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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال   124)ب( و  28البندان 

التنمية االجتماعية: التنمية االجتماعية، مبـا   للـ    
املســـاذا لال ال ـــاة  االالـــة االجتماعيـــة   العـــا  

 و الشباب واملسنني واملعوقني واألسرة
ــال الو نيـــــة       ــدة واللملان ــني األمــم املتح ــا   التفاع

    واالحتاد اللملاين الدويل
موجَّهــة  ا األمــني العــا  مــن  2016نيســانبر ر ا  20ة شــفو ة مخر ــة مــر ر  

 البعثة الداذمة لبنغالد ش لدى األمم املتحدة  
  

هتدي البعثة الداذمة جلمهور ة  نغالد ش الشعبية لدى األمم املتحدة حتياهتـا  ا األمـني    
االحتـاد اللملـاين الـدويل، رن    العا ، و شرِّفها، نيا ة عن  نغالد ش و  فتها رذيسـة  لاـإ  دارة   

حتيا  يـ  نـا الوقي ـة امتاميـة املنبث ـة عـن املناقشـة العامـة املتعا ـة  ت د ـد دمـاة الد  را يـة             
ــة      و مســاص تــول الشــباب الــا اعتمــدهتا،  توافــع اُراة، اجلمعيــةال الرا عــة والثالقــون  عــد املاذ

 )انظر املرفع(. 2016آلاربمارس  23لالحتاد اللملاين الدويل، املع ودة   لوسا ا   
وتطاــا البعثــة الداذمــة تعمــيم رــرل املــر رة الشــفو ة ومرف هــا  اعتبار ــا وقي ــة مــن    

 من جدول األعمال. 124)ب( و  28وقاذع اجلمعية العامة،     ار البند ن 
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املوجهــة  ا األمــني  2016نيســانبر ر ا  20مرفــع املــر رة الشــفو ة املخر ــة    
 البعثة الداذمة لبنغالد ش لدى األمم املتحدة  العا  من 

 
 ]األتا:  اإلنكايز ة والفرنسية[

 
الوقي ــة امتاميــة املنبث ــة عــن املناقشــة العامــة املتعا ــة  ت د ــد دمــاة الد  را يــة      

 و مساص تول الشباب
 

ين الــدويل اعتمــدهتا،  توافــع اُراة، اجلمعيــةال الرا عــة والثالقــون  عــد املاذــة لالحتــاد اللملــا    
 2016آلاربمارس  23املع ودة   لوسا ا   

 
 اعتبارنا منظمة دوليـة، و اعتبارنـا  رملانـال و نيـة، و اعتبارنـا رفـرادا لثعـا الشـعوب،          

 ُ حفعزنا   اننا  الد  را ية.  
ــن          ــة  م ــيم ومنظوم ــن ال  ــة  م ــ ،   اُن نفســ ، اموع ــة ر ــرى رن الد  را ي وحنــن ن

ُتترِجم ررل الِ َيم  ا ممارسال. وحنن نعت د،  كا  سا ة، رن لكـا فـرد االـع    املخسسال الا 
   مســاص تــوت ، ورني جلميــا األتــوال نفــإ األ يــة. و وتــفنا  رملــانيني، تكمــن مســخوليتنا 
ــا تاــ  ا تياجاهتــا و ــد        الرذيســية    دمــة الشــعوب وتــياسة السياســال والتشــر عال ال

 م االها.
ــ  ال   ــدره رن ــد     وحنــن ن ــة.  مــا تتطــور مخسســال  ا ــد لاد  را ي   وجــد لــولد و ي

 سا تارخي  وق افت  وت اليدل. و رل ، نخ د اّددا  شكا قطع  رن مبـاد  الد  را يـة    ما
 عاملية. وُنعيد تأ يد ال يم األساسية لالملانال الد  را ية. وتتعاع تا  ال يم مبا  ا :

 والسياس  لابادان؛  السع   ا متثيا التنوص االجتماع   • 
 واالنفتاح عاى املوا نني والشفافية   تسيري األعمال اللملانية؛   • 
 وضمان  مكانية التواتا ما موا نينا واملساةلة رمامهم؛ • 
 ورداة عمانا  فعالية.   • 

وحنــن نخ ــد رن املمارســال الد  را يــة غــا رن تــتغري  اســتمرار مــا مــرور الوقــ ،   
 تمعال الا ُتغر ها.  لك  تعكإ تورة ال

ــة        ــا حتــد ال رذيســية. وحنــن نواجــ  حتــد ال الســتعادة ق  ــو ، تواجــ  د  را ياتن والي
ــة ولتعز ــز رــرل الث ــة. والت ــورال املتعا ــة  اال تعــاد عــن      اجلمهــور   املخسســال الد  را ي
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الواقا والفساد وعد  ال دق ت ـّو  مخسسـاتنا وتـورة السياسـال والسياسـيني. وقـد شـهد        
ــرور الوقــ ، وال ســيما   تــفو          ــا م ــردا م ــا مطي ــال تراجع ــى االنتتا  ــا بني عا ــال الن  قب
الشــباب. وتشــكيا االــواجز الــا تعتــر   ر ــع الد  را يــة، وَميــا ري ف ــة مــن الســكان  ا    

قاــع لنــا .يعــا. وقــد  شــف  اإل  ــاةال رن ا تمــال رن   اإلعــرا  عــن مخسســاتنا، م ــدر
   ّول الشباب ضعيف جدا ورهنم  بتعدون  شكا متزا د عن العمايال السياسية الرمسية.  

ــتتدمون         ــباب  س ــا  ن الش ــاالة.   ــرل  ا الالمب ــا  ر ــة االرتم ــزو قا ــن رن نع وال  ك
 را يــة، مثــا وســاذ  اإلعــال   العد ــد مــن املنــا ر مبتتاــف رشــكاةا لامشــار ة   االيــاة الد   

ــطرا ال. و       ــ  االــاالل، اال ت اجــال واالض ــة، واملنظمــال الشــبا ية، و   ع االجتماعي
الواقا، ظا  املخسسـال السياسـية   معظـم األ يـان موَتـَدة   وجـ  الشـباب. فمخسسـاتنا         

 في  الشباب. تتمكن من موا بة العا  املتغّير  سرعة واملترا    شكا متزا د الري ُوِلد  
فــأ ثر مــن ن ــف ســكان العــا  اليــوَ  دون ســن الــثالقني. ومبــا رن شــباب اليــو  رــم    

 هول الغد، فنحن قد نع ز عن  ـا مشـكاة ا تعـادرم املتزا ـد عنـا. ومـا مـرور الوقـ ، قـد          
ــا رن       ــرل  غــا عاين ــا رتــال. ول ــا و رملاناتن ــخدي رــرا الع ــز  ا ت ــو   شــرعية  كوماتن  

 نتحره اُن.
،  ـأن السـال    2030ن نال ظ  ارتياح رن االكومال قد اعترف ،    طـة عـا    وحن 

والعدالة واملخسسال ال و ة ضرور ة لتح يع رردا  التنمية املستدامة. وقد  ان رـرا اعت ادنـا   
ر ضا لفترة  و اة. و كننا،  ـا وغـا عاينـا، رن نفعـا املز ـد لضـمان رن ترقـى اللملانـال  ا         

ســية الــا  ــّددنارا ألنفســنا. وحنــن نعت ــد رنــ  ال  كــن حت يــع  طــة          مســتوى ال ــيم األسا 
دون تستري  اقة .يا مكونال اتمعاتنـا  ـدون اسـتثناة. و ثـا تسـتري  ر يـة        2030 عا 

الشـباب رولو ــة ق ــوى ألهنــم ســيكونون ر ــل مسـتفيد ن مــن النتــاذط الــا ســتح  ها امطــة.   
ــا       ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــيخ  ط ــا تعز ــز      2030واُن، تت ــن رج ــز م م ــد ال ــة  لت د  فرت

 املخسسال الد  را ية.
وغــا رن   ــو  ردعنــا عاــى تزا ــد التطــر  عاــى تعز ــز الد  را يــة، ولــيإ االنت ــا   

منها. وال  كن التغاا عاى األتولية  ال  لا رعطينا لاشباب الفالـرَ  الـا  سـتح وهنا. وغـا     
 الردود سري الد  را ية عاى التحد ال الا نواجهها.رالي حنيد عن معت داتنا ورالي ُتغو نا 

ل د  ان الوق  ال ال  جراةال لانهو   الد  را ية. و كن رن نبـدر  ت د ـد دمـاة     
الد  را ية اليو   إمساص تول الشباب. واملوا نون من .يا ف ال األعمـار  ضـطاعون  ـدور    

  ُ ن  ثاـون رسابيـة السـكان   العـا . ورـم        جتد د دماة الد  را ية. ولكن رتـبخ الشـباب ا
ُمفكعرون لد هم  إٌّ ن دي، وُرم من تنايص التغيري ومحاةال رفكار جد دة. وةرا السـبا، حنـن   
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م تنعون  أن الشباب حيتاون موقعا مثاليا ليكونوا فاعاني رذيسيني   ررل النهضة الد  را يـة.  
شــباب إلمســاص تــوهتم، وحنــن مســتعدون  وةــرا حنــن  اجــة  ا ضــمان  تا ــة فرتــة رمــا  ال  

 لالستماص  ا لل  ال ول وقادرون عاى لل .
ومتثا ز ادة مشار ة الشـباب عن ـرا رذيسـيا    مسـاص تـول الشـباب ممـا سيسـمخ          

  املاذـة ف ـ  مـن اللملـانيني   العـا        1.9 ت د د دماة الد  را ية. وحنن نشـعر  ـال اع ألن   
ــثالقني. وحنــن نــدر  ــة تكفــا مشــار ة الشــباب    دون ســن ال ــة متكيني ــا هتي ــة  ي  ه رن مــن واجبن

وتشّ ا عاى اضطالعهم  دور قيادي. وحنن ن ر  أنـ  ال  نبغـ  ا ـال ري قـرار  شـأن الشـباب       
دون  شـرا هم فيـ . وةـرا نتعهـد  ز ـادة متثيـا الشـباب   اللملانـال. وحنـن  اجـة  ا ز ــادة           

  عاى  ـد السـواة. وغـا عاينـا رن نت ـا  ـم       التواتا ما الشباب،  شكا رمس  وسري رمس
عاى منا ر وساذ  التواتا االجتمـاع  و  املـدارس واجلامعـال واألمـا ن      - يث ما  انوا 

العامة. وحنن نخ د من جد د التزامنا الراسخ  تنفير ال رار الري ا رل االحتـاد اللملـاين الـدويل    
د  را يــة وللــ   تعز ــز تــاة الشــباب   شــأن مشــار ة الشــباب   العمايــة ال 2010  عــا  

  عا  السياسة، و تيسري متثياهم السياس .
فت د د دماة الد  را ية  عين ضـمان رن تشـما اجلميـا. وغـا رن تعتمـد  كوماتنـا        

عاــى  رادة الشـــعوب ورن تكـــون مســخولة رمـــا  الشـــعوب عــن رعماةـــا. وغـــا رن تضـــمن    
الساطة  ني ر ـدي ال ايـة. واإلدمـاد ضـروريس لـيإ      املخسسال الد  را ية السايمة عد  تر يز 

ف   لضمان ا ترا    وق الناس  اسـتمرار وإلعمـال رـرل اال ـوق،  ـا ر ضـا لت ر ـا .يـا         
 الناس من املخسسال السياسية ولضمان تياسة سياسال رفضا.  

فمن  الل اللملانال الشاماة لا ميا،  كن لاموا نني رن  شكياوا د  را يـاهتم وف ـا    
 لظروفهم ورن  سهموا  شكا رفضا   تكو ن اتمعال اليو  والغد.

و عين جتد د دماة الد  را يـة ر ضـا تكييـف  رملاناتنـا مـا ع ـرنا. و عـين للـ   عـادة           
النظــر   عماياهتــا، لكــ  ُتابِّــ  اال تياجــال الفرد ــة واالجتماعيــة املتغّيــرة. و كــن للملاناتنــا،   

 تشكياتها وريا اها وعماها، رن تتكيف  شـكا رفضـا مـا التغّيـر     مبراعاة العواما اجلنسانية  
املتزا د   ردوار الرجا واملررة   التمعال ودا ا اأُلسر. ولالملانال الا تراعـ  االعتبـارال   
اجلنسانية فواذد  برية، وال سيما  النسبة لالملانيني من الشـا ال والشـبان، ألنـ  ال  نبغـ  ألي      

    يات  الشت ية من رجا املشار ة   االياة السياسية اليو .   ان رن ُ ضحِّ
و عين جتد ُد دماة الد  را يـة حتـد ثأ رسـاليا عمـا مخسسـاتنا. وسيسـمخ االنفتـاح         

. ف ـد ردل الز ـادة   2.0جد د من الد  را ية مـن ف ـة    عاى التكنولوجيال اجلد دة  بدة عهد
اةاذاة   اسـتتدا  التكنولوجيـال االد ثـة والوسـاذ  االجتماعيـة و   مكانيـة اال ـالص عاـى         
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ــا          ــى ع ــا عا ــتخ  رملاناتن ــرا غــا رن تنف ــوا نني. وة ــيري  ــرق مشــار ة امل املعاومــال،  ا تغ
لالت ـاالل  اإلنترن    ريا اها وآلياهتا، لكـ  تتكّيـف مـا اتسـاص االّيـز والوقـ  املتّ ـا        

 والتفاعا واملشار ة  الت نيال االد ثة.
 ن جتد د دماة الد  را ية  عين تغيري رسـاليا  اـورة السياسـال. ومـن  ـع املـوا نني        

رن  توقيعوا اال ول عاى ر ل قدر من الزنارـة مّنـا ومـن مخسسـاتنا. وسـيكون التغـيري مـدفوعا        
ين سياسـال وقـوانني ملكافحـة الفسـاد.      اتباص سياسـال نظيفـة، وا ـال  جـراةال شـفافة، وتـب      

و نبغ  رن ن و  .يعا  تنفيررا. وعندما َنف    دق  الوال ال املو اة لنـا  وتـفنا ممـثاني عـن     
الشعوب، سُنسهم   استعادة الث ة ِفينا و  مخسسـاتنا  عـد رن رتـبح  رـرل الث ـة مهـزوزة .       

