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 املائة  بعد اجلمعية اخلامسة عشرة (٢٧وثيقة االحتاد الربملاين الدويل رقم 
  يف إطار، ٥٧/٤٧لقرار ، وفقا ل الدورة احلادية والستني للجمعية العامةيفاملعممة  )لالحتاد الربملاين الدويل

   من جدول األعمال٥٧ و ٥٢  و٥١  و٤٧البنود 

 

 

 

 
 

 لي االتحاد البرلماني الدو        

 

 
 لالحتاد الربملاين الدويلبعد املائة اجلمعية اخلامسة عشرة توافق اآلراء قرار اختذته ب  
 )٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨جنيف، (  

 
 خاصة لأللفية، اإلمنائية األهداف حتقيق على اإلشراف يف الربملانات دور  

 والفساد الفقر على والقضاء الديون مبشكلة يتعلق فيما
 

  ،الحتاد الربملاين الدويل لاخلامسة عشرة بعد املائةمعية اجلإن  
ــة للتعــاون الــدويل يف  ” إىل إعــالن رؤســاء الربملانــات املعنــون  إذ تــشري  ــة الربملاني الرؤي

تقلـيص  ”، واإلعـالن املعنـون      ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلـول  ١ الـذي اعتمـد يف       “مطلع األلفيـة الثالثـة    
 / أيلــول٩ الــذي اعتمــد يف ،“دور أقــوى للربملانــات :وليــةالثغــرة الدميقراطيــة يف العالقــات الد

، مبـا فيهـا االحتـاد الربملـاين الـدويل،           ايدعوان مجيـع الربملانـات ومنظماـ      اللذين  ،  ٢٠٠٥سبتمرب  
 إىل إعطاء التعاون الدويل بعدا برملانيا، 

ي ، الـذ ٢٠٠٠سـبتمرب  / أيلـول ٨ إىل اإلعالن بشأن األلفية الصادر يف     وإذ تشري أيضا   
عني مثانية أهداف ذات مواعيد زمنية حمددة وأرقام مستهدفة، تعـرف باسـم األهـداف اإلمنائيـة           
لأللفيــة ومتثــل التزامــا اتفــق عليــه اتمــع الــدويل بالقــضاء علــى الفقــر، وإىل نتــائج مــؤمتر القمــة 

 ،٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥العاملي اليت اعتمدها رؤساء الدول واحلكومات يف 
ــشري  ــة   إىلوإذ ت ــات اخلتامي ــدا   لمــؤمترات ل اإلعالن ــيت عق ــم املتحــدة،  اخلاصــة ال األم

ــة   وال ــل التنمي ــدويل لتموي ، ٢٠٠٢يف عــام ) املكــسيك( املعقــود يف مــونتريي  ،ســيما املــؤمتر ال
ــاملي    ــة العـ ــؤمتر القمـ ــستدامة لومـ ــة املـ ــسربغ  ،لتنميـ ــود يف جوهانـ ــا ( املعقـ ــوب أفريقيـ يف ) جنـ
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ــدان منــوا، املعقــود يف بروكــسل    ، ومــؤمتر األمــم املتحــدة ٢٠٠٢ عــام  الثالــث املعــين بأقــل البل
 ،٢٠٠١يف عام ) بلجيكا(

 إىل قرارات االحتاد الربملاين الدويل، وعلـى األخـص منـها تلـك الـيت اختـذها       وإذا تشري  
، بـشأن دور الربملانـات وإسـهامها يف القـضاء           )١٩٨٥لومي،  (املؤمتر الثالث والسبعون لالحتاد     

ــع     علــى الفقــر مــن خــالل   ــدويل؛ والقــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر الراب ــدين ال  ختفيــف عــبء ال
بــشأن إســهام الربملانــات يف حتديــد تــدابري وإجــراءات      ) ١٩٨٥أوتــاوا، (والــسبعون لالحتــاد  

البلـدان الناميـة؛ وتلـك الـيت اختـذها املـؤمتر         تتحملـه    الـدين اخلـارجي الـذي        ءعـب للتخلص مـن    
، بشأن احلاجة إىل حـل جـذري ملـشكلة الـدين            )١٩٩٢،  ستوكهومل(الثامن والثمانون لالحتاد    

