبات الرئي ــة املوف الوطني

االقتضاء، مبا يف ذلك املنتديات اجلديدة مثـل املنتـدى الـسياسي الرفيـع املـستوى املعـين بالتنميـة                

قتـصادي واالجتمـاعي، وتـدعو الـدول األعـضاء          املستدامة ومنتدى الشباب التابع للمجلـس اال      

  إىل مواصلة اتباع هذه املمارسة بطريقة أكثر انتظاما ومنهجية؛

_______________ 

 .٢٦، الفقرة ٦٨/٦القرار  )٥(
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 الدول األعضاء إىل مواصلة النظر يف إجيـاد سـبل للعمـل بـشكل منـتظم                 تدعو  - ٧  

سية مع االحتاد الربملاين الدويل على تيسري مـشاركة الربملانـات يف مـؤمترات األمـم املتحـدة الرئيـ                 

ــات       وجعــل عالقــة جلــسة االســتماع الــسنوية للربملانــات الــيت تعقــد يف األمــم املتحــدة بالعملي

   أكثر وثاقة، مبا يساعد يف إثراء هذه املداوالت من منظور برملاين؛لألمم املتحدةالرئيسية 

ــشجع  - ٨   ــة املتبعــة يف جلــسة       ت ــر يف تطبيــق املمارس ــضاء علــى النظ  الــدول األع

يــة املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الــدويل علــى االجتماعــات   االســتماع الربملان

الربملانيـة األخــرى الــيت تعقــد بـاالقتران مــع املــؤمترات والعمليــات الرئيـسية لألمــم املتحــدة مثــل    

االجتماع الربملاين الذي ينظم مبناسبة الدورة الـسنوية للجنـة وضـع املـرأة، ـدف إدراج نتـائج                 

  اعات الربملانية باعتبارها مسامهة رمسية يف عمليات األمم املتحدة ذات الصلة؛هذه االجتم

ــسان،      ترحــب  - ٩   ــوق اإلن ــس حق ــل جمل ــدويل يف عم ــاين ال ــاد الربمل  بإســهام االحت

ســيما مــن خــالل تقــدمي مــسامهة برملانيــة أقــوى يف االســتعراض الــدوري الــشامل وإىل           وال

دات حقـوق اإلنــسان، علـى غـرار التعـاون الــذي     األمـم املتحـدة املنــشأة مبوجـب معاهـ     هيئـات 

ــز          مت ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ــدويل واللجن ــاين ال ــاد الربمل ــني االحت ــسنوات األخــرية ب يف ال

  املرأة والربملانات الوطنية للبلدان قيد االستعراض؛  ضد

ين  هيئة األمم املتحدة للمـرأة إىل العمـل بـشكل وثيـق مـع االحتـاد الربملـا                  تدعو  - ١٠  

ــى صــعيد          ــسانية عل ــسائل اجلن ــاة امل ــيم مراع ــرأة، وتعم ــل متكــني امل ــن قبي ــدويل يف جمــاالت م ال

ــادة        ــسانية، والزي ــارات اجلن ــة لالعتب ــشريعات مراعي ــات يف وضــع ت ــم الربملان املؤســسات، ودع

متثيل املرأة يف الربملانات، ومكافحة العنف ضد املرأة وتنفيذ قـرارات األمـم املتحـدة املتخـذة       يف

  هذا الصدد؛يف 

 االحتاد الربملاين الدويل على مواصلة املساعدة على توثيـق التعـاون بـني           تشجع  - ١١  

األمم املتحـدة والربملانـات علـى الـصعيد الـوطين، مبـا يـشمل تعزيـز قـدرات الربملانـات وتوطيـد                    

  ؛ سيادة القانون واملساعدة على حتقيق االتساق بني التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية

طريقـــة أكثـــر تنظيمـــا  أن تـــستحدثأفرقـــة األمـــم املتحـــدة القطريـــة ب يـــب  - ١٢  

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

  باستراتيجيات التنمية الوطنية وفعالية املعونة اإلمنائية؛

تحــدة علــى االســتعانة علــى     مؤســسات وهيئــات منظومــة األمــم امل   تــشجع  - ١٣  

أكثــر منهجيــة بــاخلربة الفريــدة لالحتــاد الربملــاين الــدويل والربملانــات األعــضاء فيــه يف جمــال   حنــو

أو البلدان اليت متـر مبرحلـة   /زاع وـتعزيز املؤسسات الربملانية، وخباصة يف البلدان اخلارجة من الن        

  انتقال إىل الدميقراطية؛ 
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ل سـنوي منــتظم لـآلراء بـني جملـس الرؤسـاء التنفيــذيني       إىل إجـراء تبـاد  تـدعو   - ١٤  

منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق واإلدارة العليا لالحتاد الربملاين الـدويل مـن أجـل زيـادة             يف

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

  راتيجية بني املنظمتني؛ واملساعدة على إقامة شراكة است

 بوضع اتفاق تعاون جديد بني األمم املتحدة واالحتاد الربملـاين الـدويل،     توصي  - ١٥  

ــة        ــسنوات املاضــية ووضــع العالق ــى مــدى ال مبــا جيــسد التقــدم احملــرز والتطــورات احلاصــلة عل

  املؤسسية بني املنظمتني على أساس صلب؛ 

ملانات الوطنية يف دعم عمـل األمـم املتحـدة،    ، تسليما بالدور الفريد للرب تقــرر  - ١٦  

ــون      ــد املعن ــسبعني البن ــدورا ال ــت ل ــدرج يف جــدول األعمــال املؤق ــم  ”أن ت ــني األم ــاون ب التع

، وتطلب إىل األمني العـام تقـدمي تقريـر يف    “املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل 

  .إطار هذا البند

  ٨٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٤مايو / أيار١٩

  