االنتتا ية، ولو   ينـا عاـى ات ـال     وسن عا د  را ياتنا رفضا ورقوى لو  افظنا عاى ُوعودنا
مبوا نينا، ولو ت رفنا  طر  ة مسخولة وشفافة و  ظا املساةلة، ولـو متكيّنـا مـن  ةـا  الشـباب      

  أقوالنا ورفعالنا.
و عـين جتد ــد دمــاة الد  را يـة ر ضــا العمــا مـن رجــا ضــمان مسـت با رفضــا. وةــرا      

وعماياتنـا السياسـية. وغـا عاينـا رن نضـمن       غا  دماد رتوال األجيال امل باة   مناقشاتنا
رن تكون  ياة األجيال ال ادمة رفضا من  ياتنا، ورن  كـون   وسـعهم العـيش  يـاة تـحيَّة      
   و ا تّح . ولرل  غا عاينا رن نتح ع من رن مداوالتنا وقراراتنـا جتّسـد ا تياجـال    

 رجيال الغد.
ملاذة لالحتـاد اللملـاين الـدويل، قالـدِّم  العد ـد      ورقناة ررل اجلمعية الرا عة والثالقني  عد ا 

من امل تر ال املبتكرة اةادفة لتعز ز الد  را ية وإلشـراه الشـباب. وحنـن نشـ ا االكومـال      
واللملانــال عاــى ا تبــار األفكــار اجلد ــدة الــا  كــن رن جتعــا املخسســال الد  را يــة ر ثــر     

 است ا ة ال تياجال الشعوب.  
 د د دماة الد  را ية مبا   لل   ا ال  جراةال من رجا ما  ا :وحنن نتعهد  ت  

جتد ــد تــورة األشــتا  الــر ن  شــغاون املناتــا السياســية وجعاــها ر ثــر نضــارة ،   • 
لك  ت بخ اللملانال وسريرا من ري ال تنا ال رار ر ثر مشـوال لاف ـال االجتماعيـة    

 والسياسية لام تمعال مبتتاف ر يافها؛
متثيا الشباب    رملاناتنا،  سبا مـن  ينـها النظـر   اعتمـاد   ـا   َّ ـة       وتعز ز  • 

ةم، و عـادة النظـر   ال يـود املتعا ـة  السـن لاترشـخ لشـغا مناتـا سياسـية، و نـاة           
الــدعم السياســ  لب ــزاب، وتكايــف اللملــانيني الشــباب مبناتــا قياد ــة، وتشــ يا   

اُ ر ن؛ و نبغـ    ـالة ارتمـا   ـا   ا      اللملانيني الشباب  اعتباررم قدوة لاشباب
 األوضاص اماتة الا تعيش فيها الشا ال و ا ا تياجاهتن حتد ًدا؛
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و تالح عماياتنا اللملانية وسياساتنا الدا اية لت بخ ر ثر مراعاة ال تياجال النسـاة   • 
، والرجال األتغر سنا،  سبا من  ينـها النظـر   اعتمـاد سياسـال ملكافحـة التحـر       

 و تالح اإلجازة الوالد ة، وتطبيع الت و    الو الة؛
ــاةلة؛ واســتتدا         •  ــفافية واملس ــز الش ــال االد ثــة لتعز  ــتتدا  التكنولوجي ــ يا اس وتش

وساذا مبتكرة مثا ت دمي التماسال عاـى اإلنترنـ  وع ـد جاسـال اسـتماص وت ـدمي       
وا نني، مطالـــا عاـــى اإلنترنـــ ، والتفاعـــا والت ـــو   عـــل اإلنترنـــ  جلـــرب املـــ  

 سيما الشباب،  ا العماية اللملانية؛ وال
و نشاة جلان  رملانية متت  ة معنّية  الشباب وشبكال اللملـانيني الشـباب مـن رجـا      • 

 دمــاد منظــورال الشــباب   العمــا اللملــاين؛ وفــتخ  ــاب املــداوالل اللملانيــة رمــا     
 انتظـا ، و ـرل  عـل     الشباب، مبا   لل   ع د جاسال ومشاورال  رملانيـة معهـم  

التواتا ما اللملانال والالإ الشبا ية والرا طال الطال ية واملنظمال سري االكوميـة  
 الشبا ية؛  

و فالة رن  تم الترو ط لاتمكني السياس    املنارط الدراسية   دروس التر ية املدنيـة   • 
عمايــة الت ــو  ،  و ا ــال مبــادرال عمايِّــة، مثــا  نشــاة  رملانــال تــور ة، و ا ــاة  

و جــراة مناقشــال سياســية؛ واالســتثمار    رملانــال واــالإ الشــباب الــا تضــم         
الشباب دون سن الت و   وتعز ز مشار ة الشباب   االيـاة السياسـية ضفـ  سـن     

 الت و  ؛
و دمــاد ممثاــ  الشــباب   ااافــا واملــداوالل الدوليــة، وال ســيما   االحتــاد اللملــاين   • 

  إشراه ما ال   ا عن عضو شاب رو شا ة   الوفود،   ورة منه ية؛الدويل، 
ر اولبسـبتمل( لال تفـال  الن ا ـال     15 واستنا  اليو  الدويل لاد  را ية )املوافع لـ • 

 الا    تها الد  را ية ولات دي لاتحد ال الا تواجهها.
ياجـال وتطاعـال األجيـال     ن الواجا ُ اـ  عاينـا جتد ـد دمـاة الد  را يـة لتابيـة ا ت       

امل باــة. وعنــد ال يــا   ــرل ، غــا عاينــا رن نســّتر   ــداص موا نينــا و اقتــهم ومحاســهم،          
سيما الشـبان والشـا ال منـهم. وال  كننـا رن ننتظـر جـيال آ ـر لنبـدر العمـا. فا ـد  ـان             وال

 وق  العما.
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 التنمية املستدامة
 تنشيط أعمال اجلمعية العامة

 إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقترحات
ــات    ــدة وال ملا ـ ــم املتحـ ــ  األمـ ــاون بـ التعـ

    الوطنية واالحتاد ال ملاين الدويل
ــة الدا مــة    2016 يســانبأبرؤ   20مــرةرة وــ وؤة م ر ــة     موجهــة مــن البعل

 األمم املتحدة إىل األم  العاملدى  لبنغالدؤش
  

هتدي البعلة الدا مة جلمهورؤة بنغالدؤش الشعبية لدى األمم املتحدة حتياهتـا إىل األمـ     
العام، وتتشرف بـنن حتيـ  طيـب، بابـم بـنغالدؤش ب ـ تها ر يسـا رةـا إدارة االحتـاد ال ملـاين           

دة، الـري اعتمدتـب بتوا ــر ا را      الـدويل، تقرؤـر الةةنـة الدا مـة املعنيـة بشــ ون األمـم املتحـ       
ــ       2016آذاربمــار   23 ــدويل، ال ــة لالحتــاد ال ملــاين ال ــون بعــد املا  ــة الرابعــة واللالب اجلمعي

 عقدت   لوباةا )ا ظر املر ر(.
وتطةــا البعلــة الدا مــة تعمــيم رــرل املــرةرة الشــ وؤة ومر قهــا باعتبار ــا وبيقــة مــن    

 من جدول األعمال. 124و  123و  120و  20البنود وبا ر اجلمعية العامة،   إطار 
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املوجهــة مــن البعلــة  2016 يســانبأبرؤ   20مر ــر املــرةرة الشــ وؤة امل ر ــة   
 لدى األمم املتحدة إىل األم  العام   الدا مة لبنغالدؤش

 ]األص : باإل كةيزؤة وال ر سية[
 

 تقرؤر الةةنة الدا مة املعنية بش ون األمم املتحدة  
اجلمعية الرابعـة واللالبـون بعـد     2016آذاربمار   23الري اعتمدتب بتوا ر ا را      

 املا ة لالحتاد ال ملاين الدويل، ال  عقدت   لوباةا
  

 رحبا باملشارة .ا تتح السيد أ   أ سان )السوؤد(، ر يا الةةنة الدورة ُم 
و  معرض اإلوارة إىل أول بنـدؤن مـن البنـود املدرجـة   جـدول أعمـال، دعـا السـيد          

أ سان الةةنة إىل اعتماد تقرؤر الدورة السابقة ال  عقدت   إطار اجلمعية اللاللـة والـلالب  بعـد    
املا ة وا تخاب بالبـة أعاـا  جـدد   مكتـا الةةنـة بعـد ورود تروـيحات ادمتـها ارموعـات          

ع ـرا  راوـد    السيابية ري: السيد ألكسندر روما و يتش )االحتـاد الروبـي(، والسـيدة    اجلغرا ية
 )السودان(. البسطي )اإلمارات العربية املتحدة(، والسيد ال اتح عز الدؤن املن ور

ــتنت          ــيد ةو سـ ــب السـ ــدل، ادمـ ــمة بةـ ــا و يتش إىل عاصـ ــيد رومـ ــودة السـ ــرا لعـ و ظـ
مــن االحتــاد الروبــي أؤاــا. وتكةمــ  الســيدة ةوباتشــيب بوصــ ب عاــوا بــابقا   املكتــا 

البسطي عن عمةها املتعةر بالنسا  والعنب املزنيل وارتمامها بالش ون الدولية، ال بـيما ح ـ    
 السالم. و ظرا ألن السيد املن ور ةان مرؤاا،  قد تغيا عن القاعة.

 ا.وورع السيد أ سان بتقدمي اجلةست  املتعةقت  بال  امج، الةت  ترأبهم 
 

ــدة ملن ــ    ـ: منااشــ1اجلةســة    ــة اجلدؤ ــة اال تخابي ــة بشــنن العمةي ــام  ـة ت اعةي ــ  الع ا األم
 املتحدة لألمم

عضوة جملس الشيوخ غراسييال أورتيز، رئيسة جلنة الدراسات التشريعية )املكسيك(، وعضووة  
كونسوووتنت  مكتووون جلنوووة الربووواا اليلملووواي الووودوا املعنيوووة  شووويو  ا مووو  املت ووودة  والسووويد 

كوساتشيف، رئيس جلنة الشيو  اخلارجية مبجلس الرباا، روسيا  والسيدة إيفوو  تورلينج ،   
 ممثلة محلة قائد واحد ميثل سبعة  الي  نسمة

أتاحــ  رــرل اجلةســة  رصــة لألعاــا  لةتعةيــر عةــ  عمةيــة التعــي  اجلدؤــدة ال تيــار     
ةرة معةومـات أبابـية صـادرة عـن األما ـة      األم  العام لألمم املتحدة عة  النحو املب    مـر 

عامـا مــن عمـر األمــم املتحــدة    70العامـة. وتتبعــ  املـرةرة تــارؤة عمةيـة التعــي  عةـ  مــدى     
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وبّينــ  أن معظــم القواعــد املنطبقــة مســتمدة مــن املماربــة ولــيا مــن ميلــا  األمــم املتحــدة.   
 عامة.  وميكن لةدول األعاا  أن تغّير ررل القواعد بقرار من اجلمعية ال

ــدول          ــن ال ــا عــدد ةــبري م ــم املتحــدة، طال ــة لألم ــة اإلصــالح اجلارؤ و  إطــار عمةي
األعاا  بنن ؤكون تعي  األم  العام لألمم املتحدة أةلر وـ ا ية وأن ؤشـم  عيـأل األعاـا ،     

عاـوا الـري زـو      15من  الل اجلمعية العامة، وأال ؤقت ـر عةـ  سةـا األمـن املكـون مـن       
لدا مون  يب )املتمتعون حبر النقض( عة  معظم بةطة اختاذ القرارات. ومـن  األعاا  اخلمسة ا

ونن عمةية ا تيار أةلر دميقراطية أن تساعد عة  ضمان حياد األم  العام ومتكنـب مـن العمـ     
 املشار إليها   ميلا  األمم املتحدة.  ‘‘ الشعوب’’باعتبارل مملال حقيقيا لـ 

بابـية طـرح بـبعة أبـلةة لةمنااشـة تـدف التحـري        وااُترح   مـرةرة املعةومـات األ   
عن امل رالت الال مـة لشـغ  من ـا األمـ  العـام، واابةيـة تدؤـد  تـرة والؤتـب، واالعتبـارات           
املتعةقة بالتوا ن ب  اجلنس  وةرلك بالتملي  اإلاةيمي. واألرم من ذلك، دعـ  املـرةرة إىل   

ا ةـان ؤنبغـي لةةمعيـة العامـة أن تـري ا تخابـات       الت كري   املسنلة األبابـية املتملةـة  يمـا إذ   
حقيقية وأال ؤقت ر دوررا عة  املوا قـة عةـ  املروـح الوحيـد الـري ؤوصـي بـب سةـا األمـن.          

 وبيتطةا ذلك من سةا األمن أن ؤقدم إىل اجلمعية العامة أةلر من ابم واحد.
  ـال لعمةيـة   وتناول  السيدة ترلينةن املوضوع مبزؤد من التوضيح  قـدم  عرضـا م   

ــرار       ــة   القـ ــة العامـ ــدهتا اجلمعيـ ــ  اعتمـ ــدة الـ ــي  اجلدؤـ ــولب  321ب69التعـ ــادر   أؤةـ  ال ـ
. واام السيد ةوباتشيب والسيدة أورتيز بدور مقدمي الـردود عةـ  عرضـها.    2015 ببتم 

قــات وأبــلةة بعــد ذلــك: بــنغالدؤش، والبحــرؤن،  وبــا   الو ــود اخلمســة عشــر التاليــة بتعةي 
وبولي يا، وبورةينا  ابو، وةندا، وةوبـا، وةينيـا، واملغـرب، ورولنـدا، وال تغـال، وأو نـدا،       

 وجنوب أ رؤقيا، واملمةكة املتحدة، واإلمارات العربية املتحدة، و امبيا.
ؤـدة متلـ   طـوة      وأوارت السيدة ترلينةن إىل أ ب بالر م من أن عمةية التعي  اجلد 

االتال ال حيح،  إهنا ال حتقر ما رو مرجو منـها. وأوـارت إىل ابتكـارؤن رـام : أوال ـا أن      
املروح  الرؤن تروحهم احلكومات جيا أن ؤقدموا بريرم الراتية إىل ر ـيا اجلمعيـة العامـة    

عيـة العامـة أن   وأن عيأل السري الراتية جيا أن تنشـر عةـ  اإل تر ـ ث وبا يهمـا أ ـب ميكـن لةةم      
تعقد جةسات ابتماع عامة  ري رمسية مأل املروح . وتشـةأل العمةيـة اجلدؤـدة أؤاـا ب ـورة      
أةلر وضوحا من أي وا  ما  املروحات عة  التقدم وت ةـد احلاجـة إىل النظـر   التنـوع     

 اجلنساين   ررل العمةية ال  أ ا  دا ما حىت ا ن إىل تعي  رجال  قط.  
  

http://undocs.org/ar/A/RES/69/321
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ــة اا ــد واحــد ميلــ  بــبعة بالؤــ   ســمة )منظمــة جامعــة متلــ       ومــن وجهــة  ظــر   محة
من منظمات ارتمأل املدين(، ؤنبغي أن تقُ ر القواعد اجلدؤدة والؤـة األمـ  العـام لألمـم      750

املتحدة عة  مدة والؤة واحدة  ري اابةة لةتةدؤد )ميكن أن متدد إىل ببأل بنوات( بغيـة تعزؤـز   
عام عن األعاا  اخلمسة الدا م  واألعاـا  الر يسـي  ا  ـرؤن    االبتقالل السيابي لألم  ال

الرؤن زتـا  إىل دعمهـم إلعـادة ا تخابـب. واألرـم مـن ذلـك ةةـب أ ـب ؤنبغـي لةقواعـد أن تتـيح             
 لةةمعية العامة إجرا  ت وؤ  عة  اا مة من ترويح  عة  األا  مقدمة من سةا األمن.

