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  الدورة الثامنة والستون
   من جدول األعمال١٢٦البند 

التعــاون بــني األمــم املتحــدة والربملانــات الوطنيــة 
        واالحتاد الربملاين الدويل

ــا، وأوروغـــواي، وأيرلنـــدا،        ــا، وأملانيـ ــتونيا، وألبانيـ ــتراليا، وإسـ ــبانيا، وأسـ األردن، وإسـ
ــنن، و    ــا، وب ــال، وبلجيكــا، وبلغاري ــا، والربتغ ــو،   وإيطالي ــا، وتوغ ــا فاســو، وتركي بوركين

وتــــونس، واجلمهوريــــة التــــشيكية، وجورجيــــا، والــــدامنرك، ورومانيــــا، وســــلوفاكيا،  
وســلوفينيا، والــسويد، وسويــسرا، وشــيلي، والعــراق، وغواتيمــاال، وفرنــسا، وفنلنــدا،    
والكامريون، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، ومالطـة،         

ــا،     ومــصر، ــدا، وهنغاري ــا، والنمــسا، ونيوزيلن ــا، وناميبي  واملغــرب، واملكــسيك، ومنغولي
  مشروع قرار: وهولندا، واليونان

    
  التعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل    

  
  إضافة  

  : تضاف البلدان التالية إىل قائمة مقدمي مشروع القرار 
ــاد الروســـي ــدورا، وإندونيـــسيا،   ، االحتـ ــرائيل، وأنـ ــا، وإسـ ــتني، وأرمينيـ ــان، واألرجنـ وأذربيجـ

ــا، وبولنـــدا، وبـــريو، وتايلنـــد،     ــدا، وباكـــستان، وبـــاالو، وبـــنغالديش، وبنمـ وأنغـــوال، وأوغنـ
مولـدوفا، وزمبـابوي،    كوريا، ومجهوريـة  املتحدة، ومجهورية ترتانيا األسود، ومجهورية  واجلبل

نـام،   وسنغافورة، والسنغال، وصربيا، والـصني، والفلـبني، وفييـت        ، والسلفادور،   سان مارينو و
الـــسعودية،  العربيـــة وقـــربص، وكازاخـــستان، والكويـــت، ولبنـــان، وليختنـــشتاين، واململكـــة  

  .الشمالية، واهلند، وهندوراس، واليابان وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة
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