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 الدورة الستون
  مــن جدول األعمال١٢٠ و ١١٩البنـدان 

 تعزيز منظومة األمم املتحدة
   متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية

 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٦رســالة مؤرخــة   
 الدائم لشيلي لدى االمم املتحدة

 
الحتاد الربملاين الـدويل اإلعـالن اخلتـامي        ل إليكم باسم الرئاسة الشيلية ل     حييشرفين أن أ   

سـبتمرب  / أيلـول  ٩ إىل   ٧الذي اعتمده املؤمتر العاملي الثـاين لرؤسـاء الربملانـات، الـذي عقـد مـن                 
 . يف مقر األمم املتحدة٢٠٠٥

وهلــذا اإلعــالن اهلــام، الــذي يعــرب عــن آراء ممثلــي الشــعوب يف الربملــان، صــلة خاصــة     
أن تعملــوا علــى تعميمــه ممتنــاً رجــو وأ. حاليــاً يف اجلمعيــة العامــةبــالبنود الــيت جتــري مناقشــتها  

 مـن  ١٢٠ و ١١٩السـتني للجمعيـة العامـة، يف إطـار البنـدين       الـدورة   وثيقة مـن وثـائق      بوصفه  
 .جدول األعمال

 مونيوهريالدو ) توقيع(
 السفري
 املمثل الدائم
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مـن   العـام   مـني األ املوجهـة إىل     ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلول ١٦مرفق الرسالة املؤرخة      
  املتحدةاألمماملمثل الدائم لشيلي لدى 

 
 املؤمتر العاملي الثاين لرؤساء الربملانات  
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٩ إىل ٧مقر األمم املتحدة، نيويورك، من   

 
 دور أقوى للربملانيني: الدميقراطية يف العالقات الدوليةفجوة تقليص ال  

 
 ختاميإعالن   
 ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ٩  

 
فالربملان هو املؤسسة املركزية اليت جيري مـن خالهلـا التعـبري            . جيسد الربملان الدميقراطية   

ــة     ــبة احلكوم ــوانني، وحماس ــرار الق ــن إرادة الشــعب، وإق ــع    . ع ــاع الرفي ــاد االجتم ــية انعق وعش
 األمــماملســتوى لرؤســاء الــدول واحلكومــات، اجتمعنــا، حنــن رؤســاء برملانــات العــامل، يف مقــر  

ــا لإلعــراب عــن آراء ممثلــي الشــعوب يف الربملانــات، وحبــث    . بنيويــوركتحــدة امل ولقــد اجتمعن
، وحبث كيفية تقـدمي املزيـد       ٢٠٠٠اإلجراءات اليت اختذهتا الربملانات منذ مؤمترنا األول يف عام          

، وبالتايل املساعدة على تقليص الثغـرة الدميقراطيـة يف           املتحدة األمممن الدعم للتعاون الدويل و    
 .العالقات الدولية

وباعتمادنــا هلــذا اإلعــالن، نــدرك حاجــة اجملتمــع العــاملي العاجلــة إىل العمــل يف تضــافر  
ونعتقـد أن العـامل قـد وصـل إىل مفتـرق طـرق، وأنـه              . للتصدي للتحديات املخيفة اليت تواجهـه     

د ويف حـني قـ    . يتعني علـى اجملتمـع العـاملي عـدم إضـاعة هـذه الفرصـة الختـاذ إجـراءات صـارمة                    
ــة إذا مــا جــرى حبثهــا       ختتلــف تصــورات أخطــر التهديــدات، فإنــه ميكــن معاجلتــها فقــط بفعالي

ونؤكد جمددا تصميم الربملانـات الوطنيـة علـى         .  املتحدة األممبصورة متزامنة ويف إطار منظومة      
 .املشاركة بإخالص يف هذا اجلهد

 
 التعاون الدويل

. أن تظل حجر الزاوية للتعاون العـاملي        املتحدة األمموحنن على اقتناع بأنه يتعني على        
. علـى مواصـلة عمليـة اإلصـالح احلاليـة بقـوة           ألمم املتحدة   ل العام   األمنيوينبغي لذلك تشجيع    

يف جـو   : ونثين عليه للمجموعة الشاملة للمقترحات القّيمة لإلصالح الواردة يف تقريره املعنـون           
). A/59/2005( اإلنسـان للجميـع      صـوب حتقيـق التنميـة، واألمـن، وحقـوق         : من احلريـة أفسـح    
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وحنث مجيع الربملانيني على مناقشـة هـذه املقترحـات والعمـل مـع حكومـاهتم علـى إجيـاد زخـم                      
للعمل اسـتنادا إىل مفهـوم واضـح بـأن الدميقراطيـة واألمـن والتنميـة وحقـوق اإلنسـان مترابطـة                  

 .ترابطا فعليا
عضـاء، مبـا يف ذلـك برملاناهتـا،         وهناك يف الواقع حاجـة ملحـة إىل أن تتحلـى الـدول األ              

بصفات القيادة واإلرادة السياسية لتزويد املنظمة بآليات أكثر كفاءة وباملوارد البشـرية واملاليـة              
ملعاجلـة   املتحـدة    األمـم فتجهيز  . الالزمة يف مجيع اجملاالت وبأساس سليم إلصالح فعال لإلدارة        

وبغيـة  . أكثر مالءمة ُيعتـرب إحـدى هـذه املهـام    املشاكل اإلمنائية االقتصادية واالجتماعية بطريقة    
ختفيض حدة الفقر وكفالة التنمية املستدامة، حتتاج البلدان إىل منتديات ميكنـها التفـاوض فيهـا                
بصورة متزامنة عـرب قطاعـات خمتلفـة، مبـا يف ذلـك املعونـة األجنبيـة، والتكنولوجيـا، والتجـارة،               

