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 اجلمعية العامة
 الدورة الثالثة والستون

 * من القائمة األولية١٠١ و ٦٧ و ٦٥ و ٥٦ و ٥١ و ٤١ و ١٦البنود  
 قضية فلسطني

 السيادة الدائمة للـشعب الفلـسطيين يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،           
 فيهــا القــدس الــشرقية، وللــسكان العـــرب يف اجلــوالن الــسوري مبــا

  مواردهم الطبيعية احملتل على
ــام      ــة لع ــل التنمي ــدويل لتموي ــؤمتر ال ــائج امل ــذ نت  ٢٠٠٢متابعــة وتنفي

  ٢٠٠٨ واألعمال التحضريية للمؤمتر االستعراضي لعام
  القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى
  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها القضاء على العنصرية والتمييز العنصري

    ضاء على اإلرهاب الدويلالتدابري الرامية إىل الق
 موجهة إىل األمني العام من القائم باألعمال        ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٨رسالة مؤرخة     

 بالنيابة للبعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة
يــشرفين أن أحيـــل إلــيكم، باســـم الرئاســة اإليطاليـــة لالحتــاد الربملـــاين الــدويل، نـــص       

جنـوب  كيب تاون،   (لالحتاد الربملاين الدويل     ١١٨اختذهتا اجلمعية   القرارات األربعة التالية اليت     
 ):٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٨أفريقيا، 

واحلريـات الفرديـة    بني األمن الوطين واألمن البـشري       دور الربملانات يف حتقيق توازن    ” • 
 ؛“ هتديد الدميقراطيةتفاديويف 

 
 

 * A/63/50. 



A/63/123
 

2 08-42777 
 

لة وقف فوري للتـردي الـسريع الـذي         دور الربملانات واالحتاد الربملاين الدويل يف كفا      ” • 
ــرتاع و     ــاطق ال ــسانية يف من ــة اإلن ــشهده احلال ــدهت ــال حــق    لبع ــسري إعم ــي، ويف تي  البيئ

ــر مــصريهم  ــسطينيني يف تقري  ويف اإلســراع - وخاصــة بإهنــاء احلــصار يف غــزة   - الفل
 ؛“لالستدامةبإنشاء دولة فلسطينية من خالل عمليات سالم قابلة 

 ؛“االجتار بالبشر وكره األجانب وحقوق اإلنسانن والعمال املهاجرو” • 

 .“اإلشراف الربملاين على السياسات احلكومية بشأن املعونة األجنبية” • 
 مـن وثـائق الـدورة الثالثـة والـستني           اباعتبارمهها  ومرفقوأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة       

القائمــة مــن  ١٠١ و ٦٧ و ٦٥ و ٥٦ و ٥١ و ٤١ و ١٦للجمعيــة العامــة، يف إطــار البنــود  
 .األولية

 مانتوفاين السفري الدو )توقيع(
 القائم باألعمال بالنيابة
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 املوجهة إىل األمني العـام مـن القـائم          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٨مرفق الرسالة املؤرخة      
 باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة

 ] والفرنسيةاالنكليزيةاألصل ب[
 

ملانــات يف حتقيــق تــوازن بــني األمــن الــوطين واألمــن البــشري واحلريــات  دور الرب  
  الدميقراطيةهتديدويف تفادي  الفردية

 
  لالحتاد الربملاين الدويل١١٨ باإلمجاع اجلمعية اختذتهقرار   

 )٢٠٠٨بريل أ/ نيسان١٨كيب تاون، (
   

  لالحتاد الربملاين الدويل،١١٨إن اجلمعية     
ــادئ املكرســة يف ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن     إىلإذ تــشري )١(   املقاصــد واملب

أن لكــل إىل العــاملي حلقــوق اإلنــسان، وال ســيما حــق الــشخص يف احليــاة واحلريــة واألمــن، و   
  للمحافظة على صحة ورفاه الشخص وأسرته، مالئمشخص احلق يف مستوى معيشة 

ــر )٢(  ــرابط وإذ تق ــشري   الت ــوطين واألمــن الب ــني األمــن ال ــة،   ب ــات الفردي ، واحلري
 والدميقراطية،

ــدرك )٣(  ــساين، وإذ تالحــظ أن فهــم     وإذ ت ــن اإلن ــاد لألم ــددة األبع ــة املتع  الطبيع
األمن البـشري جيـب أن يكـون ديناميـا ومرنـا مـن أجـل التـصدي للتحـديات العديـدة يف جمـال                     

 األمن البشري يف خمتلف املناطق،
لبا علــى الدميقراطيــة يف مجيــع أحنــاء  بــأن العوامــل الــيت تــؤثر ســوإذ تقــر أيــضا )٤( 

يــدز وغــريه مــن  اإل/العــامل تــشمل الفقــر، والبطالــة، وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية املكتــسب   
األوبئــة، والتلــوث، والكــوارث الطبيعيــة، وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان، فــضال عــن االحــتالل   

  ة املنظمة،األجنيب، والرتاعات بني الدول، واإلرهاب، واالجتار بالبشر، واجلرمي
 أن اإلرهاب جبميع أشكاله يـشكل هتديـدا رئيـسيا لألمـن الـوطين،               وإذ تدرك  )٥( 

 واألمن البشري، واحلريات الفردية يف مجيع أحناء العامل،
 إزاء انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان، ومـــن بينـــها  وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق )٦( 

ون حماكمـة، ومراكـز االعتقـال       االحتالل األجنيب، وسياسـات العقـاب اجلمـاعي، واالعتقـال د          
 السرية، واملراقبة اليت جتور على احلقوق الفردية، وتسليم املتهمني إىل بلدان متارس التعذيب، 
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 يف القـرن احلـادي      غري مقبول  بأن التعذيب جبميع أشكاله      اعتقادها وإذ تؤكد  )٧( 
 نسانية،أنه واحد من أبشع انتهاكات حقوق اإلنسان والكرامة اإلحيث والعشرين، 

 مــن جديــد أن املــسؤولية تقــع علــى عــاتق الربملانــات لــضمان أن    وإذ تؤكــد )٨( 
تدابري مكافحة اإلرهاب ال تعـرض للخطـر بـأي شـكل مـن األشـكال حـق اللجـوء أو املبـادئ                       

 أن ال حتـرم ِمــن احلمايـة َمــن هـم يف حاجـة إليهـا        و،  ن ناحيـة  مـ  اليت تقوم عليها محاية الالجئني    
 إىل أن قانون الالجئني الدويل ينص على أن ُيـستثىن مـن تـدابري محايـة             شريةم،  من ناحية أخرى  

 الالجئني األشخاص الذين ارتكبوا فظائع أو جرائم خطرية،
ــدرك )٩(  ــيت تعــزز التوصــل إىل     وإذ ت ــة ال ــرارات الدولي ــات يف الق  مــسامهة الربملان

أثريهـا علـى تلـك القـرارات،        توافق يف اآلراء بشأن هذه القضايا حمليـا ودوليـا علـى الـسواء، وت              
 سقة،توهو أمر ضروري الختاذ إجراءات فعالة وم

 الربملانات إىل أن ُتـقر بالصلة بني األمن والتنمية وحقوق اإلنـسان كمـا              تدعو - ١ 
، إدراكـاً أن الـسبيل إىل ذلـك هـو حتديـد      لقمـة العـاملي  املـؤمتر  هو معترف به يف الوثيقة اخلتامية       

 ألمن البشري والعمل على معاجلتها على حنو فعال؛ أسباب ومصادر انعدام ا
األمـن البـشري عـن طريـق     مـسألة   الربملانيني إىل السعي لتناول       كذلك وتدعو - ٢ 

 التــصدي جلميــع أشــكال انعــدام األمــن حاليــاً علــى الــصعيد العــاملي يف اجملــاالت الــسياسي          
 ؛واالقتصادي واالجتماعي والثقايف والبيئي واإلنساين

الربملانـات علـى سـن التـشريعات الـيت مـن شـأهنا مـساعدة البلـدان علـى                     حتث - ٣ 
 حتقيق توازن بني األمن الوطين واألمن البشري واحلريات الفردية؛ 

 بقوة الربملانات على التعهـد بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة كوسـيلة           حتث - ٤ 
 ومنع هتميش الكثريين يف العامل النامي؛النمو للتصدي لتخلف 

 الربملانات الوطنية على سن تـشريعات فعالـة ملكافحـة اإلرهـاب، وذلـك          حتث - ٥ 
 األمــم املتحــدة اســتراتيجيةمتــشيا مــع الــصكوك وااللتزامــات الدوليــة ذات الــصلة، ومــن بينــها  

العاملية ملكافحة اإلرهاب، وعلى تقييم تلك القـوانني علـى فتـرات منتظمـة، لـضمان أن تكـون                    
 ن الوطين واحلريات الفردية؛متوافقة متاما مع األم

 على احلاجة إىل أن تعمل الربملانـات مـن أجـل التوصـل إىل حالـة متتنـع                   تشدد - ٦ 
ــة أو اســتخدامها،      فيهــا الــدول عــن اللجــوء إىل التهديــد باســتخدام القــوة يف العالقــات الدولي

 وتسوي خالفاهتا عن طريق احلوار والوسائل السلمية؛
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عتراف بأن النهج جتاه األمن البشري جيـب أن يراعـي            الربملانات على اال   حتث - ٧ 
 التراث والثقافات؛حمددة من املنظور اجلنساين وأنواع 

 املتخــذة الربملانــات إىل إعــادة النظــر يف مــدى مالءمــة التــدابري القانونيــة تــدعو - ٨ 
ــة، و       ــاة إىل العدال ــدمي اجلن ــة، وإىل تق ــات اإلرهابي ــن اهلجم ــاس م ــة الن ــا إحلماي ــاذ م ــراه ىل اخت  ت

 ضروريا من التدابري لتوفري احلماية الكافية؛
لربملانات أن تشرف على اإلجراءات التنفيذيـة، مبـا يف      ل ه ينبغي  أن بشدة تؤكد - ٩ 

 وتراقب تنفيذها لضمان أن يتحقق تـوازن بـني األمـن الـوطين              امليزانيةذلك عندما تصوت على     
 دميقراطية؛لل هتديد بشري واحلريات الفردية، وجتنب أيواألمن ال
 بأن مجيع حقوق اإلنسان، وسيادة القانون والدميقراطيـة أمـور مترابطـة             تسلم - ١٠ 

 القـيم واملبـادئ العامليـة للمجتمـع الـدويل، وتعتـرف             تندرج يف إطـار   ويعزز بعضها بعضا، وأهنا     
 بضرورة تقيد اجلميع بسيادة القانون وبتطبيقها على الصعيدين الوطين والدويل؛

تــوازن بــني األمــن الــوطين واألمــن الأمهيــة اســتقالل احملــاكم يف حتقيــق  بتــسلم - ١١ 
 البشري واحلريات الفردية، ويف تفادي األخطار اليت هتدد الدميقراطية؛

 الربملانات على ضمان وجود نظـام فعـال ملـشاركة اجلمهـور يف عملـها،                حتث - ١٢ 
  وإىل إقامـة    الدستورية همقوق دورا حموريا يف جعل مواطنيها يدركون ح       تؤديوتدعوها إىل أن    

