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  الدورة اخلامسة والستون
   من جدول األعمال١١٥ و ٦٩ و ٦٥ و ٢٠البنود 

  التنمية املستدامة
  قضايا الشعوب األصلية

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية      
اليت تقـدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت الكـوارث،            

  مبا يف ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصة
        مة األلفيةمتابعة نتائج مؤمتر ق

 موجهــة إىل األمــني العــام مــن ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠رســالة مؤرخــة     
  لبعثة الدائمة لناميبيا لدى األمم املتحدةلالقائم باألعمال بالنيابة 

  
يــشرفين أن أحيــل إلــيكم طيــا، باســم الرئاســة الناميبيــة لالحتــاد الربملــاين الــدويل، نــص     

الحتــاد الربملــاين الــدويل املنعقــدة يف جنيــف يف ل ١٢٣الـــ معيــة ا اجلالوثــائق التاليــة الــيت اعتمــدهت
  : ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٦

 مـن جـدول   ١١٥يف إطار البنـد  (بيان رئاسي بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية        •
 )انظر املرفق األول) (األعمال

 شـارة إمـع   (االستجابة الدوليـة حلـاالت الكـوارث الطبيعيـة          عاجل بشأن   قرار   •
يف إطــار البنــدين ) (إىل الفيــضانات املــدمرة الــيت اجتاحــت باكــستان خاصــة 

 )انظر املرفق الثاين) ( من جدول األعمال٦٩ و ٢٠

ــشياباس   • ــالن تــ ــد  (إعــ ــار البنــ ــال  ٦٥يف إطــ ــدول األعمــ ــن جــ ــر ) ( مــ انظــ
  )الثالث املرفق



A/65/599
 

2 10-67620 
 

ر جلمعيـة العامـة يف إطـا      اتعميم هـذه الرسـالة مـع مرفقاهتـا بوصـفها مـن وثـائق                وأرجو    
  . من جدول األعمال١١٥  و٦٩  و٦٥  و٢٠البنود 

  شانيكا جريوبيم )توقيع(
  قائم باألعمال بالنيابة
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 املوجهــة إىل ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠املرفــق األول للرســالة املؤرخــة      

لبعثـــة الدائمـــة لناميبيـــا لـــدى    لاألمـــني العـــام مـــن القـــائم باألعمـــال بالنيابـــة      
  املتحدة  األمم

  
  ]لفرنسيةإلنكليزية وا با:األصل[

  
 ١٢٣ الــ معيـة   بيان من رئيس اجلمعية بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، أقرته اجل             

  لالحتاد الربملاين الدويل
  

  ٢٠١٠أكتوبر /جنيف، تشرين األول
  

الحتــاد الربملــاين الــدويل املنعقــدة يف ل ١٢٣خــالل اجلمعيــة الـــ حنــن الربملــانيني اجملــتمعني   
متحـدون  : الوفـاء بالوعـد   ”، نرحب بـاإلعالن املعنـون       ٢٠١٠أكتوبر  /ن األول جنيف يف تشري  

، الـذي اعتمــد يف االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى بــشأن      “لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    
  . ٢٠١٠األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي عقدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

 الدويل بالرأي السائد الذي مفاده أن التقدم احملرز حنـو حتقيـق              االحتاد الربملاين  ويعترف  
. ورغم اإلجنازات اهلامة، مازالت أمامنا حتـديات كـبرية        . األهداف اإلمنائية لأللفية جاء متفاوتا    

لـذا يرحــب االحتـاد الربملــاين الــدويل بـالتزام األمــم املتحـدة ودوهلــا األعــضاء بـأن تعطــي أولويــة      
لــى مــدى الــسنوات اخلمــس املقبلــة مــن أجــل ضــمان تنفيــذها علــى   قــصوى هلــذه األهــداف ع

  .السرعة وجه
. املـساءلة يف جمـال التعـاون اإلمنـائي الـدويل          زيـادة   وأيد االحتاد الربملاين الدويل ضـرورة         

