
A/65/89  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
12 July 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

260710    230710    10-44646 (A) 
*1044646* 

 السنة اخلامسة والستون
 ١٠٩  و١٠٨  و١٠٧  و٧٠  و٢٧  و١٣البنـــــــــــــــــــود 

 * من القائمة األولية١١٧ و
التنفيذ واملتابعة املتكـامالن واملنـسقان لنتـائج املـؤمترات          
الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة يف         

 تصلة هبما امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين امل
 التنمية االجتماعية

تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية واملــساعدة الغوثيــة   
اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الكوارث، مبا يف         

 ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصة
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  املراقبة الدولية للمخدرات

  ء علـــى اإلرهـــاب الدويلالتدابري الراميـــة إلـــى القضـــا
       متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية

 موجهة إىل األمني العام من القائم باألعمال        ٢٠١٠يوليه  / متوز ٨رسالة مؤرخة       
 لدى األمم املتحدة لبعثة الدائمة لناميبيالبالنيابة 

    
يل، نــصوص  باســم الرئاســة الناميبيــة لالحتــاد الربملــاين الــدو  ،أتــشرف أن أحيــل إلــيكم   

ــة الـــ      ــيت اختــذهتا اجلمعي ــة ال ــة التالي ــرارات األربع ــدويل    ١٢٢ الق ــاين ال ــانكوك، (لالحتــاد الربمل ب
  :باللغتني اإلنكليزية والفرنسية) ٢٠١٠أبريل /نيسان ١
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  ؛) من القائمة األولية٢٧البند (مشاركة الشباب يف العملية الدميقراطية   )أ(  
 ن فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي دور الربملانــات يف تعزيــز التعــاو  )ب(  

  ؛) من القائمة األولية١١٧  و١٣البندان ( هبدف التعجيل يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
، التعــاون واملــسؤولية املــشتركة يف احلملــة العامليــة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة         )ج(  

 واإلرهـاب   ، واالجتـار بالبـشر    ، لألسـلحة  قانونيـة غـري ال   واملبيعات   ،سيما االجتار باملخدرات   وال
ــة ١٠٩  و١٠٨  و١٠ ٧ لبنــود جــدول األعمــال  املقابــل( العــابر للحــدود   مــن القائمــة األولي

  ؛)لدورة اجلمعية العامة اخلامسة والستني
ور الربملانــات يف تعزيــز تــضامن اجملتمــع الــدويل مــع شــعيب هــاييت وشــيلي يف  د  )د(  

لــيت أحاقــت هبمــا، واختــاذ اإلجــراءات العاجلــة الالزمــة يف أعقــاب الكــوارث الكــربى املــدمرة ا
تقيـيم األخطـار الناشـئة عـن الكـوارث والوقايـة منـها               مجيع البلدان املعرضة للكوارث لتحـسني     

  ).القائمة األولية  من٧٠البند ) (البند املتعلق حباالت الطوارئ(والتخفيف من آثارها 
وثائق دورة اجلمعية العامـة     إحدى    باعتبارها وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقاهتا       

ــار   ــستني يف إطـــ ــسة والـــ ــود ال اخلامـــ  ١١٧ و ١٠٩ و ١٠٨ و ١٠٧ و ٧٠ و ٢٧ و ١٣بنـــ
  .القائمة األولية من

  يتإيثي. فريدا ن) توقيع(
 بالنيابة القائمة باألعمال



A/65/89  
 

10-44646 3 
 

 املوجهــة إىل األمــني العــام مــن ٢٠١٠أغــسطس / آب٨مرفــق الرســالة املؤرخــة     
  األعمال بالنيابة لناميبياالقائم ب

  
  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[

القــرارات الــيت اختــذها االحتــاد الربملــاين الــدويل يف مجعيتــه الثانيــة والعــشرين بعــد     
  ٢٠١٠أبريل / نيسان١املائة، املعقودة يف بانكوك يف 

  
 مشاركة الشباب يف العملية الدميقراطية    

  
    لالحتاد الربملاين الدويل١٢٢ـ جلمعية ال اقرار اختذته بتوافق اآلراء    
 )٢٠١٠أبريل /نيسان  ١بانكوك، (    

  
 الدويل،  لالحتاد الربملاين١٢٢ إن اجلمعية الـ

  
 مبـا يف ذلـك التمييـز علـى          ، على ضرورة منع ومكافحة مجيع أشـكال التمييـز         إذ تؤكد   

ــه يف اإلعــالن العــامل     ــز املنــصوص علي ــدأ عــدم التميي ي حلقــوق اإلنــسان أســاس الــسن، وفقــا ملب
)١٩٤٨(، 

ــا   ــارير األمـــم املتحـــدة عـــن الـــشباب يف العـــامل  وإذ حتـــيط علمـ  ٢٠٠٣ألعـــوام ل بتقـ
 ، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ و

ــضا    ــا أيـ ــيط علمـ ــدة   وإذ حتـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــؤرخ  ٦٠/٢ بقـ املـ
خ  املـؤر  ٦٢/١٢٦و  ) السياسات والربامج املتصلة بالـشباب     (٢٠٠٥ديسمرب  /األول كانون ٦

ــانون األول ١٨ ــشباب  (٢٠٠٧ديــــسمرب /كــ ــصلة بالــ ــربامج املتــ ــسياسات والــ ــشباب  :الــ الــ
ــاملي  يف ــشاركة الــــشباب يف -االقتــــصاد العــ ــز مــ ــصادية  تعزيــ ــة واالقتــ ــة االجتماعيــ )  التنميــ
 ســـنة دوليـــة ٢٠١٠إعـــالن ســـنة ( ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٤٦/١٣٤ و

 ،) املتبادلاحلوار والتفاهم: للشباب

 أن األطفال والشباب قادرون على تكوين آرائهم اخلاصة هبم، وأنـه ينبغـي              ذ تدرك وإ  
 مـع إعطـاء   ،كفل هلم احلق يف التعبري عن هذه اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت تـؤثر فـيهم               أن يُ 

ــضجهم     ــسنهم ون ــا ل ــستحقه مــن وزن وفق ــا ت ــه يف    ع،تلــك اآلراء م ــى النحــو املنــصوص علي ل
  ،)١٩٨٩( حقوق الطفل من اتفاقية ١٢ املادة
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م املتحــــدة العــــاملي للــــشباب    أن تنفيــــذ برنــــامج عمــــل األمــــ   وإذ تــــدرك أيــــضا   
األهداف اإلمنائية لأللفية يتطلبان مشاركة كاملـة وفعالـة مـن الـشباب واملنظمـات الـيت                وحتقيق

  ،يقودها الشباب
باب  أن حتقيــق الدميقراطيــة الفعليـة يتطلــب مــشاركة كاملـة وفعالــة مــن الــش  وإذ تعلـن   

  ،د احمللي والوطين واإلقليمي والدويلي الدميقراطية على الصعاتومنظمات الشباب يف العملي
 ،وعي الشباب حبقوق اإلنسان والدميقراطية والتـزامهم هبـا    على أمهية تعزيزوإذ تشدد  

 ومكافحة مجيـع أشـكال التمييـز    ،والنهوض باحلوار والتفاهم بني الثقافات بروح احترام التنوع 
 وإذ تأخــذ يف اعتبارهــا أمهيــة مــسامهة ؛ع اإلجــراءات الــيت هتــدف إىل تقــويض الدميقراطيــةومجيــ

 وال ســيما مــا يــضطلعون بــه مــن أنــشطة ترمــي إىل   ،الــشباب يف حتقيــق التماســك االجتمــاعي 
  ،مكافحة اإلقصاء والوقاية من العلل اليت تؤثر فيهم على حنو خاص

 ينبغي أن تعتـرب     وأهنا ،زز املواطنة الفعالة   أن مشاركة الشباب تع    وإذ تضع يف اعتبارها     
  ،فرصة لتعزيز الدميقراطية ووضع قضايا جديدة على جدول األعمال السياسي

 التأثري اإلجيايب الذي ميكن ملشاركة الـشباب يف االقتـصاد احمللـي واإلقليمـي               وإذ تدرك   
 ،اء علـى الفقـر واجلـوع       ويف التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية أن ختلفـه يف جمـال القـض              ،والعاملي

  ،أو املنحرف/ويف السلوك غري املقبول اجتماعيا و
 أن الـشباب، وإن كـانوا اليـوم يف وضـع أفـضل مـن أي وقـت مـضى                     وإذ تدرك أيضا    

كــثريون منــهم مهمــشني  هنــاك ال يــزال فإنــه للمــشاركة يف التنميــة العامليــة واالســتفادة منــها،  
  تيحها العوملة،مستبعدين من الفرص اليت ت معزولني أو أو

 العامـة تـوفر فرصـا كـبرية       ات أن مشاركة الشباب يف عمليات اختـاذ القـرار         وإذ تؤكد   
 ممــا يعــزز مــسؤولية ، واكتــساب معرفــة عــن احلكومــة ،يف جمــاالت املــشاركة املدنيــة، والتعلــيم 

 ومهـاراهتم يف التفـاوض وقـدرهتم علـى          ،اب االجتماعية ويطور طاقـاهتم يف جمـال التواصـل         بالش
  ،قداالرتاعات من خالل الوسائل السلمية والتفكري النحل 

 وخاصـة  ، إىل زيادة مسامهة الـشباب يف بنـاء اجملتمـع إىل أقـصى حـد ممكـن              وإذ هتدف   
 ، والتـرويج ألشـكال جديـدة مـن مـشاركة الـشباب وتنظـيمهم              ،يف مجيع اجملـاالت الـيت تعنـيهم       

  ،وتدريب الشباب على حتمل املسؤوليات
الدور احلاسم لكل من التعليم النظامي والتعليم غـري النظـامي يف      وإذ تؤكد من جديد     

  ، وإذ تدرك أمهية التعليم غري الرمسي،متكني الشباب من أجل ممارسة املواطنة الدميقراطية
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 هتيئــة الظــروف إلقامــة حــوار صــادق وشــراكة حقيقيــة بــني الــشباب    أمهيــةوإذ تــربز   
  ،والسلطات احمللية والوطنية

 أو اهليئات املعادلـة هلـا      ،رملانات الشباب وجمالس الشباب الوطنية واحمللية      بأن ب  وإذ تقر   
متثــل قنــوات فعالــة للتعــاون وتبــادل املعلومــات بــني الــشباب والربملانــات واحلكومــات الوطنيــة   

  ،لية وهيئات اختاذ القرار األخرىواجملالس احمل
  ،بني األجيال  أمهية التضامن واحلواروإذ تضع يف اعتبارها  
 ، مـن تـضاؤل اهتمـام الـشباب يف النـشاط الـسياسي الرمسـي           وإذ يساورها بالغ القلـق      

يف ذلك التصويت واالنتماء إىل األحزاب والـشعور خبيبـة األمـل مـن الـسياسيني واألحـزاب                 مبا
  ،القائمة على املشاركة وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الدميقراطية ،السياسية
 وأهنـم يف الكـثري      ،تمون اهتماما عميقـا مبجتمعـاهتم الـسياسية        أن الشباب يه   وإذ تدرك   

من احلاالت مشاركون فعالون يف األنشطة السياسية غري الرمسية، من قبيل النشاط على شـبكة               
  ومبادرات القطاع الثالث، املناصرة،/ ومحالت املقاطعة،اإلنترنت
  ،لشباب املعاقوا احتياجات وتطلعات املشردين داخليا وإذ تأخذ يف االعتبار  
 إىل مجيــع الــدول اختــاذ اخلطــوات املناســبة، وفقــا لربنــامج عمــل األمــم تطلــب  - ١  

وضـع سياسـات وطنيـة شـاملة ومتكاملـة للـشباب بالتـشاور               املتحدة العاملي للشباب، من أجل    
 ؛مع منظمات الشباب