ــوات  ــواطنني ذات اجتــاهني قن ــصال مــع امل ــى  مــن شــأنه أن يعــزز  ممــا ،لالت ــة عل ــة الربملاني  الرقاب
وتعزيـز  وحريـاهتم   ، ويـضمن أن تلتـزم احلكومـة بـاحترام حقـوق املـواطنني               ة التنفيذي اإلجراءات

ســتخدام تكنولوجيــات حقــوق اإلنــسان؛ كمــا تــدعو أيــضا الربملانــات حتقيقــا هلــذه الغايــة إىل ا 
تـشجعها علـى    و املخصـصة،    الـساتلية  والقنـوات    اإلنترنـت املعلومات واالتصاالت احلديثة مثـل      

 سن تشريعات مواتية لتسهيل عملية املشاركة العامة؛ 
 احلكومات والربملانات الوطنية على مضاعفة جهودها واالستفادة مـن          تشجع - ١٣ 

اء بـشأن اإلسـراع يف      للتوصـل إىل توافـق دويل يف اآلر       الفرص اليت يتيحها عمـل األمـم املتحـدة          
 دولية شاملة تعاجل مجيع جوانب اإلرهاب، مبـا يف ذلـك التوصـل إىل تعريـف دقيـق                 ةإبرام اتفاقي 

جلميـــع البلـــدان يف جهودهـــا الراميـــة إىل مكافحـــة موحـــد لـــه، وبالتـــايل تـــوفري صـــك قـــانوين 
 اآلفة؛  تلك

بدقــة مجيــع التــدابري الــيت حتــد مــن احلريــات     الربملانــات إىل أن متحــص تــدعو - ١٤ 
 الفردية؛
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 االضطهاد والتمييز اللذين تقع األقليـات العرقيـة والدينيـة ضـحايا هلمـا،                تدين - ١٥ 
ل القمـع   وحتث الربملانات على إصدار قوانني تضمن حقوق األقليات، وعلى حتديد مجيع أعمـا            

 ال؛عم مرتكيب تلك األ، فرض جزاءات ضد، وبالتايلاوالتمييز اليت ترتكب ضده
ــرام االلتزامــات    تــشجع - ١٦   احلكومــات الوطنيــة علــى وجــه اخلــصوص علــى احت

الدولية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات الفردية عند إعداد حملات عن اإلرهـابيني احملـتملني           
 من أجل احليلولة دون وقوع هجمات؛

 الدميقراطية، وتـدعو مجيـع      لةمسأ تطبيق معايري مزدوجة يف التعامل مع        ترفض - ١٧ 
  مجيع األمم يف انتخاب حكوماهتا بطريقة دميقراطية؛رغبةالدول إىل احترام 

  الــيت حتــد مــن احلريــة متتثــل فعــال  احلكومــات إىل ضــمان أن مقترحاهتــاتــدعو - ١٨ 
 للقانون الدويل، وحلقوق اإلنسان على وجه اخلصوص؛

 إذا كــان مــن املمكــن إدخــال مزيــد مــن  الربملانــات الوطنيــة للنظــر فيمــاتــدعو - ١٩ 
 ؛  على حد سواءاختصاصها من أجل محاية األمن البشري واحلريات الفرديةعلى التحسينات 

 ة مناهـض ة الدول، وفقا ملمارساهتا املعتادة، على التـصديق علـى  اتفاقيـ    تشجع - ٢٠ 
 نفيذمها؛وت) ٢٠٠٦يونيه /  حزيران٢٢(التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا 

 مبوجــب قــرار اجلمعيــة أنــشئ بإنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان، الــذي ترحــب - ٢١ 
، واآللية املقترحـة لالسـتعراض      ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ املتحدة   العامة لألمم 

 حقوق اإلنـسان    مسائلالدوري الشامل، اليت ستساعد جملس حقوق اإلنسان على التعامل مع           
 وغري انتقائية من خالل احلوار والتعاون؛بصورة موضوعية ومنصفة 

 الربملانــات إىل أن ترصــد عــن كثــب عمليــة تقــدمي التقــارير الوطنيــة يف   تــدعو - ٢٢ 
إطار آلية االسـتعراض الـدوري الـشامل، مـع التأكـد مـن أهنـا تـشمل مجيـع أصـحاب املـصلحة                        

تـدعو  وإلنـسان؛   ذوي الصلة، مبن فيهم املنظمات غري احلكومية واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق ا             
  تنفيذه؛رصدالربملانات إىل حبث ومناقشة نتائج االستعراض وكذلك 
 الدول على إنشاء آلية، بأنسب طريقة، لضمان احترام حقـوق اإلنـسان             حتث - ٢٣ 

 ومعاجلة أي انتهاك أو جتاهل هلا؛
ــدعو - ٢٤  ــل      ت ــات مــن قب ــة ومجــع البيان ــات إىل رصــد نطــاق ومــدى املراقب  الربملان
قيــاس أيــة تغــيريات يف التــوازن بــني املــواطن والدولــة لــضمان     وإىل العامــة واخلاصــةاملنظمــات

أن توضــع أطــر قانونيــة وأن جيــري إنفاذهــا علــى حنــو يأخــذ يف االعتبــار التطــورات          بــذلك 
 التكنولوجية السريعة؛ 
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 وقــوات القــواننيإلشــراف علــى عمــل ســلطات إنفــاذ   إىل ا الربملانــات تــدعو - ٢٥ 
 سؤولة عن محاية احلريات األساسية للفرد أثناء أداء واجباهتا العامة؛ األمن جلعلها م

 وقـوات األمـن، بغيـة    انني علـى احلاجـة إىل تـدريب مـوظفي إنفـاذ القـو             تشدد - ٢٦ 
 ؛ لةزيادة وعيهم حبقوق اإلنسان عند التعامل مع اإلرهاب واألنشطة ذات الص

 نيناوب من موظفي إنفاذ القـ    ريعات تتطل  الربملانات الوطنية على سن تش     حتث - ٢٧ 
تسليم املشتبه هبـم يف قـضايا اإلرهـاب إىل الـسلطات القـضائية فـور إلقـاء القـبض علـيهم لكـي                        

 يؤخذوا إىل أي مكان آخر لالستجواب أو ملزيد من  االحتجاز؛ ال
 بأن تعمل احلكومات الوطنية على حتقيق املزيـد مـن التعـاون اإلقليمـي               توصي - ٢٨ 

  استراتيجيات مكافحة اإلرهاب وإنشاء مراكز ملكافحة اإلرهاب؛ يذتنفوالعاملي يف 
 على ضرورة التمييـز بـني اإلرهـاب وكفـاح الـشعوب مـن أجـل حتريـر              تشدد - ٢٩ 

 أرضها واستعادة حقوقها املشروعة وفقا للقانون الدويل؛
ــب - ٣٠  ــدرات       تطل ــاء ق ــة هتــدف إىل بن ــرامج تدريبي ــات وضــع ب ــع الربملان  إىل مجي
نيني على معاجلة القضايا املعقدة على حنو فعال، كمـا حتـث االحتـاد الربملـاين الـدويل علـى                    الربملا

 .القيام بذلك، وترحب بتبادل أفضل املمارسات بشأن هذه املبادرات فيما بني الربملانات
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 ] والفرنسيةاالنكليزيةب: األصل[
 للتـردي الـسريع   دور الربملانات واالحتاد الربملـاين الـدويل يف كفالـة وقـف فـوري               

، ويف تيـــسري إعمـــال حـــق لبعـــده البيئـــيللحالـــة اإلنـــسانية يف منـــاطق الـــرتاع و
ــصريهم    ــر مـ ــسطينيني يف تقريـ ــزة    -الفلـ ــصار يف غـ ــاء احلـ ــة بإهنـ  ويف - وخاصـ

 لالستدامةاإلسراع بإنشاء دولة فلسطينية من خالل عمليات سالم قابلة 
  

  لربملاين الدويل لالحتاد ا١١٨قرار اختذته باإلمجاع اجلمعية   
 )٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨كيب تاون، (
   

  لالحتاد الربملاين الدويل،١١٨إن اجلمعية   
 أن العامل يـشهد نزاعـات عديـدة مل يوجـد هلـا حـل تتـسم باسـتمرار         إذ تدرك  )١( 

القنابــل وتــشريد بالقــذائف وعمليــات القتــل وبالغــات عــن اغتــصاب النــساء وقــصف املــدنيني 
  تدهور البيئة،علىشديد ال  وأثرهاواهلجرة القسريةالسكان داخليا 

ــة   تــــسلم وإذ )٢(  ــادئ الــــسيادة واملــــساواة يف الــــسيادة والــــسالمة اإلقليميــ  مببــ
ــدوان      ــادل وعــدم الع ــسلمي واالعتمــاد املتب ــسياسي والتعــايش ال ــد واالســتقالل ال ــد تأكي  وتعي

 ،املبادئ هذه

د الربملاين الدويل عن تعزيز الـسالم        مسؤولية الربملانيني واالحتا   وإذ تعيد تأكيد   )٣( 
 واألمن الدوليني،

 منــها بــأن الــسالم واألمــن عــامالن حامســان يف هتيئــة بيئــة تفــضي إىل واقتناعــا )٤( 
 التعاون والتنمية على الصعيد الدويل،

 بـشأن تـصاعد أعمـال العنـف بـوترية سـريعة وبـشأن         بالغ القلق يساورها وإذ )٥( 
  يف املناطق املتضررة من الرتاعات،األطرافاح واخلسائر اجلسيمة يف األرو

 أنه ثبت على مر التاريخ أن احلـوار الـسلمي هـو الوسـيلة الوحيـدة                 تدرك وإذ )٦( 
 لكفالة حل دائم وسلمي للرتاعات،

 ببعثــات املــساعي احلميــدة واملبــادرات األخــرى الــيت يــضطلع هبــا ترحــب وإذ )٧( 
  هذه املبادرات،وإذ تدعم عدد من البلدان سعيا إىل حتقيق السالم،
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 يف ضــوء تزايــد احلاجــة إىل إعــادة تــوطني الــسكان واجملتمعــات  ،تالحــظ وإذ )٨( 
احملليــة، أن بلــدان أعــضاء عديــدة حتــث جملــس األمــن لألمــم املتحــدة علــى معاجلــة تغــري املنــاخ    

 طرية على السالم واألمن الدوليني،واهلجرة البيئية بوصفهما يشكالن مسألة ذات آثار خ

ــدرك وإذ )٩(  ــضا ت ــا      أي ــن خــالل مبادراهت ــم املتحــدة، م ــذهلا األم ــيت تب  اجلهــود ال
  معاجلة املشاكل يف البلدان املتضررة،هبدف ،وقراراهتا واتفاقياهتا املختلفة

 باجلهود املبذولة يف إطار مفاوضات السالم اجلاريـة بـني إسـرائيل             ترحب وإذ )١٠( 
 جملــس األمــن لألمــم املتحــدة ســابقا بــشأن حــق   وفلــسطني، وكــذلك بــالقرارات الــيت اختــذها 