حـوار بـني الـشمال واجلنـوب مـن أجـل االزدهـار              ” املعنونـة يف العامل النامي؛ والوثيقة اخلتاميـة       
ــاملي ــصادرة عــن مــؤمتر االحتــاد الربملــاين   ، “الع ــاوا يف عــام  ال ؛ وكــذلك ١٩٩٣املعقــود يف أوت

بشأن شـطب الـديون     ) ١٩٩٩بروكسل،  (ائة لالحتاد   القرارات اليت اختذها املؤمتر األول بعد امل      
احلكوميــة للبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون؛ وتلــك الــيت اختــذها املــؤمتر الثــاين بعــد املائــة لالحتــاد 

، بشأن احلاجة إىل تنقـيح النمـوذج املـايل واالقتـصادي العـاملي احلـايل؛ وتلـك                  )١٩٩٩برلني،  (
، بشأن دور الربملانـات يف وضـع   )٢٠٠٢مراكش، (ئة لالحتاد  اليت اختذها املؤمتر السابع بعد املا     

الــسياسة العامــة يف عــصر العوملــة واملؤســسات املتعــددة األطــراف واتفاقــات التجــارة الدوليــة؛   
وتلك اليت اختـذها االجتمـاع الربملـاين املعقـود خبـصوص مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة                      

ســنتياغو دي (ذها املــؤمتر الثــامن بعــد املائــة لالحتــاد  ؛ وتلــك الــيت اختــ )٢٠٠٢جوهانــسربغ، (
، بــشأن دور الربملانــات يف تعزيــز املؤســسات الدميقراطيــة والتنميــة البــشرية يف  )٢٠٠٣شــيلي، 

، بـشأن   )٢٠٠٣جنيـف،   ( بعـد املائـة لالحتـاد        ةالتاسـع اجلمعيـة   ا  عامل متفتت؛ وتلك اليت اختـذ     
 بعـد املائـة     ة عـشر  ةالثانيـ اجلمعيـة   ا  انات؛ وتلك اليت اختذ   حتد جديد للربمل   :املنافع العامة العاملية  

ــانيال، (لالحتــاد  ــل      )٢٠٠٥م ــة للتموي ــة ابتكاري ــات دولي ــشاء آلي ــات يف إن ــشأن دور الربملان ، ب
 والتجارة من أجل معاجلة مشكلة الدين وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،

الثـاين املعـين    العاملي   مبناسبة املنتدى     إىل وثيقة املعلومات الصادرة عن االحتاد      وإذ تشري  
) ٢٠٠١مـايو  / أيـار ٣١ إىل ٢٨مـن  ) هولنـدا (الهـاي  (مبكافحة الفساد واحلفاظ علـى الرتاهـة        

 ،“دور الربملانات يف مكافحة الفساد”املعنونة 
 أي واحـد مـن كـل    -مـن البـشر   بليون  ١,٢ لكون أكثر من كبري وإذ يساورها قلق  

قوة شرائية تعـادل أقـل   يعتاشون على  - من النساء واألطفاللبيتهم  غامخسة من سكان العامل،     
واحد يف اليوم، دون خط الفقر الدويل الذي حدد بدوالر واحد يف اليـوم،              أمريكي  من دوالر   

ــر يف    ــرات الفقـ ــدهور يف مؤشـ ــن  وللتـ ــر مـ ــدا ٥٠أكثـ ــا  ٣٥ - بلـ ــها يف أفريقيـ ــالل - منـ   خـ
 العقد املاضي،
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ــها   ــا من ــة ا ووعي ــأن اتفاقي ــدعو إىل       ب ــرأة ت ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي لقــضاء عل
الكاملـة  مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع امليـادين، مـن أجـل حتقيـق التنميـة                    

 ،للبلدان، ورفاهية العامل والنهوض بقضية السالم
 إىل إعــالن بــيجني الــذي يــسلم بــأن الــتمكني للمــرأة ومــشاركتها مــشاركة وإذ تــشري 

لــة وعلــى قــدم املــساواة يف مجيــع ميــادين اتمــع، مبــا يف ذلــك املــشاركة يف عمليــة صــنع     كام
    لتحقيق التنمية والسالم،ان أساسيران أماالقرار، والوصول إىل السلطة، مه

