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 ) بعد املائةعاشرةاالحتاد الربملاين الدويل المجعية  (٥ رقم االحتاد الربملاين الدويلوثيقة 

 ،A/RES/57/47ُعممت أثناء دورة اجلمعية العامة التاسعة واخلمسني، وفقا للقرار 
 األولية من القائمة )ب(و ) أ (١٠٨  و٧٩ و ٣٦يف إطار البنود 

      
 االحتاد الربملاين الدويل

     
  بعد املائةعاشرةاالحتاد الربملاين الدويل ال مجعية *ه بتوافق اآلراءختذتقرار ا

 )٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٣مكسيكو سييت، (
  

 املصاحلة الدوليـة، واملسـاعدة علـى حتقيـق االسـتقرار يف منـاطق الصـراعات، وتقـدمي                   تعزيز
 نتهاء الصراعابعد العون من أجل التعمري 

  
 ، بعد املائةعاشرةاالحتاد الربملاين الدويل الإن مجعية  
ــادة   إذ تشــري  ــا ألحكــام امل ــه، وفق ــدول    ٢ إىل أن ــع ال ــم املتحــدة، متتن ــاق األم ــن ميث   م

  عالقاهتا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها،األعضاء يف
 ٥١ بأنه باستثناء حالة الدفاع عن النفس املنصوص عليها صراحة يف املـادة              وإذ تذكر  

من امليثاق، جمللس األمن وحده سلطة تقرير ما جيب اختـاذه مـن التـدابري الـيت تتطلـب اسـتخدام             
 الفصل السابع من امليثاق،القوة املسلحة، على النحو احملدد يف 

 أحكام الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة بشأن تسـوية الرتاعـات،             وإذ تستلهم  
وترى على وجه اخلصوص أنه جيب على أطراف أي نزاع التماس حله بادئ ذي بـدء بطريـق                  
ــق، والتحكــيم، والتســوية القضــائية، أو اللجــوء إىل     ــق، والوســاطة، والتوفي  املفاوضــة، والتحقي

 الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارها،
 
 

 
 

أبدى وفد اململكة املتحدة حتفظا بشأن صياغة الفقرة الثانية من الديباجة، وأبدى وفد اهلند حتفظا بشأن  * 
 . من املنطوق٢٦ و ١٥الفقرتني 
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)  مـن امليثـاق    ١كمـا نصـت عليهـا املـادة         ( األهداف املشتركة لألمم املتحـدة       وإذ تربز  
، وال ســيما أهــداف حفــظ ) مــن نظامــه األساســي١مبوجــب املــادة (واالحتــاد الربملــاين الــدويل 

ن الدوليني وإمناء العالقات الوديـة فيمـا بـني الشـعوب واألمـم علـى أسـاس احتـرام                    السلم واألم 
 مبدأ املساواة يف احلقوق واالحترام املتبادل،

بأن األسباب اجلذرية لنشوب الصـراع املسـلح متعـددة األبعـاد بطبيعتـها، ممـا                 وإذ تقر  
صـراعات الـيت تتحـول إىل    يتطلب اتباع هنج شامل متكامل ملنع الصراع املسلح، وإذ تعي أن ال         

 عنف مسلح تشكل أحد أخطر العراقيل اليت تواجه التنمية،
 الصـلة اجلليـة بـني السـلم والتنميـة والدميقراطيـة، والـدور الـذي                 وإذ تضع يف اعتبارها    

 يضطلع به الربملان يف تعزيز هذه الصلة،
أكثـر الوسـائل    بأن تنميـة الدميقراطيـة والتمتـع حبقـوق اإلنسـان هـي مـن             واقتناعا منها  

الناجعة ملنع نشوب الصراعات واستعادة الثقة وإعادة السلم يف فتـرة مـا بعـد انتـهاء احلـرب أو                 
 انتهاء الصراع،

 أن املصــاحلة بــني الشــعوب واألمــم تعــد تتوجيــا إلحــالل الســلم ووســيلة   وإذ تالحــظ 
 لتجاوز مرحلة الصراعات،

صـفح دومنـا النسـيان، وأن املصـاحلة          أن املصاحلة ينبغي أن تتم بتزامن مـع ال         وإذ تؤكد  
من بني اخلصائص اليت يتسم هبا أي جمتمع اسـتعاد السـلم وسـار يف طريـق بنـاء مسـتقبل يتسـم                       

 بالتشارك يف جهود التعمري وينبين على أساس قيم االحترام املتبادل واملساواة والتسامح،
نـوع خصـائص اجملتمـع      إىل أن الربملان ميثل بال منازع املؤسسـة الـيت جتسـد ت             وإذ تشري  

