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 )مجعية االحتاد الربملاين الدويل الثانية عشرة بعد املائة (١٤االحتاد الربملاين الدويل رقم وثيقة 
 ٥٢ يف إطار البندين ،A/57/47دورة الستني للجمعية العامة، وفقا للقرار ــعممت خالل ال

   من جدول األعمال من القائمة األولية ٥٣ و
  
 االحتاد الربملاين الدويل   

   
 قرار اختذته باإلمجاع مجعية االحتاد الربملاين الدويل الثانية عشرة بعد املائة  

 )٢٠٠٥أبريل / نيسان٨مانيال، (
  

دور الربملانــات يف إنــشاء آليــات ابتكاريــة للتمويــل والتجــارة الــدوليني قــصد          
 معاجلة مشكل الديون وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  
 ،ربملاين الدويل الثانية عشرة بعد املائةإن مجعية االحتاد ال 

ــشري  ــده يف   إذ تـ ــذي اعتمـ ــالن الـ ــضا إىل اإلعـ ــول١ أيـ ــبتمرب / أيلـ ــاء ٢٠٠٠سـ  رؤسـ
 ،“الرؤية الربملانية للتعاون الدويل على أعتاب األلفية الثالثة”الربملانات الوطنية حتت عنوان 

، الـذي يـنص علـى       ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلول ٨إىل إعالن األلفية املؤرخ      وإذ تشري أيضا   
مثانية أهداف حمددة زمنيا وقابلة للقياس، واليت تعرف مجاعيا باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، علـى                
أا معـايري اشـترك يف وضـعها اتمـع الـدويل بغـرض القـضاء علـى الفقـر، وإىل تقـارير التنميـة                         

 البشرية اليت أعدا األمم املتحدة الربنامج اإلمنائي،

ىل اإلعالنات اخلتامية للمؤمترات املتخصصة لألمم املتحدة، وخباصة املـؤمتر           إ وإذ تشري  
، ومؤمتر القمـة العـاملي      ٢٠٠٢الدويل لتمويل التنمية، الذي عقد يف مونتريي يف املكسيك سنة           

، وكــذلك مــؤمتر ٢٠٠٢للتنميــة املــستدامة، الــذي عقــد يف جوهانــسربغ جبنــوب أفريقيــا ســنة  
 ،٢٠٠١عين بأقل البلدان منوا، الذي عقد يف بروكسل ببلجيكا سنة األمم املتحدة الثالث امل

ــشري  ــورك يف   وإذ ت ــه يف نيوي ــذي اعتمدت ــول٢٠ إىل اإلعــالن ال ، ٢٠٠٤ســبتمرب / أيل
بلــدا يف ختــام مــؤمتر القمــة مــن أجــل العمــل علــى مكافحــة اجلــوع والفقــر، وإىل تقريــر    ١٢٠
ين بآليـات التمويـل االبتكاريـة وإىل التقـارير         الذي أعده الفريق التقين املع     ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

 ، ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٧اخلتامية ملشروع األلفية لألمم املتحدة، الصادرة يف 



 -2- 05-33428
 
 

 إىل قرارات االحتاد الربملاين الدويل، وخاصـة القـرارات الـيت اعتمـدها املـؤمتر      وإذ تشري  
ور الربملانـات وإسـهامها يف القـضاء        حـول د  ) ١٩٨٥لومي،  (الربملاين الدويل الثالث والسبعون     

علــى الفقــر بــالتخلص مــن عــبء الــديون الدوليــة؛ واملــؤمتر الربملــاين الــدويل الرابــع والــسبعون    
حــول إســهام الربملانــات يف البحــث عــن تــدابري وإجــراءات ــدف إىل إزالــة  ) ١٩٨٥أوتــاوا، (

ــة    ــديون اخلارجي ــؤمتر     عــبء ال ــة؛ وامل ــدان النامي ــل كاهــل البل ــيت تثق ــامن   ال ــدويل الث ــاين ال الربمل
ــانون  ــامل      ) ١٩٩٢ســتوكهومل، (والثم ــديون يف الع ــشكل ال حــول احلاجــة إىل حــل جــذري مل

