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  الدورة السابعة والستون
 ٢٧ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٥د البنــــــــــــــو

 ٧٤ و    ٧٠ و    ٦٥  و ٦٢ و    ٣٦  و ٢٩ و    ٢٨ و
   من جدول األعمال٨٣ و

  ثقافة السالم
ــصاالت    ــات واالتــ ــا املعلومــ ــسخري تكنولوجيــ تــ

  ألغراض التنمية
  املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي

لتمويـل التنميـة    متابعة وتنفيذ نتائج املؤمتر الدويل      
  ٢٠٠٨ واملؤمتر االستعراضي لعام ٢٠٠٢لعام 

  التنمية املستدامة
  التنمية االجتماعية
  النهوض باملرأة

  متكني الناس ومنوذج التنمية املتمركز حول السالم
  احلالة يف الشرق األوسط
ي لـشؤون   ـــدة الـسام  ــــ تقرير مفـوض األمـم املتح     

 والعائـدين   الالجئني، واملـسائل املتـصلة بـالالجئني      
  واملشردين، واملسائل اإلنسانية
  تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

تعزيــــز تنــــسيق املــــساعدة اإلنــــسانية واملــــساعـــدة 
ــدمها األمـــ   ــيت تقـ ــة الـ ــاالت  الغوثيـ ــدة يف حـ م املتحـ

  يف ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصة الكوارث، مبا
  تقرير احملكمة اجلنائية الدولية
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        دين الوطين والدويلسيادة القانون على الصعي
 موجهــة إىل األمــني العـــام   ٢٠١٣ أبريــل / نيــسان ٢٩مــذكرة شــفوية مؤرخــة        

  البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة من
  

هتــدي البعثــة الدائمــة للمملكــة املغربيــة لــدى األمــم املتحــدة حتياهتــا إىل مكتــب األمــني   
دارة االحتـاد الربملـاين الـدويل، بـأن حتيـل      العام لألمم املتحدة وتتشرف، بوصفها رئيـسة جملـس إ        

طيه إىل اجلمعية العامة الوثائق والقـرارات والبيانـات التاليـة الـيت اعُتمـدت، بـاللغتني اإلنكليزيـة               
 ُعقـــدت يف كيتـــو أثنـــاء الفتـــرة  لالحتـــاد الربملـــاين الـــدويل الـــيت١٢٨والفرنـــسية، يف اجلمعيـــة 

  :٢٠١٣مارس / آذار٢٧إىل  ٢٢ من
ــان رئ  - ١ ــرأة     بي ــسي ضــد امل ــة    ب(اســي عــن العنــف اجلن ــة العام ــد جــدول أعمــال اجلمعي ن
  “وض باملرأةالنه” ٢٨
ــو    - ٢ ــان كيت ــة    (بي ــة العام ــود جــدول أعمــال اجلمعي ــسياسات  ” ١٨بن ــة ب ــسائل املتعلق امل

متكني الناس ومنوذج التنميـة املتمركـز       ” ٢٩؛ و   “التنمية املستدامة ” ٢٠، و   “االقتصاد الكلي 
  “حول السالم

قرار بشأن استخدام وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتمـاعي، لتعزيـز         - ٣
: البنــود التاليــة مــن جــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة  (مــشاركة املــواطنني وتكــريس الدميقراطيــة  

غـراض  كنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت أل      تسخري ت ” ١٧؛ والبند   “ثقافة السالم ” ١٥ البند
  “التنمية االجتماعية” ٢٧؛ والبند “التنمية

قرار بشأن دور الربملانات يف معاجلة األثر األمـين واإلنـساين لألزمـة يف سـوريا وبـشأن                 - ٤
: بنــود جــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة. (املــسؤولية الدوليــة واإلنــسانية إزاء الالجــئني الــسوريني

ــشرق األوســط ” ٣٦ ــة يف ال ــر مفــوض األمــم املتحــدة الــ  ” ٦٢؛ و “احلال ــشؤون تقري سامي ل
ــدين واملــشردين؛ و     ــالالجئني والعائ ــسيق املــساعدة  ” ٧٠الالجــئني، مــسائل تتــصل ب ــز تن تعزي

اإلنــسانية واملــساعدة الغوثيــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف الكــوارث، مبــا يف ذلــك املــساعدة  
  “االقتصادية اخلاصة

بنـود جـدول    (اح املـدنيني    دور الربملان يف محايـة أرو     : قرار بشأن املسؤولية عن احلماية      - ٥
تعزيــز حقــوق الطفــل ” ٦٥؛ و “تقريــر احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة” ٧٤أعمــال اجلمعيــة العامــة 

  “سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل” ٨٣؛ و “ومحايتها
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بنـدا جـدول   (قرار بشأن التجـارة العادلـة واآلليـات املبتكـرة لتمويـل التنميـة املـستدامة              - ٦
متابعـة وتنفيـذ     (١٩؛ و   “املسائل املتعلقة بسياسة االقتـصاد الكلـي      ” ١٨معية العامة   أعمال اجل 

  )٢٠٠٨ واملؤمتر االستعراضي لعام ٢٠٠٢نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية لعام 
وترجو البعثة الدائمـة للمملكـة املغربيـة لـدى األمـم املتحـدة مـن مكتـب األمـني العـام                        

  ).انظر املرفقات( الوثائق بوصفها من وثائق اجلمعية العامة لألمم املتحدة تعميم هذه
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 املوجهـة إىل    ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٢٩املرفق األول للمذكرة الشفوية املؤرخـة           
  األمني العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[

  
  ةبيان رئاسي عن العنف اجلنسي ضد املرأ    
   لالحتادالربملاين الدويل١٢٨أقرته اجلمعية     
  )٢٠١٣مارس / آذار٢٧كيتو، (    

  
ــة      ــرين يف اجلمعيـ ــان احلاضـ ــضاء الربملـ ــم أعـ ــدويل،  ١٢٨أود باسـ ــاين الـ ــاد الربملـ  لالحتـ

أعـــرب عـــن قلقنـــا الـــشديد إزاء انتـــشار أعمـــال العنـــف اجلنـــسي ضـــد املـــرأة، وال ســـيما   أن
  .االغتصاب جبميع مظاهره وسياقاته

فهو أحد أكثر أشكال العنف اليت متارس ضد املـرأة          . وحنن ندين بشدة العنف اجلنسي      
وندعو إىل اختاذ إجراءات عاجلة وفعالة تكفـل للمـرأة   . شيوعاً، سواء يف اجملال العام أو اخلاص   

  .حقها يف السالمة البدنية والنفسية وحياة خالية من اخلوف والعنف
عنــف الــشنيعة تلــك وننــضم للنــداءات العامــة الــيت ونعــرب عــن ســخطنا إزاء أعمــال ال  

  .تدعو إىل وضع هناية لإلفالت من العقاب
وحنث مجيع الربملانات على متحيص القوانني املعمـول هبـا للتأكـد مـن أن هـذه اجلـرائم                     

تعّرف وفقا ملـا هـي عليـه، أي بأهنـا انتـهاك لـسالمة الفـرد البدنيـة والسـتقالله اجلنـسي يرتكبـه                         
ويــتعني علينــا أن جنــرِّم .  النظــر عــن عالقتــه بالــضحايا، وأيــا كــان الوضــع شــخص بــصرف أي

أعمال العنف اجلنسي هذه ونعزز الوقاية مبعاجلة أسباهبا اجلذرية، ونشدد عقوبـة مـرتكيب تلـك                
  .األعمال، ونوفر احلماية الكافية للمرأة

ــسياسية، أن نــ         ــة ال ــا اإلشــرافية والرقاب ــاء ممارســة مهمتن ــا، أثن ــاذ وجيــب علين ضمن إنف
نــا أن تقــدم لنــا إفــادة بانتظــام     وســنطلب مــن حكومات . القــوانني وختــصيص املــوارد املناســبة   

وسـنطلب إليهـا أن تقـدم بيانـات إحـصائية لتقيـيم معـدل        . التدابري املتخذة لنوعية اجلمهـور   عن
  .حوادث العنف اجلنسي ومدى فعالية التدابري القائمة

األطـراف   ة جاهزية وتدريب ومساءلة كل    فايوسنطلب من حكوماتنا أيضا أن تضمن ك        
وجيب علينا أن نضمن مراعاة االستجابة حلـاالت االغتـصاب والعنـف            . املشاركة يف إنفاذ القانون   

  .الوصم اجلنسي الحتياجات املرأة، وعدم تعرُّض الضحايا للعقاب أو اهلجر أو
اء العنـف اجلنـسي   ونعلن حبزم أن هذه األعمـال غـري مقبولـة ونلتـزم مبناصـرة قـضية إهنـ               
  .ضد املرأة
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 املوجهـة إىل  ٢٠١٣أبريـل  / نيـسان ٢٩املرفق الثاين للمـذكرة الـشفوية املؤرخـة          
  األمني العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[

  
  بيان كيتو    
   لالحتاد الربملاين الدويل١٢٨أقرته اجلمعية     
  )٢٠١٣مارس / آذار٢٧كيتو، (    

    
ــة  مبناســبة    ــاد اجلمعي ــو، إكــوادور، اجتمــع    ١٢٨ انعق ــدويل يف كيت ــاين ال  لالحتــاد الربمل

هـج  ُن: “العـيش الكـرمي   ” من النمـو املـستمر إىل التنميـة اهلادفـة         أعضاء الربملان ملناقشة موضوع     
ــدة   ــول جدي ــدة وحل ــشامل      . جدي ــة ال ــسامهة يف الدراس ــذا املوضــوع ليكــون م ــد اخــتري ه ة وق

 املـستدامة يف املـستقبل الـيت تطبـق علـى            التنميـة  وأهـداف    ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عـام        نع
وفيما يلـي توليـف للنقـاش الـذي جـرى           . البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء       

. عليـه أثناء املناقشة العامة للجمعية مطلوب من االحتاد الربملاين الدويل أن يطلع األمـم املتحـدة                
  .يرغب أيضا أعضاء االحتاد الربملاين الدويل يف تقدمي هذا البيان إىل برملانات بلداهنم وقد

    
فالـــدورة املـــستدمية لتزايـــد . لقـــد باتـــت التنميـــة املـــستدامة اآلن علـــى مفتـــرق طـــرق   

االسـتهالك واإلنتـاج الــيت تـشكِّل صـميم النمــوذج االقتـصادي احلـايل مل تعــد، يف عـامل حمــدود        
والنمو وحده ليس هـو احلـل الـذي نواجـه بـه حتـديات عـصرنا                 . ارد، دورة قابلة لالستمرار   املو

وســـيكون  . اقـــع جـــزءاً مـــن املـــشكلة   االجتماعيـــة واالقتـــصادية والبيئيـــة؛ بـــل بـــات يف الو    
الضروري اتباع هنج خمتلف يركِّز على الوفاء جبميـع أبعـاده إذا كـان لنـا أن نتطـور لنـصبح               من

ــادر   ــا ق ــا عاملي ــضامن      جمتمع ــسالم والت ــة يف ال ــسانية األساســية املتمثل ــيم اإلن ــال للق ــى االمتث ا عل
  .واالنسجام مع الطبيعة

ومع أن النمو شرط ضروري لتحقيق التنمية، وقد سـاعد بالفعـل أجيـاال ال حـصر هلـا         
. يف التغلب على الفقر، من الالزم اآلن أن يوىل مزيد من االهتمام لطبيعـة النمـو وتوزيـع مثـاره                   

وعلـى العكـس مـن ذلـك،        . مو الكبري ال يؤدي بالضرورة إىل زيادة تنمية البشر وسـعادهتم          والن
فإن حتقيق توازن صحيح يف السياسات االجتماعية سيمكِّن مـن االرتقـاء مبـستوى الرفـاه العـام               

وجيـب أن يكـون إجيـاد فـرص للعمـل           . حىت عندما تكـون مـستويات النمـو االقتـصادي متدنيـة           
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وحتقيـق  .  حييوا حياة كرمية حموريني يف السياسات اليت تدعو النمو والرفـاه ومتكني الناس من أن 
ــوفر         ــدقع ون ــر امل ــستأصل الفق ــا أن ن ــر أساســي إذا كــان لن ــة أم ــدان النامي ــادي يف البل النمــو امل

وهنـا أيـضا، جيـب أن تـشكِّل االسـتدامة البيئيـة واالجتماعيـة جـزءاً                 . ضرورات احلياة لكل فرد   
وسيتــسم هــذا بأمهيــة خاصــة يف ضــوء النمــو الــسكاين   . ية منــذ البدايــةمــن الــسياسة االقتــصاد 

  .ينجم عنه من انفجار سكاين يف املناطق احلضرية وما
ويف هنايــة املطــاف، فــإن الرفــاه يتكــون مــن عوامــل بــشرية ال تعتمــد بالــضرورة علــى      

قـت الفـراغ    والتعلـيم والـصحة والثقافـة واالسـتمتاع بو        . استهالك وإنتـاج مـاديني غـري مقيَّـدين        
وحتقيــق اإلشــباع العــاطفي، فــضال  وممارســة الــشعائر الدينيــة والتمتــع جبميــع حقــوق اإلنــسان   

