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  والستون السادسة الدورة
 ٧٠ و ٣٢ و ٢٩ و ٢٦ و ٢٠ البنــــــــــود

  *األولية القائمة من ١٣١ و
  املستدامة التنمية
  الغذائي واألمن الزراعية التنمية
  باملرأة النهوض
 اليت للجهود املتحدة األمم منظومة دعم
 وتوطيد تعزيز سبيل يف احلكومات تبذهلا

  املستعادة وأ اجلديدة الدميقراطيات
  ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز

 والربملانــات املتحــدة األمــم بــني التعــاون
        الدويل الربملاين واالحتاد الوطنية

ــران ١ مؤرخــة رســالة     ــه/حزي  املمثــل مــن العــام األمــني إىل موجهــة ٢٠١١ يوني
  املتحدة األمم لدى لناميبيا الدائم

    
ــيكم، أحيــل أن يــشرفين   ــةال الرئاســة باســم إل  نــصوص الــدويل، الربملــاين لالحتــاد ناميبي
 الربملــاين لالحتــاد ١٢٤ اجلمعيــة اختــذهتا الــيت )والفرنــسية باإلنكليزيــة( التاليــة األربعــة القــرارات
  ):املرفق نظرا( )٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٠-١٥ ،سييت بنما( الدويل

ــالت االنتخا      )أ (   ــسياسية واحلمـ ــزاب الـ ــل األحـ ــساءلة يف متويـ ــشفافية واملـ ــة الـ بيـ
   ؛) من القائمة األولية١٣١ و ٧٠ و ٣٢ البنود(
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توفري إطار تشريعي سليم يهـدف إىل منـع العنـف االنتخـايب، وحتـسني مراقبـة                   )ب (  
  ؛) من القائمة األولية١٣١ و ٧٠ و ٣٢البنود (االنتخابات وكفالة االنتقال السلس للسلطة 

ئة، مبـا يف ذلـك يف أفريقيـا         تعزيز اإلصالح الـدميقراطي يف الـدميقراطيات الناشـ          )ج (  
  ؛) من القائمة األولية١٣١ و ٧٠ و ٣٢ و ٢٩البنود (الشمالية والشرق األوسط 

دور الربملانات يف كفالـة التنميـة املـستدامة مـن خـالل إدارة املـوارد الطبيعيـة،                    )د (  
  ). من القائمة األولية١٣١ و ٢٦ و ٢٠البنود (واإلنتاج الزراعي والتغيري الدميغرايف 

أكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الـدورة                 
 مـن  ١٣١ و   ٧٠ و   ٣٢ و   ٢٩ و   ٢٦ و   ٢٠السادسة والستني للجمعية العامة يف إطـار البنـود          

  .القائمة األولية
  إميفوال .إ ويلفرد )توقيع(

  الدائم املمثل
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 مــن العــام األمــني إىل املوجهــة ٢٠١١ يونيــه/حزيــران ١ املؤرخــة الرســالة مرفــق    
  املتحدة األمم لدى لناميبيا الدائم املمثل

  ]والفرنسية باإلنكليزية :األصل[
  

  االنتخابية واحلمالت السياسية األحزاب متويل يف واملساءلة الشفافية    
  الحتاد الربملاين الدويل ل١٢٤اجلمعية  *بتوافق اآلراءقرار اختذته 

  )٢٠١١أبريل / نيسان٢٠بنما سييت، (
  

  ،الدويل الربملاين لالحتاد ١٢٤ اجلمعية إن  
ــالنظر   ــدميقراطيات أن إىل ب ــة ال ــ علــى والقائمــة التمثيلي  كــبري حــد إىل تعمــل شاركةامل
 اإلرادة عــن ةساســياأل تعــبريال أشــكال مــن شــكال اعتبارهــاب ياسيةالــس األحــزاب نظــام ضــمن

  للشعب، السياسية
 االضــطالع هلــا يتــيح امناســب متــويال تتطلــب الــسياسية األحــزاب بــأن منــها وتــسليماً  

  ،هابين أو االنتخابات خالل سواء األساسية، هاهاممب
 متويــل تــوفري ،ككــل والدميقراطيــة اجلمهــور، مــصلحة مــن أنــه اعتبارهــا يف تــضع وإذ  
  الشفافية، وآليات ملساءلةا من عليه متفق إطار ضمن السياسية ألحزابل كاف

 احلمـالت  طـالق إل احلديثـة  الـدميقراطيات  يف كـبرية  مـوارد  إىل احلاجـة ب منها اعترافاو  
 جمــال يف امقترحاهتــ علــى اجلمهــور إطــالع الــسياسية ألحــزابل تتــيح الــيت التنافــسية االنتخابيــة
  ،ممكن نطاق أوسع على امةالع السياسة
ــا   ــها واعتراف ــضا من ــأن أي ــل مــصادر ب ــسياسية األحــزاب متوي ــن تكــون أن ميكــن ال  م
ــام القطــاعني ــرةو واخلــاص، الع ــريو مباش ــات( مباشــرة غ ــثال كأوق ــ ب ــى ايناجمل ــون عل  التلفزي
 النتخابــات،ل العامــة اإلعالنيــة واللوحــات العامــة املبــاين واســتخدام الــضرائب، ورّد واإلذاعــة،

 ضـعت ُو السياسية، األحزاب بتمويل املرتبطة املخاطر من التخفيف بغية أنه،بو ،)ذلك إىل وما
 يف واملـساءلة  الـشفافية  وضـمان  االنتخابـات  علـى  نفـاق اإل لتنظـيم  البلـدان  مـن  العديد يف تدابري
  عموما، السياسية األحزاب متويل

 
  

 .القرار ديباجة من ١٧ الفقرة عن السودان وفد حتفظ  *  
 .القرار ديباجة من ١٧ الفقرة عن السودان وفد حتفظ    
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 لألحـزاب  العـام  القطـاع  يـل تمول سـقف  فيهـا  حيـدَّد  الـيت  نظمـة األ يف هنأ إىل شريت وإذ  
   بالعكس، والعكس اخلاص، القطاع من التمويل أمهية تزداد السياسية،
 الـسياسية،  لألحـزاب  اخلـاص  القطـاع  تمويـل ب احمليطة واجساهل أن إىل أيضا شريت وإذ  

ــ تتــصل الــسياسية، املــساواةب تتعلــق مــسألة اعتبارهــاب إليهــا ينظــر مــا غالبــا الــيتو  نقــاط ثالثب
 إقامـة  علـى  واملرشـحني  الـسياسية  األحـزاب  حيمل الذي األمر ،املوارد كفاية عدم :هي رئيسية
 إىل األحـزاب  تلـك  وصـول  حـال  يف معينـة  مكاسـب  حتقيق يتوقعون الذين املاحنني مع عالقات
 حـاالت  وحـصول  ؛غريهـا  مـن  كثـر أ مـوارد  علـى  الـسياسية  األحزاب بعض وحصول السلطة؛

 الناحيـة  مـن  سـواء  مكاسـب  حتقيـق  تتوقـع  فيهـا  مـشكوك  رمـصاد  من تاحلمال ليمتو فيها يأيت
  غريها، أو التشريعية
 تتعلـق  هلـا  التـصدي  يـتعني  الـيت  اخلـاص  القطاع من التمويل جوانب بأن منها افاعتراو  

 طبيعيـة ال كيانـات ال مـن  املقدمـة  واهلبـات  ،النقدية والتربعات ،املصدر ةاجملهول التربعات قبوليةمب
ــةالو ــة، قانوني ــة نظمــاتاملو األجنبي ــة،األ الدولي ــة، غــري نظمــاتاملو جنبي  ؤســساتوامل احلكومي

  املناقصات، يف املشارِكة واملؤسسات العامة
 الـسلطتني  يف بالعـاملني  اخلاصة سلوكال قواعد مدونات تصدي رغم هأن إىل شريت وإذ  
 قلـق  ُسـجل  بني،َخاملنت املمثلني من كلٍ على هاقانطبال نظرا املساءلة قضايال والتنفيذية التشريعية
 ككـل  الـسياسية  ألحـزاب ل مـساءلة  مـن  بذلك يرتبط ماو السياسية األحزاب متويل إزاء متزايد
  املواطنني، جتاه

 األحـزاب  متويـل  تـنظم  واضـحة  توجيهيـة  مبـادئ  مراعـاة  ينبغي أنه إىل أيضا تشري وإذ  
 عـن  اإلبـالغ  طوشرو االنتخابية، احلمالت تمويلل عقولم سقف حتديد( االنتخابية احلمالتو

 إسـاءة  ملنـع  تـدابري  واختـاذ  الـسياسي،  التمويـل  عـن  اإلبالغ وشروط ،االنتخابية احلمالت متويل
 الـــسياسية األحـــزاب متويـــل ملراقبـــة مـــستقلة ناظمـــة هيئـــة وإنـــشاء الدولـــة، مـــوارد اســـتخدام
 ضـمان  أجـل  مـن  ،)انتـهاكات  حـصول  لـدى  املناسـبة  العقوبـات  إنزالو االنتخابية، واحلمالت

  املواطنني، جتاه للمساءلة خاضعة السياسية األحزاب اءبق
 دخلـت  الـيت  الفـساد،  ملكافحـة  املتحـدة  األمم اتفاقية من ٣-٧ املادة أن إىل تشري وإذ  

 دولالـ  مـن  كـل  أيـضا  تنظـر ” أن على نصت ،٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ١٤ يف النفاذ حيز
 وفقـا و االتفاقيـة  أهـداف  مـع  نـسجم ي مبا ،ةاسباملن واإلدارية التشريعية التدابري اختاذ يف األطراف
ــيةا للمبـــادئ ــهاانوقل ألساسـ ــ ينـ ــزا ،ةالداخليـ ــابيني رشـــحنيامل متويـــل يف لـــشفافيةل تعزيـ  االنتخـ
  ،“السياسية األحزاب متويل يف االقتضاء، وعند مة،االع للمناصب
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 حقـوق و والدميقراطيـة  القـانون  لـسيادة  خطـريا  هتديـدا  ميثـل  الفـساد  بـأن  منـها  واقتناعا  
  االجتماعية، والعدالة اإلنصافو اإلنسان
 أن البلـدان  مجيـع  يف االنتخابيـة  واحلمـالت  الـسياسية  ألحـزاب ل ينبغـي  هأن إىل وبالنظر  
  ومكافحته، الفساد منع تستهدف
 ألحــزابا إىل متحيــز وغــري معقــوال ادعمــ قــدمت أن لدولــةل ينبغــي هأنــب منــها إقــراراو  
 علــى احلــصول يف فــرصال تكــافؤل تعزيــزا ،عليهــا تفــقامل يرياملعــا مــن جملموعــة وفقــا ،الــسياسية
 إىل احلاجـة  علـى  القـضاء  خـالل  مـن  لفسادا لتأثري وإبطاالً السياسية التعددية بدأمب عمال املوارد

  ،اخلاص القطاع من املاحنني على الضروري غري االعتماد
 التمويـل  إىل اجـة احل من بالضرورة يقلل ال العام القطاع من تمويلال أن إىل شريت وإذ  

 االعتمـاد  عـن  النامجـة  الـسلبية  اآلثـار  مـن  للتخفيـف  هماسـتخد ا ينبغـي  بـل  خلـاص، ا القطـاع  من
 وسـعها  يف يكـون  ال قـد  الـيت  الـصغرية  الـسياسية  األحـزاب  دعملو اصاخل التمويل على املفرط

 نقــاشال يف مــشاركُتها ُتعتــرب يتالــو خاصــة، مــصادر مــن الــسياسية امحالهتــ متويــل إىل وصــولال
  ،صحي دميقراطي نظام يف أساسية ذلك رغم السياسي
 التحـدي  فـإن  الوطنيـة،  الربملانـات  يف املـرأة  حـضور  يدازت رغم هأن إىل أيضا تشري وإذ  
  لرجال،ل منه لنساءل بالنسبة كربأ هو االقتصادية املوارد إىل االنتخابية العملية افتقار ميثله الذي

 مـن  ٤ املـادة  يف الـواردة  بـصيغتها  املؤقتـة،  اخلاصـة  التدابري اعتبار عدم على ددتش وإذ  
 ،اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعزيـز  إىل ادفـة اهل املـرأة،  ضـد  التمييـز  أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
 باحـز ألا مـن  املقدم الدعم أساس على األموال توزيع اعتبار باإلمكان أن علىو متييزية، تدابَري
 املــشاركة زيــادة علــىو الربملانـات  يف اجلنــسني بــني ملــساواةا حتقيـق  علــى احــافز ملرشـحات ا إىل

  للمرأة، السياسية
 أي يف يويـان ح عنـصران  املـرأة  ومتكـنيَ  اجلنـسني  بني املساواة أن جديد من تؤكد إذو  

 علـى  ساعديـ  أن ميكـن  واخلاص العام القطاعني من التمويل على احلصول وأن دميقراطي، نظام
  ة،يالسياس احلياة يف اجلنسني بني املساواة تعزيز

ــشري وإذ   ــسياسية األحــزاب أن إىل ت ــها غــىن ال عناصــر هــي ال ــق عن ــشاركة لتحقي  امل
  السياسية، احلياة يف والرجل رأةامل بني املتوازنة

 علـى  سـقف  أو حظـر  فـرض  قبيل نم تدابري اعتمد البلدان من العديد بأن تعترف وإذ  
ــ لألغــراض سامهاتاملــ ــ نفــاقلإل ســقٍفو ،يةسياسال  متويــل وزيــادة االنتخابيــة، حلمــالتا ىعل

  السياسي، اإلنفاق على والضوابط السياسية لألحزاب العام القطاع
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 الـسياسية  األحـزاب  مطالبـة  بـني  تـراوح ت تـشريعات  سـنت  الـدول  بعـض  أنب تنوه وإذ  
 العقوبــات مــن موعــةجم اعتمــادو هامتويلــ مــصادر عــن العلــين والكــشف ماليــة، ضــوابط وضــعب

  للقانون، االمتثال لضمان واملالية اريةواإلد اجلنائية
 تتـــسم الو للمـــساءلة ضعختـــ ال الـــسياسي لتمويـــلل آليـــاٍت تطبيـــق بـــأن تعتـــرف وإذ  

 شكليـ  الأ األمـر  هلذا ينبغي هوأن الدميقراطية، العمليةب اجلمهور ثقة قوضي أن ميكن ،ةيشفافبال
 تعزيـز ب عـىن ُت الـيت  ليـة الدو لمنظمـات ل أيـضا  بـل  ،فحـسب  والربملانـات  حلكومـات ا لقلـق  مدعاة

  السياسية، ألحزاباو العامل، يف الدميقراطية
 تــشمل الــسياسية األحــزاب متويــل تنظــيم علــى حتمــل الــيت ســباباأل أن إىل تــشري وإذ  
ــامل تعزيــز إىل احلاجــة ــ ادئب  وتعزيــز الفــساد، ومنــع واملــساءلة، الــشفافية يف املتمثلــة ةالدميقراطي
ــسة ــني املناف ــة ب ــعة جمموع ــن واس ــسياسية، ألحــزابا م ــرضو ال ــةم ع ــعة روح ــن واس  اآلراء م
 املــواطنني قــدرات وزيــادة الــسياسية األحــزاب دور وطيــدوت والــسياسات، والــربامج الــسياسية

  مستنرية، قرارات اختاذ على
 زيـادة  يف ةسياسيال باحزاأل متويل عن اإللزامي الكشف إسهام رغم بأنه عترفت وإذ  
، ةسياسيالـ  باحـز األ سـلوك  علـى  تـؤثر  الـيت  العوامـل  فهـم ل رللجمهو فرصةال وتوفريه الشفافية

  السياسية، األحزاب متويل على املاحنة اجلهات عزمية أيضا بطثي قد ذلك فإن
ــ أن اعتبارهــا يف تــضع وإذ   ــادَئ الكــشفب املتعلقــة واألنظمــة وانَنيالق ــة واملب  التوجيهي
 عــن النامجــة الــسلبية آلثــارا مــن احلــد إىل تــسعى الــسياسية واألحــزاب تاحلمــال متويــل بــشأن
 كفالـة  إىلو الـسياسية،  ألحـزاب ل شركاتالـ  مـن  املقـدم  أو جنيباأل أو صدرامل اجملهول التمويل
 هـذه  إنفاذ يصادفها اليت الصعوبة رغم وأنه، لتنافس،ل األحزاب مجيع أمام متكافئة فرصة توفري
 أحــزاهبم حماســبة مــن طننياملــوا متكــني لــضمان ةيــمهباأل تتــسم فهــي البلــدان، بعــض يف تــدابريال

