
 -1- 06-64376
 

 املائة  بعد اجلمعية اخلامسة عشرة (٢٦وثيقة االحتاد الربملاين الدويل رقم 
 ين البنديف إطار، ٥٧/٤٧لقرار ، وفقا ل الدورة احلادية والستني للجمعية العامةيفاملعممة  )لالحتاد الربملاين الدويل

 من جدول األعمال ١٠٠و  ٩٠
 

 

 

 
 

االتحاد البرلماني الدولي         

 
 

 لالحتاد الربملاين الدويلبعد املائة اجلمعية اخلامسة عشرة  *توافق اآلراءقرار اختذته ب  

 )٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨  يفجنيف،(  
 

اون بني الربملانات واألمم املتحدة يف تعزيز السالم العاملي، خاصة من         التع  
  مكافحة اإلرهاب وحتقيق أمن أكرب يف جمال الطاقةيمنظور
الدويل، الربملاين الحتادلاخلامسة عشرة بعد املائة  معيةاجل إن 

ــ  ــها ااقتناع ــأن من ــدويل للمجتمــع األساســي اهلــدف ب ــق هــو ال ــسالم حتقي  والرخــاء ال
 األمـــن ـــدد الـــيت األخطـــار عـــاجلت أن ذاتـــه الوقـــت يف امنـــه يقتـــضي ممـــا مجعـــاء، نـــسانيةلإل

 ومالئـم  كـاف  بـشكل  الطاقـة  إىل الوصـول  وتضمن ،الكامنة وراءها  األسباب مع واالستقرار،
ومبادئه، املتحدة األمم ميثاق مقاصد إطار يف التنمية، مستويات مجيع على الدول جلميع

 بالبـشرية  انلحقـ ي لـذين ال املعـىن  عـدميي  والـدمار  املعاناة إزاء يقعم قلق يساورها وإذ 
  اإلرهابية، األنشطة جراء من

 غـري  أمـر  سياسـي  هـدف  أي لتحقيق املدنيني ضد العنف استخدام أن على تشدد وإذ 
احلرب، وقت يف املدنيني حبماية املتعلقة الرابعة جنيف اتفاقية أحكام مبوجب مقبول

إرهايب، عمل أي تربير األحوال من حال بأي ميكن ال أنه على تشدد وإذ  

اإلنسان، حلقوق انتهاك أسوأ يشكل اإلرهاب أن تدرك وإذ  

 

وأعرب وفد إسـرائيل عـن حتفـظ    . أعرب وفد فرتويال عن حتفظ بشأن مجيع الفقرات اليت تتناول أمن الطاقة           * 
. من املنطوق٤بشأن الفقرة 
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جنسية، أو ثقافة أو عرق أو ديانة بأي اإلرهاب لربط حماولة أي ترفض وإذ 

 يـضر  ال ذلك أن إىل تشري وإذ اإلرهاب، أعمال تصاعد من استيائها عن تعرب وإذ 
 بـني  احلـوار  بإعاقـة  اأيـض  يهـدد  بـل  الـدوليني،  واألمـن  السالم حتقيق إىل الرامية تباملبادرا فقط
املتبادلني، والشك الثقة عدم ويغذي والديانات، والثقافات األمم

 مــشاريع مــن واالهتمــام املــوارد حتــول اإلرهــاب مكافحــة إىل احلاجــة أن تالحــظ وإذ 
  العامل، اءأحن مجيع يف احلياة نوعيةحتسن  أن شأا من مهمة

املنظمة، اجلرمية وشبكات اإلرهابية املنظمات بني الوثيقة الصلة تالحظ وإذ 

 إىل الراميـة  التـشريعات  صـياغة  يف الربملانـات  بـه  تقوم الذي احلاسم الدور تالحظ وإذ 
ومتويله، وأسبابه اإلرهاب ملكافحة مالئم قانوين إطار إنشاء