الشعور باالنتماء إىل اجملتمع، هي مجيعا أبعاد لسعادة اإلنسان ميكن تعزيزها بتكلفـة ضـئيلة        عن
كل جمـال  ودعم املزيد من هذه املنافع ينبغي أن يـش . على البيئة وحتقق مكاسب اجتماعية هائلة  
ويف حـني يـتعني علـى القطـاع اخلـاص أن يواصـل            . تركيز آخر لنمـوذج جديـد للنمـو والتنميـة         

 إضــافية يف القطــاع االجتمــاعي دور الريــادة يف إجيــاد فــرص العمــل، ســيلزم إجيــاد فــرص عمــل
 تنمية البىن التحتية، األمر الذي يعود بـالنفع علـى اجملتمعـات احملليـة ويقلـل إىل احلـد األدىن                    ويف

  .ويتعني أن توىل األولوية بوجه خاص لبطالة الشباب. من األثر على البيئة
ولكـي تكلـل سياســات الرفـاه بالنجـاح، ال بــد مـن القـضاء علــى أوجـه التفـاوت بــني           

فالنــساء،  .اجلنــسني إلطــالق كامــل إمكانــات املــرأة بوصــفها مواطنــة وعنــصراً اقتــصاديا فــاعال
. زلــن أشــد الفئــات حرمانــا يف مجيــع منــاحي احليــاة الالئــي يــشكلن نــصف ســكان العــامل، مــا  

العديـــد مـــن البلـــدان، حتـــرم القـــوانني التمييزيـــة واألعـــراف الثقافيـــة املـــرأة مـــن الفـــرص     ويف
االقتصادية، إذ تقل إمكانية حـصوهلا علـى االئتمانـات مقارنـة بالرجـل وجتعلـها تتقاضـى أجـراً                    

لـت موجـودة يف معظـم البلـدان متنـع املـرأة             واحلواجز الـيت مـا زا     . أدىن من األجر الذي يتقاضاه    
وال يـزال العنـف ضـد املـرأة متفـشيا           . من دخول معترك السياسة أو جمـالس إدارات الـشركات         

  .ويزيد من إبراز ضعف املرأة يف معظم جمتمعاتنا
ولن يكون من السهل االنتقال إىل سياسات الرفاه، ومل يتحدد متامـا حـىت اآلن مـسار                   

ويتعني على اجلهات صانعة القرار أن تعمل علـى احلـد    .  التجريب الزما  وسيكون. حتقيق ذلك 
وجيـب  . من الفوارق الكـبرية بـني الظـروف والفـرص املتاحـة اليـوم داخـل البلـدان وفيمـا بينـها                     

وكما بـّين عـدد مـن البلـدان الـيت      . وضع حوافز وأنظمة لقوى السوق للعمل على حتقيق الرفاه   
ية، من املمكن اآلن أن تعتمـد مجيـع احلكومـات تـدابري للعمـل               بلغت مستويات خمتلفة من التنم    

وسـيكون  . على حتسني توجيه السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية لصاحل رفـاه اإلنـسان      
قياس مدى الرفاه الوطين علـى أسـس تتجـاوز النـاتج احمللـي اإلمجـايل أمـراً بـالغ األمهيـة إلعـادة                        
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ج واالسـتهالك املـاديني فحـسب، وإمنـا أيـضا مـن حيـث             تعريف النمـو، لـيس مـن حيـث اإلنتـا          
  .التقدم االجتماعي والبيئي

ويوجِّهنا االقتصاد املراعي للبيئة، باعتماده على مجلة أمـور منـها الكفـاءة التكنولوجيـة                 
ــة للبيئــة، إىل االجتــاه الــصحيح ولكــن فقــط عنــدما يــشكِّل جــزءاً مــن إطــار       واملنتجــات املراعي

تطلب ذلك حـوافز وسياسـات ماليـة تغيِّـر مـن تكـوين النمـو باجتـاه                  يوس. سياسايت أوسع نطاقا  
ومـن الـالزم أيـضا أن يـزداد اعتمـاد أي منـوذج              . إنتاج واستهالك أقل كثافة الستخدام املـوارد      

منقح للنمو على سياسات توزيعية لنشر الثروة والفـرص مبزيـد مـن اإلنـصاف مـن أجـل زيـادة                     
ويف الواقـع، لـيس هنـاك مـا يقـوض الرفـاه أكثـر        . يـز الرفـاه  مقومات استمرار االقتصادات وتعز  

  .من الشعور بالتهميش واحلرمان مقابل ثروة مفرطة ميتلكها آخرون
ومــن الــالزم أن تــسعى سياســات الرفــاه إىل حتقيــق تــوازن أفــضل بــني املــصاحل اخلاصــة   

اخلـاص إلنتـاج سـلع      والصاحل العام، وبني املنافسة والتعاون، وبني استثمارات القطاعني العـام و          
وباختصار، فإن الـسعي إىل حتقيـق       . ميكن للجميع أن ينعموا هبا، وميكن للكوكب أن يتحملها        

الرفاه، باعتباره اهلدف النهائي للتنمية والتقدم البشري، سـيتطلب إبـرام عقـد اجتمـاعي جديـد           
تـرن  وينبغـي أن يق   . يقوم على أسـاس رؤيـة تعتـرب الكوكـب واألشـخاص أصـوال جيـب تنميتـها                 

الــذي يعــين أن جنــاح الفــرد ) “أوبونتــو”(باملثــل األفريقــي “ العــيش الكــرمي”املبــدأ التــوجيهي 
  .يتوقف على جناح اجملتمع برمته

. ولتحقيــق هــذه الرؤيــة املتعلقــة بالتنميــة ســتلزم زيــادة التعــاون علــى املــستوى العــاملي    
تدامة والقــضاء علــى الفقــر وتتحمــل البلــدان املتقدمــة النمــو مــسؤولية أكــرب بــشأن التنميــة املــس 

وسـيكون مـن الـضروري بـذل املزيـد مـن اجلهـود الـسّباقة لوضـع                  . املدقع على املستوى العاملي   
وسـيلزم أيـضا بـذل املزيـد مـن اجلهـود            . اقتصادات البلدان املتقدمـة النمـو علـى مـسار مـستدام           

كنولوجيــا التخفيــف ك تلتيــسري نقــل التكنولوجيــا املراعيــة للبيئــة إىل البلــدان الناميــة، مبــا يف ذلــ
وتـتعني زيـادة التعـاون اإلمنـائي        . تأثريات تغـري املنـاخ وغريهـا مـن حـاالت الطـوارئ البيئيـة               من

وينبغــي . املتلقيــة علــى حــد ســواءوزيــادة إخــضاعه للمــساءلة بالنــسبة للبلــدان املاحنــة والبلــدان  
  .يهدف هذا التعاون أيضا بصورة أكثر مباشرة إىل دعم الرفاه أن

ة التفكري يف منوذج االقتصاد املتمركز حول النمو ستتطلب كـذلك نوعـا خمتلفـا               وإعاد  
تكــون معتمــدة علــى التــضامن والتعــاون أكثــر مــن اعتمادهــا علــى املنافــسة غــري    : مــن العوملــة

والبنيــة االقتــصادية واملاليــة والتجاريــة الدوليــة تنحــو إىل تعزيــز منــوذج النمــو اخلــاطئ    . املقيــدة
ــا ــل إىل  وم ــت متي ــصاحل الراســخة  زال ــة امل ــى     .  كف ــي إىل احلــد عل وجيــب وضــع سياســات ترم

الصعيدين االقتـصادي والـسياسي مـن القـوة املفرطـة، االقتـصادية والـسياسية علـى حـد سـواء،            



A/67/853
 

8 13-32081 
 

وتزايـد تركـز ملكيـة األراضـي يف أيـد قليلـة يقـوض           . للشركات عرب الوطنية والتكـتالت املاليـة      
راضـي مبزيـد مـن اإلنـصاف يـؤدي إىل زيـادة النمـو               ومبا أن توزيـع األ    . سبل رزق فقراء الريف   

  .واالرتقاء مبستوى التنمية البشرية، من الالزم معاجلة هذه املشكلة
ــات          ــواطنني، وال ســيما الفئ ــع امل ــشاركة مجي ــها، م ــاه، بطبيعت وتتطلــب سياســات الرف

لـتمكن  وا. الضعيفة مثل النساء والشباب والـشعوب األصـلية والفقـراء، يف عمليـة صـنع القـرار                
من املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤثر على حياتنا وعلى الوسـط االجتمـاعي والبيئـي احملـيط           

ــه ُبعــداً أساســيا مــن أبعــاد الرفــاه     ــا يــشكل يف حــد ذات ــاه ضــروري أيــضا  . بن ويف املقابــل، الرف
افية واملشاركة ومـا يالزمهـا مـن شـف        . للمواطنني حىت يشاركوا بفعالية يف إدارة الشؤون العامة       

ومساءلة تندرج بدورها ضمن ركائز الدميقراطيـة وطريقـة انطباقهـا علـى عمـل احلكومـة علـى                  
ــع املــستويات   ــوطين واملــستوى احمللــي    -مجي ــاملي واملــستوى ال ــة  - املــستوى الع  ويف إطــار تلبي
  .احتياجات املواطنني

ي يعـد   وتشكِّل كل من املشاركة والشفافية واملساءلة أسـاس احلكـم الـدميقراطي، الـذ               
إذ ال ميكن حتقيق ازدهـار حقيقـي دون    . غاية يف حد ذاته وأحد عوامل متكني التنمية املستدامة        

وهلــذا ينبغــي . ن وحقــوق اإلنــساناحتــرام القــيم العامليــة املتمثلــة يف الدميقراطيــة وســيادة القــانو 
امة، وكـذلك   ميثل احلكم الدميقراطي هدفا قائما بذاته بني األهداف اجلديـدة للتنميـة املـستد              أن

وهـذا أمـر   . بعداً من أبعاد األهداف األخرى اليت سـتكون جـزءا مـن إطـار التنميـة يف املـستقبل       
  .تؤيده أيضا نتائج استقصاء مشل مئات من األعضاء أجري أثناء انعقاد اجلمعية

وللعمل على توجيـه التنميـة املـستدامة لتتخـذ مـساراً جديـدا، مـن الـضروري أن يعـاد                       
وتشمل السبل الفعالة للعمل علـى التوفيـق بـني         . احلكومةبني دور السوق ودور     حتقيق التوازن   

احتياجــات الــسوق والــضرورات االجتماعيــة إقامــة شــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص،    
ــة، وأشــكال أخــرى لنمــاذج التعــاون   وســيكون مــن الــالزم أيــضا أن تتــدخل   . ومــشاريع أهلي

.  شــديد واحلفــاظ علــى قاعــدة املــوارد الطبيعيــةاحلكومــة لــضمان حقــوق َمــن يعــانون مــن فقــر
ميكـن   وتستوجب مواجهة التحديات املترابطة املتعلقة بالتنمية املـستدامة اتبـاع هنـج متـضافر ال               

  .إالّ للحكومات أن تبادر إليه وتساعد على تنفيذه
ويف هــذا الــصدد، ســيكون مــن املهــم أكثــر مــن أي وقــت مــضى أن تؤكــد الربملانــات    

فمؤســسة الربملــان . طين والــدويلروع يف عمليــة صــنع القــرار علــى الــصعيدين الــو مكاهنــا املــش
حمور هيكل احلكـم الـدميقراطي برمتـه ومـن الـالزم تعزيزهـا يف كـل بقعـة مـن بقـاع العـامل                   هي

وبتحديد أكرب، سيتوجب علـى الربملانـات   . تقريبا، مع زيادة قدرات الرقابة والسلطة التشريعية      
وسيــشمل .  حمــوري يف تنفيـذ أهــداف التنميـة املــستدامة يف املـستقبل   األقـوى أن تــضطلع بـدور  
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ذلــك ضــمان وضــع سياســات وخطــط إمنائيــة عــن طريــق عمليــات تــشاركية وشــاملة، وتقــدمي 
  .تقارير مرحلية إىل الربملان بصفة منتظمة ليستعرضها

رات وينبغي أن يستمر هذا النقاش يف الربملانات الوطنية كوسـيلة إلشـراكها يف املـشاو                
املـستقبل الـذي   ”العاملية على النحـو املتـوخى يف وثيقـة ريـو اخلتاميـة، املعنونـة بـشكل مناسـب                

  .“نصبو إليه
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 املوجهـة إىل    ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٢٩املرفق الثالث للمذكرة الشفوية املؤرخة          
  األمني العام لألمم املتحدة من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  ]إلنكليزية والفرنسيةبا: األصل[

  
اســتخدام وســائط اإلعــالم، مبــا يف ذلــك وســائط التواصــل االجتمــاعي، لتعزيــز       

  مشاركة املواطنني والدميقراطية
   لالحتاد الربملاين الدويل باإلمجاع١٢٨قرار اعتمدته اجلمعية     
  )٢٠١٣مارس / آذار٢٧كيتو، (    

  
   لالحتاد الربملاين الدويل،١٢٨إن اجلمعية   
ــرىإذ    ــرام       أن احلــوارت ــادة احت ــى زي ــشجع عل ــانيني ميكــن أن ي ــواطنني والربمل ــني امل  ب

الدميقراطيــة واملؤســسات الدميقراطيــة، ومــن مث التــصدي الخنفــاض معــدل مــشاركة النــاخبني،   
  والتشجيع على زيادة املساءلة،