وال بد مـن    . وجيب أيضا أن تكون احلكومات مسؤولة عن األهداف اإلمنائية لأللفية يف بلداهنا           
الوطنيــة املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف الربملــان، وذلــك لــيس عــرض ومناقــشة التقــارير 

. إمنــا أيــضا جلعــل الــسعي لتحقيــق األهــداف عمــال وطنيــا شــامال ولــضمان املــساءلة فحــسب، 
ُيكتب النجاح لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـا مل تتـوفر احلوكمـة الرشـيدة علـى الـصعيدين                      ولن

ث مجيـع الربملانـات علـى القيـام بكـل مـا يف وسـعها لوضـع           وحنـ .  علـى الـسواء    الوطين والـدويل  
لتــوفري مزيــد مــن الــدعم ســبل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى رأس جــدول أعماهلــا، وحتديــد  

للجهود املتعلقـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وضـمان وفـاء حكوماهتـا بوعـد حتقيـق األهـداف                     
  .اإلمنائية لأللفية

ين الـدويل بنـشاط مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                 وقد عمل االحتاد الربملا     
وال سيما تلـك املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، وصـحة الطفـل واألم، وفـريوس                
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ل قــّيم يف جمــال مــويــضطلع االحتــاد أيــضا بع. اإليــدز، واالســتدامة البيئيــة/نقــص املناعــة البــشرية
وبوصــفنا شــركاء حيــويني يف اجلهــود العامليــة خلفــض نــسبة . منائيــةاملراقبــة الربملانيــة للمعونــة اإل

تعبئة الربملانـات   على  ، فإننا نتعهد مبواصلة العمل      ٢٠١٥الفقر يف العامل إىل النصف حبلول عام        
  . هذه اجلهود مع اقتراب املوعد النهائييف إطار 
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املوجهــة إىل  ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠املرفــق الثــاين للرســالة املؤرخــة      

لبعثـــة الدائمـــة لناميبيـــا لـــدى    لاألمـــني العـــام مـــن القـــائم باألعمـــال بالنيابـــة      
  املتحدة األمم

  ]لفرنسيةإلنكليزية وابا: األصل[
  

سـتجابة حلـاالت الكـوارث      ااختاذ إجراءات فورية لدعم جهـود اإلغاثـة الدوليـة               
  الطبيعية، وال سيما فيما خيص باكستان املنكوبة بالفيضانات 

  
  الحتاد الربملاين الدويل ل ١٢٣خالل اجلمعية الـ باإلمجاع ختذ قرار ا    

  
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٦جنيف 

  
   ،الحتاد الربملاين الدويلل ١٢٣الـ اجلمعية إن   
الحتـاد  ل ١٢٢الــ   ختذتـه اجلمعيـة     زلزايل هاييت وشيلي، الـذي ا     املتعلق ب  بالقرار   إذ تذكّر   

الذي يعترف بأن تزايد تـواتر الكـوارث وشـدهتا وتبعاهتـا     و،  )٢٠١٠ بانكوك،(الربملاين الدويل   
  يشهم، ولتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ايشكل هتديدا جسيما حلياة الناس ومع

 ١١٢الــ   ختذتـه اجلمعيـة     الكوارث الطبيعيـة، الـذي ا     املتعلـق بـ    بـالقرار    وإذ تذكّر أيـضا     
ــدويل  ل ــاين ال ــانيال، (الحتــاد الربمل ــا يف    و، )٢٠٠٥م ــز تعاوهن ــم تعزي ــد األم ــرح أن تزي ــذي يقت ال

  الكوارث، الرامية إىل اتقاء هود اجل
لجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بــشأن تعزيــز   لبــالقرارات الــسابقة وإذ تــذّكر كــذلك   

ؤرخ  املــــ٦٤/٢٩٤املعونــــة اإلنــــسانية يف حــــاالت الكــــوارث الطبيعيــــة، وال ســــيما القــــرار  
تمـع الـدويل، وال سـيما البلـدان املاحنـة واملؤسـسات            الـذي حيـث اجمل     ٢٠١٠أغسطس  /آب ١٩