ــشري  ــضاء      وإذا ت ــايل للق ــة، وبالت ــق التنمي ــشرط األساســي لتحقي ــسالم هــو ال   إىل أن ال
 على الفقر،

 هــي أمــور ، مــن ناحيــة أخــرى، والتنميــة، مــن ناحيــة، واألمــن بــأن الــسالموإذ تــسلم 
مترابطة ويها بعضا،قوي بعض 
 بأن للربملانـات دورا حامسـا يف تعزيـز األهـداف اإلمنائيـة الثمانيـة لأللفيـة         وإدراكا منها  

وأن من األمهية مبكان أن تسن الربملانات التشريعات الضرورية، وتشارك يف وضـع الـسياسات               
أن ابعة تنفيـذها، وأن متـارس الرقابـة ـذا اخلـصوص علـى عمـل الـسلطة التنفيذيـة، و                 العامة ومت 

أن حنو حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، و   احملرز تطلب من احلكومة تقدمي تقارير بشأن التقدم      
 تأذن برصد وإنفاق املخصصات املناسبة يف امليزانية،

ــساورها القلــق   ــدم ضــمان متويــ   وإذ ي ــال ع ــة،    إزاء احتم ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ل األه
، نظرا للوضع الراهن، وعلى الرغم مـن إحـراز          ٢٠١٥وبالتايل عدم ضمان حتقيقها حبلول عام       

  بعض التقدم،
أفقـر القـارات رغـم كوـا        هي  أن أفريقيا   خميفة تتمثل يف حقيقة      إىل مفارقة    وإذ تشري  
ــة، وفقــا لتقــارير مــؤمتر  علــى األرض األغــىن  ــاملوارد الطبيعي ــة  ب  األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي

 ،)األونكتاد(
  يف املائــة مــن الــدخل   ٠,٧ احلاجــة العاجلــة إىل الوفــاء بــالتزام ختــصيص     وإذ تؤكــد 

القــومي اإلمجــايل للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، باعتبــار ذلــك شــرطا أساســيا لتحقيــق األهــداف  
 لأللفية،  اإلمنائية

نفيـذ االلتزامـات املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني        إىل عدم إحراز تقـدم حنـو ت   وإذ تشري  
اإليـدز  /انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية      لتقليل   و ،والتمكني للمرأة وحتسني صحة األمهات    

  وغريه من األمراض،
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 إىل أنه حىت مع حتقيق تقدم ملحوظ علـى الـصعيد الثنـائي، وبـشكل خـاص                 وإذ تشري  
مـن البلـدان    يـزال كـثري     ر مؤسـسات بريتـون وودز، ال         يف إطـا   ،على الصعيد املتعـدد األطـراف     

 يف ختفيف عبء الديون ختفيفـا ملحوظـا وإتاحـة املـوارد لتحقيـق األهـداف                 واجه حتديا يالنامية  
 اإلمنائية لأللفية أو اإلبقاء على املديونية يف مستوى يطاق، 

 بعـض منـاطق      ذا اخلصوص بأن العوملة االقتصادية، مبـا أمثرتـه مـن غـىن يف              تدركوإذ   
العامل، أوجبت بنفس القـدر إلغـاء ديـون أفقـر البلـدان، إال أـا لألسـف مل جتلـب فائـدة تـذكر                   

  ألفقر األمم،
 أن أغلبية البلدان املدينـة تحـرم مـن مواردهـا الـشحيحة وأمواهلـا                قايوإذ تعي وعيا عم    

خصـصات ميزانيتـها   اليت ادخرا بعد مـشقة، نتيجـة خلدمـة الـديون، ويـتعني عليهـا التـضحية مب                 
 املرصودة للتعليم والرعاية الصحية واإلسكان وسائر املشاريع اإلمنائية، 

ــها و  ــا من ــديون        اقتناع ــاء ال ــستدامة وإلغ ــة امل ــساعدات املخصــصة للتنمي ــادة امل ــأن زي ب
ســيؤتيان مثارمهــا إذا عملــت البلــدان املــستفيدة علــى تعزيــز الدميقراطيــة وتطبيــق مبــادئ احلكــم  