م لألمـم املتحـدة ميلـ  ضـمري العـاط وؤاـطةأل       األمـ  العـا  ”واال  السيدة ترلينةن إن  
. ومـن املهـم أن   “بدور رام   مساعدة الدول األعاا  عة  التسـامي  ـو  م ـاحلها الوطنيـة    

ؤكون ا تيارل وامال لةةميـأل ومتليةيـا اـدر اإلمكـان. وحتقيقـا لـرلك، أوـارت إىل ضـرورة أن         
شـات بشـنن املـ رالت الال مـة     ؤاطةأل ال ملـا يون بـدور مـا   العمةيـة مـن  ـالل إجـرا  مناا       

لشــغ  الوفي ــةث واملســاعدة   حتدؤــد املروــح  املــ رة ث والتــداير   التروــيحات النها يــةث  
وااتــراح أبــلةة لطرحهــا عةــ  املروــح    جةســات االبــتماع الــ  تعقــدرا اجلمعيــة العامــةث  

إدارتـب ابـتنادا إىل    واإلصرار عة  أن ؤكون األم  العـام لألمـم املتحـدة حـرا   تعـي  أعاـا       
ــة واحــدةث         ــدة والؤ ــدعوة إىل م ــ  ااســوبية(ث وال ــوم عة ــات ال تق اجلــدارة وحــدرا )أي تعيين
واإلصرار عةـ  أن ؤقـدم سةـا األمـن أةلـر مـن توصـية واحـدة إىل اجلمعيـة العامـة، ممـا جيعـ              

 العمةية أةلر دميقراطية.  
حلــايل جيــا أن تــدر   و  ردل، حــرر ةوباتشــيب مــن أن أي تغــيريات   النظــام ا   

بعناؤة مأل أ ر ا بـار الطوؤةـة األجـ    االعتبـار. وأضـاف اـا ال إن العمةيـة اجلدؤـدة   رـرل          
ــارا مــن ةــا ون اللــاينب       الســنة، الــ  بت اــي إىل تعــي  أمــ  عــام جدؤــد لألمــم املتحــدة اعتب

والؤـة  ، ليس  ال رصة الوحيدة إلحداث تغيريات. وؤرى السـيد ةوباتشـيب أن   2017 ؤناؤر
األم  العام لألمم املتحدة عة  النحو اادد   امليلـا  رـي أبابـا ذات طبيعـة إدارؤـة، ب ـ تب       
ر ــيا األما ــة العامــة. والوفــا ب السيابــية لألمــ  العــام وفــا ب عــدودة جــدا ورــي ختاــأل  
 لةتوجيب من اجلمعية العامة. ومن ررا املنطةر، ليا مـن اخلطـن أن ؤكـون األمـ  العـام معتمـدا      

 عة  األعاا  بدال من أن ؤعط  صالحية العم  مب ردل.
وو قا لةسيد ةوباتشيب، ُؤرحَّا بالتناوب اإلاةيمي عة  وغ  من ا األمـ  العـام    

حبيث ُؤملَّ  العاط بنبرل   هناؤـة املطـاف   املن ـا. وُؤرحـا أؤاـا بـالتوا ن بـ  اجلنسـ ،         
ف. و يمـا ؤتعةـر مبسـنلة احلـدود الزمنيـة      ورؤطة أن ُؤختار أ ا  وخص م رـ    هناؤـة املطـا   

لةوالؤة، ا تةب السيد ةوباتشيب مأل الرأي القا   بـنن  تـرة والؤـة واحـدة تتـيح اـدرا أةـ         
من احلرؤة   العم  من والؤت  متتاليت . و يما ؤتعةر باملسنلة األبابية املتملةة  يمـا إذا ةـان   
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ــدا مون   س   ــأل    ؤنبغــي أن زــت   األعاــا  اخلمســة ال ةــا األمــن حبــر  قــض تروــيح مــا، د 
ةوباتشــيب بــنن رــرا النظــام أةلــر تقييــدا بكــلري ممــا ؤعتقــد النــا  أل ــب جيــ  األعاــا    الســيد

 اخلمسة الدا م ، ب  وعيأل أعاا  سةا األمن عة  التوص  إىل توا ر آرا .  
بوصـ ها عـاورة عةـ  اجلوا ـا اجلنسـا ية لعمةيـة        وترةزت مالحظات السيدة أورتيـز  

اال تيار. ورحب  بنن عددا أة  من الدول األعاا  أبدى الدعم لةمروـحات وأمةـ    أن   
. ولـلن أوـارت السـيدة أورتيـز     2016ؤ دي ذلك إىل أن تنتخـا امـرأة لةمـرة األوىل   عـام     

ــة ال تتســم بالدميقراط   ــة، أعربــ  عــن القةــر مــن أن   إىل أن بــيطرة سةــا األمــن عةــ  العمةي ي
التكوؤن اجلنساين رةا األمن ميل  مشكةة أ رى حتتـا  إىل معاجلـة. وإذا ّاـّيض لةمةةـا أن     
ؤبق  مسيطرا عة  اال تيار، وإذا ةان باب اال تيـار م توحـا أمـام النسـا  عةـ  اـدم املسـاواة        

نسـ . وؤقـ  احتمـال    مأل الرجال،  ارةا   سب زتا  عند ر إىل اإلصالح لاـمان تكـا   اجل  
أن خيتار سةا ؤهيمن عةيب الرةور مروحة عن احتمال ايام سةا ُتملَّ   يب النسـا  عةـ  اـدم    

 املساواة برلك.
و  املنااشة ال  تة  ذلك مأل املنـدوب ، أعـرب عـدد اةيـ  منـهم عـن ارتياحـب العـام          

ر أةـ  مـن الطــابأل   إ ا  الوضـأل الـرارن، لكـن معظــم املشـارة  أعـرب عــن تنؤيـدل إضـ ا  اــد       
الدميقراطي عة  عمةية تعـي  األمـ  العـام. وأوـارت رـرل املـدا الت بوضـوح إىل أن عمةيـة         
اال تيار جيا أن تكون وـ ا ة وأن تشـم  عيـأل الـدول األعاـا ، ولـيا الـدول األعاـا            

معيـة  سةا األمن  قط، وعز ت الرأي القا   بنن األم  العام لألمم املتحدة مسـ ول أمـام اجل  
العامــة األةلــر متلــيال. وماــ  مــدا ةتان أبعــد مــن ذلــك، حيــث أوصــيتا باــرورة أن تنتــهي    
العمةية بت وؤ    اجلمعية العامة عة  أةلر من مروح واحد، عة   ـرار املماربـة املتبعـة      
ــة الواحـــدة  ـــري           ــدا الت  كـــرة مـــدة الوالؤـ ــدويل. وأؤـــدت بـــالث مـ ــاد ال ملـــاين الـ االحتـ

 لةتةدؤد.   اابةة
وأفهر النقاش وجـود دعـم اـوي لةنظـر   املروـحات. وأوـارت إحـدى املـدا الت          

عة  وجب التحدؤد إىل ضرورة أال ؤقت ر الترةيـز عةـ  تشـةيأل املروـحات ولكـن األرـم مـن        
ذلك عة  ضمان أن تنتخا امرأة بال ع . ورناك عدد مـن وةـاالت األمـم املتحـدة إمـا ةـان       

ن وـك   تـوا ر  سـا  ذوات ة ـا ة عاليـة لشـغ  وفي ـة        أو رو ا ن حت  ايادة  سا ية وما م
األم  العام العةيا. ومن أج  ضمان التوا ن ب  اجلنس     تا ج عمةية اال تيار، أوـار أحـد   

ب  اجلنس  حبيث ُتشغ  وفي ـة األمـ  العـام بالتنـاوب      “تناوب”املندوب  إىل ضرورة إاامة 
ب  الرجـ  واملـرأة )أي، ؤ تـرض أن ؤتطةـا ذلـك ابـول تروـيحات الـرةور  قـط أو اإل ـاث           

  قط   ة  مناببة(.
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ــة          ــدور   عمةي ــات ب ــوة واضــحة   املنااشــة ضــرورة أن تاــطةأل ال ملا  ــر ت بق وب
لكلري من توصـيات السـيدة تـرلينةن، وال بـيما     اال تيار. وأعرب عدة متكةم  عن تنؤيدرم 

 كــرة أن تــري ال ملا ــات منااشــات بشــنن مروــحي حكوماهتــا، وحــىت أن تقــدم مقترحاهتــا    
اخلاصة. ومتل  مقترح عدد مقدم من عهور احلاضرؤن   ضرورة أن تـدعم ال ملا ـات األمـ     

اإلدارؤة األبابـية الال مـة لتعزؤـز     العام لألمم املتحدة   جهودل الرامية إىل تن ير اإلصالحات
 األمم املتحدة.  

ــ  األبــلةة       ــدويل أن زي ــاين ال ــام املنااشــة، طةــا املشــارةون إىل االحتــاد ال مل و   ت
 اللالبة التالية إىل عيأل املروح  املتقدم  ررل السنة:

إذا وـارك أعاـا  ال ملـان   وضـأل  طـط عمةـهم الوطنيـة،         2030بتنج  طة عام  - 1
و  رصد التن ير، و  موا مـة امليزا يـات والتشـرؤعات مـأل اخلطـة. ب ـ تك أمينـا عامـا لألمـم          

 2030املتحدة، ر  بتدعو لدى الدول األعاـا  إىل املشـارةة ال ملا يـة   تن يـر  طـة عـام       
 اجلدؤدة وما ؤال مها من أرداف التنمية املستدامة؟

قـارؤر األمـ  العـام لألمـم املتحـدة بإاامـة       ؤوصي العدؤد من ارارات اجلمعيـة العامـة وت   - 2
ــدويل.        ــة، وةــرلك مــأل االحتــاد ال ملــاين ال ــات الوطني ــة بــ  األمــم املتحــدة وال ملا  ــة اوؤ عالا
ب ــ تك أمينــا عامــا لألمــم املتحــدة، مــا رــي اإلجــرا ات ااــددة الــ  بــتتخررا لتعزؤــز رــرل     

 ة  حنو أةلر  عالية؟العالاات عة  ال عيدؤن العاملي والوطين خلدمة النا  ع
ؤرؤد ال ملا يون، بوص هم مملة  لةنا ، ضمان عمةية أةلـر دميقراطيـة ال تيـار األمـ       - 3

العام لألمم املتحدة. ما رـي برأؤـك الطرؤقـة الـ  متكلـن ال ملـا ي ، مـن  ـالل االحتـاد ال ملـاين           
 العمةية؟الدويل، املنظمة العاملية لة ملا ات، من االضطالع بدور   ررل 

 
 : جةسة إحاطة بشنن الترتيبات امل بسية الرامية إىل تن ير أرداف التنمية املستدامة2اجلةسة   

السيد لزلو  وور يل،، رئويس جلنوة الشويو  اخلارجيوة، جملوس نوواي رومانيوا  والسويدة  واا            
ليسواندرو مووتر،   تورسين، املراقبة الدائمة لالرباا اليلملاي الدوا لدى ا مو  املت ودة  والسويد أ   

كبري املستشاري  للشويو  القتاوااية والجتماعيوة، الربواا اليلملواي الودوا  والسويد تشوارلز         
 شوفيل، املستشار اليلملاي لفريق احلك  الدميقراط،،  رنامج ا م  املت دة اإلمنائ،

، متلـ  ادـدف   2015بنا  عة  ارار صادر عن املكتا   دورة تشرؤن األولبأةتوبر  
الر يسي من ررل اجلةسة   تزوؤد الةةنة تيك  ميكنها من العم  ب  ة اديلة الر يسية لالحتـاد  
ال ملاين الدويل من أج  إجـرا  ابـتعراض منـتظم لتن يـر أرـداف التنميـة املسـتدامة عةـ  مـدى          
ــددا مــن            ــاول بالت  ــي  ع ــدم ال رؤــر هنةــا اتة ــة وتن الســنوات اخلمــا عشــرة املقبةــة. وا

 ت املةموبة.املقترحا
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وبعد أن ادم السيد موتر اة عامة عن اتةب آليات االبتعراض اجلدؤـدة أو القا مـة،    
وصــب ال ــرس الســاحنة لة ملا ــات لةمشــارةة   تن يــر أرــداف التنميــة املســتدامة عةــ  بالبــة  
مستوؤات: الوطين واإلاةيمي والعـاملي.  عةـ  املسـتوى الـوطين، ؤتملـ  أحـد األدوار األبابـية        
لة ملا ات   تعمير املةكيـة الوطنيـة لألرـداف وضـمان إربـا   طـة وطنيـة عةـ  أبـا متينـة           
إلض ا  الطابأل ااةـي عةـ  األرـداف. وممـا ؤكتسـي أ يـة بالغـة لـتمك  ال ملا ـات مـن القيـام            
بدوررا   سال املسا لة أن تقدم حكوماهتـا إليهـا تقرؤـرا بـنوؤا عـن التقـدم ااـر   يمـا ؤتعةـر          

ــات حتظــ  ب رصــة       بتن ــوتر إىل أن ال ملا  ــاملي، أوــار الســيد م ــ  املســتوى الع ــر اخلطــة. وعة  ي
لةمسا ة   أعمـال املنتـدى السيابـي الر يـأل املسـتوى اجلدؤـد املعـين بالتنميـة املسـتدامة الـري           
بيشك  املرةز الر يسي لألمم املتحدة  يما ؤتعةر بإجرا  ابتعراض بنوي لةتقـدم ااـر  عةـ     

العاملي. ومن ب  أمور أ رى، ؤنبغي لة ملا ات أن تشـارك   االبتعراضـات الطوعيـة    ال عيد 
الوطنيـة وأن تناـم إىل و ودرـا الوطنيـة املو ـدة إىل دورات املنتـدى السيابـي الر يـأل املســتوى         

 املعين بالتنمية املستدامة.
و التن يـر    وتتمل  إحدى اخلطوات األولية ال  ميكن أن تن ررا عيـأل ال ملا ـات حنـ    

اعتماد ااتراح أو ارار بشنن أرداف التنمية املستدامة. وعرض السيد أ سان منوذ  اـرار أعـدل   
االحتــاد ال ملــاين الــدويل. وأوــار إىل أن ةــال مــن برملــاين مــايل وترؤنيــداد وتوبــا و اختــر اــرارا    

عـددا مـن   بال ع  ووةأل عيـأل الو ـود احلاضـرة   القاعـة عةـ  أن حتـرو حـرو ا. وذةـر أن         
أعاــا  املكتــا، ملــ  ةنــدا، والســودان، واملغــرب، والنــروؤج، والســوؤد، تعهــد بتقــدمي اــرار    

 العام. ررا
وؤستعد االحتاد ال ملاين الدويل ملساعدة ال ملا ات عةـ  إضـ ا  الطـابأل امل بسـي عةـ        

ــة أدوات        ــرلك   وــك  سموع ــا ل ــدم  الســيدة توربــين بيا  ــة املســتدامة. وا أرــداف التنمي
ةتقييم الرايت بيقوم االحتـاد ال ملـاين الـدويل بنشـررا   أؤاربمـاؤو. ودعـ  األعاـا  املهـتم          ل

بتقــدمي التعةيقــات عةــ  سموعــة األدوات، الــ  ال تــزال   صــيغة مشــروع، إىل االت ــال تــا.  
 وأعرب و دا مايل وليسوتو عن ر بتهما   أن ؤكو ا جز ا من ررل العمةية.