املالية الدولية واملنظمات الدولية املعنية، وكـذلك القطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين، علـى تقـدمي              
الدعم الكامل واملساعدة الكاملة حلكومة باكـستان يف اجلهـود الـيت تبـذهلا مـن أجـل التخفيـف          

ــضانات وعلــى تلب   ــسلبية للفي ــار ال ــة االحتياجــات يف جمــايل اإلصــالح و  مــن اآلث ــتعمري ي ــى ال عل
  األجلني املتوسط والطويل، 

 إطار العمل الدويل الذي تـوفره اسـتراتيجية األمـم املتحـدة الدوليـة للحـد                 وإذ تالحظ   
النتيجــتني الرئيــسيتني الن شكذين يــ، اللــ٢٠١٥-٢٠٠٥مــن الكــوارث وإطــار عمــل هيوغــو  
  ، ٢٠٠٥وارث، الذي عقد يف عام للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الك
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ــضا    ــيت اختــذهتا اجل وإذ تالحــظ أي ــرارات ال ــة   الق ــة العام  دورهتــا لألمــم املتحــدة يف معي
إنشاء صندوق األمم املتحدة املركزي ملواجهة الطوارئ بوصـفه آليـة   السادسة واألربعني بشأن  

تمـع الـدويل بـصورة    ولكفالـة اسـتجابة اجمل  متـس احلاجـة إليهـا،    لكفالة توجيه األموال إىل حيث    
  سريعة ومنسقة حلاالت الكوارث الطبيعية، 

ــار       وإذ تؤكــد   ــدويل للتخفيــف مــن آث ــصعيد ال ــى ال ــات عل ــاون بــني الربملان ــة التع  أمهي
الكوارث الطبيعية، نظـرا للـدور املتزايـد الـذي تؤديـه املنظمـات الربملانيـة الدوليـة واإلقليميـة يف           

  ، الصلة ذات اجملاالت االجتماعية واإلنسانية
 مـــن خـــسائر يف - ازاء معانـــاة ضـــحايا الكـــوارث الطبيعيـــة بـــالغوإذ تـــشعر بقلـــق   

 وإذ تعتــرب أن -وتــدمري مــادي ومــايل  ، لــسكانمجــاعي لاألرواح، وتــدفق لالجــئني، وتــشريد  
ذلــك ينبغــي أن يــؤدي اىل تعزيــز التعــاون الربملــاين الــدويل اهلــادف إىل ختفيــف املعانــاة البــشرية  

  ، التعمري ووتسريع اإلصالح
شخص القوا حـتفهم بـسبب الفيـضانات         ٢ ٠٠٠ أن أكثر من     وإذ تأخذ يف االعتبار     

يف باكـستان، وأن مليــوين شــخص تـشردوا، وأن األضــرار املاديــة واخلـسائر االقتــصادية الناجتــة    
عنها كانت هائلة؛ وإذ تأخذ يف االعتبار أيضا أن الفيضانات قـد أدت، وفقـا ألرقـام احلكومـة                   

 مليون شخص مـن املـأوى، وإحلـاق األضـرار بـأكثر مـن       ٢٠انية، إىل حرمان أكثر من     الباكست
مليـوين  إتـالف    جـسرا، و   ٤٠ شـخص، وإحلـاق الـضرر بــ          ٣ ٠٠٠ مليون مرتل، وجـرح      ١,٨

ــار مــن األراضــي املزروعــة، وتــدمري    ــار مــن احملاصــيل القائمــة، ونفــوق    ١,٣هكت  مليــون هكت
 مدرسـة  ١ ٣٠٠وظيفة، واإلضرار بــ  اليني  م٣,٥ان  مليون رأس من املاشية غرقا، وفُقد      ١,٢
   مرفق صحي، ٥ ٠٠٠ و

 أن احلجــم اهلائــل للــدمار والوفيــات نتيجــة للفيــضانات الــيت مل يــسبق هلــا وإذ تالحــظ  
مثيل، والـيت جـاءت نفـسها بـسبب هطـول أمطـار غزيـرة يف منطقـة قاحلـة عـادة، إمنـا يعكـس                          