 الربملانات إىل إنشاء هيئـات متخصـصة تكلـف بإدمـاج قـضايا الـشباب                تدعو  - ٢  
  ؛ذلك حىت اآلنبإن مل تكن قد قامت  مل الربملان،يف ع

ــها بالتزاماهتــا مبوجــب     حتــث  - ٣   ــاء حكومــات كــل من  الربملانــات علــى رصــد وف
اتفاقية حقوق الطفل لضمان احترام حق الطفل يف االستماع إليه والتعبري عن آرائـه حبريـة مـن                   

  ؛دون أي شكل من أشكال التمييز
ــب  - ٤   ــات وضــع ا تطل ــة      إىل الربملان ــشباب يف العملي ــشاركة ال ــالزم مل ــامج ال لربن

 وتتـاح فيـه نفـس    ،الدميقراطية من خالل توفري مستوى أساسي من التعليم يتساوى فيـه اجلميـع   
  الفرص للبنني والبنات؛

 الــدول والربملانــات والربملــانيني واألحــزاب الــسياسية واالحتــاد الربملــاين  تــدعو  - ٥  
تعزيز وإبراز املبادرة واإلقـدام علـى األعمـال واإلبـداع     الدويل ومنظمات الشباب إىل تشجيع و  

  ؛لدى الشباب يف مجيع اجملاالت
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 إىل االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل والربملانـــات والـــدول واملنظمـــات غـــري   تطلـــب  - ٦  
 وتــشجع املــشاركات الــيت يقودهــا الــشباب يف     ،الــشباب احلكوميــة زيــادة االســتثمارات يف  

الل إقامة شراكات قوية وتقدمي دعم مايل، واحلفـاظ علـى مـشاركة             الدميقراطية الربملانية من خ   
  ؛الربنامج السياسيالشباب يف صدارة 

 إىل االحتاد الربملاين الدويل والربملانات ومنظمات الشباب وسـائر          أيضا تطلب  - ٧  
تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق متثيــل ومــشاركة مناســبني    ،اجلهــات املعنيــة صــاحبة املــصلحة 

 مع األخـذ يف احلـسبان أن البنـات والبـنني والـشابات والـشبان                ،اب يف هيئات اختاذ القرار    للشب
 ؛مؤهلون مجيعهم للحصول على نفس احلقوق

 الدول والربملانات، يف إطار اجلهود الرامية إىل تعزيـز مـشاركة الـشباب              تدعو  - ٨  
 املرسـلة إىل اجلمعيـة العامـة         إىل ضمان إشراك ممثلي الشباب يف الوفـود الوطنيـة          ،يف اختاذ القرار  

  ؛الصلة لألمم املتحدة وسائر اجتماعات األمم املتحدة ذات
 االحتاد الربملاين الدويل والربملانات والدول إىل حتديد مبادئ العمـل الـيت            تدعو  - ٩  

ــشباب    ــز عليهــا لتفعيــل مــشاركة ال ــدابري ملموســة و ،تنــوي التركي أو خطــط عمــل  / ووضــع ت
 ومنظمـــات الـــشباب ،واحملليـــة ذه اخلطـــط لـــدى الـــسلطات اإلقليميـــة والتـــرويج هلـــ،لتنفيـــذها

يـة مـن أجـل ضـمان أكـرب قـدر ممكـن            والشباب، والتعاون الوثيق مـع الـسلطات اإلقليميـة واحملل         
  ؛التنفيذ من

 ني إىل الربملانات ضمان أن مينح الشباب ذوي اإلعاقـة وأولئـك احملـروم      تطلب  - ١٠  
  ؛ للمشاركة الكاملة يف اجملتمعاجتماعيا واقتصاديا فرصا متساوية

 االحتاد الربملاين الدويل والربملانات على وضع األدوات الالزمـة لتعزيـز            تشجع  - ١١  
 علـــى ســـبيل املثـــال ،معرفـــة الـــشباب بالعمليـــة الدميقراطيـــة ومـــشاركتهم فيهـــا، مبـــا يف ذلـــك

  ؛ السياساتصنععنية ب املبادئ التوجيهية آلليات املشاركة أو املنتديات التفاعلية امل،احلصر ال
ــسياسية ومــشاركتهم      إىلتطلــب  - ١٢   ــة ال ــز وعــي الــشباب بالعملي الربملانــات تعزي

 عن طريق استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت احلديثـة للوصـول إىل الـشباب               ،فيها
  ؛وزيادة إمكانية احلصول على املعلومات املتعلقة بالعملية الدميقراطية

مــن قبيــل إمكانيــة اســتحداث    (ربملانــات وضــع تــدابري عمليــة     إىل التطلــب  - ١٣  
احتـرام  مـع    ،لزيادة مشاركة الشباب يف الربملـان واهليئـات التمثيليـة األخـرى           ) حصص للشباب 

  قيم الكرامة اإلنسانية واحلرية والدميقراطية واملساواة يف الوقت نفسه؛
ع احلــد األدىن لــسن  الربملانــات مبواءمــة احلــد األدىن لــسن التــصويت مــتوصــي  - ١٤  

  ؛من أجل ضمان قدر أكرب من مشاركة الشباب يف الربملان الترشح لالنتخابات
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 الــدول والربملانــات والربملــانيني واألحــزاب الــسياسية واالحتــاد الربملــاين    حتــث  - ١٥  
 قدر أكـرب مـن مـشاركة البنـات والـشابات عـن طريـق                تشجيعالدويل ومنظمات الشباب على     

ــدابري ترمـــ   ــاذ تـ ــضل     اختـ ــق أفـ ــسري توفيـ ــا وتيـ ــذى هبـ ــة حيتـ ــرويج ألمثلـ ــني العمـــل   ي إىل التـ بـ
  ؛األسرية واحلياة

 الــدول والربملانــات والربملــانيني واألحــزاب الــسياسية واالحتــاد الربملــاين  تــدعو  - ١٦  
سـيما    وال ،واهليئات اإلداريـة  ‘‘ مؤسسات البالغني ’’ومنظمات الشباب إىل فتح أبواب      الدويل  

 أمام ممثلي الشباب، وإقامـة صـالت بـني هـذه            ،سؤوليات يف جمال التخطيط   تلك اليت تضطلع مب   
  ؛ بصورة مشتركةيف اختاذ القرار املؤسسات والشباب بروح من التكامل

ــاد   تطلـــب  - ١٧   ــانيني واألحـــزاب الـــسياسية واالحتـ  إىل الـــدول والربملانـــات والربملـ
شاركة الـشباب  لنـهوض مبـ  داف لالربملاين الدويل ومنظمات الشباب اختاذ إجراءات حمددة األهـ  

 د احمللي والوطين واإلقليمي؛ييف األحزاب السياسية واالنتخابات على الصع

ــات      تطلــب  - ١٨   ــايل، وال ســيما امليزاني ــسياسي وامل ــدعم ال ــوفري ال ــات ت  إىل الربملان
 وتعزيـز   ،معادلـة  لتشكيل برملانات شـباب أو جمـالس شـباب قويـة أو هيئـات                ،التشغيلية الكافية 

هو قائم منها، حبيث يتوافر مزيد مـن الفـرص لعـدد أكـرب مـن الـشباب ليـصبحوا فـاعلني يف                        ما
  ؛عملية اختاذ القرار ويف تشكيل جمتمعاهتم

 بوصــفهما جــزءا   الوطنيــة  الــدول علــى تــدريس الدميقراطيــة والتربيــة     حتــث  - ١٩  
  ؛يتجزأ من املناهج املدرسية اإللزامية ال

يف للتعلـــيم النظـــامي والتعلـــيم ويـــل الكـــاضـــمان التم الـــدول علـــى تـــشجع  - ٢٠  
ذلـك الـربامج الــيت هتـدف إىل تعزيـز اكتــساب املهـارات الالزمـة لتحقيــق        يف  مبــا،النظـامي  غـري 

  ؛املشاركة الدميقراطية للشباب
 مـوارد  هتماهتم وإبداعامبادر، واعتبار    الدول إىل تعزيز مشاركة الطالب     تدعو  - ٢١  

حفـز املواطنـة الفعالـة مـن خـالل      إىل  و ،ة املدرسـية األخـرى    قيمة يف التدريس والتعلم واألنـشط     
  ؛نظام التعليم

 الدول إىل هتيئة كافـة الظـروف الالزمـة لتـشكيل جمـالس طلبـة يف                 تدعو أيضا   - ٢٢  
  ؛مباشرة قيمة يف جمال اختاذ القرار يستطيع من خالهلا الطالب اكتساب خربة املدارس

خــاص للمدرســني وغريهــم مــن   الــدول علــى ضــمان تــوفري تــدريب  تــشجع  - ٢٣  
ــال مـــشاركة الـــشباب    ــال والـــشباب يف جمـ ــاملني مـــع األطفـ  وتنفيـــذ أفـــضل ،األشـــخاص العـ

  ؛املمارسات يف هذا اجملال
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 الدول على إزالة احلواجز االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت تـؤثر يف            حتث  - ٢٤  
علـيم والتـدريب املهـين يف       الشابات وضـمان اسـتفادهتن علـى قـدم املـساواة مـع الـشباب مـن الت                 

ــة   ــة تزويــدهن بفــرص متكافئ  ،متكنــهن مــن املــشاركة الكاملــة يف اجملتمــع   مجيــع املــستويات بغي
 ؛وخاصة املشاركة السياسية

 الــدول علــى اســتحداث تعلــيم إلزامــي يراعــي الفــروق بــني اجلنــسني   تــشجع  - ٢٥  
لة اخنفــاض معــدالت  ومبــشك، وعــيهم بالقــضايا اجلنــسانيةتغذيــةللــشباب والــشابات مــن أجــل 

  وباحلاجة إىل دعم املشاركة الدميقراطية للمرأة بصورة فعالة؛،املشاركة الدميقراطية للمرأة

الــيت يقــدمها الــشباب وبــرامج   الــدول علــى دعــم اخلــدمات التطوعيــةتــشجع  - ٢٦  
 لالعتــراف باملهــارات ،ســواء حمليــا أو وطنيــا أو دوليــا ،الــصعد التــدريب الــداخلي علــى مجيــع

 وتـشجعها علـى وجـه اخلـصوص علـى           ،عارف املكتسبة من خالل هـذه األنـشطة وتقييمهـا         وامل
 ؛التطوعية تعزيز مشاركة الشباب الذين يشعرون بأهنم مستبعدون من األنشطة

تكنولوجيـا املعلومـات    بـأن تـضع الـدول اسـتراتيجيات وطنيـة يف جمـال       توصـي   - ٢٧  
الجتمـاعي واالقتـصادي وضـمان أن يـزود     للتغلب على حـواجز البعـد واحلرمـان ا     واالتصاالت

الشباب باملعرفة واملهـارات الالزمـة ليـستخدموا تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت علـى حنـو             
 وأن تقوم أيضا يف نفس الوقـت بتـشجيع مـشاركة الـشباب يف النقاشـات العامـة ويف                    ،مناسب

ضعة يف اعتبارهـا أن      وا ،وضع السياسات من خالل وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       
 ،هذه األدوات الرقمية ليست بالضرورة العالج الشايف خليبة أمل الشباب من الـسياسة الرمسيـة              

ينبغــي أن ينظــر إليهــا بوصــفها إحــدى الوســائل العديــدة الــيت ميكــن أن تــستخدم إلشــراك    بــل
  ؛الشباب يف الدميقراطية

تماســكة وكليــة خاصــة  إىل الربملانــات وضــع اســتراتيجيات إعالميــة م تطلــب  - ٢٨  
 ووضــع ،بالــشباب والتــرويج هلــا، ملعاجلــة مجيــع القــضايا املتعلقــة بالــشباب بطريقــة مالئمــة هلــم

 وتيــسري وصــول الــشباب ،معلومــات علــى شــبكة اإلنترنــت وإقامــة مراكــز معلومــات للــشباب
  ؛الذين حيظون بفرص أقل من غريهم إىل املعلومات

