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 اإلمجاعقرار اختذته اجلمعية احلادية عشرة بعد املائة ب
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١جنيف، (
 

ة يف  مهاحلالة املثرية للجزع يف العراق وضرورة اختاذ إجراء برملاين للمسـا            
 إحالل السالم واألمن يف ذلك البلد

 
 إن مجعية االحتاد الربملاين الدويل احلادية عشرة بعد املائة، 
ــق أســاها       إذ يســاورها  ــرب عــن عمي ــراق، وتع ــة يف الع ــدهور احلال ــق إزاء ت ــق عمي  قل

 لسقوط كافة الضحايا، وال سيما يف صفوف السكان املدنيني،
 حــق الشــعب العراقــي يف تقريــر مســتقبله السياســي والســيطرة علــى    وإذ تعيــد تأكيــد 

 موارده الطبيعية،
 سالمته اإلقليمية وأمنه،  التزامها مببادئ صون سيادة العراق ووإذ تؤكد 
سـيما القـرار املعتمـد يف         إىل قرارات االحتاد الربملاين الدويل ذات الصـلة، وال         وإذ تشري  

، والبيـان الصـادر     )٢٠٠٣سـانتياغو دي شـيلي،      (مؤمتر االحتاد الربملاين الدويل الثامن بعد املائة        
 ،)٢٠٠٤عمان، (عن اجتماع رؤساء برملانات البلدان اجملاورة للعراق 

سيما قـرارا جملـس األمـن بـاألمم           إىل قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وال       وإذ تشري  
 ،)٢٠٠٤ (١٥٥٧ و) ٢٠٠٤ (١٥٤٦املتحدة 
 الـدور الـذي يـتعني علـى االحتـاد الربملـاين الـدويل أن يقـوم بـه يف العـراق يف                 وإذ تدرك  

 وتوطيد املؤسسات التمثيلية،تعزيز السالم والدميقراطية والتعاون عن طريق تشجيع احلوار 
 أن مثــــة يف الوقــــت الــــراهن توافــــق يف اآلراء علــــى عقــــد مــــؤمتر دويل وإذ تالحــــظ 
الشـعب العراقـي مـن االخنـراط يف عمليـة التطبيـع وإرسـاء الدميقراطيـة وتسـهيل إجـراء                      لتمكني

 انتخابات حرة،
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زاعات ـ النـ  األمهية اجلوهرية لتعددية األطـراف والتعـاون الـدويل يف حـل     تؤكد - ١ 
بني الدول، واألمهية اجلوهرية لألمم املتحدة باعتبارها املنظمة الوحيدة املـرخص هلـا باسـتخدام              

 القوة مبوجب امليثاق؛
 قتل األبرياء مـن العـراقيني والرعايـا اآلخـرين، واسـتمرار أخـذ الرهـائن،                 تدين - ٢ 

 مبن فيهم موظفو املعونة اإلنسانية؛
 ألضرار اليت تكبدهتا املواقع الثقافية والدينية للبلد؛ عن عميق قلقها لتعرب - ٣ 
 على وجوب قيام األمم املتحدة بدور رائـد يف العمليـة السياسـية              تعيد التأكيد  - ٤ 

يف العراق، مبا فيها عملية التعمري، وتشدد علـى ضـرورة أال ُتسـَتخدم ثـروة العـراق أو تسـتنفد                     
 موارده الطبيعية يف إجناز عملية التعمري؛

 إىل إجراء انتخابات حرة ونزيهـة إلحـالل الدميقراطيـة وسـيادة القـانون               تدعو - ٥ 
 وإنشاء برملان جديد وشرعي يف العراق؛

ــد - ٦  ــة      تعي ــة كاف ــراق وحــده مبلكي ــى وجــوب أن حيــتفظ شــعب الع ــد عل  التأكي
بأمجعـه  موارده الطبيعية والثقافية، وهتيب باألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصـة واجملتمـع الـدويل           