  هذا التغّير، أمام ن املتزايد اآلثار السلبية لتغّير املناخ وضعف البلدا
 التزايـــد يف عــدد ودرجـــة تعقيــد الكـــوارث البــشرية والكـــوارث    وإذ تالحــظ أيــضا    

ــدان املتــضررة مــن قــدرات يف جمــال        ــد مــن البل ــة، الــيت يتجــاوز تأثريهــا مــا لــدى العدي الطبيعي
لرعايـة  االستجابة حلاالت الكـوارث، وال سـيما قـدرهتا علـى تـوفري الغـذاء والـدواء واملـأوى وا                   

  الصحية لضحايا الكوارث، 
 عن خالص تعاطفهـا وتـضامنها مـع الـشعوب واجملتمعـات احملليـة املتـضررة                 وإذ تعرب   

مـن أضـرار فادحـة      مـا حتملتـه     من الكوارث، وال سيما يف باكستان املنكوبة بالفيضانات، بعـد           
   ،وخسائر يف األرواح واملمتلكات، ومعاناة مجاعية
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تبــذهلا حكومــة باكــستان إلصــالح مــا أحدثتــه الكارثــة الــيت   بــاجلهود الــيت وإذ تــشيد  
  وقعت مؤخرا من آثار سلبية يف حياة الناس اليومية، 

ــة     حتــث  - ١   ــة الدولي ــدان املاحنــة واملؤســسات املالي ــدويل، وال ســيما البل  اجملتمــع ال
ــدمي الــدعم الكامــل          ــع املــدين، علــى تق ــة، والقطــاع اخلــاص واجملتم ــات الدوليــة املعني  واملنظم
واملــساعدة الكاملــة حلكومــة باكــستان، والتخفيــف مــن اآلثــار الــسلبية للفيــضانات عــن طريــق  

ــون باكــستان و      ــل شــطب دي ــدابري ســريعة مث ــاذ ت ــذ إىل    /اخت ــوفري مناف ــها، وت ــادة جدولت أو إع
علـى األجلـني   الـتعمري  نعاش اقتـصاد باكـستان، واالسـتثمار يف مـشاريع اإلصـالح و         إلاألسواق  

  املتوسط والطويل؛ 
ــد  - ٢   ــدة    تناشـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــة ووكـ ــة واإلقليميـ ــة الدوليـ  املنظمـــات الربملانيـ

واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة أن تــضاعف جهودهــا وتــضع بــرامج إلذكــاء الــوعي         
ن والتهديدات احملتملـة الـيت تترتـب عليهـا، وحاجـة            األضرار النامجة عن الفيضانات يف باكستا     ب

  باكستان إىل التغلب على هذه الكارثة؛ 
 أمهية االسـتجابة الـسريعة مـن جانـب اجملتمـع الـدويل، وال سـيما األمـم              تؤكد  - ٣  

ــن األخطــار     ــضررين م ــسكان املت ــة احتياجــات ال ــد تتحــول إىل    املتحــدة، لتلبي ــيت ق ــة ال الطبيعي
اجـــات الـــشعب الباكـــستاين، الـــذي حتمـــل خـــسائر فادحـــة نتيجـــة كـــوارث، وال ســـيما احتي

املعونــة اجلهــات احملتملــة علــى أن تقــدم للفيــضانات املــدمرة الــيت وقعــت مــؤخرا، وحتــث مجيــع 
  اإلنسانية جلميع املتضررين من هذه الكارثة؛ 

 إىل اهليئات املعنية يف األمم املتحدة أن تأخـذ يف االعتبـار االحتياجـات               تطلب  - ٤  
 حددهتا السلطات الباكستانية، وتدعو املؤسسات املالية الدولية، وال سـيما صـندوق النقـد               اليت

الدويل والبنك الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي، واحلكومات إىل مواصلة املسامهة يف اجلهـود              
ــشجع         ــضانات يف باكــستان، وت ــة بالفي ــاطق املنكوب ــاس يف املن ــة احتياجــات الن ــة إىل تلبي الرامي