  بني،املنتَخ هموممثلي السياسية
 األحـزاب  يةاسـتقالل  ضـمان  إىل هتـدف  تدابري وضع يف النظر إىل الدول تدعو  - ١  
ــسياسية ــا ال ــن حيــصِّنها مب ــأثري م ــه، وجــبم ال ت ــب إىلو ل ــساد جتن ــاق الف ــرط واإلنف ــى املف  عل
  االنتخابية؛ احلمالت لخال نفاقلإل سقف حتديد ذلك يف مبا االنتخابية، احلمالت
 بـني  املـساواةَ  االنتخـايب  اإلنفـاق  خفض إىل الدعوةُ تراعي أن وجوبب توصي  - ٢  
 والتكنولوجيـا،  املعلومـات  إىل والوصـول  األميـة،  وحمو ،املنخفضة دخللا ومستويات اجلنسني،
  البلدان؛ بعض يف والريف املدن بني الشاسعة واملسافات
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 صـوت  إمسـاع  الـسياسية  األحـزاب  متويل من اهلدف ونيك أن ينبغي هأن تعترب  - ٣  
 الطروحـــاتو اآلراء تنـــوع تـــشجيع طريـــق عـــن والدميقراطيـــة الـــسياسية العمليـــة يف الـــشعب
 الـيت  وتلـك  تمويـل ال اجليـدة  الكـبرية  سياسيةالـ  األحـزاب  بـني  الفـرص  تكـافؤ  وتعزيـز  السياسية،

 مـن  الـسياسية  العمليـة  يف الفعالـة  ةاملـشارك  تـشجيع ب عمومـا  القيامو أقل، مالية إمكانات متتلك
 علـى  قـدرهتم و املاليـة  إمكاناهتم عن النظر بصرف - ونساء رجاال - الفاعلة هاتاجل مجيع قبل

  املوارد؛ على احلصول
 عـزز ت ةسياسيال باحزاأل متويل بقضية اجلمهور توعية بأن اقتناعها عن تعرب  - ٤  

  الفساد؛ من حتدو الدميقراطية املؤسسات أداء
 جيعـل  ةخمتلفـ  سياسـية  وأحزاب ودستورية دميقراطية ةنظمأ وجود بأن تعترف  - ٥  

ــ ؛الــسياسية األحــزاب متويــل بــشأن مــساءلةلل عامليــة آليــات اســتحداث الــصعب مــن  شجعوت
 املــساءلة ضــمان ذلــك رغــم تواصــل أن علــى الــدويل، الربملــاين االحتــاد خــالل مــن الربملانــات،
 ىلإ نفـسه  الوقـت  يف مـستندة  ة،ختلفـ امل البلـدان  يف لـسائد ا احلـال  وواقـع  ينـسجم  مبـا  والشفافية
 الفـساد،  ملكافحة املتحدة األمم اتفاقيةك الدولية صكوكال يف عليها املنصوص األساسية املبادئ

  والسياسية؛ املدنية باحلقوق اخلاص الدويل والعهد اإلنسان حلقوق العاملي واإلعالن
 علــى اإلشــراف وجلــةامل املؤســسات ارهــاباعتب ،الربملانــاُت متــارس بــأن توصــي  - ٦  

 املـواطنني  تثقـف  بأنو ،ابيارق دورا اإلعالم ووسائل املدين اجملتمع ومنظماُت ،اتاحلكوم عمل
 بنـاء  أجـل  مـن  الـسلطة  ممارسـة  كيفيـة  مـستمر  بـشكل  تراقـب و السياسية األحزاب متويل بشأن
  السياسية؛ احلياة يف واملسؤولية الشفافية على قائمة ثقافة

 تـصبح  أن علـى و احلـل  مـن  جـزءا  تكـون  أن علـى  الـسياسية  حزاباأل شجعت  - ٧  
  للمساءلة؛ وخاضعة شفافة صورةب تغيري عوامل

 ونزاهـة  لـسلوك  داخليـة  قواعد تتضمن التنظيم، ذاتية آليات باستخدام توصي  - ٨  
  السياسية؛ ألحزابا

 مجلـة  مـن  ملقـدم ا التمويـل  مـن  للحد تدابري وضع يف النظر إىل الربملانات دعوت  - ٩  
 ه،تنظيمـ  أو هظـر حل وأ جنبيـة، األ صادراملـ و الـشركات و احلكوميـة  غـري  املنظمـات  بينـها  مصادر
  السياسية؛ النتائج على له لزوم ال نفوذا متارس ال أهنا من لتأكدا بغية وذلك

 التـشريعات  وضـع  ناضمب السياسية واألحزاب واحلكومات الربملانات توصي  - ١٠  
 وماليـة  داخليـة  ضـوابط  اسـتحداث  واملرشـحني  الـسياسية  األحـزاب  على رطشتت اليت واآلليات

  املالية؛ املساءلة زيادة أجل من



A/66/87
 

8 11-36657 
 

 ملكافحـة  أنظمـة  ،التـشريعية  أطرهـا  ضـمن  تعتمـد،  أن علـى  الربملانـات  تشجع  - ١١  
 وجـود  ال اليت االتاحل يف االنتخابية، واحلمالت السياسية األحزاب بتمويل يتعلق فيما الفساد
  التمويل؛ هذا تنظيم على نصت حمددة أنظمة أو إجراءات وأ لقوانني أصال فيها

 يف والتـدريب  التقنية لمساعدةل برنامج وضع إىل الدويل الربملاين االحتاد دعوت  - ١٢  
  .السياسية لألحزاب السلوك قواعد ومدونات املالية احملاسبة نظم جمال
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 مراقبــة وحتــسني االنتخــايب، العنــف منــع إىل هــدفي ســليم تــشريعي إطــار تــوفري    
  للسلطة سلسال نتقالاال وضمان االنتخابات
  الحتاد الربملاين الدويل ل١٢٤اجلمعية  ∗بتوافق اآلراءقرار اختذته 

  )٢٠١١أبريل / نيسان٢٠بنما سييت، (
  ،الدويل الربملاين لالحتاد ١٢٤ اجلمعية إن  
 اخلــاص الــدويل والعهــد ،١٩٤٨ لعــام اإلنــسان حلقــوق العــاملي اإلعــالن إىل تــشري إذ  
 لعــام والـشعوب  اإلنـسان  حلقـوق  األفريقـي  وامليثـاق  ،١٩٧٦ لعـام  والـسياسية  املدنيـة  بـاحلقوق 
 هدينـ  أو جنـسه  عـن  النظـر  صرفبـ  مـواطن،  كـل ل أن منـها  أمـور  مجلة على تنص اليت ،١٩٨١

 ثلنيممـ  خـالل  مـن  أو مباشـر  بـشكل  سواء العامة الشؤون تسيري يف املشاركة يف احلق ،هعرق أو
 علـى  جترى ونزيهة حرة انتخابات خالل من الشعب إرادة عن اإلعراب علىو ،حبرّية همخيتار
 تهسيادلـ  شعبالـ  ممارسـة  إطـار  يف السري، واالقتراع املساواة قدم وعلى العام ستفتاءاال أساس
  ،ةكماحلا السلطة على ومصداقية شرعية يضفي الذي ساساأل شكلت حبيث ،كاملة

 سلميالـ  لتـداول ل امـسبق  اشـرط  باعتبارهـا  رتيهـة الو رةاحل االنتخابات أنب تعترف وإذ  
  الدميقراطية، املمارسة يف الزاوية حجر تشكل ،للسلطة

ــداول أن تعــي وإذ   ــ الت ــرام يتطلــب للــسلطة سلسال  مؤســساتو ،القــانون ســيادة احت
  ،حمايدةو حرة إعالم وسائلو اقوي امدني اوجمتمع شفافة وانتخابية سياسية

 يـتعني  هولكنـ  الدميقراطيـة،  إرسـاء  يف خمتلفة مراحل بلغت خمتلفة ابلدان أن إىل روبالنظ  
 إلجـراء  املثلـى  الظـروف  تـوفر  قوانني سن إىل السعي مواصلة البلدان مجيع على عينه الوقت يف

  ونزيهة، حرة انتخابات
 العناصــر مــن سلــسلة رســخي أن فعــال انتخــايب إطــار ألي ينبغــي هأنــ علــى شددتــ وإذ  
 عمليــة ممارســةو الــسري، واالقتــراع ونزيهــة، حــرة دوريــة انتخابــات إجــراء ينــهاب ســية،األسا

 وسـائل  إىل الـسياسية  األحـزاب  جلميـع  واملتـوازن  املتكـافئ  والوصول وشاملة، تنافسية انتخابية

__________ 
التـدخل الـدويل يف   ” مـن الديباجـة،   ٦أعربت الوفود التالية عن حتفظها عـن العبـارات املـستخدمة يف الفقـرة           *  

، بلجيكــا، الــدامنرك، الــسويد،  أيــسلندااألردن، إســبانيا، أســتراليا، أملانيــا،  : “العمليــات االنتخابيــة الداخليــة 
 . اكو، النرويج، النمسا، هولنداسويسرا، غانا، فرنسا، فنلندا، كمبوديا، كندا، مون

مـع إيـالء االعتبـار      ” مـن الديباجـة،      ٨وأعربت الوفود التالية عن حتفـظ عـن العبـارات املـستخدمة يف الفقـرة                    
  . بلجيكا والسويد وكندا: “الواجب ملبدأ السيادة والسالمة الوطنية والتشريعات الوطنية ذات الصلة
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 تـسجيل ل هبـا  يعتـد  وعمليـة  قاعدة،ال عريضةال التصويت قوقحب التمتعو الدولة، وموارد عالماإل
  ونزيهة، حرة انتخابات تنظيم موجلة اتنتخاباال إلدارة وحمايدة مستقلة هيئةو الناخبني،
 عـدة  بلـدان  شـهدته  الـذي  االنتخـايب  العنـف  تصاعد إزاء العميق اقلقه عن عربت وإذ  

 املـساواة  عـدم و ؛واالقتـصادية  االجتماعيـة  الفـوارق  :منها متنوعة ألسباب األخرية السنوات يف
 عـدم  أو كفايـة  وعـدم  ة؛فيضعالـ  احلكـم  ومؤسـسات  ؛يديولوجيـة األ اخلالفـات و اجلنـسني؛  بني
 ساواةمــ  عــدم  أوجــه  إىل ؤديتــ الــيت  االنتخابيــة  ةنظمــ واأل ؛الــسلطة تقاســم  آليــات  مــةءمال
 ؛يــةاألمن أو/و العــسكرية القــوات هارتكبــت الــيت االنتــهاكاتو ؛متــصوَّرة أو يــةحقيق هتمــيش أو
 املدنيـة  التربيـة  مـن  كـلٍ  كفايـة  عدمو ؛الشفافية دمعو ؛سليمةال غري والتنظيمية القانونية األطرو

 ؛سـليمة  انتخابيـة  قوانني وجود عدمو السلطة؛ النتقال املناسبة غري لياتواآل ؛الناخبني وتثقيف
ــدابري وجــود وعــدم ،االنتخابــات إدارة هبيئــات الثقــة وانعــدام ــة ت ــيح كافي ــراع الفرصــة تت  القت

 وفعالـة  وسـريعة  وشـفافة  عادلة آليات وجود دموع ؛ئةتكافامل فرصال انعدامو املؤهلني لناخبنيا
ــا الوصــول ميكــن ــسويةل إليه ــشارو الفــساد؛ وتفــشي املنازعــات؛ ت ــنظم غــري االنت  لألســلحة امل
 العمليـات  يف الـدويل  التـدخل و ديـين؛  أو عرقـي  أو يجمتمعـ  أسـاس  علـى  سـتقطاب واال النارية؛

  ؛الداخلية االنتخابية
 ثقــةب حتظـى  االنتخابـات  إلدارة مـصداقية  وذات عالـة ف هيئـات  وجـود  أمهيـة ب تنـوه  وإذ  
 واحليـاد  العمـل  يةاسـتقالل  ملبـادئ  وفقـا  وتعمـل  ،عموما واجلمهور االنتخابية املصلحة أصحاب
 االسـتدامة و املتكـافئ  صـول ووال املهنيـة  ناقبيـة وامل واملساءلة املالية واالستقامة والشفافية والرتاهة
  التكلفة، وفعالية

 ونوطنيــال النتخابــاتا وراصــدو ومراقبــ ؤديــهي الــذي يــوياحل لــدورا علــى تــشدد وإذ  
ــو ــوفريو لالنتخابــات مــستقلة تقييمــات تقــدمي يفو املــشاركة تــشجيع يف وندوليال ــدر ت  مــن ق

 الوطنيـة  ةسالمالـ و سيادةالـ  ملبـدأ  الواجـب  عتبـار اال إيـالء  مـع  العمليـة،  هلـذه  واملـساءلة  الشفافية
  الصلة، ذات الوطنية والتشريعات

 ةومراقبـ  االنتخابـات  إدارة هيئـات  يف املـرأة  إشـراك  ضمان أمهية على أيضا تشدد إذو  
  اجلنسني، بني لمساواةل واضحة أهداف وحتديد االنتخابات

 متناســب غــري بــشكل تتــأثرن اتواملرشــح اتالناخبــ أن مــن القلــق يــساورها وإذ  
 يف املـشاركة  عـن  جمـنَ حي مـا  أو ،ضـعيفة  أهـدافا  يـشكلن  مـا  غالبا أهنن ومن االنتخايب العنفب

  الترهيب، يسوده مناخ بسبب السياسية العملية
 ووضـع  حبـوث  وإجـراء  ،ايناجلنـس  االنتخـايب  العنـف  عريـف ت ضـرورة  علـى  شددت وإذ  
  ،هاورصد املشكلة هذه حجم لتقييم مؤشرات
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 هاوبعـد  خالهلاو االنتخابات قبل حيدث ايناجلنس االنتخايب العنف أن على شددت وإذ  
 عـن  اإلعـالم  وسـائل  تعكـسها  الـيت  الـصورة  أنو ،ةاللفظيـ  ساءاتواإل اجلسدي نفالع ويشمل

  ،هلن اوحتقري تشويها ثناياها يف حتمل أن ميكن ما اكثري ملرشحاتا
 واهلــشاشة االســتقرار عــدم مــن ظــروف ظــل يف نتخابــاتاال إجــراء أن إىل شريتــ وإذ  
 قيـ قحت يف أخفـق  مـا  كثريا ،اتألزما من اخلروجو رتاعال بعد ام يتمرحل يف سيما ال السياسية،

  مصداقية، ذاتو رعيةش نتائج
 الـيت  الوطنيـة  الـسياسية  رادةاإل وحـدها  الـسالم،  بنـاء  عملية خالل أنه على تشدد وإذ  
 علـى  الكاملـة  الشرعية إضفاء على القادرة هي ونزيهة، حرة انتخابات يف عنها باعراإل جيرى

  دائمة،ال وطنيةال ملؤسساتا
ــ رحــبت وإذ   ــ والرتيهــة احلــرة االنتخابــات مبعــايري املتعلــق إلعالناب  العــاملي اإلعالنوب
 ضـمان  ضـرورة  علـى  شددانيـ  نذيلـ ال الـدويل،  الربملاين الحتادا عن الصادرين الدميقراطية بشأن
  القانون، وسيادة ةالرشيد ةكمواحل تعزيز اوتالي االنتخابية العملية شفافية

 ٢٠٠٥ عـام ل لالنتخابـات  الدوليـة  املراقبـة  سلوك قواعد ومدونة إعالنب منها اعترافاو  
 واملـساعدة  للدميقراطيـة  الدويل واملعهد املتحدة األمم بينها املنظمات من جمموعة أيدهتما اللذين

