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 الدورة الرابعة والستون
 ٩٥و  ٧٠و  ٦٤و  ٥٤و  ٥٢و  ٣٤البنــــــود 

  ∗ من القائمة األولية١٠١و 
 املسائل املتصلة باإلعالم

 املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي
 التنمية املستدامة

ــا     ــة أفريقي ــن أجــل تنمي ــدة م ــشراكة اجلدي : ال
 التقدم احملرز يف التنفيذ والدعم الدويل

 اإلنسان ومحايتهاتعزيز حقوق 
 نـزع السالح العام الكامل

     معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
 موجهة إىل األمـني العـام مـن املمثـل الـدائم        ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢رسالة مؤرخة       

   لناميبيا لدى األمم املتحدة
  

ص أتــشرف بــأن أحيــل إلــيكم، باســم الرئاســة الناميبيــة لالحتــاد الربملــاين الــدويل، نــصو  
أديــس أبابــا، (الربملــاين الــدويل  لالحتــاد ١٢٠القــرارات األربعــة التاليــة الــيت اختــذهتا اجلمعيــة الـــ 

  : وعناوينها كالتايل) ٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٠
 الواقـع  والـسياسي  االجتماعي األثر من التخفيف يف الربملانات دور”  )أ(  
ــاملي اجملتمــع قطاعــات أشــد علــى ــ يف ســيما ال ضــعفا، الع ــة جــراء مــن ا،أفريقي  األزم

انظـر  ) ( مـن القائمـة األوليـة      ٦٤  و ٥٢يف إطـار البنـدين       (“دوليـة ال واملالية االقتصادية
  ؛ )املرفق األول

_________________ 
  ∗  A/64/50.  
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 دخــول وكفالــة ، النــووينيالــسالح ونــزع االنتــشار بعــدم النــهوض”  )ب(  
ــدة ــشامل احلظــر معاه ــة للتجــارب ال ــز النووي ــاذ حي ــات دور: النف ــار  (“الربملان يف إط
  ؛)انظر املرفق الثاين) ( من القائمة األولية١٠١  و٩٥البندين 
يف  (“الطاقـة املتجـددة  وأنـواع   تغري املناخ ومناذج التنميـة املـستدامة        ”  )ج(  

  ؛ )انظر املرفق الثالث) ( من القائمة األولية٥٤إطار البند 
يف إطـار البنـدين      (“حرية التعبري واحلق يف احلصول على املعلومات      ”  )د(  

  ).انظر املرفق الرابع) ( القائمة األولية من٧٠  و٣٤
دورة مـن وثـائق      وثيقـة    وأرجو ممتنا تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقاهتـا باعتبارهـا             

  . اجلمعية العامة الرابعة والستني املقبلة يف إطار بنود القائمة األولية الواردة أعاله
  مبويندي. كري م.  د)توقيع(

  املمثل الدائم
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 املوجهـة إىل األمـني العـام        ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٢لة املؤرخـة    املرفق األول للرسـا       
 من املمثل الدائم لناميبيا لدى األمم املتحدة

  
دور الربملانات يف التخفيف مـن األثـر االجتمـاعي والـسياسي الواقـع علـى أشـد                      

قطاعات اجملتمع العاملي ضعفا، ال سيما يف أفريقيا، من جـراء األزمـة االقتـصادية               
 دوليةواملالية ال

  
 الحتاد الربملاين الدويل  ل١٢٠باإلمجاع اجلمعية الـ ه تقرار اختذ

 )٢٠٠٩أبريل / نيسان١٠أديس أبابا، (
  

 ،  لالحتاد الربملاين الدويل١٢٠إن اجلمعية الـ   

علـى االقتـصاد    آثارها الـضارة     للعواقب املترتبة على األزمة املالية العاملية و       إدراكا منها   )١(
 النامية، البلدان ما يف العاملي، وال سي

إزاء تــضرر البلــدان الناميــة مــن األزمــة املاليــة العامليــة مــن جــراء    القلــقيــساورها وإذ   )٢(
االئتمــان املتــاح وارتفــاع   ونقــص اخنفــاض الــصادرات والعائــدات مــن العمــالت األجنبيــة،      

ــة و   ــة األجنبيـ ــتثمار املباشـــر األجـــنيب واملعونـ  ذلـــك غـــريتكاليفـــه، واخنفـــاض مـــستويات االسـ
 ، سباباأل من

   الترابط بني االقتصادات الوطنية والنظم االقتصادية العاملية،وإذ تأخذ يف االعتبار  )٣(

 الـيت   دوليـة  لألزمـة االقتـصادية واملاليـة ال       اآلثـار الـضارة    إزاء   بـالغ القلـق   يساورها  وإذ    )٤(
ــ ــ؛  ضــعفاقطاعــات اجملتمــع العــاملي صيب أشــد ت ــة أن يف احلــسبان ضع وإذ ت ــشأت األزم  يفن

مجيـع  تشارك فيـه     وأن حلها يستلزم حوارا دوليا واسع النطاق          النمو  البلدان املتقدمة  األصل يف 
 حتت رعاية األمم املتحدة حبيث تتيسر إعـادة بنـاء اهليكـل املـايل الـدويل                  مشاركة نشطة  البلدان

  يف مجيع أحناء العامل على حنو تام، وذلك بسبل منها وضع أنظمة لإلنذار املبكر،

ــصميم النمــاذج      وإذ تالحــظ  )٥( ــادة ت ــة تتطلــب إع ــة الدولي ــصادية واملالي ــة االقت  أن األزم
لب الــشواغل الــيت ُتعــىن هبــا صــاإلمنائيــة احلاليــة حبيــث تتبــوأ قيمــة احليــاة اإلنــسانية مكانتــها يف  

 النماذج، هذه

 مستقر ومنصف وآمن، نظام اقتصادي عاملي احلاجة إىل إقامة  بوإذ تسلم  )٦(

 يف ختـام مـؤمتر قمـة جمموعـة          ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢الصادر يف   البالغ  إىل   إذ تشري و  )٧(
عـادة الثقـة وتـصحيح      إلباختـاذ تـدابري      اجملموعـة    العشرين املعقود يف لندن، وفيه تعهد قادة دول       
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جامعة ومـستدامة تراعـي     إنعاش  عملية  حتقيق  النظام املايل وتعزيز التجارة واالستثمار العامليني و      
 على البيئة، مع اإلقرار يف الوقت نفـسه مبـسؤوليتهم املـشتركة عـن التخفيـف مـن األثـر               احلفاظ

  االجتماعي لألزمة،

 إىل التـزام دول جمموعـة العـشرين بالوفـاء بتعهـدات كـل       عالوة على ذلـك    وإذ تشري   )٨(
عونـة لـصاحل    منها املتعلقة باملساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، مبـا يف ذلـك االلتزامـات املتـصلة بتقـدمي امل                  

أفريقيـا  يتعلـق منـها ب      مـا   وال سيما  ، التزامات غلينيغلز  إضافة إىل الدين  وطأة  تخفيف  بالتجارة و 
 جنوب الصحراء الكربى، 

 قامت، يف مؤمتر األمم املتحـدة الـدويل لتمويـل          النمو إىل أن البلدان املتقدمة    وإذ تشري   )٩(
علـى توافـق آراء مـونتريي الـذي يقـر بأنـه             ، بالتوقيع   ٢٠٠٢ يف عام    التنمية املعقود يف مونتريي   

دان النامية أن تفـي باألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا فسيـستلزم األمـر زيـادة                     لإذا أُريد للب  
أن  علـى   النمـو املساعدة اإلمنائية الرمسية وغريها من املوارد زيادة كبرية، وحيث البلدان املتقدمة    

إىل الـيت تقـدمها     صة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة        قاء حب االرت ملموسة لتحقيق هدف     اجهودتبذل  
 ، يف املائة٠,٧نسبة إىل اإلمجايل  القومي ها ناجتمن البلدان النامية

 أن بعضا من أشد قطاعات اجملتمع ضعفا يف مجيع أرجـاء العـامل              وإذ تضع يف االعتبار     )١٠(
 مليـون  ٩٢٠ مـا يزيـد علـى    ألمـم املتحـدة، يف أفريقيـا الـيت هـي مـوطن      عطيـات ا  ملوفقـا يعيش،  

اخلُمــَسْين مــن تنــاهز   نــسبة يف املائــة مل يبلغــوا بعــد اخلامــسة والعــشرين، وأن ٦٠نــسمة منــهم 
املتحـدة،   دخل يومي يقل عن دوالر واحد مـن دوالرات الواليـات          عيش على   تهؤالء السكان   

وس ن بفـري و الكـربى مـصاب  الـصحراء  مليون شـخص يف أفريقيـا جنـوب    ٢٣ و ٢١ بني   ماوأن  
، وأن وفيـات   الفـريوس  بعـدوى ونمليـون شـخص سـنويا يـصاب     ١,٧نقص املناعة البشرية وأن  

 يف املائـة مـن   ٩٠من املواليد األحيـاء، وأن نـسبة    ١ ٠٠٠كل يف  حالة وفاة ١٦٦الرضع تبلغ   
  مرض املالريا سنويا يف مجيع أحناء العامل موطنها القارة األفريقية،يسببهااليت الوفاة حاالت 

ــشري  )١١( ــل  إىل وإذ ت ــا ذُكــر يف حماف ــددة األطــراف مكــثرية  م ــاده أن أضــخم حتــد   تع ومف
هــذا التحــدي ال يــزداد إال تــضخما بــسبب  يواجهــه العــامل اليــوم هــو القــضاء علــى الفقــر وأن  

 ،زمة االقتصادية واملالية الدوليةاأل

منائيــة أن إحــراز تقــدم علــى صــعيدي تــوفري التمويــل لتحقيــق األهــداف اإل  وإذ تــدرك  )١٢(
لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً وبلـوغ تلـك األهـداف يـستلزم جهـودا                

زيـد  ، وأن هـذه الـصعوبات ت   ما زال بعيد املنال  األهداف اإلمنائية لأللفية  إجناز  ، وأن   كربعاملية أ 
 ،دوليةاملالية الاالقتصادية واألزمة من حدهتا 
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 والتــاريخ واحلــضارة ال يعرفــه الثقافــةتطــور مــن إســهام قــّيم يف ا ألفريقيــا مبــقــر وإذ ت  )١٣(
 القلة، إال

 كـان مـن      حيويـة  ومـوارد طبيعيـة   يد عاملـة    القسري أل واالنتزاع  أثر الرق    تالحظوإذ    )١٤(
 أفريقيا،أن تساعد على تنمية شأهنا 

 ٢٠١٠عــام حلــول إال بعــد يتحقــق  لــن العــاملياالنتعــاش  أن وإذ تالحــظ مــع القلــق  )١٥(
بفترة ال بأس هبا حىت وإن اعتمدت البلدان الـسياسات الـسليمة ملكافحـة الكـساد، وأن أغلـب             

يف عـرض   البلدان املنخفضة الدخل، وإن كان قد أفلـت مـن املراحـل املبكـرة لألزمـة العامليـة، يت                  
 لضرر شديد،الوقت احلايل 

 جمموعـة العـشرين   بلـدان    بلـدا مـن      ١٧ ذلـك     أن البلدان، مبـا يف     وإذ تضع يف االعتبار     )١٦(
مـن   ٤٧ بتنفيـذ  قامـت  ، لـتاليف التـدابري احلمائيـة      ٢٠٠٨نـوفمرب   / تعهد تشرين الثاين   توقعاليت  

مبــصاحل بلــدان أخــرى، وأن كــل هبــوط يف النمــو تــضر قيــودا علــى التجــارة التـدابري الــيت تــضع  
 قر،  مليون شخص آخر يف شراك الف٢٠يف املائة ميكن أن يوقع  ١نسبة االقتصادي العاملي ب

  مـن  تخفيـف ال أمهية دور الربملان، بالتعاون مع احلكومة الوطنيـة، يف حماولـة             وإذ تدرك   )١٧(
يف العـامل، وكـذلك أمهيـة التعـاون         ضـعفا   فئـات   الاآلثار السلبية لألزمة املالية العاملية علـى أشـد          
تمــع األهــداف اإلمنائيــة الــيت وضــعها اجمل يف حتقيــق بــني الربملانــات واحلكومــات للمــضي قــدما   

 الدويل،

الواقعــة علــى البلــدان كافــة  واملتفاوتــة  املــسؤوليات املــشتركة وإذ تأخــذ يف احلــسبان  )١٨(
 ألزمة املالية العاملية ألسباب إنسانية وغريها،واجهة امل

) ٢٠٠٨ ،جنيـــف( الربملـــاين الـــدويل الحتـــاد ل١١٩اختـــاذ اجلمعيـــة الــــ  بوإذ ترحـــب  )١٩(
ملانــات يف احتــواء األزمــة املاليــة العامليــة وأثرهــا االقتــصادي دور الرب” باإلمجــاع القــرار املعنــون

 إىل تنظـيم مـؤمتر   اإلدارةجملـس   وفيـه ُدعـي     ،  “علـى الـسواء   النمـو   على البلدان النامية واملتقدمة     
 برملاين دويل لدراسة أسباب األزمة املالية الدولية وآثارها،

ــها   )٢٠( ــد    واقتناعــا من ــيح الفرصــة للت ــة تت ــأن هــذه اجلمعي ــدان   ب ليل علــى التــضامن مــع البل
  اليت تواجهها حاليا،األوضاع الصعبةاألفريقية وغريها من البلدان النامية يف 

ــدعو  - ١   ــات  ت ــع الربملان ــة إىل اختــاذ  مجي ــة    لإجــراءات عاجل ــة املالي ــصدي لألزم لت
بـشأن األزمـة     الربملـاين الـدويل  االحتـاد املقـرر أن يعقـده     يف املؤمتر الربملـاين املقبـل       عاملية، وذلك   ال

 ؛٢٠٠٩مايو / أيار٨ و ٧االقتصادية العاملية يومي 
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دعمها الكامل للمؤمتر الرفيع املستوى الذي تعقـده اجلمعيـة           تؤكد من جديد    - ٢  
األزمـة املاليـة واالقتـصادية الدوليـة        بـشأن    ٢٠٠٩يونيـه   /العامة لألمم املتحدة يف شـهر حزيـران       