املهنيـة   بأن وسائط اإلعالم التقليدية، وال سيما تلك اليت حتترم املعايري            وإذ حتيط علما    
زال املــصدر الرئيــسي للمعلومــات   الســتقاللية التحريــر، وتعدديــة املعلومــات وجودهتــا، ال تــ     

  الربملان بالنسبة لكثريين من سكان العامل، عن
ــضع   ــة تواجــه حتــديات يف االســتجابة     يف اعتبارهــاوإذ ت  أن وســائط اإلعــالم التقليدي

 قـــد يـــؤثر علـــى قـــدرهتا علـــى تـــوفري للتغـــيريات التكنولوجيـــة واملاليـــة الـــسريعة، األمـــر الـــذي
املعلومــات، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة بالربملــان، وتالحــظ أن وســائط اإلعــالم املــستقلة والتعدديــة  

  واجليدة أساسية للعمليات الدميقراطية،
 أعداداً متزايـدة مـن املـواطنني والربملـانيني يـستخدمون وسـائط التواصـل             أن وإذ تدرك   

  املي،االجتماعي على الصعيد الع
ــدرك   ــز      وإذ ت ــاعي لتعزي ــا خــدمات وســائط التواصــل االجتم ــيت تتيحه ــات ال  اإلمكان

ــات        ــى أن هــذه احلقــوق واحلري ــد عل ــات األساســية مــع التأكي ــسان واحلري ــع حبقــوق اإلن التمت
ــى         ــضا عل ــد تكــون مهــددة أي ــسانية، ق ــة اإلن نفــسها، وال ســيما احلــق يف اخلــصوصية والكرام

  شبكات التواصل االجتماعي،
 إمكانية أن تيسر وسـائط التواصـل االجتمـاعي زيـادة مـشاركة        ذ تأخذ يف اعتبارها   وإ  

  املواطنني من خالل التفاعل بني الربملانيني واملواطنني،
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 أن وسـائط اإلعـالم، مبـا فيهـا التواصـل االجتمـاعي، قـد تعـزز                  وإذ تضع يف اعتبارهـا      
 الــشبكات، وحتفيــز بعــضهم  أيــضا مــشاركة املــواطنني بإتاحــة اجملــال أمــام األشــخاص إلنــشاء   

  بعضا، واملشاركة يف رصد األنشطة، واملسامهة يف عملية صنع القرار،
   على ضرورة توضيح العمل الربملاين للمواطنني بطريقة شاملة وجذابة،وإذ تشدد  
   احلاجة إىل تعزيز مشاركة املرأة وإدماجها يف العملية الدميقراطية،وإذ تؤكد  
  ىل تعزيز مشاركة الشباب وإدماجهم يف العملية الدميقراطية، احلاجة إوإذ تؤكد أيضا  
 احلاجـــة إىل تعزيـــز مـــشاركة املـــسنني وإدمـــاجهم يف العمليـــة      وإذ تؤكـــد كـــذلك   

  الدميقراطية، مع تعزيز معرفتهم بوسائط التواصل االجتماعي وبطريقة استخدامها،
علومـات احلديثـة    على إمكانات وسائل التواصل االجتماعي وتكنولوجيـا امل     وإذ تؤكد   

  لتعزيز عمل الربملانيني مع الشباب والتوعية مبشاكل الشباب واحتياجاهتم وتطلعاهتم،
 احلاجـة إىل تعزيـز األمـن يف اجملتمـع الرقمـي، وال سـيما فيمـا يتعلـق حبمايـة                      وإذ تدرك   

ــال أو األشــخاص          ــسنني أو األطف ــل امل ــة، مث ــادة باحلماي ــون ع ــذين يتمتع ــات األشــخاص ال فئ
  أو احلسية،/أو العقلية و/عاقة البدنية واإل ذوي

 إىل كفالة أالّ يكون يف اجلهود املبذولة إلشراك املواطنني متييـز علـى أسـاس        وإذ هتدف   
 االقتـــصادي أو مكـــان اإلقامـــة أو اإلعاقـــة -نـــوع اجلـــنس أو العمـــر أو الوضـــع االجتمـــاعي 

  املعتقد الديين أو األصل العرقي أو االنتماء السياسي، أو
 بضرورة التغلب علـى الفجـوات الرقميـة، وال سـيما يف البلـدان الناميـة،                 قتناعا منها وا  

الــيت حتــدث عنــدما ال تتــوافر لــبعض الفئــات االجتماعيــة واملنــاطق اإلمكانيــة ذاهتــا الــيت تتــوافر   
  لفئات أخرى للوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

ــرى   ــد تعــوق إطــالع   وإذ ت ــة ق ــ أن الفجــوة الرقمي ــة   امل ــى املعلومــات املقدم واطنني عل
طريق وسائط التواصل االجتماعي، ومن هنا تنبع أمهية ضمان وصـول مجيـع املـواطنني إىل                 عن

  تكنولوجيات املعلومات واستخدام وسائط اإلعالم التقليدية إلبقاء اجلمهور على علم،
ملـانيني تتوقـف إىل    أن قدرة املواطنني على املشاركة مـع الرب    أيضا وإذ تأخذ يف اعتبارها     

  ،الربملانية حد ما على الوصول إىل التكنولوجيا، وعلى معرفتهم كذلك بالربملان وباإلجراءات
 االتــصال الشخــصي ميــدانيا ال ميكــن للــسياسيني املنتخــبني   أنوإذ تــضع يف اعتبارهــا  

  االستغناء عنه،
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اء توافـق   االجتمـاعي لبنـ    وجـود صـعوبات يف اسـتخدام وسـائط التواصـل             وإذ تالحظ   
اآلراء من خالل مجع خمتلـف اآلراء بطريقـة متوازنـة مـع أن تلـك الوسـائط تـؤدي وظيفتـها                       يف

  بشكل جيد يف نشر رأي سياسي بعينه،
 أن تشجيع اإلملام بوسائط اإلعالم ومعرفـة اسـتخدام اإلنترنـت فيمـا يتعلـق                وإذ تؤكد   

ــة هــو شــر     ــة احلديث ــة واالجتماعي ــز  بكــل مــن وســائط اإلعــالم التقليدي ط أساســي مــسبق لتعزي
  مشاركة الشباب واخنراطهم يف العملية السياسية،

ــضا لبــث    وإذ تعــرب عــن القلــق    ــستخدم أي  ألن وســائط التواصــل االجتمــاعي قــد ُت
رسائل الكراهية، ويف بعض األحيان دون بيان هوية َمن يفعـل ذلـك، وتتـيح ألصـحاب النوايـا               

   من شأنه أن يقوض الدميقراطية والسالم،السيئة تنظيم قواهم وتعبئة آخرين، األمر الذي
ــشدد   ــود       وإذ ت ــذل جه ــع ب ــذم، م ــشهري وال ــة بالت ــوانني املتعلق ــرام الق ــة احت ــى أمهي  عل

  تشريعية خاصة ترمي إىل تفادي التحريض على الكراهية،
 ضرورة استخدام وسائط التواصـل االجتمـاعي بطريقـة مـسؤولة، ال حتتـرم               وإذ تدرك   

 السائدة فحسب، بل أيضا سرية املعلومات اليت جيري التعامـل معهـا            احتراما كامال التشريعات  
  .وخصوصيتها وسالمتها

 بالــدور البــالغ األمهيــة الــذي ميكــن هليئــات تنظــيم وســائط اإلعــالم         واقتناعــا منــها   
  والصحافة أن تؤديه يف محاية حقوق اإلنسان، وال سيما حرية التعبري واحلق يف اخلصوصية،

 الـذي ميكـن أن تؤديـه وسـائط اإلعـالم وهيئـات الـصحافة                 بالدور واقتناعا منها أيضا    
  الربملانية يف تعزيز االتصاالت بني الربملان واجلمهور العام،

 للتحـديات الكـبرية الـيت سـتواّجه يف وضـع مدونـة قواعـد سـلوك قابلـة          وإدراكـا منـها    
  لإلنفاذ عامليا من أجل مستخدمي وسائط التواصل االجتماعي،

عمــل االحتــاد الربملــاين الــدويل ورابطــة األمنــاء العــامني للربملانــات علــى    وإذ يــشجعها  
   التواصل االجتماعي من أجل الربملانات، لوسائطوجيهيةوضع مبادئ ت

 بــضرورة أن يتبــادل الربملــانيون املعلومــات عمــا لــدى وســائط التواصــل واقتناعــا منــها  
ــواطنني والدمي     ــشاركة املـ ــز مـ ــات لتعزيـ ــن إمكانـ ــاعي مـ ــا،   االجتمـ ــة، وخماطرهـ ــة النيابيـ قراطيـ

  يلزمها من متطلبات تقنية لتحقيق كامل إمكاناهتا، وعما
 الدور الرقايب للصحفيني يف النظام السياسي وضـرورة خـضوع           وإذ تضع يف اعتبارها     

  الصحفيني ملساءلة اجلمهور مع االلتزام مبدونات آداب الصحافة،
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املعلومـــات، ألن مـــستخدمي  أن الـــصحفيني أصـــبحوا ال حيتكـــرون نـــشر وإذ تـــدرك  
  وسائط التواصل االجتماعي يقومون هم أنفسهم بإنتاج حمتوى وتوليد معلومات،

 بـأن الفـساد ميثِّـل هتديـدا خطـريا لـسيادة القـانون والدميقراطيـة وحقـوق                 واقتناعا منـها    
  اإلنسان واإلنصاف والعدالة االجتماعية،

 حرية التعبري على اإلنترنـت، وتـضع         على ضرورة توفري احلماية أيضا للحق يف       وإذ تؤكد   
 مـن   ١٩ يف اعتبارها أن التمتع هبذا احلق ينطوي على واجبات ومسؤوليات خاصـة، وفقـا للمـادة               

  ، من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٩اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة 
يل اخلــاص بـاحلقوق املدنيــة   مـن العهــد الـدو  ٢٠ مـن املــادة  ٢ الفقــرة  علـى وإذ تـشدد   

حتظــر بالقــانون أيــة دعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العنــصرية  ”والــسياسية الــيت تــنص علــى أن 
  ،“الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو العداء أو العنف أو

/  حزيـران  ٢٩ املـؤرخ    ٢٠/٨ إىل قرار جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان          وإذ تشري   
  ،“تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على اإلنترنت والتمتع هبا” بشأن ٢٠١٢يونيه 

 الربملانات بوضع استراتيجيات ومبادئ توجيهية لتعزيز مـشاركة املـواطنني       توصي  - ١  
  ؛االجتماعي يف العملية الدميقراطية من خالل استخدام وسائط اإلعالم، مبا فيها وسائط التواصل

 مجـــع املبـــادئ التوجيهيـــة الـــيت وضـــعتها   االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل إىلتـــدعو  - ٢  
ــه وإتاحتــها للجميــع، ووضــع أفــضل املمارســات يف اســتخدام وســائط      الربملانــات األعــضاء في

  التواصل االجتماعي لتعزيز مشاركة املواطنني؛
ــادئ التوجيهيــة      تــشجع  - ٣   ــك املب ــام إضــافية يف تل ــى إدراج أحك ــات عل  الربملان

نيني واجلمهـور أثنـاء التفاعـل    يمـا بـني الربملـانيني وبـني الربملـا     تتناول ضـرورة االحتـرام املتبـادل ف      
  وسائط اإلعالم، مبا فيها وسائط التواصل االجتماعي؛ عرب

 الربملانات إىل أن تعمم عرب وسائط اإلعـالم، مبـا فيهـا وسـائط التواصـل                 تدعو  - ٤  
إطـالع املـواطنني    االجتماعي، معلومات عن األعمال واملناقشات واإلجراءات الربملانيـة هبـدف           

  عليها وزيادة إمكانية فهمها وجاذبيتها وديناميتها؛
 الربملانات علـى اسـتخدام وسـائط اإلعـالم، مبـا فيهـا وسـائط التواصـل                  تشجع  - ٥  

 االجتماعي، كجزء من منـرب للتفاعـل مـع املـواطنني، مـع كفالـة أالّ حتـل أيـة مـشاركة لوسـائط                       
  ؛التقليدية نترنت، مبا يف ذلك عرب وسائط اإلعالمالتواصل االجتماعي حمل املشاركة خارج اإل
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 الربملانات والربملانيني على ضمان أن تكون اجلهود اليت يبذالهنا إلشـراك            حتث  - ٦  
املــواطنني مــن املمكــن أن يــستفيد منــها اجلميــع بــصرف النظــر عــن اجلــنس أو الــسن أو املركــز 

ــة أ  -االجتمــاعي  ــة أو اإلعاق ــصادي أو مكــان اإلقام ــي    االقت ــديين أو األصــل العرق و املعتقــد ال
  االنتماء السياسي؛ أو

 الربملانات على تزويد الربملانيني مبا يلزم من موارد تكنولوجيا املعلومات           تشجع  - ٧  
ومن مساعدة وتدريب ومعدات ودعم تقين وأي شـكل آخـر مـن أشـكال املـساعدة السـتخدام                   

  ؛، بفعالية كوسيلة للتعامل مع املواطننيوسائط اإلعالم، مبا فيها وسائط التواصل االجتماعي
 الربملانــات علــى اختــاذ تــدابري فعالــة ترمــي إىل تــضييق الفجــوة الرقميــة،   حتــث  - ٨  