  الدويل، الربملاين االحتاد إىل باإلضافة االنتخابية،
 يعيتــشر إطــار اســتحداث يف والربملــانيني الربملانــات ومــسؤولية دور علــى تــشدد وإذ  
 إجـراء  فـور  للـسلطة  الـسلس  االنتقـال  وضـمان  االنتخـايب  العنـف  منـع  إىل يهدف شاملو سليم

  االنتخابات،
 قـائم  وتـشريعي،  دسـتوري  إصـالح  إجـراء  االقتـضاء،  عنـد  الربملانـات، ب يبهت  - ١  

 سـليم  قـانوين  إطـار  تـوفري  أجـل  مـن  احمللـي،  الواقـع  يراعـ ي الدولية، والتعهدات االلتزامات على
 متثيليـةٍ  نتـائج  حتقيـق  إىل دفهتـ  انتخابيـة  ةنظمـ أ اعتمـاد  يتـضمن  ونزيهـة  حرة انتخابات إلجراء
  للسلطة؛ سلس تداول ىلوإ وجامعٍة
 شـامل  نقـاش  إجـراء  خـالل  مـن  االنتخايب النظام إصالح على الربملانات حتث  - ٢  

ــوحو جــامعو ــق فــرص عــززي مفت ــة مــشاركة أوســع حتقي ــل مــن ممكن ــع قب ــة اجلهــات مجي  املعني
 العمليـــة يف ،املـــدين اجملتمـــع ومنظمـــات اإلعـــالم ووســـائل الـــسياسية واألحـــزاب سلطاتوالـــ

  االنتخابية؛
 لــضمان أكــرب جهــود بــذل علــى االنتخابــات دارةإل الوطنيــة اهليئــات تــشجع  - ٣  

ال ســـيما  ،ناســبة امل التقنيــات  أحــدث  اســتخدام  علــى  وكــذلك  التكلفــة،  وفعاليــة  االســتدامة 
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 االنتخابيـة  عمليـة ال يف املقتـرعني  مـشاركة  تـسهيل  أجل من صاالت،واالت املعلومات تكنولوجيا
 وثقـــة تهاشـــفافي يـــضمن مبـــا اخلاطئـــة، املمارســـات عـــن ومبنـــأى بالكفـــاءة، متـــسمة وجعلـــها
  ؛فيها اجلمهور
 اهتمـام  إيـالء  علـى  االنتخابات ومراقيب االنتخابات إدارة هيئات أيضا تشجع  - ٤  
 إدارة هيئـات  وتـدعو  مرشـحة،  وأ كناخبـة  سـواء  تخابيـة، االن العمليـة  يف املـرأة  ملـشاركة  خاص
  ؛جنسانية أدواتب تزويدهمو ألعضائها توجيهية مبادئ وضع إىل اتاالنتخاب

ــدة مــستقلة يئــاتهب تنــيط تــشريعات ســن علــى الربملانــات حتــث  - ٥    إلدارة وحماي
 العمليـة  زاهـة ن صـون  بغية واالدعاء التحقيقو تنظيمال جماالت يف واسعة صالحياٍت االنتخابات
 مــن ذلــك غــريو نياالنتخــابي والترهيــب التزويــر حــاالت منــع خــالل مــن تهاوشــفافي االنتخابيــة
  ؛حبصوهلا املختصة السلطات وإبالغ ،املخالفات
 ومجاعـات  االنتخابـات  ومـراقيب  االنتخابـات  إدارة وهيئـات  الربملانـات  تشجع  - ٦  
 يف معـا  لعمـل ا علـى  ،انبلـد ال مـن  كل سيادة احترام إطار يف الدولية، والوكاالت املدين اجملتمع
 نتـائج  وتقيـيم  املقبلـة،  لالنتخابـات  اإلعـداد  علـى  ية،االنتخاب االستحقاقات بني الواقعة الفترات
 ألي االنتخابيـة  والتـشريعات  اهليئـات  يف الضعف مواطن وحتديد السابقة، االنتخابات وجتارب

ــام علــىو ،البلــدان مــن  عــن املــسؤولني تــدريبو هــذه الــضعف مــواطن ملعاجلــة طــواتخب القي
  ؛هموتثقيف الناخبني سجالت وتعزيز وحتديث االنتخابات

 الـسياسية  ألحـزاب ا مرشـحي  اسـتيفاءَ  تضمن تشريعات سن الربملاناتب يبهت  - ٧  
 غــريو مهــين حنــو علــى يــةاالنتخاب ليــةاآل تطبيــَقو عليهــا، املنــصوص ملعــايريا االنتخابيــة محالهتــاو

 ذلـك  يف مبـا  العنـف،  مـن  خاليـة  سياسـية و انتخابيـة  بيئـة  إشاعةو الفرص تكافؤ لتشجيع ،حزيب
  العنف؛ من النوع هذا رتكيبمب صارمة عقوبات إنزال طريق عن

ــبهت  - ٨   ــر الربملانــاتب أيــضا ي ــار وضــع يف النظ ــشريعي إط ــل ت  األحــزاب لتموي
 إشـاعة  يـضمن  مبـا  ،انفـسه  االنتخابيـة  مـالت احل شـن  لطريقـة و االنتخابية، واحلمالت السياسية
  ؛قتراعاال يف املواطنني من األقصى احلد ومشاركة والشفافية النظامو السالمة ظروف

 وواسـعة  فعالة مشاركة لضمان جهودها مضاعفة على احلكومات مجيع حتث  - ٩  
 فعـال  حنـو  علـى  ُتـشرك  النـاخبني  تـسجيل ل جامعـة  عمليـةٍ  خـالل  مـن  االنتخابـات  يف لمواطننيل

ــال ــساء الرج ــات وقنيواملعــ ،والن ــة واألقلي ــواطنني ةاألصــلي شعوبوالــ القومي  يف قــيمنيامل وامل
  الضعيفة؛ الفئات من ذلك وغري املشردينو النازحنيو اخلارج،
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 تــضمن الــيت الــسليمة طرائــقالو املمارســات يف النظــر علــى الربملانــات تــشجع  - ١٠  
  ؛األم بلداهنم يف السياسية العملية يف غتربنيامل مشاركة
 مـستقلة  آليـات  اسـتحداث و تـشريعات  سن على واحلكومات ربملاناتال حتث  - ١١  
 اجلهـات  ثقـة ب حتظـى  االنتخابية املنازعات لتسوية إليها الوصول وميكن وسريعة وشفافة ونزيهة

  ؛الواسع واجلمهور املعنية االنتخابية
 احلقــوق حــول ناقــشةوامل ةوعيــتوال لدراســةل أيــام تنظــيم إىل الربملانــات تــدعو  - ١٢  

  االنتخابات؛ فترات يف سيما ال العنف، من اليةاخل السياسة احلياةو اسيةالسي
 وتوجيـه  تنظـيم  االقتـضاء،  حسب ،هاميكن تشريعات سن على الربملانات حتث  - ١٣  
  جديدة؛ حكومة إىل السلمي واالنتقال االنتخابات نتائج تفعيل

 خارجـة  البلـدان  افيهـ  تكون اليت احلاالت يف املعنية األطراف مجيع أيضا حتث  - ١٤  
 اتفـاق  إبـرام  علـى  ،عنيـف  ديـين  أو عرقي أو طائفي توتر حاالت تسوده جمتمع من أو أزمة من

 مـصاحل  حتتـرم  مؤسـسات  إطـار  يف ونزيهة حرة النتخابات سلمي بإجراء سمحي جامع سياسي
  األقليات؛
 االنتخابـات،  وراصـدي  مـراقيب  وصـول  ضـمان  واحلكومات الربملاناتب يبهت  - ١٥  
 أجــل مــن القــانون، وأحكــام احملليــة االحتياجــات مراعــاة مــع ،نيدولــي أو نيوطنــي كــانوا ســواء
  الدولية؛ واملبادئ تعهداتوال االلتزامات مع ينسجم مبا الوطنية، االنتخابات مراقبة

 إىل الوصــول يف املــساواة حتقــق تنظيميــة قواعــد وضــع علــى الربملانــات حتــث  - ١٦  
  االنتخابية؛ احلمالت خالل - ةخاص أو ةعام كانت سواء - اإلعالم وسائل

 وطنيــة ملنظمــات تابعــة االنتخابــات ورصــد راقبــةمل بعثــات إيفــاد علــى تــشجع  - ١٧  
 نتـائج  عـالن إ تلـي  ممكنـة  فتـرة  وألطول االنتخابات إجراء من كاف وقت قبل ودولية وإقليمية

  االنتخابات؛
 التابعـة  االنتخابـات  دورصـ  مراقبة بعثات بني التعاون تعزيز على أيضا تشجع  - ١٨  
  احمللية؛ التشريعات مراعاة إطار يف ،خمتلفة ودولية وإقليمية وطنية ملنظمات
 الــصلة ذوي والــشركاء الدوليــة املنظمــات مــن وغريهــا املتحــدة األمــم تــدعو  - ١٩  

 ليـة واملا البـشرية  املـساعدة  لتقـدمي  تدابَري البداية، منذ السالم، بناءل ااستراتيجياهت ضمِّنت أن على
 خـالل  مـن  منتخـب  برملـان  اصـة خبو الدميقراطيـة،  املؤسسات من جمموعة إنشاء أو تعزيز دفهب

  ونزيهة؛ حرة انتخابات
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 سـن  علـى  ،نتخـايب اال عنـف ال سـاده  اتارخيـ  شهدت اليت البلدان برملانات حتث  - ٢٠  
 املؤســسات بقـاء  ضمنتـ و احليــة، والـذخرية  الناريـة  األسـلحة  اســتخدام حتظـر  حمـددة  تـشريعات 
  انتخابية؛ ألغراض بوالئهم لتالعبا وعدم حيادهم على نيواألمني نيالعسكري واألفراد
ــدعو  - ٢١   ــوانني ســن إىل واحلكومــات الربملانــات ت ــشددة صــارمة ق  أي ظــرحت ومت
  العنف؛ أعمال مرتكيب حماكمة على وتنص االنتخابية العملية يف الستقرارا لزعزعة حماولة

ــد  - ٢٢   ــات تناشـ ــع منظمـ ــدين اجملتمـ ــائل املـ ــالم ووسـ ــرباء اإلعـ ــسات واخلـ  واملؤسـ
 موالتزامـاهت  حبقـوقهم  هـا مواطني توعيـة  الدوليـة  واملنظمات اإلنسان حقوق ووكاالت األكادميية
 وتثقيــف املدنيــة التربيــة بــرامج خــالل مــن ذلــك يف مبــا باالنتخابــات، تعلــقي مــا يف الدســتورية
  الناخبني؛
 الـشباب  سـيما  وال املواطنني، لدى تعزز أن على واحلكومات الربملانات حتث  - ٢٣  

  عارضة؛تاملو ةملختلفا آلراءا إزاء السياسي والتسامح القانون سيادة احترام ثقافة ،منهم
 للمـواطنني  األساسـية  احلقـوق  ضمنتـ  مناسـبة  تشريعات سن الربملاناتب يبهت  - ٢٤  

 علــى احلــصول يف حلــقوا الــسري، االقتــراع يف األفــراد حــق ذلــك يف مبــا الــسياسية، العمليــة يف
  العلين؛ السلمي التظاهر يف واحلق التعبري وحرية املصدر املفتوحة علوماتامل

 حقيقيـة  آليـات  تتـضمن  حبيـث  يـة االنتخاب قواننيال تعديل على الربملانات حتث  - ٢٥  
  الدولية؛ الدميقراطية بادئاملو االلتزامات مع تتوافق ونزيهة حرة انتخابات إلجراء

 املـرأة  ضـد  السياسي العنف على القضاء حني إىل تكفل، أن لربملاناتاب يبهت  - ٢٦  
 املائـة  يف ٣٠ عن قلت ال بنسبة املرأة متثيل سياسي،الو قتصادياال الصعيدين على املرأة متكنيو
   الربملانية؛ املقاعد من

 وقابليــة االنتخابيــة القــوانني ثبــات ضــمان علــى واحلكومــات الربملانــات حتــث  - ٢٧  
 املبـادئ  ترسـيخ  طريـق  عـن و األساسـي،  القـانون  ضـمن  هاسـن  أو هاتدوينـ  طريـق  عـن  اهبـ  التنبؤ

 الدســتور يف الرئاســة ملنــصب والترشــح التــصويت يف واحلــق االنتخابيــة للدميقراطيــة األساســية
  االنتخابية؛ التنظيمية القواعدب التالعب ملنع الوطين

 ميكـن  طريقـة  يف بيـة االنتخا الـدوائر  رسـم  ضـمان  على احلكومات أيضا حتث  - ٢٨  
ــؤ ــا التنب ــيري خاضــعة وغــري وشــفافة هب ــدى للتغ ــراب ل ــد اقت ــات، موع ــ االنتخاب  تالعــبلل اجتنب

  االنتخابية؛ ةنظماألب
 يف والـشركاء  الـصلة  ذات الدوليـة  املنظمـات  من وغريها املتحدة األمم تناشد  - ٢٩  
 قـدرات  لبنـاء  ،التكلفـة  ثحيـ  من فعالة مستدامة تقنية ساعدةمو دعم من يلزم ما تقدَمي التنمية
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 بـذلك  ةشجعم ملوظفيها، العمل طروش حتسني ذلك يف مبا االنتخابات، إلدارة الوطنية اهليئات
 املدنيـة،  التربية مستوى رفعو الناخبني تثقيف وتشجيَع املناسبة، االنتخابية صالحاتاإل إدخال
  الناشئة؛ الدميقراطيات يف وخباصة

 منـع  يف الـدويل  الربملاين واالحتاد املتحدة األمم بني نالتعاو من مزيد إىل دعوت  - ٣٠  
ــقو االنتخــايب، العنــف ــالاال حتقي ــسلس نتق ــسلمي ال ــسلطة وال ــسياسية، لل ــامو ال ــع يف القي  مجي
 االنتخابـات،  مراقبـة  بعثـات  قدمهات اليت الصلة ذات التوصيات بتنفيذ االنتخابية دورةال مراحل
  .أُوِفدت أّنى
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ــز     ــدمي اإلصــالح تعزي ــدميقراطيات يف قراطيال ــئة، ال ــا الناش ــك يف مب ــا مشــال يف ذل  أفريقي
  األوسط والشرق

  الحتاد الربملاين الدويل ل١٢٤اإلمجاع اجلمعية بقرار اختذته 
  )٢٠١١أبريل / نيسان٢٠بنما سييت، (

  ،الدويل الربملاين لالحتاد ١٢٤ اجلمعية إن  
 يف انتـشرت  الـيت  ،الدميقراطيـة  يـد توط إىل يةعاالس الشعبية االنتفاضات أن إىل تشري إذ  
ــا ومشــال األوســط الــشرق أحنــاء ــسياسي االجتمــاعي التطــور تــشكل ،أفريقي ــرزاأل وال ــ ب  يذال
  ،١٢٤ اجلمعية انعقاد سبقت اليت األشهر به فلتح

 ،هبـا  اخلـاص  الـسياسي  امـستقبله  رسـم  يف والبلـدان  الـشعوب  تلـك  حقوق تؤكد وإذ  
  ثقافاهتا،و الشعوب تلك تواريخ تنوع تعكس أن اتلدميقراطيل ينبغي هأن إىل تشري وإذ

 ومقـاييس  معـايري  علـى  مبنيـة  تكون أن الدميقراطيات جلميع ينبغي أنه أيضا تؤكد وإذ  
 بــني املــساواة ومنــها واملــساواة، اإلنــسان حبقــوق صلةاملتــ تلــك فيهــا مبــا هبــا، معتــرف ومبــادئ
  ،راءاآل تعدد احترامبو واملساءلة، والشفافية اجلنسني
 املنطقـة  يف الـسياسية  لـتغريات ا عـن  النامجـة  اإلنـسانية  آلثـار ا إزاء اقلقهـ  عن عربت وإذ  

ــ إذو واألطفــال، النــساء ســيما وال الــضعيفة، الفئــات علــى  يــصادف ٢٠١١ عــام نأ إىل شريت
  لمرأة،ل العاملي ليومل املائة السنوية الذكرى
  عمليا؛ ممكن وقت أقرب يف ونزيهة حرة انتخابات إجراء أمهية ؤكدت  - ١  
 طريـق  عـن  ذلـك  يف مبـا  املرأة، متكني هبا يتسم اليت اخلاصة األمهية أيضا تؤكد  - ٢  
  الدميقراطية؛ العملية يف الكاملة مشاركتها ضمان