ملاين الدويل على أن ينقل إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة أملـه               االحتاد الرب  وحتثيف التنمية،   وتأثريها  
القطاعـات ضـعفا يف اجملتمـع العـاملي مـع إيـالء عنايـة           أشد  خاص على   وجه  باملؤمتر  يركز  يف أن   
 ؛ا اخلاصةللقارة األفريقية يف ضوء احتياجاهتخاصة 

القـــضاء علـــى الفقـــر والظلـــم عتـــرب برملانـــات العـــامل وحكوماتـــه أن ت تناشـــد  - ٣  
االجتمــاعي وأســباهبما اجلذريــة يف أفريقيــا والبلــدان الناميــة األخــرى مــسألة ذات أولويــة، وأن  

 التصدي هلا بفعالية؛هتدف إىل تتخذ إجراءات 

الربملانــات علــى اســتطالع الــسبل الكفيلــة بتخفيــف اآلثــار االجتماعيــة   حتــث  ‐ ٤  
 النامية؛البلدان ارها على والسياسية واالقتصادية لألزمة املالية العاملية، وال سيما آث

لألنظمة املاليـة، مبـا يف ذلـك        سليمة  اإلدارة ال أن تكفل فعالية    الربملانات   ناشدت  ‐ ٥  
 التدابري الرقابية، بغية تاليف حدوث أزمات مالية أخرى يف املستقبل وتوفري سبل املساءلة؛ 

ــدان حكومـــات  حتـــث  - ٦   ــسؤولية املال  البلـ ــو علـــى حتمـــل املـ ــة النمـ ــة املتقدمـ ئمـ
 . معاجلة اآلثار السلبية لألزمة املالية العاملية على البلدان الناميةيفللمساعدة 
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 املوجهة إىل األمني العام مـن       ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢املرفق الثاين للرسالة املؤرخة         
 املمثل الدائم لناميبيا لدى األمم املتحدة

  
ــات يف      ــسال   دور الربملان ــزع ال ــشار ون ــدم االنت ــهوض بع ــووينيحالن ــة  الن ، وكفال

 دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ
  

 الحتاد الربملاين الدويل  ل١٢٠ اجلمعية الـ ∗بتوافق اآلراءه تقرار اختذ

 )٢٠٠٩أبريل / نيسان١٠أديس أبابا، (
    

 ،  لالحتاد الربملاين الدويل١٢٠إن اجلمعية الـ   

 بغيـة تعزيـز     النـوويني ع الـسالح وعـدم االنتـشار         على النـهوض بـرت     وقد عقدت العزم    )١(
هـام  على أن إحراز تقدم      وإذ تشدد السالم واألمن الدوليني وفقا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة،         

  النووي يستلزم دعما نشطا وإسهامات خملصة من جانب الدول كافة،السالحيف جمال نزع 

ميكــن أن يف العــامل ح نــووي  ســال٢٦ ٠٠٠ حنــو وجــودل بــالغ القلــقيــساورها وإذ   )٢(
ــة واالقتــصادية  يفــضي اســتعماهلا إىل عواقــب مــدمرة    ــسانية والبيئي ، وتــشكل علــى الــصعد اإلن

 ، هتديدا للسالم واألمن الدوليني

 االلتزامــات الواقعــة علــى الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة مبوجــب وإذ تؤكــد جمــددا  )٣(
 ،رتع الـسالح النـووي    تقـضي بـ   الـيت   ة النوويـة و   املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلح      

يف هـذا الـصدد يف إطـار مـؤمتري اسـتعراض            صرحية   تعهداتالدول من   وما قطعته على نفسها     
 ،٢٠٠٠  و١٩٩٥عاهدة عامي امل

يف لمـضي قـدما     لالحتـاد الربملـاين الـدويل       اليت سبق أن اختـذها ا      قراراتال إىل   وإذ تشري   )٤(
تـشجيع التـصديق علـى معاهـدة احلظـر      ل االنتـشار ونـزع الـسالح و   التقدم احملـرز يف جمـايل عـدم      

ـــ  الــذي اعتمــده الــشامل للتجــارب النوويــة، وال ســيما القــرار    ١٠١املــؤمتر الربملــاين الــدويل ال
 ،)١٩٩٩أبريل /بروكسل، نيسان(

_________________ 
  : لية حتفظات على بعض أجزاء القرارأبدت الوفود التا  ∗  

   من منطوق القرار؛١٥ و ١١ و ١٠الفقرات : الصني  -    
 مـن  ١٣ و ٨ و ٧ و ٦ و ٤ و ٣ مـن ديباجـة القـرار، والفقـرات      ١٢ و   ١٠ و   ٧ و   ٥ و   ٤الفقـرات   : اهلند  -    

  منطوقه؛
   من منطوقه؛٢٦ و ٢١ و ١٠  و٦ من ديباجة القرار، والفقرات ١٨الفقرة ):  اإلسالمية-مجهورية (إيران   -    
 مــن ٢٣ و ١٨ و ١٧ و ١٦ و ١٤ و ١٣ مــن ديباجــة القــرار، والفقــرات    ١٣ و ٧الفقرتــان : باكــستان  -    

 .منطوقه
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 األمهية احلامسة ملعاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة بوصـفها حجـر       وإذ تؤكد جمددا    )٥(
ضع االلتزامـات القانونيـة يف   الـذي يـ   ،  النـوويني  نظام عـدم االنتـشار ونـزع الـسالح           يف ساساأل

 يف الوقت نفسه احلق يف تطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية،ويكفل هذين اجملالني 

ألمم املتحـدة   بـا  الدولية اليت اعتمدها جملس األمن       توالقرارا إىل االتفاقيات    وإذ تشري   )٦(
اين الــدويل فيمــا يتعلــق بــاحلق يف احلــصول علــى التكنولوجيــا النوويــة لألغــراض  واالحتــاد الربملــ

 السلمية،

نـصوص عليهـا     بسبب عدم امتثال بعض الدول جلميع األحكام امل        وإذ يساورها القلق    )٧(
يف معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة ممـا يقـوض الـدعائم الـثالث للمعاهـدة وينـتقص مـن                     

 الدول كافة، عود علىالفوائد اليت ت

الـصارم اللتزاماهتـا املتعلقـة    االمتثـال   الدول  مجيع   أمهية أن تكفل     عتباراالوإذ تضع يف      )٨(
 ،النووينيبعدم االنتشار ونزع السالح 

واتفاقــات احملــرز يف إطــار معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة   بالتقــدموإذ تــسلم   )٩(
ة لألســلحة النوويــة علــى التنفيــذ التــام      الــدول احلــائز وحتــث ، اأســفر عنــه الــضمانات الــيت  

 ١٩٩٥لاللتزامــات الــيت قطعتــها علــى نفــسها يف أثنــاء مــؤمتري اســتعراض املعاهــدة عــامي          
 ،٢٠٠٠ و

 ألن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة مل تـدخل بعـد حيـز               وإذ يساورها القلق    )١٠(
 عامـا حلظـر   ٤٠ويل علـى مـدى      النفاذ علـى الـرغم مـن اجلهـود الدؤوبـة الـيت بـذهلا اجملتمـع الـد                  

 ،التوقيع عليها عاما على فتح باب ١٣وبعد مرور يف مجيع البيئات التفجريات النووية 

لــتفجريات التجريبيــة لألســلحة النوويــة أو أيــة اوقــف التحقــق مــن  بــأن واقتناعــا منــها  )١١(
أوليـة  فعاال لـرتع الـسالح وعـدم االنتـشار، وهـو خطـوة              إجراء  تفجريات نووية أخرى يشكل     

 علـى أن الطريـق الوحيـد إىل إزالـة هتديـد       تـشدد  حنو نزع الـسالح النـووي، وإن كانـت           مهمة
 األسلحة النووية هو القضاء على هذه األسلحة غري اإلنسانية قضاء تاما،

عامليـة النطـاق     علـى أن وجـود معاهـدة للحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة                 وإذ تشدد   )١٢(
  ،النووينييف جمال نزع السالح وعدم االنتشار حمورية اة أدوقابلة للتحقق الناجع يشكل 

 على الدور احلاسم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تعزيـز            وإذ تؤكد   )١٣(
ــسلمية، وعــدم        ــة لألغــراض ال ــدان النامي ــة إىل البل ــا النووي ــووي، ونقــل التكنولوجي ــاون الن التع

 اعتمــاد معيــار ضــمانات عــدم االنتــشار يف اتفــاق  االنتــشار النــووي، وحاجــة كــل الــدول إىل 
   بربوتوكول إضايف،مصحوبشامل للضمانات 
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 عن خيبة أملها ألن مؤمتر نزع السالح، وهو هيئـة األمـم املتحـدة املتعـددة                 وإذ تعرب   )١٤(
ف علـى عقـد مـن الـزمن، إىل     واألطراف للتفاوض بشأن نزع السالح، مل يتوصـل، بعـد مـا ينـ       

تبـاين اآلراء فيمـا يتعلـق بأولويـات     بـسبب  اهلامـة  مل يستأنف واليته  و عمل   اتفاق بشأن برنامج  
  التفاوض بشأن نزع السالح،

الدور اهلام الـذي تـضطلع بـه معاهـدات نـزع الـسالح الثنائيـة،               ضع يف اعتبارها  وإذ ت   )١٥(
 مبـا قامـت بـه بعـض الـدول احلـائزة             وإذ ترحـب  مثل معاهـدة ختفـيض األسـلحة االسـتراتيجية،          

 الـدول احلـائزة ألسـلحة نوويـة         وإذ حتـث  النوويـة،   يف ترسـانتها    ة نوويـة مـن ختفيـضات        ألسلح
  ، بطريقة أعمق وأسرع وال رجعة فيهاأنواع األسلحة النوويةكافة على ختفيض مجيع 

ــها   )١٦( ــسال   واقتناعــا من ــضمان ال ــى ل ــة املثل ــأن الطريق ــامل تكمــن يف   ب م واالســتقرار يف الع
ــاذ ــة يف ســبيل   اخت ــدابري فعال ــدم انتــشار       إحــالل  ت ــسالح وع ــا نــزع ال ــا فيه ــن الــدويل، مب األم

  النووية، األسلحة
األسلحة النوويـة  تقليص أمهية تدابري بناء الثقة، من قبيل املتأتية من فوائد ال ب وإذ تسلم   )١٧(

 وإذ تـدرك  ،   مـن حالـة التأهـب الـشديد        يف مذاهب األمن القومي وإزالة نظم األسلحة النوويـة        
مـن األسـلحة   املترتبة عما يتم االتفاق حبرية على إنشائه من منـاطق إقليميـة خاليـة           الثقة املتبادلة 

ــاطق   ــل املنـ ــة، مثـ ــشأة النوويـ ــيا    املنـ ــرق آسـ ــا وجنـــوب شـ ــادئ وأفريقيـ ــيط اهلـ يف جنـــوب احملـ
  الالتينية، وأمريكا

 أمهيــة إنــشاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف الــشرق األوســط،        وإذ تؤكــد  )١٨(
  ء،استثنا بدون

بطريقـة غـري مقـصودة       إزاء خطر استخدام األسلحة النووية       وإذا يساورها قلق عميق     )١٩(
البيئـة  بمـن خـسائر يف األرواح البـشرية ومـن أضـرار      ذلـك    ىومـا يترتـب علـ     أو غري مأذون هبا     

  وتوترات سياسية وخسائر اقتصادية وعدم استقرار يف األسواق،
 يف عمليـة نـزع الـسالح،     أكمـل ملانات بـصورة    إشراك الرب العمل من أجل     ب وإذ تتعهد   )٢٠(

وال سيما فيما يتعلـق باألسـلحة النوويـة، يف شـكل زيـادة الـضغط علـى احلكومـات والفحـص                      
  الدقيق للميزانيات العسكرية وبرامج الشراء املخصصة لتطوير األسلحة النووية،

اسـي املتمثـل يف    أن سياسـات الـدفاع الـوطين ال ينبغـي أن ختـل باملبـدأ األس            وإذ تدرك   )٢١(
ــن غـــري املنقـــوص للجميـــع،     لألصـــول مراكمـــة  مـــن مث إىل أن أي نـــشر أو  وإذ تـــشرياألمـ

قـدرة الـدول احلـائزة ألسـلحة     يف  االستراتيجية للقذائف املـضادة للقـذائف التـسيارية الـيت تـؤثر             
  قد يعرقل عملية نزع السالح النووي،على الردع نووية 
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ختفـض مجيـع أنـواع األسـلحة        لحة نوويـة أن     سـ أل جبميع الـدول احلـائزة       هتيب  - ١  
  النووية بطريقة أعمق وأسرع وال رجعة فيها؛

األسلحة النوويـة وسـائر     مجيع الدول على مضاعفة جهودها ملنع انتشار        حتث    - ٢  
  وفقا للقانون الدويل؛ومكافحته أسلحة الدمار الشامل 

ــدور احليــوي الــذي تــضطلع بــ  تؤكــد  - ٣   ــشامل ه ال  للتجــارب  معاهــدة احلظــر ال
ــة باعتبارهــا  ــز   يرمــي إىل إطــارجــزءا مــن النووي  الــسالح، عحتقيــق عــدم االنتــشار النــووي ون

بعد مرور ثالث عشرة سنة على فـتح        حيز النفاذ   املعاهدة  عدم دخول    عن خيبة أملها ل    وتعرب
  باب التوقيع عليها؛

دون يهـا،  عاهـدة والتـصديق عل  امللـح لتوقيـع    األمهيـة احليويـة والطـابع املُ   تؤكـد   - ٤  
  شروط، لكي يبدأ نفاذها يف أقرب وقت ممكن؛إبطاء أو 
 مــن جانــب ٢٠٠٨عاهــدة يف عــام املالتــصديقات علــى / بالتوقيعــاتترحــب  - ٥  

