
 -_- 07-40091
 
 

1
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 األولية القائمة من ٥١ البند
  

 

 

 الدويل الربملاين االحتاد

  
  ١١٦ هتاورد يف* ه مجعية االحتاد الربملاين الدويل بتوافق اآلراء اختذتقرار  

 )٢٠٠٧ مايو/أيار ٤ بايل، دوا، نوسا(
كفالة االحترام جلميع الطوائف واملعتقـدات الدينيـة والتعـايش الـسلمي بينـها يف                 

 عامل يتجه حنو العوملة
 املائة، بعد عشرة السادسةيف دورهتا  الدويل ملاينالرب االحتاد مجعية إن 
أن التسامح واالعتـراف بـالتنوع الثقـايف والعرقـي والـديين واللغـوي، وقبـول                 ؤكدت إذ 

ذلك التنوع، فضال عن احلوار بني احلضارات، وداخل كل منـها، عوامـل ذات أمهيـة جوهريـة       
والــشعوب، علــى تنــوع معتقــداهتم لوجــود االحتــرام والتعــايش الــسلمي والتعــاون بــني األفــراد 

ــها        ــاين القــائم داخــل اجملتمعــات وفيمــا بين ــه ال ينبغــي اخلــوف مــن التب ــاهتم ولغــاهتم، وأن وثقاف
 قمعه، بل ينبغي االعتزاز به باعتباره مقوما مثينا من مقومات البشرية، أو

ــ وإذ  ني علــى أمهيــة تعزيــز التفــاهم والتــسامح واالحتــرام والــصداقة املتبــادلني بــ   شددت
 إىل الكرامـة األصـيلة جلميـع        وإذ تـشري  البشر على تباين أدياهنم ومعتقداهتم وثقافاهتم ولغـاهتم،         

أفــراد األســرة البــشرية وتــساويهم يف التمتــع حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية غــري القابلــة  
 يعه،للتصرف، واليت يقع على مجيع الدول التزام بكفالة االحترام العاملي هلا ومحايته وتشج

بــأن مجيــع األديــان قــدمت مــسامهات قيمــة للحــضارة وأن هنــاك قيمــا          سلمتــ وإذ 
 مشتركة جتمع بني البشرية مجعاء،

 

 

 . من املنطوق٥ا على الفقرة أبدت اجملموعة العربية حتفظ * 
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إىل املقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي   شري تــ وإذ 
 ١٨ املـادة  حلقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق يف حريـة الفكـر والـضمري واملعتقـد، واملكرسـة يف           

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
إىل الربنامج العاملي للحوار بني احلضارات، واإلعالن العـاملي بـشأن       كذلك تشري وإذ 

واملبـادئ  ) اليونـسكو (التنوع الثقايف الصادر عن منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                
 الواردة فيهما،

ء نفاذ اتفاقية اليونسكو حلماية وتعزيز تنوع أشـكال التعـبري الثقـايف يف              ببد رحبت وإذ 
 ،٢٠٠٧مارس / آذار١٨

بأن االحتاد الربملاين الدويل قد عقد العزم، من خالل القـرارات الـيت اختـذها               تذكّر وإذ 
، واملـــؤمترات الربملانيـــة )٢٠٠٠عمـــان،  (١٠٣والـــدورة ) ١٩٩٩بـــرلني،  (١٠٢يف الـــدورة 
، علـى أن    )٢٠٠٤مكسيكو سـييت،    ( جلمعية االحتاد الربملاين الدويل      ١١٠يف الدورة   الدولية، و 

ينهض بأمور من بينها تعزيز احلوار بني احلضارات والثقافات، وأكد علـى مـا ميكـن أن تقدمـه             
الربملانات مـن مـسامهات يف حتقيـق التعـايش الـسلمي بـني األقليـات العرقيـة والثقافيـة والدينيـة،               

لــدويل، ودعــا مجيــع الــدول إىل اختــاذ التــدابري املالئمــة لكفالــة االحتــرام والتعــاون  ويف الوفــاق ا
 املتبادلني بني اجلماعات العرقية والثقافية والدينية،

، الـيت تقـر بأمهيـة احتـرام         ٢٠٠٥إىل اعتماد نتائج مؤمتر القمـة العـاملي لعـام            شريت وإذ 
 امل،التنوع الديين والثقايف وتفهمه يف مجيع أحناء الع