وآرائــه، وتعكــس هــذا التنــوع وتــؤطره يف العمليــة السياســية، وأن مهمتــه تتمثــل يف نــزع فتيــل 
التوتر واحملافظة على التوازن بني التطلعات املتنافسة للتنوع والتماثل، والفرد واجلماعـة، هبـدف    

 تقوية التالحم والتضامن االجتماعيني،
ســـبتمرب /القـــاهرة، أيلـــول(ي بشـــأن الدميقراطيـــة بأحكـــام اإلعـــالن العـــامل وإذ تـــذكر 
 ،)CONF/108/4-Inf.Doc.1(وبوثيقة املعلومات بشأن موقف االحتاد الربملاين الدويل ) ١٩٩٧

 بالدور الـذي ميكـن وينبغـي لالحتـاد الربملـاين الـدويل والربملانـات األعضـاء           تعترفوإذ   
 يق تعزيز املصاحلة الدولية،فيه االضطالع به يف إعادة إحالل السالم الدائم عن طر

  إىل أن الربملان هو املنرب املثايل لتجسيد الدميقراطية،وإذ تشري 



 

 -3- 04-39909 
 

أو عمليـة مصـاحلة غـري       / أن الصراع املسلح كثريا ما ينجم عن أزمـة مـا و            وإذ تالحظ  
 حمكمة اإلدارة،

د النداء املوجه إىل احلكومات خـالل اجلمعيـة التاسـعة بعـد املائـة لالحتـا                تكرر - ١ 
تعزيز عمليات املصاحلة الرامية إىل إجياد حلول مستدامة للصـراعات          ’’الربملاين الدويل من أجل     

 ؛‘‘الداخلية

 النـداء املوجـه إىل الربملانـات خـالل اجلمعيـة التاسـعة بعـد املائـة لالحتـاد                    تكرر - ٢ 
يـات دائمـة ملنـع      بكل ما يف وسعها على املستوى الوطين لتيسري إقامة آل         ”الربملاين الدويل للقيام    

 ؛‘‘الصراعات وحلها، باعتبار ذلك سبيال لتعزيز العمل الرامي إىل حتقيق سالم حقيقي

إىل الربملانــات أن تعكــف علــى اتبــاع سياســة بــذل املســاعي احلميــدة   تطلــب - ٣ 
وإقامة التعاون مع برملانات البلدان اليت تعاين من الصراعات أو اليت جتري فيها عمليـة املصـاحلة    

 دمي املساعدة هلا، إذا طلب منها ذلك،وتق

 إىل برملانــات البلــدان املنخرطــة يف عمليــة للمصــاحلة أن تعقــد لقــاءات تطلــب - ٤ 
 فيما بينها وأن تضع مشاريع مشتركة؛

 الربملانــات علــى دعــم جهــود املصــاحلة الدوليــة املبذولــة برعايــة األمــم تشــجع - ٥ 
 دون اإلقليمية؛املتحدة واملنظمات اإلقليمية أو املنظمات 

إىل الربملانــات دعــم اهلياكــل واآلليــات والعمليــات احلكوميــة الدوليــة    تطلــب - ٦ 
اليت تشجع على حتقيق االستقرار، واملصاحلة، والتنمية السلمية علـى املسـتويني اإلقليمـي ودون               

 اإلقليمي، وتعزيز ُبعدها الربملاين؛

افـــات واحلضـــارات والتبـــادل  إىل الربملانـــات تعزيـــز احلـــوار بـــني الثق تطلـــب - ٧ 
 والتفاهم فيما بينها؛

 إىل االحتاد الربملاين الدويل إنشـاء جلـان تسـتهدف تشـجيع احلـوار بـني                 تطلب - ٨ 
 أعضاء الربملان يف حاالت فشل عملييت السلم واملصاحلة؛

 الربملانات علـى اإلشـراف علـى السياسـة اخلارجيـة حلكوماهتـا مـن أجـل                  حتث - ٩ 
 صاحلة بالنجاح؛تتويج عمليات امل

 إىل الربملانـات القيـام، مـع االحتـاد الربملـاين الـدويل، حسـب االقتضـاء،         تطلـب  - ١٠ 
بوضـع أنشـطة لبنــاء الدميقراطيـة وتكثيــف املسـاعدة التقنيــة املقدمـة إىل البلــدان الـيت تســعى إىل       
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ع اعتمــاد إقامــة نظــام جديــد للدميقراطيــة الربملانيــة، باالســتعانة خبربتــه القيمــة مــن أجــل تشــجي   
 منظور جنساين متوازن يف هذه العملية؛

 أن تقوم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان للربملانيني التابعة لالحتاد الربملـاين            تقترح - ١١ 
 بزيــادة مســتوى الــدور الــذي تضــطلع بــه واألنشــطة الــيت تقــوم هبــا يف جلــان اســتجالء   الــدويل