 علـى  خـاص  بـشكل  العمـل و العنـف  عـن  االمتنـاع  علـى  األطـراف  مجيع حتث  - ٣  
  اإلنسان؛ حقوق احترام ضمان

 بالوسـائل  املـصري  تقريـر  يف الـشعوب  حـق  راماحتـ  ىلإ احلكومـات  مجيع دعوت  - ٤  
  السلمية؛
 يف ؤديـه ي أن الـدويل  الربملـاين  لالحتـاد  ميكـن  الـذي  احملـوري  الـدور  على تشدد  - ٥  
  .الناشئة الدميقراطيات مساعدة
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 الطبيعيـة  املوارد إدارة خالل من املستدامة التنمية حتقيق كفالة يف الربملانات دور    
  الدميغرايف يريوالتغ الزراعي واإلنتاج

  الحتاد الربملاين الدويل ل١٢٤اإلمجاع اجلمعية بقرار اختذته 
  )٢٠١١أبريل / نيسان٢٠بنما سييت، (

  
  ،الدويل الربملاين لالحتاد ١٢٤ اجلمعية إن  
  :أن إىل تشري إذ  
 بعد حصول اخنفـاض مطـرد    ٢٠٠٩نسبة اجلوع ارتفعت بشكل حاد يف عام          )أ (  

 مليـون   ٩٢٥، استنادا لألمم املتحدة، وإىل أن       ٢٠٠٧ و   ١٩٩٠ي  يف مستويات الفقر بني عام    
ألغذيـة  ل، وفقا آلخـر تقـديرات منظمـة األمـم املتحـدة             ٢٠١١شخص سيعانون اجلوع يف عام      

  والزراعة؛
 كـــشفت ضـــعف ٢٠٠٨-٢٠٠٧األزمـــة الغذائيـــة الـــيت حـــصلت يف الفتـــرة   )ب (  

  اجملتمع الدويل يف ما يتعلق باألمن الغذائي؛ 
راضي الصاحلة للزراعة تشهد توسعا على حساب املناطق احلرجيـة والـنظم            األ  )ج (  

  اإليكولوجية اهلشة؛
التـصحر يزحـف يف أمـاكن كـثرية نتيجــة لفتـرات طويلـة مـن اجلفـاف وســوء           )د (  

  استخدام األراضي؛
 مليــون هكتــار مــن الغابــات  ١٣األمــم املتحــدة أشــارت إىل أن العــامل خــسر    )ـه (  

عوام العشرة املاضية، مما جعل البيئـة أكثـر عرضـة للخطـر، دون احتـساب                سنويا على مدى األ   
   اليت جيتاحها التصحر كل عام؛٢ م٦٠ ٠٠٠مساحة الـ 

ــة الغابــات تتــسبب بنــسبة    )و (    يف املائــة مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس   ١٤إزال
  احلراري ومن تغري املناخ الناجم عن ذلك؛

 ومشـال أفريقيـا، تواجـه       األوسـط سيما يف الـشرق     العديد من مناطق العامل، ال        )ز (  
  صعوبة يف اإلمداد باملياه، يف حني تعاين بلدان الساحل نقصا مستمرا يف املياه؛

هذا الوضع يزيد من حدة اندالع الرتاعات على احلـصول علـى املـوارد املائيـة               )ح (  
  واستغالهلا؛
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تــضرر إىل حــد كــبري جــراء  العديــد مــن البلــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة، ت   )ط (  
  اهنيار الصادرات وهروب الرساميل وارتفاع معدالت البطالة؛

الزراعــة كــثريا مــا أُمهلــت علــى مــدى العقــود املاضــية يف الــسياسات الوطنيــة     )ي (  
  والدولية، مما أسهم يف نشوب الرتاعات وعدم االستقرار،

  : إىل أنوإذ تشري أيضا  
تياجـــات املتزايـــدة لـــسكان املـــدن اآلخـــذة  احلكومـــات ملزمـــة، بـــسبب االح  )أ (  

 ببنـاء سـدود جديـدة علـى األهنـار والينـابيع             -املتعطـشتني للميـاه      -باالتساع والزراعة املكثفة    
وزيادة عدد املضخات العالية السرعة الستخراج املياه اجلوفيـة، ولكنـها غـري قـادرة علـى اختـاذ                   

  ياه؛التدابري الالزمة لضمان استغالل أكثر استدامة للم
 يف املائة مـن امليـاه العذبـة املـستخدمة يف مجيـع أحنـاء العـامل ختـصَّص                    ٧٠نسبة    )ب (  

  لإلنتاج الزراعي، يف وقت يتزايد التنافس على طلب املياه ألغراض أخرى؛
جــودة امليــاه العذبــة تتــدىن بــسبب االســتخدام املكثــف لألمســدة ومبيــدات           )ج (  

والنفايات الصناعية السائلة اليت يولدها عـدد متزايـد         احلشرات ومبيدات األعشاب يف الزراعة،      
من الوحدات الصناعية، ومياه الـصرف الـصحي احملليـة غـري املعاجلـة النامجـة مـن العـدد املتزايـد            

  للسكان؛
 معينــة مــا برحــت منــذ بــضع ســنوات تتمتــع بــوفرة زائــدة غــري إقليميــةمنــاطق   )د (  

  ن نقص يف املياه على حنو متزايد،عادية من املياه، يف حني تعاين مناطق أخرى م
  :أن إىل وإذ تشري كذلك  
 :يلي مبا يتميز والذي السكان عدد أرقام على طرأ الذي الكبري التغيري  )أ (  

 الشمال؛ بلدان يف املسنني والسكان املنخفضة الوالدة معدالت  •

 البلدان؛ بتفاوت مستواه يتفاوت أفريقيا، يف للوالدات مرتفع معدل  •

 مـن  أعلـى  مـستويات  تأثريه من تزيد مضاعفة أضعافا يتزايد ُمدين توسع  •
 الساحل؛ إىل اهلجرة

ــدفقات  • ــا أكــرب ت ــن حجم ــاجرين م ــسرية - امله ــة أو كانــت ق  - طوعي
 اقتصادية؛ ألسباب أو املسلحة للرتاعات نتيجة
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سكان كـل البلـدان املتقدمـة النمـو تقريبـا سـيكونون، يف الـسنوات اخلمـسني                    )ب (  
 وفقا لبعض التوقعات، أقل عددا وأكرب سنا نتيجة الخنفاض معدالت اخلـصوبة وارتفـاع             املقبلة

  متوسط العمر املتوقع؛
كــل بلــدان ومنــاطق الــشمال حتتــاج إىل اهلجــرة للحــؤول دون اخنفــاض عــدد    )ج (  

ســـكاهنا، إال أن مـــستوى اهلجـــرة، اســـتنادا إىل اخلـــربة الـــسابقة، خيتلـــف إىل حـــد كـــبري تبعـــا  
  جرة اليت يعتمدها كل بلد؛لسياسات اهل

أفريقيا تـشهد طفـرة غـري مـسبوقة يف الـوالدات سـترفع عـدد سـكاهنا إىل حنـو                      )د (  
  ؛٢٠٥٠ملياري نسمة حبلول عام 

 يف املائـة مـن عـدد        ٣ مليون مهاجر يف العامل اليوم، يـشكلون         ٢٠٠هناك حنو     )ـه (  
  سكان العامل؛

 العلمـي ُتفِقـر البلـدان الناميـة وتتـسبب           هجرة املوارد البشرية العالية التحـصيل       )و (  
  بتخلفها عن اللحاق بالركب يف جمايل العلوم والتكنولوجيا،

  :أن وإذ تعي  
هناك صلة مباشرة بني استخدام األراضـي والتربـة وامليـاه والتنـوع البيولـوجي                 )أ (  

ــة، مــن جهــة، واإلنتــاج الغــذائي والفقــر مــ      ــة األخــرى وإنتــاج األغذي ن جهــة واملــوارد الطبيعي
  أخرى؛

مظاهر الفقر هي أكثـر وضـوحا يف ريـف البلـدان الناميـة، حيـث جيـد العديـد                      )ب (  
  من املزارعني أنه من الصعب االستمرار يف اإلنتاج الزراعي وكسب العيش؛

التغلب علـى اجلـوع يتطلـب زيـادة الزراعـة بنطاقيهـا الـضيق والواسـع واتبـاع                     )ج (  
  ني من الزراعة وعلى اإلنتاج املستدام ومحاية البيئة؛سياسات فعالة تركز على هاتني الفئت

ــة         )د (   ــسيا يف الزراع ــدويل دورا رئي ــوطين وال ــصعيدين ال ــى ال للقطــاع اخلــاص عل
املستدامة واألمن الغذائي، وإنتاج األغذية وتـصنيعها وتـسويقها، ويف تطـوير وتطبيـق التقنيـات                

   بالكفاءة البيئية؛اجلديدة، مبا يف ذلك االستثمارات املسؤولة واملتسمة
ختــصيص املزيــد مــن األراضــي الــصاحلة للزراعــة واملزيــد مــن الغابــات إلنتــاج     )ـه (  

  الوقود احليوي يضاعف من اختالل التوازن بني العرض والطلب على املواد الغذائية؛
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الطلب املتزايد علـى الوقـود احليـوي علـى املـستوى العـاملي، الـذي ُتفـاقم مـن                      )و (  
ــه احلاجــةُ   ــى األراضــي اهلامــشية الــيت       حدت املتزايــدة إىل األرض، ميكــن أن يــشكل ضــغطا عل

  يستخدمها الفقراء لزراعة الكفاف يف املناطق الريفية؛
التنميــة املــستدامة يف املنــاطق الريفيــة ينبغــي أن تركــز علــى إنــشاء الــشبكات      )ز(  

رف واملـؤهالت،  االجتماعية كالتعاونيات ومراكـز املعرفـة، حيـث ميكـن للنـاس اكتـساب املعـا          
 متهيدا للجمع بينها ونقلها إىل اجليل املقبل،

ــضع وإذ   ــا يف ت ــة أن اعتباره ــن الزراع ــذائي واألم ــسكاين والنمــو الغ ــري ال ــاخ، وتغ  املن
  وثيقا، ارتباطا ببعضها مرتبطة

 واألرض التربـــة( العـــامل يف الطبيعيـــة املـــوارد إدارة تـــصبح أن يـــتعني أنـــه إىل وبـــالنظر  
 أكثـر  )واهلـواء  والطاقـة،  العذبـة،  امليـاه  جـات تومن البحريـة  واملنتجـات  الربيـة،  اةواحليـ  والغابات
 واإلنفـاق،  االسـتنفاد  مـن  بـدال  واحلفـظ  )املستدام االستخدام( التجدد على بتركيزها استدامة،
  املستدامة، واالجتماعية االقتصادية التنمية أهداف حتقيق إىل وبالسعي
 وتـدهور  املنـاخ  تغـري  حيـث  مـن  العـامل  تـصادف  اليت املتعددة التحديات أن تدرك وإذ  
 متكاملـة  اسـتجابة  تتطلـب  واالقتـصادية،  املاليـة  واألزمـات  الغـذائي  األمـن  وانعدام البيئي النظام
 للتنميـة  األجـل  طويلـة  اسـتراتيجيات  ووضـع  األجـل  القـصرية  الطوارئ حاالت مواجهة تضمن

 املقبلـة  األجيـال  بقدرات املساس دون احلايل اجليل احتياجات تليب استراتيجيات أي املستدامة،
  احتياجاهتا، تلبية على

 يف اجلـائر  الـصيد  منـع  أجـل  مـن  املستدامة األمساك مصائد حتقيق أمهية على تشدد وإذ  
  اهلشة، اإليكولوجية النظم على احلفاظ وبالتايل العامل، حميطات
 الطبيعيـة  املـوارد  رةإدا يف ومـستدام  متكامـل  هنـج  اتبـاع  ضرورة على أيضا تشدد وإذ  
  الدميغرايف، والتغيري الزراعي واإلنتاج
 البحـوث  هـذه  لنتـائج  الـسليم  والتطبيـق  والتعلـيم  البحـوث  إىل اللجوء بأن تعترف وإذ  
 واألصــلية التقليديــة املعــارف ربــط يــتعني وبأنــه متكامــل، هنــج لتطبيــق حيويــة بأمهيــة يتــسمان
ــة بالتقنيــات ــة املعــارف وأحــدث احلديث ال ســيما و املــستدام، الزراعــي باإلنتــاج املتعلقــة العلمي
 املنـاطق  يف الفقـر  مـن  احلـد  ذلـك  يف مبا الطبيعية، للموارد املستدام واالستخدام الغذائي اإلنتاج
  الريفية،
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ــشدد وإذ   ــى ت ــو أن عل ــامل ســكان من ــارات ٩ حــوايل( الع ــسمة ملي ــول ن  )٢٠٥٠ حبل
 الغـذائي،  اإلنتـاج  يعـوق  والطاقـة  امليـاه  يف ايـد املتز الـنقص  وأن الغذائي، اإلنتاج زيادة سيتطلب

  اهلجرة، تدفق من أمور مجلة جانب إىل يزيد مما
ــشدد وإذ   ــضا ت ــى أي ــو أن عل ــاعال يف النم ــي، قط ــيما وال الزراع ــاج جمــال يف س  اإلنت
  البيئية، واالستدامة االقتصادي وللنمو الفقر حدة لتخفيف أساسيا يزال ال الغذائي،
 اسـتخدام  ذلـك  يف مبـا ( الزراعيـة  اإلنتاجيـة  حتسني أيضا مبكان األمهية من أنه ُتربز وإذ  
 دون )بأقــل أكثــر - املــستدام الزراعــي والتكثيــف وامليــاه، لألراضــي املتكاملــة واإلدارة امليــاه،
 البيولــوجي التنــوع فقــدان ذلــك يف مبــا( البيئــي التــدهور ووقــف املزروعــة، املــساحات توســيع
  ،)وعكسهما صحروالت األرض تدهور من واحلد

 الــيت العاليــة واملخــاطر النطــاق الواســعة اهلجــرة جتنــب أجــل مــن أنــه أيــضا ُتــربز وإذ  
 تــوفَّر أن احليــوي مــن العــامل، مــن كــثرية منــاطق يف واألمــن والــسالم االســتقرار علــى تــشكلها
 حيتـاجون  الـيت  املـوارد  و والفـرص  الظـروف  الريفيـة  املناطق يف يعيشون ممن وغريهم للمزارعني

 والتمتــع املــدارس، إىل أطفــاهلم وإرســال دخلــهم، أو الغــذائي إنتــاجهم زيــادة أجــل مــن إليهــا
  حياهتم، وعيش مرتفعة معيشية مبستويات
 اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  بغيـة  ابتكاريـة  متويـل  مـصادر  ابتكـار  إىل احلاجة إىل وبالنظر  
 تلبيــة بغيــة لألمــوال املــستقر التــدفق وضــمان الرمسيــة، اإلمنائيــة املــساعدة واســتكمال لأللفيــة،

ــة االحتياجــات ــسهيل األجــل الطويل ــة إدارة يف التعــاون وت ــة املعون ــدان بــني اإلمنائي ــشمال بل  ال
  واجلنوب،
 يف والتعـاون  االبتكاريـة  والتقنيـات  اخلربات تبادل للبلدان احليوي من بأن تعترف وإذ  

  والتقنية، البشرية القدرات وتنمية التدريب جمال
 الوصـول  تتـيح  نظـم  تـوفري  علـى  تركـز  أن اإلمنائية للسياسات ينبغي بأنه منها واقتناعا  

  وإليها، املياه، يف نقصا تعاين اليت املناطق يف لتحويلها ونظم املياه إىل
 أن إال أصـال،  متـوفرة  الالزمـة  املعـارف  من والكثري التقنيات من العديد أن تدرك وإذ  
  مواجهتهما، جيب رئيسيني حتديني يشكالن أوسع نطاق على منها واالستفادة نشرها