املستوى اإلاةيمي لةتن ير واالبـتعراض، أبـر  السـيد بـوربيةي     و  معرض ابتكشاف  
حالــة منطقــة أوروبــا الشــراية. واــال إن برملــان بةــدل ابتاــاف مــ مترا إاةيميــا بشــنن أرــداف    
التنميـة املسـتدامة العــام املاضـي وبــيعقد مـن جدؤـد اجتماعــا    يسـانبأبرؤ  مــن رـرا العــام.        

ة بنرداف التنميـة املسـتدامة تـو ر  رصـة لتعزؤـز دور      وأوار إىل ةيب أن عيأل العمةيات املت ة
ال ملا ات   سال املسا لة. و  برملان بةدل، بتاطةأل الةةنة ال رعية املعنية بالتنميـة املسـتدامة   
بدور ر يسي   تعميم أرداف التنمية املستدامة    ظام الةةنة، ممـا ؤعـز  اتسـا  السيابـات.     
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عةـ  إدمـا  أرـداف التنميـة املسـتدامة   ابـتراتيةيتب اخلمسـية         وحث االحتاد ال ملـاين الـدويل  
اجلدؤــدة والترةيــز عةــ  مســاعدة ال ملا ــات   إضــ ا  الطــابأل امل بســي عةــ  أرــداف التنميــة  

 املستدامة   أعمادا اليومية.
ومن جا بب، بـّين السـيد وـو ي  بإجيـا  الكي يـة الـ  تسـتعد تـا األمـم املتحـدة لتقـدمي             
ة إىل ال ملا ات   تن يـر أرـداف التنميـة املسـتدامة عةـ  ال ـعيد القطـري. وذةلـر بـنن          املساعد

تقـوم عةـ  اإلبـالل ال ـرؤح والشـام  والقـا م عةـ  املشـارةة، وعةـ  هنـج            2030 طة عـام  
عورل اإل سان، وعة  الدعم املرتكـز عةـ  األدلـة. وأوـار إىل أن رنـاك ات ااـا اوؤـا مـن حيـث          

ملا ات ري من أصحاب امل ـةحة األبابـي    التن يـر، جنبـا إىل جنـا مـأل       املبدأ عة  أن ال 
ارتمــأل املــدين واجلهــات ال اعةــة األ ــرى، ولكــن رــرا لــن ؤتــرجم تةقا يــا إىل عمــ  إلوــراك     
ال ملا ات أو دعمها. وبيتطةا األمر برل جهود  شطة. وبـيتع  أن ؤـنيت بعـض الـز م مـن      

را ال ــدد، بــتعيد األمــم املتحــدة تنظــيم املر ــر القــا م    املــواطن  أ  ســهم. ولةمســاعدة   رــ 
حبيث ؤستطيأل النـا  ابـتخدامب لتقـدمي تعةيقـات عةـ        “عاملي”لةدرابة االبتق ا ية املسماة 

 السيابات واخلدمات احلكومية مباورة إىل أعاا  برملاهنم.
 ســا، ووــارة  الو ــود التاليــة   املنااشــة الــ  حلةــ  عهــور احلاضــرؤن: ةوبــا، و ر 

وةينيا، ومايل، واملغرب، وجنـوب أ رؤقيـا، وتاؤةنـد، واإلمـارات العربيـة املتحـدة، و مبـابوي.        
وتناول  تعةيقاهتا بالت  ي  بعض النقاط ال  أباررا ال رؤر من  الل تقدمي املزؤد من األ كـار  
ــات         ــز ال ملا  ــ  وجــب اخل ــوس إىل ضــرورة تعزؤ ــات عة ــدة تعةيق واملقترحــات. وأوــارت ع

ينها من القيام بـدور اـوي   التن يـر. وتناولـ  مـدا ةتان بالت  ـي  دور اخلطـة الوطنيـة         لتمك
 لةتنمية املستدامة باعتباررا عور التن ير   ة  بةد من البةدان.

ــة بشــ ون األمــم       ــة املعني واُت ــر عةــ  أن ةــ  دورة مــن دورات الربيــأل تعقــدرا الةةن
ث مهــام أبابــية: تقيــيم التقــدم ااــر  بشــنن  املتحــدة بتســتخدم مــن ا ن   ــاعدا ألدا  بــال 

أرداف التنمية املستدامة عة  ال عيد العاملي )تقارؤر األمم املتحدة(ث وحتاري ال ملا ـات املعنيـة   
لتقــدمي االبتعراضــات الوطنيــة الطوعيــة إىل املنتــدى السيابــي الر يــأل املســتوى املعــين بالتنميــة    

قييم ذايت لقدرهتا عة  تن ير أرداف التنميـة املسـتدامة   املستدامةث وحث ال ملا ات عة  إجرا  ت
 وإبرا  أ ا  املماربات   ررا ال دد.
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 الدورة السبعون
 األعمالمن جدول  124و 85و 68البنود 

  تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
  سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل
 التفاعل بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية

 واالحتاد الربملاين الدويل
 
  

موجَّهــة  ا األمــني العــا  مــن  2016نيســانبرب يل  20مــرة ة وــفوية م ر ــة 
 املتحدةالبعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم 

     
ــدى األمــم املتحــدة حتيا ــا  ا        ــنغالديش الاــعبية ل ــة ب ــة الدائمــة جلمهوري ُتهــدا البعث

األمني العا ، وتتا ف باسم بنغالديش، بوصـفها رئيسـاجمل سلـد  دارة االحتـاد الربملـاين الـدويل،       
طفــل  يعياــون بــدون حالــة مليــون  230 لـــهويــة مــن  ”بــ ن حتيــل طيــل نــ  القــ ار املعنــون 

 اخترتـل الـرا  “ دنية: حتد رئيسي مـن حتـديات األةمـة اانسـانية ق القـ ن اوـادا والعاـ ين       م
لالحتـــاد الربملـــاين الـــدويل، املعقـــودة ق   134اجلمعيـــة  2016آذاربمـــار   23ق مجـــا  ابا

 لوساةا )انظ  امل فق(.
وثـائق  وت جو البعثة الدائمة تعميم هره املرة ة الافوية وم فقها بوصفهما وثيقة مـن   

 من جدول األعمال. 124و  85و  68اجلمعية العامة ق  طار البنود 
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املوجَّهـة  ا األمـني    ،2016نيسـانبرب يل   20ملـرة ة الاـفوية امل ر ـة    ام فق 
 العا  من البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

 ]األصل: باانكليزية والف نسية[
 

ن بـدون حالـة مدنيـة: حتـد رئيسـي مـن       طفـل  يعياـو  مليـون   230 لــ هويـة  من  
   حتديات األةمة اانسانية ق الق ن اوادا والعا ين

 
لالحتــاد الربملــاين  134اجلمعيــة  بواســطة 2016آذاربمــار   23ق قــ ار اختــر باامجــا  

 الدويل، املعقودة ق لوساةا
 

 لالحتاد الربملاين الدويل، 134إن اجلمعية  
ــة )اليونيســي (،    إذ يروعهااا   رن هنــاط طبقــاجمل لتقــدي ات منظمــة األمــم املتحــدة للطفول
ألنـل   يـتم تسـهيلهم عنـد     مليون طفل دون سـن ااامسـة بغـو هويـة قانونيـة       230رةث  من 
حقيقة رن واحداجمل مـن ةـل سـبعة رطفـال مسـه لني ق العـا  لـيد لديـل وـهادة           ةاء و ،مولدهم

 ة،د تاهد وهويتلبهويتها القانونيميال
رنل بـدون حالـة مدنيـة، سـيظل هـ الء األطفـال يواجهـون عقبـات ةـ داء           وإذ تالحظ 

طيلة حيا م )عد  القدرة على الرهاب  ا املدرسة رو اادالء بالصـوت االنتاـا ، رو الـزوا     
رو تلقي استحقاقات ال فـاه رو اار  ...  (( وسـوف يسـقطون يـحايا لال)ـار )التـبين  ـو        

 والابكات ااج امية( وهو ما يتفاقم ريضاجمل ق حاالت األةمات اانسانية،الا عي والبغاء 
رن وجود سهل مدين موثوق ووامل ودائـم ثثـل وـ طاجمل يـ ورياجمل مـن رجـل        وإذ ترى 

 ويع قوائم انتاابية ذات مصداقية ومن مث حيّقق ما وعية العمليات االنتاابية،
 ااحصاءات بسب  عـد  تسـهيل   ق“ الثقوب السوداء”االناغال  ةاء  يساورهاوإذ  

 ه الء األطفال، مما يعوق عمليات ختطيط و دارة اادمات العامة املقدَّمة لألطفال،
 تاو  ا األحكا  والصكوط املاتلفة ق  طار القانون الدويل وخباصة:  وإذا  
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من العهد الدويل اااص باوقوق املدنية والسياسـية، الصـادر    24من املادة  2 الفق ة  - 
 .1966ةانون األولبديسمرب  16عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، املعتمــدة مــن جانــ  اجلمعيــة العامــة    7، املــادة 1الفقــ ة  - 
 ،1989مرب تا ين الثاينبنوف 20لألمم املتحدة بتاريخ 

من رهداف التنمية املستدامة الرا يدعمل متاماجمل االحتـاد الربملـاين الـدويل  ـا      16اهلدف  - 
ــة   ــا الغاي ــول ” 9-16ق ذل ــوفو 2030حبل ــا ق ذلــا      ت ــع   ــة للهمي هويــة قانوني
 ،“تسهيل املواليد

ة حبمايـة  وب وتوةوال ا وال سيما االتفاقية ال ابعة املتعلقـ  1949اتفاقيات جني  لعا   - 
 املدنيني وقت او ب،

 فيما يتصل حبماية يحايا الزناعات املسلَّحة الدولية ،   1977ب وتوةول   
ةرلا األث  اهلائـل النـاجم عـن األةمـات اانسـانية، و اصـة ق حـاالت         وإذ يروعها 

 الزنا ، على رود الفئات استضعافاجمل وال سيما النساء واألطفال.
املطلقـة  ا التلبيــة الكاملـة الحتياجــات هـ الء األطفــال     علــى قناعـة باواجــة  وإذ ها   

فيما يتعلق باملساعدة واوماية من  الل الواليـات املكلَّفـة وهـا عمليـات ُصـنع السـال  وحفـ         
 السال  وبناء السال ،

الربملانــات  ا رن تطلــ  مــن حكوما ــا اختــاذ التــدابو الــة مــن وــ  ا  حاطــة      تاادع  - 1
الوالدين علماجمل باواجة  ا تسهيل رطفاهلم عند امليالد، مع  ةالة مجيع اوواجز الة حتـول دون  
تسهيل األطفال ق مكات  التسهيل بص ف النظ  عن اجلنسية رو الِع ق رو األصـل ااثـين رو   

 ن رو الويع االجتماعي؛اللغة رو الدي
 ا الربملانات رن تعتمـد القـوانني الـة تضـمن  صـدار وـهادات املـيالد وانـاجمل رو          تطلب - 2

 على األقل رن ختفِّض  ا ردىن حد  تكلفة تسهيل املواليد؛
ــن  ــالل        تاادع  - 3 ــاةل م ــن املن ــ ب مكــان ممكــن م ــ  التســهيل ق رق  ا  ناــاء مكات

 د املعين وب وسع تغطية ممكنة؛توةيعها ق مجيع رحناء البل
 ب ن تتار الربملانات التدابو الة تتي  للنساء تسهيل املواليد؛ ت ص  - 4
 ا دعــم تنفيــر الطلبــات املقدَّمــة للحصــول علــى األجهــزة النقَّالــة الــة تســم     تاادع  - 5

ل لألوــااص املــ ذون هلــم )ومنــهم مــثالجمل القــابالت وةعمــاء القــ ى ومــدي و املــدار ( بتســهي  
 املواليد؛
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الربملانات  ا تعزيز اومالت املتعلقة بتنظيم ويـع األطفـال الـرين يفتقـ ون  ا      تدع  - 6
ــة          ــن ق ي ــة تتحــ  ط م ــة ال ــة اجلو ال ــن  ــالل تنظــيم جلســات االســتما  العام ــة م ــة قانوني هوي

 ر  ى؛  ا
حـول حنـو   بالربملانات رن تضمن التمويـل الكـاق للسـهل املـدين،  ـا ق ذلـا الت       هتيب - 7

 النظا  ال قمي للتسهيل ما استطاعت  ا ذلا سبيال؛
بالرات رط اف الزنا  املسـل  علـى رن حتتـ   املـدار  واملستاـفيات، ورن تتـي         حتث - 8

بصورة  و مقيَّدة ُسبل اوصول على املساعدة اانسانية مع تزويد العاملني ق اسـال اانسـاين   
 ضوا ب عماهلم،جلميع التسهيالت املطلوبة لكي ينه

باوكومــات ورطــ اف الــزنا  رن تفــي بالتزاما ــا  ــا يتفــق مــع القــانون الــدويل،  هتيااب - 9
ق ذلا القانون الدويل وقـوق اانسـان، والقـانون الـدويل اانسـاين، وبالـرات االلتزامـات          ا

 ؛2005و  1977وب وتوةوليها اايافيني لعامي  1949الواردة ق اتفاقيات جني  لعا  
بقــوة االحتــاد الربملــاين الــدويل علــى رن يلتــز  ب صــد التطــورات الــة تطــ ر علــى    حتااث - 10
 املس لة. هره
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 الدورة السبعون
 جدول األعمالمن  124 و 16و  10البنود 

 إعادة أو رد املمتلكات الثقافية إىل بلداهنا األصلية
 ثقافة السالم

ــم املتحـــدة التفاعـــني بـــ   ــة األمـ والربملانـــات الوةنيـ
    واالحتاد الربملاين الدويل

موجهــة إىل األمــ    2016نيســانبأب ؤني  20مــرة ة وــفوؤة م ر ــة     
 املتحدةاألمم العام من البعثة الدائمة لبنغالدؤش لدى 