حــول احلاجــة إىل مراجعــة ) ١٩٩٩بــرلني، (النــامي؛ واملــؤمتر الربملــاين الــدويل الثــاين بعــد املائــة 
مؤمتر الربملـاين الـدويل     النموذج املايل واالقتصادي العاملي احلايل، وكذلك إىل الوثيقة اخلتامية لل         

الذي نظمه االحتـاد الربملـاين الـدويل يف         “ احلوار بني الشمال واجلنوب بشأن االزدهار العاملي      ”
) ٢٠٠٢مـراكش،   (، وإىل القرارات اليت اعتمدها املـؤمتر الـسابع بعـد املائـة              ١٩٩٣أوتاوا سنة   

ات متعـددة األطـراف     حول دور الربملانـات يف وضـع الـسياسات العامـة زمـن العوملـة واملؤسـس                
واتفاقــات التجــارة الدوليــة، واالجتمــاع الربملــاين املعقــود مبناســبة مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة    

ســانتياغو، (، واملــؤمتر الربملــاين الــدويل الثــامن بعــد املائــة      )٢٠٠٢جوهانــسربغ، (املــستدامة 
بــشرية يف عــامل جمــزأ، حــول دور الربملــان يف تعزيــز املؤســسات الدميقراطيــة والتنميــة ال) ٢٠٠٣

حتـد  : حول املنافع العامـة العامليـة     ) ٢٠٠٣جنيف،  (واجلمعية الربملانية الدولية التاسعة بعد املائة       
 جديد للربملانات،

ــالغ القلــق   ــساورها ب ــسمة  ١,٢ لكــون وإذ ي ــون ن أو واحــد مــن أصــل مخــسة    - بلي
ا يتعلـق بتعـادل القـوة    يعيـشون علـى أقـل مـن دوالر واحـد يف اليـوم فيمـ        -أشـخاص يف العـامل   

الشرائية الفردية، أي دون معدل الفقر الدويل احملدد يف دوالر واحد لكـل يـوم، ولكـون الفقـر                  
 بلدا أفريقيـا، فأصـبحت أكثـر فقـرا يف ايـة العقـد               ٣٥ بلدا، منها    ٥٤تفاقم يف التسعينيات يف     

 ،١٩٩٠منه يف سنة 

ألشــخاص الــذين يعــانون مــن ألنــه حــىت إذا مــا خفــضت نــسبة ا وإذ يــساورها القلــق 
، فــإن مــن البــديهي أن ١٩٩٠ مقارنــة مــع ســنة ٢٠١٥الفقــر املــدقع إىل النــصف حبلــول ســنة 

 مئات املاليني من األشخاص يف العامل النامي سيبقون يف حالة حرمان تام،

 حبيوية الدور الذي تضطلع به الربملانات يف دعم األهـداف اإلمنائيـة الثمانيـة      وإذ تسلم  
 ، وبضرورة اعتماد التشريعات املناسبة، ورصد االعتمادات الالزمة يف امليزانية،لأللفية

 على احلاجة إىل تقدمي املـساعدة والـدعم قـصد حتـسني القـدرات املؤسـسية             وإذ تشدد  
ــشريعية واالضــطالع       ــها مــن ممارســة الوظــائف الت ــة، بغــرض متكين ــدان النامي للربملانــات يف البل

 يزانية املرتبطة باألهداف اإلمنائية لأللفية،الفعال مبهام اإلشراف وامل
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ــة،     وإذ تـــسلم  ــة لأللفيـ ــة يف حتقيـــق األهـــداف اإلمنائيـ ــتدامة البيئيـ ــة تـــأمني االسـ بأمهيـ
:  دور عقد األمم املتحدة للتعليم مـن أجـل التنميـة املـستدامة والعقـد الـدويل للعمـل                   تؤكد وإذ

بـدخول بروتوكـول كيوتـو حيـز         وإذ ترحـب  ،  ٢٠٠٥املاء من أجـل احليـاة، اعتبـارا مـن عـام             
  على اعتبار أنه خطوة هامة إىل األمام،٢٠٠٥فرباير / شباط١٦النفاذ يف 

ــق    ــالغ القل ــساورها ب ــود وإذ ي ــل اجله ــة     ألن متوي ــق األهــداف اإلمنائي ــة إىل حتقي الرامي
 لأللفية، ومن مث تنفيذها، ليس مكفوال يف ظل األحوال الراهنة،