 اآلخـــذة املعيـــشية ومبـــستوياهتا املتزايـــدين بـــسكاهنا الناميـــة، البلـــدان أن إىل وبـــالنظر  
 األراضـي  تـدهور  وقـف  أن وإىل والريفيـة،  الزراعية النهضة قلب يف تكون أن جيب باالرتفاع،
  البلدان، تلك من للعديد قصوى أولوية يشكالن وعكسهما والتصحر



A/66/87
 

22 11-36657 
 

ــد أن تــدرك وإذ   ــدان مــن العدي ــة البل ــادة إىل ماســة حاجــة يف هــي النامي ــها زي  إنتاجيت
  مستدامة، بصورة الزراعية
 اسـتجابة  يتـضمن  أن الغـذائي  األمـن  لتحقيـق  الزراعي التكثيف على جيب أنه تعي وإذ  

  واجلفاف، األراضي وتدهور والتصحر املناخ كتغري الكربى البيئية للتغريات قوية
 خـضراء  ثـورة  مـن  تـستفيدا  أن آخـر  أمر أي قبل وآسيا ألفريقيا ينبغي أنه إىل روبالنظ  

 اجتماعيــا ومنــصفة اقتــصاديا لالســتمرار قابلــة الزراعيــة لإلنتاجيــة ثــورة مــن أي مــستدامة،
  بيئيا، ومستدامة
ــالنظر   ــضا وب ــه إىل أي ــي أن ــورة ألي ينبغ ــا، يف ســيما وال خــضراء، ث  تكــون أن أفريقي
 احملليــة احملاصــيل وأنظمــة والزراعيــة اإليكولوجيــة الظــروف احتياجــات مــع لتتناســب مــصمَّمة
  املختلفة،
 سـيبلغ  الـذين  العـامل  سـكان  تغذيـة  يف الزراعي للقطاع الرئيسي الدور على تشدد وإذ  
  املقبلة، العقود يف مليارات ٩ عددهم

 كــل وقبــل أوال يــؤثر األساســية الــسلع أســعار يف االرتفــاع أن علــى أيــضا تــشدد وإذ  
 األساسـية  الـسلع  أسـعار  يف الـشديد  التقلـب  وأن الزراعيـة  املنتجات مستوردي أفقر على شيء
  الغذائي، األمن يهدد

 الكـف  ينبغـي  أنـه  وعلـى  جـذريا  خمتلفة بنظرة التحلي ضرورة على كذلك تشدد وإذ  
 سـتدامة اال لتحـسني  احلـل  من جزءا باعتبارها ومقاربتها البيئي للتدهور سببا الزراعة اعتبار عن

  البيئية،
 املــستدامة، والتنميــة الفقــر علــى القــضاء جهــود صــميم يف هــي الزراعــة أن تعــي وإذ  
  املناخ، تغري يف متزايد، بشكل وكذلك،
 العمـل  وأسـواق  الزراعـة  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيـق  شـأن  مـن  أن أيضا تعي وإذ  

ــاطق يف ــة املنـ ــق أن الريفيـ ــبرية مكاســـب حيقـ ــة كـ ــة للتنميـ ــة الزراعيـ ــن والريفيـ ــذائي واألمـ  الغـ
  ككل، واجملتمع
 الزراعيـة  التنميـة  يف لالسـتثمار  مؤاتيـة  بيئة توفري إىل الرامية التدابري أن على تشدد وإذ  
 ضـرورية  تـدابري  هـي  الغـذائي  األمـن  النعـدام  البنيويـة  األسـباب  معاجلـة  وإىل املـستدامة  والريفية
  املزارعني، وصغار لكبار
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 التمويــل، علــى آمــن بــشكل اجلميــع حــصول تعزيــز يــتعني أنــه علــى أيــضا تــشدد وإذ  
ــار إيــالء مــع املــزارعني، صــغار مــن للماليــني بالنــسبة وخباصــة  بــني للمــساواة الواجــب االعتب
  الزراعة، يف املرأة دور وألمهية اجلنسني
 تـشمل  األراضـي  حليـازة  مناسـبة  أنظمة استحداث مبكان األمهية من بأن منها واقتناعا  
 علـى  احلـصول  لفـرص  وحتـسينا  املستدامة للزراعة تشجيعا العامة، واملشاعات صةاخلا األراضي
  املزارعني، لصغار وخباصة األراضي،
ــة مــشاركة حــشد ينبغــي بأنــه أيــضا منــها واقتناعــا    األطــراف مجيــع جانــب مــن فعال
ــة، ــة احلكومــات ذلــك يف مبــا الفاعل ــشركاء املــدين واجملتمــع احمللي  يف اخلــاص، القطــاع مــن وال

  وتنفيذها، واملمارسات للسياسات تخطيطال
 سـري  وحسن لألغذية الفعال التوزيع يؤديه أن ميكن الذي الدور أمهية على تشدد وإذ  
 العـاملي  الغـذائي  األمـن  ضـمان  يف والـدويل،  واإلقليمـي  الـوطين  الـصعد  مـن  كـل  علـى  األسواق
  املستدامة، التنمية وتعزيز

 قيمـة  إضـافة  طريـق  عـن  الـدخل  لزيادة فرص توليد املهم من أنه على أيضا تشدد وإذ  
  والتوريد، اإلنتاج سلسلة إىل

 نطـاق  توسـيع  يف حموريـا  دورا يـؤدي  أن اخلـاص  القطـاع  علـى  جيـب  بأنـه  تعترف وإذ  
 التقنيــات إمكانـات  وتقيـيم  الزراعيــة القيمـة  سالسـل  واسـتحداث  اإلنتــاج، خـالل  مـن  الزراعـة 
  اجلديدة،
 الـوراثي  التحويـل  تعـديالت  إدخـال  تفـضَّل  سـتدامة، اال تعزيـز  أجـل  مـن  أنه تعترب وإذ  

  الوراثي، النقل تعديالت على
 ويف الناميــة البلــدان يف الزراعــة تنــشيط يف االســتثمار دعــم ســيتعني بأنــه تعتــرف وإذ  
 فيهــا مبــا اجلهــات، مجيــع مــن مقدمــة وإضــافية جديــدة مبــوارد املــستدامة الريفيــة التنميــة تعزيــز
  والدولية، احمللية والعامة اخلاصة املصادر

 األراضـي  اسـتمالك  يف الزيـادةُ  احمللـيني  للـسكان  تتيحهـا  اليت الفرص رغم أنه تعي وإذ  
 فــرص إجيــاد ذلــك يف مبــا األجانــب، املــستثمرين قبــل مــن الناميــة الــدول يف واســع نطــاق علــى
 فـإن  زراعيـة، ال اإلنتاجيـة  وزيـادة  التحتية، البنية يف واالستثمار العمالة، وتوفري املضمون، العمل

 مـن  ذلـك  وغـري  واملياه األرض إىل الوصول على القدرة أيضا يفقدون قد أيضا احملليني السكان
 ُتـَصن  ومل األراضـي  بتوزيـع  املتعلقـة  القرار صنع عملية يف إشراكهم جير مل إذا سيما ال املوارد،
  األرض، يف حقوقهم
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 احملليـة  والـشراكات  ماراتاالسـتث  لدعم مؤاتية بيئة توفري الضروري من أن تشدد وإذ  
 اجلنــوب، بلــدان بــني والــشراكات واجلنــوب، الــشمال بــني والــشراكات والدوليــة، واإلقليميــة
  الصلة، ذوي املصلحة أصحاب بني والشراكات واخلاص، العام القطاعني بني والشراكات

ــا   ــها واقتناع ــأن من ــوي مــن ب ــرأة ُتمــنح أن احلي ــدرة نفــس امل  يف للرجــل املمنوحــة الق
  األسواق، إىل والوصول والتعليم املالية واخلدمات والتقنيات األرض، على صولاحل

 جانـــب إىل العـــامل، أحنـــاء مجيـــع يف ونـــاخبيهم للربملـــانيني بـــأن أيـــضا منـــها واقتناعـــا  
 يف دورا والدوليــة، الوطنيــة والوكــاالت اخلــاص، القطــاع مــن املــصلحة وأصــحاب احلكومــات

  والزراعة، الغذائي واألمن املناخ ريتغ بني الوثيقة بالعالقة التوعية
 األخـرى  الطبيعيـة  واملـوارد  للزراعـة  املستخدمة األرض استغالل ينبغي أنه إىل وبالنظر  
  مستدامة، بطريقة

 شـاملة  جمموعة واكبتها إذا إال تنجح أن ميكن ال اخلضراء الثورة أن إىل أيضا وبالنظر  
 جمــايل يف وسياســات املــزارعني، لــصغار ماليــة حــوافز تــشمل الــسياسية القــرارات مــن ومتــسقة
  األراضي، إلدارة وإصالحا والتعليم، االتصال
 وااللتزامــات الــصلة ذات العمــل وخطــة لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف إىل تــشري وإذ  
  واجلوع، الفقر مكافحة بشأن فيها الواردة

 مـصدرا  بارهـا باعت ذلـك  يف مبـا  الغـذائي،  األمـن  لتحقيق األمساك مصائد أمهية تعي وإذ  
  للدخل،
 كــسب وســبل العمالــة لتــوفري بالنــسبة كــبرية بأمهيــة تتــسم الغابــات أن منــها وإدراكــا  
  للغابات، املستدامة لإلدارة ذلك يف مبا السكان، من للعديد العيش

 بوصــفها العمــل إىل والربملانــات والربملــانيني الــدويل الربملــاين االحتــاد تــدعو  - ١  
 والـتغري  الزراعـي  واإلنتاج الطبيعية املوارد إلدارة ومستدام متكامل هنج حتديد يف للتغيري عناصر

  الدميغرايف؛
 فيهــا مبــا الفاعلــة، اجلهــات مجيــع إشــراك علــى والربملانــات الربملــانيني تــشجع  - ٢  

ــة احلكومــات ــة احمللي ــدين واجملتمــع واإلقليمي ــشركاء امل ــن وال  التخطــيط يف اخلــاص، القطــاع م
  وتنفيذها؛ للسياسات
ــانيني هتيـــب  - ٣   ــراف بالربملـ ــدور االعتـ ــوي بالـ ــرأة احليـ ــة يف للمـ ــة التنميـ  الزراعيـ
 منـها  أمـور  مجلـة  إىل الراميـة  والتدابري السياسات وتأييد التشريعات اعتماد طريق عن املستدامة
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 الزراعيــة املــوارد مــن االســتفادة علــى املــرأة قــدرة زيــادة وإىل املــرأة، ضــد التمييــز علــى القـضاء 
 العمـل،  وأسـواق  لألمومـة،  الـصحية  واخلـدمات  األسـرة  تنظـيم  وخـدمات  التـدريب، و والتعليم

 أن إىل بــالنظر التــسهيالت، مــن ذلــك وغــري والتمويــل الــصغر البالغــة واالئتمانــات والتقنيــات،
  املستدامة؛ التنمية ولتحقيق الفقر على للقضاء أساسي شرط املرأة متكني

ــانيني حتــث  - ٤   ــى الربمل ــضمنوا أن عل ــ ي ــشات اَءإبق  األرض اســتخدام حــول املناق
  والدولية؛ الوطنية السياسية الربامج يف مدرجةً وحيازهتا
 اإلقليميـة  للتنميـة  خطـط  اقتـراح  أو وضـع  يف املـساعدة  علـى  الربملانيني تشجع  - ٥  

  الزراعية؛ األراضي حفظ إىل املاسة احلاجة إىل تستند األراضي والستخدام
ــ بالربملانــات هتيــب  - ٦   ــع اختــاذ علــى حكومــاهتم تــشجيع والربملــانيني ةالوطني  مجي
  عليه؛ كانت ما إىل املتدهورة األراضي إلعادة الالزمة التدابري

 الـصعد  مـن  كـل  علـى  املتخـذة  والتـدابري  الـسياسات  تأييد إىل الربملانيني تدعو  - ٧  
 اإلدارة عوتـشجي  الزراعـة  يف املياه استخدام كفاءة حتسني أجل من والدويل، واإلقليمي الوطين
  املياه؛ استخدام يف الكفاءة لتحقيق ابتكارية تقنيات وتطوير واملياه، لألراضي املتكاملة
 معـايري  وضـع  أجل من التشريعات وتنسيق تطوير والربملانيني بالربملانات هتيب  - ٨  
 التكنولوجيــا ومنتجــات احلـشرات  ومبيــدات األمسـدة  واســتخدام صــنع بـشأن  ومناســبة صـارمة 

  األحيائية؛
 لـإلدارة  تـشريعية  آليـات  تعزيـز  أو اسـتحداث  على والربملانيني الربملانات حتث  - ٩  
 واالختـصاصات  تتوافق ال اليت االستغالل أشكال من شكل أي حظر وعلى للغابات املستدامة

  عليه؛ كانت ما إىل احلرجية املناطق وإعادة التحريج إعادة تفرض اليت
 التنـوع  فقـدان  وقـف  إىل هتـدف  تـدابري  إجراءاهتم ايضمِّنو أن بالربملانيني هتيب  - ١٠  
  واحليواين؛ النبايت الوراثي التنوع تعزيز وإىل البيولوجي
 إىل للتحـول  ينبغـي  بأنـه  القائـل  للمبـدأ  واسـع  دعـم  تـوفري  إىل الربملـانيني  تدعو  - ١١  
  املستدامة؛ التنمية توفره الذي احلل من جزءا يشكل أن املستدامة الزراعة

ــ  - ١٢   ــانيني، بهتي ــيما وال بالربمل ــدان يف س ــة، البل ــم النامي ــشجيع دع  سياســات وت
  الريفية؛ التنمية
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 عمليــات اتبــاع إىل الــدعوة علــى النمــو املتقدمــة البلــدان يف الربملــانيني تــشجع  - ١٣  
 اإلمنائيــة املــساعدة تكثيــف أجــل مــن واضــحة أهــداف حتديــد تــشمل القــرار، صــنع يف شــفافة
  الزراعي؛ للقطاع املقدمة الرمسية

ــانيني هتيــب  - ١٤   ــد بالربمل ــستدام للنمــو اســتراتيجيات تأيي ــدمج امل  سياســات بــني ت
  الطبيعية؛ للموارد املستدام واالستخدام الريفية والتنمية الغذائي واإلنتاج الزراعية التنمية

 الفــرص وتــوفري الالزمــة الظــروف إشــاعة علــى واحلكومــات الربملــانيني حتــث  - ١٥  
 واملـشاركة  الغـذائي،  إنتـاجهم  وزيـادة  األراضي، على للحصول ضعفا املزارعني ألكثر واملوارد

  باالرتفاع؛ آخذة معيشية مبستويات والتمتع التعليم على واحلصول املعارف تبادل يف
ــة املبــادرات تأييــد علــى الربملــانيني أيــضا حتــث  - ١٦    عمــل طريقــة تعزيــز إىل الرامي
 أكثــر األســواق هــذه جعــل طريــق عــن ســيما ال راعيــة،الز األساســية للــسلع العامليــة األســواق
 الوطنيـــة الزراعيـــة الـــسياسات تنـــسيق وتعزيـــز املنـــاِظرة، املـــشتقات أســـواق وتنظـــيم شـــفافية،

  النامية؛ البلدان مستوردي لدعم جديدة دولية آليات وإنشاء واإلقليمية،
 تثقيـف  لـى وع البيئيـة  التوعيـة  إىل الـدعوة  علـى  والربملانات احلكومات تشجع  - ١٧  
  البيئي؛ التدهور ضد املنسق والعمل الغذائية النفايات من احلد تدابري بشأن اجلمهور
 الزراعيـة  واملنظمـات  العلميـة  املؤسسات مع الوثيق بالتعاون بالربملانيني، هتيب  - ١٨  
 وتطـوير  ملناقـشة  عمـل  وحلقـات  دراسية وحلقات مؤمترات تنظيم والدولية، واإلقليمية الوطنية
ــة حتــسني إجــراءات ودعــم ــة التنمي ــستدامة، الزراعي ــاج وخباصــة امل ــذائي اإلنت  واالســتخدام الغ
  الدميغرافية؛ والتنمية الطبيعية للموارد املستدام
 الـسنوية  التقـارير  يف مجعياتـه  خـالل  ينظـر  أن إىل الدويل الربملاين االحتاد تدعو  - ١٩  