ال للــشباب يف الــوزارات والوكــاالت    الــدول إىل إنــشاء نقــاط اتــص   تــدعو  - ٢٩  
ــشباب باملعلومــات   ــة األخــرى وذلــك لتزويــد ال  وتقــدمي ، واالســتماع إىل مــشاكلهم،احلكومي

  ؛لحصول على اخلدمات واملشاركةلاملشورة هلم وتشجيعهم يف سعيهم 
 األحــزاب الــسياسية علــى زيــادة عــدد الــشباب يف عــضويتها وتعزيــز   عتــشج  - ٣٠  

  ؛ب يف احلياة احلزبية واختاذ القرارالشبا مشاركة األعضاء
 الربملانــات إىل تيــسري املــشاركة الفعليــة للــشباب يف القــضايا الــيت تــؤثر   تــدعو  - ٣١  

ــة   فــيهم مــن خــالل إجــراء عمليــات تــشاور    ،عنــد صــياغة القــوانني وخــالل اجللــسات الربملاني
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صيص املـوارد   لضمان مسامهتهم يف املناقـشات املتعلقـة برسـم الـسياسات ووضـع القـوانني وختـ                
  ؛وجهود الربملان الرامية إىل مساءلة احلكومة

يل جمموعـات    االحتاد الربملاين الدويل والربملانـات األعـضاء فيـه إىل تـشك            تدعو  - ٣٢  
 وإبــراز الــشباب يف جمــال الــسياسة  ، مــن أجــل تعزيــز مــشاركة الــشباب نمــن الربملــانيني الــشبا

  ؛يوإدراج منظور الشباب يف جدول األعمال السياس
 املعيـنني يف مجيـع املـستويات علـى تقـدمي أقـصى              واملـسؤولني  الربملانيني   عتشج  - ٣٣  
للـشباب   ، مما يساعد يف هتيئة بيئـة مالئمـة        ننيين املع  الشبا ن واملسؤولني الربملانيني الشبا  دعم إىل 

  ؛الوصول إليهايكونون قادرين على 
ــبت  - ٣٤   ــشاور  طلـ ــدويل أن يتـ ــاين الـ ــاد الربملـ ــ ، إىل االحتـ ــضاءحـ ــع ،سب االقتـ  مـ

اليت تركز اهتمامها عليهم لـضمان أن جيـري تقاسـم            املنظمات اليت يقودها الشباب واملنظمات    
املدخالت اليت يقدمها الـشباب علـى النحـو الواجـب مـع أجهـزة االحتـاد الربملـاين الـدويل أثنـاء                

  ؛املداوالت اليت تضطلع هبا
ــب  - ٣٥   ــشبا ترحـ ــانيني الـ ــشاركة الربملـ ــون مبـ ــث  يف الوفـ ــة وحتـ ــة الوطنيـ  د الربملانيـ

 بـشكل منـهجي يف      نويل على إشراك الربملـانيني الـشبا      الربملانات األعضاء يف االحتاد الربملاين الد     
الوفــود الــيت تبعــث هبــا إىل مجعيــات االحتــاد الربملــاين الــدويل وغريهــا مــن اجتماعــات االحتــاد      

 ؛الدويل الربملاين

ربملانات األعضاء فيه على مجع بيانـات خاصـة          االحتاد الربملاين الدويل وال    حتث  - ٣٦  
بالـشباب مـصنفة حـسب العمـر واجلــنس علـى أسـاس مـستمر مــن أجـل إنـشاء قواعـد بيانــات           

 وإجياد سـبل نـشر هـذه البيانـات علـى نطـاق واسـع                ،شاملة تتعلق بالشباب والربملانيني الشباب    
ودقيقة ومـن أجـل وضـع       التأكد من أن االهتمام بتنمية الشباب مدعم ببيانات صحيحة           هبدف

  ؛وتقييم ونشر أفضل املمارسات يف جمال تعليم الدميقراطية ومشاركة الشباب
 إىل االحتـاد الربملـاين الـدويل إدراج مـشاركة الـشباب يف أنـشطته علـى                  تطلب  - ٣٧  

  ؛غرار التدابري اليت تتخذ لتعزيز مشاركة املرأة
ات لرصـد وحتليـل وتقيـيم وتبـادل          االحتاد الربملاين الدويل على إنشاء آليـ       حتث  - ٣٨  

 ؛املعلومات املتعلقة بالعمل الربملاين يف سياق تعزيز وتنفيذ مشاركة الشباب

مبشروع للشباب من املقـرر أن ينفـذ     االحتاد الربملاين الدويل على البدء     تشجع  - ٣٩  
يـة   وهـو جـزء مـن شـعبة الـسياسات والتنم           ،إطار شراكة مع برنامج األمم املتحـدة للـشباب         يف
  ؛ ومع املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية،امليدان االجتماعي يف األمم املتحدة يف
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هبـدف   بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي         فيما  التعاون نميةدور الربملانات يف ت       
   حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةلتعجيل يفا
  

   الحتاد الربملاين الدويلل ١٢٢  الـمعيةاجل *عتمدته بتوافق اآلراءقرار ا    
  )٢٠١٠أبريل /نيسان  ١بانكوك، (    

  
   لالحتاد الربملاين الدويل،١٢٢  الـاجلمعيةإن   
  أكثـر   لألزمـة االقتـصادية واملاليـة الدوليـة علـى          تـأثري الـضار   لل  بـالغ القلـق    اإذ يساوره   

ــعفاً  ــات ضـ ــدول والقطاعـ ــاملي الـ ــع العـ ــداف ، يف اجملتمـ ــق األهـ ــى حتقيـ ــة   وعلـ ــة لأللفيـ  اإلمنائيـ
  ،٢٠١٥ حبلول

ــة   وإذ تــضع يف اعتبارهــا    ــصادية احلالي ــة واالقت ــدان قــد نــشأت  أن األزمــة املالي  يف البل
مبـشاركة  ، و  واسع النطاق، حتـت رعايـة األمـم املتحـدة           دويل  حوار أنه ينبغي إطالق  املتقدمة، و 

  االقتصادي واالجتماعي، االنتعاش العامل على طريق للمضي بمجيع البلدان، نشطة من جانب 
ــؤاتتإزاء   القلــقوإذ ينتاهبــا   ــدويل نب ــدويل ، صــندوق النقــد ال  ومــصارف ، والبنــك ال

 إىل البلــدان الناميــة،  املاليــة والتحــويالتيب املباشــر األجــناالســتثمارمــن أن التنميــة اإلقليميــة، 
  ،٢٠١٠-٢٠٠٩ رةللفت اًحاداً ضااخنفسيسجِّالن سيما يف أفريقيا،  وال

احلاجـــة إىل  يـــشمل زيـــادة التمويـــل مـــن أجـــل التنميـــة، مبـــا  علـــى أمهيـــةوإذ تـــشدٍّد  
نـسبة   الناميـة  ملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة للبلـدان     بـأن تبلـغ ا     احملدد منـذ فتـرة طويلـة      اهلدف   حتقيق
بالنـسبة  وأعمق  نطاقا   أوسع   والدين على حن   ختفيفو،   يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل      ٠,٧

  التعـاون مبتكـرة لتمويـل   و إضافية مصادرتحديدلاجلارية  اجلهود  كذلك أمهية   لبلدان النامية، و  ل
  فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي،

 مـن بلـدان    املقدَّمـة  املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة   ارتفـاع   أنه علـى الـرغم مـن      وإذ تالحظ   
 يف املائـة    ١٠نـسبة   جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي ب           

فمــن ، )٢٠٠٧ يف املائــة يف عــام ٨,٥بعــد اخنفــاض بنــسبة   (٢٠٠٨بالقيمــة احلقيقيــة يف عــام  
  األزمة االقتصادية، ، بسبب٢٠٠٩يف عام رة أخرى م ت قد اخنفضاملرجَّح أن تكون

إقامــة شــراكة عامليــة مــن ( مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ٨اهلــدف  إىل أن تــشريوإذ   
إقامة نظام جتاري ومايل خـالٍ مـن التمييـز، ويتـسم باالنفتـاح، ويـشمل       يدعو إىل   ) أجل التنمية 

 
  

ــة (وفــد إيــران أعــرب   *   ــ عــن)ة اإلســالمي‐مجهوري فهــوم مب املتعلقــة مــن الديباجــة ٢٤ علــى الفقــرة ه حتفظات
 .“املساواة بني اجلنسني”
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  قر على الصعيدين الوطين والعاملي يف آن معاً،التزاماً باإلدارة السليمة، والتنمية، واحلد من الف
 حنـو  هـام  تقـدم  فقـد مت إُحـراز  ألمم املتحدة، لعام الألمني  ملا ذكره ا    وفقاً  بأنه وإذ تنوِّه   

 لــيس علــى املــسار عــاملي اجملتمــع العلمــاً بــأنلأللفيــة، الثمانيــة  األهــداف اإلمنائيــة حتقيــق جممــل
   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،  يفال سيما للوفاء بالتزاماته، وسليمال

ــذكِّرإذ و   ــدة   ب تـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ٥٨/٢٢٠قـ ــانون ٢٣ املـ  كـ
ــسمرب/األول ــة    (٢٠٠٣ ديـ ــدان الناميـ ــتقين بـــني البلـ ــصادي والـ ــاون االقتـ ــذي )التعـ ــن أ، الـ علـ
  ديسمرب يوم األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، /كانون األول ١٩

 يف  ٧٧ ـ الـوزاري الـذي اعتمـده وزراء خارجيـة جمموعـة الـ             عالن بـاإل  يط علماً حتوإذ    
، ٢٠٠٣سـبتمرب   /أيلـول  ٢٥قـد يف نيويـورك يف       ، الذي عُ  ينالسابع والعشر السنوي  اجتماعهم  

ــ ــذيوالـ ــه أكَّـ ــة   دوا فيـ ــى أمهيـ ــرى علـ ــرة أخـ ــاون مـ ــدان اجلنـــوب   التعـ ــا بـــني بلـ ــدى  فيمـ ومـ
  ، املتزايدة مالءمته

 يف  ٢٠٠٩أبريـل   /نيسان ٢قد يف    عُ ذيالمبؤمتر قمة جمموعة العشرين      وإذ حتيط علماً    
 دوالر  بليـون  ٥٠عـرب تقـدمي      لتعزيز االقتصاد العاملي، وال سـيما         املعلن خالله  ستعداداللندن وا 

ــة    إىل  مــن دوالرات الواليــات املتحــدة  ــصادية واالجتماعي ــار االقت ــة ملواجهــة اآلث ــدان النامي البل
  ز التنمية البشرية يف تلك البلدان، لألزمة، وبالتايل تعزي

 يف  عتمـدة قرارات االحتاد الربملاين الدويل ذات الصلة، وال سـيما تلـك امل            إىل   شريوإذ ت   
التعـاون الـدويل والعمـل الـوطين        ”بـشأن   ) ١٩٩٤كوبنـهاغن،    (٩٢ الــ املؤمتر الربملـاين الـدويل      

ــة مل    ــة واالقتــصادية واجلهــود املبذول ــة االجتماعي ــدعم التنمي  واملــؤمتر الربملــاين  ،“كافحــة الفقــر ل
متويـل التنميـة ومنـوذج جديـد للتنميـة االقتـصادية            ”بـشأن   ) ٢٠٠٠جاكرتـا،    (١٠٤الدويل الـ   

ــة مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر    ـــ   “واالجتماعي ــدويل ال مــراكش،  (١٠٧، واملــؤمتر الربملــاين ال
ة واملؤسـسات املتعـددة     دور الربملانات يف وضع السياسة العامة يف عصر العومل        ”بشأن  ) ٢٠٠٢