 
يف نيوؤــور  األمــم املتحــدة هتــدا البعثــة الدائمــة جلمهورؤــة بــنغالدؤش ال ــعبية لــدى   

حتياهتا إىل األم  العام لألمم املتحدة، وتت  ف بأن حتيني ةيه باسم بنغالدؤش، بصفتها رئيسـا   
مــة مــن ةفالــة تــوفم اةماؤــة الدائ”جمللــإ إدارة االحتــاد الربملــاين الــدويل، نــمل القــ ار املعنــون  

ــ اا الثقــايف املــادا ولــم املــادا للب ــ ؤة     ــدلور للت ــدمم والت ــه با يفــا  يف   “الت ــرا اترت ال
اجلمعية ال ابعـة والثالثـون بعـد املائـة لالحتـاد الربملـاين الـدويل املعقـودة          2016آذاربمارس  23
 لوساةا. يف

معيـة العامـة يف   وت جو البعثة الدائمة تعميم لره املرة ة ال فوؤة وم فقها ةوثيقة للج 
 .124 و 16و  10إةار بنود جدول األعمال 

 
  



 A/70/893/Rev.1 

 

2/11 16-13635 

 

املوجهــة إىل األمــ   2016نيســانبأب ؤني  20م فــا املــرة ة ال ــفوؤة امل ر ــة    
 األمم املتحدةالعام من البعثة الدائمة لبنغالدؤش لدى 

 
 نكليزؤة والف نسية[]األصني: با 

 
والتـدلور للتـ اا الثقـايف املـادا ولـم      ةفالة توفم اةماؤة الدائمـة مـن التـدمم      

 املادا للب  ؤة
اجلمعيـة ال ابعـة والثالثـون بعـد املائـة       2016آذاربمـارس   23ق ار اترتـه با يفـا  يف     

 لالحتاد الربملاين الدويل املعقود يف لوساةا،
 إن اجلمعية الرابعة والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل، 
وجــود عــدة اتفاقيــات لليونســكو تــوف  إةــارا  قانونيــا  دوليــا  فعليــا  ةماؤــة  إىل  إذ تشيير 
 الت اا،
ةفالــة تــوفم اةماؤــة الدائمــة مــن التــدمم  ”إىل ورقــة العمــني املعنونــة  وإذ تشيير ضا ييًا 

إجيــاد آليــات  إىل، الــت تــربا اةاجــة “للتــ اا الثقــايف املــادا ولــم املــادا للب ــ ؤة تــدلور الو
 ،(1)لرا الت اا، وت م أؤضا  إىل التحدؤات التسعة ال ئيسية الواردة فيما ؤلي إضافية ةماؤة

 
 الزنا  املسلح وا رلاب  

أن أحوال الزنا  املسلح تقت ن بتدمم ؤكاد ؤكـون ننـهجا  للتـ اا الثقـايف،      إذ تالحظ 
 سواًء ةأض ار ع ضية أو ةتدمم متعمد،

الثقافيـة يف حالـة ن ــوب نـزا  مسـلح )اتفاقيــة     إىل أن اتفاقيـة ااؤـة امللكيــة    وإذ تشير  
(، وب وتوةوليها تنمل بالفعـني علـمح ااؤـة امللكيـة الثقافيـة يف حالـة الـزنا         1954اللاا لعام 

 املسلح وت ّكني جزءا  متّمما  للقانون الدويل ا نساين،
ــمح لــره الصــكو ، و اصــة       وإذ تشييعر  ــدول الــت صــدقص عل ــة عــدد ال باألســل لقل

اين الرا ؤتضـمن أحكامـا  تتعلـا حتدؤـدا  بتـدابم وقائيـة ةماؤـة التـ اا الثقـايف،          الربوتوةول الث
 وتعزؤز لره اةماؤة،

 2-8يفيع أعمال التدمم املتعمد للت اا الثقـايف، وت ـم إىل أن املـادة    بقوة  وإذ تدان 
، من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة تعـّ ف لـرا التـدمم، حتـص مـ وف معينـة       

__________ 

 (1) http://www.ipu.org/conf-f/133/2cmt-DESTEXHE.pdf. 

http://www.ipu.org/conf-f/133/2cmt-DESTEXHE.pdf
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 1954مـــن الربوتوةـــول الثـــاين التفاقيـــة اللـــاا لعـــام  15بأنـــه ج حـــة حـــ ب، وأن املـــادة 
 ج حة، تعتربه

 
 النهب واالجتار لم امل  و  ومتوؤني ا رلاب  

إىل أن النــهب واالجتــار لــم امل ــ و  باألصــناف الثقافيــة واســع االنت ــار يف  إذ تشيير 
من ضعل إةارلا القـانوين أو امل سسـي أو تكـون فيهـا     البلدان الغنية بت اثها األث ا الت تعاين 

ن الربملـاين الـدويل يف مكافحـة    التعـاو  لره األن طة مصـدرا  مهمـا للـد ني، وت ـدد علـمح أ يـة      
س قة الت اا الثقايف وهت ؤبـه واالجتـار بـه، ومكافحـة متوؤـني ا رلـاب، وضـ ورة سـنني القـوان           

 املناسبة ةظ  لره األعمال،
ــم املتحــدة    وإذ تشيير ضا ييًا    ــابع لألم ــن الت ــإ األم ــ ار سل ، (2015) 2199إىل أن ق

والق ارات ذات الصلة األ  ى جمللإ األمن واالحتاد الربملاين الدويل، تن ئ رابطة مباو ة بـ   
 االجتار لم امل  و  بالت اا الثقايف ومتوؤني ا رلاب،  

علمح ض ورة وجود آلية لتوفم اةماؤة الكافية للت اا الثقايف املغمور بامليـاه   وإذ تؤكد 
من النهب املكثل واملمنهج املترر  مبنطا أن أول من ؤكت ل التـ اا الغـاري ؤصـبح تلقائيـا      

 مالكا  له،
 

 السياحة اجلماعية  
وأن السـياحة اجلماعيـة   عامني جرب سياحي ف ؤـد  حثني  بأن الت اا الثقايف اقتناعًا منها 

 حكن أن تكون واعدة للتنمية االقتصادؤة وضارة أؤضا  بت اثنا الثقايف،
ــة     وإذ تشييدد   ــيم التنمي ــا معــاؤم تقي ــيم أصــول التــ اا الثقــايف بتطبي علــمح ضــ ورة تقي

 املستدامة عليه،
أن الســياحة اجلماعيــة حكــن أن تتســبب يف آثــار ســلبية علــمح أجــزاء مــن    وإذ تالحييظ 

 الثقايف موجودة يف مواقع لم مناسبة للتعامني مع لره األعداد الكبمة من الزوار، ت اثنا
إىل الواجب الواقع علمح عاتا السياح بصون ت اثنا امل ـت   وااافظـة عليـه،     وإذ تشر 

ولو ما ؤنبغـي أن ؤسـاعد يف هتي ـة مـ وف للزؤـارة تتـيح لكـني وـهمل تـوقم لـرا التـ اا مـع             
 مه ب كني لم سليم أو لم م اٍت،اة ص علمح جتنب استهدا

إىل أن وجود التواان الضـ ورا بـ  ت ـجيع السـياحة واةفـا  علـمح        وإذ تشر ضا ًا 
 ،”سياحة ونارسات حفظ مستدامة“الت اا الثقايف، لن حكن أن ؤتحقا إال بضمان تنمية 
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 النمو السكاين واةض نة  
أن منـــو الســـكان وت ّةـــزلم ؤقـــودان إىل سياســـات للحضـــ نة  تمـــني أن   إذ تالحيييظ 

 تتسبب يف ا ض ار اجلسيم بالت اا والبي ة اايطة به،
ؤتجـزأ مـن هنـج إمنـائي مسـتدام       ض ورة أن ؤكون التهطـي  املكـاين جـزءا  ال    وإذ ترى 

ســياحة، وبــ  ومتــواان ؤوفــا بــ  التنميــة االقتصــادؤة واالجتماعيــة، وبالــرات فيمــا ؤتصــني بال 
 اةفا  علمح الت اا التارخيي والطبيعي وااؤته،

 
 اؤادة الوعي  

ــ          إذ تسيي    ــة مبكــ ة، وب ــة ع م ؤ ــن م حل ــدءا  م ــ اد ب ــ  األف ــوعي ب ــادة ال ــة اؤ بأ ي
اجملتمعات، بأ ية اةفا  علمح ت اثنا الثقايف، علمح حنو ؤطلا عملية لتحّمـني املسـ ولية عـن منـع     

 ؤهدد ت اثنا الثقايف،التدلور والتدمم الرا 
بقيمــة تطــوؤ  البحــوا العلميــة والدراســات اجلامعيــة العليــا يف ميــدان   إذ تسيي   ضا ييا 

التــ اا اةضــ ا، مــن أجــني تــدرؤب الكــوادر الوةنيــة وإن ــاء قاعــدة بيانــات وــاملة للتــ اا   
اةضــ ا حتــوا يفيــع البيانــات والدراســات ذات الصــلة، مــع بــرل اجلهــود لتوعيــة اجلمهــور    

 الوعي بالت اا اةض ا، وأ يته وض ورة تطوؤ ه، واؤادة
 

 اةفا  علمح الت اا  
علمح ض ورة م اعاة املقتضـيات الـت جيـب أن تسـود يف ا تيـار أسـاليب        تصميمًا منها 

ومواد الت ميم املستعملة، ويف  صوص م لالت األوـهاص الـرؤن توةـني إلـيهم مهمـة القيـام       
صـالح لـه    و ةة ت ميم والتسـبب يف إؤقـا  ضـ ر ال    هبرا العمني وتدرؤبهم، حىت  ال ب  أا

 لت اا أو ألعمال فنية،
للـدور ا جيـاا الـرا حكـن أن ؤ دؤـه حفـظ التـ اا وت ميمـه يف اؤـادة           واعتبارًا منيها  

إدرا  الـــدول لتارخيهـــا ولوؤتـــها، والـــرا حكـــن، مـــن  ـــالل االعتـــ اف بـــالت اا امل ـــت     
فيما ب  ال عوب واالعت اف بالتنو  والك امـة املتسـاوؤة   لإلنسانية، أن ؤهيئ االحت ام املتبادل 

 لثقافات العامل،
 

 العوملة  
أن أحــد آثــار العوملــة لــو تنمــي  وسانســة يفيــع وجــوه التــ اا، ولــو    إذ تييرى ضا ييًا 

 ؤ ّكني بوجه  اص هتدؤدا  لصون الت اا لم املادا، ما
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 تغم املناخ والتلوا  
ارا الطبيعيــة والكــوارا مــن صــنع الب ــ  حكــن أن  بــأن تغــم املنــاخ والكــو إذ تسيي   

 تتسبب يف أث  سليب علمح الت اا الثقايف املادا ولم املادا واملغمور باملياه،
أن تعزؤز اجلهود املبرولـة مـن أجـني ااؤـة التـ اا الطبيعـي والثقـايف الب ـ ا         وإذ ترى  

دامة املتــو مح حتقيقهــا واةفــا  عليــه لــو جــزء مــن الغاؤــات الــواردة يف ألــداف التنميــة املســت  
يف عــام األمــم املتحــدة ( الــت اعتمــدهتا الــدول األعضــاء يف 4-11)الغاؤــة  2030حبلــول عــام 

ب ـأن تغّيـ    األمـم املتحـدة   ، وت ع ب عن رلبتها يف تنفير مـا   االتفـاي عليـه يف مـ مت      2015
 املناخ املنعقد يف بارؤإ،

 
 ت ويحات ا دراج يف قائمة الت اا العاملي  

إىل إمكانية توفم قدر أةرب من اةماؤة لألصناف املعلنـة واملدرجـة يف القـوائم     إذ تشر 
 باعتبارلا من الت اا الوةين، وض ورة ةفالة وعي الدول هلره اةقيقة،

من األ طار امل ت ةة، سـواء ةـان مـدرجا  أو    ض ورة ااؤة الت اا بأس ه  وإذ تؤكد 
 لم مدرج بالقوائم،

ة الت اا الثقايف ةمورد است اتيجي لضمان التنمية املسـتدامة، واقتناعـا   بأ ي وإذ تس   
منها بض ورة إدماج اجلهود املبرولة للحفا  علمح الت اا الثقايف إدماجا  تاما  يف  طـ  التنميـة   

 وسياساهتا وب اسها علمح ةني الص عد،
املنّفــر ملواجهــة لــره التهدؤــدات الــرا اضــطلعص بــه اليونســكو     بالعمــني وإذ ترحيي  

وسائ  اهلي ات واملنظمات الدولية والوةنية وااليـة، فضـال  عـن األوـهاص العـامل  يف ميـدان       
 الت اا الثقايف يف ساليه الطبيعي والقانوين،

ونيـة  إىل أنـه بغيـة جتنـب االادواجيـة، ؤنبغـي أن ت ـكني يفيـع الصـكو  القان         وإذ تشر 
 املتصلة بالت اا ُةالَّ متماسكا بدال من س د وجودلا علمح التوااا،

أن للربملانات سلطات مهمة للقيادة والت  ؤع وال قابة علـمح أعمـال اةكومـة     وإذ ترى 
 يف سبيني التنفير الفعال للتوصيات الواردة أدناه،

 
 الزنا  املسلح وا رلاب  

ــا  يف  حتيييي  - 1  ــبح أة افــ ــام  الــــدول علــــمح أن تصــ ــاا لعــ ــة اللــ  1954 اتفاقيــ
 وب وتوةوليها، حسب االقتضاء، وأن تدرجها يف إةارلا القانوين الوةين؛
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الربملانــات علــمح اعتمــاد ت ــ ؤعات وــاملة تــنمل علــمح تــدابم ةماؤــة     تشيي   - 2 
 امللكية الثقافية يف أحوال الزنا  املسلح والكوارا والطوارئ؛

ام يفيـع أةـ اف الـزنا  املسـلح للملكيـة      إىل الربملانـات أن تكفـني احتـ     تط   - 3 
الثقافية وفقا لقواعد القانون الدويل ا نساين، وا ةار القانوين امُلن أ مبوجب االتفاقية الناممـة  

 للمسائني الثقافية الت صدقص عليها؛
بإن ــاء ايليــات الالامــة لكفالــة املالحقــة القانونيــة املمنهجــة ملــ تكيب   توصيي  - 4 

 اا الثقـايف، وتوصـي أؤضـا  بتع ؤـل أعمـال التـدمم املتعمتـد باعتبارلـا ج حـة          أعمال تدمم التـ 
 2199من نظام روما األساسي وبالتماوـي مـع قـ ار سلـإ األمـن       2-8ح ب، وفقا  للمادة 

 فية، حسب مقتضمح اةال؛، وةرلك مع اتفاقيات جنيل وب وتوةوالهتا ا ضا(2015)
يف لــرا اجملــال أ يــة وضــع إةــار للتعــاون مــع لي ــات ااكمــة اجلنائيــة   تؤكييد - 5 