 احلقائق واملصاحلة، وبإتاحة خربهتا يف جمال حقوق اإلنسان لتلك اللجان؛
ــي - ١٢  ــالم،     توصـ ــظ السـ ــدة حلفـ ــم املتحـ ــات األمـ ــة يف عمليـ ــاركة املنتظمـ  باملشـ

 ؛سيما يف املبادرات الرامية إىل حتقيق املصاحلة وال
ــا       حتــث - ١٣  ــد احلاجــة، بإنشــاء جلــان مؤسســة قانوني ــام، عن ــى القي ــات عل  الربملان

ــوطين        ــوع ال ــذه اللجــان التن ــل يف ه ــة أن يعكــس التمثي ــائق واملصــاحلة؛ وكفال الســتجالء احلق
بإنصاف، مبـا يف ذلـك متثيـل املـرأة؛ وضـمان تـوافر املـوارد الـيت حتتـاج إليهـا اللجـان مـن أجـل                            

مان نشــر العمــل الــذي تقــوم بــه اللجــان والنتــائج الــيت تصــل إليهــا    االضــطالع مبهمتــها؛ وضــ
عالنية؛ ورصد مدى مراعاة السلطة التنفيذيـة للتوصـيات الصـادرة عـن تلـك اللجـان؛ وكفالـة                   

 متابعة توصياهتا؛
 بــأن ال يطبــق قــانون التقــادم علــى اجلــرائم اجلســيمة املرتكبــة انتــهاكا  توصــي - ١٤ 

 حلقوق اإلنسان؛
 بالتصــديق علــى الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان، وال ســيما يضــاتوصــي أ - ١٥ 

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واحملاكم اخلاصة اليت تقيمها األمم املتحدة؛
  إنشاء هيئات حلقوق اإلنسان يف كل برملان؛تقترح - ١٦ 
 اهليئـات الربملانيـة      االحتاد الربملاين الدويل على تعزيـز التعـاون فيمـا بـني            تشجع - ١٧ 

حلقوق اإلنسان، وتنمية العالقات مع مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسـان واآلليـات              
 اإلقليمية حلقوق اإلنسان؛

 بإلغــاء القــوانني القائمــة أو تعــديل القــوانني الــيت متــنح، بتطبيقهــا مبــدأ  توصــي - ١٨ 
 لقانون الدويل؛التقادم، العفو عن ارتكاب أفعال تعترب جرائم مبوجب ا

 االحتاد الربملاين الدويل على تكثيف الدور الذي يضطلع بـه واألنشـطة             تشجع - ١٩ 
اليت يقوم هبا يف ميداين السلم واألمن، وال سيما بتطوير ُبعد األمم املتحدة يف عمله عـن طريـق                   

 سالم؛إتاحة اخلربة اليت اكتسبها يف جمال الدميقراطية لعمليات حتقيق االستقرار وحفظ ال
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 بأن تقوم الربملانات بالضـغط علـى احلكومـات مـن أجـل املشـاركة يف                 توصي - ٢٠ 
 عمليات حفظ السالم برعاية األمم املتحدة ومتويلها؛

 علــى النــهوض بالدبلوماســية الربملانيــة، واملســاعدة التقنيــة يف إطــار       تشــجع - ٢١ 
 تعدد األطراف؛التعاون الثنائي، واملشاركة يف االحتادات ومشاريع التعاون امل

 علــى تنميــة التعــاون املتعــدد األطــراف داخــل االحتــاد الربملــاين الــدويل  تشــجع - ٢٢ 
 وبرعايته؛
 إيالء اهتمام خاص بالنظام الربملاين ذي اجمللسني من أجل مراعاة متثيـل          تقترح - ٢٣ 

 خمتلف اجملموعات الوطنية؛
رامية إىل منـع نشـوب       األمم املتحدة على مواصلة وتكثيف جهودها ال       تشجع - ٢٤ 

الصراعات، واحلفاظ على السلم يف شىت أرجاء العـامل وتوطيـده، وال سـيما يف أفريقيـا، حيـث                   
يشكل بطء وترية التنمية وهشاشتها تربة خصبة لعدم االستقرار، ويف الشـرق األوسـط، الـذي                

يثـة ترويعـا   ابتلي ملا يزيد على نصف قرن بواحد من أكثر الصراعات اليت شـهدهتا األزمنـة احلد              
 ودموية ؛
 مجيــع البلــدان علــى تطبيــق قــرار جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة    تشــجع - ٢٥ 
، وكذلك التوصيات اخلاصة باملرأة واحلـرب       ‘‘املرأة والسلم واألمن  ’’بشأن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

الــواردة يف منــهاج عمــل بــيجني والوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم    
 ؛٥+ املتحدة،  مؤمتر بيجني 