اإلصـالح االقتـصادي واملـايل الـالزم        العتمـاد   اكستان على مواصلة جهودها اخلاصـة       حكومة ب 
  ؛ التعمريمن أجل جناح 

ــن خــالل       تناشــد  - ٥   ــشكل مناســب م ــسرعة وب ــستجيب ب ــدويل أن ي ــع ال  اجملتم
ــادة       ــشأته األمــم املتحــدة، وزي ــذي أن املــسامهة يف صــندوق الطــوارئ املخــصص لباكــستان، ال

وق األمم املتحدة املركزي ملواجهة الطوارئ، وتدعو الدول املاحنـة إىل           امليزانية املخصصة لصند  
  أن تؤمن هلذا الصندوق تربعات ميكن التعويل عليها وبأشكال متنوعة؛ 

 الربملانـات إىل حـث حكوماهتـا علـى مـنح األولويـة للتقيـد بااللتزامـات         تـدعو   - ٦  
  بتغري املناخ؛  تعلقةالدولية مثل بروتوكول كيوتو واالتفاقات األخرى امل
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عــىن  احلكومــات إىل أن تــوفر لوكــاالت األمــم املتحــدة الــيت ت     تــدعو أيــضا   - ٧  
ــة تكــون يف متناوهلــا،  تقــدمي املــساعدة يف حــاالت الكــوارث مــوارد   بتمويــل وبال وتناشــد كافي

االحتاد الربملاين الدويل أن يدعم جهود األمـم املتحـدة يف هـذا اجملـال مـن خـالل وضـع برنـامج                       
  ؛ لتأهباحلد من املخاطر يشمل جوانب التخفيف والوقاية وابشأن  برملاين

 مجيع احلكومات على العمل فيما بينها ومـع الوكـاالت اإلنـسانية مـن         تشجع  - ٨  
ــة و   واإلنعــاش، واختــاذ إجــراءات  الــتعمري أجــل زيــادة تنــسيق أنــشطتها املتعلقــة باإلغاثــة الدولي

اطر الكــوارث مــن خــالل التوعيــة العامــة  ملموســة لتعزيــز تفهــم النــاس لــضرورة احلــد مــن خمــ  
  والتثقيف والتدريب؛ 

ــدعو  - ٩   ــا   تـ ــث حكوماهتـ ــات إىل حـ ــا    - الربملانـ ــالل دورهـ ــن خـ ــشريعي مـ التـ
واألمم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة، ومجيـع املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة                  - والرقايب

تبـادل التكنولوجيـا ذات الـصلة،       على وضع استراتيجيات للحد من خماطر الكوارث، وتسهيل         
مبــادرة ”ووضــع نظــم لإلنــذار املبكــر، وتطــوير آليــات لالســتجابة الــسريعة، وخاصــة يف إطــار 

ــن الكــوارث    ــدرات احلــد م ــز ق ــشؤون      “تعزي ــسيق ال ــم املتحــدة لتن ــب األم ــا مكت ــيت أطلقه  ال
ــم املتحــدة الدوليــ       ــائي واســتراتيجية األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــسانية، وبرن ــن  اإلن ة للحــد م

  الكوارث؛ 
 األمم املتحدة أن تعقد مؤمترا دوليا بشأن إصالح املناطق املتـضررة مـن        تناشد  - ١٠  

، علــى أن يكــرس يــوم مــن أعمــال املــؤمتر الجتمــاع برملــاين تعمريهــاالفيــضانات يف باكــستان و
جـراءات الالزمـة   برعاية االحتاد الربملاين الدويل، وتدعو األمني العام لألمم املتحـدة إىل اختـاذ اإل     

  لتحقيق هذه الغاية؛ 
 نداء عاجال إىل مجيع األمم، يف إطـار اسـتراتيجية إلدارة األحـداث غـري         توجه  - ١١  

نـشاء صـندوق عـاملي قـادر علـى املواجهـة            إلاملتوقعة، ونظرا للحاجة إىل ضمان األمن العـاملي،         
 الـدويل علـى إنـشاء جلنـة مـن           الفورية للكوارث والظواهر غري املتوقعة، وحتـث االحتـاد الربملـاين          