سـية الثالثـة للتمويـل مـن أجـل التنميـة، أال وهـي النمـو                  أن املـصادر األسا    وإذ تالحظ  
االقتــصادي وختفيــف عــبء الــديون واملــساعدة اإلمنائيــة العامــة، غــري قــادرة يف ظــل الظــروف    

والــيت لأللفيــة احلاليــة علــى توليــد املبــالغ اإلضــافية املطلوبــة ســنويا لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة    
 .  بليون دوالر١٠٠ و ٥٠ تتراوح بني

تـوفري  ( أن معظم البلدان مل توف بعد بالتزامها باملساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة               تالحظ وإذ 
 باملقابل مع االرتياح املـساعي الـيت تقـوم          وإذ تالحظ ،  ) يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٠,٧

 ا العديد من البلدان قصد الوفاء ذه االلتزامات يف غضون العقد املقبل،

 الديون وختفيفهـا وإعـادة      على الرغم من التقدم احملرز فيما خيص إلغاء        أنه   وإذ تالحظ  
جدولتها سواء على صعيد ثنائي أو متعدد األطراف، يف إطار مؤسـسات بريتـون وودز، يبقـى                 

 عبء الديون عائقا كبريا حيول دون النمو االقتصادي والتنمية البشرية،

إلمنائيـة لـن تـؤيت أكلـها إال إذا عـززت       بـأن الزيـادة يف متويـل املـساعدة ا     واقتناعا منـها   
 البلدان املستفيدة الدميقراطية واحلكم الرشيد،

 بأن العوملة تعتـرب يف نفـس الوقـت مـصدرا للفـرص وللتحـديات بالنـسبة                  واقتناعا منها  
 لكافة البلدان، وهلا وقع على حياة الناس اليومية،

و متزايـد مـن التجـارة الدوليـة          أن العديد من البلدان النامية تقصي على حن        وإذ تالحظ  
 ومن تدفق رأس املال، مما يترتب عنه الفقر،

 األمهية املتزايدة للتجارة واالستثمار الدوليني وتأثريمها املباشـر علـى تنميـة             وإذ تالحظ  
ــساورها القلــق أمــم العــامل أمجــع ورفاههــا،     لكــون النظــام احلــايل للتجــارة واالســتثمار   وإذ ي

يف عدة قطاعات لصاحل البلدان املتقدمة النمـو ويطـرح مـشاكل للعديـد              الدوليني نظاما مشوها    
 من البلدان النامية،
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 أن الوعي بأمهية التجارة واالسـتثمار لتعزيـز تنميـة البلـدان قـد تزايـد منـذ                   وإذ تالحظ  
انعقاد االجتماع الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العاملية الـذي انعقـد يف الدوحـة، والـذي سـعى              
إىل وضع احتياجات البلدان النامية ومصاحلها يف قلب مفاوضات التجارة العامليـة، كمـا وضـع        

 منائي،برنامج الدوحة اإل

، الـذي يعـد مبثابـة       ٢٠٠٤يوليـه   / باتفاق جنيف اإلطـاري املعقـود يف متـوز         وإذ ترحب  
ــشل اجتمــاع            ــى إثــر ف ــارة العامليــة، عل ــة التج ــيت جتريهــا منظم ــة يف املفاوضــات ال ــزة نوعي قف

 كانكون،

مع ذلك إزاء حاالت عدم التيقن العديدة اليت ما زالت تـصاحب             وإذ يساورها القلق   
ـــق بالقــضايا الــيت تكتــسي أمهيــة كــبرية بالنــسبة للبلــدان     تلـــك املفاو ضــات، خاصــة فيمــا يتعلــ

 النامية، 

 الــنقص امللفــت للنظــر يف املــوارد املتاحــة حاليــا لتحقيــق معظــم األهــداف وإذ تالحــظ 
 علــى مــسؤولية احلكومــات والربملانــات الــيت  وإذ تــشدد، ٢٠١٥اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام 

 ،٢٠٠٠فاء بااللتزامات املتعهد ا يف مؤمتر قمة األلفية سنة تشرف عليها قصد الو

 ســتكون الــسنة احلامســة بالنــسبة للحكومــات للعمــل ٢٠٠٥ بقــوة أن ســنة وإذ تــؤمن 
علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، يف االجتماعــات الرفيعــة املــستوى مثــل اجتمــاع قمــة    