ألمـم  ل التـابع الشعب الفلسطيين يف تقرير مـصريه والقـرار الـذي اختـذه جملـس حقـوق اإلنـسان                   
 والـــذي يـــدعو إىل وقـــف فـــوري  للـــهجمات العـــسكرية  ٢٠٠٨مـــارس / آذار٦املتحـــدة يف 

 الفلـسطينيني   اإلسرائيلية على قطاع غزة ووقف فوري إلطالق القذائف مـن جانـب الناشـطني             
 على جنوب إسرائيل،

 إىل القــرارات الــسابقة الــيت اختــذها االحتــاد الربملــاين الــدويل بــشأن   تــشري وإذ )١١( 
 والـــيت تناولـــت، يف مجلـــة أمـــور، ٢٠٠٣  و٢٠٠٠  و١٩٩٧احلالـــة يف الـــشرق األوســـط يف 

 التوترات وأعمال العنف يف املنطقة،

ملاين الدويل واألمم املتحدة واآلليات املنـشأة        العالقة بني االحتاد الرب    تدرك وإذ )١٢( 
 لتعزيز هذه العالقات من أجل معاجلة الشواغل العاملية بصورة فعالة،

ة بالناشـ زاعات  ـ عن تضامنها مـع كـل أولئـك الـذين يعـانون بـسبب النـ                تعرب - ١ 
 طفال؛ مبا يف ذلك املسنون والنساء واأل- وخاصة الفئات املهمشة واملستضعفة -عرب العامل 
مزيـد مـن التـدهور    حدوث  األمم املتحدة إىل اختاذ إجراءات فورية ملنع     تدعو - ٢ 

  اإلنسانية والبيئية اليت تشهدها املناطق املتضررة؛األزمةيف 
 األمــم املتحــدة علــى محايــة حقــوق الــشعوب يف املنــاطق املتــضررة كمــا حتــث - ٣ 

 تنص عليه الصكوك الدولية ذات الصلة؛ 
ألمـم املتحــدة بـأن تــضمن سـالمة املـدنيني اهلــاربني ومتنـع انتــهاكات       اتطالـب  - ٤ 

الجئني ومحايتـها وتتخـذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة           لحقوق اإلنسان وتعمل على إنشاء خميمات       
 ملنع زيادة تدهور احلالة اإلنسانية يف مناطق الرتاع؛

ــدعو - ٥  ــسري   ت ــوات ال  إحــالل األمــم املتحــدة إىل تي ــاذ اخلط ــسالم واخت الزمــة  ال
 لتكريس حق تقرير املصري يف البلدان املعنية، وخاصة فلسطني؛
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 الرفــع الفــوري للحــصار املفــروض علــى األراضــي الفلــسطينية احملتلــة،  تطلــب - ٦ 
 الغذائيـة والطبيـة والوقـود إىل قطـاع غـزة            اإلمـدادات وخاصة غـزة، مـن أجـل تـسهيل وصـول            

 ا سكانه؛اليت يعيشهللمساعدة يف ختفيف املأساة اإلنسانية 
 خمتلف البلـدان واحلكومـات والربملانـات واملنظمـات غـري احلكوميـة إىل               تدعو - ٧ 

، الرتاعــاتزيــادة مــساعدهتا الــسياسية واملعنويــة واملاليــة ملــن يتكبــدون معانــاة شــديدة بــسبب    
 أعـضاء االحتـاد الربملـاين الـدويل أن ميارسـوا            وتناشـد وخاصة الفلسطينيون يف األراضـي احملتلـة؛        

 مـن أجـل اإلبقـاء علـى آلياهتـا املعنيـة بتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية إىل                    كل على حكومته  غط  الض
 املتضررين من الرتاعات، وخاصة الشعب الفلسطيين؛

 بإنـشاء دولـة فلـسطينية مـن خـالل           اإلسـراع  مجيع األطـراف املعنيـة إىل        تدعو - ٨ 
 ؛لالستدامةعملية سالم قابلة 

اين الدويل، فيما يتعلـق باملنـاطق الـيت تـشهد نزاعـات              أعضاء االحتاد الربمل   حتث - ٩ 
هـذه الرتاعـات،    تـسوية    يف   حكومة كل منـهم   يف الوقت الراهن، على كفالة إسهامهم وإسهام        

 ؛ والتكيف معه على حد سواء تغري املناخللتخفيف من حدةمع تقدمي املساعدة 
 تـسوية تحـدة مـن أجـل     االحتـاد الربملـاين الـدويل إىل العمـل مـع األمـم امل              تدعو - ١٠ 

 اجلمعيــة املقبلــة لالحتــاد خــاللهــذه الرتاعــات جبميــع الوســائل املتاحــة واإلبــالغ عــن أنــشطته   
 .الربملاين الدويل
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  وحقوق اإلنسان ، وكراهية األجانب، واالجتار بالبشرون،العمال املهاجر  
 *الحتاد الربملاين الدويل ل١١٨معية اجلقرار اختذته باإلمجاع   

 )٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨كيب تاون، (
 

 ،الحتاد الربملاين الدويل ل١١٨معية اجلإن   
 أن مجيـع النـاس      يـنص علـى    إىل أن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان            إذ تشري  )١( 

وق، وأن مجيـع األفـراد ميلكـون احلقـوق واحلريـات            يولدون أحراراً متساوين يف الكرامـة واحلقـ       
 الواردة فيه، 

 التزام الدول مبوجـب العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               وإذ تعيد تأكيد   )٢( 
والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية احلقـوق           

ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفـل،          السياسية للمرأة، واتفاقية القضاء عل    
ــصري،           ــز العن ــصر والتحي ــشأن العن ــة ب ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــالن منظم وإع
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة               

طنيـة وبروتوكوهلـا املتعلـق مبنـع وقمـع االجتـار باألشـخاص،        اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الو      
ــع العمــال       ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــه، واالتفاقي ــة علي ــساء واألطفــال، واملعاقب وخباصــة الن
املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم، بـــضمان احلقـــوق املـــذكورة يف تلـــك الـــصكوك جلميـــع األفـــراد   

 ،مييزاملوجودين على أراضيها، دون أي شكل من أشكال الت
 اللـذين اعتمـدمها     ٢٠٠١ إىل أن إعالن وبرنامج عمل دوربان لعام         وإذ تشري  )٣( 

املؤمتر العاملي ملناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن                
 هلعنـصرية والتمييـز العنـصري وكـر       تعصب حيددان التزامـات عامليـة للقـضاء التـام علـى آفـات ا              

 صل بذلك من تعصب،يتاألجانب وما 
، مبـــا يف ذلـــك املبـــدأ ك بالـــصكوك غـــري امللزمـــة ذات الـــصلة كـــذلوإذ تقـــر )٤( 

 مــن املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املوصــى هبــا بــشأن حقــوق اإلنــسان  ٤واملبــدأ التــوجيهي  ١٢
 واالجتار بالبشر،

 إىل إعــالن احلــق يف التنميــة الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم   وإذ تــشري )٥( 
ــه علــى  ٦ يف املــادة يــنص، والــذي ٤١/١٢٨املتحــدة يف القــرار  ينبغــي جلميــع الــدول أن  ”أن

ــسان          ــوق اإلن ــع حق ــامليني جلمي ــاة الع ــرام واملراع ــدعيم االحت ــشجيع وت ــز وت ــة تعزي ــاون بغي تتع
 ،“واحلريات األساسية للجميع دون أي متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين

 

 .ملنطوقا من ٢٥ الفقرة بشأن حتفظ عن أستراليا أعربت القرار، اختاذ عقب * 
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ية الـصكوك األخـرى، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة اخلاصـة بـالرق                بأمه  وإذ تعترف   )٦( 
، بــشأن أســوأ ١٨٢، بـشأن العمــل القــسري، ورقـم   ٩٢واتفـاقييت منظمــة العمـل الدوليــة رقــم   

 أشكال عمل األطفال، 
بتعريــف االجتــار بالبــشر الــوارد يف بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار   سلموإذ تــ )٧( 

 واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة           باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،   
 اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية،  

 بتعريــف هتريــب البــشر الــوارد يف بروتوكــول مكافحــة هتريــب        سلموإذ تــ )٨( 
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة     

 ابرة للحدود الوطنية، الع
 بـأن املبـادئ واملبـادئ التوجيهيـة املوصـى هبـا بـشأن حقـوق اإلنـسان           وإذ تقر  )٩( 

الـدول  ”واالجتار بالبشر اليت أصدرها مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان تؤكـد أن              
تحقيـق مـع   تتحمل مبوجب القانون الدويل مسؤولية التصرف مبا يلزم من العناية ملنع االجتار وال          

 ،“القائمني به ومقاضاهتم، ومساعدة األشخاص املتاجر هبم ومحايتهم
 كذلك باجلهود اليت يبذهلا االحتاد الربملاين الـدويل ومنظمـة األمـم             وإذ تعترف  )١٠( 

 :دليـل الربملـانيني  املتحدة للطفولة لتحسني قـوانني مكافحـة االجتـار علـى الـصعيد العـاملي بنـشر                 
 ، ٢٠٠٥ يف عام ،طفالمكافحة االجتار باأل

قتــرن بعــدم ت مــن حــدة التفــاوت اهليكلــي والفقــر ويــدزت بــأن العوملــة وإذ تقــر )١١( 
اإلقرار بأمهية حقوق اإلنسان يف وضع وتنفيذ الـربامج الـيت تعـاجل الفقـر والتـهميش واالسـتبعاد           

 فرصة لتحقيق التنمية،    للبلدان يف نفس الوقتتيحاالجتماعي، مثلما ت
ــروإذ  )١٢(  ــارج    تقـ ــون خـ ــشون ويعملـ ــن األشـــخاص يعيـ ــدا مـ ــددا متزايـ ــأن عـ  بـ
 حاليا،  أوطاهنم

إىل استثناء حقـوق العمـال، واهلجـرة الـشرعية، وتـدفق            نزعة   بوجود   وإذ تقر  )١٣( 
األفــراد وتنقلــهم، وتبــادل اليــد العاملــة مــن ترتيبــات التجــارة احلــرة الــيت تتــوخى توســيع نطــاق 

 رة احلرة،  عمليات التكامل االقتصادي والتجا
ــؤمن )١٤(  ــامل      وإذ ت ــني شــعوب الع ــصادي ب ــايف والتفاعــل االقت ــوع الثق ــة التن  بأمهي

اجملتمـع العـاملي ينبغــي أن يكـون تعـدديا ومـستندا إىل متطلبــات التنـوع الثقـايف واملــساواة         وبـأن 
ــني ــشوب        بـ ــع نـ ــدماج ومنـ ــز االنـ ــديين، وتعزيـ ــي والـ ــصري والعرقـ ــسامح العنـ ــسني والتـ اجلنـ

  الدمار، ثحدوو الرتاعات
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 بــأن أهــداف األمــم املتحــدة اإلمنائيــة لأللفيــة لــن تتحقــق    كــذلك وإذ تــؤمن )١٥( 
 املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية       - عندما تقر الدول إقرارا تاما وشامال بأن حقوق اإلنسان         إال

لتجزئـة ومترابطـة ومتالزمـة، وبأهنـا تعـزز          ل قابلـة    غـري  حقـوق عامليـة و     -واالجتماعية والثقافيـة    
 بعضها بعضا، 