  أجل متابعة هذه القضية اهلامة والترويج إلنشاء ذلك الصندوق ورصده؛ 
 عـن تنفيـذ هـذا       اقدم تقرير أن ي  إىل األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل        تطلب  - ١٢  

  . الحتادل ١٢٤الـ خالل اجلمعية القرار 
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 املوجهــة إىل ٢٠١٠نــوفمرب /ثــاين تــشرين ال٣٠املرفـق الثالــث للرســالة املؤرخــة      

لبعثـــة الدائمـــة لناميبيـــا لـــدى    لاألمـــني العـــام مـــن القـــائم باألعمـــال بالنيابـــة      
  املتحدة األمم

  
  ]الفرنسيةاإلنكليزية وباإلسبانية و: األصل[

  
املــشاركة الفعالــة يف : الربملانــات واألقليــات والــشعوب األصــلية ”إعــالن بــشأن     

  ء املشاركون يف املؤمتر الربملاين الدويل  اعتمده بتوافق اآلرا“السياسة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣ املكسيك، ،توكستال غوتيرييز، تشياباس    

  
ــدعو     ــا ن ــي إإنن ــيري حقيق ــشعوب     . ىل تغ ــات وال ــأن تكــون األقلي ــل ب وال ميكــن أن نقب

ى جمتمعاتنا وأن تظل مـستبعدة مـن عمليـة صـنع القـرارات الـيت تـؤثر علـ                  فئات  األصلية أضعف   
  .حياهتا وعلى مستقبل بلداننا

يف التمتـع بعـضوية   هلا حق غري قابـل للتـصرف   ونؤكد أن األقليات والشعوب األصلية        
سياسـات عامـة    يف  هـذا احلـق     يتجـسد   وجيب أن   . كاملة يف أممنا وعلى قدم املساواة مع اجلميع       

ملـشاركة الفعالـة    ويتطلـب ذلـك ا    . قترن مبـوارد كافيـة    تتراعي أوضاعها واحتياجاهتا وتطلعاهتا و    
لألقليــات والــشعوب األصــلية علــى مجيــع مــستويات احلكــم، وال ســيما يف الربملانــات الوطنيــة   

وينبغي أن ُتعرض مجيع السياسات العامة على األقليات والـشعوب األصـلية هبـدف              . واإلقليمية
  .  بشأهناالتشاور املسبق

األقليـات والـشعوب    ونؤكد كذلك مـسؤولية األحـزاب الـسياسية يف تعزيـز مـشاركة                
وحنث كل برملان علـى أن يقـوم،        . األصلية مشاركة فعالة، ومعاجلة شواغلها يف براجمها احلزبية       

  :يف غضون العامني املقبلني، مبا يلي
ــدها؛        - ١   ــشعوب األصــلية يف بل ــات وال ــشأن وضــع األقلي إجــراء نقــاش خــاص ب

ق يف واالعتــــراف بــــالتنوع يف اجملتمــــع؛ واعتمــــاد خطــــة عمــــل جلعــــل احلــــ 
ــشاركة ــات      املـ ــة لألقليـ ــة ملموسـ ــز حقيقـ ــدم التمييـ ــساواة وعـ ــدم املـ ــى قـ علـ

  والشعوب األصلية؛
اعتماد وتنفيذ قوانني للقضاء على التمييز، وتـوفري مقومـات املـشاركة الفعالـة                - ٢  

لألقليــات والــشعوب األصــلية يف عمليــة صــنع القــرارات، مبــا يف ذلــك ضــمن  
ــشا     ــى ضــمان امل ــع احلــرص عل ــان، م ــات إىل   الربمل ــساء املنتمي ــة للن ركة الفعال
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وإذا كانــت هــذه القــوانني موجــودة بالفعــل،   . األقليــات والــشعوب األصــلية 
  فينبغي تقييم فعاليتها وإجراء التعديالت عند الضرورة؛

السجالت الربملانية علـى    تاح  ضمان أن تكون العملية التشريعية شفافة، وأن ت         - ٣  
عوب األصــلية رصــد نــشاط ممثليهــا  الــش/الفــور لكــي يكــون بوســع األقليــات 