مــانيال، (اين الــدويل  لالحتــاد الربملــ١١٢، واجلمعيــة الـــ “األطــراف واتفاقــات التجــارة الدوليــة 
ــشأن ) ٢٠٠٥ ــل والتجــارة ملعاجلــة      ”ب ــة مبتكــرة للتموي ــات دولي ــشاء آلي ــات يف إن دور الربملان

اد الربملـاين الـدويل      لالحتـ  ١١٥، واجلمعية الــ     “مشكلة الديون وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     
الربملانات يف اإلشراف على حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،            دور  ”بشأن  ) ٢٠٠٦جنيف،  (

 لالحتـاد   ١١٨ ، واجلمعية الـ  “ مشكلة الديون والقضاء على الفقر والفساد      وال سيما فيما خيص   
الـدول املتعلقـة    اإلشراف الربملاين على سياسات     ”بشأن  ) ٢٠٠٨كيب تاون،   (الربملاين الدويل   
بــشأن ) ٢٠٠٩أديــس أبابــا، ( لالحتــاد الربملــاين الــدويل ١٢٠ ، واجلمعيــة الـــ“باملعونــة األجنبيــة
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ــة      ” ــصادية واملالي ــة االقت ــسياسية لألزم ــة وال ــار االجتماعي ــات يف التخفيــف مــن اآلث دور الربملان
  ،“الدولية على القطاعات األكثر ضعفاً للمجتمع العاملي، وال سيما يف أفريقيا

ــالغ القلــق  اوإذ يــساوره   ــاخ  يفــرض مــن أنب ــد التلغــي قــد  خمــاطر تغــري املن  مــن عدي
   السلبية لألزمة االقتصادية، لنتائجامما سيضاعف  يف احلد من الفقر، طوات احملرزةاخل

ــب   ــم املتحــدة للتجــارة       ب وإذ ترحِّ ــؤمتر األم ــشر مل ــة ع ــدورة احلادي ــة لل ــة اخلتامي الوثيق
لربملانــات يف جمــال التعــاون  لالــدور اهلــامُتــثين علــى ، الــيت )ادي عــشراألونكتــاد احلــ(والتنميــة 

  اإلمنائي الدويل، 
حالــة التعــاون فيمــا بــني  ” املعنونــة األمــني العــام لألمــم املتحــدة ارير إىل تقــوإذ تــشري  

 وتعزيـز التعـاون     ،)٢٠٠٩غـسطس   أ/آب ٢٤  و ٢٠٠٧أغـسطس   /آب ٢٣ (“بلدان اجلنـوب  
تـشرين   ٢٧(منظـور للتطـور علـى مـدى ثالثـني سـنة          : جل التنمية فيما بني بلدان اجلنوب من أ     

  ،)٢٠٠٩أكتوبر /األول
 الرفيـع املـستوى املعـين       ألمـم املتحـدة   ا أن الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر        إذ تأخذ يف االعتبار   و  

 /كـانون األول   ٣ إىل   ١قـد يف نـريويب يف الفتـرة مـن            بني بلدان اجلنوب، الذي عُ     بالتعاون فيما 
هلـا أن   ينبغـي   بـل و    تؤّديـه،  ذكر الدور اإلجيايب الـذي ميكـن للربملانـات أن         ت ، مل ٢٠٠٩ديسمرب  
  وجعله أكثر كفاءة، التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل تنمية تؤّديه،

 عـامل تـسوده     على أن التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي يف             وإذ تشدِّد   
 حقيق التنمية املستدامة يف البلدان الناميـة، نظـراً     ت مضى لت   أصبحا أكثر أمهية من أي وق      العوملة
يـة، الـيت تـشكل      مايـة البيئ  احل و ، والتقـدم االجتمـاعي    ، التنميـة االقتـصادية     الترابط القائم بـني    إىل

  ، يعزز بعضها بعضاًأهدافاً مترابطة 
ــ   ــدان ذكِّروإذ ت ــأن لبل ــدد اجل  ب ــوب ع ــصص النجــاح  اًن ــن ق ــضل املمارســات و ، م  ،أف
 حـدث  أالـذي  البالغ الصغر تمويل  كال حتديات التنمية الرئيسية،     مواجهةس املستفادة يف    والدرو
   مثل بنغالديش، ،من البلدانالعديد  يف اً عميق جمتمعياًحتوالً

ربنـامج  ل  اخلاصـة وحـدة ال (حـافالً  اً بـني بلـدان اجلنـوب تارخيـ     فيمالتعاونل  أنوإذ تعي   
 اً، ودور)الـسبعينات أواخـر  يف  ب املنـشأة ني بلـدان اجلنـو  األمم املتحدة اإلمنائي للتعـاون فيمـا بـ      

   يف البلدان النامية، جوهرياً يؤّديه
ــها واقتناعــاً   ــأن املنظمــات داخــل منظومــة األمــم املتحــدة    من ــل،ب  عــضويتها ل نظــراً متث
 ودعـم وتعزيـز التعـاون فيمـا بـني      فـز حلأدوات أساسية    السياسي،   ا واستقالهل ها،يادح و العاملية،
  اجلنوب، بلدان 
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 يف توافـق آراء مـونتريي،       دَّد إىل أن التمويل من أجل التنمية، على النحو احمل         وإذ تشري   
، الـدين  وختفيـف  منائيـة  اإلةساعداملـ   مـن االستفادة من مجيع املوارد املتاحـة، لـيس فقـط        ب يقضي

 ،ت األجنبيـة  واالسـتثمارا ،مـن املـوارد احملليـة، والتجـارة العادلـة     املتـاح  التمويـل  مـن    أيـضاً  إمناو
  تتمِّم بعضها بعضاً، مواردها والتحويالت املالية، وكلّ

مـن  تدفقات املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مـن مـسامهني            املتزايد ل جم   باحل حتيط علماً  وإذ  
ــوب  ــدان اجلنـ ــظ، وبلـ ــدم تالحـ ــوفر م عـ ــاملة تـ ــات شـ ــا  علومـ ــصول عليهـ ــسهل احلـ ــشأن  يـ  بـ

  التدفقات،  هذه
تعزيـز  بة  كفيلـ  معايري وقواعد وأطر تنظيمية       لوضع  حاجة مثة  أن وإذ تأخذ يف االعتبار     

 ات املـساعدة يات جلمـع املعلومـات عـن تـدفق     منهج عنالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، فضالً 
  ، األخرىفيما بني بلدان اجلنوب وأشكال التعاون 

 ، واألفـــراد، أن القطـــاع اخلـــاص، واجلهـــات الفاعلـــة يف اجملتمـــع املـــدين وإذ تالحـــظ  
  ، يف جمال التعاون فيما بني بلدان اجلنوبنشط بدور جديد وعونيضطل

  إحـراز  دون لـن يكـون ممكنـاً   أن حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً      وإذ تؤكد   
  تقدم يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، 

  احلكوميـة  غـري شبكاتالـ نشط وناجح يف بناء تضطلع بدور على أن املرأة    دوإذ تشدِّ   
 االقتـصادية واالجتماعيـة      الـشواغل   ومعاجلـة  احتـسني وضـعه    مـن أجـل      فيما بني بلدان اجلنـوب    

  ، الرئيسيةوالبيئية والسياسية 
شمل يـ  كـبري ل إىل حد قد اتَّسعلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ا برنامج أن   وإذ تالحظ   

ــتقين    ــصادي وال ــاون االقت ــط التع ــيس فق ــا، ول ــضاًإمن ــصحةيد،حلكــم الرشــ  ا أي  ومكافحــة ، وال
  ، عرب احلدود الوطنيةهتديدات األمن املسائل البيئية، واألمراض، و

 بـني بلـدان اجلنـوب        فيمـا   أن برامج بناء القدرات يف إطار التعاون       كذلك وإذ تالحظ   
   يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،  كبرياًقد أسهمت إسهاماً

 احلكـم   إمهـال ضـعف   ان املاحنـة متيـل إىل        بعـض البلـد    لكـون  قلـق شـديد    وإذ يساورها   
   مواردها الطبيعية، للحصول علىالدميقراطي يف البلدان املستفيدة 

ــظ   ــدان أن الوإذ تالحـ ــة بلـ ــضاء يف م املاحنـ ــدان    األعـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ نظمـ
تقـدمي املـساعدة     قـد أقامـت شـراكات مـع بلـدان ناميـة متوسـطة الـدخل مـن أجـل                      االقتصادي

  ، ألقل البلدان منواًية اإلمنائ
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هـو أن بلـدان     ملبدأ الذي يقوم عليه التعاون اإلمنائي الثالثي         أن ا  إذ تضع يف اعتبارها   و  
لالسـتجابة الحتياجـات ومـشاكل        أفـضل  موضـع  هـي يف  ،  يف طور النمو   ال تزال اجلنوب، اليت   

    وتتمتع باخلربات ذات الصلة هلذا الغرض،البلدان النامية األخرى،
كـون أكثـر فعاليـة مـن     تبـرامج التعـاون اإلمنـائي الثالثـي ميكـن أن           علـى أن     دوإذ تشدِّ   

   ،حيث التكلفة
التغلـب،  ب كفيلـة  عمليـة أساسـية      إمنـا هـو   أن التكامـل اإلقليمـي       وإذ تضع يف اعتبارها     

 الـيت   ، واالجتماعيـة  ، واالقتـصادية  واملاديـة،  الـسياسية،    عن طريق اتفاق مشترك، علـى احلـواجز       
 التجــارة توسُّــعمــو االقتــصادي، والن ُيفــضي إىل تعــاون عــن جرياهنــا، وبتعزيــز ن تفــصل البلــدا
 وتغـري املنـاخ، والوقايـة       ، العامة اإلقليمية  نافعاملو، وإدارة املوارد املشتركة     اإلقليمينيواالستثمار  

  من الكوارث، 
ضطلع  أن املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة تــ صوص علــىيف هــذا اخلــ وإذ تــشدِّد  

 لألمـم   تَعدُّ جهـات شـريكة هامـة       و ،وبناء السالم ،   وحفظ السالم  رتاعات،يف منع ال    بارز وربد
  م واألمن الدوليني، املتحدة يف تعزيز السال

ــ   ــضاًشدِّدوإذ ت ــدان اجلنــوب    والتكامــل أن التعــاون علــى أي ىل إ يتمِّمــان فيمــا بــني بل
 التكامــل اإلقليمــي بــني أيــضاًوحيققــان  الـشمال واجلنــوب،   بلــدان بــني فيمــالتعــاوناكــبري  حـد 

  البلدان النامية، 
الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل     ك املبـادرات اإلقليميـة    يف اعتبارها أن مـن شـأن    وإذ تضع   

 األفريقيــة، وخطــة منطقــة -، والــشراكة اجلديــدة لالســتراتيجية اآلســيوية )نيبــاد(فريقيــا أتنميــة 
 ، والدميقراطيـة  ، التنميـة  مواجهـة حتـديات   يف   تعزيـز التعـاون اإلقليمـي        أن تواصل  ،احمليط اهلادئ 

   والتحديات األمنية، احلكم الرشيد،و
 مجيـع   علـى اعتبـار أن    للتكامـل اإلقليمـي     وحيد   أنه ال ميكن فرض أي منوذج        وإذ تعي   

 حتديـد   باإلمكـان  وإن كـان  ،   مصاحل وظروف معينـة    استراتيجيات التكامل جيب أن تتكيف مع     
   أو تعززها، التكامل عملياتوق العامة اليت تعيزاتامل

  التعـاون  نميـة  دعـم وت   وحكومات بلدان الشمال واجلنـوب إىل       برملانات دعوت  - ١  
ــا ة هامـــة لتحقيـــق األهـــداف   أدا ذلـــك بـــني بلـــدان اجلنـــوب والتعـــاون الثالثـــي بوصـــف  فيمـ

  لأللفية؛  اإلمنائية
ــشمال إىل     برملانــات تــدعو  - ٢   ــات بلــدان اجلنــوب وال  براجمهــامواءمــة وحكوم