واالجتماع العام الرفيع املستوى السـتعراض تنفيـذ       يوليه،  /البلدان الثمانية، املزمع عقده يف متوز     
إعالن األمم املتحدة لأللفية املزمع عقده يف الدورة الستني للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، يف                  

ــوزاري الــسادس ملنظمــة التجــارة العامليــة، املزمــع عقــده يف كــانون     /أيلــول ســبتمرب، واملــؤمتر ال
 ديسمرب،/األول

 إىل ١٤، املزمع عقده يف نيويورك يف الفترة مـن        ٥+ مة األلفية    إىل مؤمتر ق   وإذ تتطلع  
 بقوة يف أن يعيد هذا احلدث تفعيل الـشراكات العامليـة   وإذ ترغب، ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول ١٦

 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛من أجل 

ن  برملانات الدول األعضاء يف االحتاد الربملاين الدويل اليت اعتمـدت إعـال             حتث - ١ 
تخـصيص أمـوال هلـذا الغـرض مـن          باأللفية على دعم تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية يف بلـداا           

 ميزانياا الوطنية؛

 برملانـــات البلـــدان املتقدمـــة النمـــو علـــى مطالبـــة حكوماـــا بالوفـــاء  تـــشجع - ٢ 
الرمسيـة، علـى     يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجـايل للمـساعدة اإلمنائيـة             ٠,٧بالتزاماا بتخصيص   

 النحو املنصوص عليه يف إعالن األلفية وتوافق آراء مونتريي؛



 -5- 05-33428
 
 

 برملانــات البلــدان الناميــة علــى التأكــد مــن أن حكوماــا حتــشد املــوارد  حتــث - ٣ 
املطلوبة لتحقيق التنمية، ومكافحة الفساد، ومواصلة اإلصالح املؤسـسي، واعتمـاد الـسياسات       

ة لتحفيز النمو، ووضع استراتيجيات وطنية جتعل مـن األهـداف           االقتصادية واالجتماعية املناسب  
وق اإلنـسان، مـع إيـالء اهتمـام     ــــ تعزيـز الدميقراطيـة وحق  لا، وـــ ة لأللفيـة حمـور سياسا  ــــ اإلمنائي

ــادئ احلكــم         ــاع مب ــسان، والتب ــاملي للتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلن ــامج الع ــذ الربن خــاص لتنفي
 الرشيد؛

دان النامية على الدفاع عن حقوق شعوا يف مفاوضـات           برملانات البل  تشجع - ٤ 
 منظمة التجارة العاملية وتعزيز التعاون املتبادل بينها؛

 حكومـات البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان والناميـة علـى تقـدمي تقـارير                   حتث - ٥ 
 سنوية إىل برملاناا عن تطبيق هذه االستراتيجيات وتنفيذها؛

ه التقـارير موضـوع نقـاش برملـاين علـى الـصعيد الـوطين                أن تكـون هـذ     تقترح - ٦ 
 وعلى الصعيد اإلقليمي إن أمكن؛

 أن تتخذ تدابري التباع ج مـن هـذا القبيـل، تـشتمل علـى اسـتراتيجية                  تقترح - ٧ 
 وتقرير، على املستوى اإلقليمي؛

ــدان       حتــث - ٨  ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــضاء منظم ــة، وخباصــة أع ــدان املاحن  البل
تطــوير (  مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة٨قتــصادي، علــى إعــداد تقــارير عــن تنفيــذ اهلــدف  اال

، مــع حتديــد العمــل الــذي قامــت بــه لتحقيــق هــذه األهــداف  )شــراكة عامليــة مــن أجــل التنميــة
 وكيفا؛ كما

 إىل بــذل جهــود لتعزيــز فعاليــة املــساعدات علــى الــصعيدين الــدويل        تــدعو - ٩ 
 ءمة أفضل لإلجراءات وزيادة التنسيق بني املاحنني؛واإلقليمي، من خالل موا

 البلـــدان املاحنــة علـــى مواصــلة التعـــاون مــع منظمـــات األمــم املتحـــدة     حتــث  - ١٠ 
ــة الدولي  ـــواملؤســسات املالي ــدول املاحنـ ـــة وال ــة والقطــاع    ــ ة األخــرى واملنظمــات غــري احلكومي