 اجلارية يف العديد من منـاطق العـامل جيـب           اإلدماج بأن عمليات    واقتناعا منها  )١٦( 
ــصادي اإلدمــاج باإلضــافة إىل -أن تراعــي  ــسياسي واالجتمــاعي والثقــايف  اإلدمــاج - االقت  ال

الذي ييسر عمليات اهلجرة بني الشعوب، هبدف محاية حقـوق املهـاجرين، مـع التركيـز بـصفة                  
 ى الفئات الضعيفة من  السكان مثل النساء واألطفال، خاصة عل
 إىل أن حلقـة النقـاش املعنيـة بـاهلجرة والتنميـة، املعقـودة يف مـانيال،                  وإذ تشري  )١٧( 
، توصلت إىل أن املناقـشة العامليـة بـشأن      الحتاد الربملاين الدويل   ل ١١٨الـ  معية  اجل خاللالفلبني،  

وهـــي الدميغرافيـــة والتنميـــة    - “زمـــات الـــثالث املتال”اهلجـــرة والتنميـــة جيـــب أن تـــشمل    
 إىل تقـدمي    وإذ تـشري أيـضا     اليت تـشكل القـوى الرئيـسية الكامنـة وراء اهلجـرة؛              -والدميقراطية  

حلقة النقاش املعنية باجلنسية وانعدام اجلنسية، الـيت        نتائج   اللجنة العاملية للهجرة الدولية و     عرض
 ، ١١٢الـ ة األمم املتحدة لالجئني، خالل اجلمعية نظمها االحتاد الربملاين الدويل ومفوضي

 أن اهلجرة ميكن أن تعود بالنفع على كل من بلـدان املنـشأ وبلـدان    وإذ تؤكد  )١٨( 
 لمهاجرين وأسرهم،بصورة خاصة بالنسبة ل، و ذلكبل جيب أن حتقق املقصد

أن يقـدمها    باملسامهات االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة الـيت ميكـن            وإذ تقر  )١٩( 
 ، وإىل بلداهنم األصلية،البلدان اليت تستقبلهماملهاجرون إىل 

 بأن عدم املساواة بني اجلنـسني يـؤثر علـى مـا يتـاح للفـرد مـن فـرص               وإذ تقر  )٢٠( 
للمشاركة يف سوق العمل واهلجرة وبأن اآلثار اجلنسانية لسياسات اهلجـرة الـيت تتبعهـا الـدول                 

 ،ق اإلنسان حقوتزيد من تعرض املرأة النتهاكات
ــر )٢١(  ــال      وإذ تق ــال العم ــيما أطف ــاجرين وأســرهم، وال س ــال امله ــأن العم ــري  ب غ
 اإلنسان،  محاية ما هلا من حقوقتتطلب، يشكلون فئة سكانية ضعيفة املوثقني

 بــأن االجتــار بالبــشر يــشكل جرميــة خطــرية وانتــهاكا حلقــوق    واقتناعــا منــها )٢٢( 
صعيد الـــدويل واختـــاذ إجــراءات علـــى الـــصعيد الـــوطين  اإلنــسان، ويـــستلزم التعـــاون علــى الـــ  

 ملكافحته، 
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 بأن حظر الرق جزء من القانون العريف الدويل ويشكل حكما آمـرا،          وإذ تقر  )٢٣( 
ر احلكومات والربملانات بضرورة تنفيذ االلتزامات الدولية اليت تعهـدت هبـا وبـضرورة      وإذ تذكِّ 

  ،القواننيالتعاون الدويل على تعزيز إنفاذ 
ــر )٢٤(  ــر  وإذ تقــ ــأن كــ ــذلك بــ ــسي     كــ ــز اجلنــ ــصرية والتحيــ ــب والعنــ ه األجانــ

بذلك من تعصب يضر على حنو خطري بالبـشرية ويهـدد وجـود جمموعـات سـكانية                   يتصل وما
بأكملها، وإذ تقر كذلك بالـصعوبات الـيت تواجـه بعـض املهـاجرين يف االنـدماج يف جمتمعـات                    

ث االعنـــصرية ضـــدهم عقـــب أحـــد    األجانـــب وملقـــصد وبنـــشوء أشـــكال جديـــدة لكـــره    ا
 سبتمرب،/أيلول ١١

ــربز )٢٥(  ــر جمــاالت      وإذ ت ــشكل واحــدا مــن أكث ــسي للمــرأة ي  أن االســتغالل اجلن
 االجتار بالبشر شيوعا، 

 على أن أحد اآلثار الـسلبية املباشـرة النامجـة عـن االفتقـار إىل هنـج                  وإذ تشدد  )٢٦( 
 ومشوليتـه وعـن القيـود املفروضـة علـى           تعدد األطراف لسياسات اهلجرة يتـسم باتـساع نطاقـه         م

اهلجــرة الــشرعية هــو زيــادة رفــض املهــاجرين وإيــذاؤهم وإســاءة معاملتــهم واالعتــداء علــيهم     
رتكبـة بـدافع   وهتميشهم، مما يؤدي إىل سلوك إجرامي مثل االجتـار بالبـشر وجـرائم الكراهيـة امل        

  األجانب،هرمن ك
 املــوارد قــدراتكــن أن تتــرك فجــوة يف  بــأن اليــد العاملــة املهــاجرة ميوإذ تقــر )٢٧( 

البــشرية يف بلــدان املنــشأ وأن تــؤثر ســلبا علــى اســتقرار األســر وأداء وظيفتــها، وال ســيما عنــد  
 ملعيل الرئيسي لفترات طويلة،غياب ا

 مـشكلة اجتماعيـة ذات      طـرح  بأن حتدي إعمـال حقـوق اإلنـسان ي         وإذ تؤمن  )٢٨( 
فعالــة، واالجتــار غــري غــري مناســبة و هجرةللــســات أن اهلجــرة، يف إطــار سياحيــث عــد عــاملي، ُب

 ةحريــلل تــشكل هتديــدا حلقــوق اإلنــسان األساســية وأمــور األجانــب كلــها هباألشــخاص وكــر
 ورفاه الفرد،

 بالربملانـات األعـضاء يف االحتـاد الربملــاين الـدويل أن تعمـل بفعاليـة علــى       هتيـب  - ١ 
فقــا للــصكوك الدوليــة مثــل اإلعــالن  تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان األساســية للمهــاجرين، و 

ــسان،   ــشجيع أفــضل املمارســات    أن تقــوموالعــاملي حلقــوق اإلن ــة بتعمــيم وت ــات الوطني  الربملان
ــشاء جلــان         ــا تطرحــه اهلجــرة مــن مــشاكل ومــا تتيحــه مــن فــرص، وإن لتحقيــق فهــم شــامل مل

ن، وإجيـاد   متخصصة بشأن اهلجرة، ُتكلف بتوفري محاية فعالة ملا للمهاجرين من حقـوق اإلنـسا             
حلول ملشاكل اهلجرة، ووسائل االستفادة على النحو األمثل مما تتيحه اهلجـرة مـن فـرص، مـع               

 ت الضعيفة مثل النساء واألطفال؛التركيز بصفة خاصة على الفئا
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 بإدراج اهلجرة بصورة منهجية يف جـدول أعمـال احلـوار الربملـاين بـني                توصي - ٢ 
، وذلـك هبـدف اتبـاع هنـج برملـاين حمـدد اهلـدف يراعـي                 كل من بلدان املنشأ والعبـور واملقـصد       

 يات كل سلسلة من سلسالت اهلجرة؛خصوص
  علــى بكافــة الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة الــيت مل توقــع وتــصدق هتيــب - ٣ 

أن  بعـد إليهـا   تنضم مل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو  
 ؛ بذلكتنظر يف القيام

 حكومات الدول املتقدمة النمو على اإلقرار باألمهية االقتصادية للـهجرة       حتث - ٤ 
يف اتفاقات حترير التجارة وعلى حتسني ظروف معيشة املهـاجرين يف مجيـع أرجـاء العـامل، بغيـة               

قوة إجيابية تعمـل لـصاحل مجيـع شـعوب          ”التصدي لآلثار السلبية لتحرير التجارة وجعل العوملة        
 يف إعالن األمم املتحدة لأللفية؛ على النحو املذكور “العامل

 شـراكات بـني الـدول واملنظمـات         إقامـة  احلكومـات والربملانـات علـى        تشجع - ٥ 
ــه وشــفا        ــادل ونزي ــى حنــو ع ــدين هبــدف إدارة اهلجــرة عل ــع امل ــة واجملتم ــن  الدولي ــروح م ف وب

 املسؤولية املتبادلة؛
 فهــم للــهجرة إجيــادلربملانــات واحلكومــات  باالحتــاد الربملــاين الــدويل واهتيــب - ٦ 

 مـن التحلـيالت املتعمقـة ألسـباب         ديكون أوسع نطاقا وأمشل على الصعيد العاملي وإجـراء مزيـ          
ــ ســيما  ا يكفــي، والستخدم حتقيقــا هلــذه الغايــة بيانــات مــصنفة مبــ اهلجــرة وآثارهــا، علــى أن ُت

 حسب نوع اجلنس؛
هلجــرة مــع بلــدان املنــشأ يف جمــال ا  إىل بلــدان املقــصد تنــسيق سياســاتهتطلــب - ٧ 

  للسيطرة على تدفقات املهاجرين؛هاذاتدابري اليت يتعني اختالوالعبور فيما يتعلق ب
ــة املهــاجرات وتعرضــهن    حتــث - ٨   الربملانــات علــى أن تراعــي بوجــه خــاص حال
 دوج على أساس العرق ونوع اجلنس؛لتمييز مز
ــدعو - ٩  ــوع اجلــ    ت ــصنفة حــسب ن ــات م ــدان    إىل وضــع بيان ــدة بل نس شــاملة لع

ومؤشــرات لرصــد إنفــاذ القــوانني الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة كــي تــتمكن احلكومــات مــن     
 االستفادة من قاعدة األدلة هذه يف اختاذ قرارات مستنرية؛

 بلــدان املقــصد علــى ضــمان محايــة حقــوق العمــال وفقــا ملعــايري منظمــة  حتــث - ١٠ 
التنظـيم النقـايب، وكفالـة حـصول املـرأة علـى قـدم املـساواة           العمل الدولية، مبا يف ذلك احلق يف        

مع الرجل مبوجب القانون على احلمايـة االجتماعيـة والرعايـة الـصحية؛ وتـشدد علـى ضـرورة                   
 تنفيذ برامج تعمل على متكني النساء الاليت يواجهن االستغالل من معرفة حقوقهن؛
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ــ - ١١  ــا     ثحت ــى إع ــشجع عل ــرامج ت ــى وضــع ب ــشأ عل ــدان املن ــاج  بل العمــال دة إدم
املهاجرين الذين يسعون إىل العودة إىل بلداهنم األصلية، وال سيما العـامالت املهـاجرات، مـثال                

 ؛تنمية املهارات بغية العمل بأجربتوفري السكن، وبناء القدرات، و
ــة  حتــث - ١٢  ــام بفعالي ــى القي ــه وإصــدار      عل ــالتحقيق يف االجتــار وحماكمــة مرتكبي ب