سيما بالنسبة للبلدان النامية اليت ما زال أغلب سكاهنا ال يستطيعون احلـصول علـى مـوارد                  وال
  تكنولوجيا املعلومات؛

 تشجيع إملام مجيع املـواطنني، وال سـيما          جبميع اجلهات صاحبة املصلحة    هتيب  - ٩  
األطفال والشباب، باستخدام اإلنترنت وإملامهم بوسائط اإلعـالم، مـثال بوضـع وإتاحـة بـرامج           

  تعليمية وتدريبية خاصة؛
 الربملانات والربملانيني على احترام احلق يف حرية التعبري، واحلـصول علـى             حتث  - ١٠  

  وخارج نطاقها؛املعلومات، والتجمع، عرب اإلنترنت 
ــو حــق أساســي       تؤكــد  - ١١   ــة ومفتوحــة ومتاحــة ه ــت جماني ــة إنترن ــوافر خدم  أن ت

حقوق اإلنسان وأداة اساسية لتعزيز املشاركة والدميقراطية، وتؤكد أيضا وجوب أن يتحمل     من
  ؛الربملانيون املسؤولية عن ضمان إمكانية إجراء املواطنني اتصاالت حرة ومأمونة على اإلنترنت

 وجوب أن يكون أي تنظـيم لوسـائط اإلعـالم متوائمـا مـع االلتزامـات                 تؤكد  - ١٢  
  الدولية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باحلق يف حرية التعبري؛

 جبميــع مــستعملي وســائط التواصــل االجتمــاعي احتــرام قــوانني بلــداهنم هتيــب  - ١٣  
  املتعلقة بالتشهري والذم وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

جبميـــع مـــستعملي وســـائط التواصـــل االجتمـــاعي االمتنـــاع       هتيـــب أيـــضا   - ١٤  
  خطاب الكراهية أو التحريض على العنف وذلك وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ عن

 بالربملانـات أن تـوفر الـدعم واحلمايـة بطريقـة فعالـة للـصحفيني                هتيب كـذلك    - ١٥  
دونون واملــدافعون عــن حريــة التعــبري  وملــستعملي وســائط التواصــل االجتمــاعي، مبــن فــيهم املــ  

  مجيع أحناء العامل؛ يف
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 الربملانات والربملانيني علـى محايـة احلـق يف حريـة التعـبري والكـالم لتيـسري             حتث  - ١٦  
دور الــصحفيني الرقــايب عــن طريــق وســائط اإلعــالم التقليديــة ووســائط التواصــل االجتمــاعي، 

   تعزيز الدميقراطية؛احترام املدونات األخالقية، مما يؤدي إىل مع
ــزّود الربملــانيني باملعلومــات واملــساعدة بــشأن املــسائل    هتيــب  - ١٧    بالربملانــات أن ت

  القانونية واملسائل األخرى املتصلة بالتشهري والقذف ومحاية اخلصوصية والسرية؛
 الربملانـات إىل القيـام، عنـد االقتــضاء، بوضـع أنظمـة وإجـراءات تكفــل       تـدعو   - ١٨  

 األشــخاص الــذين يــستخدمون تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت اجلديــدة   حقــوق مجيــع
  ظل دميقراطية نيابية وتشاركية؛ يف

 بالربملــانيني أال يـــستخدموا التكنولوجيــات اجلديـــدة بأمــان فحـــسب،    هتيــب   - ١٩  
ــاء       بــل ــة علــى هــذا االســتخدام وأن يغرســوا ثقافــة األمــان أثن ــا ثالث أن يــشجعوا كــذلك أطراف

  ائط التواصل االجتماعي؛استخدام وس
 الربملــانيني علــى العمــل مــن أجــل حتقيــق جمتمــع رقمــي أكثــر أمانــا،          حتــث  - ٢٠  

  سيما فيما يتعلق باستخدام شبكات التواصل االجتماعي؛ وال
 علـى إدمـاج وسـائط التواصـل االجتمـاعي وتكنولوجياتـه يف القـوانني               تشجع  - ٢١  

  ومات العامة؛واللوائح الناظمة لعملية االطالع على املعل
 الربملانات واحلكومات علـى اختـاذ تـدابري ترمـي إىل محايـة حريـة        تشجع أيضا   - ٢٢  

  الصحافة وتعزيز شفافيتها، ودعم قدراهتا، وجعلها أكثر دميقراطية؛
 الربملـــانيني، وال ســـيما الربملانيـــات، علـــى اســـتخدام وســـائط التواصـــل حتـــث  - ٢٣  

لتفاعــل مــع اجملتمعــات احملليــة لتعزيــز مــشاركة املــرأة   االجتمــاعي لتبــادل الــدعم فيمــا بينــهم وا 
  وإدماجها يف العمليات الدميقراطية؛

الربملانيني على تسخري وسائط التواصل االجتماعي لزيـادة عملـهم           حتث أيضا   - ٢٤  
  مع الشباب والتوعية مبشاكل الشباب واحتياجاهتم وتطلعاهتم؛

اإلعالميـة للربملـان يف بلـداهنم لقيـاس          الربملانـات إلجـراء دراسـة التغطيـة          تدعو  - ٢٥  
  مدى أمهية كل نوع من وسائط اإلعالم وكل واسطة منها؛

 حكومــات البلــدان علــى أن تنــشئ، إن مل يــسبق هلــا ذلــك، هيئــة رقابيــة   حتــث  - ٢٦  
مستقلة لرصد األداء السليم حلرية التعـبري واالتـصال مـن جانـب وسـائط اإلعـالم ومنـع حـدوث                    

  ؛قوق اإلنسان قد تنجم عن نشاط املهنيني العاملني يف جمال االتصاالتجتاوزات وانتهاكات حل
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 الربملانات على تنويع وسائل اتصاهلا بإنـشاء هيئاهتـا اإلعالميـة اخلاصـة              تشجع  - ٢٧  
  هبا وتيسري مشاركة اجلمهور فيها؛

الربملانات والربملانيني على وضع واحترام مدونات قواعد سلوك         تشجع أيضا   - ٢٨  
الت، واالعتــراف باحلاجــة إىل إجــراء مناقــشات وإبــرام اتفاقــات متبادلــة بــشأن طريقــة  لالتــصا

  .إدارة املناقشات السياسية أو املناقشات األخرى
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 املوجهـة إىل    ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٢٩املرفق الرابع للمذكرة الشفوية املؤرخـة           
  األمني العام من املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  ]باإلنكليزية والفرنسية: لاألص[

  
دور الربملانات يف معاجلة األثر األمين واإلنـساين لألزمـة يف سـوريا، ويف الـضغط                    

على احلكومات لتتحمل مسؤوليتها الدولية واإلنسانية إزاء الالجـئني الـسوريني           
  وتقدمي الدعم للبلدان اجملاورة اليت تستقبلهم

  
  *ءار لالحتاد الربملاين الدويل بتوافق اآل١٢٨قرار اعتمدته اجلمعية     
  )٢٠١٣مارس / آذار٢٧كيتو، (    

   لالحتاد الربملاين الدويل،١٢٨إن اجلمعية   
مبــادرة االحتــاد الربملــاين الــدويل مــن أجــل الوقــف ”نــاول  إىل القــرار الــذي يتإذ تــشري  

اقة الدماء وانتهاكات حقوق اإلنـسان يف سـوريا، وضـرورة كفالـة وصـول املعونـة                 الفوري إلر 
اإلنسانية إىل مجيع األشخاص احملتاجني هلا، ودعم تنفيـذ مجيـع القـرارات ذات الـصلة الـصادرة                  

 الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة“ هــود إحــالل الــسالمعــن جامعــة الــدول العربيــة واألمــم املتحــدة وج
  ،)٢٠١٢كمباال، ( بتوافق اآلراء ١٢٨

ــة،     وإذ تؤكــد   ــرام اســتقالل ســوريا وســيادهتا ووحــدهتا وســالمتها اإلقليمي ــة احت  أمهي
ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة، وأحكــام اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، وأهــداف االحتــاد   

   من نظامه األساسي،١ها املادة الربملاين الدويل كما تنص علي
وأثرهـا علـى املـدنيني بـصفة عامـة واملـرأة             إزاء احلالـة يف سـوريا        وإذ تعرب عن قلقها     

  واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة بصفة خاصة،
 الصدمة النفسية اليت يعاين منها الالجئون السوريون، وال سـيما  وإذ تأخذ يف االعتبار   

  ري من أفراد أسرهم وممتلكاهتم،بعد أن فقدوا الكث
  

 
  

يف عنـوان القـرار مـن وفـود االحتـاد الروسـي وإكـوادور            “ األمـن ”عبـارة   أبديت حتفظات تتعلق باسـتخدام         *  
ــران   ــة (وأوروغــواي وإي ــسلفادور    )  اإلســالمية-مجهوري ــسورية وال ــة ال ــة العربي ــر واجلمهوري ــريو واجلزائ وب

وإضــافة إىل ذلــك، أبــدى وفــد اجلمهوريــة العربيــة الــسورية حتفظــات علــى   . والــسودان وكوبــا واملكــسيك
كوبــا حتفظــا علــى الفقــرة األوىل القــرار رأى أهنــا تنتــهك ســيادة ســوريا، وأبــدى وفــد  جوانــب عديــدة مــن 

 .ديباجة القرار من
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 احلاجة املتزايدة الستقبال الالجئني يف البلدان اجملـاورة، يف خميمـات الالجـئني            وإذ تعي   
  وأماكن أخرى على حد سواء، مما يقتضي تكاليف باهظة،

 ازدياد الضغوط االقتصادية واألمنية واالجتماعية والصحية والتعليميـة علـى          وإذ تدرك   
  تضيفة، اليت تعاين غالبيتها بالفعل من شح املوارد،البلدان املس

ــه     وإذ تــشري   ــدان املاحنــة يف مؤمترهــا األخــري الــذي عقدت ــه البل  إىل التعهــد الــذي قطعت
 بليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة لــدعم ١,٥الكويــت بــأن تقــدم مبلغــا قــدره  يف

 املنطقـة؛ وتالحـظ أن املبلـغ الـذي ورد           وكاالت اإلغاثة املعنية مبساعدة الالجئني الـسوريني يف       
 مليــون دوالر وفقــا لبيــان صــدر عــن مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي  ٢٠٠بالفعــل ال يتجــاوز 
  لشؤون الالجئني،

باالختالف الكبري بني املساعدة الدولية الـيت ينبغـي أن تقـدم يف ضـوء                وإذ حتيط علما    
  تلمة فعال،العبء الذي تتحمله البلدان املتلقية واألموال املس

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا البلــدان اجملــاورة، مبــا فيهــا تركيــا    مــع التقــدير العميــق  وإذ تقــر  
واألردن ولبنان والعـراق، إلبقـاء حـدودها مفتوحـة وتـوفري املـالذ للفـارين مـن العنـف، وذلـك             

  برغم املشاكل التنظيمية واألمنية الصعبة املرتبطة هبذه املهمة،
انيني والربملانات األعضاء يف االحتاد الربملـاين الـدويل الـضغط            جبميع الربمل  هتيب  - ١  

  على حكوماهتم كي تقدم كل دعم مايل ومادي ميكن أن تقدمه هلؤالء الالجئني؛
 البلدان املاحنة اليت اجتمعت يف آخر مؤمتر عقد يف الكويـت علـى الوفـاء                حتث  - ٢  

  الرات الواليات املتحدة؛ بليون دوالر من دو١,٥بالتزامها تقدمي دعم مايل قدره 
 جبميع البلدان أن تزود الالجئني يف البلـدان املـستقبلة باملـأوى وبأمـاكن                هتيب  - ٣  

  اإلقامة لوقايتهم من الربد يف الشتاء ومن احلر يف الصيف؛
 وكاالت اإلغاثـة تـوفري مرافـق الـصرف الـصحي، وتقـدمي كـل الرعايـة               تناشد  - ٤  

ــة   ــة الالزم ــشارة، وال(الطبي ــة    االست ــدات الطبي ــد، واملع ــة التولي ــشفيات، ورعاي ــة يف املست ) رعاي
وكميات كافية من املواد الغذائية لالجئني السوريني ومعظمهم من النـساء واألطفـال واملـسنني     

  أو األشخاص ذوي اإلعاقة، والعمل على توفري التعليم لألطفال يف املخيمات؛
لـدان املـستقبلة لتخفيـف الـضغط         البلدان على تقـدمي الـدعم املـايل إىل الب          حتث  - ٥  

  على مواردها املالية، الشحيحة أصال يف العديد منها، مبا فيها األردن؛
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 بالبلدان اجملـاورة لـسوريا أن تكفـل، بـدعم مـن وكـاالت اإلغاثـة إيـواء                   هتيب  - ٦  
 املتعلقــة مبركــز الالجــئني ١٩٥١الالجــئني علــى أراضــيها، وفقــا التفاقيــة األمــم املتحــدة لعــام   

   امللحق هبا؛١٩٦٧وتوكول عام ولرب
ــع حركــة     كــذلك هتيــب  - ٧   ــستقبلة يف من ــدان امل ــساعد البل ــاألمم املتحــدة أن ت  ب