 مجيـــع املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة، فضـــال عـــن  تشـــجع - ٢٦ 
املنظمات غري احلكومية، اليت تسهم يف تعزيز املصاحلة الدولية على حتقيق االستقرار يف املنـاطق               

لة جهودهـا   املعرضة للصراعات، وتوطيد السلم من خالل التعمري بعد انتـهاء الصـراع، ومواصـ             
 رغم اإلخفاقات والعقبات اخلطرية اليت تواجهها؛

 إىل البلـدان املشـاركة يف أنشـطة املسـاعدة علـى الـتعمري يف البلـدان أو                   تطلب - ٢٧ 
املناطق اليت متـر مبرحلـة مـا بعـد انتـهاء الصـراع أن تنتقـل بشـكل سـلس وتـدرجيي مـن مرحلـة                           

، قصــد منــع جتــدد نشــوب الصــراعات وتــدفق املســاعدة اإلنســانية إىل مرحلــة الــتعمري والتنميــة
 موجات جديدة من الالجئني أو املشردين داخليا؛

 االحتاد الربملاين الـدويل علـى أن يزيـد مـن مسـتوى مشـاركته يف السـعي                   حتث - ٢٨ 
 :إىل إجياد حلول للصراعات وتعزيز املصاحلة الدولية بالقيام مبا يلي
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املتضـافرة الراميـة إىل حـل الصـراعات مـن      املشاركة بنشاط يف اجلهود العامليـة       )أ( 
خالل إقامة حوار بني أعضاء الربملانات، والتعاون مع املنظمات والوكاالت الدوليـة املختصـة،              

 مما يتيح اإلسهام يف إرساء السلم واألمن؛
تشجيع مجيع اجلهود الـيت مـن شـأهنا أن تعـزز املصـاحلة الوطنيـة يف البلـدان أو               )ب( 

لصراعات، مـن قبيـل جهـود إقامـة احلكـم الرشـيد، واحتـرام حقـوق اإلنسـان                   املناطق املعرضة ل  
 واحلريات األساسية، ونزع السالح؛

ــز عمليــة    حتــث - ٢٩   االحتــاد الربملــاين الــدويل علــى أن يشــارك بقــدر أكــرب يف تعزي
 :التعمري بعد انتهاء الصراع بالقيام مبا يلي

علــى ذلــك بوضــع بــرامج كــربى توصــية املنظمــات الدوليــة والبلــدان القــادرة  )أ( 
للمساعدة االقتصادية الالزمة للـتعمري وحتقيـق االسـتقرار الـدائم يف البلـدان أو املنـاطق الـيت متـر                     

 مبرحلة ما بعد انتهاء الصراع اقتداء مبشروع مارشال؛
تشجيع احلكومات علـى تقـدمي دعمهـا الكامـل للـربامج الالزمـة للـتعمري بعـد                   )ب( 

 بتعبئة مواردها؛انتهاء الصراع، وذلك 
 إىل الربملانات القيام، حسب احلالة، بتشجيع أو بدعم التـدابري الوطنيـة             تطلب - ٣٠ 

اليت تستهدف توطيد املصاحلة الدوليـة، مثـل تعزيـز مفهـوم وثقافـة السـالم، والعمـل التطـوعي،            
ــيم        ــوفري التعل ــة، وت ــا، وتشــجيع التنمي ــذ اإلرهــاب قانون ــف، ونب ــع أشــكال العن ومكافحــة مجي

 لجميع مبا يف ذلك التعليم يف جمال حقوق اإلنسان؛ل
 إىل الربملانات أن تقوم، حسب احلالة، بتشـجيع أو دعـم التـدابري              تطلب أيضا  - ٣١ 

الرامية إىل توطيد السلم واألمن، مثل التعمري، وختفيض حجم التجارة يف األسـلحة، وال سـيما                
اعيــة، ومكافحــة الفقــر والفســاد    األســلحة الصــغرية، واملخــدرات، وتشــجيع العدالــة االجتم    

 والتدهور البيئي؛
 الربملانات، يف إطـار جهودهـا الراميـة إىل الـتعمري، علـى الضـغط علـى                  تشجع - ٣٢ 

ــرام االلتزامــات املتعهــد هبــا يف مــونتريي، والتخفيــف،       ــأثري عليهــا مــن أجــل احت حكوماهتــا للت
ل أحـد األسـباب الرئيسـية       بأقصى قدر ممكـن، مـن عـبء الـدين أو إلغائـه، نظـرا إىل أنـه يشـك                   

 لتفشي الفقر ونشوب الصراعات؛
 إىل االحتاد الربملاين الدويل أن يضطلع بدور هادف أكثر يف املناقشـات             تطلب - ٣٣ 

 .وأشكال العمل املتضافر واملفاوضات املعنية بالسلم واألمن من خالل مراقبه الدائم
 