 املكونة له وما يتصل به من تصرفات، سواء ارتكبت مـن            األعمال ذلك   أحكام ضدهم، مبا يف   
 مات أو جهات فاعلة من غري الدول؛جانب حكو

 الربملانات واحلكومات على استعراض التشريعات احلالية أو سـن قـوانني     حتث - ١٣ 
التأهيـل؛  إعـادة   بوجه خاص بالوقايـة واحملاكمـة واحلمايـة و        علق   االجتار بالنساء وتت   بشأنشاملة  

نني ضــمن امليزانيــة الوطنيــة إلنفــاذ هــذه القــوا أمــوال وحتــث كــذلك الربملانــات علــى ختــصيص  
 والربامج ذات الصلة بفعالية؛

 القـوانني آليـات للتنـسيق والتعـاون فيمـا بـني وكـاالت إنفـاذ           إجيـاد    أمهيـة    ربزُت - ١٤ 
 الجتار بالبشر؛ة حبماية ضحايا اوالسلطة القضائية ومنظمات اجملتمع املدين املعني

، القــوانني احلكومــات علــى كفالــة التــدريب الكــايف لوكــاالت إنفــاذ  تــشجع - ١٥ 
التحقيق، وإنشاء وحدات ملكافحة االجتـار، مـع إيـالء          يف جمال   تكنولوجيا  القدرات و الوحتسني  

اهتمام خاص للمـسائل اجلنـسانية وحقـوق املـرأة، وإعـداد خطـة عمـل لإلسـراع بتنفيـذ تـدابري             
 امعة ملكافحة االجتار؛ شاملة وج
 احلكومـــات والربملانـــات بالتزامهـــا مبوجـــب القـــانون الـــدويل حلقـــوق تـــذكِّر - ١٦ 

اإلنسان حبماية ضحايا االجتار، بوسائل منها فعاليـة حتديـد هويـة الـضحايا واحتـرام مبـدأ عـدم                    
و أ/ و  بـإجراءات مـوجزة، ومـنح مهـل للـتفكري          اإلبعـاد اإلعادة القسرية، مع تـوفري احلمايـة مـن          

 تراخيص إقامة مؤقتة أو دائمة؛
 اإلعـادة  حبق ضـحايا االجتـار يف العـودة إىل بلـداهنم األصـلية عـن طريـق           سلمت - ١٧ 

 يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبروتوكول منع وقمع االجتـار           املكرسالطوعية إىل الوطن،    
اقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمـل التف        

اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية     
 يف االتـصال بـاملمثلني      ميع أشـكال التمييـز العنـصري، وحبقهـ        واالتفاقية الدولية للقضاء على مج    

 ؛موماسيني والقنصليني لدولة جنسيتهالدبل



A/63/123  
 

08-42777 17 
 

لتحقيـق بفعاليـة يف قـضايا االجتـار يـشكل وسـيلة مـن وسـائل                  على أن ا   تشدد - ١٨ 
االنتصاف بالنـسبة للـضحايا وتـشمل احلـق يف املـشاركة يف التحقيقـات واإلجـراءات القـضائية                   

 فعال؛ضد املتجرين مع توفري احلماية واملساعدة للشهود على حنو املتخذة 
 يلزم من تـدابري احلمايـة       بتوفري مجيع ما  الواضح  التزام السلطات املختصة    ب تقر - ١٩ 

 إبعــادلــضحايا االجتــار وبكفالــة ســهولة اســتفادة الــضحايا مــن هــذه التــدابري؛ وباالمتنــاع عــن   
األشخاص، يف حالة توافر مربرات معقولة لالعتقاد بأن شخصا ما ضحية من ضحايا االجتـار،               

ا كانـت اإلعـادة إىل       وقتئـذ إال إذ    إبعادهإىل حني االنتهاء من عملية حتديد اهلوية، وعدم         وذلك  
التـــيقن مـــن تعـــذّر الطفولـــة يف حالـــة ســـن ؛ وبالعمـــل علـــى أســـاس افتـــراض مناســـبةالـــوطن 

 الضحية؛ سن
ناسـبة حلمايـة مجيـع الـضحايا مبـا يـشمل، علـى              املجـراءات   اإل على اختـاذ     حتث - ٢٠ 

رمجـة  املـساعدة الطبيـة الطارئـة وخـدمات الت         و أمـاكن إقامـة آمنـة     تـوفري   سبيل املثال ال احلـصر،      
والترمجة الشفوية، وإسداء املشورة وتـوفري املعلومـات باللغـات الـيت يفهمهـا الـضحايا، وتقـدمي                  
املساعدة خالل اإلجراءات القـضائية، والتـدريب املهـين عنـد االقتـضاء، وتـوفري سـبل احلـصول               

 على التعليم لألطفال؛
ن تكــون  يومــا، علــى أ٣٠ مبــنح مهلــة للتعــايف والــتفكري ال تقــل عــن  توصــي - ٢١ 

مدعومة بتراخيص إقامة قابلة للتجديد، حيثما وجدت مربرات معقولـة لالعتقـاد بـأن شخـصا                
القـدر  ب ضـحية مـن ضـحايا االجتـار، وذلـك إلتاحـة التعـايف مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                  ما  
 يف، واختاذ قرار مستنري بشأن التعاون مع السلطات، وتقييم اخليارات الشخصية؛اكال

ة إدراج محايـــة ضـــحايا االجتـــار يف األطـــر التـــشريعية للـــدول   ضـــرورتؤكـــد - ٢٢ 
 هذه األطر، مع مطالبة احلكومات باستعراض قوانني وسياسـات اهلجـرة يف             صميمووضعها يف   

ــن       ــز م ــل التركي ــى ضــحايا االجتــار، بتحوي ــا عل ــةســياق أثره ــع اســتغالل   مراقب  اهلجــرة إىل من
 هاجرين والعمال ورعاية الضحايا؛امل

 مـن دعـم، مبـا يف ذلـك          تـوفّره حلكومـات والربملانـات علـى تعزيـز مـا            ا تشجع - ٢٣ 
 يل، إىل مقدمي اخلدمات للضحايا؛الدعم املا
 الربملــانيني إىل اســتخدام دليــل الربملــانيني ملكافحــة االجتــار باألشــخاص   تــدعو - ٢٤ 

 واجلرميـة   الذي سينشره قريبا االحتاد الربملاين الـدويل ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                
 لعاملية ملكافحة االجتار بالبشر؛ومبادرة األمم املتحدة ا
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 بكافـــة الربملانـــات األعـــضاء ســـن قـــوانني حتظـــر األحـــزاب الـــسياسية  هتيـــب - ٢٥ 
 األجانــب نــصرية أو التحيــز اجلنــسي أو كــره   واملنظمــات العامــة أو اخلاصــة الــيت تــشجع الع    

رتكبني  املـ اإليـذاء يـة ضـحايا العنـف و   يتصل بذلك من تعصب، وأن تضع تشريعات حلما  ما أو
 األجانـب، وال سـيما النـساء واألطفـال واملهـاجرين، ووضـع بـرامج                بدافع من العنصرية وكـره    

يـات العرقيـة     خمتلـف اخللف   مـن تثقيفية لتعزيز التضامن والتنوع الثقايف والتسامح جتاه األشخاص         
 والدينية والثقافية؛

ــدول األعــضاء يف   هتيــب  - ٢٦  ــة ال ــى      بكاف ــد عل ــصدق بع ــيت مل ت ــم املتحــدة ال األم
نع وقمع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة              ملاألمم املتحدة   بروتوكول  

 املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة ومل تنفـذه        ،عليه
  الصكوك الدولية؛اهتا الوطنية معأن تفعل ذلك، وأن توائم تشريع

 كافــة الربملانــات األعــضاء يف االحتــاد الربملــاين الــدويل علــى ســن قــوانني  حتــث - ٢٧ 
حلظــر نــشر اإليــديولوجيات العنــصرية أو املتحيــزة جنــسيا أو القائمــة علــى كــره األجانــب عــن 

 األجانــب والعنــصرية والتحيــز لــى تــشجيع البحــوث املتعلقــة بكــرهطريــق وســائط اإلعــالم، وع
 عزيز االندماج يف بلدان املقصد؛ي، لتحسني فهم هذه املشاكل ولتاجلنس

 الــدول علــى تيــسري االنــدماج عــن طريــق سياســات ترمــي إىل حتــسني تــشجع - ٢٨ 
سوق العمـل، وتـدريب الـشباب،       جياد فرص عمل هلم يف       بإ ال سيما وضع العمال املهاجرين، و   

 غري القانوين؛ري فعالة ضد العمل البطالة واختاذ تدابمسألة ومعاجلة 
 بكافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت مل تصدق بعد علـى اتفاقيـة               هتيب - ٢٩ 

  ذلك؛القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبرتوكوهلا االختياري أن تفعل
 لتوسـيع نطـاق تـدريس       ايـ تثقيف على الكيانات الوطنية أن تضع برناجمـا         تقترح - ٣٠ 

بـني  ساواة كفالـة املـ   صـفوف املـدارس، مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى               حقوق اإلنسان داخل  
  األجانب السريعة االنتشار؛رهاألشخاص وحريتهم بغية منع ظهور مشاعر ك

إنــصاف معنــوي وتقــدمي  حتقيــق  البلــدان املتقدمــة النمــو علــى النظــر يف  حتــث - ٣١ 
بـرامج  اسـتحداث   لبلـدان، و  تربعات مالية؛ وإلغاء ديون، ال سيما لصاحل أفقـر ا         (تعويض مادي    

لـشعوب أمريكـا الالتينيـة وآسـيا وأفريقيـا الـيت تعـيش حاليـا يف فقـر                   ) ومشاريع للرفاه والتنميـة   
 تعمار من هتميش وحرمان تكنولوجي؛بسبب ما جنم جزئيا عن االس

ــة حقــوق      هتيــب - ٣٢  ــات محاي ــى اتفاقي ــد عل ــصدق بع ــيت مل ت ــدول األعــضاء ال  بال
ا اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة الــشعوب األصــلية، وال ســيم
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والعلــم والثقافـــة، أن تفعـــل ذلـــك، وأن تكفـــل تفـــادي القـــوانني الوطنيـــة للتمييـــز والعنـــصرية  
 ؛يتصل بذلك من تعصب ضد الشعوب األصلية وما

  علـى تعزيـز التحالفـات بـني الربملانـات الوطنيـة واجملتمـع املـدين لتـشجيع                 حتث - ٣٣ 
الربامج واألنـشطة الدراسـية الراميـة إىل تعزيـز الـسالم واحلـوار فيمـا بـني احلـضارات، وإعمـال                      

 ؛تعّصب األجانب وما يتصل بذلك من حقوق اإلنسان، والقضاء على العنصرية وكره
 بالدول كفالة اتساق قوانينها وسياساهتا وممارساهتا املتعلقة بـاهلجرة مـع            هتيب - ٣٤ 

 إلغـاء  األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب، مبـا يف ذلـك     ع العنصرية وكره ها اخلاصة مبن  براجم
لون إىل أراضـيها  أي معايري تتسم بالعنصرية أو كره األجانب تطبق على املهاجرين الـذي يـدخ       