  بني بلدان اجلنوب مع األهداف اإلمنائية لأللفية؛   فيماونلتعال
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 مـــن أن األمـــوال  علـــى التـــيقُّننـــوباجل  بلـــدان برملانـــات وحكومـــاتحتـــث  - ٣  
مــن  بفعاليــةستخدم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ُتــب  والقطاعــات ذات الــصلةربامجلــاملخصــصة ل

  هذه الربامج؛ أجل 
 القمــة  مــؤمتراتتنفيــذ نتــائجإىل نــوب اجل  بلــدان برملانــات وحكومــاتتــدعو  - ٤  
  ؛ لبلدان اجلنوباملتعاقبة 
بادرات تـشريعية   مىل اختاذ   إ  بلدان اجلنوب  كومات وح  برملانات كذلك تدعو  - ٥  

تحقيــق األهــداف ل تعزيــزاً بــني بلــدان اجلنــوب  فيمــالــدعم جهــود التعــاوندرات أخــرى امبــأو 
  اإلمنائية لأللفية؛ 

 املعونـة  تدفقات ملانات واحلكومات املاحنة، باإلضافة إىل الرب بأن تسهم توصي  - ٦  
يف صندوق األمم املتحدة للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب              الثنائية واملتعددة األطراف   التقليدية
   فيما بني بلدان اجلنوب؛  واملبادرات التمويل الكايف للمشاريعيف كفالة
 وثـائق األمـم   كفالـة أن تتـضمَّن    حكوماهتـا  تطلب إىل  أن    على  الربملانات حتث  - ٧  
الـدور اهلـام    ب الواجـب    التنويـه  ، يف املـستقبل،    بـني بلـدان اجلنـوب       فيمـا  التعاونب املتعلقةاملتحدة  
   يف تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وجعله أكثر كفاءة؛  تؤديهلربملانات أنل  ينبغيالذي

لعاملية األخرى، إىل إنـشاء آليـة        مع املؤسسات ا   بالتعاون األمم املتحدة،    تدعو  - ٨  
اجملتمـع الـدويل   عنـها   أعلـن االلتزامـات الـيت     ب الوفـاء  ومناقشة وتقييم التقدم احملـرز و      رصدفعالة ل 
أن تكـون    وكفالـة  بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي مـن أجـل التنميـة،                   فيما تعاونلل اًدعم

   حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ موجَّهة
نـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        كرب األمم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة،         تدعو  - ٩  

ــة التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب مــن خــالل حتــسني       ــز كفــاءة وفعالي ــاد، إىل تعزي واألونكت
،  املعنيَّــة هبــذا التعــاون   خمتلــف املؤســسات واملبــادرات واملبــادئ التوجيهيــة    رشــيدالتنــسيق وت

  ألمم املتحدة؛ سيما داخل منظومة ا الو
هـام   جـزء    إىل كفالـة أن ُيـستخدم      الـشمال     بلـدان   برملانات وحكومات  تدعو  - ١٠  

  تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛ لمن املساعدة اإلمنائية 
مـن  هـام   جـزء  رصـد  ا حكوماهت إىل الشمال بلدان برملانات  بأن تطلب  توصي  - ١١  

 أكثـر فعاليـة مـن حيـث     ا كوهن فضالً عن ،  يتية آلليات التعاون الثالثي ال     اإلمنائية الرمس  هتاساعدم
  ؛ اارساهتمم وأفضل ا تبادل خرباهت اليت حققت جناحاً املاحنة اجلنوببلدانل تتيحالتكلفة، 
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ارسـات جيـدة   مم علـى وضـع   بلدان اجلنـوب املاحنـة  كومات  ح برملانات و  حتث  - ١٢  
يف ،  يف االعتبـار   بـني بلـدان اجلنـوب، مـع األخـذ            تعاون فيمـا  بشأن املساعدة اإلمنائية الرمسية وال    

   عمل أكرا؛ برنامج، إعالن باريس بشأن فعالية املعونة ومجلة أمور
 لـصاحل  قيَّـدة  التخلـي عـن املعونـة امل   إىل بلدان اجلنـوب املاحنـة   كومات  ح تدعو  - ١٣  
 مــع مــشىتلقيــة وتت احتياجــات البلــدان امل احلــسبان يف متامــاًالــدعم تأخــذأخــرى مــن أشــكال 

   الوطنية؛ منائية اإلااستراتيجياهت
إىل وضع معاملـة     ان املاحنة واملستفيدة  كومات البلد حوبرملانات   كذلك تدعو  - ١٤  

بشأن تدفقات املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة بـني بلـدان الـشمال واجلنـوب            حماسبية متسقة وشفافة  
 املـسامهات العينيـة     ومنـها ،  اون األخـرى  وفيما بني بلـدان اجلنـوب علـى الـسواء، وأشـكال التعـ             

  ؛ موارد املعرفة و املشتركةواملوارد الطبيعية
 أنـشطتها يف     بلـدان الـشمال واجلنـوب الرقابـة علـى          رملانـات ب  بأن تزيد  توصي  - ١٥  

  جمال التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛ 
إلشـــراف علـــى تنفيـــذ ا آليـــات تعزيـــز بلـــدان اجلنـــوب برملانـــات  إىلتطلـــب  - ١٦  
 بوجـه خـاص   خلطط وبرامج التنمية واالتفاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تركـز   اتاحلكوم

  على األهداف اإلمنائية لأللفية؛ 
ــدعو  - ١٧   ــنُ إىل نــوب اجل  بلــدان برملانــات وحكومــاتت ــة تطبيــق ال هج حتليــل كيفي

ــدان اجلنــوب   فيمــا ــشأنبــني بل ــةمــسائل  ب ــة،التنمي ــيت  ار تكــر وكيفي ــسياسات واملــشاريع ال  ال
يف  ، وذلـك للتعجيـل    لحد من الفقر يف بعض البلـدان الناميـة يف أمـاكن أخـرى             ل أحرزت جناحاً 

  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ 
 جولـة سـاو بـاولو       إىل إهنـاء  نـوب   بلـدان اجل   برملانـات وحكومـات      تدعو أيضاً   - ١٨  

 الكفيلــةات التجاريــة فيمــا بــني البلــدان الناميــة،   لألفــضليالعــامليالنظــام ب  املتعلقــةمفاوضــاتلل
  ؛  كبرية إضافيةجتارية تدفقات بإنتاج

إتاحـة    إىل وضـع االمتثـال   م يف   جتـد نفـسها    الشمال واجلنوب اليت     بلدان دعوت  - ١٩  
 إىل األســواق دون رســوم مجركيــة أو حــصص صادرات مــن أقــل البلــدان منــواًوصــول مجيــع الــ
 غطيهــا حاليــاًي الــيت ات اجلمركيــة التعريفــبنــود يف املائــة مــن ٣  الـــ نــسبةيــشملمفروضــة، مبــا 

  ؛ ) األسلحةفيما عدا (البنود التعريفية استثناء
تبـادل اآلراء  منتـديات  حتـسني  إىل  بلـدان اجلنـوب   برملانات وحكومـات     تدعو  - ٢٠  

سـتثمارات  وااليـة   تـدفقات التجار  ال التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب، و       بشأنبني البلدان النامية    
   من أجل تنسيق أعماهلا يف هذه اجملاالت؛ ،املباشرة
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ــشجع  - ٢١   ــات وحكومــات  ت ــى إتاحــة    برملان ــشمال عل ــدان ال ــادرة”بل ــة مب  املعون
  تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ سعياً ل “ التجارةلصاحل

 املؤسـسات   حكوماهتـا علـى حـث       إىل تـشجيع    الـشمال  ت بلـدان   برملانا تدعو  - ٢٢  
 وتعزيـز   علـى وضـع    التنمية اإلقليميـة،     مصارفمؤسسات بريتون وودز و   كتعددة األطراف،   امل

   بني بلدان اجلنوب؛  فيماتنفيذ الربامج اليت تشجع التجارة واالستثمار
مــن أجــل  العمــل بنــشاط  علــىنــوباجل برملانــات وحكومــات بلــدان تــشجع  - ٢٣  

 بيئـة اسـتثمار     ، مـن خـالل كفالـة      جلنـوب  بـني بلـدان ا      ونقـل التكنولوجيـا فيمـا       االستثمار عزيزت
   األمن القانوين؛ يعزز تكاليف املعامالت وحيّد من مبا ومستقرة، مأمونة

 فيمـا بـني   إىل تقدمي دعـم نـشط إىل الـشبكات غـري احلكوميـة         الربملانات   تدعو  - ٢٤  
 االقتــصادية  الــشواغل ومعاجلــةنحتــسني وضـعه مــن أجــل الــيت أنــشأهتا النـساء  ، بلـدان اجلنــوب 

  ؛ الرئيسيةواالجتماعية والبيئية والسياسية 
 ادعمهــإىل زيــادة  علــى حــد ســواءنــوب اجلشمال والــ  برملانــات بلــداندعوتــ  - ٢٥  

 ني اإلقليمــي والتعــاونلمنظمــات اإلقليميــة مــن أجــل تعزيــز التكامــل ل التابعــةربملانيــة الللــهياكل 
   لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ الزمنيال

  يف مـصارف التنميـة اإلقليميـة     عـادة رمسلـة     إىل إ ملانـات واحلكومـات      الرب تدعو  - ٢٦  
   إنشاء أو تطوير صناديق التنمية اإلقليمية؛ علىلمساعدة ل ب اجلنوبلدان

 قليمـي  التعـاون اإل   تنميـة   إىل نـوب اجل  بلـدان  كومـات ح برملانـات و   اً أيض تدعو  - ٢٧  
 املـوارد املائيـة واألصـول       ومنـها قليميـة،    بني بلدان اجلنوب من أجل إدارة املنـافع العامـة اإل           فيما
العـابرة   العابرة للحدود أو احملميات الطبيعيـة ومـوارد الطاقـة            حواض احلرجية األك يكولوجيةاإل

   ؛ أكثر فعاليةعلى حنو ومكافحة األمراض للحدود
ــشجِّ  - ٢٨   ــة عتـ ــة والوطنيـ ــات اإلقليميـ ــى  الربملانـ ــوب علـ ــدان اجلنـ ــضاع  يف بلـ  إخـ
ــ ــة    عــن  للمــساءلة احكوماهت ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــة إىل حتقي ــات عــربجهودهــا الرامي  آلي

  ؛ هبذا الشأن القدرة الرقابية هلذه الربملانات  تعزَّزالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وتطلب أن
علـى  الـشروع   و ،تعزيـز على   الربملانات اإلقليمية ودون اإلقليمية      أيضاً تشجع  - ٢٩  
  بـــشأن اســـتراتيجيات ومبـــادرات التعـــاونات وأفـــضل املمارســـاتيف تبـــادل املعلومـــ ،الفـــور
 اتــسهيل مثــل هــذإىل  احلكومــات  كــذلكدعوتــبــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي، و فيمــا

  التعاون مع الربملانات الوطنية ومنظومة األمم املتحدة؛ بالتبادل 
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وماهتـا بالتزاماهتـا     برملانات البلدان املاحنة يف الشمال على كفالة وفاء حك         حتث  - ٣٠  
املرتبطة باملساعدة اإلمنائية الرمسية، رغم األزمـة االقتـصادية، نظـراً ألمهيـة تـدفقات املعونـة الـيت                   

  ميكن التنبؤ هبا، من أجل حتقيق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛
كومـات  إجـراءات احل  إلشراف على تنفيـذ هـذا القـرار و         على ا   الربملانات حتث  - ٣١  

ــة إىل ــم املتحــدة الرفيعــ   ت اهلادف ــة األم ــذ توصــيات جلن ــستوى ةنفي ــة امل ــني  ب املعني ــاون فيمــا ب التع
  .اجلنوب بلدان
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 ســيما وال املنظمــة، للجرميــة العامليــة املكافحــة يف املــشتركة واملــسؤولية التعــاون    
 باألشـــخاصاالجتـــار و باألســـلحة املـــشروع غـــرياالجتـــار و باملخـــدراتاالجتـــار 
 احلدود عرب هابواإلر