ــا ؤ ــكني ضــ ورة         ــدول، ولــو م ــ  ال ــاون القضــائي ب ــة وتيســم صــيالة إجــ اءات للتع الدولي
 للمالحقة القضائية ملقت يف أود اجل ائم  طورة؛

ةرب من اجلهـود يف تـدرؤب مـومفي    الربملانات علمح الدعوة لبرل قدر أ تش   - 6 
املتاحل وامل سسـات األ ـ ى الـت ؤ حـتفظ فيهـا بـالت اا الثقـايف حـىت ؤكـون مبسـتطاعهم يف           
أوقات اة ب أو الكوارا الطبيعية أو حاالت الطوارئ الكربى، حتدؤد األولوؤـات والط ائـا   

 الت ت تبع ةماؤتها وصون سالمتها ةمسألة عاجلة؛
الربملانــات إىل الت ــ ؤع ملواجهــة حــاالت الــزنا  املســلح ااتملــة، بعمــني   تييدعو  - 7 

 ج د للموجودات ووضع  طة ةوارئ لتهزؤن أو إ الء الت اا املادا وااؤة الت اا امل ّيد؛
تقتــ ح إدراج ااؤــة املواقــع الثقافيــة والتارخييــة يف عمليــات حفــظ الســالم         - 8 

 املتعددة األة اف؛
 

 لم امل  و  ومتوؤني ا رلابالنهب واالجتار   
، (2)1970الدول إىل أن تصبح أة افا يف اتفاقية اليونسكو الثانيـة لعـام    تدعو - 9 

ــاه لعــام     ــة التــ اا الثقــايف املغمــور باملي ــة ااؤ ــد  2001واتفاقي ــة املعهــد الــدويل لتوحي ، واتفاقي
 ؛(3)لوةين(، ونقني أحكام لره الصكو  إىل إةارلا القانوين ا1995القانون اخلاص )

__________ 

اتفاقية ب أن الوسائني الت تسـتهدم ةظـ  ومنـع اسـتماد وتصـدؤ  ونقـني ملكيـة املمتلكـات الثقافيـة بطـ ي لـم             (2) 
 (.1970) م  وعة

القــانون اخلــاص املتعلقــة باملمتلكــات الثقافيــة املســ وقة أو املصــدرة بطــ ي لــم    اتفاقيــة املعهــد الــدويل لتوحيــد   (3) 
 (.1995) م  وعة
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ــأن تضــمن التوصيي   - 10  ربملانــات احتفــا  الــدول بقــوائم جــ د جلميــع عناصــ     ب
التــ اا املهّمــة مبعنالــا الواســع، وأن تســجني سمــني موجــودات اجلــ د علــمح املــاؤك وفيش وبأو  

 األق اص املضغوةة وأن حتتفظ بعدة ن سخ م ّمنة منها؛
ــرا اجلــ د، هتي    توصيي  ضا ييًا   - 11  ــمح أســاس ل ــأن جيــ ا عل ــة األحــوال  جــ اء   ب  

 دراسات دورؤة وةفالة إمكانية متابعة وكاوى النهب؛
الربملانــات إىل إن ــاء لي ــة وةنيــة ملكافحــة االجتــار يف امللكيــة الثقافيــة،  تييدعو  - 12 

 وأن تتسع والؤتها لت مني النهب دا ني اةدود الوةنية للبلدان ويف أعايل البحار؛
د ســجالت لتجــار األعمــال الفنيــة    مــن ةــني ب ملــان أن ؤكفــني تعّهــ     تط يي  - 13 

 اات ف ، جي ا فيها حتدؤد أصني األصناف الت ؤقومون ب  ائها؛
الربملانات علمح التوصية ببرل ةافة اجلهود الضـ ورؤة، مبـا يف ذلـك     حت  بقوة - 14 

إن ــاء وــ ةة ووحــدات يف ةيــة  اصــة، ؤنــاس هبــا مكافحــة ســ قة املمتلكــات الثقافيــة وقمــع  
 االجتار لم امل  و  هبا؛

الربملانات علمح دعم يفيع مبادرات التعاون الثنائي أو الدويل يف سـبيني   تش   - 15 
  بول ومنظمة اجلمار  العاملية؛التعاون مع ا نت

 2199الربملانات علـمح دعـم التنفيـر الفعـال لقـ ار سلـإ األمـن         تش   ضا ًا - 16 
 الرا ؤقيم رواب  ب  االجتار لم امل  و  باألصناف الثقافية ومتوؤني ا رلاب؛ (2015)

ملانات إىل اعتماد ت  ؤع أو آليات إدارؤة تتماومح مـع األداة العمليـة   الربتدعو  - 17 
الـت   “الثقافيـة الـت ت عـ ل للبيـع علـمح ا نت نـص      األصـناف  إجـ اءات أساسـية ب ـأن    ”املعنونة 

 صالتها اليونسكو بالتعاون مع ا نت بول وسلإ املتاحل الدويل؛
بـأن تقـوم الربملانـات، وبــاأل مل يف البلـدان املسـتوردة، بـدعم إن ــاء        توصي   - 18 

نظام لل صد ؤكون علمح صلة حب ةـة امللكيـة الثقافيـة وؤ ـمني نظامـا  ل ـهادات التصـدؤ ، ؤ عـد         
 ج حة جنائية بدوهنا نقني ملكية ثقافية  ارج بلد املن أ أو نقلها إىل بلد آ  ؛

ةظ  الواردات يف حالـة تعـّ ل تـ اا دولـة      باتاذ تدابم عاجلة توص  ضا ًا - 19 
 ة ف لتهدؤدات  طمة بالنهب املكثل للمواد األث ؤة وا ثنولوجية؛
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 السياحة اجلماعية    
ــوىل تنظــيم      تييدعو - 20  ــات إىل اتــاذ ا جــ اءات املالئمــة لتأســيإ نظــام ؤت الربملان

 ا قبلـها حتدؤـد ةبيعـة    أعداد السياح، باستهدام حصمل ؤومية للزؤارة ضمن فت ات امنية، جي
 الت اا الثقايف الرا ؤطّبا عليه لرا النظام؛

علمح القيام ب كني أةث  منهجية بإن اء حميطات اائيـة مـن أجـني منـع      تش   - 21 
 وقو  الض ر الدائم أو الطوؤني األجني للت اا املادا والثقايف والبي ي للبلد؛

د مــن عــدد األوــهاص الــرؤن  الربملانــات أن تنظــ  يف إمكانيــة اةــ  إىلتط يي   - 22 
ــة        ــ اا وصــون نوعي ــة الت ــادا ، مــن أجــني ااؤ ــ  ارتي ــع األةث ــة واملواق ــاحل الوةني ــزورون املت ؤ

 الزؤارات؛
الربملانات إىل الد ول يف م اورات مـع سـلطات املتـاحل والسـلطات     تدعو  - 23 

ــداف          ــو ي األل ــمح ت ــدم اقتصــارلا عل ــن ع ــايف للتأةــد م ــ اا الثق ــن الت  األ ــ ى املســ ولة ع
االقتصادؤة وأهنا أؤضا  تبرل قصارالا لضمان جودة الزؤارات وااؤـة األصـناف واؤـادة الـوعي     

 بالت اا الثقايف املع ول؛
الربملانــات إىل وضـع سياســة ومبــادئ توجيهيـة للتنميــة الســياحية    تيدعو ضا يياً  - 24 

ومنـها   أؤضا  مسألة ح اسةبو ةة السياحة ضـمن مسـائني أ ـ ى،    املستدامة، تدرس يف سياقها
 علمح وجه اخلصوص التدرؤب اللغوا؛

 
 النمو السكاين واةض نة  

الربملانــات إىل التصــميم علــمح إجــ اء تقييمــات لألثــ  علــمح حنــو   تييدعو كيي ل  - 25 
منتظم يف بلداهنا، حيثمـا تتسـبب امل ـارؤع يف تغـيم البي ـة اايطـة بـالت اا الثقـايف، وأن تعتمـد          

حمي  اائي حول أوـد املعـامل جـربا ، وإن ـاء منـاةا حمميـة       أحكاما  ت  ؤعية هتدف إىل إن اء 
 يف األحياء الت تتميز بطابعها التارخيي أو اجلمايل الف ؤد؛

الربملانات للسعي إىل ةفالة احت ام الت اا الثقايف واؤـادة االعتـ اف بـه     تدعو - 26 
 يف اجملتمع، ويف النظم والسياسات التعليمية ذات الصلة؛

 
 ياؤادة الوع  

ببــرل اجلهــود لزؤــادة الــوعي بتــوقم التــ اا وااؤتــه يف املنــالج   توصيي  بقييوة - 27 
 الدراسية وب امج التدرؤب العسك ا؛
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ــام      تييدعو - 28  ــوعي، ةأؤ ــة لن ــ  ال ــات إىل ت ــجيع تنظــيم املناســبات العام الربملان
يل للمعـامل  الت اا، وت جيع يفيع املبادرات العامة واخلاصـة الـت ت ـكني جـزءا  مـن اليـوم الـدو       

 ؛نيسانبأب ؤني 18واملواقع األث ؤة، املك س للت اا العاملي يف ؤوم 
الربملانات علـمح صـيالة واعتمـاد  طـ  إعالميـة وةنيـة ب ـأن التـ اا          تش   - 29 

 التارخيي، ت مني أن طة تدرؤبية وإعالمية؛
الربملانات إىل اؤادة م ارةة املواةن  يف عملية إدارة الت اا علـمح حنـو    تدعو - 30 

 ؤتماومح مع است اتيجية اتفاقية سلإ أوروبا ا ةارؤة ب أن قيمة الت اا الثقايف للمجتمع؛
ــة      تط يي  - 31  ــة يف حال ــع واةماؤ ــدابم املن ــر ت ــمح تنفي ــات أن تصــمم عل إىل الربملان

مـع التــدابم الـت تســتهدف تـ ميم وبأو إصــالح املمتلكــات    تعـّ ل التــ اا للهطـ ، بــالتوااا   
 الثقافية؛
الربملانــات إىل التأةــد مــن إتاحــة املعلومــات األساســية للمــواةن  عــن    تييدعو - 32 

 الت اا الثقايف املادا ولم املادا واملغمور باملياه املوجود يف بلداهنم؛
 

 اةفا  علمح الت اا  
تبــرل ةــني مــا بوســعها لتــدعيم وتنظــيم التــدرؤب  الربملانــات علــمح أن  تشيي   - 33 

رفيع املستوى ب أن ااافظة علمح الت اا الثقايف وااؤته يف يفيـع أوـكاله، وأن ت سـهني أن ـطة     
 بناء القدرات من أجني صونه؛

 يف بلداهنا؛ الربملانات أؤضا  علمح أن تعزا الصيانة الدورؤة للت اا تش   - 34 
ماد ت  ؤع ةماؤة املعـامل التارخييـة واملبـاين األوـد     الدول أؤضا علمح اعت تش   - 35 

جاذبية من الناحية التارخيية أو املعمارؤة؛ وؤنبغي أن ؤ هِضـع لـرا الت ـ ؤع إاالـة لـره املعـامل أو       
املبـاين أو نقلـها أو ت ميمهـا  ذن مـن السـلطات املســ ولة عـن ااؤـة املعـامل التارخييـة؛ وؤنبغــي          

ــناد ا دارة   ــني إس ــا     أؤضــا أن ؤكف ــدؤن مبوجــب م ــي  معتم ــني إىل فن ــن   ال ــاملة للعم ــه م  وان
مهــارات؛ وؤــتع  أن ؤــأذن للســلطة ا دارؤــة بــإلزام حــائزا لــره املمتلكــات بتنفيــر األعمــال   

 الض ورؤة للمحافظة علمح امَلعنيَلم، مقابني م ارةة الدولة يف تكاليل الت ميم؛
ــي      تيييدعو - 36  ــدرؤب التقنـ ــوؤ  تـ ــادة تطـ ــات إىل اؤـ ــدان  الربملانـ ــرباء يف ميـ  واخلـ
األصــول املادؤــة ولــم املادؤــة املكوانــة للتــ اا الثقــايف وت ميمهــا، وت ــجيع الــربامج           حفــظ

والزمـاالت واملنتـدؤات الدوليــة مـن أجــني تبـادل املعــارف ومناق ـة املســائني املواضـيعية املتصــلة       
 بالت اا الثقايف؛



 A/70/893/Rev.1 

 

10/11 16-13635 

 

ع التــ ميم ةــبمة النطــاي الربملانــات إىل التأةــد مــن تلقــي م ــارؤ  تييدعو ضا ييًا - 37 
ــة       ــك املنظمــات اةكومي ــدولي ، مبــا يف ذل ــوةني  وال الــدعم التلقــائي مــن وــبكات اخلــرباء ال
وامل سسات التعليمية والبحثية والقطا  اخلاص، حىت ؤتسـ  إجـ اء التقيـيم باالسـتعانة بأفضـني      

 األساليب املتاحة؛
 

 تغم املناخ والتلوا  
مع اخلرباء، مبا يف ذلـك مـع املتهصصـ  يف التـ اا     بإج اء م اورات  توص  - 38 

الثقايف وتقنيات البناء التقليدؤة، حىت ؤتس  التهطي  ملواجهة تغـم املنـاخ وآثـاره علـمح التـ اا      
 الثقايف، مع إدراج املعارف واألساليب التقليدؤة يف  ط  اةفظ؛

أن امل ـاورات  بأن تقوم الربملانات مبـا لـو ضـ ورا للتأةـد مـن       توص  ضا ًا - 39 
ب أن أث  تغم املناخ علمح امللكية الثقافية تأ ر بعـ  االعتبـار أؤضـا العوامـني اخلارجيـة امل تبطـة       

 بنم  اةياة، ةالتلوا الرا ؤضاعل من ايثار األولية وال حكن من مث جتالله؛
علمح إعداد تقييمات للت اا الوةين املسجني واأل طار ااتملة النايفـة   تش   - 40 

 تغم املناخ، من أجني اتاذ التدابم الت حتد منها؛ عن
ــع       تييدعو - 41  ــع أحنــاء العــامل مــن أجــني من ــوعي يف يفي ــادة ال ــز أن ــطة اؤ إىل تعزؤ

 املمارسات البي ية الضارة وتفيل آثار التغم املنا ي وااؤة الت اا؛
 

 ت ويحات ا دراج بقائمة الت اا العاملي  
إىل اؤادة وعي السلطات يف ةـني بلـد باملصـاحمل ااتملـة     اجلهود ال امية  تش   - 42 

الــت تت تــب علــمح تســجيني عناصــ  مــن التــ اا الثقــايف املوجــود دا ــني حــدودلا علــمح قائمــة     
اليونسكو للت اا العـاملي، وأن تـدرج مـن مث يف قوائمهـا امل قتـة أملـاء املمتلكـات الـت تعتربلـا          