جبميع املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت تـسعى إىل ترسـيخ تبـادل              وإذ ترحب  
 أو إثراء املعارف واحلوار بني األديان واالحترام املتبادل،

علــى املــسامهات القيمــة املقدمــة مــن مبــادرات مثــل حتــالف األمــم املتحــدة      تــثين وإذ 
 األديان يف إطـار اجملتمـع الـدويل، ومـؤمتر زعمـاء             للحضارات وإعالن بايل بشأن بناء الوئام بني      

األديان العاملية والتقليدية، واحلوار بني احلضارات والثقافـات، واسـتراتيجية االعتـدال املـستنري،              
واجتماع القادة غري الرمسي املعين باحلوار والتعاون بني األديـان مـن أجـل الـسالم واحلـوار بـني              

 ادرات متداخلة ومتآزرة ومترابطة،اإلسالم واملسيحية، ومجيعها مب
ــ وإذ  بــأن األديــان غالبــا مــا يكــون هلــا دور جــوهري يف اجملتمعــات مــن حيــث     سلمت

مسامهتها يف تـشكيل املنظمـات االجتماعيـة واألسـرية وتـشرب القـيم األساسـية الـيت ميكـن أن                     
 نائه،تساعد يف بناء جمتمع أكثر اتساما بالتسامح واالحترام، بل وجيب أن تساعد يف ب
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أن احلوار والتفاهم بني األديان، مبـا يف ذلـك الـوعي بوجـود تبـاين ومسـات                دركت وإذ 
مشتركة بني الشعوب واحلضارات، يساهم يف حل الصراعات واملنازعات بالوسـائل الـسلمية،             
وحيد من إمكانية وقوع عداوات أو صدامات أو أعمـال عنـف، وميكّـن األفـراد مـن النظـر إىل                     

 أو الثقايف أو الديين باعتباره مصدرا لإلثراء الثقايف،التنوع العرقي 
أن احلوار بني األديان ينبغي أن يركز على مـا جيمـع بـني األديـان وال علـى                    تؤكد وإذ 

ما يفرق بينها، وأن يكون وسيلة لتوطيد العالقات بـني الثقافـات واحلـضارات وحـل املـشاكل                  
ــة أو  عرقيــةهويــات جيــاد، ، أو إ ترســيخ الوقــت نفــسه يتجنــب يفوأنالعمليــة،  دينيــة أو ثقافي

 ،، داخل اجملتمعات وفيما بينهابث بذور الشقاقمصطنعة، أو 
على أن التركيز على احلوار بني احلضارات والثقافات جيب أال ُيستند إليـه              دشدت وإذ 

 لتربير القوانني واملمارسات التمييزية داخل الثقافات واحلضارات، ال سـيما فيمـا خيـص النـساء               
واألطفال واملسنني، وأن احترام الثقافات واحلضارات األخرى والتسامح معها جيب أن يكونـا             
ــشر،        ــع الب ــة مجي ــسان ومحاي ــرام حقــوق اإلن ــل يف احت ــشامل املتمث ــدأ ال ــا يف املب متجــذرين دوم

 بصرف النظر عن نوع اجلنس أو العنصر أو الدين أو االنتماء السياسي،
، علـى مجيـع مـستويات اجملتمـع وبـني الـدول علـى         ، ضـرورة العمـل    ذلك، ل ؤكدتوإذ   

تعزيــز احلريــة والعدالــة واحتــرام حقــوق اإلنــسان والدميقراطيــة والتــسامح والتــضامن والتعــاون   
ــشكل        ــيت ت ــاهم، ال ــدات واحلــوار والتف ــان أو املعتق ــات واألدي ــوع الثقاف ــرام تن ــة واحت والتعددي

ــا ــد    مجيعهـ ــن وتوطيـ ــسالم واألمـ ــى الـ ــاظ علـ ــة للحفـ ــر مهمـ ــة  عناصـ ــصعد الوطنيـ ــى الـ مها علـ
 والدولية، واإلقليمية
عودة التطرف الديين ومظاهر كراهية األجانب إىل الظهـور يف مجيـع             وإذ تثري جزعها   

 أن احلوار بني األديـان واحلريـة الدينيـة مهـا وسـيلتان فعالتـان ملكافحـة                  وإذ تالحظ أحناء العامل،   
 آفة التعصب،