 اء على الفساد داخل كل بلد وعلى املستوى الدويل، الرشيد والقض
ــى احلاجــة   تؤكــدوإذ  ــصعد،     وإعطــاء األولإىل  عل ــع ال ــى مجي ــساد عل ــة ملكافحــة الف ي

باإلضـافة إىل مـسؤولية     وتتـسم باملـساءلة     بطريقـة   إدارة القطاع العـام     واعتماد سياسات تشجع    
مـن خـالل   يت أسـيئ التـصرف ـا    الـ ، مبا يف ذلـك اجلهـود الراميـة إىل رد املمتلكـات            الشركات

 الفساد، وفقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
بــأن العوملــة، مبــا تنطــوي عليــه مــن انعكاســات إجيابيــة وســلبية، ختلــق     اقتناعــا منــهاو 

 حتديات وفرصا جلميع البلدان وتؤثر على احلياة اليومية للناس، 
بـشكل متزايـد مـن التجـارة الدوليـة          ستبعد  تـ  أن كثريا مـن البلـدان الناميـة          وإذ تالحظ  

  ومن تدفقات رؤوس األموال، مع ما يترتب على ذلك من آثار مباشرة فيما يتعلق بالفقر،
 ســلطت الــضوء علــى مفهــوم  ٢٠٠٦ بكــون جــائزة نوبــل للــسالم لعــام   وإذ ترحــب 

ــا أن هــذه االئتمانــات مفتــاح القــضاء علــى الفقــر، وأحقيقــة االئتمانــات الــصغرى وأظهــرت 
  للمرأة،التمكني املايل تساعد بصورة خاصة على 

ــا تالحــظ وإذ  ــه م ــدان تعلق ــة البل ــال مــن النامي ــى آم ــة عل  للمفاوضــات الدوحــة جول
 البلـدان،  هذه أمام اإلمنائية الفرص لتحسني اجلولة هذه جناح وأمهية األطراف املتعددة التجارية
 يف “التجـارة  مقابـل  املعونة ”لـ خلارجيا والتمويل اخلارجية الربامج جدوى أيضا تالحظ وإذ

 أنشط، مشاركة العاملية التجارة يف املشاركة على قدراا زيادة على البلدان هذه مساعدة
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 البلــدان لــصاحل منحــاز واالســتثمار للتجــارة احلــايل الــدويل النظــام أن تالحــظ وإذ 
 بـالفرص  يـضر  والتجارية النقديةو املالية الدولية النظم توازن يف التاالختال وأن النمو املتقدمة
  النامية، للبلدان اإلمنائية

 مــن الربملانــات األعــضاء يف االحتــاد الربملــاين  تطلــب علــى وجــه االســتعجال  - ١ 
دت اإلعالن بشأن األلفية أن تشجع على حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة             الدويل يف البلدان اليت اعتم    

لأللفيــة يف بلــداا عــن طريــق املــساعدة علــى صــوغ الــسياسات العامــة ورصــد تنفيــذها، وعــن 
يف امليزانية الوطنية، ومن خـالل الرقابـة الربملانيـة اهلادفـة إىل رصـد               كافية  طريق ختصيص موارد    

   املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية؛التقدم حنو الوفاء بااللتزامات
ــة علــى ختــصيص   تــشجع - ٢  ـــ كافيــة أمــوال  برملانــات البلــدان النامي شــبكات ”ل

  تسمح بتخفيف وقع العوملة على القطاعات االقتصادية املتضررة؛“أمان
مطالبــة حكوماــا الوفــاء   علــى  الربملانــات يف البلــدان املتقدمــة النمــو    ثحتــ - ٣ 

 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة، علـى   ٠,٧صيص بالتزامها بتخ 
  يف اإلعالن بشأن األلفية ويف توافق آراء مونتريي بشأن متويل التنمية؛ما طُلب حنو 

 برملانات البلدان النامية على كفالـة قيـام حكوماـا بتعبئـة مـوارد كافيـة              تشجع - ٤ 
ســـات اقتـــصادية واجتماعيــة كفيلـــة حبفـــز النمــو املـــستدام، ووضـــع   للتنميــة، وعلـــى اتبــاع سيا  

اســتراتيجيات وطنيــة تكيــف الــسياسات لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ومواصــلة إصــالح   
 دئ احلكم الرشيد ومكافحة الفساد؛مؤسساا وتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وتطبيق مبا