 اخلاص؛

بري مــن البلــدان الناميــة؛  علــى كــون الــديون ال تطــاق بالنــسبة لعــدد كــتــشدد - ١١ 
وتــدعو علــى وجــه االســتعجال إىل اإلســراع باإللغــاء الفعلــي للــديون ووضــع إجــراءات إعــادة  
اجلدولة على حنو قابل للتطبيق اختاذ تدابري قصد جتنيـب البلـدان الناميـة الـسقوط مـن جديـد يف        

 فرط املديونية؛ 
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ص املـوارد احملـررة علـى    إنشاء رابطـة حيويـة بـني إلغـاء الـديون وختـصي         تقترح - ١٢ 
هذا النحو لالستثمارات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية، خاصة يف جماالت الصحة والتعلـيم             
واملــساواة بــني اجلنــسني، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر اخلاصــة    

 بلد؛ بكل

ن الــيت تعــاين مــن  ببحــث إمكانيــة إجيـاد آليــات أخــرى ملــساعدة البلـدا  توصـي  - ١٣ 
أزمات ديون خطرية لكن دخلها الفردي يتجاوز احلـد الـذي يؤهلـها لالسـتفادة مـن املـساعدة             

 اليت تقدم إىل الدول الفقرية املثقلة بالديون؛

 عن الرغبة يف أن تؤخذ دائما احتياجات البلـدان الناميـة بعـني االعتبـار                تعرب - ١٤ 
إطــار منظمــة التجــارة العامليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق   يف مفاوضــات التجــارة الدوليــة اجلاريــة يف  

 بالتخفيف من حدة الفقر واألمن الغذائي والدخل املستدام؛

علــى الــدور املركــزي الــذي تــضطلع بــه الربملانــات بوصــفها جتــسيدا     تــشدد - ١٥ 
 للسيادة الشعبية يف التعبري عن إرادة الشعوب يف املنتديات الدولية؛

انات األعضاء يف االحتاد الربملاين الدويل للجان متخصـصة         الربمل بإنشاء   توصي - ١٦ 
ــويل       ــة ت ــة، وبغي ــة الدولي ــة وإجــراءات املؤســسات املالي ــة متابعــة مفاوضــات التجــارة الدولي بغي

 اإلشراف على اإلجراءات احلكومية؛

ــه     تطالــب - ١٧   احلكومــات بــإطالع برملاناــا إطالعــا كــامال علــى مــا وصــلت إلي
 ات الصلة باملوضوع والرهانات اليت تنطوي عليها؛املفاوضات الدولية ذ

 االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل، بالتعـــاون مـــع منظمـــة التجـــارة الدوليـــة،  تطالـــب - ١٨ 
 باملساعدة على تعزيز قدرات الربملانات يف هذا اال؛

 أن تــضم احلكومــات برملــانيني إىل الوفــود الــيت ترســلها للمــشاركة يف  تقتــرح - ١٩ 
 لوزارية ملنظمة التجارة العاملية؛االجتماعات ا

 دولة لإلعالن بـشأن العمـل مـن أجـل مكافحـة اجلـوع               ١٢٠ باعتماد   ترحب - ٢٠ 
يهـدف باخلـصوص    وهـو إعـالن      يف مقـر األمـم املتحـدة         ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلول ٢٠والفقر يوم   

 إىل دعم إنشاء أدوات جديدة للتمويل الدويل لألهداف اإلمنائية لأللفية؛

تـــسم يإنـــشاء مـــورد جديـــد، باإلضـــافة إىل اآلليـــات املوجـــودة،       بتوصـــي - ٢١ 
 باالستقرار وميكن التنبؤ به يف نفس الوقت؛
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كـذلك العمـل علـى مقترحـات الختـاذ آليـات التمويـل الـدويل كطريقـة                  تؤيد   - ٢٢ 
 موارد إضافية من أجل التنمية؛ابتكارية وواقعية يف نفس الوقت لتوفري 

 العـاملي الثـاين لرؤسـاء الربملانـات، املزمـع عقـده بـاألمم                أن يتابع املؤمتر   تطلب - ٢٣ 
 .، هذه املسألة٢٠٠٥املتحدة سنة 

 