  .مساءلتهم على ما فعلوه وما امتنعوا عن فعلهبالتايل و
وندعو االحتاد الربملاين الدويل إىل أخذ زمـام املبـادرة يف مجـع البيانـات املتعلقـة بتمثيـل                      

األقليات والشعوب األصلية يف الربملان، مع إيالء املراعاة الواجبة العتبـارات اخلـصوصية وحـق               
وندعو أيضا االحتاد الربملاين الدويل إىل رصد تنفيـذ هـذا اإلعـالن،             . شعوب يف اختيار هويتها   ال

وتسهيل التواصل بني الربملانات، والدعوة إىل عقد اجتماع متابعة بعد عامني مـن اآلن ملناقـشة                
  .التقدم احملرز ووضع أهداف للعمل يف املستقبل

ــأن حتـــرص     ــات بـ ــي الربملانـ ــد أدىنونوصـ ــد،  كحـ ــى   ى لـ ــها، علـ ــع خطـــط عملـ وضـ
  :يلي ما حتقيق

أن تكفــل احتــرام احلــق يف املوافقــة احلــرة واملــسبقة واملــستنرية يف كــل خطــوة    - ١  
علــى طريــق اعتمــاد تــدابري تــشريعية وإداريــة تــؤثر علــى األقليــات والــشعوب   

  األصلية؛ ومساءلة احلكومة على تنفيذ هذه التدابري؛
ن مجيع مشاريع القـوانني وامليزانيـة الوطنيـة         أن تشترط على احلكومة أن تتضم       - ٢  

  املقدمة إىل الربملان تقييما لتأثريها على األقليات والشعوب األصلية؛
العامـة يف الربملـان واحملافـل الربملانيـة         غالل اجللـسات    أن تعمل بانتظام على اسـت       - ٣  

الـشعوب األصـلية مـن أجـل إذكـاء الـوعي         /األخرى ملناقـشة شـؤون األقليـات      
فحــة التحّيــز يف اجملتمــع؛ وأن تــنظم دورات توعيــة جلميــع الربملــانيني مــن ومكا

أجــل زيــادة معرفتــهم باألقليــات والــشعوب األصــلية واملــشاكل اخلاصــة الــيت   
تواجههـا؛ وأن تتأكــد مــن جعــل مراعــاة قــضايا األقليــات والــشعوب األصــلية  

  توجها سائدا يف العمل الربملاين، وخباصة على مستوى اللجان؛
صـــلية ألالـــشعوب ا/أن ختـــصص مـــوارد كافيـــة إلقامـــة حـــوار بـــني األقليـــات  - ٤  

ــشعوب        ــات وال ــضايا األقلي ــة بق ــة املعني ــة، وللجــان الربملاني واملؤســسات العام
مــع أنــشطة التوعيــة الفعالــة مثــل اجللــسات العلنيــة سىن هلــا تنظــيم األصــلية ليتــ

  صلية؛ألاألقليات والشعوب ا
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هيئتـها  العمل اجلاري داخل منظومة األمم املتحدة لت أن تزيد معرفة الربملانات ب      - ٥  
ملساءلة احلكومات بصورة أفـضل علـى التزاماهتـا الدوليـة، مبـا يف ذلـك حتقيـق                  
األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ وعلـى حنـو أخـص، أن حتـث علـى التـصديق علـى                    

 ملنظمة العمل الدولية بشأن الـشعوب األصـلية والـشعوب           ١٦٩االتفاقية رقم   
) ١٩٩٢( وتنفيـــذ إعـــالين األمـــم املتحـــدة بـــشأن حقـــوق األقليـــات القبليـــة،

ــلية  ــشأن  )٢٠٠٧(والــــشعوب األصــ ــان بــ ــد مناقــــشات يف الربملــ ؛ وأن تعقــ
االستنتاجات والتوصيات املتعلقـة حبقـوق األقليـات والـشعوب األصـلية، الـيت              
تــصدرها هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان واآلليــات اخلاصــة التابعــة لألمــم 

  .املتحدة
  