  األسلحة عرب احلدود ضمانا لسالمة الالجئني؛
هنـة الـيت تكتنـف تـدفق الالجـئني       ألنه بـالنظر إىل الظـروف الرا       تعرب عن قلقها    - ٨  

  ؛ودها، مما يزيد الوضع اإلنساين يف املنطقة تعقيداتضطر بعض البلدان املستقبلة إىل إغالق حد قد
 مجيع األطراف يف سوريا علـى وضـع هنايـة جلميـع أشـكال العنـف علـى                   حتث  - ٩  

 جبميع األطراف اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة إجيـاد الـسبل             وهتيبالفور وبالكامل ودون شروط؛     
حــل ســلمي لرتاعهــا الــداخلي، مــع احملافظــة علــى   الكفيلــة مبــساعدة ســوريا علــى التوصــل إىل  

  .سالمتها اإلقليمية وسيادهتا، وكذلك على سالمة مواطنيها وأمنهم ومتتعهم حبقوق اإلنسان
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 املوجهة إىل   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٩املرفق اخلامس للمذكرة الشفوية املؤرخة          
  األمني العام من البعثة الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  دور الربملان يف محاية حياة املدنيني: إنفاذ مبدأ املسؤولية عن احلماية    

  
  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[

  
  * بتوافق اآلراء لالحتاد الربملاين الدويل١٢٨قرار اعتمدته اجلمعية     
  )٢٠١٣مارس / آذار٢٧كيتو، (    

  
   لالحتاد الربملاين الدويل،١٢٨إن اجلمعية   
 قـد اعتـرف، يف أعقـاب عـدة مبـادرات      ٢٠٠٥ بأن مؤمتر القمة العاملي لعـام      مإذ تسلّ   

 وهاما ملنع حدوث إبـادة مجاعيـة وتطهـري    عاملية، باملسؤولية عن احلماية باعتبارها مبدأ ضروريا    
  عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وحلماية السكان من ذلك كله،

 إىل أن هذا املبـدأ قـد ُوضـع ملنـع حـدوث إبـادة مجاعيـة كتلـك الـيت وقعـت                        وإذ تشري   
  سريربينيتشا ورواندا، يف

أن اجلــرائم الدوليــة إىل أن جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة يــرى   وإذ تــشري أيــضا  
املتمثلة يف اإبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنـسانية              
تشكل هتديدات للـسالم واألمـن الـدوليني، وأن مبـدأ املـسؤولية عـن احلمايـة قـد أعيـد تأكيـده                    

  ملسلح،، الذي تناول محاية املدنيني يف حاالت الرتاع ا)٢٠٠٦ (١٦٧٤قراره  يف
ــة جيــب أن ُيتخــذ      وإذ تؤكــد   ــسؤولية عــن احلماي ــدأ امل ــق مب ــق بتطبي ــرار يتعل  أن أي ق

الوقت املناسبة وبطريقة حامسة، من خالل جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة، ووفقـا مليثـاق                  يف
األمــم املتحــدة، وال ســيما الفــصل الــسابع منــه، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة وبالتعــاون  

اإلقليميـــة ذات الـــصلة حـــسب االقتـــضاء، يف حالـــة عجـــز الوســـائل الـــسلمية  املنظمـــات  مـــع
والــسلطات الوطنيــة البيـــِّن عــن محايــة ســكاهنا مــن اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب والــتطهري 
العرقي واجلرائم الـيت ترتكـب ضـد اإلنـسانية، وأن أي إجـراء مـن هـذا القبيـل جيـب أن يكـون                         

 
  

  . أبدى وفد كوبا حتفظا على القرار بأكمله  *  
أيـة إشـارة إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة      ” مـن املنطـوق، معتـربا أن    ١٠ريو حتفظـا علـى الفقـرة      وأبدى وفد بـ       

نظام روما األساسي جيب أال ختـل بالواليـات القـضائية الدوليـة األخـرى الـيت تعتـرف هبـا الدولـة املعنيـة،                         أو
  .“سيما الواليات القضائية اإلقليمية وال

ــة الــ       ــة العربي ــسودان حتفظــات علــى الفقــرة التاســعة مــن الديباجــة وعلــى    وأبــدى وفــدا اجلمهوري سورية وال
 . من املنطوق١١ و ١٠ الفقرتني
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  حلماية املدنيني بإعطاء األولوية للوسائل السلمية،مصحوبا بتوفري الوسائل الكافية 
   على حمنة النساء واألطفال اخلاصة يف حاالت الرتاع املسلح،وإذ تشدد  
 إىل أن االغتصاب وأشكال العنف اجلنـسي األخـرى ميكـن اعتبارهـا جـرائم            وإذ تشري   

 املـرأة والـسالم     ضد اإلنسانية مبوجب أحكام قرارات جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة بـشأن              
، الــذي يقــر ١٨٢٠، وعلــى وجــه اخلــصوص، القــرار )١٩٦٠ و ١٨٨٨، و ١٣٢٥(واألمــن 

بــأن االغتــصاب وأشــكال العنــف اجلنــسي األخــرى، ميكــن أن تــشكل جــرائم حــرب وجــرائم  
  اإلنسانية أو فعال منشئا جلرمية تتعلق باإلبادة اجلماعية، ضد

ــا   ــن احلم وإذ تــــضع يف اعتبارهــ ــسؤولية عــ ــائز   أن املــ ــى ثــــالث ركــ ــوم علــ ــة تقــ ايــ
املـــسؤولية الدائمـــة لكـــل دولـــة مـــن فـــرادى الـــدول عـــن محايـــة ســـكاهنا، ســـواء كـــانوا  :هـــي
يكونوا من رعاياها، مـن اإلبـادة اجلماعيـة، وجـرائم احلـرب، والـتطهري العرقـي، واجلـرائم                    مل أو

لتحـريض علـى   اليت ترتكب ضد اإلنسانية، األمر الذي يستتبع منـع هـذه اجلـرائم، مبـا يف ذلـك ا             
ــساعدة       ــدويل بتقــدمي امل ــزام اجملتمــع ال ــضرورية؛ والت ــق الوســائل املالئمــة وال ارتكاهبــا، عــن طري
ــزام؛ وتعهــدها باختــاذ إجــراء مجــاعي        ــاء هبــذا االلت ــدول علــى الوف ــدرات ال ــاء ق واإلســهام يف بن

إلبـادة  ا الوقت املناسب وبطريقة حامسة عندما تعجز السلطات الوطنية عن محاية سكاهنا من            يف
  ،اجلماعية ومن جرائم احلرب والتطهري العرقي ومن اجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسانية

على أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب يف حالة مرتكيب أخطر اجلـرائم الـيت        وإذ تشدد   
 تثري قلق اجملتمع الدويل، واحملرضني عليها، وتقدر إسهام احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف هـذا اجملـال؛                  
وتشدد على احلاجة إىل التوعية بالدور الذي تضطلع به احملكمة اجلنائية الدولية، والتشجيع علـى               
اإلبالغ عن مرتكيب هذه اجلرائم وتقدمي الشكاوى ضـدهم إىل الـسلطات الوطنيـة املختـصة وإىل                 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وتعزيــز قــدرة الــسلطات الوطنيــة علــى الــرد علــى الــشكاوى، وحتقيــق  
العدالة والتعاون والتنسيق مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، بينمـا تقـدر املـسامهة اهلامـة الـيت يقـدمها               

  ،الضالعون يف تقدمي األدلة الالزمة واملعلومات الكافية للمحكمة اجلنائية الدولية
 ٢٠٠٥ مــن الوثيقـة اخلتاميــة ملـؤمتر القمــة العـاملي لعــام    ١٣٩ إىل أن الفقـرة  وإذ تـشري   

تقع على عاتق اجملتمع الدويل أيضا، من خـالل األمـم املتحـدة، مـسؤولية اسـتخدام          ”أنه  تذكر  
ما هو مالئم من الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية وغريها من الوسائل الـسلمية، وفقـا للفـصلني                
السادس والثامن من ميثاق األمـم املتحـدة، للمـساعدة يف محايـة الـسكان مـن اإلبـادة اجلماعيـة                     

ــتطهري العرقـــي  وجـــرائم ا ــد اإلنـــسانية  حلـــرب والـ ــرائم الـــيت ترتكـــب ضـ  وإذ تعـــرب ؛“واجلـ
اســتعدادها يف هــذا الــسياق الختــاذ إجــراء مجــاعي، يف الوقــت املناســب وبطريقــة حامســة،    عــن
طريق جملس األمن التابع لألمم املتحدة، ووفقا للميثـاق، مبـا يف ذلـك الفـصل الـسابع منـه،                عن
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ــى حــدة وب    ــة عل ــى أســاس كــل حال ــصلة حــسب    عل ــة ذات ال ــع املنظمــات اإلقليمي ــاون م التع
االقتضاء، يف حالة قصور الوسائل السلمية وعجز الـسلطات الوطنيـة البيــِّن عـن محايـة سـكاهنا                
من اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم الـيت ترتكـب ضـد اإلنـسانية؛                      

ألمـــم املتحـــدة نظرهـــا يف املـــسؤولية علـــى ضـــرورة أن تواصـــل اجلمعيـــة العامـــة ل تـــشدد وإذ
محاية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلـرائم الـيت ترتكـب                عن

يترتب عليها من آثار، مـع مراعـاة مبـادئ امليثـاق وأحكـام القـانون الـدويل،           ضد اإلنسانية وما  
 قـدراهتا علـى محايـة سـكاهنا         والتعهد، حسب الضرورة واالقتـضاء، مبـساعدة الـدول علـى بنـاء            

اإلبادة اجلماعية ومن جرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم اليت ترتكب ضـد اإلنـسانية،               من
  ومساعدة املنكوبني قبل نشوب األزمات واندالع الرتاعات،

ــدرك   ــسؤولية        وإذ ت ــدأ امل ــائي ملب ــاذ االنتق ــة اإلنف ــشأن إمكاني ــريت ب ــيت أث ــشواغل ال  ال
د ضرورة عدم اعتبار أن احلاجـة إىل محايـة تـوفر ذريعـة للتـدخل يف الـشؤون                   احلماية وتؤك  عن

  الداخلية لدولة على أساس اعتبارات سياسية ودخيلة أخرى،
أن املسؤولية األساسية عن صـون الـسالم واألمـن الـدوليني تقـع               وإذ تؤكد من جديد     

لعامة لألمـم املتحـدة املتـصل       على عاتق جملس األمن التابع لألمم املتحدة، وتنوه بدور اجلمعية ا          
  بصون السالم واألمن الدوليني وفقا ألحكام امليثاق ذات الصلة،

 علـى أن الوقايـة هـي جانـب أساسـي مـن جوانـب املـسؤولية عـن احلمايـة،                      وإذ تؤكد   
تشدد علـى أمهيـة التعلـيم، ودور وسـائط اإلعـالم، واحلاجـة إىل معاجلـة األسـباب اجلذريـة                  وإذ

  للرتاعات املسلحة،
، ينبغـي قبـل أن يـأذن جملــس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة بـأي تــدخل         بأنـه م وإذ تـسلّ   

ــسبل األخــرى الختــاذ إجــراء مبوجــب         ــع ال ــى النحــو الواجــب يف مجي عــسكري، أن ُينظــر عل
الفصل السادس والسابع والثامن من ميثـاق األمـم املتحـدة، وإذ تـضع يف اعتبارهـا أنـه                  من كل

سؤولية عن احلماية إال لوقاية أو محايـة الـسكان مـن اإلبـادة اجلماعيـة                ينبغي عدم اللجوء إىل امل    
  وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسانية،

 مـن   ٢ مبدأ املـساواة يف الـسيادة بـني مجيـع الـدول، املكـرس يف املـادة                   وإذ تعيد تأكيد    
ن احلماية تقوم على سـيادة الدولـة وأيـضا          ميثاق األمم املتحدة، وإذ تشدد على أن املسؤولية ع        
  على االلتزامات القانونية املوجودة من قبل والدائمة،

بأن الربملانات يف مجيع أحنـاء العـامل ينبغـي أن تنظـر يف الـسبل والوسـائل                   واقتناعا منها   
ة الكفيلة بتطبيق وإعمال مبدأ املسؤولية عن احلماية يف الوقت املناسـب وبطريقـة متـسقة وفعالـ                

تفاديا ألية حالة يصل فيها اجملتمع الدويل إىل طريق مسدود بشأن إمكانية وكيفية العمـل علـى                 
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منع أو وقف قتل املدنيني، مع إيالء اعتبـار خـاص لقـراري جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                       
  بشأن املرأة والسالم واألمن وبشأن األطفال والرتاع املسلح،

ــشري   ــدورة إىل  وإذ ت ــدويل   ١٢٦أن ال ــاين ال ــة االحتــاد الربمل ــاال، ( جلمعي ) ٢٠١٢كمب
اختذت قـرار بتوافـق اآلراء تـدعو فيـه إىل الوقـف الفـوري ألعمـال العنـف وانتـهاكات حقـوق                       
ــذهلا        ــيت تب ــدعم للجهــود ال ــسورية، وإىل تقــدمي ال ــة ال ــة العربي ــسان وجتاوزاهتــا يف اجلمهوري اإلن