 تلـك  خاصـة  مـضى،  فيمـا  الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  اختذها اليت القرارات إىل تشري وإذ 
ــذة ــؤمترات يف املتخـ ــة املـ ــة الربملانيـ ــات ١٠٨ و ١٠٧ و ١٠٦ و ١٠٥ و ٩٥ الدوليـ  واجلمعيـ
،١١٣ و ١١٢ و ١١١ و ١٠٩ الدولية الربملانية

 دور بـــشأن ١١٤ الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد مجعيـــة يف املتخـــذ القـــرار إىل تـــشري وإذ 
وذخريا، اخلفيفة واألسلحة الصغرية األسلحة يف االجتار مراقبة زتعزي يف الربملانات

  اإلرهاب، مكافحة يف الدول بني التعاون أمهية تربز وإذ 

 قراطيــةالدمي تعزيــز اإلرهــاب مكافحــة يف ضروريمــن الــ أن علــى التأكيــد تكــرر وإذ 
 مــع شــىيتما مبــا وســلمية، عادلــة بطــرق الــصراعات تــسوية ودعــم اإلنــسان حقــوق وتــشجيع
الدويل، القانون ومبادئ قواعد

ــد تكــرر وإذ  ــة علــى التأكي ــة إعــالن ونطــاق أمهي ــق يف األلفي ــة األهــداف حتقي  اإلمنائي
للشعوب، واالجتماعية االقتصادية والتنمية والعدل السلم قوامه عامل وتشجيع

 طـــابعال ذات الدوليـــة املـــشاكل معاجلـــة بغيـــة الـــدويل التعـــاون أن علـــى تـــشدد وإذ 
 الـسالم  لتوطيـد  مالئمـة  وسـيلة هو   نسايناإل أو منائياإل أو ثقايفال أو جتماعياال أو تصاديقاال

الدوليني، واألمن

 شـامل،  دمار ومواد أسلحة تنتج اليت تلك خاصة لألسلحة، املنتجة البلدان رتذكِّ وإذ 
ــسؤوليتها ــة واملنظمــات اإلرهــابيني منــع عــن مب  األســلحة، هــذه علــى احلــصول مــن اإلرهابي

  األسلحة،ب املشروع غري االجتار مبكافحة البلدان كافة التزام إىل تشري وإذ
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 التهديدات بشأنيف األمم املتحدة      األمن وجملس العامة اجلمعية قرارات إىل تشري وإذ 
  الدوليني، واألمن للسالم يةاإلرهاباألعمال  شكلهات اليت

: اإلرهـاب  مواجهـة  يف االحتـاد ” وناملعنلألمم املتحدة    العام األمني بتقرير ترحب وإذ 
 وباستراتيجية األمم املتحدة ملكافحـة اإلرهـاب        اإلرهاب، ملكافحة عاملية الستراتيجية توصيات

على الصعيد العاملي، اليت اعتمدت مؤخرا،

 الدولية االتفاقية باعتماد القاضيلألمم املتحدة    العامة اجلمعية مبقرر اأيض ترحب وإذ 
النووي، باإلرها أعمال لقمع

 إمكانيــة يف البحــث علــىيف األمــم املتحــدة  األمــن جملــس اتفــاق باهتمــام تالحــظ وإذ 
وأسرهم، اإلرهاب ضحايا لتعويض دويل صندوق إنشاء

 عـن  الـستني  دورـا  يفلألمـم املتحـدة      العامـة  اجلمعيـة  لعجز عميق قلق يساورها وإذ 
الدويل، اإلرهاب عن شاملة اتفاقية إبرام

 للـهجمات  عرضـة  تكـون  مـا  اغالبـ  األساسـية  وهياكلها الطاقة مصادر أن تالحظ وإذ 
  اإلرهابية،

 يقـر  الـذي  الـدويل،  الربملـاين  لالحتـاد  ١١٤ اجلمعيـة  يف املتخـذ  القرار أن إىل تشري وإذ 
 هـذا  بـأن  ذلـك  علـى  عـالوة  تـدرك  وإذ الطاقة، إلنتاج النووي باخليار احمليط الرأي باختالف