  وموزامبيق؛ ليشيت وكولومبيا ولبنان وماليزيا ومالوي - بربادوس وبوروندي وتيمور
عاهـدة  امللتصديق علـى    الدول اليت مل تقم بعد بالتوقيع وا      مجيع   بربملانات   هتيب  - ٦  

  أن متارس الضغط على حكوماهتا لتقوم بذلك؛
الــدول املتبقيــة املدرجــة يف قائمــة املرفــق مجيــع  بــشكل خــاص برملانــات حتــث  - ٧  

 عليهـا، علـى أن حتـث حكوماهتـا         تلـك الـدول     تـصديق  هـا  واليت يقتضي بـدء نفاذ     ،معاهدةلل ٢
  ؛ فوراعلى التوقيع والتصديق على املعاهدة

ــبهت  - ٨   ــع  جبيـ ــا     ميـ ــد بوقفهـ ــل التقيـ ــة أن تواصـ ــلحة نوويـ ــائزة ألسـ ــدول احلـ الـ
ــة، وجب    ــلحة النووي ــار األس ــاري الختب ــع االختي ــا     مي ــك مواقعه ــد بتفكي ــم بع ــيت مل تق ــدول ال ال

الـدول أن تبقـي علـى دعمهـا         ميـع   للتجارب النوويـة أن تقـوم بـذلك علـى أسـاس طـوعي، وجب              
 يبـدأ نفـاذ   الـشامل للتجـارب النوويـة إىل أن         منظمة معاهدة احلظـر     الذي وضعته   لنظام التحقق   

  املعاهدة؛
غـري متييزيـة ومتعـددة      بـشأن معاهـدة    املفاوضـات  على الـشروع فـورا يف        حتث  - ٩  

االنــشطارية ألغــراض صــنع األســلحة  التحقــق منــها دوليــاً حلظــر إنتــاج املــواد   األطــراف ميكــن 
  أو وسائل التفجري النووية األخرى؛ النووية 

الدول إىل بدء املفاوضات بغـرض إبـرام معاهـدة تتعلـق حبظـر القـذائف                 تدعو  - ١٠  
  األرضية القصرية واملتوسطة املدى اليت حتمل رؤوسا حربية نووية؛
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 الدول اليت لديها قدرة يف جمال القذائف التـسيارية والـيت مل تنـضم إىل                 توصي  - ١١  
هـذا  حقيـق كامـل فعاليـة       لتمدونة الهاي لقواعد السلوك بأن تقـوم بـذلك علـى وجـه الـسرعة                

  انتشار القذائف التسيارية؛يف مكافحة الصك 
الدول احلائزة ألسلحة نووية أن تعتمد تدابري لبناء الثقـة، مبـا فيهـا              مجيع   هتيب  - ١٢  

حالـة  مجيع األسلحة النووية مـن  األسلحة النووية يف مذاهب األمن القومي وإزالة  تقليص أمهية   
  التأهب الشديد؛

ــدتؤكــد مــ   - ١٣   ــة حتقيــق  ن جدي ــشار  العــاملي نــضمام اال أمهي إىل معاهــدة عــدم انت
علـى وجـه الـسرعة ودون       يهـا   الـدول غـري األطـراف ف      أن تنـضم إليهـا      األسلحة النووية، وأمهية    

ــاء     ــة وف ــة، وأمهي الــدول األطــراف يف مجيــع شــروط باعتبارهــا دوال غــري حــائزة ألســلحة نووي
  اماهتا مبوجب املعاهدة؛معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية بالتز

اتفاقات الـضمانات  على توقيع الالدول املعنية طلب من    يف أن يُ   حيدوها األمل   - ١٤  
يف إطـار الوكالـة الدوليـة للطاقـة         منها  ، وال سيما املربمة      واالمتثال هلا  والربوتوكوالت اإلضافية 

  وية لألغراض املدنية؛الذرية، كشرط مسبق لالستفادة من التعاون الدويل يف جمال الطاقة النو
الدول أن تدعم املبادرات الرامية إىل عوملة االلتزامـات املنـصوص   ميع  جب هتيب  - ١٥  

عليها يف املعاهدة املوقعة بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت سـابقا بـشأن إزالـة قـذائفهما                 
وأن تعــزز الــُنُهج ) معاهــدة إزالــة القــذائف النوويــة املتوســطة املــدى(املتوســطة واألقــصر مــدى 

  التعاونية ملسألة الدفاع املضاد للقذائف، بدءا بتقييم مشترك للتهديدات احملتملة؛
التزاماهتـا يف جمـال نـزع       مجيع   بالربملانات الوطنية أن تكفل امتثال الدول        هتيب  - ١٦  

  السالح وعدم االنتشار؛
ات والتوصـيات   القـرار ميـع    الربملانـات علـى تقـدمي دعـم قـوي وفعـال جل             حتث  - ١٧  

 يف الـسابق يف مـؤمترات االحتـاد الربملـاين           تاملتعلقة بالسالم ونـزع الـسالح واألمـن الـيت اعتمـد           
  الدويل ومجعياته؛

ميـــع لتنفيـــذ الـــوطين جلبرصـــد ا عـــن كثـــب القيـــام الربملانـــات علـــى تـــشجع  - ١٨  
زع الــسالح، األســلحة وعــدم االنتــشار ونــراقبــة املعاهــدات وقــرارات األمــم املتحــدة املتعلقــة مب

ــة وتقــدمي تقــارير إىل االحتــاد عــن التقــدم احملــرز يف هــذا      و إشــراك مجاهريهــا يف القــضايا النووي
  الصدد؛
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 الدول األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذريـة أو األطـراف يف اتفـاق               حتث  - ١٩  
 جمــال للــضمانات علــى تقــدمي دعــم قــوي وثابــت للوكالــة حــىت يتــسىن هلــا الوفــاء بالتزاماهتــا يف

  املعلومات املطلوبة؛جبميع الضمانات ومن مث التعاون حبسن نية مع الوكالة بتزويدها 
 بالـدول الـيت يقتـضي بـدء نفـاذ االتفاقـات العامـة للـضمانات تـصديقها                   هتيب  - ٢٠  

  اخلطوات الالزمة لذلك الغرض يف أقرب وقت ممكن؛خذ عليها أن تت
ــوللــــضمانات الــــيت مل ت كــــذلك بالــــدول األطــــراف يف اتفــــاق  هتيــــب  - ٢١    عقــ

  ممكن؛ على بروتوكول إضايف أن تقوم بذلك يف أقرب وقتبعد تصدق  أو/و
ــزع الــسالح     توصــي  - ٢٢   ــأن تقــوم األمــم املتحــدة، وال ســيما مكتــب شــؤون ن  ب

ــع         ــاون م ــز التع ــة، بتعزي ــشامل للتجــارب النووي ــة التحــضريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر ال واللجن
  االحتاد؛

 العام لالحتاد الربملاين الدويل إىل االتصال سنويا بربملانـات الـدول        األمني تدعو  - ٢٣  
أو تـصدق علـى املعاهـدات الدوليـة املـذكورة يف هـذا القـرار بغـرض تـشجيعها            /ووقـع   اليت مل ت  

  على القيام بذلك؛
إلعراب عـن تأييـدها     بـا  الربملانـات علـى إصـدار تعليمـات إىل حكوماهتـا             حتث  - ٢٤  

 لألمم املتحدة املكون من مخس نقاط والـوارد يف الكلمـة الـيت ألقاهـا حتـت                 ملقترح األمني العام  
  ؛“النووية  من األسلحةاألمم املتحدة واألمن يف عامل خالٍ”عنوان 

ــاطق القائمــة    تــشجع  - ٢٥    الربملانــات علــى دعــم التــصديق والتنفيــذ الكــاملني للمن
طق إضـافية خاليـة مـن األسـلحة         اخلالية مـن األسـلحة النوويـة، وعلـى حبـث إمكانيـة إنـشاء منـا                

  ؛ةالنووية تتفق عليها الدول حبرية يف مناطق حمدد
اخلطوات الالزمة إلعـالن الـشرق األوسـط منطقـة خاليـة مـن              اذ   إىل اخت  تدعو  - ٢٦  

األسلحة النووية، دون استثناء، متشيا مـع القـرار الـذي أقـره املـؤمتر االستعراضـي ملعاهـدة عـدم              
  ؛١٩٩٥عام انتشار األسلحة النووية 

الربملانات على أن تبقي املسألة قيد نظرها على أعلى املـستويات           مجيع   تشجع  - ٢٧  
عاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة مـن           ملمتثال  االالسياسية، وأن تشجع، كلما أمكن ذلك،       

  .خالل محالت التوعية الثنائية واملشتركة واحللقات الدراسية وغريها من الوسائل
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثـل            ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢ث للرسالة املؤرخة    املرفق الثال 
  الدائم لناميبيا لدى األمم املتحدة 

  املتجددةأنواع الطاقة تغري املناخ ومناذج التنمية املستدامة و
  الحتاد الربملاين الدويل ل١٢٠اجلمعية الـ  *بتوافق اآلراءختذته قرار ا

  )٢٠٠٩أبريل / نيسان١٠أديس أبابا، (
  الحتاد الربملاين الدويل، ل١٢٠الـ معية اجلإن   

إىل النموذج األساسي للتنمية املستدامة الوارد يف تقرير اللجنـة العامليـة املعنيـة              إذ تشري     )١(
، حيـث عّرفـت التنميـة املـستدامة بأهنـا تتمثـل يف تلبيـة احتياجـات                  ١٩٨٧بالبيئة والتنميـة لعـام      

  ،اقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتطر أن تعرض للخاحلاضر دون 
يـشكل  وأنـه   قد أصبح ظاهرا للعيان      أن تغري املناخ بسبب األنشطة البشرية        وإذ تؤكد   )٢(

 استعيق قدرة األجيال املقبلة على تلبيـة احتياجاهتـ        يواجهها جيلنا و  رئيسية اليت   الالقضايا  إحدى  
تــصدي هلــا علــى وجــه االســتعجال مــن خــالل وسـتزيد مــن احتياجــات الفقــراء، والــيت جيــب ال 

  التغيري التكنولوجي واالجتماعي،
يبعثان على قدر كـبري مـن التفـاؤل     إىل أن تطوير الطاقات املتجددة ونشرها  وإذ تشري   )٣(

إىل الطاقـة، وال سـيما يف العـامل النـامي، وقـدرة             املتزايـدة   فيما خيـص التوفيـق بـني االحتياجـات          
  ياجات احلالية واملستقبلية،البيئة على تلبية االحت

الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ احلـائز              اليت يقـوم هبـا      عمال  األ ب وإذ تشيد   )٤(
 بناء ونشر قدر أكرب من املعارف بشأن تغري املنـاخ بـسبب األنـشطة               هبدفائزة نوبل للسالم    جل

  البشرية وإرساء دعائم التدابري الالزمة للتصدي هلذا التغري،
التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة     بالنسبة سنة حامسة   هي   ٢٠٠٩  سنة  بأن إذ تعترف و  )٥(

خريطـة طريـق    إلجناز  انتقال األطراف إىل أسلوب التفاوض الكامل       وذلك ب املتعلقة بتغّير املناخ    
تغــري املنــاخ يف الوقــت املناســب ملــؤمتر األطــراف واجهــة العامليــة ملالتــدابري بــايل مــن أجــل تعزيــز 

  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ٧امس عشر الذي سُيعقد يف كوبنهاغن من اخل
  

 مـن ديباجـة القـرار وكـذلك بـشأن           ٤٠ و   ٣٨ و   ٣٦أعرب وفد االحتاد الروسي عن حتفظات بـشأن الفقـرات             *  
 مـن   ٢٥وأعرب وفـد مجهوريـة إيـران اإلسـالمية عـن حتفظـات بـشأن الفقـرة                  .  من منطوقه  ٣٨ و   ٢٠الفقرتني  

 .جة القرارديبا
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نـريويب،  ( ١١٤ الــ    مجعية االحتاد الربملـاين الـدويل     دورة   إىل القرار املعتمد يف      وإذ تشري   )٦(
  ، على النطاق العامليلبيئةا يف اإلدارة البيئية ويف مكافحة تدهور اتبشأن دور الربملان) ٢٠٠٦

 ٢٠٠٩فربايـر   /ط شـبا  ٢٦ علماً بإنشاء الوكالة الدوليـة للطاقـة املتجـددة يف            وإذ حتيط   )٧(
 يف تقـدمي املـشورة والـدعم إىل البلـدان املـصنعة والناميـة بغيـة زيـادة            واليتهايف بون، اليت تتمثل     

  حصة الطاقة املتجددة يف إنتاجها من الطاقة،
غل أساســي للربملانــات واحلكومــات علــى  ا أن محايــة املــوارد الطبيعيــة شــ وإذ تالحــظ  )٨(

  ني املوارد الطبيعية وزيادة سكان العامل، التوتر بوإذ تربزالصعيد العاملي، 
 بكــثري يف أعلــى غــازات الدفيئــة ال يــزال اتانبعاثــنــصيب الفــرد مــن  أن وإذ تالحــظ  )٩(

تعهــدت يف عــام الــصناعية  إىل أن البلــدان وإذ تــشريمنــه يف الــدول الناميــة،  الــصناعية الــدول 
 املنــاخ باحلــد مــن انبعاثاهتــا مــن  يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري١٩٩٢

غازات الدفيئة الناشئة عن أنشطة بشرية وحبماية وتعزيـز أحواضـها وخزاناهتـا اخلاصـة بغـازات                 
الدفيئة من خالل وضع سياسات واختاذ تدابري تبني أهنا حتتل مكانة ريادية يف تغـيري االجتاهـات                 

  الطويلة األجل يف االنبعاثات الناشئة عن أنشطة بشرية،
 أن الطاقة أساسية للتنمية املستدامة، ال سيما لتخفيـف حـدة الفقـر، ولكـن                وإذ تدرك   )١٠(

اإلمــدادات احلاليــة تعتمــد علــى الوقــود األحفــوري، الــذي أدى اســتخدامه إىل تــراكم غــازات  
  املناخ، غري مقصودة يف تغريات وما أسفر عنه ذلك من الدفيئة يف اجلو 