  
   *اآلراء بتوافق الدويل الربملاين لالحتاد ١٢٢ اجلمعية اعتمدته قرار    
 ) ٢٠١٠بريل أ/نيسان ١بانكوك، (    

  
 اين الدويل، لالحتاد الربمل١٢٢إن اجلمعية 

 اإلجيابيـة  التقـدم  نـواحي  مـن  العديـد  تعزيـز  إىل تـؤدي  العوملـة  أن حـني  يف أنه تدرك إذ  
 املنظمـة  اجلرميـة  تيـسري  يف يتمثـل  سـلبيا،  تـأثريا  أيـضا  هلـا  فإن احلدود، وفتح الدول بني والترابط
ــابرة ــة، للحــدود الع ــيما وال الوطني ــار س ــار و باملخــدرات االجت ــرياالجت ــشروع غ ــلحةبا امل  ألس

ــستوجب ذلــك وأن األمــوال، وغــسل احلــدود عــرب واإلرهــاب باألشــخاصاالجتــار و ــذ ي  تنفي
 ، الصلةذات واحمللية الدولية القانونية الصكوك

 األمــم اتفاقيــة العتمــاد العاشــرة الــسنوية الــذكرى ميثــل ٢٠١٠ عــام أن إىل تــشري وإذ  
 وقمـع  منـع  إىل الرامـي  وبروتوكوهلـا  الوطنيـة  للحـدود  العـابرة  املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحـة  املتحدة
  عليه، واملعاقبة واألطفال، النساء وخباصة باألشخاصاالجتار 

 كــانون  ١٨ املــؤرخ  ٦٣/١٩٤ املتحــدة  لألمــم  العامــة  اجلمعيــة  قــرار  إىل تــشري  وإذ  
 وقــرار )باألشــخاص االجتــار ملكافحــة املبذولــة اجلهــود تنــسيق حتــسني( ٢٠٠٨ ديــسمرب/األول
 النـساء  وخباصـة  باألشـخاص االجتـار   ( ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٧ املؤرخ ناإلنسا حقوق جملس

  ،)واألطفال

 تـــاون، كيـــب( الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد ١١٨ اجلمعيـــة قـــرار إىل أيـــضا تـــشري وإذ  
 واألمــن الــوطين األمــن بــني التــوازن حتقيــق إىل التوصــل يف الربملانــات دور بــشأن ،)٢٠٠٨
 للدميقراطية، التهديد تفادي ويف الفردية، واحلريات اإلنساين

 الربملــاين االحتــاد اعتمــدها والــيت اإلرهــاب مبكافحــة املتعلقــة القــرارات إىلوإذ تــشري   
ــدويل ــؤمتره يف ال ــانتياغو( ١٠٨ م ــه )٢٠٠٣ شــيلي، دي س ــف،( ١١١ ومجعيات  )٢٠٠٤ جني

 ،)٢٠٠٧ بايل،( ١١٦ و )٢٠٠٦ جنيف،( ١١٥ و

 أحنـاء  يف الرئيـسية  املـشروعة  غـري  األنـشطة  أحـد  هـو  باملخدرات االجتار    أن تدرك وإذ  
 
  

املــساواة بــني ” مــن املنطــوق فيمــا خيــص مفهــوم  ٨ علــى الفقــرة هأعــرب وفــد مجهوريــة إيــران اإلســالمية عــن حتفظــ   *  
 .“اجلنسني
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ــامل، ــه الع ــشكل وأن ــدا ي ــاملي، للمجتمــع خطــريا هتدي ــه الع ــاقم حــني وأن  اســتخدام بإســاءة يتف
 ضـارا  تـأثريا  أيـضا  يـؤثر  إنـه  بـل  فقط، وسالمته العامل باستقرار ضارا يكون ال فإنه املخدرات،

 التنميـة  خطـط  ويعرقـل  بأسـره،  تمـع واجمل احملليـة  واجملتمعـات  العـائالت  وأمـن  البـشر  صـحة  على
  البلدان، خمتلف يف لأللفية اإلمنائية األهداف وحتقيق

ــها واقتناعــا   ــة للمكافحــة تبــذل جهــود أي بــأن من  املنتجــة باملخــدرات لالجتــار الفعال
 اهلـدف  ذلـك  وأن الغـرض،  هلـذا  تـزرع  الـيت  األراضـي  ملـساحة  ختفيـضا  تـشمل  أن جيب زراعيا
  ،بديلة حماصيل لزراعة فزحوا برامج تنفيذ يستلزم

 حلقــوق وانتــهاك العبوديــة مــن حــديث شــكل هــو باألشــخاص االجتــار أن تــدرك وإذ  
 واجتاهـات  معينـة  ممارسـات  وأن العـامل،  أحنـاء  يف واألطفـال  والنـساء  الرجال على يؤثر اإلنسان
 ذلككـ  يتهـدده  الـضعيفة  الفئـات  تلـك  رفاه وأن مستمرة، االجتار   ضحايا معاملة وإساءة سلبية

 للحــدود العــابرة املنظمــة اجلرميــة مــن اجلديــدة واألشــكال العــاملي واالقتــصادي املــايل التراجــع
  الوطنية،

 حيقــق ممــا املنظمــة، اجلرميــة شــبكات تيــسره مــا كــثريا املهــاجرين هتريــب بــأن تقــر وإذ  
 خطــرية شخــصية ملخــاطر النظــاميني غــري املهــاجرين يعــرض بينمــا للمهــربني ضــخمة أرباحــا
  باألشخاص، جتارالل عرضة موجيعله

 املنظمـة،  اجلرميـة  أشـكال  مـن  وغـريه  والفساد باملخدرات، االجتار   بني بالصلة تقر وإذ  
 العــابر واإلرهــاب ،احلاســوبية واجلرميــة باألســلحة،االجتــار و باألشــخاص، االجتــار بينــها ومــن

  .اإلرهاب ومتويل األموال، وغسل الوطنية، للحدود

 ،اتالرتاعـ   إثـارة  يف يـساهم  باألسـلحة  املـشروع  غري االجتار   أن االعتبار يف تأخذ وإذ  
 واألمــن والــسالمة الــسلم يقــوض فإنــه وبــذلك واإلرهــاب، واجلرميــة، األشــخاص، وتــشرد
  العامليني،

ــشري     كــانون ٢ املــؤرخ ٦٤/٤٨إىل أن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف قرارهــا     وإذ ت
 بـشأن معاهـدة جتـارة األسـلحة مـن           ٢٠١٢ يف عـام      قررت عقد مـؤمتر دويل     ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 أجل إعداد صك ملزم قانونا بشأن أعلى املعايري الدولية املشتركة املمكنة لنقل األسلحة التقليدية، 

 هتديـدا  متثـل  ال تزال  الوطنية للحدود العابر اإلرهاب ظاهرة أن اعتبارها يف تضع وإذ  
 واالســتقرار الــسياسية املؤســسات علــى خطــرا متثــل وال تــزال العــامل، يف واألمــن للــسلم كــبريا

  األمم، ورفاه االقتصادي



A/65/89  
 

10-44646 21 
 

 القـضائية  والـسلطات  القانون إنفاذ سلطات تواجهها اليت الكبرية بالتهديدات تقر وإذ  
ــصدي يف ــة للوســائل الت ــتغري الدائم ــيت ال ــستخدمها ال ــة املنظمــات ت ــابرة اإلجرامي  للحــدود الع

ــة، ــها ومــن الوطني ــاد بين ــت، أســاليب خداماســت ازدي ــاملي والنظــام اإلنترن ــد الع ــع، لتحدي  املواق
  ومقاضاهتا، اكتشافها لتجنب اجلغرافية، املعلومات نظم من وغريمها

ــدر وإذ   ــة األدوار تق ــيت اإلجيابي ــوم ال ــا يق ــاين االحتــاد هب ــدويل الربمل  غــري واملنظمــات ال
 املنظمـة،  اجلرميـة  مكافحـة  أجـل  من املشتركة الربملانية األنشطة يف الدولية واملنظمات احلكومية

 العـابر  اإلرهـاب  ومكافحـة  اإلرهـاب  متويـل  ملكافحـة  صـارمة  تشريعية تدابري صياغة وضع مثل
ــواردة الربملانيــة التــدابري وتنفيــذ الوطنيــة، للحــدود  الربملــاين االحتــاد بــني املــشترك املنــشور يف ال
 :باألشـخاص  االجتار   مكافحة بعنوان واجلرمية، باملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب الدويل
  للربملانيني، دليل

 يف األعـضاء  للربملانـات  الواضـح  وااللتـزام  القـوي  التـصميم تؤكد تأكيدا تاما      - ١  
 باملخـدرات،  املتـصلة  األخـرى  والتدابري واللوائح القوانني وتنسيق بتقوية الدويل الربملاين االحتاد

 الــدويل، التعــاون إطــار يف باملخــدرات،الجتــار  املكافحــة قــوي إقليمــي تعــاون إىل والــسعي
 إنفــاذ لــسلطات التقنيــة القــدرة ولتحــسني باملخــدرات، املتعلقــة الدوليــة القانونيــة وبالــصكوك

  القضائية؛ والسلطات القانون
 الــدويل الربملــاين االحتــاد يف األعــضاء للربملانــات القــوي التــصميمتعيــد تأكيــد   - ٢  

 وهتيـب  الوطنيـة،  للحـدود  العـابرة  املنظمة واجلرمية الفساد مكافحة جمال يف القوانني تقوية على
 الفـساد  ملكافحـة  املتحدة األمم اتفاقية على التصديق يف تنظر أن بعد ذلك تفعل مل اليت بالدول
 هبمــا، امللحقــة والربوتوكــوالت الوطنيــة عــرب املنظمــة اجلرميــة ملكافحــة املتحــدة األمــم واتفاقيــة

   تاما؛ تنفيذا أحكامها تنفذ وأن أولوية، ذات مسألة باعتبارها إليهما، االنضمام أو
 القـوانني  جوانـب  مجيـع  تكـون  أن بـضمان  الراسـخ  التزامهـا  تأكيدتعيد أيضا     - ٣  
 األمــم ميثــاق ومبــادئ أغــراض مــع تامــة بــصورة متوافقــة املنظمــة واجلرميــة باملخــدرات املتعلقــة
   اإلنسان؛ قوقحل العاملي واإلعالن الدويل والقانون املتحدة

 واإلنتـاج  الزراعـة  ملكافحـة  اجلهـود  بتكثيف الراسخ التزامها تأكيدتعيد أيضا     - ٤  
 املخـدرة  للمـواد  املـشروع  غـري  والتوزيـع االجتـار   و والنقـل  االسـتعمال  وإسـاءة  والبيـع  والتصنيع

ــؤثرات ــة، واملـ ــة العقليـ ــن وخاصـ ــايني اهلريويـ ــشتقاهتما، والكوكـ ــشطات ومـ ــن واملنـ ــوع مـ  نـ
 واملستحــــضرات األدويــــة اســــتخدام وإســــاءة الكيميائيــــة، الــــسالئف وحتويــــل امني،األمفيتــــ

 وشـامل  متـوازن  هنـج  طريـق  عـن  باملخـدرات،  املتـصلة  اإلجرامية األنشطة وكذلك الصيدالنية،
   اجلنسانية؛ الفروق ويراعي ومستدام
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 االجتـــار ملكافحـــة للتعـــاون وآليـــات شـــراكات وتقويـــة تطـــوير علـــىتوافـــق   - ٥  
 فعالـة  اآلليات تلك تكون أن ضمان وعلى والثنائية، واإلقليمية الدولية دُعالُص على تباملخدرا