 خيلفهـا  أن حيتمـل  الـيت  املـدمرة  اآلثـار  بـسبب  اإلرهابية للتهديدات خاص بشكل معرض اخليار
ما، هجوم

 املـستقبل  يف النمـو  يف يـستمر  وسـوف  يتزايـد  العـاملي  الطاقـة  استهالك أن تالحظ وإذ 
  املنظور،

ــةلــيس آخرهــا  البلــدان، جلميــع الطاقــة أمــن أمهيــة اأيــض تالحــظ وإذ   ،البلــدان النامي
العاملي، االقتصاد ولصحة

 جمـايل  يف املبذولـة  اجلهـود  يف حموريـان  أمـران  الطاقـة  وأمـن  الطاقـة  أن علـى  تشدد وإذ 
الفقر،تقليل و املستدامة التنمية

 وبرنـامج  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج من كلقوم به   ي الذياهلام   العمل تالحظ وإذ 
  ،املتحدة األمم جلامعة التابعالتدريب املتعلق باحلرارة اجلوفية لألرض 

 سـالم  حتقيـق  لتعزيـز  اختـصاصها  جمـاالت  ضمن العمل على الربملانات تشجع - ١ 
ومبادئه؛ املتحدة األمم ميثاق مقاصد أساس على العامل، يف وعادل دائم
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ــة  أياال تـــستهدف أبـــد اإلرهـــاب مكافحـــة أن علـــى التأكيـــد تكـــرر - ٢   ديانـ
إثنية؛ مجاعة أو حضارة أو جنسية أو

 مــصدره، كــان ومهمــا ومظــاهره، أشــكاله مجيــع يف اباإلرهــ بــشدة تــدين - ٣ 
 أي لـديهم  ولـيس  عـاديني  جمـرمني  بوصـفهم  واإلرهـابيني  تربيـره  ميكـن  ال اإجرامي عمال بوصفه
أخالقي؛ موقف

 الـيت  األسـباب  ومعاجلة تحديدل الدويل واتمع والربملانات باحلكومات يب - ٤ 
 اإلرهابيــة، واملنظمــات إلرهــابينيالطنــان ل خلطــابللتــأثر با عرضــة النــاس جتعــل قــد بيئــة ختلــق
واالحتالل؛ والظلم االقتصادي واحلرمان واجلهل الفقر خاصة

ــع تطالــب - ٥  ــدول مجي ــاع  ال ــل عــناالمتن ــشطة متوي ــة األن ــشجيعها أو اإلرهابي  ت
 رفامـــص أي ومنـــع اإلرهابيـــة املنظمـــات أو اإلرهـــابيني إىل الـــدعم مـــن نـــوع أي تقـــدمي أو
ذلك؛ من القضائية وواليتها أراضيها داخل أخرى كيانات وأ ماتمنظ أو

 حقـــوق بقـــاء لـــضمان أساســـية مـــسؤولية اأيـــض للربملانـــات أن علـــى تـــشدد - ٦ 
اإلرهاب؛ كافحةأثناء القيام مب العني نصب القانون وسيادة اإلنسان

 والتوصـيات  القـرارات  جلميـع  وفعـاال  اقويـ  اتأييد لتوفر الربملانات جبميع يب - ٧ 
الدولية؛ الربملانية واجلمعيات املؤمترات اعتمدا اليت اإلرهاب مبكافحة املتعلقة

ــاألمم يــب - ٨  ــشكل لتعمــل املتحــدة ب ــق ب ــاين االحتــاد مــع أوث ــدويل الربمل  يف ال
اإلرهاب؛ مكافحة

 لـآلراء  توافـق العامل لتشجيع العمـل علـى حتقيـق         برملانات دعوا تأكيد تكرر - ٩ 
 علـى  الـضغط  علـى  الوطنيـة  الربملانـات  وحتـث  باإلرهاب، املتعلقة املتحدة األمم اتفاقيات بشأن