 قيمة عاملية متميزة؛من الت اا الثقايف وبأو الطبيعي املنطوا علمح 
الربملانات علمح برل ةني ما بوسعها  ج اء تقييم لتحدؤد مـا إذا ةانـص    حت  - 43 

بعض عناص  الت اا حباجـة إىل مسـتوى أعلـمح مـن اةماؤـة، وفقـا  للربوتوةـول الثـاين التفاقيـة          
 ؛1954اللاا لعام 
ماؤـة التـ اا   الدول علمح أن تصـبح أة افـا يف اتفاقيـة اليونسـكو ة     حت  بقوة - 44 

( 2005(، واتفاقيــة ااؤــة وتعزؤــز تنــو  أوــكال التعــبم الثقــايف ) 2003الثقــايف لــم املــادا )
حــىت تــتمكن مــن إمتــام اســتكمال سموعــة الصــكو  الدوليــة املعيارؤــة املكّ ســة ةماؤــة التــ اا 

 والتنو  الثقافي ؛
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 ى بتزوؤـدلا،  بأن ت جع الربملانات حكوماهتا علمح دعم البلدان األ ـ  توص  - 45 
بـه،   عند االقتضاء، باملساعدة يف التدرؤب علمح أ ية اةفا  علمح امللكية الثقافية واؤادة الـوعي 

ويف اخلطوات الت ؤتع  اتاذلـا فيمـا ؤتعلـا باليونسـكو، وتبـادل املمارسـات الفضـلمح املتصـلة         
 حبماؤة امللكية الثقافية؛

بأن ترّة  الربملانات حكوماهتا بأن تسجيني امللكيـة الثقافيـة علـمح     توص  ضا ًا - 46 
قائمة اليونسكو جيب أن ؤكون مدفوعا مبعاؤم موضـوعية وأن ؤقتصـ  علـمح األصـول الـت متثـني       
أ يــة ت اثيــة حقيقيــة وعامليــة دون االن ــغال بــأا تــواان جغــ ايف للممتلكــات بــ  البلــدان أو   

ــية،   ــارات سياسـ ــارات أو أا اعتبـ ــيع       القـ ــد ؤضـ ــة وقـ ــة ال هنائيـ ــبح القائمـ ــك تصـ ــدون ذلـ فبـ
 األصلي. ل ضها
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 الدورة السبعون
 األعمالمن جدول  124و  108البندان 

 التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل
 ةـــالتفاعل بني األمم املتحدة والربملانات الوطني

    واالحتاد الربملاين الدويل
مــن موجهــة إىل األمــني العــا   2016نيســانبربرؤل  20مــرةرة وــفوؤة م ر ــة   

 ئمة لبنغالدؤش لدى األمم املتحدةالبعثة الدا
  

ــة   ــدى ا    هتــدا البعث ــنغالدؤش اللــعبية ل ــة ب ــا إىل  الدائمــة جلمهورؤ ــم املتحــدة حتياهت ألم
رن  فهالـر  ة االحتاد الربملـاين الـدويل، ؤ  جملس إدار ةرئيس تهابنغالدؤش بصف باسمالعا ، و األمني

اإلرهــابض وــرورة زعاؤــا التعــاون العــامل  خل مواجهــة ا  ــر ”نــ ا القــرار املعنــون  حتيــل إليــ 
آذاربمـار    23 و ؤـ  بتوافـ  ارراء  زـ  ، الـرا اذر “الدميقراطيـة وققـوا اإلنسـان   الرا ؤهـدد  

، الـ  عققـدت خل لوسـاةا    اجلمعية الرابعة والثالثـون بعـد املائـة لالحتـاد الربملـاين الـدويل       2016
 )انظر املرف (.

 ا وثيقة مـن وثـائ   باعتبارمه ومرفقها وزرجو البعثة الدائمة زعميم هره املرةرة اللفوؤة 
 من جدول األعمال. 124و  108اجلمعية العامة، خل إطار البندؤن 
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املوجهــة إىل األمــني  2016نيســانبربرؤل  20مرفــ  املــرةرة اللــفوؤة امل ر ــة    
 العا  من البعثة الدائمة لبنغالدؤش لدى األمم املتحدة

 
 ]األصلض باإلنكلياؤة والفرنسية[

 
ــامل       ــاون العـ ــا التعـ ــرورة زعاؤـ ــابض وـ ــدد   اإلرهـ ــرا ؤهـ ــر الـ ــة ا  ـ خل مواجهـ

 الدميقراطية وققوا اإلنسان
 

ــرا اذر    ــرار الـ ــ القـ ــ  ارراء زـ ــ بتوافـ ــار   23 و ؤـ ــة   2016آذاربمـ ــة الرابعـ اجلمعيـ
 ، ال  عققدت خل لوساةاوالثالثون بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل

 
 ،ال ويل بع  اامئةة لالاحئ  اللرامئي نيإن اجلمعية الرابعة والثالث 
اذرها ةل من اجلمعية العامة وجملس األمن التـابعني لممـم   ال   إىل القرارات إذ تشري 
 1624و  (2001) 1373جملس األمـن   اتبلأن مكافحة اإلرهاب، وال سيما قرار املتحدة

 (2015) 2199و  (2014) 2178و  (2014) 2170و  (2013) 2129 و (2005)
بلـأن   2006رؤلولبسـبتمرب   8املـ ر    288ب60قرار اجلمعية العامـة  و، (2015) 2253 و

ــة ملكافحــة اإلرهــاب  اســترازيةية األ ــة  مــم املتحــدة العاملي ــرارات املتابع ــ   الو  ــة  ،وق عمــل ملن
قـرارات االحتـاد الربملـاين     وةـرل  إىل ، األمني العا  لممم املتحدةال  ووعها  الت رف العنيف
ــة ال( و)نوســا دوا، بــايل سادســة علــرةا اجلمعيــة الهتالــدويل الــ  اذــر   ثانيــة والعلــروناجلمعي

ة وـرور ز ةـد ةلـها   والـ   (، 2015 ،هـانوا ) نوة والثالثنياثالواجلمعية  (2010)بانكوك، 
 ،التعاون خل جمال مكافحة اإلرهاب

إىل القــرارات الــ  اذــرها جملــس األمــن التــاب  لممــم املتحــدة بلــأن   وإذ تشريريري ضا ريريًئ 
ــرا ؤ (2015) 2242املــررة والســال  واألمــن، وال ســيما القــرار    ــ ف رقــال ــأن اإلرهــاب  ” ي ب

إلنســـان الواجبـــة للنســـاء علـــى ققـــوا ا متباؤنـــًا فـــان رثـــرًاوالت ـــرف املصـــحوب بـــالعنف  لِّ
 ،“اإلرهـاب  ةوسـيلة مـن وسـائل   ” رعمال العنـف اجلنسـ  واجلنسـاين   استخدا  بو “والفتيات

وزــدعو إىل اؤــادة ملــارةة املــررة خل العمليــات املتعــددة األطــراف املتعلقــة  كافحــة اإلرهــاب   
 ،ومكافحة الت رف العنيف

الرئيس  هو املسامهة خل صون السلم واألمن الـدوليني   هارن هدف وإذ تؤك  من ج ا  
افحـة اإلرهـاب   ملك ةتخـر املتـدابري  ال زكـون ةـل  رن  علـى  دإذ زلـد و ،مليثاا األمم املتحدة وفقًا
العهـد   مـ   القانون الدويل حلقوا اإلنسـان، وااصـة  ول  امليثاا والقانون الدويل ذ ة م فقاتوم

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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، اإلنسـاين  الدويل ا اص باحلقوا املدنية والسياسية، وقانون الالجئني الدويل والقانون الـدويل 
 ،قسب االقتضاء

 ،ى الصعيد الدويللإلرهاب عل عد  وجود زعرؤف متف  علي  عامليًا تالحظإذ و 
ــ  رن      وإذ تريرير   ــ  رن هــره الفةــوة ال ؤنبغ ــة  زمــ  ذل العمــل  حتــول دونكــون عقب

 رن وـرؤ ة  ،مكافحة األنل ة واملنظمات اإلرهابية لخل سبي املتضافر من جانب اجملتم  الدويل
ة فقـ اومتمعمـال اإلرهابيـة   لالدول قوانني وطنية زتضمن زعـارؤف واوـحة ودقيقـة     زكون لدى

دوليــة ملكافحــة اإلرهــاب علــى النحــو الربوزوةــوالت الزفاقيــات والخل ا الــواردة لتعــارؤفا مــ 
 ،على زل  األفعال بعاِقرن زالرا اعتمده جملس األمن التاب  لممم املتحدة، و

ــدويل خل  ضا ريريًئ وإذ تريرير   ــاون ال ــرارات مــ   مكافحــة اإلرهــاب  لــياً  جمــال رن التع ق
 كــون فعــاال  ؤال ميكــن رن  التــابعني لممــم املتحــدة   مــن اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن     ةــل

ــة إىل منــ  اإلرهــاب   جمموعــإال إذا اعتمــدت الربملانــات  ة مــن التــدابري التلــرؤعية واملاليــة الرامي
 ،الدعاؤة اإلرهابية وةرل ، هاوجترمي األعمال اإلرهابية و ةيد

ألعمـال  ا مـرزك  حماةمـة   مـن  نرن  كِّـ  رؤضـاً  بـأن زلـ  التـدابري ؤنبغـ      منريائ  واقتنئعًئ 
ومنـ  حترةـات املقـازلني اإلرهـابيني األجانـب، ورصـد        هم،دؤوم ؤ  معهم اإلرهابية واملتواطئني

ــة   وســائل  وؤــل املنظمــات   وق ــ  ،رنلــ ة األوــخاص امللــتب  خل وــلوعهم خل رنلــ ة إرهابي
 ،اإلرهابية
املنظمـة عـرب الوطنيـة    بـني اإلرهـاب واجلرميـة     ةتملـ حملا مـن العالقـة   وإذ اسئورهئ القلق 

االجتـار  و ،واالجتار باألسلحة ،واالجتار باملخدرات ،واألنل ة غري امللروعة مثل زاوؤر الوثائ 
ــة، وملــ     ،بالبلــر ــة، وبيــ  الق ــ  األثرؤ ب املــوارد واالســتغالل اجلنســ ، وملــب املواقــ  التار ي
 ،وغسل األموال ،ال بيعية
ــد اســتخدا   مــن وإذ اسريريئورهئ القلريريق ضا ريريئً   ــة   زااؤ ــات لاملنظمــات اإلرهابي تكنولوجي

 لمـن رجـ  املعلومات واالزصاالت،  ا خل ذل  وبكة اإلنترنت ووبكات التواصـل االجتمـاع    
 تها،ونلر دعاؤ هالهةمات وزنفيرلزبادل املعلومات والتخ يط 

على ورورة اذـاذ التـدابري الراميـة إىل القضـاء علـى الظـروف الـ  زفضـ           ش  توإذ  
ــرا إىل انتلــار اإلرهــاب،  ــدرة ا ــدمات      وجــد جــرور ز ال ــر ون ــل الفق بعضــ  خل اجملتمــ ، مث

وةلُّهـا   واللـعور بـالظلم،   تمـ  اجمل خل واإلقصاء انعدا  املساواةاألساسية والتمييا بني اجلنسني و
 مـن  ، وال سـيما   صـفوفها ـــ النا  ف دــة لتةنيــصبا ة ــلمنظمات اإلرهابية التربلر ــزوف ورــرم

 ،بني اللباب
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  ــر خل احلســبان ووــ  األطفــال، و اصــة خل   رن ؤ وجــوبعلــى  وإذ تشريري   ضا ريريًئ 
التنمية وققوا ال فل، على النحـو املنصـوص    رومنظمن  نظر إلي  دائمًاورن ؤق ،سياا اإلرهاب

 علي  خل ازفاقية األمم املتحدة حلقوا ال فل،
منــ   رن زســاعد علــى حرجَّ  ؤــرن زنفيــر التــدابري االجتماعيــة والتعليميــة الــ  رىزــوإذ  
إملـاء  علـى  رو  - اإلرهـاب  حنواألفراد  ليؤستما ميكن رن رسلوك املت رف الوروب الظهور 

 ،ال غىن عن  خل مكافحة اإلرهاب مٌرر - ل ز سلوكوروب ال
 ةالعامليـ  خل قوائمهـا األمـم املتحـدة   تـهم  من رن األفراد الـرؤن ردرج  وإذ اسئورهئ القلق 

ــؤ رملــم الم الــدول األعضــاء خل األمــم املتحــدة و هاةمحتــ بوصــفهم إرهــابيني ال ــ وناال ن وجيول
 ؤة،قراكل ب األرض
ــ هتيريري  - 1  ــة     إاألفراد ب ــدؤ  والثقاف ــرال ال ــدؤن والت ــن اســتخدا  ال ــاع ع ىل االمتن
 ؛مل الدؤ  والثقاخلالتحا   ؤ ج ج نارلرهابية، ألن ذاإلعمال األالرزكاب 
ؤسـعى  و ،  منـ  الت ـرف ومكافحـة اإلرهـاب    ورؤإىل إقامة قوار ثقاخل  ت عو - 2 

ــ  الإىل  ــة اســتناداً   افكــرالتواف ــات املختلف ــني الثقاف ــر ب ــة  ؤىإىل ال ــة والثقافي ــرة الفكرؤ ، املتبص 
 ؛امية إىل مكافحة الت رف واإلرهابوومان زنسي  اجلهود العاملية الر

إجـراءات  ذـاذ   ةـد احلاجـة إىل ا  زالتسـامح واالعتـدال و   بـ  إىل  ضا ًئ عو ت - 3 
وزــوفري  ،زلـرؤعية وزنفيرؤــة ملكافحـة الكراهيــة وــد األقليـات اإلثنيــة والدؤنيــة خل  يـ  البلــدان    

 ؛ب للكتب املقدسة والرموا الدؤنيةاالقترا  الواج وةرل احلماؤة الالامة ألماةن العبادة، 
ــا التعـــاون الـــدويل وز   شريريري  ت - 4  ــة امل لقـــة إىل زعاؤـ ــادل لـــةيعلـــى احلاجـ   زبـ

ــات  ــني املعلومــ ــبــ ــ  ،اتالربملانــ ــ      وذلــ ــاب وزفكيــ ــال لإلرهــ ــدا الفعــ ــل التصــ ــن رجــ مــ
 اإلرهابية؛ اللبكات
ــ  ا    احريري  - 5  ــدابري ملن ــاد ز ــى اعتم ــات عل ــال    رزكــابالربملان ــن األعم ــوع م را ن

 ؛، بصرف النظر عن الدواف   وؤل ور ل  التخ يط ور را دولة اإلرهابية ود
 األهليــة ومبــادرات بــادراتاملإىل  وؤــل الــربامج التعليميــة، فضــال عــن    عوتريري - 6 