لوطنيـة يف جمـال اإلحـصاءات، ووضـع نظـام            الـدول إىل تعزيـز قـدراا ا        تدعو - ٥ 
  ن وموحد ودقيـق لقيـاس النتـائج واإلجنـازات فيمـا يتعلـق بالتنميـة والقـضاء              تقييم مؤسسي حمس

 على الفقر؛
 أن تقـــوم احلكومـــات الوطنيـــة وآليـــات التكامـــل اإلقليمـــي بتحديـــد تقتـــرح - ٦ 

 ؛لفيةلألمتممة لألهداف اإلمنائية أهداف إمنائية قطرية أو إقليمية 
ــ - ٧  ــذ األهــداف      ث حت ــسهيل ورصــد تنفي ــده، بت ــوم، كــل يف بل ــات أن تق الربملان

 وحتـث كـذلك   املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة،           ووالغايات املتفق عليها دوليا     
الربملانات على التأثري على السياسات بشأن محايـة احلقـوق األساسـية للمـرأة واجلهـود اجلـاري                  

 قـضي  احلكومـات علـى سـن قـوانني ت         وتـشجع ل القضاء على التمييـز ضـد املـرأة،          بذهلا من أج  
، حتقيقـا   وتوصـي والتنفيذيـة،   التمثيليـة   باستخدام تدابري تصحيحية فيما يتعلق بتوزيـع املناصـب          

  باملسائل اجلنسانية؛ ،عند االقتضاء ، تعىنض، بإنشاء هيئات برملانية متخصصةلذلك الغر
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االسـتثمارات املباشـرة    يف  بلدان املتقدمة النمو إىل دعم زيادة        برملانات ال  تدعو - ٨ 
 إجياد مصادر متويل مبتكرة وإضافية للتنمية املستدامة؛ اليت تستهدف 

 احلكومات على تقدمي تقارير قطرية وإقليميـة منتظمـة لربملاناـا بـشأن       تشجع - ٩ 
لربملانــات الوطنيــة علــى أداء دور  اوحتــثالتقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، 

 أنشط يف متابعة تنفيذ هذه األهداف؛
 يف وضــع ، ضــمن أفرقــة العمــل املخصــصة، الربملانــات علــى املــشاركةتــشجع - ١٠ 

  ورقات استراتيجية احلد من الفقر وسياسات املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة؛
 اللجــان لرصــد أنــشطة   داخــل إنــشاء جلــان خاصــة أو أفرقــة عمــل     تقتــرح - ١١ 

 الربملانـات علـى أن تعمـل    وتشجعالفقر، لتقليل السلطات التنفيذية ضمن اإلطار االستراتيجي  
أوجــه علــى تــشجيع التحلــيالت وامليزنــة الــيت تراعــي الــشأن اجلنــساين، بغيــة معاجلــة  باســتمرار 
 بني اجلنسني؛الالمساواة 

ــات واملنظ   توصــي - ١٢  ــات والربملان ــوم احلكوم ــأن تق ــة ذا  ب ــصلة مــات الدولي ت ال
 :يلي مبا

 وحتميـل اإلدارة    يـة مواءمة جهود اإلعانة اليت يبذهلا املاحنون من أجـل تفـادي االزدواج            • 
 فـــوق طاقتـــها، وللتوفيـــق بـــني املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة واالســـتراتيجيات الوطنيـــة   

 للبلد املستفيد؛

أكثــر إنــصافا، وتقــدمي املعونــة  عــل التجــارة مبــا جيتــشجيع صــادرات أقــل البلــدان منــوا   • 
 املباشرة ملشاريع التجهيز العابرة للحدود؛

سني توجيـــه العمـــل علـــى إصـــالح نظـــام املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة عـــن طريـــق حتـــ   • 
 ؛حلكم الرشيدادعم املؤسسي ألساليب االستثمارات وإدارا وتقدمي ال

ــسيق اإلقليمــي ملواجهــة املــشاكل البي    •  ــاء آليــات التن ــسية   إحي ــة ومتويــل املــشاريع الرئي ئي
 وتشجيع البحث والتطوير؛