 سـلمية لألزمـة، وحتـث األمـم املتحـدة وجامعـة             املنظمات الدولية واإلقليميـة للتوصـل إىل هنايـة        
الــدول العربيــة علــى مــضاعفة جهودمهــا للمــساعدة علــى وضــع هنايــة للعنــف املــسلح يف البلــد   
ومعاجلة األزمة اإلنسانية احلاليـة، وعلـى العمـل بـصورة عاجلـة ملعاجلـة مجيـع اجلوانـب املتعلقـة                     

  اورة،مبشكلة النازحني السوريني على احلدود مع البلدان اجمل
بأن الربملانات ينبغي أن تشارك مشاركة أكرب يف تطبيق معيار املـسؤولية             واقتناعا منها   

عن احلماية، ال سيما وأن دورها يف احلفاظ على حيـاة وأمـن سـكاهنا يتطلـب إمعانـا يف النظـر                       
ــي وجــرائم احلــرب          ــتطهري العرق ــة وال ــادة اجلماعي ــع أو وقــف اإلب واختــاذ إجــراءات شــاملة ملن

  ائم ضد اإلنسانية،واجلر
بأن الدعم املتبادل بني الربملان واحلكومة واجملتمـع املـدين والـسلطة             واقتناعا منها أيضا    

  القضائية قد يساعد بفعالية على تعزيز محاية حقوق اإلنسان،
أن اســتعادة الــسالم أو احلفــاظ عليــه يف املنــاطق الــيت تعــاين مــن انعــدام  وإدراكــا منــها  

   يتطلبان موارد مالية كبرية،األمن وتتعرض للعنف
باالحتياجــات األوسـع نطاقــا للــسلطات احلكوميـة والربملانــات مــن أجــل    واقتناعـا منــها   

معاجلة األسباب اجلذرية للرتاعات املسلحة والفظائع اجلماعية، مبمارسة احلكـم الرشـيد وضـمان              
يادة القــانون مــساءلة املؤســسات العامــة، وتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان للجميــع، وضــمان ســ 

ــة ختــضع       ــة حمترف ــوفري أجهــزة أمني ــة، وت ــادي إىل العدال ــأمني الوصــول املنــصف والعــادل واحلي وت
  ،للمساءلة بصورة دميقراطية، مبا يف ذلك حتقيق النمو االقتصادي الشامل للجميع واحترام التنوع

ني،  علـى مـسؤولية األمـم املتحـدة املتمثلـة يف كفالـة احتـرام حقـوق الالجـئ                   وإذ تؤكد   
  وفقا التفاقية جنيف املتعلقة مبركز الالجئني،

ــضا    ــشدد أي ــي      وإذ ت ــة ينبغ ــن احلماي ــسؤولية ع ــان يف االضــطالع بامل ــى أن دور الربمل  عل
يقوم على احترام األدوار التشريعية والتنفيذية املختلفة وأن الرقابة على السلطة التنفيذية ينبغـي               أن

ة، وال ســيما محايــة حقــوق اإلنــسان وتعزيزهــا، بينمــا  أن تكــون متماشــية مــع املبــادئ الدميقراطيــ 
  ،تالحظ أن الربملانات لديها أدواهتا وجلاهنا ملعاجلة املسائل ذات الصلة باملسؤولية عن احلماية
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 الربملانات والربملانيني إىل استخدام مجيع أدوات التثقيف العـام والتوعيـة            تدعو  - ١  
ــتطهري العرقــي   املتاحــة هلــم للعمــل علــى منــع أو إهنــاء اإل   ــة، وجــرائم احلــرب، وال ــادة اجلماعي ب

واجلــرائم الــيت ترتكــب ضــد اإلنــسانية، مــع االهتمــام بــشكل خــاص مبحنــة النــساء واألطفــال،  
  ومعاجلة املسائل املتعلقة باألسباب اجلذرية للرتاع املسلح؛

 بالربملــانيني أن يــستخدموا مجيــع األدوات املتاحــة هلــم، مبــا فيهــا وســائط    هتيــب  - ٢  
  ؛التواصل االجتماعي، إلدانة أعمال العنف ضد النساء واألطفال، ومكافحة اإلفالت من العقاب

 الربملانات على كفالة أن تـوفر حكوماهتـا احلمايـة للـسكان سـواء كـانوا              حتث  - ٣  
ــتطهري العرقــي،      ــا بلــداهنا، مــن اإلبــادة اجلماعيــة، وجــرائم احلــرب، وال أو مل يكونــوا مــن رعاي

رتكب ضد اإلنسانية، وحتث أيضا الربملانات واحلكومات علـى مـساعدة الـدول             واجلرائم اليت ت  
وبناء قـدراهتا علـى منـع ارتكـاب اإلبـادة اجلماعيـة والـتطهري العرقـي وجـرائم احلـرب واجلـرائم             

اإلنــسانية، ومحايــة ســكاهنا، ســواء كــانوا أو مل يكونــوا مــن مواطنيهــا، واإلشــتراك، عنــد    ضــد
 حاســم يف الوقــت املناســب، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، ملنــع هــذه  االقتــضاء، يف اختــاذ إجــراء

  هناية هلا؛ اجلرائم أو وضع
 بالربملانــات زيــادة رقابتــها علــى اإلجــراءات الــيت تتخــذها احلكومــة        هتيــب  - ٤  

ملكافحة اإلرهاب وتنفيذ قرارات جملس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة املعتمـدة مبوجـب الفـصل                   
ألمــم املتحــدة، الــيت هتيــب بالــدول االمتنــاع عــن متويــل اإلرهــابيني وتيــسري الــسابع مــن ميثــاق ا

  حتركاهتم ومساعدة اإلرهاب؛
ــد قـــوانني  هتيـــب أيـــضا    - ٥    وسياســـات ترمـــي إىل محايـــة   بالربملانـــات أن تعتمـ
واألطفال، ومنع العنـف اجلنـسي وجترميـه، وتـوفري سـبل االنتـصاف للـضحايا يف أوقـات                   النساء

  ؛السالم والرتاع
 الربملانــات علــى أن تطلــع علــى التزامــات الــدول مبوجــب املعاهــدات   تــشجع  - ٦  

والقرارات الدولية، وأن ترصد تقدمي السلطة التنفيذية للتقارير القطرية حسبما تقتـضيه هيئـات              
املعاهدات ذات الصلة، وال سيما تلك اليت تتعلق حبقوق اإلنسان، وأن تـشارك مـشاركة أكـرب             

ان اإلقليميـة والدوليـة، وأن تكفـل تطبيـق كـل بلـد واحترامـه بـشكل                  مع آليـات حقـوق اإلنـس      
  كامل جلميع مفاهيم األمم املتحدة وقراراهتا بشأن املسؤولية عن احلماية؛

بالربملانــات أن تكفــل، عنــد االقتــضاء، إدراج مجيــع املعاهــدات الدوليــة  هتيــب  - ٧  
 األولويـة للمعاهـدات الـيت تتنـاول     اليت أصـبحت بلـداهنا طرفـا فيهـا يف القـانون احمللـي، وإعطـاء            

حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني، وال سيما تلك اليت تنطبق على حقوق ومحاية املرأة واألطفـال               
  أثناء وبعد الرتاعات املسلحة واألزمات األخرى؛
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 ترمــــي إىل احتــــرام حقــــوق  مجيــــع الربملانــــات علــــى اعتمــــاد تــــدابريحتــــث  - ٨  
ــة    احملاصــرين يف الرتاعــا املــدنيني ت املــسلحة، وضــمان اتبــاع ســبل االنتــصاف القــضائية الكافي

والفعالة، مبا يف ذلك التحقيق واملقاضاة بكفاءة، ومعاملة الضحايا من النساء بكرامة، وضـمان              
  ؛جرب أضرار الضحايا

 الربملانات على اعتماد برامج ملساعدة األطفـال اجلنـود علـى اسـتئناف              تشجع  - ٩  
  طبيعية؛ حياة

بالربملانات أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملواءمة قـوانني بلـداهنا اجلنائيـة              هتيب  - ١٠  
والعسكرية مع املعـايري الدوليـة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني يف الرتاعـات املـسلحة وضـمان مـساءلة                     
مــرتكيب أخطــر اجلــرائم عــن أعمــاهلم أمــام حمكمــة وطنيــة أو، حيــث تكــون الدولــة غــري راغبــة  

يـا علـى اختـاذ إجـراء، أمـام احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، إذا كانـت الدولـة طرفـا                       غري قـادرة فعل    أو
  نظام روما األساسي؛ يف

ــصديق      حتــث  - ١١   ــى الت ــشجيع عل ــة للت ــى اســتخدام شــبكتهم الدولي ــانيني عل  الربمل
العاملي على نظام روما األساسي، الذي يعترف باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية فيمـا يتعلـق               

 إىل  وتطلـب اإلبـادة اجلماعيـة، واجلـرائم الـيت ترتكـب ضـد اإلنـسانية وجـرائم احلـرب؛                   جبرائم  
 جبميـع الربملانـات الـيت       وهتيـب الربملانات أن تكفل توقيع حكوماهتا على نظام روما األساسـي؛           

  مل تصّدق عليه بعد أن تفعل ذلك؛
الربملانــات علــى تــشجيع النقــاش بــشأن وضــع معاهــدة خبــصوص   حتــث أيــضا  - ١٢  

جتارة األسلحة من أجل وضع هناية لنقل األسلحة يف احلاالت اليت يرتفـع فيهـا خطـر اسـتخدام                
هذه األسلحة يف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان أو ألحكـام القـانون                   

  اإلنساين الدويل أو يف إعاقة مكافحة الفقر؛
ــا ل  هتيــب  - ١٣   إلشــراف علــى العالقــات   جبميــع الربملانــات الــيت مل تنــشئ بعــد جلان

الدوليــة ومل تــزود هــذه اللجــان بــاملوارد املاليــة والبــشرية الكافيــة ومل ختصــصلها الفتــرة الزمنيــة  
  الكافية ألداء عملها أن تفعل بذلك؛

 الربملانات على ضمان أن تكون محاية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقـوق             تشجع  - ١٤  
  ؛األصلية مكفولة يف القانون احمللي ومطبقة عمليااملرأة واألطفال وأفراد األقليات والشعوب 

الربملانــات واحلكومــات علــى ضــمان حقــوق اإلنــسان للمــرأة، ومواصــلة  حتــث  - ١٥  
تعزيز دورهـا يف مبـادرات الـسالم واألمـن، والوفـاء بااللتزامـات الدوليـة القائمـة حلمايـة حقـوق                     

  ؛رتكاب فظائع مجاعية ووضع هناية هلااملرأة وإدماج دورها القيادي يف عملية صنع القرار ملنع ا
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 أن على الربملانات، فيما يتعلق باملسؤولية عن احلماية، أن تويل اهتمامـا         تؤكد  - ١٦  
خاصا حلقوق اإلنسان للنساء واألطفال يف منـاطق األزمـات، ألهنـم غالبـا مـا يتعرضـون ملعانـاة             

اجتماعيــة واقتــصادية شــديدة، ولتجاهــل بؤســهم، األمــر الــذي تترتــب عليــه عواقــب بــشرية و  
  بعيدة املدى؛

ــذار مبكــر      هتيــب  - ١٧   بالربملانــات أن تــشجع حكوماهتــا علــى دعــم إقامــة نظــم إن
وآليات لصنع القرار واالستجابة وأن تشجع أداء تلك الـنظم واآلليـات لوظائفهـا بفعاليـة علـى       

لــسرعة كـل مــن الــصعيد الـوطين واإلقليمــي والــدويل، وذلـك مــن أجــل االسـتجابة مبزيــد مــن ا    
  والفعالية حلاالت الرتاع املسلح واالضطرابات والتوترات الداخلية؛

 الربملانات إىل العمل بنشاط على إطالع حكوماهتا علـى حـاالت تعـرُّض              تدعو  - ١٨  
  ؛السكان املدنيني للخطر، وذلك بضمان اضطالع حكوماهتا مبسؤوليتها عن املتابعة والوقاية

 دور وسائط اإلعالم يف التوثيق والوقايـة والتوعيـة    لتعزيز إىل بذل جهود   تدعو  - ١٩  
ــتطهري      ــرائم احلــرب وال ــة وج ــشأن ارتكــاب اإلبــادة اجلماعي ــيت ترتكــب    ب ــي واجلــرائم ال  العرق

 الـوطين والقـوانني الوطنيـة     ضمان حرية التعـبري؛ وكفالـة محايـة الدسـتور           ب وذلك ،اإلنسانية ضد
اف بالتزاماهتا الدولية املتعلقـة حبمايـة وسـالمة          مجيع األطر  بتقّيدلب  احلرية وسائط اإلعالم؛ وتط   

الصحفيني واإلعالمـيني واألفـراد املـرتبطني هبـم؛ وتـشجيع الـصحافة الدقيقـة الـيت حتتـرم حقـوق               
 الكراهيــة الــيت تــشكل حتريــضا علــى التعــبريات عــناإلنــسان جلميــع الــسكان؛ واجملــاهرة بــرفض 

  ؛التعبرياتضاء، بوضع تشريعات ملناهضة هذه العداء أو العنف؛ والقيام، عند االقت التمييز أو
 طلبــات حكوماهتــا تقــدمي املــساعدة   بــشأن حبــزم بالربملانــات أن تعمــلهتيــب  - ٢٠  