ن لحيلولــة دول صــمَّمةامل - كــني اللــباب والنســاء  ة خلفيــدال ســيما زلــ  امل -اجملتمــ  املــدين 
 ،األعمـال اإلرهابيـة  ىل امللـارةة خل  إاألفراد بـ  دا ؤا ميكن رن رالسلوك املت رف ال اةتساب

 ؛ازناإىل املساعدة على بناء ثقافة التسامح والسال  خل جمتمع ال  هتدف رؤضًازل  و
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إىل  ةدفـــااهل ،ضـــادامل ـــاب ا  التمـــعـــرف حإىل  وؤـــل مـــا ؤق  عو ضا ريريريًئتريريري - 7 
ــا خل ذلـــ    ــة،  ـ ــة املنظمـــات اإلرهابيـ ــاع    علـــى التصـــدا لدعاؤـ ــبكات التواصـــل االجتمـ وـ

 ؛خل املدار  وامل سسات الدؤنيةل  واإلنترنت وةر
م  ا ـدمات بـأن ؤتحلـوا بـرو      الربملانـات علـى رن ز الـب مقـد      اح  بش ة - 8 

املس ولية خل ما ؤتابعون  من ملج خل التعامل م  رةـرب منـرب لالزصـاالت خل عصـرنا، ورن ؤقيساـروا      
طابعهــا اإلجرامــ  إىل إجــراءات اإلوــعار باحملتوؤــات وإاالتــها، ورن تيلــوا احملتوؤــات الواوــح   

وةــاالت إنفــاذ القــانون عنــدما جيــدر ذلــ  وبعــد دراســة املســائل القانونيــة دراســًة زســتند إىل   
 معاؤري سيادة القانون، مما ؤتيح املالققة اجلنائية الفعالة؛

الربملانات على زبادل املعلومات عن املمارسـات اجليـدة واملعـارف     اح  ضا ًئ - 9 
واء على سـبيل االسـتباا قـت ؤتسـىن مكافحـة ز ـرف بعـد األفـراد مـن          القانونية والتقنية، س

 السكان، رو على سبيل ردا الفعل قت ميكن محل املت رفني على نبر الت رف؛
بصــياغة التلـرؤعات اجلنائيــة املتعلقـة باألعمــال رو األنلـ ة اإلرهابيــة     توصري   - 10 

مكافحــة  جمــال ســي  الــدويل خل بووــو  ودقــة  ــا ؤكفــل فعاليــة اإلجــراءات القانونيــة والتن      
اإلرهاب، وز ةد ورورة ةفالة إعمـال احلقـوا األساسـية ومبـادن اإلنصـاف خل اإلجـراءات       

ؤـة التنقــل، وقرؤــة  مــا ؤتعلــ  حر  اجلنائيـة علــى رســا  مراعـاة األصــول القانونيــة، وال سـيما خل   
صـــة، واحلـــ  خل واملعتقـــد، واحلماؤـــة مـــن االعتقـــال التعســـف ، واحلـــ  خل احليـــاة ا ا الضـــمري
 الرباءة؛ افتراض
ال اإلرهابيـة علـى   ـــ ة باألعمـــ ات اجلنائية املتعلقــ  التلرؤعــبت بي ًئتوص  ضا  - 11 

ر علــــى حنــــو ؤأ ــــر خل االعتبــــار قابليتــــهم إىل رن ؤنصــــلح قــــاهلم، وال ســــيما عنــــد  صَّــــالُق
 العقوبات؛ فرض

عمـال اإلرهابيـة، قسـب    اجلمعية إىل الربملانـات رال زكتفـ  بتةـرمي األ    تطل  - 12 
ــ  رن جتــرا  رؤضــا          ــل ؤنبغ ــم املتحــدة، ب ــاب  لمم ــن الت ــس األم ــرارات جمل ــوارد خل ق ــف ال التعرؤ
التخ يط الرزكاب هره األعمال والتخ يط للمساعدة فيها رو زيسريها سواء بالفعـل رو بعـد    

ــب إليهــا رؤضــاً   ــة القضــائي    الفعــل؛ وز ل ــا باملالقق ــاا  إم ــهمني رن زضــمان زلــرؤعاهتا اإلل ة للمت
 بارزكاب رعمال رو رنل ة إرهابية رو زسليمهم ليقالققوا قضائيًا؛

رن  مـن الضـرورا رؤضـًا جتـرمي جتنيـد اإلرهـابيني ورنصـارهم وزدرؤبـهم،          تر  - 13 
والتحـــرؤد علـــى ارزكـــاب األعمـــال اإلرهابيـــة، ال ســـيما عـــن طرؤـــ  التةمعـــات احلاوـــدة  

رو عن طرؤـ  اسـتخدا  اإلنترنـت بصـفة رعـم، مـ         ةوبكات التواصل االجتماع  االفتراوي رو
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، واأل ـر خل االعتبـار علـى    ا  ـر احلرص خل الوقت نفس  على رن زتناسب التدابري املتخرة م  
 ؤة التعبري وققوا اإلنسان؛ا صوص رؤة حماوالت لإل الل حر 

قـــ  إىل الربملانـــات رن جتـــرا  زعماـــد إقامـــة رو صـــيانة رو استضـــافة املوا تطلريريري  - 14 
ــ   ــ  زتعماــد بصــورة مباوــرة رو غــري مباوــرة دعــم      ثبــتاللــبكية ال ــة، وال رملــا مواقــ  إرهابي

ــائ  رو الــربامج ذات ال ــاب  اإلرهــا   ــدف      ــة؛ ورن جتــرا  زعماــد زاؤــل الوث األنلــ ة اإلرهابي
 ارزكاب جرائم إرهابية؛

  ـارا الـبالد   إىل الربملانات رن جترا  السـفر رو حماولـة السـفر إىل    تطل  ضا ًئ - 15 
ــة ارزكــاب عمــل إرهــا  رو املســاعدة     ــىبغي ــ  صــلة     عل ــدرؤب ل ــ ، رو للملــارةة خل ز ارزكاب

باإلرهـــاب رو لتقدميـــ  رو زلقويـــ ، رو لتيســـري زنقـــل املقـــازلني اإلرهـــابيني، رو لتةنيـــد املقـــازلني   
 زدرؤبهم؛ علىاإلرهابيني، رو لتدرؤب اإلرهابيني رو املساعدة 

حدؤـد التـدابري القانونيـة الالامـة لوقـف مـنح االسـتحقاقات        بت توص  بإحلريئ   - 16 
 ااالجتماعية لمفراد الـرؤن سـافروا إىل  ـارا الـبالد ليـدعموا املقـازلني اإلرهـابيني رو ليقصـبحو        

 مقازلني إرهابيني؛
إىل الربملانات رن زأذن للسل ات املختصة املسـ ولة عـن منـ  ارزكـاب      تطل  - 17 

ــة رو اجلـــ  ــرائم اإلرهابيـ ــا   اجلـ ــها رو التحقيـــ  فيهـ ــن الكلـــف عنـ ــرية رو املســـ ولة عـ رائم ا  ـ
ها بأن جتم  البيانات عن املسافرؤن على منت ا  ـو  اجلوؤـة قبـل    رزكبياملالققة القضائية مل رو

ســفرهم، ورن زقلــا  وــرةات ال ــريان ووةــالء الســفر بــأن ؤقــدموا املعلومــات عــن املســافرؤن   
 فرهم؛ووثائ  سفرهم خل وكل إلكتروين قبل س

إىل الربملانات رن زسمح للسل ات اإلدارؤة  صادرة وثـائ  سـفر    تطل  ضا ًئ - 18 
ــائ         ــ  رو مصــادرة جــوااات ســفرهم رو وث ــ  ســحب رو زعلي ــن طرؤ ــابيني )ع ــازلني اإلره املق

ر( رو رن زسمح بأا زـدبري ؤقمكوـن مـن إلغـاء زرزيبـات سـفرهم       سفرهم م قتًا،  ا خل ذل  القصا
 على وج  السرعة؛

إىل الربملانـات رن زـأذن باذـاذ زـدابري لـربط النظـا  اإللكتـروين         تطل  كذلك - 19 
ــة لالزصــاالت اللــرطية )     ــة العاملي ــوط  باملنظوم ــن ال ــات  I-24/7احلكــوم  لمم ( وبقواعــد بيان

 املنظمة الدولية لللرطة اجلنائية )اإلنتربول(، ورن ذص  األموال الالامة للقيا  برل ؛
زلرؤعاهتا  دف من  زاوؤـد املقـازلني اإلرهـابيني     ةراجعمالربملانات إىل ب ي هت - 20 

 بأا معونة مالية رو وكل من روكال الدعم، ورن جترا   وؤل اإلرهاب؛
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خل هرا الصدد بأن ؤن ا القانون رواًل علـى إمكانيـة اإلسـراع بتةميـد      توص  - 21 
ــتخ    ــ  اسـ ــتخدمة رو املامـ ــرفية املسـ ــابات املصـ ــول واحلسـ ــابيني  األصـ ــرف اإلرهـ ــن طـ دامها مـ

ــاً    رو ــن  ثاني ــدعموملم؛ ورن ؤ ــواطئني معهــم رو مــن ؤ ــل رو  ــ     املت ــة قظــر حتوؤ ــى إمكاني عل
األمــوال الــ  ؤقصــد  ــا مســاعدة املقــازلني اإلرهــابيني رو املتــواطئني معهــم رو مــن ؤــدعموملم     

إمكانيــة زيســري علــى  املنظمــات اإلرهابيــة بصــورة مباوــرة رو غــري مباوــرة؛ ورن ؤــن  ثالثــاً  رو
زبادل املعلومات عن املعامالت املالية وانتقال األمـوال بـني الـدول، ب ـرا منـها بروزوةـوالت       

ُرقيمــت مــن  الــ  زبــادل البيانــات الــ  رقامتــها إمــا منظمــات دوليــة معتــرف  ــا ةــاإلنتربول رو
  الل ازفاقات ثنائية؛

لبلــرؤة والقانونيــة الالامــة إىل وــرورة زاوؤــد الــدول بــاملوارد املاليــة وا تشريريري - 22 
ــرؤن ؤقحتمــل رن       ــة واألوــخاص ال ــة املنظمــات اإلرهابي ــتمكني الســل ات املختصــة مــن مراقب ل
ؤرزكبوا رعمـاال إرهابيـة رو رن ؤـدعموها، قـت ؤتسـىن زقـدمي املقـازلني اإلرهـابيني رو املتـواطئني          

 ا عمل؛معهم رو من ؤدعموملم إىل العدالة، رو القبد عليهم قبل رن ؤقوموا بأ
ــاة      تريريري عو - 23  ــن ورجهـ ــوات األمـ ــني قـ ــدويل بـ ــاون الـ ــا التعـ ــات إىل زعاؤـ الربملانـ

ــة        ــات إىل هيئ ــادل املعلوم ــها إســنادق زب االســتخبارات وســل ات اجلمــارك واهلةــرة، ب ــرا من
مرةاؤــة وزنســيُق ، واإلذن بالتعةيــل بالتصــدؤ  علــى معاهــدات زســليم امل لــوبني املربمــة بــني    

لـدول الـ  ميـرون  ـا والـدول الـ  ؤقصـدوملا، ورصـد         الدول األصـلية للمقـازلني اإلرهـابيني وا   
االزفاقات امللامة قانونًا املتعلقة باالمتثال لسيادة القـانون ومعـاؤري    استنادًا إىلالت بي  الفعال هلا 
  دف من  استغالل قانون اهلةرة واللةوء ألغراض اإلرهاب؛ وذل  محاؤة البيانات،

زلـرؤعات وطنيـة، مدعومـة بالتموؤـل الكـاخل،      إىل الربملانـات رن زضـ     تطل  - 24 
زتيح لضحاؤا األعمال اإلرهابية رن ميارسوا ققهم خل طلب االنتصاف ممان قـدموا الـدعم املـايل    
رو اللوجس  إىل اإلرهابيني؛ ورن زض  زلرؤعات، مدعومة بـاملوارد الكافيـة، زتـيح إنلـاء آليـة      

ـــا ودعمهــم، مــ  األ ــر فــــدة الضحاؤـملساعــ تبــار االقتياجــات ا اصــة بالضــحاؤا مــن    االعـ
 والفتيات؛ النساء

رن زاؤد ما زبرل  من جهود للحـد مـن الفقـر؛ ومكافحـة     على الربملانات  اح  - 25 
ــان           ــ  الفتي ــرص زلق ــة ف ــهم، لكفال ــن العمــل، وال ســيما اللــباب من ــاطلني ع ــا وــد الع التميي

ة؛ ومكافحـة العنصـرؤة و يـ     وقصول اجلمي  علـى ا ـدمات األساسـي    جيدًا والفتيات زعليمًا
روــكال التمييــا، وال ســيما عنــدما زكــون علــى رســا  الب الــة وانعــدا  املســاواة بــني اجلنســني   

 النتلار اإلرهاب؛  صبًا وانعدا  املساواة االجتماعية، وهو ما ؤهيئ مرزعًا
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ملنــ   عمــلال بــادرة األمــني العــا  لممــم املتحــدة، وحتــيط علمــًا ا ــة  ترحريري  - 26 
، وزلـة  الربملانـات علـى ةفالـة زنفيـرها بنةـا ، بـالتوااا مـ          ال  ووـعها   رف العنيفالت

الــ  ووــعتها األمــم املتحــدة،   2030اجلهــود املبرولــة خل إطــار   ــة التنميــة املســتدامة لعــا    
 ؛16وباأل   خل إطار اهلدف 

كافحــة الربملانــات علــى االلتــاا  بــتمكني املــررة باعتبــاره وســيلة ملنــ  وم  احريري  - 27 
اإلرهاب جبمي  روكال ، ب را منها على األ   وـمان امللـارةة الكاملـة للنسـاء واللـباب      

 خل عمليات صن  القرار، و تعهم باالستقالل االقتصادا؛
ــ تطلريري  - 28  ــاين الدولــ ـإل ـــ  رن ؤعـى االحتــاد الربمل ــادل املعلومــات والتعــاون  ـ اا زب

بني الربملانات، ورن ؤيسار إقامة احلوار بني املمارسني والربملـانيني عـن طرؤـ  إنلـاء حمفـل       ما خل
ؤتبـادلوا،   لكـ  ة  كافحـة اإلرهـاب،   عنيـ لربملانيني وهيئات األمـم املتحـدة امل  ا ؤكفل التفاعل بني

الثقـة  على الصعيدؤن العامل  واإلقليم ، املعلومات عن املمارسـات اجليـدة خل جمـال زـدابري بنـاء      
ال  زفض  إىل إرساء السال  وحتقي  االسـتقرار واألمـن الـدوليني، مـ  ةفالـة ملـارةة النسـاء        

 إؤالء االعتبار الواجب لسيادة ةل دولة.م  واللباب ملارةة ةاملة خل هره اجلهود، 
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