 بــصياغة وثــائق الــسياسات وامليزانيــة بطريقــة تــربز اإلجنــازات املتعلقــة  توصــي - ١٣ 
 باألهداف اإلمنائية لأللفية؛ 

 تنظيم مناقشات عامة حول ورقات استراتيجية احلد مـن الفقـر وإيفـاد            تقترح - ١٤ 
 وطنية لرصد تنفيذها؛ بعثات من طرف الربملانات ال
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 برملانات البلدان املتقدمة النمـو علـى تنظـيم رصـد الـسياسات الوطنيـة                تشجع - ١٥ 
على نشر النتائج على نطاق واسـع لكـي يطلـع عليهـا       كذلك   هايف جمال تقدمي املعونة، وتشجع    

 الربملانيون واجلمهور؛
ــشجع - ١٦  ــدان املاحنــة، وال ســيما األعــضاء يف منظمــة التعــ   ت ــة يف  البل اون والتنمي

امليدان االقتصادي، على إصدار تقارير عـن التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق اهلـدفني اإلمنـائيني الـسابع                   
  والثامن لأللفية؛

تعزيز تعاوا مع وكاالت األمـم املتحـدة        مواصلة و  البلدان املاحنة على     تشجع - ١٧ 
مات غري احلكومية والقطـاع اخلـاص،       واملؤسسات املالية الدولية والبلدان املاحنة األخرى واملنظ      

  حقيقية؛قوة البلدان النامية بإعطاء على حنو يسمح 
ــشدد - ١٨  ــة   ت ــديون جتــاوزت طاق ــة   احتمــال  علــى أن ال ــدان النامي الكــثري مــن البل
الـديون أو إلعـادة جدولتـها بطريقـة         لإلعفاء مـن     إىل اإلسراع يف وضع إجراءات فعالة        وتدعو

 الوسائل القانونية الالزمة لكفالة أال تغرق البلدان الناميـة يف الـدين،             متكن من حتملها، واعتماد   
  الديون؛ختفيض  الربملانات على دعم املبادرات الدولية اهلادفة إىل وتشجع
وإلغائهـا  الـديون   ختفيض   الدول على ختصيص املوارد املوفرة من جراء         تشجع - ١٩ 

أللفيـة، وال سـيما جمـاالت الـصحة والتعلـيم           لإلنفاق علـى جمـاالت تتـصل باألهـداف اإلمنائيـة ل           
 واملساواة بني اجلنسني والتمكني للمرأة، وفقا الستراتيجية احلد من الفقر يف كل بلد؛ 

 الربملانــات واحلكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة علــى دعــم مفهــوم تــشجع - ٢٠ 
 االئتمانات الصغرى وتوفريها؛

 يف املائــة مــن اجلــزء ٥٠تعيــد اســتثمار  مجيــع البلــدان املاحنــة علــى أن  تــشجع - ٢١ 
املتفق عليه من مدفوعات خدمة الديون املستحقة هلـا يف اقتـصادات البلـدان املدينـة، وذلـك يف                   
هيئة استثمارات مباشرة أجنبيـة أو غـري ذلـك مـن األصـول املاليـة واملـساعدة التقنيـة املخصـصة            

  لربامج تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية؛
الربملانــات علــى النظــر يف ختفــيض النفقــات العــسكرية والتحــول إىل     تــشجع - ٢٢ 

 اإلنفاق على االحتياجات األساسية للبشر؛
دخـل  لكـن    باعتمـاد آليـات أخـرى ملـساعدة البلـدان املثقلـة بالـديون و               توصي - ٢٣ 

 املثقلــة الفقــرية البلــدان  لدرجــة ال تؤهلــها لتلقــي املــساعدة يف إطــار مبــادرة الفــرد فيهــا مرتفــع
 بالديون، وبتشجيع املبادرات الثنائية واإلقليمية هلذا الغرض؛
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ــدين،       توصــي - ٢٤  ــع ال ــل م ــي يف التعام ــصاد الكل ــرات االقت  بتجــاوز منطــق مؤش
 وتعميم عنصر التنمية البشرية واملعايري االجتماعية؛