املستدامة الستعادة الـسالم يف حـاالت مـا بعـد الـرتاع الـيت تـؤدي إىل ارتكـاب فظـائع مجاعيـة                        
 البلـدان اخلارجـة     وتستوجب هـذه املـساعدة، وختـصيص األمـوال الالزمـة للمـساعدة يف تعمـري               

   واملسامهة يف صندوق األمم املتحدة لبناء السالم حسب االقتضاء؛،نزاعات أزمات أو من
ــات أن تطلـــب  - ٢١   ــيم  ختـــصص إىل الربملانـ ــة لتنظـ ــات احلكوميـ ــواالً يف امليزانيـ  أمـ

  ؛سالمتهمعمليات هدفها محاية السكان من العنف وضمان 
ــذ تناشــد  - ٢٢   ــرار جملــس األمــن  الربملانــات أن تكفــل تنفي ــابع ق   لألمــم املتحــدة  الت
، باتبــاع ســبل منــها تيــسري مــشاركة املــرأة يف عمليــات الــسالم واملفاوضــات، وكفالــة   ١٣٢٥

 متثــيال جيــدا يف قــوات يكــن ممــثالت ثلــث أفرقــة التفــاوض علــى األقــل، وأن  النــساءتـشكل  أن
  ناته؛لسالم وُباع ا من صّنن تدريبا مالئماً باعتبارهيتلقني وأن ،الدفاع واألمن
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 االحتــاد الربملــاين الــدويل علــى تيــسري عمليــة تبــادل للممارســات اجليــدة   حتــث  - ٢٣  
جماالت الرقابة الربملانية على االضطالع باملسؤولية عن احلماية واملشاركة الربملانية يف محايـة              يف

طهري العرقــي املــدنيني يف حــاالت الــرتاع املــسلح ويف محايــة الــسكان مــن اإلبــادة اجلماعيــة والــت
  ومن جرائم احلرب واجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسانية؛

 الربملانـــات علــى االهتمـــام بتقـــارير منظمــات حقـــوق اإلنـــسان   حتــث أيـــضاً   - ٢٤  
  محاية حقوق اإلنسان؛من خالهلا  بالطريقة اليت تكفل احلكومات ومتحيصها واالهتمام

م علـى وجـود صـلة إجيابيـة بـني            احلكم الرشيد القـائ     بالربملانات أن تعزز   هتيب  - ٢٥  
  احلكم الرشيد والنهوض بالسالم واألمن؛

  التــابعالربملانــات إىل أن ترصــد عــن كثـب أعمــال جملــس األمــن ب  أيــضاًهتيـب   - ٢٦  
 مــسوغات ضــرورة علــى جملــس األمــن  أن تعــرضلألمــم املتحــدة، وأن تطلــب إىل حكوماهتــا  

 تنفيـذ القـرارات يف جمملـها مبجـرد       تضمن وأنالتصرف مبسؤولية عند اللجوء إىل تدابري قسرية        
  اعتمادها وبطريقة تتسم بالشفافية؛

 الوكاالت اإلنسانية مراعاة املنظـور      أن تضمن تعميم  الربملانات  ب  كذلك هتيب  - ٢٧  
   املرأة األولوية يف حاالت الطوارئ؛وإعطاءاجلنساين يف براجمها 

إلنــسان وســيادة القــانون  الربملانــات علــى محايــة وتعزيــز حقــوق ا  مجيــعحتــث  - ٢٨  
  والدميقراطية يف مجيع أحناء العامل؛

 الربملانات على العمل مـع اجملتمـع املـدين بـشأن قـضايا الـسالم واألمـن         تشجع  - ٢٩  
  لضمان محاية وحتسني حقوق اإلنسان للمواطنني بشكل أفضل؛

ئني  املسؤولية عن محايـة حقـوق الالجـ        أن تتوىل احلكومات والربملانات    ب هتيب  - ٣٠  
 بالتزاماهتــا بــشأن أن تفــيالربملانــات واحلكومــات ب وهتيــب أيــضاوحقهــم يف احلمايــة الدوليــة، 

  . اللجوءوملتمسيمحاية الالجئني 
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 املوجهـة   ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٢٩املرفق السادس للمـذكرة الـشفوية املؤرخـة             
  إىل األمني العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

  
  ] باالنكليزية والفرنسية:األصل[  

  
  التجارة العادلة وآليات التمويل املبتكرة من أجل التنمية املستدامة    

  
   باإلمجاعالحتاد الربملاين الدويلل ١٢٨ قرار اعتمدته اجلمعية    
  )٢٠١٣مارس / آذار٢٧كيتو، (    

    
   لالحتاد الربملاين الدويل،١٢٨إن اجلمعية   
أهنـا تـوفر فرصـا حقيقيـة لتنميـة قـدرات       : دم غرضني مها أن التجارة العادلة خت   تعلنإذ    

 علـى النظـام التجـاري العـاملي     وأهنا تترك أثـرا إجيابيـا   والعمال يف البلدان النامية؛   املنتجنيصغار  
، وأكثـر مشـوالً مـن الناحيـة         عـدال  على اختاذ منحى أكثر      حبيث تشجعهما والشركات اخلاصة،   

مة؛ وأن كـل هـذا جيـب أن يتحقـق يف امتثـال ملعـايري منظمـة         االجتماعية ودعماً للتنميـة املـستدا     
  العمل الدولية وسياساهتا،

سـيما    أثـر إجيـايب علـى إيـرادات املنـتجني والعمـال، وال             هلـا  لتجارة العادلة ا أن   وإذ تدرك   
  ،النساء، يف البلدان النامية، وكذلك على العمالة يف البلدان املتقدمة النمو وعلى التنمية املستدامة

 إىل اتفاق الشراكة بني أعضاء جمموعة دول أفريقيا ومنطقة البحـر الكـارييب              وإذ تشري   
) بـــنن( وبـــني اجلماعـــة األوروبيـــة ودوهلـــا األعـــضاء، املوقـــع يف كوتونـــو       ئواحملـــيط اهلـــاد 

يونيـه  / حزيـران  ٢٥واملعـدل يف لكـسمربغ يف       ) اتفـاق كوتونـو    (٢٠٠٠يونيـه   /حزيران ٢٣ يف
 )ط(، وال سـيما الفقـرة       ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٢٢يف  ) ينا فاسو بورك( ويف واغادوغو    ٢٠٠٥

، الــيت تعــرب عــن دعــم تعزيــز التجــارة العادلــة، وتــشري إىل أن حتقيــق أهــداف     ٢٣مــن املــادة 
التجارة العادلة مرتبط مبتطلبات واحتياجات التنمية املستدامة، وإذ تؤكـد علـى احتـرام مبـادئ                

  وار والشفافية واالحترام واملساواة يف التجارة الدولية،التجارة العادلة، وال سيما يف سياق احل
 إىل توافــق آراء ســاو بــاولو املعتمــد يف الــدورة احلاديــة عــشرة ملــؤمتر   وإذ تــشري أيــضا  

 إىل ١٣ يف الفتــرة مــن) لربازيــلا(األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة الــيت عقــدت يف ســاو بــاولو 
ــران ١٨ ــه /حزيـ ــرارات امل٢٠٠٤يونيـ ــو  وإىل القـ ــة ريـ ــؤمتر قمـ ــذة يف مـ ــد ٢٠+تخـ  الـــذي عقـ
، الــيت “املــستقبل الــذي نــصبو إليــه”، الــواردة يف وثيقــة ٢٠١٢يونيــه /الربازيــل يف حزيــران يف

يـتعني صـياغة اسـتراتيجيات    ”أشارت إىل أنه، بالنظر إىل البعد االجتمـاعي واإلنـساين للعوملـة،     
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ة االجتماعيـة، ومحايـة البيئـة مبـا يعـود      ترمي إىل تعزيز النمو االقتصادي املطرد الـشامل، والتنميـ      
 املـستويات كافـة   علـى بالنفع على الناس كافة وضرورة مواصلة تعميم مراعاة التنمية املستدامة     

عن طريق حتقيق التكامل بـني اجلوانـب االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة واإلقـرار بالـصلة الـيت                    
  ،“اجبميع أبعادهتربط بينها، وصوال إىل حتقيق التنمية املستدامة 

ــة،    وإذ تالحــظ   ــا أكــرب ســوق ملنتجــات التجــارة العادل  أن االحتــاد األورويب يعــد حالي
  يف املائة من املبيعات العاملية، ٧٠ إىل ٦٠ من نسبة تتراوح حبيث ميثل
 مبــادئ االســتدامة واإلنــصاف   ينبغــي أن تقــوم علــى   التجــارة العادلــة   أنتــرىوإذ   

  تضييق الفجوة بني األغنياء والفقراء،من أجل نسني والشفافية واملساواة بني اجل
مبتكـرة  لتمويـل التنميـة املـستدامة كوسـيلة             احلاجـة إىل آليـات     وإذ تضع يف اعتبارها     

 وتعزيــز املـساواة بــني اجلنــسني  ، وضـمان تــوفري التعلــيم االبتـدائي للجميــع  ،للقـضاء علــى الفقــر 
   ومكافحة األوبئة الرئيسية،،ومتكني املرأة

 احلاجــة إىل نظــم قــضائية قويــة ومــستقلة إلقامــة العــدل   تــضع يف اعتبارهــا أيــضاوإذ   
  بسرعة وفعالية كوسيلة لضمان التنمية املستدامة،

 احلاجة إىل معاجلة ومكافحـة تغـري املنـاخ واالحتـرار العـاملي، اللـذين ينبغـي                  وإذ تدرك   
اخلـاص والتعـاون الـدويل      اعتبارمها نتيجة للنـشاط البـشري، وضـرورة زيـادة االسـتثمار العـام و              

، يف هـذا الـصدد، أن مـسؤوليات         وإذ تـرى  تعزيز األمن الغذائي يف مواجهة خماطر تغري املناخ،         ل
 مبـادئ اإلنـصاف واملـسؤوليات      تقـوم علـى   والتزامات كل البلدان يف مجيـع األوقـات جيـب أن            

   املتفاوتة،ولكناملشتركة 
لتجارة الدولية لـضمان تكـافؤ الفـرص     احلاجة إىل قوانني دولية تنظم ا وإذ تدرك أيضا    

  النامية،البلدان  و النموبني البلدان املتقدمة
 احلاجة إىل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا يف ذلـك              كذلكوإذ تدرك     

  األهداف اإلمنائية لأللفية، كوسيلة لتعجيل التنمية املستدامة،
، وال ســيما تلــك الــيت اختــذهتا  ربملــاين الــدويل إىل قــرارات ســابقة لالحتــاد ال وإذ تــشري  

متويــل التنميــة ومنــوذج ”بــشأن ) ٢٠٠٠ جاكرتــا،( للمــؤمتر الربملــاين الــدويل ١٠٤الــدورة  يف
ــر     ــى الفقـ ــضاء علـ ــدف إىل القـ ــة يهـ ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ ــد للتنميـ ــة ، ويف ا“جديـ جلمعيـ

ليـــة مبتكـــرة للتمويـــل دور الربملانـــات يف إنـــشاء آليـــات دو”بـــشأن ) ٢٠٠٥مـــانيال، ( ١١٢
  ،“والتجارة ملعاجلة مشكلة الديون وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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ــة    وإذ تــشري أيــضا   ــة املعون بوســان، ( إىل املنتــدى الرفيــع املــستوى الرابــع املعــين بفعالي
 آليـات ماليـة جديـدة حلـشد          اسـتحداث  بزيـادة ”، الـذي تعهـد      )٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

  ،“ من أجل األهداف التنموية املشتركة املاليةصاخلاالقطاع موارد 
  ملعين بالتمويل املبتكر للتنمية، الرائد االرائد الذي يقوم به الفريق إىل العمل وإذ تشري  
نـرى  ”:  مـا يلـي   يـرد فيهـا   ، الـيت    ٢٠+ إىل الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر ريـو         وإذ تشري أيـضاً     

ما إجيابيـا يف مـساعدة البلــدان الناميـة علــى    اآلليـات املبتكـرة للتمويــل ميكـن أن تـسهم إســها     أن
ل هـذا التمويـل املـصادر     وينبغي أن يكمّ  . تعبئة موارد إضافية لتمويل التنمية على أساس طوعي       

ويف الوقت الذي نقر فيه بالتقدم الكـبري احملـرز يف جمـال        . التقليدية للتمويل وأال يكون بديال هلا     
  ،“إىل رفع مستوى املبادرات احلالية، حسب االقتضاءاملصادر املبتكرة لتمويل التنمية، ندعو 

 أن وفــاء البلــدان املتقدمــة النمــو بالتزاماهتــا بالتمويــل واحترامهــا ملبــادئ فعاليــة   وإذ تؤكــد  
  ، يف الوقت احلاضر لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية غري كافينياملعونة

 املــستدامة، مــن أجــل التنميــةىل حجــم احتياجــات التمويــل  علــى أنــه بــالنظر إوإذ تــشدد  
ــة مجــعجيــب  ــوارد مالي ــع  م ــوات     مــن مجي ــة واملختلطــة، ومــن خــالل القن  املــصادر اخلاصــة والعام

  ،مشروعة  هذه املوارد إىل أنشطة غريتغيري وجهةواألدوات املتعددة، مع اختاذ تدابري حتول دون 
 الرئيـسية ال خيـضع حاليـا للـضريبة     العـاملي االقتصاد   قطاعات أن عددا من وإذ تالحظ   