ــشري  )١١( ــادة اوإذ ت ــازاتحلــادة يف انبعاثــ  إىل أن الزي ــة ات غ ــاملي    الدفيئ ــصعيد الع ــى ال عل
   باإلضافة إىل استنفاد طبقة األوزون،الحترار العاملي،يف االسبب الرئيسي تشكل 

كـل األسـطح اجلليديـة      (أن تـسارع اخنفـاض الغـالف اجلليـدي           يف اعتبارهـا     تضعوإذ    )١٢(
نـــداء واضـــح الختـــاذ  ابـــة  املترتـــب عـــن ذلـــك ُيعـــد مبث مـــستوى البحـــاروارتفـــاع ) والثلجيـــة
  فورية، إجراءات

 أن الفريق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ تنبـأ بـأن املتوسـط العـاملي                     وإذ تالحظ   )١٣(
مبـا سـيغمر     سـنتيمتراً،    ٨٨ و   ٩، مبـا يتـراوح بـني        ٢١٠٠ملستوى البحار سـريتفع، حبلـول عـام         

  ، على السواءميةوالبلدان الناالنمو البلدان املتقدمة يف جمتمعات ساحلية 
 أن أسباب االحترار العاملي وآثـار تغـري املنـاخ متفاوتـة بـشكل كـبري، وأن            وإذ تالحظ   )١٤(

وضـع  ظهـر بوضـوح مـن خـالل         ياالختالف التارخيي يف االنبعاثات التراكميـة لغـازات الدفيئـة           
صـة ملبـدأ     الناميـة، وأنـه ينبغـي لـذلك إيـالء أمهيـة خا             النمـو والـدول   مقارنة بني الـدول املتقدمـة       
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املـــسؤولية املـــشتركة ولكـــن املتفاوتـــة، املتجـــذر يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة املتعلقـــة  
  املناخ،  بتغري

تغـري  يف معاجلـة مـسألة      منـذ أواخـر الـسبعينات       قد بدأ    إىل أن اجملتمع الدويل      وإذ تشري   )١٥(
ختفـيض االنبعاثـات ولكـن      ، مـن ناحيـة       ملكافحتـه  ، والتـدابري الـضرورية    وعواقبـه املناخ وأسـبابه    

  تكيف مع آثار تغري املناخ،من ناحية الأيضاً 
 إىل أن اجملتمع الدويل أثار هذه املسألة يف املؤمتر العـاملي األول املعـين باملنـاخ                 وإذ تشري   )١٦(
املؤمتر الـدويل حلمايـة طبقـة       و؛  )١٩٨٥(؛ ومؤمتر فيينا حلماية طبقة األوزون       )١٩٧٩جنيف،  (

، عـن طريـق     )١٩٨٨(؛ ومؤمتر تورونتو املعـين بـاالحترار العـاملي          )١٩٨٧ال،  مونتري(األوزون  
، يف املؤمتر العـاملي الثـاين املعـين         ١٩٨٨إنشاء الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف عام          

، ومؤمتر األمـم    )١٩٩٠جنيف،  (، واملؤمتر العاملي الثاين املعين باملناخ       )١٩٩٠جنيف،  (باملناخ  
، املعـروف باسـم مـؤمتر القمـة املعـين           )١٩٩٢ريـو دي جـانريو،      ( املعين بالبيئة والتنميـة      املتحدة

 األطـراف  مـؤمتر (باألرض، واملؤمتر األول لألطـراف يف االتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ           
ــرلني، - األول ــراف الثالـــث  ) ١٩٩٥ بـ ــؤمتر األطـ ــراف الثالـــث (ومـ ــؤمتر األطـ ــو، - مـ  كيوتـ
ــم      يف بو، )١٩٩٧ ــؤمتري األم ــة وم ــدان الثماني ــة البل ــؤمترات قمــة جمموع ــو وم روتوكــول كيوت

  ،)٢٠٠٨ وبوزنان، ٢٠٠٧بايل، (املتحدة املعنيني بتغري املناخ 
األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة          الصناعية   إىل أن البلدان     وإذ تشري   )١٧(

انبعاثـات  بتخفـيض  و مـن خـالل التعـاون،     كـل علـى حـدة أ   أن تقـوم،  بتغري املناخ اتفقت على     
كميـات   وحتقيـق اسـتقرار      ١٩٩٠غازات الدفيئة الناشئة عن أنشطة بشرية إىل مـستويات عـام            

تــأثري األنــشطة البــشرية يف الغــالف اجلــوي عنــد مــستوى حيــول دون احملتــشدة غــازات الدفيئــة 
  ،بصورة خطرية يف النظام املناخي

متوسط ارتفاع درجات احلرارة يف درجتني مئـويتني منـذ          حتديد   متاماً هدف    وإذ تؤيد   )١٨(
الحتـاد الربملـاين   افترة ما قبل التـصنيع، كمـا ورد يف القـرار املـذكور أعـاله الـذي اختذتـه مجعيـة                  

  ،١٤ الـ الدويل
أن أطراف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ              على   تأكيدالوإذ تعيد     )١٩(

 النظـام املنـاخي علــى أسـاس اإلنـصاف ووفقـاً ملـسؤولياهتا املـشتركة ولكــن        اتفقـت علـى محايـة   
  املتفاوتة وقدرات كل منها،

 يف مؤمتر قمة جمموعة البلـدان الثمانيـة املعقـود           الذي مت التوصل إليه    االتفاق   وإذ تدعم   )٢٠(
 إىلمـن خاللـه     الـذي تـسعى جمموعـة البلـدان الثمانيـة           و،  ٢٠٠٨يف هوكايدو طوياكو يف عـام       

طــالع مجيــع األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ علــى الرؤيــة  ا”
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 يف املائة علـى األقـل،   ٥٠بنسبة  ٢٠٥٠املتمثلة يف هدف ختفيض االنبعاثات العاملية حبلول عام     
والنظـــر يف هـــذا اهلـــدف واعتمـــاده يف مفاوضـــات اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة املتعلقـــة   

  ،“املناخ بتغري
مكانـة  النمـو    البلـدان املتقدمـة      تتبـوأ  أنه ال ميكن حتقيـق ذلـك اهلـدف مـا مل              وإذ تدرك   )٢١(

 يف ختفيض انبعاثاهتا من غازات الدفيئة بـشكل ملمـوس، وتـوفري املـوارد املاليـة، ونقـل                   الصدارة
يف إطار اتفاقية األمـم      املنشأةليات  اآلالتكنولوجيات املالئمة للبيئة إىل البلدان النامية من خالل         

ــراف بــ        ــتم االعت ــا مل ي ــاخ، وم ــتغري املن ــة ب ــة املتعلق ــر، و أن املتحــدة اإلطاري ســن مكافحــة الفق
ناسبة، وختفيض ممارسات االسـتهالك واإلنتـاج غـري املـستدامة والقـضاء             املسكانية  السياسات  ال

ة يف صــــنع القــــرارات الــــسياسية شــــروط مــــسبقإشــــراكا تامــــا عليهــــا، وإشــــراك الــــسكان 
  املستدامة، للتنمية

 الطبيعــة الطموحــة خلطــة العمــل الــيت اتفــق عليهــا االحتــاد    مــع االرتيــاح وإذ تالحــظ  )٢٢(
: ٢٠٢٠ لتحقيـــق األهـــداف التاليـــة حبلـــول عـــام ٢٠٠٨ديـــسمرب /األورويب يف كـــانون األول

سبة هـذه النـ   سـترتفع   ( يف املائـة     ٢٠من غازات الدفئية مبا ال يقـل عـن           االحتاد   ختفيض انبعاثات 
، )٢٠٠٩ يف املائــة إذا أُبــرم اتفــاق عــاملي ملــا بعــد كيوتــو يف كوبنــهاغن يف عــام ٣٠املئويــة إىل 

 حــصة الطاقــات املتجــددة إىل رفــع يف املائــة، و٢٠وتعزيــز كفاءتــه يف اســتخدام الطاقــة بنــسبة 
   يف املائة،٢٠ال يقل عن  ما
ــشري  )٢٣( ــق األول أو     إىل أنوإذ ت ــدان األطــراف املدرجــة يف املرف ــد   البل ــو ق ــة النم املتقدم

 األطـراف الثالـث،   مـؤمتر  منفردة أو جمتمعة، مبوجب بروتوكول كيوتو املتفق عليه يف       تعهدت،
من تلك الغازات بنـسبة     جمموعات  من  دفيئة أو   الغازات  من  بتخفيض انبعاثاهتا الكلية من ستة      

  ،٢٠١٢و  ٢٠٠٨ بني عامي ١٩٩٠متوسط مستويات عام على األقل دون  يف املائة ٥
أن األطــراف يف بروتوكــول كيوتــو، باإلضــافة إىل ختفـــيض      يف اعتبارهــا  تــضع وإذ   )٢٤(

املتـاجرة  :  وهـي ثالث آليات مرنة ملساعدهتا علـى حتقيـق هـذا اهلـدف،      متتلك  انبعاثاهتا اخلاصة،   
؛ وتنفيـذ تـدابري يف      )االجتار بـرخص إطـالق االنبعاثـات      (العاملية يف حقوق إطالق غازات دفيئة       

صـناعية  لدان النامية ضمن إطار آلية التنمية النظيفة؛ والتعاون القائم على املـشاريع مـع دول                الب
 علـى أسـاس   ختفيض االنبعاثـات، مـع كـون التخفيـضات احملققـة قابلـة للقيـاس                من أجل   أخرى  

  ،)التنفيذ املشترك(أهداف التخفيض الوطنية 
سـبتمرب  /مم املتحدة لأللفيـة يف أيلـول      إعالن األ املقطوع يف إطار    لتزام  اال إىل   وإذ تشري   )٢٥(

: ١اهلـدف   :  علـى األهـداف التاليـة      وإذ تـشدد  ، الذي حدد األهداف اإلمنائية لأللفية،       ٢٠٠٠
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تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة؛ : ٣القــضاء علــى الفقــر املــدقع واجلــوع؛ واهلــدف 
  ة عاملية من أجل التنمية،إقامة شراك: ٨كفالة االستدامة البيئية؛ واهلدف : ٧واهلدف 

 إىل أن مسؤولية الربملانيني واحلكومات يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،             وإذ تشري   )٢٦(
املكرسـة  ) خلإاحلق يف التعلـيم والـصحة والـسكن الالئـق،     (اليت تقابل عدداً من حقوق اإلنسان     

التنميــة حتقيــق عى إىل يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، تــشكل جــزءاً مــن هنــج أوســع يــس  
  م واحلوكمة الرشيدة وسيادة القانون،املستدامة والعدل والسال

لالتفاقات وااللتزامات املعتمدة يف املؤمتر الـدويل   اخلتامي   النص   هايف اعتبار وإذ تضع     )٢٧(
بتوافــق آراء مــونتريي، وإعــالن بــاريس  أيــضا ، املعــروف )٢٠٠٢مــونتريي، (لتمويــل التنميــة 

، الـذي أعـاد تأكيـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وشـدد علـى دور                  )٢٠٠٥( املعونة   بشأن فعالية 
كـانون  (كل أصحاب املصلحة يف عملية متويـل التنميـة، وإعـالن الدوحـة بـشأن متويـل التنميـة                    

  ،)٢٠٠٨ديسمرب، /األول
 يف  أن املشاركني يف مؤمتر طوكيو الـدويل الرابـع املعـين بالتنميـة    هايف اعتبارتضع  وإذ    )٢٨(

اتفقــوا علــى تعزيــز اجلهــود العامليــة ملواجهــة خمتلــف التحــديات،  ) ٢٠٠٨يوكوهامــا، (أفريقيــا 
 بالشراكة من أجـل    وا رحب مفريقية، والقضايا البيئية، وتغري املناخ والفقر، وأهن      فيها التنمية األ   مبا

  هة تغري املناخ،أرض معتدلة الربودة، وهي آلية مالية يابانية ملساعدة البلدان النامية على مواج
، ٢٠٠٧/٢٠٠٨ أن تغري املنـاخ، وفقـاً لتقريـر التنميـة البـشرية للفتـرة                 على تشددوإذ    )٢٩(

املقطوعـة مـن أجـل    لتزامـات  اليقوض اجلهود الدولية ملكافحـة الفقـر ويعيـق حمـاوالت الوفـاء با         
 رئيـسياً يف    شكل لـذلك عـامالً    يـ حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن ضمان االسـتدامة البيئيـة           

القضاء على الفقر، وهو أحد أهداف اجملتمع الدويل املتفق عليهـا باإلمجـاع وأنـه، عـالوة علـى                   
  ذلك، ينبغي أال تضر اجلهود املبذولة ملواجهة تغري املناخ بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،

ــسلم  )٣٠( ــة ســ       وإذ ت ــى دورة مادي ــة عل ــات قائم ــاء جمتمع ــة مبكــان بن ــن األمهي ــأن م ليمة  ب
، املتفــق عليهــا يف )التخفــيض، إعــادة االســتخدام، إعــادة التــدوير (خــالل املبــادرة الثالثيــة  مــن

ــؤمتر ــام        م ــد يف ع ــة يف ســي آيلن ــدان الثماني ــة البل ــه جمموع ــذي عقدت ــة ال ــز ٢٠٠٤القم ، لتعزي
  املستدامة، التنمية

ألطفـال الفقـراء،    البلدان النامية، ال سيما النـساء وا      سكان   من أن    وإذ يساورها القلق    )٣١(
قلة مواردهم وضعف قدرهتم على مواجهتـها،       معرضون بشكل خاص آلثار تغري املناخ بسبب        

  ،الصناعية معهم ودعمها إياهموأن ذلك يعطيهم حقاً خاصاً للمطالبة بتضامن الدول 
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احلاجة إىل إدراك أن استخدام الطاقة شرط مسبق للتقدم االقتـصادي           على   تشددوإذ    )٣٢(
املـوارد  يف البيئـة ومـن مث   يف  اًبالغـ يـؤثر تـأثريا   سوء استخدام موارد الطاقـة    عي، ولكن واالجتما