  أهدافها؛ حتقق وأن
 يف واخلـربات  املمارسات أفضل لتبادل املشتركة الربملانية اجلهود تكثيفتقرر    - ٦  
 سكوتتمـ  الدوليـة  املعـايري  مـع  تتفـق  الـيت  الوطنيـة  القـوانني  ووضـع  باملخـدرات  االجتار   مكافحة
   القانون؛ بسيادة

 أن زراعيــا املنتجــة املخــدرات فيهــا وتــستهلك تــصنع الــيت البلــدان إىلتطلــب   - ٧  
 علــى تــشجيعهم أجــل مــن املعنــيني للمـزارعني  للمــساعدة بــرامج وتنفيــذ وضــع بغــرض تتعـاون 
   اقتصاديا؛ لالستمرار قابلة ظروف يف بديلة حماصيل زراعة إىل التحول

ــ الربملانـــاتتـــشجع   - ٨   ــيم ىعلـ  مجيـــع يف اجلنـــسني بـــني املـــساواة شـــواغل تعمـ
 )ورصــدها وإنفاذهــا وامليزانيــات القــوانني صــياغة بينــها ومــن( الرقابــة وممارســات التــشريعات

 والطبيـة  القانونيـة  املـساعدة  وتـوفري  اإلسـاءة  أشـكال  مجيـع  مـن  واألطفـال  النـساء  محاية لضمان
  هلم؛ املساعدة أشكال وسائر

 وتقويـة  حتـسني  ضمان إىل الدويل الربملاين االحتاد يف األعضاء الربملاناتتدعو    - ٩  
 مكافحـة  هبـم  املنوط للوكالء التقنية املساعدة تقدمي طريق عن الدويل التعاون وتدابري إجراءات
  املنظمة؛ اجلرمية

ــاد يف األعـــضاء الربملانـــات إىلتطلـــب   - ١٠   ــوار تعزيـــز الـــدويل الربملـــاين االحتـ  احلـ
ــسيق رتطــوي بغــرض والتعــاون ــة اجلهــود وتن ــاج ملكافحــة املبذول  املــشروعة غــري املخــدرات إنت
 أن مالحظـة  مـع  األدويـة،  استخدام وإساءة فيها،االجتار  و استخدامها وإساءة املزيفة، واألدوية
 عـن  متييزهـا  بالكـاد  ميكـن  وعبوات أدوية إنتاج من املزيفني متكن احملسنة التكنولوجية القدرات
  األصلي؛ املنتج

 الــضوابط إحكــام علــى منــها كــل حكومــات حتــث أن الربملانــات إىلتطلــب   - ١١  
  أراضيها؛ عرب متر اليت السلع على

 الـضرييب  اإلعفاء دعم على الدويل الربملاين االحتاد يف األعضاء الربملاناتحتث    - ١٢  
 يف البديلــة اإلمنائيــة املــشاريع تنتجهــا أو تزرعهــا الــيت املنتجــات خيــص فيمــا احلــوافز مــن وغــريه
 القطــاع وشــركات ولألفــراد املــشروعة، ريغــ املخــدرات إلنتــاج ســابقا مكرســة كانــت أراض
 امتثـاال  املخـدرات،  علـى  الـسيطرة  أنـشطة  مـن  غريها أو املشاريع تلك يف يسامهون ممن اخلاص
   املخدرات؛ خطر ملكافحة حوافز باعتبارها العاملية، التجارة منظمة ولوائح لقواعد
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ــشجع   - ١٣   ــاتالربملات ــاين االحتــاد يف األعــضاء ن ــدويل الربمل ــى ال ــم عل ــود دع  اجله
 حيثمـا  الـصدد  هذا يف الوطنية القوانني وتقوية باألسلحة، املشروع غري االجتار   ملكافحة الوطنية
   مالئما؛ ذلك كان

 الـدعم  تقـدمي  علـى  أيـضا  الدويل الربملاين االحتاد يف األعضاء الربملاناتتشجع    - ١٤  
 وتـصدير  السـترياد  مـشتركة  دوليـة  معـايري  يقـرر  قانونـا  وملـزم  شامل صك وضع يف واملشاركة

 االتفاقـات  يف قبـل  مـن  املقـررة  األسـلحة  نقـل  مبـادئ  مـن  باالسـتفادة  التقليدية، األسلحة ونقل
  األسلحة؛ مراقبة جمال يف القائمة األطراف واملتعددة اإلقليمية
 مواءمــة إلمكانيــة جديــة قــشةمنا إجــراء إىل الــدويل الربملــاين االحتــادتــدعو   - ١٥  
 أجـل  مـن  الـسلس  والتعـاون  التوافـق  لـضمان  بلـد  كـل  يف األشخاص يفاالجتار  ب املعنية القوانني
  ؛ األشخاصيف االجتار مكافحة
 أكثـر  تكـون  أن إىل الـدويل  الربملـاين  االحتاد يف األعضاء الربملاناتدعو أيضا   ت  - ١٦  
 يف األطفـال  اسـتغالل  مثـل  االسـتغالل  أشـكال  وسـائر  باألشـخاص  االجتار   مكافحة يف استباقية
 الدوليـة،  املعـايري  مـع  تتفـق  وقـوانني  شـاملة  عمـل  خطـة  وتنفيذ وضع طريق عن اإلباحية، املواد
  واملساعدة؛ واحلماية املكافحة تدابري ذلك ويشمل االستغالل، صور من وغريه االجتار وجترمي

ــات إىلتطلــب   - ١٧   ــاينال االحتــاد يف األعــضاء الربملان ــدويل ربمل ــع أن ال ــوعي ترف  ال
 االجتـار   مكافحـة  يف التعـاون  تعـزز  وأن املـدين،  اجملتمع مع التعاون حتسني بينها من بسبل العام،

 اجلنــسني بــني املــساواة وعــدم الفقــر مثــل للمــشكلة اجلذريــة األســباب تعــاجل وأن باألشــخاص،
 حتـسن  وأن واالقتصادية، عيةاالجتما الفرص إىل واالفتقار اإلنسان حقوق محاية وعدم والقمع
 هبـم  املتجـر  للـضحايا  اإلنـسانية  احلقـوق  علـى  احملافظـة  بـضرورة  املختصة السلطات لدى الوعي

  واألطفال؛ للنساء اخلاصة االحتياجات مراعاة مع وعائالهتم،
ــات إىلتطلــب   - ١٨   ــشجع أن الربملان ــى احلكومــات ت ــشديد عل  دخــول ضــوابط ت
 الـيت  احلكوميـة  غـري  واملنظمات اجلمعيات وأنشطة التبين حاالت رصد وعلى األطفال وخروج
  ؛القُصَّر مع تعمل

ــدويل، الربملــاين االحتــاد يف األعــضاء الربملانــاتتــشجع   - ١٩   ــادئ مــع متاشــيا ال  املب
 مفوضـية  عـن  والـصادرة  بالبشراالجتار  و اإلنسان حبقوق املتعلقة هبا املوصى التوجيهية واملبادئ
 مكافحـة  ومبـادرات  وبـرامج  وسياسـات  قـوانني  أثر لرصد آليات شاءإن لدعم اإلنسان، حقوق
  اإلنسان؛ حقوق علىاالجتار 
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 إنـشاء  طريـق  عـن  باألشخاص، االجتار   ضحايا محاية على أيضا الدولتشجع    - ٢٠  
 والقانونيـة  االجتماعيـة  واملـساعدة  والنفـسية  الـصحية  الرعاية أيضا تشمل التأهيل إلعادة برامج

  ب؛والتدري والتعليم
 التوصـيات  فيـه  األعـضاء  للربملانـات  يوفر أن الدويل الربملاين االحتاد إىلتطلب    - ٢١  
 ولتعــيني باألشــخاص، االجتــار مبكافحــة ُتـــعىن خاصــة برملانيــة جلنــة إلنــشاء املمارســات وأفــضل
 باألشـخاص،  االجتـار    ملكافحـة  وطنيـة  تـدابري  وتنفيـذ  وضـع  لرصـد  منـاظرة  آليـة  أو وطـين  مقرر

  تطبيقها؛ يف الشروع مبجرد بذلك املتصلة الوطنية العمل خطط تنفيذ يموتقي ولرصد
 تكــون أن ضــمان علــى الــدويل الربملــاين االحتــاد يف األعــضاء الربملانــاتحتــث   - ٢٢  

 دوهلـم،  مـن   دولـة  لكـل  الدولية االلتزامات مع متماشية اإلرهاب ملكافحة املتخذة التدابري مجيع
 اإلنـساين  والقـانون  بـالالجئني  املتعلق الدويل والقانون اإلنسان قحلقو الدولية املعايري سيما وال

  اخلصوصية؛ يف الفرد وحق اإلرهاب ضحايا حقوق محاية لضمان وخاصة الدويل،
 ممارسـة  يف تراعـي  أن الـدويل  الربملاين االحتاد يف األعضاء الربملانات إىلتطلب    - ٢٣  
 عرقيـة،  فئـة  أو جنـسية  أو ديـن  بـأي  يرتبط أن ميكن ال اإلرهاب أن والرقابية التشريعية مهامها
 جيــب العوامــل هــذه مــن أي علــى القــائم التنمــيط فــإن ولــذلك كــذلك، يكــون أن ينبغــي وال
  اإلرهاب؛ ملكافحة جهودها يف الوطنية وعرب الوطنية الوكاالت تستخدمه أال

 نظمـــةاأل تقويـــة إىل الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد يف األعـــضاء الربملانـــاتدعو تـــ  - ٢٤  
 غـسل  مكافحـة  بغرض اإلرهاب، متويل لقمع الدولية لالتفاقية وفقا دوهلم من كل يف القانونية
 مــع متماشــية املتخــذة التــدابري مجيــع تكــون أن ولــضمان اإلرهابيــة، األنــشطة ومتويــل األمــوال

  دوهلم؛ من لكل الدولية االلتزامات
ــدول إىلتطلـــب   - ٢٥   ــذ أن الـ ــع تتخـ ــدابري مجيـ ــة التـ ــةمل الالزمـ ــاب، كافحـ  اإلرهـ

 وبتقـــدمي احلــدود،  عـــرب اإلرهابيــة  لألعمــال  أراضـــيها اســتخدام  منــع  طريـــق عــن  وخــصوصا 
  عاجلة؛ بصورة أراضيها يف العدالة إىل األعمال تلك يف تساهم اليت الكيانات أو األشخاص
ــدول إىلتطلـــب   - ٢٦   ــزم أن الـ ــع تلتـ ــرارات جبميـ ــم قـ ــدة األمـ ــات املتحـ  واالتفاقيـ

 وأشــكاله، مظــاهره جبميــع اإلرهــاب ملنــع تــدابري تتخــذ وأن الــصلة، ذات يــةالدول واالتفاقــات
  عليه؛ والقضاء ومكافحته
 اإلرهـاب،  مكافحـة  بـشأن  دويل مـؤمتر  عقد يف النظر إىل املتحدة األممو  تدع  - ٢٧  
 لإلرهـاب،  اجلديـدة  األشـكال  أثر وحتليل الدولية، التعهدات تلبية يف احملرز التقدم تقييم بغرض
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 حقــوق ومعــايري اإلنــسانية املعــايري حقــا تلــيب احلاليــة الوطنيــة التــشريعات كانــت إذا مــا وتقريــر
  الدولية؛ اإلنسان
ــدعو   - ٢٨   ــصديق إىلت ــشامل الت ــى ال ــة عل ــم اتفاقي ــساد، ملكافحــة املتحــدة األم  الف
 مبهامهـا  االتفاقيـة  لتلـك  حديثا أنشئت اليت االستعراض آلية اضطالع دعم إىل الربملانيني وتدعو
  فعال؛ حنو على

 أكثـر  عقوبات على تنص تشريعات اعتماد على أيضا الوطنية الربملاناتحتث    - ٢٩  
 يف والـشفافية  واملـساءلة  الرشـيد  احلكـم  معـايري  تطبيـق  وعلـى  املنظمـة،  واجلرميـة  للفـساد  صرامة