 أو يقيمون فيها؛
 كافــة الــدول علــى وضــع بــرامج وسياســات ترمــي إىل مكافحــة العنــف حتــث - ٣٥ 

 أو املهـاجرون الـذين لـيس        نين فـيهم املهـاجرون غـري الطـوعي        اجلنسي ضد النساء واألطفال، مب    
هلم وضـع نظـامي للـهجرة، ممـن هـم معرضـون بـشكل كـبري خلطـر العنـف اجلنـسي بـدافع مـن                        

 ييز العنصري أو كره األجانب؛التم
 احلكومات علـى تنفيـذ اسـتراتيجيات فعالـة ملنـع االجتـار بالبـشر، مثـل                  تشجع - ٣٦ 

فـرص  تـوفري   و،القواننيوإنفاذ   النامية على حتقيق التنمية االقتصادية،  التوعية، ومساعدة البلدان  
 اهلجرة القانونية املنظمة؛

 باعتمـــاد مدونـــة قواعـــد ســـلوك لتنظـــيم أنـــشطة منظمـــات اإلغاثـــة   توصـــي - ٣٧ 
 يف منــاطق األزمــات - وطنيــا ودوليــا -واملنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف اجملــال اإلنــساين 

ــستر علــى االجتــار باألشــخاص، وال    الكــوارث للتح أو ــشطة ال تت ســيما  قــق مــن أن هــذه األن
 األطفال، وبالنص على عقوبات من شأهنا ردع من يتكرر إجرامهم؛

 الـدول األطـراف كفالـة االحتـرام واملراعـاة التـامني             واجـب  مـن جديـد      تؤكد - ٣٨ 
ع الرعايــا األجانــب، ق مجيــحبــ تعلــقالتفاقيــة فيينــا بــشأن العالقــات القنــصلية، وال ســيما فيمــا ي

هـم  ، يف االتصال مبـسؤول يف قنـصلية الدولـة الـيت             وضعهم من حيث اهلجرة   بصرف النظر عن    
 أو االحتجـاز، وأن الدولـة املـستقبلة         التوقيـف  عند تعرضهم لالعتقال أو احلبس أو        من رعاياها 

  مبوجب االتفاقية؛متأخري حبقوقه دون الرعايا األجانببإبالغ ملزمة 
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ــشج   حتــث - ٣٩  ــى ت ــة النمــو عل ــدان املتقدم ــروف   البل ــدان املع  يع االســتثمار يف البل
 مصادر للهجرة واالجتار بالبشر، يف مـشاريع متوسـطة األجـل وطويلـة األجـل مـن                  بأهناعموما  

ــذين قــد يلجــؤ      ــيني ال ــسكان احملل ون إىل اهلجــرة ألســباب  شــأهنا إجيــاد فــرص للعمــل لــصاحل ال
 اقتصادية؛
اين الــدويل إىل أن يقــوم، بنـاء علــى الـدور الرئيــسي الــذي    االحتــاد الربملـ تـدعو  - ٤٠ 

 تضطلع به الربملانات يف توفري هنج للهجرة واالجتـار حمـوره حقـوق اإلنـسان، بتـشجيع مـسامهة                  
 . معززة يف العمليات الدولية من قبيل احملفل العاملي املعين باهلجرة والتنميةبرملانية
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 لة بشأن املعونة األجنبية الرقابة الربملانية على سياسات الدو  
  لالحتاد الربملاين الدويل ١١٨ باإلمجاع اجلمعية اختذتهقرار   

 )٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٨كيب تاون، (
  

  لالحتاد الربملاين الدويل١١٨إن اجلمعية  
سـبتمرب  / أيلـول  ٨ إىل إعالن األمم املتحـدة بـشأن األلفيـة الـصادر يف              إذ تشري  )١( 
 عليها مجيع أطـراف اجملتمـع الـدويل         اتفقائية لأللفية اليت تشكل غايات       واألهداف اإلمن  ٢٠٠٠

  الفقر،للقضاء على
 إىل اإلعالن اخلتامي للمؤمتر الدويل بشأن متويل التنميـة الـذي عقـد           وإذ تشري  )٢( 

 ٢٠٠٥مــارس / آذار٢، وإعــالن بــاريس الــصادر يف ٢٠٠٢ عــاميف ) املكــسيك(يف مــونتريي 
 بشأن فعالية املعونة،

ــشري )٣(  ــة    وإذ ت ــشرية العاملي ــة الب ــارير التنمي ــن  إىل تق ــصادرة ع ــم  ال ــامج األم  برن
: التعـاون الـدويل علـى مفتـرق الطـرق         ” بعنـوان    ٢٠٠٥ عـام سيما تقريـر     املتحدة اإلمنائي، وال  

 ، “املعونة والتجارة واألمن يف عامل غري متساو
خطــة عمليــة لتحقيــق : االســتثمار يف التنميــة” املعنــون إىل التقريــر وإذ تــشري )٤( 

سـاكس، مـدير مـشروع األمـم        . ، من إعداد الربوفيـسور جيفـري د       “األهداف اإلمنائية لأللفية  
 املتحدة لأللفية،

 اختـذها سيما القرارات اليت      إىل قرارات االحتاد الربملاين الدويل، وال      وإذ تشري  )٥( 
 والعمل الوطين لـدعم     الدويلالتعاون  ”بشأن  ) ١٩٩٤،  كوبنهاجن (٩٢املؤمتر الربملاين الدويل    

 ١٠٤، واملــؤمتر الربملــاين الــدويل   “التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية وجهــود مكافحــة الفقــر     
ــا، ( ــشأن ) ٢٠٠٠جاكرت ــة     ”ب ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــد للتنمي ــوذج جدي ــة ومن ــل التنمي متوي

بــشأن ) ٢٠٠٢مــراكش،  (١٠٧، واملــؤمتر الربملــاين الــدويل  “يهــدف إىل القــضاء علــى الفقــر 
  يف إعـــداد سياســـة عامـــة يف عـــصر العوملـــة واملؤســـسات املتعـــددة األطـــرافاتدور الربملانـــ”

بـشأن  ) ٢٠٠٥ ،مـانيال (يل   لالحتاد الربملـاين الـدو     ١١٢ ،، واجلمعية “واتفاقات التجارة الدولية  
ــة مبتكــرة للتم  ” ــات دولي ــشاء آلي ــديون   دور الربملانــات يف إن ويــل والتجــارة ملعاجلــة مــشكلة ال
) ٢٠٠٦نـريويب،  ( لالحتـاد الربملـاين الـدويل    ١١٤، واجلمعية “قيق األهداف اإلمنائية لأللفية وحت

ــشأن  ــر     ”ب ــة والفق ــة ملكافحــة اجملاع ــة عاجل ــة غذائي ــامجني عــن احلاجــة إىل إغاث  اجلفــاف يف الن
 بتعجيـل إرسـال املعونـة إىل القـارة،        يف العامل   دول الصناعية الكربى    الأفريقيا، واحلاجة إىل قيام     

 لالحتـاد الربملـاين   ١١٥ ، واجلمعية“ جهود خاصة للوصول إىل السكان البائسني والفقراء وبذل
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 علـى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة      اإلشـراف دور الربملانـات يف     ”بـشأن   ) ٢٠٠٦جنيف،  (الدويل  
 ،“يما يتعلق مبشكلة الديون والقضاء على الفقر والفسادف سيما واللأللفية، 
ملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني      لتحقيق ا د على األمهية احلامسة      التأكي وإذ تكرر  )٦( 

 مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية،من أجل بلوغ املرأة 
ــدان     وإذ تــشدد )٧(  ــة تقــع علــى عــاتق البل ــة إزاء التنمي  علــى أن املــسؤولية األولي

 ،أساسيةالنامية، اليت تعد جهودها الذاتية 
لراميــة إىل حتقيــق التنميــة املــستدامة والقــضاء  إىل أن مجيــع اجلهــود اوإذ تــشري )٨( 

ادي يف البلدان النامية باعتبـار ذلـك   على الفقر جيب بالضرورة أن تستند أيضا إىل النمو االقتص         
 عنصرا حامسا يف توفري فرص عمل منتجة، خصوصا يف قطاع الزراعة،

 وفـاء البلـدان   سؤوليتها ال يعد سـببا لعـدم  مب أن إقرار البلدان النامية  وإذ تؤكد  )٩( 
هــا مبكافحـــة التخلـــف والفقـــر أو الوفـــاء  االقتـــصادات الناشـــئة بالتزامذات  بلـــدانالاملتقدمــة و 

 بالتزاماهتا املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية،
حيتمل أن يقلـل  الذي  ارتفاع األسعار الدولية للسلع      جتاه إذ يساورها القلق  و )١٠( 

 االقتـصاد العـاملي، بـالرغم       انتكـاس  املعونـة، ألنـه يتـسبب يف         من قدرة البلدان املاحنة على تقدمي     
 من أنه حيسن يف الوقت نفسه املركز االقتصادي للبلدان املستفيدة اليت تقدم املوارد،

 أن البلدان اليت تنتقل من حالة املتلقـي للمعونـة إىل حالـة املـانح                وإدراكا منها  )١١( 
دات يف امليزانيـة، والتعزيـز املؤسـسي وزيـادة الـوعي            للمعونة تواجه حتديات خاصة تتعلق بالزيـا      

 لتعاون اإلمنائي،ل دعما
 اسـتنتاجات حلقـة النقـاش الربملانيـة بـشأن احلوكمـة يف البلـدان                إىلوإذ تشري    )١٢( 

 مبناســبة االجتمــاع الــذي ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١٥األقــل منــوا، الــيت عقــدت يف نيويــورك يف 
مثـل الـسامي للبلـدان األقـل     ماين الدويل ومكتب األمم املتحدة لل اشترك يف تنظيمه االحتاد الربمل    

 رية الصغرية النامية،غري الساحلية النامية والدول اجلزمنوا والبلدان 
 ألنه مـن غـري املـرجح حـسبما تظهـره املؤشـرات أن            وإذ يساورها بالغ القلق    )١٣( 

 صوصا يف أفريقيا،تتحقق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أجزاء عدة من العامل، وخ
ــشري )١٤(  ــضال وإذ ت ــن  إىل أن الن ــامل  للحــد م ــر يف الع ــاره   أمجــع  الفق ــؤيت مث ــن ي ل

 األقـل منـوا     بأقـل البلـدان   ويصبح ملموسا بدرجة أكرب وأكثر عـدال إال إذا مل يـستبعد االهتمـام               
ــصوصا      ــرى، وخـ ــة األخـ ــدان الناميـ ــر يف البلـ ــن الفقـ ــد مـ ــة للحـ ــود املبذولـ ــدان ذات اجلهـ البلـ

 ،املتوسط الدخل
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مـن   أن املعونة األجنبيـة تـشكل، يف بلـدان كـثرية، مكونـا حامسـا                 وإذ تالحظ  )١٥( 
  الفقر،مكافحةوامليزانية الوطنية من أجل التنفيذ الفعال لألهداف اإلمنائية لأللفية مكونات 
ــق  )١٦(  ــالغ القل ــساورها ب ــة،    وإذ ي ــة لأللفي ــدم لألهــداف اإلمنائي ــل املق  ألن التموي
، ليس مؤكدا يف الوقـت احلاضـر، بـالرغم مـن اجلهـود الـيت                ٢٠١٥ عام حبلول   قيقهاحتوبالتايل  