  الطبيعية احليوية،
دون طاقــة أن يعيــشوا بــ معظمــى مــن البــشر ال ميكنــهالاألغلبيــة لكــون  وإدراكــاً منــها  )٣٣(

ــاهز بليــوين شــخص يف العــامل ال ميكنــهم     وأكهربائيــة  احلــصول علــى لوقــود ســائل وأن مــا ين
  الكهربائية، الطاقة

الـسكان  حـصول أشـد      إىل أن احلد من الفقر مرتبط ارتباطاً وثيقـاً بإمكانيـة             وإذ تشري   )٣٤(
ــاً  ــيب االحتياجـــات اإلنـــسانية األساســـية وتـــسهم يف       علـــى حرمانـ خـــدمات الطاقـــة الـــيت تلـ
  االجتماعية، التنمية

 ة فيمـا يتعلـق بقـدر      ،حىت داخـل اجملتمعـات    تقع   أن هناك اختالالت شديدة      وإذ تدرك   )٣٥(
هـشاشة  بوجـه خـاص يف      تتجـسد   الناس على مواجهة آثـار تغـري املنـاخ وأن هـذه االخـتالالت               

الذي يكون يف الغالب نتيجة مباشرة للعالقة بني املنـاخ والبيئـة            ووضع املرأة يف البلدان النامية،      
  ،وعدم استقرار اإلمداد

ن ذات االقتـصادات اآلخـذة يف النمـو    والبلـدا الصناعية الدول ضرورة وفاء   وإذ تدرك   )٣٦(
بتنفيـذ تعهـدات األعـضاء يف منظمـة التعـاون      وال سيما بالتزاماهتا مبكافحة ختلف النمو والفقر،      

  والتنمية يف امليدان االقتصادي،
 بــني البلــدان املنتجــة للطاقــة والبلــدان املــستهلكة هلــا     املتزايــد أن التــرابطوإذ تالحــظ  )٣٧(

 التعاون والتـضامن، ممـا سـيمكن هـذه البلـدان             من اجة إىل احلوار بروح   وبلدان العبور ينشئ ح   
من االستفادة متاماً من اعتمادها املتبادل وتعزيز أمن الطاقة العـاملي مـع املراعـاة الواجبـة ملـصاحل           

 -إعالن كييـف للجمعيـة الربملانيـة ملنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا                 (كل أصحاب املصلحة    
٢٠٠٧(،  

 بالعمل الذي تنجزه بعض بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                 سلموإذ ت   )٣٨(
  ،للتكامل بني األمريكتنيلبديل البوليفاري ايف جمال الطاقة يف إطار مشروع 

 بــشدة كــل اجلهــود الراميــة إىل اســتخدام قــضايا الطاقــة كوســيلة ملمارســة وإذ تــرفض  )٣٩(
  الضغط السياسي،

مم العـامل ينبغـي أن تنـشئ آليـات ملنـع حـاالت األزمـات ونقـص                   أن أ   على تشددوإذ    )٤٠(
 اإلمداد، وبعبارة أخـرى نظامـاً إلدارة أزمـات الطاقـة مـن شـأنه أن ييـسر بنـاء قـدرات البلـدان                       

  ،األشد ضعفا
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ــدرك  )٤١( ــصادية     وإذ تـ ــة االقتـ ــني التنميـ ــع بـ ــرورية للجمـ ــيدة أداة ضـ ــة الرشـ  أن احلوكمـ
  البيئة، ومحاية

، شمــراك( ١٠٧الـــ   يف دورتــهاملــؤمتر الربملــاين الــدويلرار الــذي اختــذه  القــتؤكــدوإذ   )٤٢(
الدول على هتيئة الظروف اليت متكن البلدان من زيادة استخدام مـصادر            ”فيه  شجع  و) ٢٠٠٢

  ،“احلد األقصىالطاقة املتجددة إىل 
الـدويل   للفريق احلكومي    ٢٠٠٧ نتائج تقرير التقييم الرابع لعام       هااعتباريف   تضعوإذ    )٤٣(

ــالوقود    ــتغري املنــاخ فيمــا يتعلــق ب ــائياملعــين ب ــائج   األحي ، وكــذلك، مــن مجلــة أمــور أخــرى، نت
، املعقــود يف ســاو بــاولو، األحيــائيلوقود املعــين بــااملناقــشات الــيت دارت خــالل املــؤمتر الــدويل 

ــل، مـــن  ــاين٢١ إىل ١٧الربازيـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــون  عـــالن إل، و٢٠٠٨نـ ــاولو املعنـ ــاو بـ سـ
 برملانيــاً مــن مجيــع القــارات حــضروا الــدورة ٢٠ الــذي وقعــه “األحيــائيانــات والوقــود الربمل”

  ذلك املؤمتر،على هامش االستثنائية للربملانيني املعقودة 
اليـوم، فإنـه   أضـحى مـن املمكـن معاينتـها       أنه، نظراً آلثار تغـري املنـاخ، الـيت           وإذ تدرك   )٤٤(
   من أجل ختفيض حجم غازات الدفيئة، يبق سوى وقت قليل الختاذ إجراءات فعالة مل
ــة يف      وإذ تالحــظ  )٤٥( ــستعملة، املتداول ــسيارات امل ــة، ال ســيما ال ــات امللوث  أن كــل املركب

  النبعاثات ثاين أكسيد الكربون،كبريا  امصدرُتعد والبلدان النامية النمو البلدان املتقدمة 
بيولــوجي، املعتمــدة يف عــام    أن اخلطــة االســتراتيجية التفاقيــة التنــوع ال   وإذ تالحــظ  )٤٦(

سلعاً وخدمات تعـزز التنميـة املـستدامة بطرائـق     توفر  التنوع البيولوجي   ”، تشري إىل أن     ٢٠٠٢
  ،“ يف ختفيف حدة الفقرمما يسهممهمة متعددة، 

يتـسببان يف  استخدام األراضـي وإزالـة الغابـات    التغيريات يف   أن   وإذ تأخذ يف االعتبار     )٤٧(
ــا  ــاهز م ــ٢٠ين ــذه        يف املائ ــشرية وأن ه ــشطة ب ــة الناشــئة عــن أن ــازات الدفيئ ــات غ ــن انبعاث ة م

  املمارسات ميكن أيضاً أن تؤدي إىل حتات التربة وفقدان التنوع البيولوجي،
 هامــة لتعزيــز توليــد الطاقــة املنخفــضة وســيلة بــأن مــصادر الطاقــة املتجــددة وإذ تــسلم  )٤٨(

 يف االكتفاء الـذايت     واإلسهامد الكربون،    على ختفيض انبعاثات ثاين أكسي     واملساعدةالكربون،  
ــة،    ــود األحفــوري   وختفــيضوأمــن اإلمــداد يف جمــال الطاق ــاز  ( االعتمــاد علــى الوق ــنفط والغ ال

 علـى تعزيـز االقتـصادات اإلقليميـة ومحايـة           واملـساعدة ،  )األورانيـوم (واملوارد املعدنيـة    ) والفحم
  الوظائف من خالل االعتماد على مصادر الطاقة احمللية،

 كل األطراف املشاركة يف مفاوضات خريطة طريق بايل التفاقيـة األمـم             حتث  - ١  
املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ، ال ســيما تلــك الــيت تعــد برملاناهتــا أيــضا ضــمن أعــضاء   
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االحتاد الربملاين الدويل، على العمل بدأب وحبسن نية من أجل اختاذ تدابري عاملية فعالة ملواجهـة                
تغري املناخ، يتم االتفاق عليها هذا العام يف مؤمتر األطراف اخلامس عـشر، مـع العلـم بـأن                   أزمة  

  هذه التدابري ليست اختيارية بل إلزامية؛
يف ظــل مراعــاة رد الطبيعيــة ا احلكومــات علــى االعتــراف بــأن محايــة املــوحتــث  - ٢  

شترك، املــتــزام لامليــة واالإنــشاء شــراكة إمنائيــة عتوقــف يف آن علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ت
؛ علـى النطـاق العـاملي     الفقـر واجلـوع     بتعزيز مكافحـة    ،  املتقدمة النمو خاصة من جانب البلدان     

كذلك على االعتراف بأن التنميـة املـستدامة سـتتطلب منـها أن تتـصدى للتمييـز القـائم               وحتثها  
حلــصول علــى متكينــها مــن اعلــى نــوع اجلــنس وضــمان حقــوق متــساوية للمــرأة، مبــا يف ذلــك  

  املوارد واألراضي والتحكم فيها؛
 إىل احلكومات أن جتري تقييماً وطنياً آلثار تغري املناخ على املـرأة بغيـة               تطلب  - ٣  

وخطـط عمـل وطنيـة تعـاجل اآلثـار املتفاوتـة الـيت خيلفهـا تغـري                  األدلة  وضع سياسات قائمة على     
  إمكانيات الرجل واملرأة على السواء؛ تستند إىل املناخ 

مايــة املــوارد فيمــا يتعلــق حباصــة تها اخلمــسؤولي الربملانــات إىل أن تعــي ناشــدت  - ٤  
محايــة لـى العمـل احلكـومي مـن أجـل       عوتــشجعلتنميـة املـستدامة لكوكبنـا،    حتقيـق ا الطبيعيـة و 

  ؛  وعلى تعبئة املواطنني هلذا الغرضالبيئة
حكومــاهتم علــى ثــوا النمــو أن حيبرملانــات وبرملــانيي البلــدان املتقدمــة   ناشــدت  - ٥  

ــاء بالتزاماهتــ  ــة     ٠,٧ بتخــصيص االوف ــومي اإلمجــايل للمــساعدة اإلمنائي ــاتج الق ــن الن ــة م  يف املائ
  الرمسية، وفقا ملا نص عليه إعالن األلفية؛

 بـني الـدول    الـدويل دور هـام يف زيـادة التعـاون       تضطلع بـ  الربملانات   بأن   عتقدت  - ٦  
ز التـآزر يف اجملـاالت املـشتركة مـن قبيـل إدارة املنـاطق               بغية محاية وتنظيف البيئـة البحريـة بتعزيـ        

الــساحلية، والقــضاء علــى املنــاطق ذات التلــوث الــشديد، ومحايــة التنــوع البيولــوجي، وحتقيــق   
  خل؛إهدف املصائد املستدامة، 

ــى أن احلــ تؤكــد  - ٧   ــى  عل ــشرب و صول عل ــاه ال نظــام غــذائي  االســتفادة مــن  مي
ميـاه الـشرب    صول علـى     علـى أن احلـ     وتؤكـد أيـضاً   مـة؛    للـصحة العا   ان ضـروري  انمتوازن أمـر  

يف هذا الصدد، اقتـراح     تدعم بشدة،   املياه، و رتبطة بشح   ضروري للحد من الفقر واألمراض امل     
   من حقوق اإلنسان؛ا أساسيابرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلعالن احلق يف املياه حق

اإلشراف الـدقيق علـى املـوارد       ، و املناخإجراءات عاملية حلماية    اختاذ   إىل   تدعو  - ٨  
القرن احلادي والعـشرين    حتديات  من  ، والتنمية املستدامة على الصعيد العاملي، بوصفها        النفيسة
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 معـاً بـإرادة     أن تواجههـا بالعمـل    والبلدان الناميـة    النمو  البلدان املتقدمة   اليت يتعني على    رئيسية  ال
  حقيقية؛ سياسية

ــع بر حتــث  - ٩   ــيت مل توق ــدول ال ــو  ووت ال ــه بعــد  كــول كيوت ــصدق علي ــى أن وت عل
  ذلك؛ تفعل

االنبعاثـــــات وفقـــــاً التبـــــادل التجـــــاري يف  علـــــى تطـــــوير نظـــــام تـــــشجع  - ١٠  
  ؛ عليهكيوتو وبناء جسور بني هذا النظام ونظم أخرى أنشأهتا دول غري موقعة لربوتوكول

ــدعو  - ١١   ــة واملنظمــات       ت ــازات الدفيئ ــن غ ــات كــبرية م ــصدر كمي ــيت ت ــدول ال  ال
ديـسمرب  /القرارات الـيت اختـذها االحتـاد األورويب يف كـانون األول           االقتداء بـ  قليمية املعنية إىل    اإل

 واللجـوء بـشكل متزايـد إىل        ،، وتعزيـز كفاءتـه يف اسـتخدام الطاقـة         ه للحد مـن انبعاثاتـ     ٢٠٠٨
نتائج هامـة يف هـذه اجملـاالت الثالثـة          حتقيق  الطاقات املتجددة، واعتماد خطط عمل هتدف إىل        

  ؛٢٠٢٠عام  لولحب
واملرونــة يف الــسعي إىل حتقيــق    الــدول أن تزيــد مــن فعاليــة التكلفــة     ناشــدت  - ١٢  

ــصلة بامل  ــاخ األهــداف املت ــات ولالجتــار بنظــام عــاملي  وضــع بواســطة ن توســيع النطــاق  االنبعاث
  قطاعي لآلليات القائمة على املشاريع اليت أنشأها بروتوكول كيوتو؛الغرايف واجل

 تكنولوجيـات   اليت تنتج والبلدان النامية   النمو  من البلدان املتقدمة     كال   تشجع  - ١٣  
ــة ع ــة للبيئ ــة   ى لــمراعي ــة بغي ــا إىل البلــدان النامي ــة االرتقــاء باملعــايري تعزيــز نقــل التكنولوجي البيئي

إىل حتقيق األهداف البيئيـة     اجلهود الرامية    وتنسيق    يف تلك البلدان   املعيشةومبستويات  والصحية  
   واإلمنائية؛واالقتصادية

إىل العمل بعضها مع بعض ومـع البلـدان الناميـة           النمو   البلدان املتقدمة    تشجع  - ١٤  
تكنولوجيات الطاقة املتجددة واملنخفـضة التكلفـة إىل البلـدان الناميـة، ال      ما جد من    لدعم نقل   