 الربملانــات علــى تنفيــذ توصــيات االحتــاد الربملــاين الــدويل يف جمــال        تــشجع - ٢٥ 
فساد، وخاصة اعتماد مدونات أخالقية دف إىل منع تعارض املـصاحل، عـن طريـق               مكافحة ال 

 تنظيم متويل األحزاب السياسية وكفالة شفافية احلمالت االنتخابية؛
، خاصـة مـن أجـل       رادعاتشكل  لقوانني فعالة ملكافحة الفساد     باعتماد   توصي - ٢٦ 

 تنظيما واضحا وشفافا؛العامة تنظيم عمليات الشراء 
 بوضــع ميثــاق نزاهــة وطــين مــصحوب بآليــات تنفيــذ مناســبة، وفقــا     توصــي - ٢٧ 

 للمعايري املقبولة دوليا؛
 الدول إىل توحيد وحتسني قوانينـها املتعلقـة حبريـة اإلعـالم واالتـصاالت       تدعو - ٢٨ 

 من أجل حتقيق الشفافية يف احلياة العامة والتنديد بالفساد يف القطاعني العام واخلاص؛
 الربملانــات علــى اختــاذ تــدابري ملكافحــة الفــساد بــصورة فعالــة وتــوفري    تــشجع - ٢٩ 

 احلماية للشهود يف قضايا الفساد؛ 
ــرام حــق اتمــع املــدين يف احلــصول علــى     توصــي - ٣٠   بــأن تكفــل الربملانــات احت

 معلومات شفافة وموضوعية؛ 
لعامــة  علــى اســتخدام تــدابري الرقابــة للتحقــق مــن مطابقــة احلــسابات اتــشجع - ٣١ 

  لألصول وصحتها؛
 علــى تكــوين جلــان مــستقلة ملكافحــة الفــساد أو تعزيــز تلــك اللجــان، تــشجع - ٣٢ 

            تعلى أن تعمـل بالـشراكة مـع النظـام القـضائي وا    ـد   مـع املـدين، وتبـاملوارد املاليـة والبـشرية      م
 الضرورية ألداء مهمتها على حنو مناسب؛

علـى أن   كبار موظفي القطاع العـام،   على اعتماد آليات شفافة لتعيني تشجع - ٣٣ 
، وتـدعو احلكومـات والربملانـات إىل إجـراء عمليـات            خمصـصة للنـساء   تراعى يف ذلـك حـصص       

 تدقيق منتظمة يف التركيبة اجلنسانية للوظائف القيادية؛
ــة ملك توصـــي - ٣٤  ــاد االتفاقيـــات الدوليـ ــا،   باعتمـ ــة الفـــساد والتـــصديق عليهـ افحـ

 لتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألمم املتحدة؛ سيما اتفاقييت منظمة ا وال
تشريعات لتنفيذ أحكام هذه االتفاقيـات الدوليـة علـى الـصعيد            إدخال   تقترح - ٣٥ 
  على الصعيد اإلقليمي؛حيثما ينطبق احلال، الوطين، و
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 مكافحة الفساد؛يف جمال  تنمية التعاون الربملاين تشجع - ٣٦ 
إىل إظهار املسؤولية الفردية من خالل اعتماد مـدونات         ملانات  الرب أعضاء   تدعو - ٣٧ 

 سلوك وتعزيز القواعد اليت حتظر تعارض املصاحل وتلك املتعلقة بالكشف عن الوضع املايل؛
ــة  - ٣٨  ــصورة عاجل ــة املتعــددة   يــب ب ــشاركة يف املفاوضــات التجاري ــدان امل  بالبل

ولـة مفاوضـات الدوحـة      أن تـستأنف ج   لعامليـة   األطراف اجلارية حاليا يف إطار منظمة التجـارة ا        
والفــرص متعــدد األطــراف  ينظــام التجــارالاملعلقــة يف وقــت قريــب وبطريقــة تــسمح بتحــسني 

 اإلمنائية للبلدان النامية حتسينا كبريا؛ 
القـدرات الالزمـة    إلكسام  لربملانات  اعضاء  أل إىل توفري برامج تدريبية      تدعو - ٣٩ 

ارية وتعزيــز قــدر الدســتومللقيــام بواجبــاعلــى حتليــل امليزانيــة الوطنيــة يف جوانبــها املتعلقــة  م 
 .الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةبتقليل 

 