 تبذهلا الدول،
هتا  مل تـف بعـد بتعهـدها بزيـادة مـساعد            أن معظـم البلـدان املعنيـة       وإذ يالحظ  )١٧( 

 يف املائة من إمجايل الناتج القومي، بـالرغم مـن أن بعـضها قـد وعـد                  ٠,٧اإلمنائية الرمسية بنسبة    
 ،املقبلةيف السنوات القليلة  بذلك بالقيام

ن  بــأن ارتفــاع حجــم املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، بــالرغم مــ  وإذ حتــيط علمــا )١٨( 
 إال إذا تعهـدت البلـدان املاحنـة واملـستفيدة كـشركاء بإدخـال       أمهيتها احليويـة، لـن خيـدم غرضـه       

ــضمن، ضــمن أمــ        ــها، وأن ت ــساعدة وفعاليت ــذه امل ــة ه ــى نوعي ور أخــرى، حتــسينات كــبرية عل
  عليها،تكريس التبعية هذه املساعدة إىل تؤدي أال

ــا  )١٩(  ــأن خمصــصات املــ  وإذ حتــيط علم ــة لقطــاعي   ب ــة الرمسي ــة ساعدة اإلمنائي  البني
 اإلمنائيـة   يف املائـة مـن جممـوع املـساعدة    ٤٨ التحتية االقتصادية واإلنتـاج اخنفـضت نـسبتها مـن     

 ٢٠٠٢ عـامي  يف املائـة بـني       ٢٤وائـل التـسعينيات إىل      لبلـدان منـوا يف أ     ألقل ا الرمسية املتعهد هبا    
 .٢٠٠٤ و

 دورا رئيـسيا يف صـياغة       تـؤدي  أن الربملانـات يف البلـدان املاحنـة          وإدراكا منـها   )٢٠( 
 املعونة اإلمنائية يف ميزانية بلداهنا وبشأن التوزيع اجلغـرايف والقطـاعي          اتالقرارات بشأن خمصص  

 هلذه املعونة،
 دورا حامسـا يف  تـؤدي  أن برملانـات البلـدان املـستفيدة        عتبارهـا وإذا تضع يف ا    )٢١( 

 واملوافقة علـى    ة الالزم اتالترويج لألهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية، وأن عليها اعتماد التشريع        
 خمصصات امليزانية املالئمة والرقابة على استعمال السلطة التنفيذية هلا،

ير تتـــسم بالـــشفافية إىل الربملـــان بـــشأن   أن تقـــدمي احلكومـــة تقـــاروإذ تعتـــرب )٢٢( 
ــة    ــوال العام ــأثري األم ــادة     املخصــصة اســتخدام وت ــى زي ــاحنني عل ــشجع امل ــر ست ــن الفق للحــد م

 معونتهم،
 أن الكثري مـن برملانـات البلـدان املـستفيدة ال تقـوم متامـا بـدورها                  وإذ تالحظ  )٢٣( 

 املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، وذلـك         يف الترويج لألهداف اإلمنائية لأللفية والرقابة على اسـتعمال        
 بوجه خاص ألهنا تفتقر إىل املوارد املؤسسية واإلدارية والتشريعية الضرورية،
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 بـــأن الزيــادة يف فعاليـــة التمويـــل اإلمنــائي لـــن تتحقـــق إال إذا   واقتناعــا منـــها  )٢٤( 
  الفساد،حةمكاف، وة الرشيدةكمو املستفيدة الدميقراطية وسيادة القانون واحلالبلدانشجعت 
 علـــى ضـــرورة إنـــشاء هيئـــات للرقابـــة علـــى امليزانيـــة يف البلـــدان وإذ تـــشدد )٢٥( 

ــة مــن أجــل ضــمان      املــستفيدة، وال ســيما يف الربملانــات، تكــون مــستقلة عــن الــسلطة التنفيذي
 اجتـاه املـاحنني إىل فـرض شـروط أقـل علـى              يف ضـوء  االستعمال الفعال للمعونة املتلقـاة، وذلـك        

 معونة امليزانيات القطاعية،على  اعتمادهميد املعونة، وتزا
 أن الرقابة اليت ميارسها برملان منتخب بشكل دميقراطي ال ميكـن أن            وإذ تعترب  )٢٦( 

 يف اهليئات الربملانية،املشاركة  جمموعات املعارضة من أبعدتتتسم بالفاعلية إذا 
 : على ما يلي على أن إعالن باريس بشأن فعالية املعونة ينصوإذ تشدد  )٢٧( 

تعزيــــز دور اهليئــــات الربملانيــــة يف إعــــداد االســــتراتيجيات اإلمنائيــــة الوطنيــــة  جيــــب  • 
 عليها، اإلشرافو

 يتحمل املاحنون والبلدان الشريكة مسؤولية مشتركة بصدد نتائج التنمية، • 
اإلمنائيـة  جـراءات   اإلؤسـسات و  املجيب أن تكون املعونة متوافقـة مـع االسـتراتيجيات و           • 

 لبلدان الشريكة،لوطنية لا
 إىل أن املنتدى الثالث الرفيع املستوى املعـين بفعاليـة التنميـة سـيعقد               وإذ تشري  )٢٨( 

قمـة   يف غانا، وأن مؤمتر طوكيـو الـدويل الرابـع بـشأن التنميـة األفريقيـة ومـؤمتر           ٢٠٠٨ عاميف  
ــاكو  ــاكو طوي ــة ســيعقدان يف  جمل هوي ــان، بغيــ ٢٠٠٨ عــامموعــة الثماني ــة   يف الياب ــز املعون ة تعزي

 األجنبية للبلدان األفريقية بوجه خاص،
 أن ازدياد حجم املعونـة اإلمنائيـة الـيت تقـدمها املنظمـات غـري                وإذ تشدد على   )٢٩( 

ة األجنبية للبلدان الفقرية ال ميكن بـأي حـال أن تـربر اهلبـوط البـالغ                ياحلكومية واملنظمات اخلري  
 خرية، حسبما أكدته األمم املتحدة،وات األيف املساعدة اإلمنائية الرمسية يف السن

 جهودهـا للوفـاء بـااللتزام القـائم منـذ           أن تواصل  برملانات البلدان املاحنة     تدعو - ١ 
لتحقيـق  املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة      نسبة   بزيادة   ،أمد بعيد والذي أعيد التأكيد عليه يف مونتريي       

 الــسنوية يف ميزانيــة ا جلــدول الزيــاداتلنــاتج القــومي، وفقــ  يف املائــة مــن إمجــايل ا ٠,٧ هــدف
 هــذا اجلهــد إىل مــا بعـــد    وغ هــذا اهلــدف، وأن تـــضمن اســتمرار بــذل    التعــاون الالزمــة لبلــ   

 ؛٢٠١٥ عام
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ــدعو - ٢  ــت ــة إىل  ات برملان ــدان املاحن ــة    ضــمان البل ــادة املعون ــا بزي ــد حكوماهت  تعه
جزئيـة فقـط، العمليـات       أي أال تأخـذ يف احلـسبان، أو أن تأخـذ يف احلـسبان بـصورة                  ،احلقيقية

مـستويات املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، مثـل إلغـاء الـديون وختفيـضها، وعمومـا                  “ تـضخم ”اليت  
  ال متثل حتويالت فعلية للموارد؛مجيع أشكال املعونة اليت

 إىل الربملانــات وحكومــات البلــدان املاحنــة أن تزيــد املــساعدة اإلمنائيــة  تطلــب - ٣ 
ع املــرّوع يف األســعار العامليــة لألغذيــة والطاقــة والعقــاقري بنــسبة تزيــد الرمسيــة اســتجابة لالرتفــا

 يف املائــة، فــضال عــن التقلبــات الــسريعة يف ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة، وعلــى   ٤٠علــى 
 الواليات املتحدة؛األخص دوالر 

ن إىل  و برملانات البلدان املاحنة علـى اسـتعمال آليـات حتويـل الـدي             بقوة تشجع - ٤ 
تنميـــة يف ن ينـــهض بـــالنمو وال و، لتكـــون بـــذلك نظـــريا ملموســـا إللغـــاء الـــدي     اتاســـتثمار

 املستفيد؛ البلد
ــدعو - ٥  ــدان املاحنــة   ت ــات البل ــة   إىل  برملان ــتفكري يف وســائط بديل ــستمر يف ال أن ت

تعهـد هبـا كمـساعدة      لتمويل التنميـة مـن شـأهنا أن تيـسر زيـادة املعونـة حبيـث تتجـاوز املبـالغ امل                    
 رمسية؛ إمنائية

صرف حكوماهتا على حنو يتـسم      ت ت إىل كفالة أن   برملانات البلدان املاحنة     تدعو - ٦ 
، وذلـك عنـد ختـصيص مـوارد     املستفيدة تضر بالتنمية يف البلدان ابالشفافية، وأال تفرض شروط  

 زانية املرصودة للتعاون اإلمنائي؛املي
كـل علـى   قابـة الربملانيـة    برملانات البلدان املاحنة واملـستفيدة إىل تعزيـز الر     تدعو - ٧ 

ــة حلكومــ  ــده،ةالــسياسة اخلارجي ــة ان أن تتوافــق معهــا سياســات اإلدارات  مــع ضــم بل  الوزاري
  مباشر على البلدان النامية؛ريو غاألخرى اليت حيتمل أن يكون هلا تأثري مباشر أ

م املنظــور اجلنــساين يف جمــال ي تعمــإىل تــشجيع برملانــات البلــدان املاحنــة تــدعو - ٨ 
عـاون اإلمنــائي لـدعم املــساواة بـني اجلنــسني ومتكــني املـرأة، باعتبارمهــا مـن العوامــل الرئيــسية      الت

 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛للنمو واحلد من الفقر و
 بتقدمي تقارير سـنوية عـن    بلده كذلككل حكومة بأن تلزم الربملانات   توصي - ٩ 

ــتراتيجيات    ــة واالسـ ــتها اإلمنائيـ ــذةسياسـ ــائج     لتاملنفـ ــة، ونتـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ حقيـ
 ؛املفاوضات مع البلدان املستفيدة
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 بلـده بتخـصيص     أن يلزم كل منـها حكومـة       برملانات البلدان املاحنة على      حتث - ١٠ 
 وذلـك   ،تها السنوية لألهداف اإلمنائية لأللفيـة وللبلـدان والـشعوب األكثـر فقـرا             جزء من ميزاني  

  آراء مونتريي؛الن األلفية وتوافقوفقا إلع
 برملانات البلدان املاحنة إىل اختاذ تدابري مالئمة للحد مـن إمكانيـة إعـادة               تدعو - ١١ 
  تغري الظروف؛عنداملعونة األجنبية ختصيص 
 برملانات وحكومات البلدان املاحنة إىل اختاذ التدابري القانونيـة واإلداريـة            تدعو - ١٢ 