ــة؛   ــاطق الريفي ــدان علــى دعــم تنفيــذ حلــول االقتــصاد يف    وتــشجع كــذلك ســيما املن كــل البل
الك الطاقة من خالل برامج تعليمية وتدريبية تستهدف النـساء بوجـه خـاص ومـن خـالل                استه

  الصغر؛ مبادرات االئتمان البالغ
 البلــدان علــى وضــع سياســات ســكانية مالئمــة، مبــا فيهــا التخطــيط،   تــشجع  - ١٥  

  إلجياد توازن بني املوارد الطبيعية وزيادة الطلب عليها؛ 
تكلفـة  تقلـيص   تنفيذ آلية التنمية النظيفة بغية      ا يف   املضي قدم  الدول على    حتث  - ١٦  
اآلليـة لتعزيـز نقـل التكنولوجيـا        تلـك   اسـتخدام   بالتعاقـد و   التخفيض املتفق عليها      أهداف حتقيق

  إىل البلدان النامية؛املتطورة 
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بروح بناءة يف املفاوضات الدولية بـشأن املنـاخ    أن تشارك   الدول   مجيع   ناشدت  - ١٧  
ا بعد كيوتو يف كوبنهاغن تكون قائمة علـى مبـدأ املـسؤولية املـشتركة ولكـن                 آلية مل وضع  بغية  

علـى  ختفـيض غـازات الدفيئـة       ضـرورة   املتفاوتة وتـسهم يف إطارهـا كـل دولـة بـشكل فعـال يف                
  التفتيش؛ لعملياتكون خاضعة وتالنطاق العاملي 

علـــق  إىل املزيـــد مـــن الكفـــاءة يف اســـتخدام الطاقـــة، ال ســـيما فيمـــا يت تـــدعو  - ١٨  
، والنقــل يف أجهــزة التلفزيــونبــاألدوات واألجهــزة اليوميــة، مــن قبيــل اإلضــاءة واحلواســيب و  
النقل العـام، بغيـة زيـادة       وسائل  املدن، بتطوير مبادرات االستخدام املشترك للسيارات وحتسني        

  ختفيض استهالك الطاقة؛
يـد الطاقـة     البلدان على تعزيز كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف قطاعـات تول             تشجع  - ١٩  

  وتوزيعها، وإنتاج احلرارة لتدفئة املباين، واحملركات الكهربائية؛
 والعمـل لـضمان   “تـوب رانـر  ” الربنـامج اليابـاين    حماكـاة  البلدان علـى     تشجع  - ٢٠  

  األخرى؛ لكل األدواتكمعيار استخدام أكثر األدوات كفاءة من ناحية الطاقة 
ــى إشــراك كــل أصــحاب املــ   حتــث  - ٢١   ــيني يف  احلكومــات عل ــصميم صلحة املعن ت

 وتطـوير تلـك املبـادرات       مبادرات لالقتصاد يف استهالك الطاقة تتسم بالكفاءة وفعاليـة التكلفـة          
  ؛وتعميمها
املبــاين املقــرر بناؤهــا أو جتديــدها أن تــضمن تــصميم الــسلطات املعنيــة  ناشــدت  - ٢٢  

تخدام الطاقـة املتأتيـة مـن       واسـ على حنو يتضائل معه مقـدار الطاقـة الالزمـة لتدفئتـها وتربيـدها،               
  املتجددة؛ املصادر

زيـــادة إنتـــاج إىل صـــناعة الـــسيارات دعـــوة قطـــاع  احلكومـــات علـــى حتـــث  - ٢٣  
  مركبات منخفضة االنبعاثات؛

 احلكومات على االستثمار يف نظم النقل السريع عـرب الـسكك احلديديـة           حتث  - ٢٤  
بون، وإجياد فرص اقتـصادية جديـدة،      والنقل العام كوسيلة لتخفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكر       

  التلوث؛ احلد من اكتظاظ حركة املرور وخفضوزيادة احلراك، و
حيــائي  صــناعة الــسيارات علــى تعزيــز اســتخدام الوقــود األ      قطــاع   تــشجع  - ٢٥  

املستدام، مع االعتـراف باألمهيـة املتزايـدة ملـصادر الطاقـة املتجـددة يف سـياق سياسـات مناخيـة                     
  ومستدامة؛ سليمة
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ــل   تــشجع  - ٢٦   ــسيق ومتوي ــة إىل   احلكومــات علــى املــساعدة يف تن العمليــات الرامي
ضري، مبا فيه النقل العام، هبدف ختفـيض عـدد الكيلـومترات الـيت تقطعهـا                احلتخطيط  حتسني ال 

  ؛سنويااملركبات 
 ينبغــي حيــائي احلكومــات بــأن توضــح أن زيــادة اســتخدام الوقــود األ توصــي  - ٢٧  

أو يتـسبب يف أضـرار بيئيـة أو يقيـد إنتـاج             عـن غرضـها     راضي الزراعيـة    يؤدي إىل حتويل األ    أال
  األغذية؛
 إىل حكومــات البلــدان الــيت توجــد فيهــا غابــات اســتوائية ومداريــة أن تطلــب  - ٢٨  

إزالـة الغابـات ومـا نـتج عـن ذلـك مـن              تـسببة يف    تقيم بدائل ألمناط إنتاج الفحم واسـتهالكه امل       
  احليوانية؛ خ وحتات التربة وانقراض األنواع مريعة تتمثل يف تغري املناآثار

اإلجـراءات الالزمـة لتخفـيض املعـدل احلـايل لفقـدان          أن تتخـذ    البلـدان    ناشدت  - ٢٩  
 إىل تعزيز التعاون استعداداً لالجتمـاع العاشـر ملـؤمتر األطـراف يف              وتدعوهاالتنوع البيولوجي،   

طراف اخلامس لربوتوكول كارتاخينـا     اجتماع األ  - اتفاقية التنوع البيولوجي ومؤمتر األطراف    
  ؛٢٠١٠للسالمة البيولوجية الذي سيعقد يف ناغويا، اليابان، يف 

ــدول الــص  ناشــدت  - ٣٠   ــوأبوجــه خــاص ضــمان  ناعية برملانــات ال  حكوماهتــا أن تتب
 يف مكافحــة تغــري املنــاخ علــى الــصعيد العــاملي ويف ختفــيض انبعاثــات غــازات   الــصدارة مكانــة

 بــنظم الكهربــاء والتدفئــة والتربيــد املــشغلة بالطاقــة املتجــددة   وتزويــدهابــاين الدفيئــة بتجهيــز امل
  استهالك الطاقة؛فعالة من حيث وبتحديث املباين وجتهيزها بتكنولوجيا 

البلدان أن تأخذ يف االعتبار سياسات التسعري واإلعانـات املاليـة لطاقـة              ناشدت  - ٣١  
  املناخية؛ صلة بغية تعزيز السياساتالوقود األحفوري يف خمتلف القطاعات ذات ال

احلكومـة والربملـان يف كـل بلـد ذو أمهيـة          جانـب   قوي مـن    التزام  ل أن اال  تؤكد  - ٣٢  
يـة املـشتركة يف كـل قطـاع ميكـن أن حيـسن نوعيـة البيئـة                  ئتنفيذ االسـتراتيجيات اإلمنا   يف  حامسة  

  ؛)مبا يف ذلك مصائد األمساك(
الطاقـة  (لعـاملي ملـصادر الطاقـة املتجـددة          احلكومات علـى دعـم التوسـع ا        حتث  - ٣٣  

الفولطاضـوئية، والطاقـة الشمـسية، والطاقـة     الطاقـة   حيائية والغاز احليـوي، و    الرحيية، والكتلة األ  
كمــصدر رئيـسي لإلمــداد بالطاقـة ألن مـصادر الطاقــة املتجـددة أفــضل     ) الكهرمائيـة واحلراريـة  

 علـى ختفـيض انبعاثـات ثـاين أكـسيد           ساعدةواملـ  لتعزيز توليد الطاقة املنخفضة الكربون،       وسيلة
 االعتمـاد علـى     وختفـيض  يف االكتفاء الذايت وأمن اإلمداد يف جمـال الطاقـة،            واإلسهامالكربون،  

 علــى واملــساعدة، )األورانيــوم(واملــوارد املعدنيــة ) الــنفط والغــاز والفحــم(الوقــود األحفــوري 
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ــة    ــة ومحايـ ــصادات اإلقليميـ ــز االقتـ ــل  تعزيـ ــرص العمـ ــال فـ ــن خـ ــصادر  مـ ــى مـ ــاد علـ ل االعتمـ
  احمللية؛  الطاقة

 احلكومات على دعم ومتويل حبوث تنمية وتعزيـز الطاقـات املتجـددة،          تشجع  - ٣٤  
أو الـدويل، مـع      مبا يف ذلك التكنولوجيا اخلفيفة املنخفضة التكلفة، سواء علـى الـصعيد الـوطين             

علـى اسـتخدام ميزانيـات       الربملانـات    ذلككوتشجع  مراعاة تفاوت اآلثار على املرأة والرجل؛       
  مراعية لالعتبارات اجلنسانية لذلك الغرض؛ 

ــدعو  - ٣٥   ــاء  تـ ــاء كفـ ــات إىل بنـ ــربات احلكومـ ــتحكم يف   ات وخـ ــة الـ ــة بغيـ  وطنيـ
  تكنولوجيا الطاقة يف احلاضر واملستقبل؛

 احلكومات على زيادة نسبة مصادر الطاقة املتجددة إىل الطاقـة التقليديـة    حتث  - ٣٦  
  . من خالل البحث والتطوير، وفقا خلصوصيات كل منطقةيف مزيج الطاقة،

 الدول إىل حتسني التكنولوجيا القائمة حلماية املنـاخ مـن خـالل البحـث              تدعو  - ٣٧  
 البلـدان الناميـة علـى       حتـث  املزيـد مـن اآلليـات ملكافحـة تغـري املنـاخ؛ و             إجيـاد والتطوير من أجل    

  املشاركة بنشاط يف شراكة األرض الباردة؛
 الـدول علـى أن تأخـذ يف االعتبـار العوامـل التاليـة عنـد اختيـار الطاقـة                  شجعت  - ٣٨  

حمدوديـة املـوارد الطبيعيـة، مبـا     : النووية كبديل إلنتاج الطاقة اخلاليـة مـن ثـاين أكـسيد الكربـون          
 هلـذه التكنولوجيـا، ممـا ميكـن أن يترتـب عليـه              يةفيها اليورانيوم؛ والطابع بالغ التعقيد واحلـساس      

عواقب وخيمة؛ وأثر احلوادث النووية على البيئة وعلى حيـاة النـاس، مثـل حادثـة                أعطال ذات   
الـيت مل حتـل؛ وحقيقـة أن املـشاكل الطويلـة      من النفايات تشرينوبيل؛ ومشكلة التخلص النهائي     

  األجل اليت يطرحها تغري املناخ ال ميكن حلها عن طريق التكنولوجيا النووية وحدها؛
م أنـشطة البحـث والتطـوير يف جمـال احتجـاز الكربـون               الـدول علـى دعـ      حتث  - ٣٩  

 إمكانـات كـبرية للحـد مـن         مـن حتجـاز الكربـون وختزينـه       ال رغـم مـا   وختزينه، مع التسليم بأنه     
يف الوقـت احلاضـر، وال ميكـن إال أن     عـايل التكلفـة      على القدرة، وأنه     اقيودفإن له   االنبعاثات،  

ــادة كفــاءة    ينبغــي أن تركــز علــى  إجــراءاتسلــسلة ضــمن يكــون  ــة املتجــددة وزي نــشر الطاق
  استخدام الطاقة؛

 نظم ختـزين الطاقـة وأنـواع الوقـود         جياد الدول إىل إعطاء أولوية عالية إل      تدعو  - ٤٠  
  البديلة، وتكثيف جهود البحث يف جمايل اهليدروجني وخاليا الوقود األخرى؛ 

وقـود البيولـوجي،     الربملانات على دعم البحوث العلمية يف جمـال طاقـة ال           حتث  - ٤١  
   على إنشاء مركز دويل لالمتياز؛تشجعمبا يف ذلك اجليل الثاين من الوقود احليوي، و
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 ـ البنيـة التحتيـة، مـن قبيـل مـا يـسمى بـ       إجيـاد  الدول على النظر جبديـة يف       حتث  - ٤٢  
  ، الستخدام تكنولوجيا اهليدروجني؛“الطرق السريعة للهيدروجني”

وترحـب  النـووي   ث يف ميدان االنصهار احلـراري        بضرورة دعم البحو   توصي  - ٤٣  
  مبشروع املفاعل الدويل النووي احلراري التجرييب؛

ــشجع  - ٤٤ ــددة األطــراف      ت ــستقبل الســتجابة متع ــة أكــرب يف امل ــويل أمهي ــى أن ت ــدول عل  ال
ــل يف    ــة التحــدي املتمث ــستدام احلملواجه ــة امل ــاخ يف ســياق  ة لماي ــى   ”لمن ــة عل ــسياسة الداخلي ال

ــة حلتميــة ، حيــث تلتــزم الــدول بــضمان أن خيــضع كــل قــرار سياســي    “يالــصعيد العــامل التنمي
  املستدامة وضرورة احلفاظ على املوارد الطبيعية احليوية لكوكبنا؛ 

 البلـدان علـى بنـاء جمتمعـات دورة املـواد الـسليمة مـن خـالل مبـادرة                    تشجع   - ٤٥  
  ؛ الثالثية األركانالتخفيض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير

ــدعو  - ٤٦   ــة عامــة واســعة النطــاق علــى     ت  احلكومــات ملتابعــة تنظــيم محــالت توعي
الصعيدين الوطين والدويل لتسليط الضوء على احلاجة إىل مكافحة تغري املنـاخ، والتأكيـد علـى                

  أمهية مصادر الطاقة املتجددة، وتوجيه االنتباه إىل التكنولوجيات اجلديدة؛
ج التوعيــة والــربامج التعليميــة املتخصــصة   احلكومــات علــى وضــع بــرام حتــث  - ٤٧  

بشأن تغري املناخ وآثاره، مع اسـتهداف األطفـال بـشكل خـاص مـن خـالل املنـاهج املدرسـية،                     
  واملرأة يف املناطق الريفية؛