  .امليالع الصعيد على اجملاالت هذه تشهدها اليت التطورات عن
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	وإذ تشير أيضا إلى أن الهواجس المحيطة بتمويل القطاع الخاص للأحزاب السياسية، والتي غالبا ما ينظر إليها باعتبارها مسألة تتعلق بالمساواة السياسية، تتصل بثلاث نقاط رئيسية هي: عدم كفاية الموارد، الأمر الذي يحمل الأحزاب السياسية والمرشحين على إقامة علاقات مع المانحين الذين يتوقعون تحقيق مكاسب معينة في حال وصول تلك الأحزاب إلى السلطة؛ وحصول بعض الأحزاب السياسية على موارد أكثر من غيرها؛ وحصول حالات يأتي فيها تمويل الحملات من مصادر مشكوك فيها تتوقع تحقيق مكاسب سواء من الناحية التشريعية أو غيرها،
	واعترافا منها بأن جوانب التمويل من القطاع الخاص التي يتعين التصدي لها تتعلق بمقبولية التبرعات المجهولة المصدر، والتبرعات النقدية، والهبات المقدمة من الكيانات الطبيعية والقانونية الأجنبية، والمنظمات الدولية الأجنبية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات العامة والمؤسسات المشارِكة في المناقصات،
	وإذ تشير إلى أنه رغم تصدي مدونات قواعد السلوك الخاصة بالعاملين في السلطتين التشريعية والتنفيذية لقضايا المساءلة نظرا لانطباقها على كلٍ من الممثلين المنتخَبين، سُجل قلق متزايد إزاء تمويل الأحزاب السياسية وما يرتبط بذلك من مساءلة للأحزاب السياسية ككل تجاه المواطنين،
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	وإذ تشدد على عدم اعتبار التدابير الخاصة المؤقتة، بصيغتها الواردة في المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، تدابيرَ تمييزية، وعلى أن بالإمكان اعتبار توزيع الأموال على أساس الدعم المقدم من الأحزاب إلى المرشحات حافزا على تحقيق المساواة بين الجنسين في البرلمانات وعلى زيادة المشاركة السياسية للمرأة،
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	وإذ تعترف بأن تطبيق آلياتٍ للتمويل السياسي لا تخضع للمساءلة ولا تتسم بالشفافية، يمكن أن يقوض ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية، وأنه ينبغي لهذا الأمر ألا يشكل مدعاة لقلق الحكومات والبرلمانات فحسب، بل أيضا للمنظمات الدولية التي تُعنى بتعزيز الديمقراطية في العالم، والأحزاب السياسية،
	وإذ تشير إلى أن الأسباب التي تحمل على تنظيم تمويل الأحزاب السياسية تشمل الحاجة إلى تعزيز المبادئ الديمقراطية المتمثلة في الشفافية والمساءلة، ومنع الفساد، وتعزيز المنافسة بين مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية، وعرض مروحة واسعة من الآراء السياسية والبرامج والسياسات، وتوطيد دور الأحزاب السياسية وزيادة قدرات المواطنين على اتخاذ قرارات مستنيرة،
	وإذ تعترف بأنه رغم إسهام الكشف الإلزامي عن تمويل الأحزاب السياسية في زيادة الشفافية وتوفيره الفرصة للجمهور لفهم العوامل التي تؤثر على سلوك الأحزاب السياسية، فإن ذلك قد يثبط أيضا عزيمة الجهات المانحة على تمويل الأحزاب السياسية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن القوانينَ والأنظمة المتعلقة بالكشف والمبادئَ التوجيهية بشأن تمويل الحملات والأحزاب السياسية تسعى إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن التمويل المجهول المصدر أو الأجنبي أو المقدم من الشركات للأحزاب السياسية، وإلى كفالة توفير فرصة متكافئة أمام جميع الأحزاب للتنافس، وأنه، رغم الصعوبة التي يصادفها إنفاذ هذه التدابير في بعض البلدان، فهي تتسم بالأهمية لضمان تمكين المواطنين من محاسبة أحزابهم السياسية وممثليهم المنتخَبين،
	1 - تدعو الدول إلى النظر في وضع تدابير تهدف إلى ضمان استقلالية الأحزاب السياسية بما يحصِّنها من تأثير لا موجب له، وإلى تجنب الفساد والإنفاق المفرط على الحملات الانتخابية، بما في ذلك تحديد سقف للإنفاق خلال الحملات الانتخابية؛
	2 - توصي بوجوب أن تراعي الدعوةُ إلى خفض الإنفاق الانتخابي المساواةَ بين الجنسين، ومستويات الدخل المنخفضة، ومحو الأمية، والوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا، والمسافات الشاسعة بين المدن والريف في بعض البلدان؛
	3 - تعتبر أنه ينبغي أن يكون الهدف من تمويل الأحزاب السياسية إسماع صوت الشعب في العملية السياسية والديمقراطية عن طريق تشجيع تنوع الآراء والطروحات السياسية، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية الكبيرة الجيدة التمويل وتلك التي تمتلك إمكانات مالية أقل، والقيام عموما بتشجيع المشاركة الفعالة في العملية السياسية من قبل جميع الجهات الفاعلة - رجالا ونساء - بصرف النظر عن إمكاناتهم المالية وقدرتهم على الحصول على الموارد؛
	4 - تعرب عن اقتناعها بأن توعية الجمهور بقضية تمويل الأحزاب السياسية تعزز أداء المؤسسات الديمقراطية وتحد من الفساد؛
	5 - تعترف بأن وجود أنظمة ديمقراطية ودستورية وأحزاب سياسية مختلفة يجعل من الصعب استحداث آليات عالمية للمساءلة بشأن تمويل الأحزاب السياسية؛ وتشجع البرلمانات، من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، على أن تواصل رغم ذلك ضمان المساءلة والشفافية بما ينسجم وواقع الحال السائد في البلدان المختلفة، مستندة في الوقت نفسه إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
	6 - توصي بأن تمارس البرلماناتُ، باعتبارها المؤسسات المولجة الإشراف على عمل الحكومات، ومنظماتُ المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورا رقابيا، وبأن تثقف المواطنين بشأن تمويل الأحزاب السياسية وتراقب بشكل مستمر كيفية ممارسة السلطة من أجل بناء ثقافة قائمة على الشفافية والمسؤولية في الحياة السياسية؛
	7 - تشجع الأحزاب السياسية على أن تكون جزءا من الحل وعلى أن تصبح عوامل تغيير بصورة شفافة وخاضعة للمساءلة؛
	8 - توصي باستخدام آليات ذاتية التنظيم، تتضمن قواعد داخلية لسلوك ونزاهة الأحزاب السياسية؛
	9 - تدعو البرلمانات إلى النظر في وضع تدابير للحد من التمويل المقدم من جملة مصادر بينها المنظمات غير الحكومية والشركات والمصادر الأجنبية، أو لحظره أو تنظيمه، وذلك بغية التأكد من أنها لا تمارس نفوذا لا لزوم له على النتائج السياسية؛
	10 - توصي البرلمانات والحكومات والأحزاب السياسية بضمان وضع التشريعات والآليات التي تشترط على الأحزاب السياسية والمرشحين استحداث ضوابط داخلية ومالية من أجل زيادة المساءلة المالية؛
	11 - تشجع البرلمانات على أن تعتمد، ضمن أطرها التشريعية، أنظمة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، في الحالات التي لا وجود فيها أصلا لقوانين أو إجراءات أو أنظمة محددة تنص على تنظيم هذا التمويل؛
	12 - تدعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى وضع برنامج للمساعدة التقنية والتدريب في مجال نظم المحاسبة المالية ومدونات قواعد السلوك للأحزاب السياسية.
	توفير إطار تشريعي سليم يهدف إلى منع العنف الانتخابي، وتحسين مراقبة الانتخابات وضمان الانتقال السلس للسلطة
	قرار اتخذته بتوافق الآراء( الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي
	(بنما سيتي، 20 نيسان/أبريل 2011)
	إن الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي،
	إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، التي تنص على جملة أمور منها أن لكل مواطن، بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه، الحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة سواء بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يختارهم بحريّة، وعلى الإعراب عن إرادة الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة تجرى على أساس الاستفتاء العام وعلى قدم المساواة والاقتراع السري، في إطار ممارسة الشعب لسيادته كاملة، بحيث تشكل الأساس الذي يضفي شرعية ومصداقية على السلطة الحاكمة،
	وإذ تعترف بأن الانتخابات الحرة والنزيهة باعتبارها شرطا مسبقا للتداول السلمي للسلطة، تشكل حجر الزاوية في الممارسة الديمقراطية،
	وإذ تعي أن التداول السلس للسلطة يتطلب احترام سيادة القانون، ومؤسسات سياسية وانتخابية شفافة ومجتمعا مدنيا قويا ووسائل إعلام حرة ومحايدة،
	وبالنظر إلى أن بلدانا مختلفة بلغت مراحل مختلفة في إرساء الديمقراطية، ولكنه يتعين في الوقت عينه على جميع البلدان مواصلة السعي إلى سن قوانين توفر الظروف المثلى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة،
	وإذ تشدد على أنه ينبغي لأي إطار انتخابي فعال أن يرسخ سلسلة من العناصر الأساسية، بينها إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، والاقتراع السري، وممارسة عملية انتخابية تنافسية وشاملة، والوصول المتكافئ والمتوازن لجميع الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام وموارد الدولة، والتمتع بحقوق التصويت العريضة القاعدة، وعملية يعتد بها لتسجيل الناخبين، وهيئة مستقلة ومحايدة لإدارة الانتخابات مولجة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة،
	وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف الانتخابي الذي شهدته بلدان عدة في السنوات الأخيرة لأسباب متنوعة منها: الفوارق الاجتماعية والاقتصادية؛ وعدم المساواة بين الجنسين؛ والخلافات الأيديولوجية؛ ومؤسسات الحكم الضعيفة؛ وعدم كفاية أو عدم ملاءمة آليات تقاسم السلطة؛ والأنظمة الانتخابية التي تؤدي إلى أوجه عدم مساواة أو تهميش حقيقية أو متصوَّرة؛ والانتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية و/أو الأمنية؛ والأطر القانونية والتنظيمية غير السليمة؛ وعدم الشفافية؛ وعدم كفاية كلٍ من التربية المدنية وتثقيف الناخبين؛ والآليات غير المناسبة لانتقال السلطة؛ وعدم وجود قوانين انتخابية سليمة؛ وانعدام الثقة بهيئات إدارة الانتخابات، وعدم وجود تدابير كافية تتيح الفرصة لاقتراع الناخبين المؤهلين وانعدام الفرص المتكافئة؛ وعدم وجود آليات عادلة وشفافة وسريعة وفعالة يمكن الوصول إليها لتسوية المنازعات؛ وتفشي الفساد؛ والانتشار غير المنظم للأسلحة النارية؛ والاستقطاب على أساس مجتمعي أو عرقي أو ديني؛ والتدخل الدولي في العمليات الانتخابية الداخلية؛
	وإذ تنوه بأهمية وجود هيئات فعالة وذات مصداقية لإدارة الانتخابات تحظى بثقة أصحاب المصلحة الانتخابية والجمهور عموما، وتعمل وفقا لمبادئ استقلالية العمل والحياد والنزاهة والشفافية والاستقامة المالية والمساءلة والمناقبية المهنية والوصول المتكافئ والاستدامة وفعالية التكلفة،
	وإذ تشدد على الدور الحيوي الذي يؤديه مراقبو وراصدو الانتخابات الوطنيون والدوليون في تشجيع المشاركة وفي تقديم تقييمات مستقلة للانتخابات وتوفير قدر من الشفافية والمساءلة لهذه العملية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ السيادة والسلامة الوطنية والتشريعات الوطنية ذات الصلة،
	وإذ تشدد أيضا على أهمية ضمان إشراك المرأة في هيئات إدارة الانتخابات ومراقبة الانتخابات وتحديد أهداف واضحة للمساواة بين الجنسين،
	وإذ يساورها القلق من أن الناخبات والمرشحات تتأثرن بشكل غير متناسب بالعنف الانتخابي ومن أنهن غالبا ما يشكلن أهدافا ضعيفة، أو ما يحجمنَ عن المشاركة في العملية السياسية بسبب مناخ يسوده الترهيب،
	وإذ تشدد على ضرورة تعريف العنف الانتخابي الجنساني، وإجراء بحوث ووضع مؤشرات لتقييم حجم هذه المشكلة ورصدها،
	وإذ تشدد على أن العنف الانتخابي الجنساني يحدث قبل الانتخابات وخلالها وبعدها ويشمل العنف الجسدي والإساءات اللفظية، وأن الصورة التي تعكسها وسائل الإعلام عن المرشحات كثيرا ما يمكن أن تحمل في ثناياها تشويها وتحقيرا لهن،
	وإذ تشير إلى أن إجراء الانتخابات في ظل ظروف من عدم الاستقرار والهشاشة السياسية، لا سيما في مرحلتي ما بعد النزاع والخروج من الأزمات، كثيرا ما أخفق في تحقيق نتائج شرعية وذات مصداقية،
	وإذ تشدد على أنه خلال عملية بناء السلام، وحدها الإرادة السياسية الوطنية التي يجرى الإعراب عنها في انتخابات حرة ونزيهة، هي القادرة على إضفاء الشرعية الكاملة على المؤسسات الوطنية الدائمة،
	وإذ ترحب بالإعلان المتعلق بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة وبالإعلان العالمي بشأن الديمقراطية الصادرين عن الاتحاد البرلماني الدولي، اللذين يشددان على ضرورة ضمان شفافية العملية الانتخابية وتاليا تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون،
	واعترافا منها بإعلان ومدونة قواعد سلوك المراقبة الدولية للانتخابات لعام 2005 اللذين أيدتهما مجموعة من المنظمات بينها الأمم المتحدة والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، بالإضافة إلى الاتحاد البرلماني الدولي،
	وإذ تشدد على دور ومسؤولية البرلمانات والبرلمانيين في استحداث إطار تشريعي سليم وشامل يهدف إلى منع العنف الانتخابي وضمان الانتقال السلس للسلطة فور إجراء الانتخابات،
	1 - تهيب بالبرلمانات، عند الاقتضاء، إجراء إصلاح دستوري وتشريعي، قائم على الالتزامات والتعهدات الدولية، يراعي الواقع المحلي، من أجل توفير إطار قانوني سليم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يتضمن اعتماد أنظمة انتخابية تهدف إلى تحقيق نتائج تمثيليةٍ وجامعةٍ وإلى تداول سلس للسلطة؛
	2 - تحث البرلمانات على إصلاح النظام الانتخابي من خلال إجراء نقاش شامل وجامع ومفتوح يعزز فرص تحقيق أوسع مشاركة ممكنة من قبل جميع الجهات المعنية والسلطات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، في العملية الانتخابية؛
	3 - تشجع الهيئات الوطنية لإدارة الانتخابات على بذل جهود أكبر لضمان الاستدامة وفعالية التكلفة، وكذلك على استخدام أحدث التقنيات المناسبة، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تسهيل مشاركة المقترعين في العملية الانتخابية وجعلها متسمة بالكفاءة، وبمنأى عن الممارسات الخاطئة، بما يضمن شفافيتها وثقة الجمهور فيها؛
	4 - تشجع أيضا هيئات إدارة الانتخابات ومراقبي الانتخابات على إيلاء اهتمام خاص لمشاركة المرأة في العملية الانتخابية، سواء كناخبة أو مرشحة، وتدعو هيئات إدارة الانتخابات إلى وضع مبادئ توجيهية لأعضائها وتزويدهم بأدوات جنسانية؛
	5 - تحث البرلمانات على سن تشريعات تنيط بهيئات مستقلة ومحايدة لإدارة الانتخابات صلاحياتٍ واسعة في مجالات التنظيم والتحقيق والادعاء بغية صون نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من خلال منع حالات التزوير والترهيب الانتخابيين وغير ذلك من المخالفات، وإبلاغ السلطات المختصة بحصولها؛
	6 - تشجع البرلمانات وهيئات إدارة الانتخابات ومراقبي الانتخابات وجماعات المجتمع المدني والوكالات الدولية، في إطار احترام سيادة كل من البلدان، على العمل معا في الفترات الواقعة بين الاستحقاقات الانتخابية، على الإعداد للانتخابات المقبلة، وتقييم نتائج وتجارب الانتخابات السابقة، وتحديد مواطن الضعف في الهيئات والتشريعات الانتخابية لأي من البلدان، وعلى القيام بخطوات لمعالجة مواطن الضعف هذه وتدريب المسؤولين عن الانتخابات وتحديث وتعزيز سجلات الناخبين وتثقيفهم؛
	7 - تهيب بالبرلمانات سن تشريعات تضمن استيفاءَ مرشحي الأحزاب السياسية وحملاتها الانتخابية المعايير المنصوص عليها، وتطبيقَ الآلية الانتخابية على نحو مهني وغير حزبي، لتشجيع تكافؤ الفرص وإشاعة بيئة انتخابية وسياسية خالية من العنف، بما في ذلك عن طريق إنزال عقوبات صارمة بمرتكبي هذا النوع من العنف؛
	8 - تهيب أيضا بالبرلمانات النظر في وضع إطار تشريعي لتمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، ولطريقة شن الحملات الانتخابية نفسها، بما يضمن إشاعة ظروف السلامة والنظام والشفافية ومشاركة الحد الأقصى من المواطنين في الاقتراع؛
	9 - تحث جميع الحكومات على مضاعفة جهودها لضمان مشاركة فعالة وواسعة للمواطنين في الانتخابات من خلال عمليةٍ جامعة لتسجيل الناخبين تُشرك على نحو فعال الرجال والنساء، والمعوقين والأقليات القومية والشعوب الأصلية والمواطنين المقيمين في الخارج، والنازحين والمشردين وغير ذلك من الفئات الضعيفة؛
	10 - تشجع البرلمانات على النظر في الممارسات والطرائق السليمة التي تضمن مشاركة المغتربين في العملية السياسية في بلدانهم الأم؛
	11 - تحث البرلمانات والحكومات على سن تشريعات واستحداث آليات مستقلة ونزيهة وشفافة وسريعة ويمكن الوصول إليها لتسوية المنازعات الانتخابية تحظى بثقة الجهات الانتخابية المعنية والجمهور الواسع؛
	12 - تدعو البرلمانات إلى تنظيم أيام للدراسة والتوعية والمناقشة حول الحقوق السياسية والحياة السياسة الخالية من العنف، لا سيما في فترات الانتخابات؛
	13 - تحث البرلمانات على سن تشريعات يمكنها، حسب الاقتضاء، تنظيم وتوجيه تفعيل نتائج الانتخابات والانتقال السلمي إلى حكومة جديدة؛
	14 - تحث أيضا جميع الأطراف المعنية في الحالات التي تكون فيها البلدان خارجة من أزمة أو من مجتمع تسوده حالات توتر طائفي أو عرقي أو ديني عنيف، على إبرام اتفاق سياسي جامع يسمح بإجراء سلمي لانتخابات حرة ونزيهة في إطار مؤسسات تحترم مصالح الأقليات؛
	15 - تهيب بالبرلمانات والحكومات ضمان وصول مراقبي وراصدي الانتخابات، سواء كانوا وطنيين أو دوليين، مع مراعاة الاحتياجات المحلية وأحكام القانون، من أجل مراقبة الانتخابات الوطنية، بما ينسجم مع الالتزامات والتعهدات والمبادئ الدولية؛
	16 - تحث البرلمانات على وضع قواعد تنظيمية تحقق المساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام - سواء كانت عامة أو خاصة - خلال الحملات الانتخابية؛
	17 - تشجع على إيفاد بعثات لمراقبة ورصد الانتخابات تابعة لمنظمات وطنية وإقليمية ودولية قبل وقت كاف من إجراء الانتخابات ولأطول فترة ممكنة تلي إعلان نتائج الانتخابات؛
	18 - تشجع أيضا على تعزيز التعاون بين بعثات مراقبة ورصد الانتخابات التابعة لمنظمات وطنية وإقليمية ودولية مختلفة، في إطار مراعاة التشريعات المحلية؛
	19 - تدعو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والشركاء ذوي الصلة على أن تضمِّن استراتيجياتها لبناء السلام، منذ البداية، تدابيرَ لتقديم المساعدة البشرية والمالية بهدف تعزيز أو إنشاء مجموعة من المؤسسات الديمقراطية، وبخاصة برلمان منتخب من خلال انتخابات حرة ونزيهة؛
	20 - تحث برلمانات البلدان التي شهدت تاريخا ساده العنف الانتخابي، على سن تشريعات محددة تحظر استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية، وتضمن بقاء المؤسسات والأفراد العسكريين والأمنيين على حيادهم وعدم التلاعب بولائهم لأغراض انتخابية؛
	21 - تدعو البرلمانات والحكومات إلى سن قوانين صارمة ومتشددة تحظر أي محاولة لزعزعة الاستقرار في العملية الانتخابية وتنص على محاكمة مرتكبي أعمال العنف؛
	22 - تناشد منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والخبراء والمؤسسات الأكاديمية ووكالات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية توعية مواطنيها بحقوقهم والتزاماتهم الدستورية في ما يتعلق بالانتخابات، بما في ذلك من خلال برامج التربية المدنية وتثقيف الناخبين؛
	23 - تحث البرلمانات والحكومات على أن تعزز لدى المواطنين، ولا سيما الشباب منهم، ثقافة احترام سيادة القانون والتسامح السياسي إزاء الآراء المختلفة والمتعارضة؛
	24 - تهيب بالبرلمانات سن تشريعات مناسبة تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين في العملية السياسية، بما في ذلك حق الأفراد في الاقتراع السري، والحق في الحصول على المعلومات المفتوحة المصدر وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي العلني؛
	25 - تحث البرلمانات على تعديل القوانين الانتخابية بحيث تتضمن آليات حقيقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتوافق مع الالتزامات والمبادئ الديمقراطية الدولية؛
	26 - تهيب بالبرلمانات أن تكفل، إلى حين القضاء على العنف السياسي ضد المرأة وتمكين المرأة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من المقاعد البرلمانية؛ 
	27 - تحث البرلمانات والحكومات على ضمان ثبات القوانين الانتخابية وقابلية التنبؤ بها عن طريق تدوينها أو سنها ضمن القانون الأساسي، وعن طريق ترسيخ المبادئ الأساسية للديمقراطية الانتخابية والحق في التصويت والترشح لمنصب الرئاسة في الدستور الوطني لمنع التلاعب بالقواعد التنظيمية الانتخابية؛
	28 - تحث أيضا الحكومات على ضمان رسم الدوائر الانتخابية في طريقة يمكن التنبؤ بها وشفافة وغير خاضعة للتغيير لدى اقتراب موعد الانتخابات، تجنبا للتلاعب بالأنظمة الانتخابية؛
	29 - تناشد الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة والشركاء في التنمية تقديمَ ما يلزم من دعم ومساعدة تقنية مستدامة فعالة من حيث التكلفة، لبناء قدرات الهيئات الوطنية لإدارة الانتخابات، بما في ذلك تحسين شروط العمل لموظفيها، مشجعة بذلك إدخال الإصلاحات الانتخابية المناسبة، وتشجيعَ تثقيف الناخبين ورفع مستوى التربية المدنية، وبخاصة في الديمقراطيات الناشئة؛
	30 - تدعو إلى مزيد من التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في منع العنف الانتخابي، وتحقيق الانتقال السلس والسلمي للسلطة السياسية، والقيام في جميع مراحل الدورة الانتخابية بتنفيذ التوصيات ذات الصلة التي تقدمها بعثات مراقبة الانتخابات، أنّى أُوفِدت.
	تعزيز الإصلاح الديمقراطي في الديمقراطيات الناشئة، بما في ذلك في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