شروطة، وينبغــي للبلــدان املــستفيدة أن تــضمن يف هــذا  الالزمــة جلعــل معونتــها اإلمنائيــة غــري مــ 
  العمل احمللية؛فرصعلى تشجيع اخلصوص أن املعونة املقترحة ستساعد 

 برملانات البلدان املاحنة على مناقشة وجوب تركيز معونتها علـى عـدد       تشجع - ١٣ 
 املـستفيدة   حمدود من البلدان والقطاعات، وأن تشدد بصفة خاصـة علـى تقـدمي املعونـة للبلـدان                

 واملعـارف  ذه املعونـة وبنـاء اخلـربات   ليـة هـ  افعزيادة اليت تبذل جهودها الذاتية، وذلك من أجل    
 بلدان معينة من املعونة الدولية؛ استثناءاملتخصصة مع ضمان عدم 

 قـدرة بعـض البلـدان املـستفيدة علـى      مراعـاة وتطـوير    البلـدان املاحنـة إىل       تدعو - ١٤ 
 ؛الفعاليةعدة املالية املقدمة هلا من أجل ضمان أقصى قدر من استيعاب واستعمال املسا

 إىل برملانات وحكومات البلـدان املاحنـة أن تـساعد علـى القـضاء علـى                 تطلب - ١٥ 
 بـل أيـضا مـن    ،الفقر يف البلدان املتوسطة الدخل أيضا، ليس مـن خـالل املعونـة املاليـة فحـسب         

  الفقر؛ةفحاكم بنشاط يف املشاركةنها من  مع هذه البلدان، بغية متكيإقامة شراكاتخالل 
 علــى برملانــات البلــدان املاحنــة إنــشاء جلــان أو أفرقــة عمــل متخصــصة  تقتــرح - ١٦ 

 ؛ والرقابة عليها املعونة اإلمنائية احلكوميةأنشطةللقيام على حنو نشط برصد 
ــة مــع     تقتــرح - ١٧  ــة الوطني  أن جتــري هــذه اللجــان استعراضــا أعــم لــسياسة املعون

 ريها؛راك اجملتمع املدين، من خالل عقد جلسات ومؤمترات وغإش
ة املـشاريع   خصصة يف البلدان املاحنة إىل زيـار       أعضاء اللجان الربملانية املت    تدعو - ١٨ 

وغري ذلك من املبادرات التعاونية مـن أجـل التحقـق مـن تـأثري بـرامج املعونـة، واحلـصول علـى                       
 ؛على أرض الواقعاالحتياجات والتحديات معلومات أفضل عن 

 بأن تكفـل برملانـات البلـدان املاحنـة ختـصيص جـزء كـاف مـن امليزانيـة                    توصي - ١٩ 
 هداف اإلمنائية لأللفية ومتويلها؛جلهود زيادة الوعي العام باأل
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 مبــادرات مبتكــرة اســتحداث برملانــات وحكومــات البلــدان املاحنــة إىل تــدعو - ٢٠ 
 مـع بلـدان اجلنـوب وتعزيـز هـذا التـضامن، وذلـك مـثال                 بغية احلفاظ على تضامن اجملتمع املدين     

  طوعية للتعاون اإلمنائي؛دائرة خدماتبإنشاء 
 فعاليــة برملانــات البلــدان املاحنــة علــى أن تــساعد بنــشاط يف تعزيــز       تــشجع - ٢١ 

ــة أو متعــددة األطــراف، مبــا يف ذلــك       ــدان املــستفيدة مــن خــالل آليــات ثنائي الربملانــات يف البل
 لالحتاد الربملاين الدويل؛التابع التقين ون برنامج التعا

 املعونـة حنـو     قـدر مـن    أن برملانات البلـدان املاحنـة جيـب أن تكفـل توجيـه               ترى - ٢٢ 
  العمل ألعضاء برملانات البلدان املستفيدة وبناء قدرهتم على حتليـل املاليـة العامـة    ظروفحتسني  

 وامليزانيات والربامج اإلمنائية؛
ات البلــدان املــستفيدة إىل إجيــاد األدوات الــضرورية للرقابــة علــى  برملانــتــدعو - ٢٣ 

 ائية الرمسية على املستوى الوطين؛املساعدة اإلمن
يف  البلــدان املــستفيدة إىل إنــشاء مؤســسات وطنيــة للحوكمــة واإلدارة  تــدعو - ٢٤ 

 هذه املؤسسات للرقابة الربملانية؛ على أن ختضع ، املساعدة اإلمنائية الرمسيةجمال
 يف برجمـة بـشكل منـهجي   تـشارك   أن برملانات البلدان املستفيدة جيب أن   ترى - ٢٥ 
قيـق اهلـدف     وتقييم أثر التعاون، وأن دورها ضروري ملواصلة تقدمي املعونـة وضـمان حت             ومتابعة

 اخلاص باحلد من الفقر؛
 واضــحة حكومــات البلــدان املــستفيدة علــى إعــداد اســتراتيجيات منــو تــشجع - ٢٦ 
، وتقـدميها إىل برملاناهتـا العتمادهـا، وجيـب علـى الربملـان، حـال اتفاقـه مـع                    لـى الفقـر   للقضاء ع 

  احلكومة؛مساءلة، أن يستعملها يف احلكومة على االستراتيجيات وإقرارها
ــدعو - ٢٧  ــستفيدة أن  ت ــدان امل ــات البل ــة  كفــل ي برملان ــام حكوم ــها قي ــدهكــل من   بل

النمـو، وذلـك بتـشجيع      حلفـز   قطاعيـة   سياسـة    و الكلـي  االقتـصاد بالتشجيع علـى اتبـاع سياسـة        
 تستند إليهما التنمية املستدامة؛روح تنظيم املشاريع واالستثمار اخلاص الذي 

 بأن تتـشاور برملانـات البلـدان املـستفيدة مـع اجملتمـع املـدين عنـد تقيـيم               توصي - ٢٨ 
 ، يف احلسبانببرامج املعونة والرقابة عليها، من أجل أن تأخذ االحتياجات احلقيقية للشع

 مناقـشة، يف إطـار االحتـاد الربملـاين          عقـد  برملانـات البلـدان املـستفيدة إىل         تدعو - ٢٩ 
 احلــد مــن الفقــر لبلــداهنا اســتراتيجية فعليــا يف صــياغة ورقــة تؤديــهالــدويل، حــول الــدور الــذي 

 ؛ على تنفيذهااإلشرافو
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ة وخـصوصا بإنـشاء      العمل على تطوير قدرة هذه الربملانات على الرقاب        تطلب - ٣٠ 
، أو هيئة مستقلة أخرى قادرة علـى الرقابـة علـى املاليـة العامـة      “ديوان حماسبة وطين”أو تعزيز  

 ؛وتنفيذ امليزانية
ــة   تطلـــب - ٣١  ــان أن تكفـــل مـــشاركة األغلبيـ ــسياسية يف الربملـ  إىل اجملموعـــات الـ

 ؛واملعارضة يف هذه اهليئات الربملانية
 علـى حـد     ي لربملانـات البلـدان املاحنـة واملـستفيدة         على أنه من الـضرور     تشدد - ٣٢ 
غـري كـاف   كان  إن، بقدر ما تشكل الزيادة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية شرطا ضروريا و           سواء

 هــذه الزيــادات بتحــسن تــدرجيي  لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، أن تكفــل مــساندة مثــل  
 ؛ جمتمع األمم كافة بالغ يف احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يفولكن

 حكومات وبرملانـات البلـدان املاحنـة واملـستفيدة إىل أن تكفـل، يف كـل                 تدعو - ٣٣ 
عــام، توجيــه جــزء كــبري مــن املعونــة العامــة املتلقــاة لتعزيــز املؤســسات الدميقراطيــة والوظــائف   

 ؛األساسية للدولة
مــاد إجــراءات  حكومــات وبرملانــات البلــدان املاحنــة واملــستفيدة إىل اعتتــدعو - ٣٤ 

للمعونـة  حمـدودة   شفافة ملنح عقـود الـشراء يف ختـصيص املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل مـشاريع                   
اإلمنائية واإلنسانية، وأن تكفل اللجـوء إىل مـصادر داخليـة للحـصول علـى الـسلع واخلـدمات،         

 ؛ اإلجراءات املذكورة أعالهاحترامكلما كان ذلك ممكنا، مع 
 الدوليــة واإلقليميــة باعتمــاد وتنفيــذ االتفاقيــاتحلكومــات  اتقــوم بــأن توصــي - ٣٥ 

 الرامية ملنع الفساد وحماربته، وخصوصا فيما يتعلـق بغـسل األمـوال وتنظـيم املـالذات الـضريبية                 
 ؛وبأن تصدق مجيع الربملانات على هذه االتفاقيات

ت  بأن الربملانات واحلكومات جيب أن تكفل نوعية واستقالل املؤسـسا          تذكّر - ٣٦ 
 ؛القضائية الالزمة حملاربة الفساد بشكل فعال

ــدعو - ٣٧  ــات  ت العقوبــات املفروضــة  أن تكــون أن تكفــل إىل  احلكومــات والربملان
 ؛على من أدينوا بالفساد اإلجيايب والسليب عقوبات رادعة

 ببدء حوار مؤسسي حول الشروط اليت يـرجح أن جتعـل املعونـة أكثـر                توصي - ٣٨ 
املـستفيدة، سـواء علـى املـستوى الثنـائي أو      البلـدان  ملانات البلـدان املاحنـة و     فعالية، وذلك بني بر   

 ؛ االحتاد الربملاين الدويل على األخصيف إطاراملتعدد األطراف، 
ــدابري املتابعــة  والربملانــات  بــأن تــشرف احلكومــات  توصــي - ٣٩  علــى األنــشطة وت
ــرانعراض لتزامــات التعــاون اإلمنــائي، باســتعمال آليــات اســت  املتــصلة با ــة   (األق كمــا تفعــل جلن
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املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، والـشراكة اجلديـدة مـن           
 ؛بعضهم البعض بفحص ممارسات لألعضاءاليت تسمح ) أجل تنمية أفريقيا

علومـات   اإلقليمية إىل التشجيع علـى تبـادل امل        دون الربملانات اإلقليمية و   تدعو - ٤٠ 
والبـدء فـورا يف تبـادل هـذه       وأفضل املمارسات فيما يتعلق باسـتراتيجيات ومبـادرات التعـاون،         

 احلكومـات إىل  كـذلك وتـدعو  املعلومات واملمارسات، وذلـك هبـدف تعزيـز دور الربملانـات،           
 ؛ بالتعاون مع الربملانات الوطنية ومنظومة األمم املتحدةعمليات التبادل هذهتسهيل 
 التنميــة يف برملانــات البلــدان املاحنــة   اللجــان املــسؤولة عــن سياســات يعتــشج - ٤١ 

 ؛املستفيدة على أن تتبادل املعلومات وتنسق سياساهتاالبلدان و
 بـــدور أكثــر نـــشاطا لألمــم املتحـــدة وبتعزيــز االســـتعراض الـــوزاري    تنــادي  - ٤٢ 

 إطــار لتعزيــز الــسنوي للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي ومنتــدى التعــاون اإلمنــائي كأفــضل  
 . وفعاليتهلتعاون اإلمنائي العامليا تساقا

 