 السلطات املختصة على دراسة مـا إذا كانـت الـصلة الوثيقـة بـني أسـعار            حتث  - ٤٨  
لـى الـصعيد اإلقليمـي يف أوروبـا ميكـن تربيرهـا علـى         النفط على الصعيد العاملي وأسعار الغاز ع      

  الطويل؛ املدى
 على ضرورة تعزيز كفاءة اسـتخدام الطاقـة يف مجيـع قطاعـات االقتـصاد            تصر  - ٤٩  

واجملتمـع مــن خـالل ترشــيد اســتخدام الطاقـة يف مجيــع تطبيقاهتــا واعتمـاد الــسلوك املــسؤول يف     
  بالتايل التوفري يف الطاقة؛ اإلهدار، وعاحلياة اليومية لتفادي مجيع أنوا

 الــدول إىل تــشجيع الالمركزيــة يف حمطــات الكهربــاء والتدفئــة بالطاقــة  تــدعو  - ٥٠  
الشمسية لتفادي خسائر النقل اليت تنتج عن خطوط اإلمداد الطويلة، يف الوقت الـذي تـشارك                

  الشبكات الضخمة اإلقليمية ملصادر الطاقة املتجددة؛يف فيه أيضا 
دول األعضاء إىل دعم نشر التكنولوجيـات الالمركزيـة املالئمـة علـى              ال تدعو  - ٥١  

الصعيد احمللي، مبا يف ذلـك املرافـق الـصغرية احلجـم للـسماد وتـدوير النفايـات مـن أجـل إنتـاج                        
  اخلضراء؛ الطاقة
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ــوفري        حتــث  - ٥٢   ــى ت ــشكل خــاص عل ــق ب ــذا ينطب ــأن ه ــراف ب ــى االعت ــدول عل  ال
يف املنــاطق الــصحراوية، الــيت جتعــل مــن املمكــن تــوفري الكهربــاء مــن حمطــات الطاقــة الشمــسية 

 الكهربـــاء بأســـعار معقولـــة وبـــصورة مـــستدامة ميكـــن االعتمـــاد عليهـــا يف املنـــاطق  إمـــدادات
 أفريقيـا الصحراوية من مشال أفريقيا، على سبيل املثال، وإمـداد بلـدان الـشرق األوسـط ومشـال                  

ة جديـدة تتجـاوز حـدود الواليـة الوطنيـة           مبياه الشرب من حمطـات حتليـة امليـاه، ممـا يعطـي دفعـ              
  للكفاح السياسي ضد تغري املناخ ونزع فتيل التوترات السياسية؛

 على إنشاء مركز دويل لالمتياز مـن أجـل تعزيـز البحـث والتطـوير يف                 تشجع  - ٥٣  
  جمال الوقود احليوي؛

ــتحكم يف    تـــدعو  - ٥٤   ــة مـــن أجـــل الـ ــاءة واخلـــربة الوطنيـ ــاء الكفـ  احلكومـــات لبنـ
  ولوجيات الطاقة املرتبطة بتطوير مصادر الطاقة املتجددة؛تكن

تبــادل  أيــضا علــى   الربملانــات األعــضاء يف االحتــاد الربملــاين الــدويل     تــشجع  - ٥٥  
  املعلومات بشأن التطور التكنولوجي والتعاون الدويل يف جمال الوقود احليوي؛

يـــف البحـــث  احلكومـــات والربملانـــات األعـــضاء يف االحتـــاد علـــى تكث حتـــث  - ٥٦  
والتعاون التقين يف جمـال الطاقـة املتجـددة، والعمـل بنـشاط علـى تعزيـز مـشاركة املـرأة يف هـذا                        

  اجملال؛
ــدعم   علــى ا الــسلطات املختــصة تــشجع  - ٥٧   ــادة التمويــل وال ــة زي لنظــر يف إمكاني

 علـى أن تعزيـز      تؤكـد ؛ و ةالتكنولوجي هبدف إنتاج طاقـة منخفـضة الكربـون يف البلـدان الناميـ             
اون يف هــذا اجملــال ينبغــي أن يقــوم بزيــادة عــدد مــستخدمي الطاقــة مــع ختفــيض انبعاثــات    التعــ

  الكربون، وتعزيز اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر؛
ــدعو  - ٥٨   ــدول ت ــسفر عــن     إىل  ال ــذي ي ــصحر ال ــضع اســتراتيجية ملكافحــة الت أن ت

  ؛على حد سواء عواقب وخيمة بالنسبة للجنس البشري والكوكب بأسره
 احلكومــات واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة إىل تعزيــز التكنولوجيــا      تــدعو  - ٥٩  

الزراعية الرفيقة بالبيئة، مبا يف ذلك الزراعة العضوية، وذلك من أجل ختفيض انبعاثـات غـازات    
الدفيئــة وفقــدان التنــوع البيولــوجي الناشــئ عــن النــشاط الزراعــي يف البلــدان الناميــة، وكــذلك 

  تدامة يف تلك البلدان؛لتعزيز التنمية املس
ــى وضــع اســتراتيجيات وطن   تــشجع  - ٦٠   ــة  الــدول عل  وتعزيــز القــائم منــها   --ي
 املتجــددة يف تلبيــة االحتياجــات األساســية مــن ةالطاقــأشــكال  دور ترمــي إىل تعزيــز - بالفعــل
  نظمها؛لاحلد من اآلثار البيئية مع الطاقة 
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مــن خــالل االتفاقــات الــيت  علــى نقــل تكنولوجيــات الطاقــة املتجــددة تــشجع  - ٦١  
 والتـسويق والـصيانة، ودون إمهـال التعـاون          اإلنتـاج تضمن مشاركة وطنيـة نـشطة يف عمليـات          

  اإلقليمي يف هذا اجملال؛
 احلكومـات علـى تنفيـذ التـدابري املالئمـة للتخفيـف مـن اآلثـار الـسلبية               تشجع  - ٦٢  

 الطاقـة والبيئـة وعلـى التنميـة يف          لألزمة االقتـصادية الدوليـة الراهنـة علـى االسـتثمار يف قطـاعي             
 بتمويــل مــن -- احلكومــات علــى تــشجيع إقامــة مؤســسة ماليــة دوليــة حتــثالبلــدان الناميــة؛ و

التخفيـف مـن العواقـب الوخيمـة لـتغري          عمليـة    لتمويل   --الصناعات اليت تسهم يف تغري املناخ       
  املناخ والتدهور البيئي يف البلدان املتأثرة؛

ياسات يف جمال تغري املناخ والطاقـات املتجـددة لتكـون أكثـر         لوضع الس  تدعو  - ٦٣  
 املعنيـة الرئيـسية، والبنـاء علـى أفـضل املمارسـات الـيت ُجمعـت مـن                   ةمشوال للمرأة بصفتها اجله   

ــذ         ــى تنفي ــرأة يف اإلشــراف عل ــشاركة امل ــة املتخصــصة، وم ــة والدولي ــشبكات الوطني خــالل ال
 كــذلك إىل مزيــد مــن التعــاون بــني الربملانــات دعوتــاالتفاقيــات الدوليــة بــشأن تغــيري املنــاخ؛ و

وأعضائها، من ناحية، ووكاالت األمـم املتحـدة العاملـة يف هـذا اجملـال، مـن ناحيـة أخـرى، ال                      
  سيما برنامج األمم املتحدة للبيئة؛

 احلكومات على بذل كل جهد ممكن للتوصل إىل اتفاقات إلنشاء نظـام             حتث  - ٦٤  
   املعقود يف كوبنهاغن؛١٥نهاغن ما بعد كيوتو يف مؤمتر كوب

 على زيادة التوعية بـأثر تغـري املنـاخ واالسـتغالل األمثـل ملـوارد الطاقـة                تشجع  - ٦٥  
 النـاس علـى أداء دور يف احلـد مـن     حتثاملتجددة، مبا يف ذلك عن طريق احلمالت اإلعالمية، و       

ج وتقــنني اســتخدام تغــري املنــاخ مــن خــالل بــرامج محايــة البيئــة الــيت هتــدف إىل محــالت التحــري
  الطاقة؛

 احلكومــات علــى االســتثمار يف املــشاريع العقاريــة الرفيقــة بالبيئــة الــيت تــشجع  - ٦٦  
 “اجملتمعـات الزرقـاء  ”سري علـى خطـى مبـادرة    التتجنب االستخدام املفرط للموارد الطبيعية، و    

  يف ديب؛
نــة  علــى إنــشاء مــدن خاليــة مــن التلــوث، ومــستوحاة مــن مبــادرة مديتــشجع  - ٦٧  

  ؛٢٠٠٦ العربية املتحدة يف عام اإلماراتمصدر اليت أطلقتها 
 على أن األزمة املالية العاملية وما تالها من اهنيار اقتـصادي ال ينبغـي أن                تؤكد  - ٦٨  

 اجلهود اليت تبذهلا الدول حلمايـة البيئـة واحلـد مـن آثـار تغـري املنـاخ مـن خـالل اسـتخدام                         احيبط
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 التمويـل الـالزم للمـشاريع والـربامج         تـرى ئة ولكـن عاليـة التكلفـة؛ و       الطاقة النظيفة الرفيقة بالبي   
  ؛ ينبغي أن ال يتأثر بذلكالبيئية

 إىل إنـــشاء جـــوائز تقديريـــة دوليـــة للجهـــود الراميـــة إىل محايـــة البيئـــة  تـــدعو  - ٦٩  
والتخفيف مـن آثـار تغـري املنـاخ، وأن تكـون تلـك اجلـوائز منفتحـة علـى الوكـاالت احلكوميـة                     

  .طاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واألفرادوشركات الق
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثـل            ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٢املرفق الرابع للرسالة املؤرخة     
  الدائم لناميبيا لدى األمم املتحدة
  حرية التعبري واحلق يف املعلومات

  لدويلالحتاد الربملاين ا ل١٢٠معية الـ اجل * بتوافق اآلراءاعتمدتهقرار 
  )٢٠٠٩أبريل / نيسان١٠أديس أبابا، (

  لالحتاد الربملاين الدويل، ١٢٠إن اجلمعية الـ   
، )١٩٤٨( مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان      ١٩ مبوجـب املـادة   ، إىل أنهإذ تشري   )١(
  ،“لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري”
 بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية     من العهد الـدويل اخلـاص      ١٩ إىل املادة    وإذ تشري كذلك    )٢(
)١٩٦٦(،  
  ،)١٩٥٠( من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ١٠ باملادة وإذ حتيط علما  )٣(
  ،)١٩٦٩( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ١٣ باملادة وإذ حتيط علما  )٤(
  ،)١٩٨١(والشعوب  األفريقي حلقوق اإلنسان يثاق من امل٩ باملادة وإذ حتيط علما  )٥(
 بإعالن تشابولتيبيك الذي اعتمده مؤمتر نـصف الكـرة األرضـية املعـين     وإذ حتيط علما   )٦(

  ،)١٩٩٤(حبرية التعبري 
 لالحتاد الدويل لرابطات ومؤسسات املكتبـات الـذي         ٦٣ملؤمتر العام الـ    إىل ا  وإذ تشري   )٧(

  بشأن احلصول على املعلومات وحرية التعبري،) ١٩٩٧(عقد يف كوبنهاغن 
الـيت اعتمـدهتا الـدول األعـضاء يف اللجنـة      ) ١٩٩٨( باتفاقيـة آرهـوس     وإذ حتيط علمـا     )٨(

  باألمم املتحدة، االقتصادية ألوروبا واالحتاد األورويب
 بتقرير املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبماية وتعزيز احلق يف حريـة             وإذ حتيط علما    )٩(

  ، ١٩٩٨الرأي والتعبري لعام 
 عـن مقـرر   ٢٠٠٤ و ١٩٩٩ بـاإلعالنني املـشتركني الـصادرين عـامي       علماوإذ حتيط     )١٠(

األمم املتحدة اخلاص املعـين بـاحلق يف حريـة الـرأي والتعـبري، وممثـل منظمـة األمـن والتعـاون يف                       
أوروبــا املعــين حبريــة وســائط اإلعــالم، واملقــّرر اخلــاص ملنظمــة الــدول األمريكيــة املعــين حبريــة     

  التعبري، 
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 عــن اللجنــة األفريقيــة حلقــوق  ٢٠٠٢ بــإعالن املبــادئ الــصادر عــام   علمــاوإذ حتــيط  )١١(
  اإلنسان وحقوق الشعوب بشأن حرية التعبري يف أفريقيا، 

 ٢٠٠٥مـايو   / إىل احللقة الدراسية اليت عقدها االحتاد الربملاين الدويل يف أيـار           وإذ تشري   )١٢(
  بشأن حرية التعبري والربملان وتعزيز تسامح اجملتمعات، 

ــصادر عــام   وإذ حتــيط علمــا   )١٣( ــاإلعالن املــشترك ال  عــن مقــرر األمــم املتحــدة   ٢٠٠٦ ب
اخلاص املعـين بـاحلق يف حريـة الـرأي والتعـبري، وممثـل منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا املعـين                         
حبرية وسـائط اإلعـالم، واملقـرر اخلـاص ملنظمـة الـدول األمريكيـة املعـين حبريـة التعـبري، واملقـرر                       

الـشعوب املعـين حبريـة التعـبري واحلـصول علـى       حقـوق  لّجنة األفريقية حلقوق اإلنسان واخلاص ل 
  املعلومات يف أفريقيا، 

 بنتائج مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، الذي عقد على مـرحلتني            وإذ حتيط علما    )١٤(
ا بعـد  ، اهلادفة إىل بنـاء جمتمـع معلومـات يكـون ذ       )٢٠٠٥ وتونس عام    ٢٠٠٣يف جنيف عام    (

إنساين وشامل، ويكون مساعدا على التنمية، ويكون لدى كـل شـخص فيـه اإلمكانيـة لتوليـد                 
املعلومات واملعارف واحلصول عليها واستخدامها وتبادهلا، وذلك متاشيا مع أهـداف ومقاصـد           

  ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
 ســالمة الــصحفيني ومكافحــة اإلفــالت مــن  بــإعالن ميــديني بــشأن تــأمنيوإذ ترحــب  )١٥(

ــصحفيني         ــصحافة وســالمة ال ــة ال ــشأن حري ــسكو ب ــؤمتر اليون ــذي اعُتمــد مبناســبة م ــاب ال العق
  ، ٢٠٠٧اإلفالت من العقاب الذي عقد يف عام مكافحة و
 بأن حقوق األشخاص يف احلصول علـى املعلومـات ويف توليـدها ونـشرها               امنه وإميانا  )١٦(

إلجيـــاد دميقراطيــة مؤديــة لوظيفتــها، وأن إتاحـــة ســبل احلــصول علـــى      عناصــر ال غــىن عنــها    
  للمساءلة والتزامها بسيادة القانون، شفافيتها  احلكومة ومساءلةاملعلومات أداة أساسية لتعزيز 

بأن أدوات االتـصال الرقميـة اجلديـدة، وخاصـة شـبكة اإلنترنـت،             كذلك اوإميانا منه   )١٧(
ــة ميكــن أن ــشكل أدوات قوي ــن شــأ  ت ــبري، و  هنا  م ــة التع ــسّهل ممارســة حري ــى  أن ت احلــصول عل

  تمع املعلومات،ظل جماملعلومات، وحتقيق الشفافية وتنّوع اآلراء يف 
 مــا حلريــة التعــبري وانفتــاح ســبل احلــصول علــى املعلومــات، يف أي جمتمــع   وإذ تــدرك  )١٨(

  وكمة الرشيدة، كفالة املساءلة وضبط املمارسات الفاسدة وتعزيز احليف دميقراطي، من أمهية 
لبـث البغـضاء أو التحـريض عليهـا      أنه ال ينبغي استغالل حرية التعـبري    أيضا وإذ تدرك   )١٩(

  ييز أو العداوة أو العنف،مبا يدعو إىل التم
  شرط ال غىن عنه حلرية الصحافة، ني بأن محاية مصادر الصحفياواقتناعا منه  )٢٠(



A/64/81  
 

09-34340 31 
 

علـى درايـة كافيـة     ليـسوا  بعـض أحنـاء العـامل     يف  من أن املواطنني     قلقهاوإذ تعرب عن      )٢١(
  حبقهم يف حرية التعبري ويف احلصول على املعلومات، 

احلصول علـى املعلومـات بـشأن املـسائل الـيت           من أن رفض حق      اوإذ تعرب عن قلقه     )٢٢(
  هتم الرأي العام ما زال واسع االنتشار يف كثري من البريوقراطيات احلكومية، 

قـدرة  يف يف بعـض أحنـاء العـامل، قـد تـؤثر         مـن أن األميـة       كذلك هاقلقوإذ تعرب عن      )٢٣(
  املواطنني على ممارسة حقهم يف احلصول على املعلومات ويف حرية التعبري، 

حقوقهم القانونيـة، مبـا فيهـا حقهـم         على  مواطنيها  أن تطلع    احلكومات على    وإذ حتثّ   )٢٤(
  يف حرية التعبري ويف احلصول على املعلومات،

 أن التعليم وحمو األمية أمـران حامسـان للتمتـع الكامـل بـاحلق يف          اذ تضع يف اعتباره   وإ  )٢٥(
  احلصول على املعلومات،  

أن الــنظم احلاســوبية وأدوات االتــصال الرقميــة مــن  مــع ذلــك، ، القلــقاساورهيــوإذ   )٢٦(
ملـشاعر  والتـرويج  األطفـال  عـن  نشر املـواد اإلباحيـة   يساء استخدامها أو تستغل يف     اجلديدة قد   

  العنصرية أو كراهية األجانب، 
باحلاجة إىل إقامة توازن بني حرية التعبري من جهـة ومكافحـة التحـريض      امنه واقتناعا  )٢٧(

  من جهة أخرى، البغضاء على 
الـضرورية واملتناسـبة   لحدود القانونيـة  لىل وضع تعريف واضح باحلاجة إ  اواقتناعا منه   )٢٨(
  ، دميقراطي داخل أي جمتمع رية التعبريحل
املعلومــات واالتــصاالت جمــال  ضــرورة اختــاذ تــدابري مناســبة، ال ســيما يف  وإذ تــدرك  )٢٩(

الـسلوكيات الـيت قـد تـؤثر سـلبا علـى            للمـضامني و  اجلديدة، حلمايـة القـّصر مـن اآلثـار الـضارة            
  ،سالمتهم

ن املتقدمـة    إزاء اتساع الفجوة الرقمية بـني البلـدان الناميـة والبلـدا             القلق اساورهيوإذ    )٣٠(
النمــو ممــا حيــول دون تــساوي النــاس مجيعــا يف التمتــع حبريــة التعــبري واحلــق يف احلــصول علــى     

  املعلومات،
ي منـه يف أ يوم أكثـر أمهيـة   غدا ال أن حق الناس يف احلصول على املعلومات وإذ تدرك   )٣١(

أكثــر  للمــساءلة أوســع نطاقــا و امفهومــتعتنــق الدميقراطيــة احلديثــة أصــبحت وقــت مــضى، إذ 
  مباشرة، 
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 أن حرية التعبري وإتاحة سبل احلصول علـى املعلومـات أمـران أساسـيان               تعتقد  - ١  
   جمتمع دميقراطي؛ إلقامة

  حرية اإلعالم بني الدول؛ باتساع حقوق  ترحب  - ٢  
 باعتمــاد تــشريعات قائمــة علــى احلقــوق فيمــا يتعلــق باحلــصول علــى   ترحــب  - ٣  

  يف خمتلف أحناء العامل؛ املعلومات وبتحديث هذه التشريعات 
 باجلهود اليت تبذهلا املؤسسات واملنظمـات الدوليـة هبـدف محايـة             ترحب أيضا   - ٤  

  حرية التعبري واحلق يف احلصول على املعلومات؛ 
ق حبرية اإلعـالم علـى القيـام        الربملانات اليت مل تسّن بعد تشريعات تتعلّ      ع  تشّج  - ٥  

 برملانـات الـدول الـيت لـديها بالفعـل مثـل هـذه        دور شّدد علـى تـ بذلك يف أقرب فرصة ممكنة، و     
  تطبيق هذه األطر القانونية على حنو فعال؛   يف كفالة األطر القانونية 

  دية الفكرية؛  قوانني تكفل احترام التعّدسّنأن تالربملانات ناشد ت  - ٦  
بـثّ   الربملانـات علـى اعتمـاد التـدابري التـشريعية الالزمـة لتجـرمي نـشر أو                   حتثّ  - ٧  

  ؛ةسطااألطفال عرب أي وعن املواد اإلباحية 
الربملانات إىل اختاذ إجراءات تشريعية حلمايـة الـصحفيني مـن أن جيـربوا              تدعو    - ٨  

  على الكشف عن مصادرهم؛
مـن أهـل    القيود املفروضة علـى أعـضاء الربملانـات والـصحفيني وغريهـم           دينُت  - ٩  

  ؛ يف سبيل ممارسة حقهم يف حرية التعبرياغتيالما يتعّرضون له من عنف وإيذاء، بل ووالرأي 
 الربملانــات علــى كفالــة أال ُيــسمح بفــرض أي قيــود علــى حريــة التعــبري  حتــث  - ١٠  
جيري ضـمن هـذا   القوانني، وأن وتنص عليه حلماية حقوق اآلخرين تقتضيه الضرورة  سوى ما   

  أي نظام رقايب يوضع هلذا الغرض؛اإلطار 
 تقييــد حريــة التعــبري وســبل احلــصول علــى املعلومــات يف بأنــه قــد يلــزمتــسلّم   - ١١  

ؤكــد ها تلكنــو احلــرب أو غريهــا مــن احلــاالت الــيت تــشكّل هتديــدا خطــريا لألمــن العــام، ةحالــ
وجــب تــشريع يكــون ضــرورة حتديــد تلــك القيــود حتديــدا دقيقــا مــن حيــث نطاقهــا ومــدهتا مب   

  لرقابة قضائية مستقلّة؛ وخيضع متناسبا مع الغرض منه 
 من أن يؤّدي تركُّز ملكية وسائط اإلعـالم إىل هتمـيش احلـق              ا عن قلقه  تعرب  - ١٢  

  يف التعبري عن اآلراء غري التقليدية أو املخالفة للتيار السائد؛ 
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القـوانني الـضامنة لتعّدديـة وسـائط        باعتمـاد    الربملانـات الـيت مل تقـم بعـد           تدعو  - ١٣  
تمعـات احملليـة،    ل املـصلحة العامـة أو التابعـة للمج        العاملة من أجـ   بثّ  هيئات ال اإلعالم، مبا فيها    

قيـام  دعو الربملانـات كـذلك إىل مكافحـة         تـ إىل القيام بذلك باعتباره أمرا الزما حلرّية التعـبري؛ و         
  جزاءات تعّسفية على وسائط اإلعالم ووكاالت األنباء وممثليها؛ الدول بفرض 

بــثّ هيئــات الســائط اإلعــالم وأنــه ينبغــي للربملانــات تــشجيع تعّدديــة وتعتقــد   - ١٤  
  املصلحة العامة باعتبار أن هذه التعّددية أمرا الزما حلرّية التعبري؛ العاملة من أجل 

 وسائط اإلعالم على إعمال احلكمـة يف ممارسـتها احلـق يف حريـة التعـبري                 حتثّ  - ١٥  
ومـا شـابه    يف مجيع الظروف، وال سيما أثناء النـزاعات املـسلحة وعمليـات مكافحـة اإلرهـاب                

  ذلك من حاالت؛ 
 بأمهيــة التــشجيع علــى إقامــة جمتمــع تتنــّوع فيــه اجلهــات القــادرة علــى    تــؤمن  - ١٦  

بـثّ وناشـرين وفنـانني وغـري ذلـك          هيئـات   ها يف التعبري وعلى املشاركة الكاملة من        ممارسة حقّ 
 من األشخاص واملنظمـات، وتكـون فيـه الـسبل منفتحـة أمـام اجلمهـور لالطّـالع علـى خمتلـف                     

  اآلراء واملنظورات ووجهات النظر؛ 
جملـس األمـن إىل اختــاذ قـرار يـشري إىل نطــاق سـريان القـانون اإلنــساين       تـدعو    - ١٧  

  الدويل على الصحفيني املوجودين يف مناطق النـزاع؛
ــدعو كــذلك   - ١٨   ــشاط يف  ت ــشأن حــوار دويل إقامــة  الربملانــات إىل املــشاركة بن ب
تـرم احلقـوق    حت للتعبري   ةدميقراطيأداة  ل  أن تشكّ فل هلذه الشبكة    ، يك نترنت يف املستقبل  إدارة اإل 

ســيما يف إطــار منتــدى األمــم املتحــدة إلدارة اإلنترنــت والــشبكات     املــشروعة لآلخــرين، وال
  على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛املرتبطة به الناشئة 

لفتيـان والفتيـات    لأن تكفل إلزاميـة التعلـيم وجمانيتـه وإتاحتـه            الربملانات   تناشد  - ١٩  
 ســنة علــى األقــل، وانتــشار أنــشطة حمــو أميــة الكبــار واإلملــام    ١٦علــى حــد ســواء حــىت ســن  

  بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة على نطاق واسع؛ 
ــد   - ٢٠   ــبري       تعتق ــة التع ــاحلق يف حري ــل ب ــع الكام ــر الزم للتمّت ــالم أم ــة اإلع أن حري

  ي؛ واملشاركة احلقّة يف جمتمع دميقراط
 الربملانــات علــى اختــاذ تــدابري فّعالــة لتــضييق الفجــوة الرقميــة، وذلــك   عتــشّج  - ٢١  

بطــرق منــها تقــدمي املــساعدات التقنيــة واملاليــة للبلــدان الناميــة وتعزيــز التعــاون الــدويل يف هــذا   
  اجملال؛ 
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 االحتاد الربملاين الدويل على تشجيع تبـادل اخلـربات واملمارسـات اجليـدة              حتثّ  - ٢٢  
احلق يف حرية اإلعالم وعلى تقدمي الدعم الـتقين للربملانـات الـيت ترغـب يف اختـاذ      تعزيز   جمال   يف

  ع باحلق يف حرية اإلعالم؛ التمّتحتقيق وهذه العملية وطيد إجراءات لت
ــشّجع  - ٢٣   ــة      ت ــة اإلعــالم ليتجــاوز اجلهــات التابع ــة حري ــى توســيع نطــاق تنمي  عل

  ص وهيئاته املؤثّرة؛  للدول، حبيث يشمل شركات القطاع اخلا
ــوفري  أنتعتقــد   - ٢٤   ــضروري ت ــة للمــبلغني عــن املخالفــات     مــن ال ــة القانوني احلماي

  احلرص على الصاحل العام؛ كانوا يعملون بدافع  إذا
، يف جمــال اإلدارة العامــة، أن يكــون املبــدأ األساســي حتــّري   ينبغــي أنــهتؤكــد  - ٢٥  

إال مـن  فرضـها  ملعّرفة بشكل دقيق وال جيوز   لقيود ا لإال  اإلفصاح  خيضع مبدأ   الشفافية حبيث ال    
  أجل الصاحل العام أو حلماية البيانات الشخصية لألفراد؛ 

 الربملانات على إزالة احلواجز اليت تعترض سبيل إقامـة نظـام فّعـال حلريـة                حتثّ  - ٢٦  
املـوارد  اإلعالم، وذلك بوسائل منها، على سبيل املثال ال احلصر، توعيـة اجلمهـور، وختـصيص                

الكافية، وتضييق نطاق االستثناءات، ووضع املبادئ التوجيهية الفّعالة، والقـضاء علـى حـاالت              
التأخري والرسوم املفرطة، وإقامـة آليـة تنظيميـة مـستقلة إلنفـاذ االمتثـال، وتـشجيع إقامـة ثقافـة                     

  .قائمة على االنفتاح يف جمال اخلدمة العامة
  