العمل بصورة وثيقة مع احلكومة املؤقتة العراقية لضمان إعادة التراث الثقـايف العراقـي املسـروق              
 إىل البلد؛
ــام حلقــوق اإلنســان،      حتــث - ٧  ــرام الت ــى ضــمان االحت ــة األطــراف عل ــوة كاف  بق

فيها احلقوق الدينية والعرقية والثقافيـة، وتـدعو إىل املشـاركة الكاملـة جلميـع العـراقيني علـى             مبا
قدم املساواة يف إعادة بناء العراق، مع التأكيد بصفة خاصـة علـى املشـاركة الكاملـة للمـرأة يف                    

 مجيع مراحل التعمري وإنشاء مؤسسات سياسية جديدة للبلد؛
يد من املشاركة يف اجلهـود اجلاريـة ملسـاعدة شـعب             كافة الدول إىل املز    تدعو - ٨ 

العــراق علــى الــتعمري وتنميــة االقتصــاد العراقــي، بطــرق منــها تــوفري اخلــرباء الــدوليني واملــوارد    
 الضرورية، من خالل برنامج منسق للمساعدة املقدمة من املاحنني؛

  كافـــة األطـــراف إىل ضـــمان إشـــراك املـــرأة إشـــراكا كـــامال يف مجيـــعتـــدعو - ٩ 
عـدا  مستويات التفاوض بشأن اتفاقـات السـالم، وجعـل بـرامج الـتعمري النامجـة عنـها تتضـمن بُ                   

 جنسانيا يعكس االحتياجات اخلاصة باملرأة وإسهاماهتا؛
 الدور األساسي الذي يتعني على البلدان اجملاورة أن تقـوم بـه إلحـداث               تؤكد - ١٠ 

سـيما بتخفيـف      تعزيـز األمـن اإلقليمـي، ال       تغيري إجيايب يف احلالـة الراهنـة يف العـراق عـن طريـق             
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-  

حدة التوترات وتوفري املساعدة اإلنسانية ومعونـة الـتعمري ختفيفـا حلـدة معانـاة الشـعب العراقـي                   
 ورفعا هلا، وهي أمور ترتبط كلها ارتباطا مباشرا بأمن املنطقة؛

ــان الصــادر عــن اجتمــاع رؤســاء    تــدعو - ١١  ــواردة يف البي  إىل تنفيــذ التوصــيات ال
 ١٣  و ١٢برملانات البلدان اجملـاورة للعـراق الـذي عقـده االحتـاد الربملـاين الـدويل يف عمـان يف                     

 ؛٢٠٠٤مايو /أيار
 األمم املتحـدة علـى االسـتفادة مـن خـربة االحتـاد الربملـاين الـدويل عنـد            تشجع - ١٢ 

 عقد املؤمتر الدويل للمسامهة يف إقامة دولة دميقراطية يف العراق؛
ى األمـم املتحـدة واملؤسسـات العراقيـة أن تقـيم شـراكة مـع االحتـاد                   عل تقترح - ١٣ 

 : الربملاين الدويل لتمكينه مما يلي
 املساعدة يف إنشاء مؤسسة برملانية وتوطيد أركاهنا؛ ‘١’ 
 دعم الربملان العراقي اجلديد خالل مناقشة مشروع الدستور؛ ‘٢’ 
الدميقراطيـــة وبـــث االســـتقرار تســـخري الدبلوماســـية الربملانيـــة لفائـــدة إرســـاء  ‘٣’ 

 اإلقليمي؛ 
ب لضــمان تنفيــذ التوصــيات الســالفة الــذكر ثــ متابعــة التطــورات عــن كتقــرر - ١٤ 

ــة عشــرة       ــدورة الثاني ــها إىل ال ــر عن ــرئيس واألمــني العــام إىل تقــدمي تقري ــدعو ال ــأخري، وت دون ت
 .املائة بعد
 