  ؛ الفسادمكافحة بغرض العامة، املؤسسات
 املــالذات ملكافحــة الــدويل لتعــاونا تعزيــز علــى الــدويل الربملــاين االحتــادحتــث   - ٣٠  
 احلـق  وسـقوط  األصـول  ومـصادرة  للمطلـوبني،  الرمسـي  للتـسليم  اتفاقات شكل يف املالية اآلمنة
 مكافحـة  أجـل  مـن  الرشـيد،  واحلكـم  القضائية، املساعدة وتبادل االجتماعية، واجلزاءات فيها،
  ؛ األموالغسل

 بتقيـــيم االضـــطالع إىل لـــدويلا الربملـــاين االحتـــاد يف األعـــضاء الـــدولتـــدعو   - ٣١  
 يف اخنـراطهم  دون احليلولـة  بغـرض  العامـة  املؤسسات عن املسؤولني للموظفني دقيقني وفحص
  الوطنية؛ للحدود العابرة املنظمة باجلرمية تتصل أنشطة

 وأنظمـة  دوائـر  بني فيما سيما ال الدويل، للتعاون حمسَّـنة آليات بإنشاءتوصي    - ٣٢  
ــة فحــةمكا يف االســتخبارات، ــة، اجلرمي ــد الوقــت نفــس ويف املنظم ــى التأكي ــات أن عل  املعلوم

 قـدمت  الـذي  الغـرض  علـى  اسـتخدامها  يقتـصر  أن جيـب  تلك التعاون جهود سياق يف املتبادلة
  بلد؛ لكل اخلاصة الطبيعة ضوء وعلى فحسب أصال أجله من

 املاحنـة  البلـدان  إىل املنـتمني  الدويل الربملاين االحتاد يف األعضاء الربملاناتتدعو    - ٣٣  
 جتـاه  الضعيفة البلدان يف اجلنائية العدالة نظم حتسني إىل الرامية اإلمنائي التعاون برامج تعزيز إىل

  املنظمة؛ اجلرمية
بتقوية وتكثيف مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية لكي توصي أيضا   - ٣٤  

  والظروف االجتماعية واالقتصادية املنصفة؛ حلوال دائمة عن طريق تعزيز حقوق اإلنسان ضعت
 يوفرهـا  الـيت  التقنيـة  واخلـربات  اخلـدمات  مـن  يستفيدوا أن إىل الربملانينيتدعو    - ٣٥  
 متخصـصة،  تدريبيـة  ودورات عمل حلقات يف واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
 العامليـة  واملراقبـة  اجلرمية مبنع املتصلة تاحلاال يف املتحدة لألمم العامة باجلمعية يستعينوا أن وإىل

  . اإلرهابومكافحة للمخدرات
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ــدويل        ــضامن اجملتمــع ال ــز ت ــات يف تعزي ــشيلي يف  مــعدور الربملان  شــعيب هــاييت وت
أعقــاب الكــارثتني الكــبريتني املــدمرتني، واألعمــال العاجلــة املطلوبــة يف مجيــع        

ــة تقيــ      ــدان املعرضــة للكــوارث مــن أجــل حتــسني عملي يم أخطــار الكــوارث  البل
  والوقاية منها والتقليل من أثارها

  
    لالحتاد الربملاين الدويل١٢٢قرار اختذته باإلمجاع اجلمعية الـ     
  )٢٠١٠أبريل / نيسان١بانكوك، (    

  
   لالحتاد الربملاين الدويل، ١٢٢ن اجلمعية الـ إ

ــسلم   ــاخ كالمهــا     إذ ُت ــى أن الكــوارث وتغــري املن ــامي عل ــدليل املتن ــم   بال ــضربان األم ي
واجملتمعات الفقرية بأشد ما يكون، وأن احلد من أخطار الكوارث مـن أجـل التكيـف الفـوري              

   مع تغري املناخ هو خطوة استراتيجية حنو حتقيق التنمية املستدامة،
 أو بـرانس، عاصـمة هـاييت،    هور األخرية أصاب زلزال مدمر بور أنه يف الش  وإذ تدرك   

  ي، مما أدى إىل إحداث أضرار هائلة للبلدين،وضربت هزة أرضية ساحل شيل
يف الزلــزال الــذي حيــاهتم  شــخص فقــدوا ٢٠٠ ٠٠٠ أيــضا أن أكثــر مــن وإذ تــدرك  

مــن دوالر  باليــني ٧,٨أصــاب هــاييت، الــذي تــسبب يف أضــرار وخــسائر بلغــت تقــديراهتا        
والر  باليـــني د٣,٥ باليـــني دوالر أضـــرار ماديـــة و ٤,٣منـــها (دوالرات الواليـــات املتحـــدة 

 هلــاييت اإلمجــايل يف املائــة مــن النــاتج احمللــي  ١٢٠، أو مــا ُيعــادل أكثــر مــن  )خــسائر اقتــصادية
إىل  ١٥بـــ ، وأن اهلــزة األرضــية يف شــيلي تــسببت يف أضــرار وخــسائر قُــدرت  ٢٠٠٩عــام  يف
 يف املائـة مـن النـاتج احمللـي     ١٥ من دوالرات الواليات املتحدة، أو مـا ُيعـادل        دوالر  بليون ٣٠
   لشيلي،مجايلاإل

أن هــاييت، وهــي أفقــر أمــة يف نــصف الكــرة األرضــية الغــريب، تواجــه أيــضا  بــ تقــروإذ   
  مشاكل حادة يف األمن الغذائي كإحدى تبعات الكارثة،

رواح ألبأن تنامي تكرار الكـوارث وشـدهتا وتأثريهـا يـشكل هتديـدا كـبريا                تسلم  وإذ    
  ئية لأللفية،معيشتهم، وعلى حتقيق األهداف اإلمناسبل الناس و
 الطرق املختلفة اليت قد تـؤثر هبـا هـذه الكـوارث علـى كـل بلـد            يف االعتبار  وإذ تأخذ   

وفقا لدرجة ضعفه، إال أهنا مقتنعة بضرورة أن يصل العمـل اإلنـساين الـدويل إىل مجيـع أُولئـك                    
   إغاثة،الذين تأثروا، وأن يأخذ باحلسبان يف الوقت ذاته املبادرات احمللية الرامية إىل تقدمي
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 بأن اقتران األقدار السيئة لغالبية مجيع األشخاص الذين قُتلوا يف الكـوارث،         وإذ تسلم   
مع جمموعة من املخاطر مثـل الفيـضانات والعواصـف املداريـة، وانكـشاف الـسكان أو اجملتمـع                   

  استعداده، كل ذلك ُيسبب الكوارث،احمللي وضعفه وسوء 
كومات يف حاجة ماسة إىل إنشاء أطـر وتـدابري           على أن اجملتمع الدويل واحل     دوإذ تشدّ   

ــة الفقــرية علــى التكيــف مــع تغــري املنــاخ مــع االســتمرار يف       ملــساعدة الــدول واجملتمعــات احمللي
  أن التخفيف من آثار تغري املناخ،االخنراط يف نقاش وتفاوض بش

ــشري   ــه   وإذ ت ــذي اختذت ــة ال ــشأن الكــوارث الطبيعي ــرار ب ة باإلمجــاع اجلمعيــ   إىل أن الق
يقترح أن تـضطلع الـدول بتعزيـز التعـاون يف           ) ٢٠٠٥مانيال،  ( لالحتاد الربملاين الدويل     ١١٢ الـ

، الـذي أيدتـه     ٢٠١٥-٢٠٠٥جهود الوقاية من الكوارث، وإذ ُتسلم بأن إطـار عمـل هيوغـو              
، يـضع األسـاس   ٢٠٠٥ حكومة يف املؤمتر العاملي للحد من الكوارث الذي عقد يف عـام     ١٦٨

احلد من خماطر الكوارث وُيقر على وجه التحديـد احلاجـة إىل تعزيـز دمـج عمليـة       لتنفيذ عملية   
ــتراتيجيات احلاليـــة ملواجهـــة تقلـــب املنـــاخ واملـــستقبلية ملواجهـــة     احلـــد مـــن املخـــاطر يف االسـ

  املناخ، تغري
 علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا الــسلطات الوطنيــة يف هــاييت وشــيلي ملواجهــة    تــثين  - ١  

ق مشاعر التضامن جتاه شعبيهما يف أعقـاب الكارثـة املـدمرة، وتطلـب     الكوارث، وترحب بتدف  
إىل احلكومات زيادة مسامهاهتا يف ذلك وتعزيز التعبئة املتواصـلة للمجتمـع املـدين ألجـل صـاحل                  
تلك البلدان، مع مراعاة االحتياجات اليت أعربت عنها السلطات الـشيلية واهلايتييـة، ويف حالـة                

  اإلضايف املتمثل يف التدمري شبه الكامل للبنية التحتية للبلد؛هاييت، مراعاة التعقيد 
ــة ألن تؤكـــد مـــن جديـــد   - ٢   ــة يف حـــاالت  يتبـــع  علـــى احلاجـ املـــساعدة املقدمـ
 اليت تتلقاها حاليا احلكومة اهلايتيـة، تقـدمي معونـة، مـا دامـت هنـاك ضـرورة لـذلك،               ،الكوارث

ولــة مكتفيــة ذاتيــا وقــادرة علــى تــوفري ألجــل إعــادة إعمــار البلــد علــى املــدى الطويــل وإقامــة د
  ظروف معيشية أفضل لشعبها؛

 احلكومــات إىل اختــاذ تـدابري عاجلــة وهيكليــة علـى حــد ســواء، وذلــك   تـدعو   - ٣  
ار يف جلعل تقييم أخطار الكوارث جزءا ال يتجزأ من عمليـة التخطـيط لإلنعـاش وإعـادة اإلعمـ               

  من الكوارث يف املستقبل؛جل برامج محاية الناس أمرحلة ما بعد الزالزل ومن 
ــع   حتــث  - ٤   ــيم مجي ــى تقي ــا  احلكومــات عل ــة امرافقه ــدارس  العام ــل امل ــة، مث حليوي

 وذلك هبدف جعلها مقاومة للزالزل والفيضانات والعواصف، وجعـل احلـد مـن              واملستشفيات
الفقر ومن مجيع عمليات التخطـيط ووضـع الـربامج        أخطار الكوارث جزءا من عملية احلد من      

  دف إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وحتقيق الرفاهية على املدى الطويل للشعب؛اليت هت
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علـى إيـالء اهتمـام وثيـق حلمايـة النـساء واألطفـال يف               أيـضا    احلكومـات    حتث  - ٥  
حاالت ما بعد وقوع الكوارث، اليت ميكـن أن تتـركهم عرضـة بـشكل خـاص لـسوء املعاملـة،                     

  يف ذلك االجتار؛ مبا
على مواصلة تنسيق أنـشطتها لإلغاثـة وإعـادة اإلعمـار           أيضا  احلكومات   حتث  - ٦  

وحتقيق االنتعاش على الصعيد الدويل، فيما بينها ومع اهليئات اإلنسانية، وعلى اختـاذ إجـراءات            
ملموسة لتعزيز فهم الناس وقدرهتم على معاجلة آثـار تغـري املنـاخ واحلـد مـن أخطـار الكـوارث                  

  تثقيف والتدريب؛عن طريق الوعي العام وال
 مجيــع الربملانــات علــى تعزيــز اإلرادة الــسياسية القويــة وختــصيص  حتــث أيــضا  - ٧  

األموال يف امليزانية لتطوير إطـار قـانوين وطـين يهـدف إىل كفالـة التـآزر بـني احلـد مـن أخطـار                         
الكوارث والتكيف مع تغري املناخ، وبني احلد من أخطار الكـوارث واحلـد مـن الفقـر والتنميـة                    

الـضعفاء املُعرضـني لكـوارث جيولوجيـة        أولئك  الجتماعية واالقتصادية، وذلك حلماية مصاحل      ا
  .ومتصلة باملناخ

  