العتـداءات الـيت تقـع علـى األمـاكن واملواقـع            بـسبب مجيـع ا     وإذ يساورها بالغ القلـق     
 واملزارات الدينية مبا يف ذلك أي تدمري متعمد لآلثار والنصب الدينية،

تزايد حاالت التعصب والتمييز بسبب الدين أو املعتقد، مبـا يف ذلـك              وإذ يثري جزعها   
 كـثرية مـن    الـيت حتركهـا دوافـع التعـصب الـديين، يف أحنـاء             هأعمال العنـف والتخويـف واإلكـرا      

العامل، والتهديد الذي تشكله للتمتع حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية، مثـل حريـة الفكـر                   
ــدين،   ــضمري والــ ــشريوالــ ــره    وإذ تــ ــن تربيــ ــدين ال ميكــ ــم الــ ــتخدام العنــــف باســ  إىل أن اســ

 اإلطالق، على
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 حماوالت نسبة األعمال اإلرهابية إىل أي دين، وإذ تثري جزعها 
لكراهية األجانب والعنصرية والتعصب جتاه املهـاجرين واألقليـات         أي إبداء    وإذ تدين  

 علـى أن مكافحـة الكراهيـة والتحيـز والتعـصب والقولبـة              وإذ تؤكـد  العرقية والثقافية والدينية،    
 النمطية القائمة على أساس الدين أو الثقافة متثل حتديا عامليا كبريا يتطلب مزيدا من اجلهد،

ن هــو مؤســسة جتــسد، بــال منــازع، تنــوع خــصائص اجملتمــع   إىل أن الربملــا وإذ تــشري 
وآراء أفراده، وأنه يعكس هذا التنوع ويوجه مـساره يف العمليـة الـسياسية، وأن رسـالته تتمثـل          

 يف إزالة التوترات بغية تعزيز التالحم والتضامن االجتماعيني،
األشـخاص  على االلتزام اخلاص للربملانات وأعضائها بالـدفاع عـن حقـوق             تشددوإذ   

املنتمني إىل أقليات عرقيـة وثقافيـة ودينيـة وتعزيزهـا، ومـن مث إجيـاد جمتمـع يتمتـع فيـه كـل فـرد                  
بكامل حقوقه املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، ال سـيما احلـق يف حريـة               

 ، العبادة واحلق يف حرية ممارسة الشعائر الدينية، يف إطار مبادئ وشروط دميقراطية
هم والتعـاون بـني الـدول       افـ ت بأنه ميكن للربملانـات املـساعدة يف تـسهيل ال          واقتناعا منها  
 ومـن مث    ،االحتـرام والتفـاهم املتبـادلني بـني احلـضارات         احلوار والتسامح و   وتشجيع   ،والشعوب

 ، الصراعات املسلحة واإلرهاب ومكافحتهمانشوباملساعدة على منع 
ــه نظامــه      إىل أن مــن مقاصــد اال وإذ تــشري  ــا يــنص علي ــا مل ــدويل، وفق حتــاد الربملــاين ال

سلم بالــدور املهــم تــل إحــالل الــسالم والتعــاون بــني الــشعوب، وإذ جــاألساســي، العمــل مــن أ
الذي ميكن لالحتاد القيام به يف تعزيز التفاعـل بـني اجملتمعـات والـشعوب وتـشجيع احلـوار بـني                     

 احلضارات املختلفة،
تنــامي الــذي تقــوم بــه الــصحافة، ال ســيما وســائط   علــى الــدور املوإذ تــشدد كــذلك 

يف تــشكيل الــصور الــيت يكوهنــا أفــراد ) وات التلفزيــون الــساتلية واإلنترنــتنــق(اإلعــالم العامليــة 
 احلضارات واجلماعات الدينية املختلفة عن بعضهم عن بعض،

ميكـن   أن حرية التعبري وحرية الصحافة باعتبارمها حقني أساسـيني ال            وإذ تؤكد جمددا   
 مها دعامتان للدميقراطية وحريتان مرجوتان منذ أمد بعيد، طاملا كافحـت اجملتمعـات              ،إنكارمها