	قرار اتخذته بالإجماع الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي
	(بنما سيتي، 20 نيسان/أبريل 2011)
	إن الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي،
	إذ تشير إلى أن الانتفاضات الشعبية الساعية إلى توطيد الديمقراطية، التي انتشرت في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكل التطور الاجتماعي والسياسي الأبرز الذي حفلت به الأشهر التي سبقت انعقاد الجمعية 124،
	وإذ تؤكد حقوق تلك الشعوب والبلدان في رسم مستقبلها السياسي الخاص بها، وإذ تشير إلى أنه ينبغي للديمقراطيات أن تعكس تنوع تواريخ تلك الشعوب وثقافاتها،
	وإذ تؤكد أيضا أنه ينبغي لجميع الديمقراطيات أن تكون مبنية على معايير ومقاييس ومبادئ معترف بها، بما فيها تلك المتصلة بحقوق الإنسان والمساواة، ومنها المساواة بين الجنسين والشفافية والمساءلة، وباحترام تعدد الآراء،
	وإذ تعرب عن قلقها إزاء الآثار الإنسانية الناجمة عن التغيرات السياسية في المنطقة على الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والأطفال، وإذ تشير إلى أن عام 2011 يصادف الذكرى السنوية المائة لليوم العالمي للمرأة،
	1 - تؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن عمليا؛
	2 - تؤكد أيضا الأهمية الخاصة التي يتسم بها تمكين المرأة، بما في ذلك عن طريق ضمان مشاركتها الكاملة في العملية الديمقراطية؛
	3 - تحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف والعمل بشكل خاص على ضمان احترام حقوق الإنسان؛
	4 - تدعو جميع الحكومات إلى احترام حق الشعوب في تقرير المصير بالوسائل السلمية؛
	5 - تشدد على الدور المحوري الذي يمكن للاتحاد البرلماني الدولي أن يؤديه في مساعدة الديمقراطيات الناشئة.
	دور البرلمانات في كفالة تحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والتغيير الديمغرافي
	قرار اتخذته بالإجماع الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي
	(بنما سيتي، 20 نيسان/أبريل 2011)
	إن الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي،
	إذ تشير إلى أن:
	(أ) نسبة الجوع ارتفعت بشكل حاد في عام 2009 بعد حصول انخفاض مطرد في مستويات الفقر بين عامي 1990 و 2007، استنادا للأمم المتحدة، وإلى أن 925 مليون شخص سيعانون الجوع في عام 2011، وفقا لآخر تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
	(ب) الأزمة الغذائية التي حصلت في الفترة 2007-2008 كشفت ضعف المجتمع الدولي في ما يتعلق بالأمن الغذائي؛ 
	(ج) الأراضي الصالحة للزراعة تشهد توسعا على حساب المناطق الحرجية والنظم الإيكولوجية الهشة؛
	(د) التصحر يزحف في أماكن كثيرة نتيجة لفترات طويلة من الجفاف وسوء استخدام الأراضي؛
	(هـ) الأمم المتحدة أشارت إلى أن العالم خسر 13 مليون هكتار من الغابات سنويا على مدى الأعوام العشرة الماضية، مما جعل البيئة أكثر عرضة للخطر، دون احتساب مساحة الـ 000 60 م2 التي يجتاحها التصحر كل عام؛
	(و) إزالة الغابات تتسبب بنسبة 14 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومن تغير المناخ الناجم عن ذلك؛
	(ز) العديد من مناطق العالم، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواجه صعوبة في الإمداد بالمياه، في حين تعاني بلدان الساحل نقصا مستمرا في المياه؛
	(ح) هذا الوضع يزيد من حدة اندلاع النزاعات على الحصول على الموارد المائية واستغلالها؛
	(ط) العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية، تتضرر إلى حد كبير جراء انهيار الصادرات وهروب الرساميل وارتفاع معدلات البطالة؛
	(ي) الزراعة كثيرا ما أُهملت على مدى العقود الماضية في السياسات الوطنية والدولية، مما أسهم في نشوب النزاعات وعدم الاستقرار،
	وإذ تشير أيضا إلى أن:
	(أ) الحكومات ملزمة، بسبب الاحتياجات المتزايدة لسكان المدن الآخذة بالاتساع والزراعة المكثفة - المتعطشتين للمياه - ببناء سدود جديدة على الأنهار والينابيع وزيادة عدد المضخات العالية السرعة لاستخراج المياه الجوفية، ولكنها غير قادرة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استغلال أكثر استدامة للمياه؛
	(ب) نسبة 70 في المائة من المياه العذبة المستخدمة في جميع أنحاء العالم تخصَّص للإنتاج الزراعي، في وقت يتزايد التنافس على طلب المياه لأغراض أخرى؛
	(ج) جودة المياه العذبة تتدنى بسبب الاستخدام المكثف للأسمدة ومبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب في الزراعة، والنفايات الصناعية السائلة التي يولدها عدد متزايد من الوحدات الصناعية، ومياه الصرف الصحي المحلية غير المعالجة الناجمة من العدد المتزايد للسكان؛
	(د) مناطق إقليمية معينة ما برحت منذ بضع سنوات تتمتع بوفرة زائدة غير عادية من المياه، في حين تعاني مناطق أخرى من نقص في المياه على نحو متزايد،
	وإذ تشير كذلك إلى أن:
	(أ) التغيير الكبير الذي طرأ على أرقام عدد السكان والذي يتميز بما يلي:
	• معدلات الولادة المنخفضة والسكان المسنين في بلدان الشمال؛
	• معدل مرتفع للولادات في أفريقيا، يتفاوت مستواه بتفاوت البلدان؛
	• توسع مُدني يتزايد أضعافا مضاعفة تزيد من تأثيره مستويات أعلى من الهجرة إلى الساحل؛
	• تدفقات أكبر حجما من المهاجرين - قسرية كانت أو طوعية - نتيجة للنزاعات المسلحة أو لأسباب اقتصادية؛
	(ب) سكان كل البلدان المتقدمة النمو تقريبا سيكونون، في السنوات الخمسين المقبلة وفقا لبعض التوقعات، أقل عددا وأكبر سنا نتيجة لانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع؛
	(ج) كل بلدان ومناطق الشمال تحتاج إلى الهجرة للحؤول دون انخفاض عدد سكانها، إلا أن مستوى الهجرة، استنادا إلى الخبرة السابقة، يختلف إلى حد كبير تبعا لسياسات الهجرة التي يعتمدها كل بلد؛
	(د) أفريقيا تشهد طفرة غير مسبوقة في الولادات سترفع عدد سكانها إلى نحو ملياري نسمة بحلول عام 2050؛
	(هـ) هناك نحو 200 مليون مهاجر في العالم اليوم، يشكلون 3 في المائة من عدد سكان العالم؛
	(و) هجرة الموارد البشرية العالية التحصيل العلمي تُفقِر البلدان النامية وتتسبب بتخلفها عن اللحاق بالركب في مجالي العلوم والتكنولوجيا،
	وإذ تعي أن:
	(أ) هناك صلة مباشرة بين استخدام الأراضي والتربة والمياه والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية الأخرى وإنتاج الأغذية، من جهة، والإنتاج الغذائي والفقر من جهة أخرى؛
	(ب) مظاهر الفقر هي أكثر وضوحا في ريف البلدان النامية، حيث يجد العديد من المزارعين أنه من الصعب الاستمرار في الإنتاج الزراعي وكسب العيش؛
	(ج) التغلب على الجوع يتطلب زيادة الزراعة بنطاقيها الضيق والواسع واتباع سياسات فعالة تركز على هاتين الفئتين من الزراعة وعلى الإنتاج المستدام وحماية البيئة؛
	(د) للقطاع الخاص على الصعيدين الوطني والدولي دورا رئيسيا في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وإنتاج الأغذية وتصنيعها وتسويقها، وفي تطوير وتطبيق التقنيات الجديدة، بما في ذلك الاستثمارات المسؤولة والمتسمة بالكفاءة البيئية؛
	(هـ) تخصيص المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة والمزيد من الغابات لإنتاج الوقود الحيوي يضاعف من اختلال التوازن بين العرض والطلب على المواد الغذائية؛
	(و) الطلب المتزايد على الوقود الحيوي على المستوى العالمي، الذي تُفاقم من حدته الحاجةُ المتزايدة إلى الأرض، يمكن أن يشكل ضغطا على الأراضي الهامشية التي يستخدمها الفقراء لزراعة الكفاف في المناطق الريفية؛
	(ز) التنمية المستدامة في المناطق الريفية ينبغي أن تركز على إنشاء الشبكات الاجتماعية كالتعاونيات ومراكز المعرفة، حيث يمكن للناس اكتساب المعارف والمؤهلات، تمهيدا للجمع بينها ونقلها إلى الجيل المقبل،
	وإذ تضع في اعتبارها أن الزراعة والأمن الغذائي والنمو السكاني وتغير المناخ، مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا،
	وبالنظر إلى أنه يتعين أن تصبح إدارة الموارد الطبيعية في العالم (التربة والأرض والغابات والحياة البرية، والمنتجات البحرية ومنتجات المياه العذبة، والطاقة، والهواء) أكثر استدامة، بتركيزها على التجدد (الاستخدام المستدام) والحفظ بدلا من الاستنفاد والإنفاق، وبالسعي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،
	وإذ تدرك أن التحديات المتعددة التي تصادف العالم من حيث تغير المناخ وتدهور النظام البيئي وانعدام الأمن الغذائي والأزمات المالية والاقتصادية، تتطلب استجابة متكاملة تضمن مواجهة حالات الطوارئ القصيرة الأجل ووضع استراتيجيات طويلة الأجل للتنمية المستدامة، أي استراتيجيات تلبي احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها،
	وإذ تشدد على أهمية تحقيق مصائد الأسماك المستدامة من أجل منع الصيد الجائر في محيطات العالم، وبالتالي الحفاظ على النظم الإيكولوجية الهشة،
	وإذ تشدد أيضا على ضرورة اتباع نهج متكامل ومستدام في إدارة الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والتغيير الديمغرافي،
	وإذ تعترف بأن اللجوء إلى البحوث والتعليم والتطبيق السليم لنتائج هذه البحوث يتسمان بأهمية حيوية لتطبيق نهج متكامل، وبأنه يتعين ربط المعارف التقليدية والأصلية بالتقنيات الحديثة وأحدث المعارف العلمية المتعلقة بالإنتاج الزراعي المستدام، ولا سيما الإنتاج الغذائي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بما في ذلك الحد من الفقر في المناطق الريفية،
	وإذ تشدد على أن نمو سكان العالم (حوالي 9 مليارات نسمة بحلول 2050) سيتطلب زيادة الإنتاج الغذائي، وأن النقص المتزايد في المياه والطاقة يعوق الإنتاج الغذائي، مما يزيد إلى جانب جملة أمور من تدفق الهجرة،
	وإذ تشدد أيضا على أن النمو في القطاع الزراعي، ولا سيما في مجال الإنتاج الغذائي، لا يزال أساسيا لتخفيف حدة الفقر وللنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية،
	وإذ تُبرز أنه من الأهمية بمكان أيضا تحسين الإنتاجية الزراعية (بما في ذلك استخدام المياه، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، والتكثيف الزراعي المستدام - أكثر بأقل) دون توسيع المساحات المزروعة، ووقف التدهور البيئي (بما في ذلك فقدان التنوع البيولوجي والحد من تدهور الأرض والتصحر وعكسهما)،
	وإذ تُبرز أيضا أنه من أجل تجنب الهجرة الواسعة النطاق والمخاطر العالية التي تشكلها على الاستقرار والسلام والأمن في مناطق كثيرة من العالم، من الحيوي أن توفَّر للمزارعين وغيرهم ممن يعيشون في المناطق الريفية الظروف والفرص و الموارد التي يحتاجون إليها من أجل زيادة إنتاجهم الغذائي أو دخلهم، وإرسال أطفالهم إلى المدارس، والتمتع بمستويات معيشية مرتفعة وعيش حياتهم،
	وبالنظر إلى الحاجة إلى ابتكار مصادر تمويل ابتكارية بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، واستكمال المساعدة الإنمائية الرسمية، وضمان التدفق المستقر للأموال بغية تلبية الاحتياجات الطويلة الأجل وتسهيل التعاون في إدارة المعونة الإنمائية بين بلدان الشمال والجنوب،
	وإذ تعترف بأن من الحيوي للبلدان تبادل الخبرات والتقنيات الابتكارية والتعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات البشرية والتقنية،