ــات ــداا حكوم ــع بل ــصديق لتوقي ــات كــل وت ــم اتفاقي ــصلة ذات املتحــدة األم ــا ال ــن وغريه  م
 الربملـاين  للرصـد  وطنيـة  نظـم  إنـشاء  إىل وتدعو اإلرهاب، مكافحة إىل الرامية الدولية الصكوك
؛الصكوك هذه تنفيذ ملتابعة

ــدعو - ١٠  ــاين دعــم إىل ت ــوي برمل ــداد ق ــة إلع ــم شــاملة اتفاقي ــشأن املتحــدة لألم  ب
 أن الربملانـات  إىل وتطلـب  لإلرهـاب،  اعامليـ  عليـه  متفـق  تعريـف  ذلـك  يف مبا الدويل، اإلرهاب
  الغرض؛ هلذا بلداا حكومات على تضغط

ــب - ١١  ــاألمم ي ــضع املتحــدة ب ــايري لت ــال مع ــرار لالمتث ــس لق ــن جمل  ١٣٧٣ األم
 عـدم  مـع  للتعامـل  واضحة وتدابري االمتثال، حتقيق يف البلدان ملساعدة برامج وإقامة ،)٢٠٠١(

االمتثال؛
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 املتحـدة  األمـم  جلنـة  مـع  أوثـق  بـشكل  ليتعـاون  الـدويل  الربملـاين  باالحتاد يب - ١٢ 
 ،واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مبكتــب اإلرهــاب منــع وفــرع اإلرهــاب ملكافحــة
  املكتب؛ وضعه الذي اإلرهاب ملكافحة العاملي الربنامج تنفيذ تعزيز وملواصلة

 التنفيذيـة  املتحـدة  األمـم  مديريـة  إىل الـدعم  كامـل  لتقـدمي  الـدول ميع  جب يب - ١٣ 
والربملانات؛ الربملانيني مع للمديرية حوار إىل وتدعو اإلرهاب، ملكافحة

 الـيت  الـدول  علـى  وتـثين  ،للدميقراطيـة  ةاملتحـد  األمـم  صـندوق  بإنـشاء  ترحب - ١٤ 
حذوها؛ حذوتلاألخرى  البلدان جبميع ويب الصندوق يف سامهت

 ١٥٤٠ األمـن  جملـس  قـرار  لتنفيـذ  اجلهـود  لتكثيـف  البلـدان  جبميع ثانية يب - ١٥ 
 الــشامل الــدمار أســلحة انتــشار ملنــع ٥٨/٤٨لألمــم املتحــدة  العامــة اجلمعيــة وقــرار) ٢٠٠٤(

 ميكـن  وتكنولوجيـا  وأدوات معـدات  نقـل  منع إىل الرامية السياسات وترسيخ اهلا،إيص ووسائل
اإلرهابيني؛ إىل خاصة األسلحة، هذه صنع أو/و النتشار تستخدم أن

 ولتتبـــادل وملموســة  دؤوبـــة اجهــود  لتبــذل  والربملانـــات باحلكومــات  يــب  - ١٦ 
  ســقوطملنــع حمــددة تــدابري ادواعتمــ وإيقــافهم النوويــة املــواد ناشــري علــى للتعــرف املعلومــات
اإلرهابية؛ املنظمات أو اإلرهابيني يدييف أ النووية األسلحة

 ومـن  متييـز  دون النوويـة،  األسـلحة  انتـشار  عـدم  لتـضمن  البلـدان  جبميع يب - ١٧ 
ومنعه؛ الشامل الدمار أسلحة انتشار من للحد االتفاقيات وتنفيذ الدول، كل جانب

 االجتــاربــشكل منــهجي وملمــوس    تكــافحأن  اتاحلكومــ كــل إىل تطلــب - ١٨ 
 يف أُنـشئت  الـيت  الـصكوك  كـل  بتنفيـذ  خاصـة  وذخريـا،  اخلفيفـة  واألسلحة الصغرية األسلحةب