 واألفراد من أجلهما الطغيان والقهر،
 أن حريــة التعــبري ينبغــي ممارســتها بــشكل ال حيــرض علــى الكرهيــة   وإذ تؤكــد جمــددا 

 أو على ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان،العنصرية أو كراهية األجانب،  أو
ــشدد  ــات      وإذ تـ ــضل للثقافـ ــم أفـ ــز فهـ ــيم يف تعزيـ ــة للتعلـ ــالغ األمهيـ ــدور البـ ــى الـ  علـ

 واحلضارات األخرى، وشيوع روح التسامح ومبدأ عدم التمييز جتاه مجيع األشخاص،
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لتعـايش  دور الربملانات يف كفالة االحترام لكافة الطوائف واملعتقـدات الدينيـة وا             -ألف  
 السلمي بينها على املستوى الوطين

ــدعو - ١  ــز      ت ــسبل املتاحــة هلــم لتعزي ــع ال ــات وأعــضاءها إىل اســتخدام مجي  الربملان
التعايش السلمي والتعاون البناء بني أفراد الطوائف املختلفة، ومنع تعرضـهم أليـة معاملـة سـيئة                 

ــة أ      ــة أو ثقافي ــة عرقي ــائهم إىل جمموع ــة نامجــة عــن انتم ــسوده روح   أو متييزي ــة، يف جــو ت و ديني
 التسامح واحلوار؛

 بأن االحترام املتبادل والتعاون بني اجلماعات العرقية والثقافيـة والدينيـة            تسلم - ٢ 
يعرب عنهما، يف الغالب األعم، ال من خالل قـوانني خاصـة بـل، بـشكل أكثـر فعاليـة، يف إطـار                       

ت الفرديــة، مبــا يف ذلــك احلريــة دســتور يــضمن الدميقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــا 
 الدينية والتعايش السلمي بني اجملموعات واألقليات العرقية والدينية؛

 الربملانات ألجـل ذلـك أن تتخـذ تـدابري فعالـة ملنـع التمييـز علـى أسـاس             تناشد - ٣ 
 يف سـياق االعتـراف حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف           ،الدين أو املعتقـد والقـضاء عليـه       

ــع ــة، وممارســة هــذه       مجي ــة والثقافي ــسياسية واالجتماعي ــصادية وال ــة واالقت ــاة املدني  جمــاالت احلي
احلقوق واحلريات والتمتع هبـا، وأن تبـذل قـصارى اجلهـود لـسن التـشريعات الـيت حتظـر ذلـك                      
التمييـز، وإلغــاء أيــة قـوانني متييزيــة قائمــة، وأن تتخـذ مجيــع التــدابري املالئمـة ملكافحــة التعــصب     

 لى أساس الدين أو املعتقد؛القائم ع
 مجيع الربملانات على اختاذ تـدابري فعالـة ملكافحـة التحـريض علـى أعمـال          حتث - ٤ 

العنــف والتخويــف واإلكــراه، أو ممارســتها، بــدافع الكراهيــة والتعــصب القــائمني علــى الثقافــة  
ــة والث        أو ــشقاق داخــل اجلماعــات الديني ــسبب اخلــالف وال ــد ي ــا ق ــد، مم ــدين أو املعتق ــة ال قافي

 بينها، وذلك امتثاال لاللتزامات الدولية ذات الصلة؛ وفيما
 على أن اعتناق األشخاص أو عدم اعتناقهم لـدين معـني، مـسألة      تؤكد جمددا  - ٥ 

ختضع لالختيار الشخصي، ومن مث تدعو الربملانات إىل كفالة عدم املعاقبة على هـذا االختيـار،                
 ال سيما املعاقبة مبوجب القانون؛

 مجيـع الربملانـات وأعـضاءها اختـاذ التـدابري املناسـبة لكـي تعكـس الـنظم            تناشد - ٦ 
 السياسية والقانونية الوطنية التنوع املتعدد الثقافات للمجتمع؛

 على أن املؤسسات السياسية الدميقراطية هدف مرجـو، ومـن مث ينبغـي              تشدد - ٧ 
ئمة على املشاركة بـشكل أكـرب       للمنظمات جبميع أنواعها توسيع نطاق األخذ باملمارسات القا       