  خلارجية السلبية اليت تنجم عنها،يف بعض البلدان على الرغم من العوامل ا
 بالزيادة الكـبرية يف األمـوال اخلرييـة اخلاصـة املـستثمرة يف مـشاريع التنميـة        وإذ ترحب   

  ،ااملستدامة، اليت جيب أال تعفي الدول من مسؤوليتها جتاه سكاهن
ــة   أخــذ يف اعتبارهــا توإذ    ــدة للتحــويالت املالي ــة املتزاي ــة  لمــصدر ك األمهي ــل تنمي تموي

  البلدان الفقرية أو املتوسطة الدخل، وإذ تشعر بالقلق إزاء تكلفة إرساهلا الباهظة،
ر املناخ سيؤثر على البلدان النامية بوجه خاص وأن تدابري التمويل الرامية  أن تغّيوإذ تؤكد   

  ،ره واحلد من االفتقار إىل الطاقة ستسهم يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةإىل منع وختفيف آثا
   دور منظمة التجارة العاملية وعملها،احلسبان يف وإذ تأخذ  
ــب  - ١   ــاتب هتي ــدعم الربملان ــزز وت ــن    أن تع ــا م ــة وغريه ــادرات امل التجــارة العادل ب
االجتماعية والبيئية بوصـفها أدوات     ة اليت ُترصد بصورة مستقلة وتسهم يف رفع املعايري          يالتجار
 وهتيـب باالحتـاد   ؛  ٢٠١٥ ملـا بعـد عـام        للتنميـة  األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتنفيـذ خطـة           لتحقيق
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رصـد   الـيت تُ    وغريها مـن املبـادرات التجاريـة        ودعم التجارة العادلة   أن يواصل تشجيع  األورويب  
  اق كوتونو؛ من اتف٢٣ من املادة )ط( الفقرة وأن ينفذبصورة مستقلة، 

ــضاهتيــب  - ٢   ــع احلكومــات  جب  أي ــة   أن تواصــلمي ــشجيع ودعــم التجــارة العادل  ت
ة املــستدامة، الــيت ســتكون جــزءا وإدراج التجــارة العادلــة كجــزء ال يتجــزأ مــن أهــداف التنميــ 

  ؛٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام  من
دلــة  ودعــم التجــارة العاأن يواصــل تــشجيعاالحتــاد األورويب ب  كــذلكهتيــب  - ٣  

 ٢٣ مـن املـادة   )ط( الفقرة أن تنفذ اليت ترصد بشكل مستقل، و   وغريها من املبادرات التجارية   
  من اتفاق كوتونو؛

 البلدان املتقدمة النمو إىل توفري مـوارد ماليـة للبلـدان الناميـة عـرب آلياهتـا                   تدعو  - ٤  
ح للمـستهلكني    منتجات جديدة للتجارة العادلة وتكفل أن تتـا        كي تستحدث للتعاون اإلمنائي   

  صحيحة؛ لتكون اختياراهتمإمكانية االطالع على مجيع املعلومات اليت حيتاجوهنا 
 التجارة العادلة معايري التجارة العادلـة، كمـا صـادقت عليهـا             إىل احترام  تدعو  - ٥  

املنظمة الدولية للتجارة العادلة، واليت تشمل يف مجلة أمور معايري دنيا وتدرجيية واضـحة تكفـل      
 شـهادة التجـارة العادلـة       املمنوحـة تكون شروط اإلنتاج والتجـارة اخلاصـة جبميـع املنتجـات            أن  

 االجتماعية واالقتصادية ومسؤولةً بيئيـا، مـع إيـالء اهتمـام خـاص              تنيشروطاً منصفة من الناحي   
  عايري منظمة العمل الدولية؛مل

ت  إىل دعــم إقامــة شــراكات مــن أجــل التنميــة بــني احلكومــا       تــدعو أيــضا   - ٦  
 التجـارة العادلـة، تكفـل        شـراكة   واملواطنني، مثـل   قطاع األعمال والسلطات احمللية ومؤسسات    

 الزراعــة ، وتــشجع ســبل العــيش املــستدامةوتــضمن املهمــشني إىل األســواق، املنــتجنيوصــول 
  ؛وممارسات اإلنتاج املستدامة بيئيا

لدولـة،   ا إخضاع عمليـات إصـدار الـشهادات للتجـارة العادلـة لـسلطة             تطلب  - ٧  
   إطار املنظمات اإلقليمية املختصة يف جمال التجارة ومنظمة التجارة العاملية؛جعلها ضمنو

 الربملانـــات واحلكومـــات علـــى اســـتطالع إمكانـــات املـــصادر املبتكـــرة حتـــث  - ٨  
  حتديد أدوات وآليات التوزيع احملتملة؛على للتمويل الالزمة لتلبية االحتياجات اإلمنائية و

ربملانات واحلكومات على اسـتطالع اإلمكانـات الوطنيـة واإلقليميـة            ال تشجع  - ٩  
  :أو الدولية ملصادر التمويل املبتكرة التالية/و

  ؛، بأشكال شىت املعامالت املالية علىضريبةفرض   -  
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  ؛بأشكال شىتضريبة على االنبعاثات الكربونية، فرض   -  
ــرض   -   ــشطة   فـ ــى األنـ ــريبة علـ ــة  ضـ ــابع العوملـ ــسم بطـ ــيت تتـ ــريان   ، مالـ ــشطة الطـ ــل أنـ ثـ

  ؛البحرية واألنشطة
 ، مــن قبيــلرئيــسيةالمــراض األشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص ملكافحــة إقامــة   -  

منظمة الروتـاري   مع  احلملة الناجحة اليت نظمها التحالف العاملي للقاحات والتحصني         
  الدولية للقضاء على املالريا؛

يل اخلاص مـن أجـل التنميـة، مثـل االلتزامـات            استخدام الضمانات والتأمني حلفز التمو      -  
  املسبقة للسوق؛

ــام بـــدور نـــشط مـــن خـــالل التـــشريعات و  حتـــث  - ١٠   أيـــضا  الربملانـــات علـــى القيـ
  ؛العادلة اإلجراءات التنظيمية للتخفيف من الضرائب والرسوم املفروضة على منتجات التجارة

التحـويالت املاليـة عنـد       الربملانات واحلكومات أن تراعي بشكل أفضل        تناشد  - ١١  
 قيـوداً  املـستقبلة للعمـال  حتديد استراتيجياهتا اإلمنائية ومتويلها، وتشدد على عـدم فـرض البلـدان       

 ينبغـي،   وعلـى أهنـا    هلا على ما يرسـله هـؤالء العمـال مـن حتـويالت ماليـة إىل أوطـاهنم                    داعي ال
أساسـياً للعملـة الـصعبة       باعتبارهـا مـصدراً       تلك التحـويالت   ذلك، أن ختفض تكاليف    بدالً من 

  يف هذه البلدان؛
 أعباًء إضافية على البلـدان  املبتكرة هذه التدفقات املالية   تفرض على أال    تشدد  - ١٢  
تـدفقات املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة احلاليـة دون أن حتـد       ل تكـون مكملـة    ينبغـي أن     وأهناالنامية،  

، ٢٠١٥ خطـة التنميــة ملـا بعــد عــام   منـها، وأن تتماشــى مـع اســتراتيجية إمنائيـة تتمحــور حــول   
  قدر اإلمكان؛هبا  مستدامة وقابلة للتنبؤ كوهنا مع

 العـــام املبتكـــرة ومتحيـــصها علـــى أن شـــفافية آليـــات التمويـــل تـــشدد أيـــضا  - ١٣  
وتقترح إجراء دراسات حاالت فردية للربامج القائمـة هبـدف         لألخذ هبا    شرط ال غىن عنه      مها

ة آليــات الرصــد والتقيــيم اجملــزأة للحــد مــن تكــاليف املعــامالت   ؛ وتنــادي مبواءمــتــوفري إرشــاد
 وأثـره علـى     املبتكـر  تقـدمي التمويـل      من أجل تقيـيم   وتيسري عمل آليات الرصد والتقييم املستقلة       

  نواتج التنمية؛
ــل   حتــذر  - ١٤   ــشاء هياكــل معقــدة للتموي ــات  املبتكــر مــن إن  ميكــن أن تعــوق عملي

 العــام، وإجــراء تقيــيم فعــال ملــسامهتها  ومتحيــصهاالتنميــة، التوزيــع الــشفافة لعائــدات مــشاريع 
  ألهداف اإلمنائية؛ا يف
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 من خالل مؤسـسات     املبتكرة عائدات آليات التمويل      بالنظر يف توزيع   تنادي  - ١٥  
  شاملة على الصعيد العاملي أو اإلقليمي؛

 إىل تنـــسيق أنـــشطة املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ذات الـــصلة وحتـــسني   تـــدعو  - ١٦  
  ؛هو موجود من برامج وخربات مماتفادة االس

الناميــة  النمــو والبلــدان  البلــدان املتقدمــة كــل مــن برملانــات وحكومــاتحتــث  - ١٧  
 تكثيف اجلهود املبذولـة يف جمـال        الضرييب وعلى على تعزيز التعاون الدويل يف مكافحة التهرب        

 الـضرييب مكافحـة التـهرب    الضرائب، وال سيما يف جمال حتصيل الضرائب والتـدابري الراميـة إىل             
ــة،    ــة وهــي جهــودوتــدفقات رؤوس األمــوال غــري املــشروعة إىل مــالذات ضــريبية آمن  هلــا أمهي

لتوصل إىل وضع سياسة مالية سليمة وزيادة اإليرادات احملليـة، وال سـيما مـن خـالل                 ل جوهرية
ألراضـي  ووضع نظم لتـسجيل ا    ومحاية تلك احلقوق    االعتراف حبقوق امللكية، وخباصة للمرأة،      

  وحتسني ظروف األعمال واالستثمار يف البلدان النامية؛
 إىل تعزيــز وتوســيع نطــاق تنفيــذ مبــادرة الــشفافية يف جمــال الــصناعات   تــدعو  - ١٨  

ــات       ــساءلة يف القطاعــ ــرادات واملــ ــفافية اإليــ ــسني شــ ــيلة لتحــ ــا وســ ــتخراجية باعتبارهــ االســ
  بادرة يف بلداهنا؛ عمليات املإىل دعم ورصد الربملانات وتدعواالستخراجية، 

 إىل زيــادة مــساعدهتا يف جمــال تعزيــز  النمــو حكومــات البلــدان املتقدمــةتــدعو  - ١٩  
  ؛السلطات الضريبية، واهليئة القضائية ووكاالت مكافحة الفساد يف البلدان النامية

 النــشط الفــساد النمــو إىل مكافحــة حكومــات البلــدان املتقدمــة  تــدعو أيــضاً  - ٢٠  
  البلدان النامية شركات مقيمة يف املناطق اخلاضعة لواليتها؛الذي ترتكبه يف 

املتقدمــة النمـو علــى مـضاعفة جهودهــا الراميــة إىل   البلــدان  البلــدان الناميـة و حتـث   - ٢١  
  ؛ العامة اإلنفاق العام واالستثماراتكفاءةمكافحة الفساد بوضع نظم قضائية فعالة وحمايدة لزيادة 

 بااللتزامـات   أن تعمل على الوفاء   مات غري احلكومية     واملنظ  باحلكومات هتيب  - ٢٢  
  مبوجب اتفاق كوبنهاغن وغريها من االتفاقات الدولية اليت تتعلق بتغري املناخ؛املقطوعة 
ــشجع  - ٢٣   ــى  ت ــات واحلكومــات عل ــشاء  أن تستكــشف بتعمــق  الربملان ــة إن  إمكاني

  ملناخ؛ ملساعدة البلدان النامية يف مكافحة تغري امبتكرةآليات متويل 
 علـى حتقيـق     أن تعمـل  ميع احلكومات، وال سـيما يف البلـدان الناميـة،           جب هتيب  - ٢٤  

 ومتكـني النـساء واألطفـال والفئـات احملرومـة           مواطنيهـا التنمية املستدامة بتحسني مستوى تعليم      
 إمكانيــة إنــشاء آليــات علــى أن تستكــشف بتعمــقاألخــرى، وتــشجع الربملانــات واحلكومــات 

  ن أجل التعليم؛ ممبتكرةمتويل 
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 إىل عقد مؤمتر برملاين دويل بـشأن التجـارة العادلـة ملناقـشة الـسبل                تدعو أيضا   - ٢٥  
  الكفيلة بتحقيق جتارة عادلة ودور الربملانات يف ذلك؛

ــدعو  - ٢٦   ــل ا    ت ــد املعــين بالتموي ــق الرائ ــضم بعــد إىل الفري ــيت مل تن ــدول ال ملبتكــر  ال
ــة ــذي أُ للتنمي ــام  ال ــشئ يف ع ــع    أن تف٢٠٠٦ن ــشارك يف مجي ــك وأن ت ــل ذل ــاتاآلع ــةلي   القائم
  ؛ املستدامة التنميةلتمويل

الضطالع بـدور حمـوري يف الـدعوة        االربملانيني واالحتاد الربملاين الدويل     ب هتيب  - ٢٧  
  . بوصفها وسيلة لضمان التنمية املستدامةالعادلةإىل التجارة 

  