 معيـة اجل يف املتخـذ  الـصلة  ذي القـرار  يف الـواردة  والتوصـيات  املتحـدة  األمم عمل برنامج إطار
الدويل؛ الربملاين الحتاد ل١١٤

 األســلحة يف الدوليــة التجــارة بــشأن معاهــدة إصــدار علــى احلكومــات حتــث - ١٩ 
والذخرية؛ األسلحة نقل بشكل صارم تنظم

 لـضحايا  ادعمـ  الـدويل  التـضامن  لتعزيـز لألمـم املتحـدة      العامـة  باجلمعيـة  يب - ٢٠ 
 هــؤالء لتعــويض دويل صــندوق إنــشاء خــالل مــن ذلــك يف مبــا وأســرهم، اإلرهابيــة األعمــال

األشخاص؛

 بـني  الـصالت  يف النظـر  يـشمل  الطاقة بشأن اعمق أكثر دويل حوار إىل تدعو - ٢١ 
الربملانات؛ يشمل أن وينبغي الطاقة، وأمن اإلرهاب
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 بـشأن  واإلقليمـي،  الـدويل  الـصعيدين  علـى  الربملـاين،  التعـاون  زيـادة  إىل تدعو- ٢٢  
الطاقة؛ أمن

الطاقة؛ لنق شبكات إىل املتناول ويف آمن وصول لتيسري باحلكومات يب   ٢٣ -

 الوكـاالت  بـني  التعـاون  لزيـادة  ووسائل طرائق يف النظر إىل احلكومات تدعو- ٢٤  
للطوارئ؛ لالستجابة إقليمي تعاون نظم وصياغة الصلة ذات

 ةالطاقـ  اسـتخدام  علـى  املـستهلكني  تـشجع  تـشريعات  لتـسن  بالربملانات يب- ٢٥  
بديلة؛الو ديدةاجل قةطاال مصادر  جماليف والتنمية البحث وتعزز املتجددة

ــدعو- ٢٦   ــات ت ــاد إىل الربملان ــشريعات، اعتم ــا ت ــك يف مب ــدابري ذل ــة، ت ــضل مالي  تف
للبيئة؛ مالئمة طاقة تستخدم اليت املركبات

 لتنويــع وطنيــة واســتراتيجيات خطــط لوضــع واحلكومــات بالربملانــات يــب- ٢٧  
مصادرها؛ على واحلفاظ هاتفعالي وتعزيز الطاقة

 االنــدماج جمــال يف البحــث لــدفع املتخــذة الــدويل التعــاون مببــادرات ترحــب- ٢٨  
؛إىل األمام النووي احلراري

 الـيت  النظيفـة  التكنولوجيـات  يف القـدرات  وبنـاء  التعـاون  لتعزيز بالبلدان يب- ٢٩  
 ويف بفعاليــة واســتعماهلا الطاقــة علــى احملافظــة يف للمــسامهة وذلــك البيئــة، علــى قليــل تــأثري هلــا
البيئية؛ مايةاحل

 املتجــددة، الطاقــاتاالنتفــاع مــن  إمكانيــات علــى التركيــز زيــادة إىل تــدعو- ٣٠  
النامية؛ البلدان من أخصائيني تدريب خالل من خاصة

 املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وبرنامج الدويل بالبنك يب- ٣١  
الطاقة؛ جمال يف الذايت باالكتفاء املتعلق العمل لزيادة للبيئة

ــامج يــب- ٣٢   ــائي املتحــدة األمــم بربن ــادة اإلمن ــيت اجلهــود لزي ــذهلا ال  لتحــسني يب
؛امنو البلدان أقل يف احلديثة الطاقة خدمات إىل الوصول

 حبـــذر، ســـلمية ألغـــراض النوويـــة الطاقـــة مـــع لتتعـــاطى باحلكومـــات يـــب- ٣٣  
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