 وتشجيعه، وحتاشي هتميش وإقصاء قطاعات معينة من اجملتمع والتمييز ضدها؛
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 الربملانـات علـى أن تكفـل، حـسب االقتـضاء، أن حيتـرم أفـراد هيئـات                  تشجع - ٨ 
 القـــانون واألفـــراد العـــسكريون واملوظفـــون املـــدنيون واملربـــون وغريهـــم مـــن املـــوظفني ذإنفـــا

ثنــاء تــصريفهم ملهــامهم الرمسيــة، األديــان واملعتقــدات املختلفــة، وأال مييــزوا ضــد    العمــوميني، أ
األشــخاص الــذين يعتنقــون أديانــا أو معتقــدات أخــرى، وأن يــتم تقــدمي التثقيــف أو التــدريب    

 الضروري واملناسب؛
تـصديق أو توقيـع الـدول، الـيت مل تفعـل ذلـك بعـد،          أن تكفل    الربملانات   حتث - ٩ 

 الدولية واإلقليمية اليت هتدف إىل احلفاظ على هويـة األقليـات العرقيـة والثقافيـة                على االتفاقات 
 والدينية، وأن تشرف على التنفيذ الفعلي هلا؛

 الربملانات على اختاذ التدابري السياسية وسـن التـشريعات الـيت هتـدف إىل               حتث - ١٠ 
 ملختلفة؛إجياد القدرة على تقبل التنوع بني أفراد الطوائف االجتماعية ا

 بالربملانـــات أن تكفـــل االحتـــرام واحلمايـــة الكـــاملني للمواقـــع الدينيـــة هتيـــب - ١١ 
والثقافيـة، امتثـاال لاللتزامــات الدوليـة، ووفقــا ألحكـام تـشريعاهتا الوطنيــة، وأن تعتمـد التــدابري       

 التهديـد   املناسبة اليت هتدف إىل منع القيام بأعمال تؤدي إىل اإلضرار هبذه املواقع وتدمريها، أو             
 بالقيام هبا؛
 الربملانات إىل اختـاذ تـدابري فعالـة حلمايـة حريـة الـصحافة وحريـة التعـبري           تدعو - ١٢ 

وتناشــد وتطلــب مــن الربملانــات ســن تــشريعات تعــزز املــسؤولية األخالقيــة الــيت تواكــب هــذه   
 احلريات، ال سـيما عـدم التحـريض علـى الكراهيـة والعنـصرية وكراهيـة األجانـب وانتـهاكات                   

 حقوق اإلنسان؛
 بالربملانات إىل القيام، حسب االقتضاء، بتشجيع الـسياسات الراميـة إىل            هتيب - ١٣ 

ــاهنم        ــاس علــى اخــتالف أدي ــادلني بــني الن ــصداقة املتب ــرام وال ــسامح، واالحت ــة التفــاهم والت تنمي
ــأن         ــا ب ــسياسات، اعتراف ــذه ال ــساين يف ه ــيم املنظــور اجلن ــاهتم، وتعم ــاهتم ولغ ــدهم وثقاف وعقائ

 التثقيف على مجيع املستويات هو إحدى الوسائل الرئيسية لبناء ثقافة السالم؛
 

دور الربملانات يف كفالة االحترام جلميع الطوائف واملعتقـدات الدينيـة والتعـايش       -باء  
 يف عامل يتجه حنو العوملة

 بــأن احتــرام التنــوع الــديين والثقــايف، واحلــوار بــني األديــان والثقافــات   تــسلم - ١٤ 
يــشجعا تعزيــز التفــاهم بــني مــن شــأهنما أن املختلفــة يف عــامل يتجــه بــشكل متزايــد حنــو العوملــة 

ــصعيد        ــى ال ــن عل ــسالم واألم ــاون وال ــإحالل التع ــسامها ب ــات واحلــضارات، وي ــان والثقاف األدي
 الدويل؛
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 بأن احترام تنوع األديان والثقافـات، والتـسامح واحلـوار والتعـاون يف              تعترف - ١٥ 
قة والتفاهم املتبادلني ميكن أن تسهم يف مكافحة اإليديولوجيات واملمارسات الـيت            مناخ من الث  

تقـــوم علـــى التمييـــز والتعـــصب والكراهيـــة، وتـــساعد علـــى تعزيـــز الـــسالم العـــاملي والعدالـــة  
 االجتماعية والصداقة بني الشعوب؛