	واقتناعا منها بأنه ينبغي للسياسات الإنمائية أن تركز على توفير نظم تتيح الوصول إلى المياه ونظم لتحويلها في المناطق التي تعاني نقصا في المياه، وإليها،
	وإذ تدرك أن العديد من التقنيات والكثير من المعارف اللازمة متوفرة أصلا، إلا أن نشرها والاستفادة منها على نطاق أوسع يشكلان تحديين رئيسيين يجب مواجهتهما،
	وبالنظر إلى أن البلدان النامية، بسكانها المتزايدين وبمستوياتها المعيشية الآخذة بالارتفاع، يجب أن تكون في قلب النهضة الزراعية والريفية، وإلى أن وقف تدهور الأراضي والتصحر وعكسهما يشكلان أولوية قصوى للعديد من تلك البلدان،
	وإذ تدرك أن العديد من البلدان النامية هي في حاجة ماسة إلى زيادة إنتاجيتها الزراعية بصورة مستدامة،
	وإذ تعي أنه يجب على التكثيف الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي أن يتضمن استجابة قوية للتغيرات البيئية الكبرى كتغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف،
	وبالنظر إلى أنه ينبغي لأفريقيا وآسيا قبل أي أمر آخر أن تستفيدا من ثورة خضراء مستدامة، أي من ثورة للإنتاجية الزراعية قابلة للاستمرار اقتصاديا ومنصفة اجتماعيا ومستدامة بيئيا،
	وبالنظر أيضا إلى أنه ينبغي لأي ثورة خضراء، ولا سيما في أفريقيا، أن تكون مصمَّمة لتتناسب مع احتياجات الظروف الإيكولوجية والزراعية وأنظمة المحاصيل المحلية المختلفة،
	وإذ تشدد على الدور الرئيسي للقطاع الزراعي في تغذية سكان العالم الذين سيبلغ عددهم 9 مليارات في العقود المقبلة،
	وإذ تشدد أيضا على أن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية يؤثر أولا وقبل كل شيء على أفقر مستوردي المنتجات الزراعية وأن التقلب الشديد في أسعار السلع الأساسية يهدد الأمن الغذائي،
	وإذ تشدد كذلك على ضرورة التحلي بنظرة مختلفة جذريا وعلى أنه ينبغي الكف عن اعتبار الزراعة سببا للتدهور البيئي ومقاربتها باعتبارها جزءا من الحل لتحسين الاستدامة البيئية،
	وإذ تعي أن الزراعة هي في صميم جهود القضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وكذلك، بشكل متزايد، في تغير المناخ،
	وإذ تعي أيضا أن من شأن تحقيق المساواة بين الجنسين في الزراعة وأسواق العمل في المناطق الريفية أن يحقق مكاسب كبيرة للتنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي والمجتمع ككل،
	وإذ تشدد على أن التدابير الرامية إلى توفير بيئة مؤاتية للاستثمار في التنمية الزراعية والريفية المستدامة وإلى معالجة الأسباب البنيوية لانعدام الأمن الغذائي هي تدابير ضرورية لكبار وصغار المزارعين،
	وإذ تشدد أيضا على أنه يتعين تعزيز حصول الجميع بشكل آمن على التمويل، وبخاصة بالنسبة للملايين من صغار المزارعين، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمساواة بين الجنسين ولأهمية دور المرأة في الزراعة،
	واقتناعا منها بأن من الأهمية بمكان استحداث أنظمة مناسبة لحيازة الأراضي تشمل الأراضي الخاصة والمشاعات العامة، تشجيعا للزراعة المستدامة وتحسينا لفرص الحصول على الأراضي، وبخاصة لصغار المزارعين،
	واقتناعا منها أيضا بأنه ينبغي حشد مشاركة فعالة من جانب جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الحكومات المحلية والمجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص، في التخطيط للسياسات والممارسات وتنفيذها،
	وإذ تشدد على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه التوزيع الفعال للأغذية وحسن سير الأسواق على كل من الصعد الوطني والإقليمي والدولي، في ضمان الأمن الغذائي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة،
	وإذ تشدد أيضا على أنه من المهم توليد فرص لزيادة الدخل عن طريق إضافة قيمة إلى سلسلة الإنتاج والتوريد،
	وإذ تعترف بأنه يجب على القطاع الخاص أن يؤدي دورا محوريا في توسيع نطاق الزراعة من خلال الإنتاج، واستحداث سلاسل القيمة الزراعية وتقييم إمكانات التقنيات الجديدة،
	وإذ تعتبر أنه من أجل تعزيز الاستدامة، تفضَّل إدخال تعديلات التحويل الوراثي على تعديلات النقل الوراثي،
	وإذ تعترف بأنه سيتعين دعم الاستثمار في تنشيط الزراعة في البلدان النامية وفي تعزيز التنمية الريفية المستدامة بموارد جديدة وإضافية مقدمة من جميع الجهات، بما فيها المصادر الخاصة والعامة المحلية والدولية،
	وإذ تعي أنه رغم الفرص التي تتيحها للسكان المحليين الزيادةُ في استملاك الأراضي على نطاق واسع في الدول النامية من قبل المستثمرين الأجانب، بما في ذلك إيجاد فرص العمل المضمون، وتوفير العمالة، والاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، فإن السكان المحليين أيضا قد يفقدون أيضا القدرة على الوصول إلى الأرض والمياه وغير ذلك من الموارد، لا سيما إذا لم يجر إشراكهم في عملية صنع القرار المتعلقة بتوزيع الأراضي ولم تُصَن حقوقهم في الأرض،
	وإذ تشدد أن من الضروري توفير بيئة مؤاتية لدعم الاستثمارات والشراكات المحلية والإقليمية والدولية، والشراكات بين الشمال والجنوب، والشراكات بين بلدان الجنوب، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشراكات بين أصحاب المصلحة ذوي الصلة،
	واقتناعا منها بأن من الحيوي أن تُمنح المرأة نفس القدرة الممنوحة للرجل في الحصول على الأرض، والتقنيات والخدمات المالية والتعليم والوصول إلى الأسواق،
	واقتناعا منها أيضا بأن للبرلمانيين وناخبيهم في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الحكومات وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، والوكالات الوطنية والدولية، دورا في التوعية بالعلاقة الوثيقة بين تغير المناخ والأمن الغذائي والزراعة،
	وبالنظر إلى أنه ينبغي استغلال الأرض المستخدمة للزراعة والموارد الطبيعية الأخرى بطريقة مستدامة،
	وبالنظر أيضا إلى أن الثورة الخضراء لا يمكن أن تنجح إلا إذا واكبتها مجموعة شاملة ومتسقة من القرارات السياسية تشمل حوافز مالية لصغار المزارعين، وسياسات في مجالي الاتصال والتعليم، وإصلاحا لإدارة الأراضي،
	وإذ تشير إلى الأهداف الإنمائية للألفية، وخطة العمل ذات الصلة والالتزامات الواردة فيها بشأن مكافحة الفقر والجوع،
	وإذ تعي أهمية مصائد الأسماك لتحقيق الأمن الغذائي، بما في ذلك باعتبارها مصدرا للدخل،
	وإدراكا منها أن الغابات تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لتوفير العمالة وسبل كسب العيش للعديد من السكان، بما في ذلك للإدارة المستدامة للغابات،
	1 - تدعو الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانيين والبرلمانات إلى العمل بوصفها عناصر للتغيير في تحديد نهج متكامل ومستدام لإدارة الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والتغير الديمغرافي؛
	2 - تشجع البرلمانيين والبرلمانات على إشراك جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص، في التخطيط للسياسات وتنفيذها؛
	3 - تهيب بالبرلمانيين الاعتراف بالدور الحيوي للمرأة في التنمية الزراعية المستدامة عن طريق اعتماد التشريعات وتأييد السياسات والتدابير الرامية إلى جملة أمور منها القضاء على التمييز ضد المرأة، وإلى زيادة قدرة المرأة على الاستفادة من الموارد الزراعية والتعليم والتدريب، وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية للأمومة، وأسواق العمل، والتقنيات، والائتمانات البالغة الصغر والتمويل وغير ذلك من التسهيلات، بالنظر إلى أن تمكين المرأة شرط أساسي للقضاء على الفقر ولتحقيق التنمية المستدامة؛
	4 - تحث البرلمانيين على أن يضمنوا إبقاءَ المناقشات حول استخدام الأرض وحيازتها مدرجةً في البرامج السياسية الوطنية والدولية؛
	5 - تشجع البرلمانيين على المساعدة في وضع أو اقتراح خطط للتنمية الإقليمية ولاستخدام الأراضي تستند إلى الحاجة الماسة إلى حفظ الأراضي الزراعية؛
	6 - تهيب بالبرلمانات الوطنية والبرلمانيين تشجيع حكوماتهم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الأراضي المتدهورة إلى ما كانت عليه؛
	7 - تدعو البرلمانيين إلى تأييد السياسات والتدابير المتخذة على كل من الصعد الوطني والإقليمي والدولي، من أجل تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتشجيع الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، وتطوير تقنيات ابتكارية لتحقيق الكفاءة في استخدام المياه؛
	8 - تهيب بالبرلمانات والبرلمانيين تطوير وتنسيق التشريعات من أجل وضع معايير صارمة ومناسبة بشأن صنع واستخدام الأسمدة ومبيدات الحشرات ومنتجات التكنولوجيا الأحيائية؛
	9 - تحث البرلمانات والبرلمانيين على استحداث أو تعزيز آليات تشريعية للإدارة المستدامة للغابات وعلى حظر أي شكل من أشكال الاستغلال التي لا تتوافق والاختصاصات التي تفرض إعادة التحريج وإعادة المناطق الحرجية إلى ما كانت عليه؛
	10 - تهيب بالبرلمانيين أن يضمِّنوا إجراءاتهم تدابير تهدف إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي وإلى تعزيز التنوع الوراثي النباتي والحيواني؛
	11 - تدعو البرلمانيين إلى توفير دعم واسع للمبدأ القائل بأنه ينبغي للتحول إلى الزراعة المستدامة أن يشكل جزءا من الحل الذي توفره التنمية المستدامة؛
	12 - تهيب بالبرلمانيين، ولا سيما في البلدان النامية، دعم وتشجيع سياسات التنمية الريفية؛
	13 - تشجع البرلمانيين في البلدان المتقدمة النمو على الدعوة إلى اتباع عمليات شفافة في صنع القرار، تشمل تحديد أهداف واضحة من أجل تكثيف المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للقطاع الزراعي؛
	14 - تهيب بالبرلمانيين تأييد استراتيجيات للنمو المستدام تدمج بين سياسات التنمية الزراعية والإنتاج الغذائي والتنمية الريفية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛
	15 - تحث البرلمانيين والحكومات على إشاعة الظروف اللازمة وتوفير الفرص والموارد لأكثر المزارعين ضعفا للحصول على الأراضي، وزيادة إنتاجهم الغذائي، والمشاركة في تبادل المعارف والحصول على التعليم والتمتع بمستويات معيشية آخذة بالارتفاع؛
	16 - تحث أيضا البرلمانيين على تأييد المبادرات الرامية إلى تعزيز طريقة عمل الأسواق العالمية للسلع الأساسية الزراعية، لا سيما عن طريق جعل هذه الأسواق أكثر شفافية، وتنظيم أسواق المشتقات المناظِرة، وتعزيز تنسيق السياسات الزراعية الوطنية والإقليمية، وإنشاء آليات دولية جديدة لدعم مستوردي البلدان النامية؛
	17 - تشجع الحكومات والبرلمانات على الدعوة إلى التوعية البيئية وعلى تثقيف الجمهور بشأن تدابير الحد من النفايات الغذائية والعمل المنسق ضد التدهور البيئي؛
	18 - تهيب بالبرلمانيين، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات العلمية والمنظمات الزراعية الوطنية والإقليمية والدولية، تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وحلقات عمل لمناقشة وتطوير ودعم إجراءات تحسين التنمية الزراعية المستدامة، وبخاصة الإنتاج الغذائي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتنمية الديمغرافية؛
	19 - تدعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن ينظر خلال جمعياته في التقارير السنوية عن التطورات التي تشهدها هذه المجالات على الصعيد العالمي.