 بأنــه علــى الــرغم مــن التعــصب والــصراعات الــيت تقــسم البلــدان تــسلم أيــضا - ١٦ 
ملناطق وتشكل هتديدا متناميا للسالم، فـإن مجيـع األديـان والثقافـات واحلـضارات تـشترك يف             وا

 جمموعة من القيم العاملية، وميكن هلا مجيعا أن تساهم يف إثراء البشر؛
، لذلك باجلهود اليت تبذهلا الدول واهليئات ذات الصلة داخل منظومـة            ترحب - ١٧ 

الدوليــة األخــرى واجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة 
الدينية وغريها من املنظمات غـري احلكوميـة، ووسـائط اإلعـالم، مـن أجـل تنميـة ثقافـة الـسالم             
وتعزيــز التفــاهم والتــسامح بــني البــشر علــى اخــتالف ثقافــاهتم وأديــاهنم ومعتقــداهتم ولغــاهتم،    

ــا     ــذل هــذه اجلهــود، مب ــى مواصــلة ب ــشجعها عل ــان    وت ــني األدي ــز التفاعــل ب  يف ذلــك عــرب تعزي
والثقافات داخل اجملتمعـات وفيمـا بينـها، مـن خـالل أنـشطة تتـضمن االجتماعـات واملـؤمترات                    

 واحللقات الدراسية وحلقات العمل والبحوث والعمليات ذات الصلة؛
 الربملانات إىل اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية ملكافحة التحريض علـى           تدعو - ١٨ 

عنف والتخويف واإلكراه، أو القيام بأعمال العنف والتخويف واإلكراه اليت مبعثها الكراهيـة       ال
والتعصب القائمان على أساس الثقافـة أو الـدين أو املعتقـد، ممـا قـد يـسبب اخلـالف والـشقاق                      
داخــل اجملتمعــات وفيمــا بينــها علــى الــصعيد العــاملي، وذلــك امتثــاال لاللتزامــات الدوليــة ذات    

 الصلة؛
 الربملانات الوطنيـة والربملـانيني الـوطنيني إىل املـشاركة بنـشاط يف بـرامج                تدعو - ١٩ 

األمم املتحدة واليونسكو للحوار بني احلضارات والثقافات، وتشجع حكوماهتم على املـسامهة            
يف هذه الربامج، ال سيما يف تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير الفريق الرفيع املـستوى لتحـالف                 

 ارات؛احلض
 الربملانـات إىل سـن تـشريعات ملكافحــة نـشر الوسـائل الـيت حتـض علــى        تـدعو  - ٢٠ 

 الكراهية القائمة على الثقافة أو الدين أو املعتقد، يف وسائط اإلعالم، وعن طريق اإلنترنت؛
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ــدات        -جيم   ــف واملعتق ــع الطوائ ــرام جلمي ــة االحت ــات يف كفال ــني الربملان ــاون ب دور التع
 ش السلمي بينها يف عامل يتجه حنو العوملةالدينية والتعاي

ــادل املعلومــات واخلــربات بــني الربملانــات    عــن احلاجــة تعــرب  - ٢١   إىل تكثيــف تب
خيــص تنفيــذ التــدابري الفعالــة يف هــذا اجملــال، وتؤكــد علــى الــدور الــداعم الــذي يقــوم بــه    فيمــا

 االحتاد؛
اين بني احلـضارات والثقافـات       الربملانات والربملانيني على إقامة حوار برمل      حتث - ٢٢ 

وتعزيزه، داخل إطار االحتاد واجلمعيات الربملانيـة الدوليـة املختلفـة الـيت يـشاركون فيهـا، ومـن                   
 خالل املبادرات الثنائية مثل إنشاء أفرقة الصداقة الربملانية الدولية؛

لألمـم   أمانـة االحتـاد والربملانـات الوطنيـة، بالتنـسيق مـع األمانـة العامـة                  توصي - ٢٣ 
املتحدة واليونسكو وغريهـا مـن املنظمـات ذات الـصلة، بـأن تـساهم يف اإلعـداد لوضـع صـك                      
ــدويل يف         ــة االحتــاد ال ــه مجعي ــذي اختذت ــى النحــو ال ــرار، عل ــع أحكــام هــذا الق ــذ مجي دويل لتنفي

 .١١٦ دورهتا
 