 .سياسة اإلمنائيةواحلماية البيئية، واالستقرار املايل، وال
خطـة عمليـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة          : االسـتثمار يف التنميـة    : ويرى التقرير املعنـون    
 أن التنميــة يف متنــاول دول عديــدة، ويقــدم أمثلــة عديــدة علــى اإلجــراءات الــيت ميكــن   لأللفيــة

. لأللفيـة األهـداف اإلمنائيـة     للبلدان اختاذها، بصورة فردية أو مجاعية، لكـي تقتـرب مـن حتقيـق               
وحنـن مصـممون علـى حشـد     .  األعمـال جـدول يف قصـوى  ويتعني أن تظل التنمية حتتل أولوية      

بااللتزامــات الــيت فعــال ويــتعني علــى الــدول أن تفــي . التأييــد السياســي الــالزم للتغــيري والعمــل
قطعتها على نفسها بتقدمي املسـاعدة اإلمنائيـة، متشـيا مـع توافـق آراء مـونتريي واإلعـالن بشـأن                     

ونرحب باملناقشة اليت جرت بشأن األشكال اجلديدة واملبتكـرة لتمويـل التنميـة، والـيت               . األلفية
 .نأمل يف أن تقدم املوارد اإلضافية املطلوبة بشدة

وينبغـي  .  املتحـدة  األمـم وينبغي أيضا معاجلة قضايا األمـن العـاملي بنشـاط أكـرب داخـل                
ماهتا بـرتع السـالح النـووي، ويـتعني علـى الـدول             للدول احلائزة لألسلحة النووية أن تفي بالتزا      

وتعتـرب اإلجـراءات الـيت      . بذل جهود جديدة يف مجيع جماالت عدم انتشـار األسـلحة وحتديـدها            
ودوهلا األعضاء ملكافحة اإلرهـاب الـدويل مشـجعة، ولكـن ميكـن              املتحدة   األمماختذهتا بالفعل   

ة بشــأن اإلرهــاب واالتفــاق علــى تعريــف  اختــاذ املزيــد منــها، مبــا يف ذلــك إبــرام اتفاقيــة شــامل  
لإلرهاب مقبول دوليا ويشمل أي عمل يرمي إىل التسبب يف وفـاة مـدنيني أو غـري مقـاتلني أو                   

 .إحلاق أذى جسدي شديد هبم، ألي سبب كان
ونؤكد أن تعزيـز حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية ومحايتـها للجميـع، وال سـيما                    

كمـا نؤكـد أن احلكـم الرشـيد         . ساسيان للتنميـة والسـلم واألمـن      للنساء واألطفال، مها أمران أ    
وســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل أمــران رئيســيان لتحقيــق التنميــة املســتدامة     
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وهنيب باألمم املتحدة أن تقوم بإدماج مجيع األبعـاد الثالثـة إدماجـا كـامال يف            . والسالم العاملي 
 . اختاذ إجراء حاسم لبلوغ هذا اهلدفعملها، وحنث الدول األعضاء على

 
  املتحدةاألممالربملانيون و

والذي ناشـدنا فيـه مجيـع       ) ٢٠٠٠(نؤكد جمددا إعالن املؤمتر األول لرؤساء الربملانات         
.  إعطـاء بعـد برملـاين للتعـاون الـدويل          - االحتـاد الربملـاين الـدويل        -الربملانيني ومنظمتهم العامليـة     

دل علـى ذلـك     يـ رزه برملـانيون عديـدون لتحقيـق هـذا اهلـدف، كمـا              ونرحب بالتقدم الذي أح   
ويف نفـس الوقـت،     . لشـؤون الدوليـة   يف ا املشاركة الربملانية   : تقرير االحتاد الربملاين الدويل بشأن    

 .نقر بأنه ال يزال هناك الكثري الذي يتعني عمله
وُتعتـرب هـذه   . لـدويل مبنح مركز املراقب لالحتـاد الربملـاين ا        املتحدة   األممونرحب بقرار    

ــام املنظمــة لكــي     ــوات أم ــتح قن ــة إىل  نوجــه خطــوة أوىل تف ــدوائر الربملاني ــا آراء ال ــمعربه  األم
ة بقيــام قــووســنرحب ب. وقــد حــان الوقــت لقيــام شــراكة اســتراتيجية بــني املؤسســتني. املتحــدة

صـورة أكثـر    ، ونناشد اهليئـة العامليـة أن تلجـأ ب          املتحدة األممتفاعل وتنسيق موضوعي أكرب مع      
تــواترا إىل االســتعانة بــاخلربة السياســية والتقنيــة الــيت ميكــن لالحتــاد الربملــاين الــدويل أن يقــدمها   
باالشتراك مع الربملانات األعضاء به، ال سـيما يف اجملـاالت املتصـلة ببنـاء املؤسسـات يف مرحلـة            

 .نـزاعاتما بعد ال
الشـؤون الدوليـة، لـيس فقـط عـن          ونؤكد على أنه يتعني أن تنشط الربملانـات يف جمـال             

طريق التعاون فيما بني الربملانـات والدبلوماسـية الربملانيـة، ولكـن أيضـا عـن طريـق اإلسـهام يف                     
املفاوضات الدولية ورصدها، ومراقبة إنفاذ مـا اعتمدتـه احلكومـات، وكفالـة االمتثـال الـوطين                 

ملان أكثر يقظة يف فحـص أنشـطة        وباملثل، يتعني أن يكون الرب    . للقواعد الدولية وسيادة القانون   
 .يف مداوالهتاإسهامات املنظمات الدولية وتقدمي 

ونرحــب لــذلك باملناقشــة احلاليــة بشــأن أفضــل طريقــة إلقامــة تفاعــل هــادف ومــنظم     
ونعيــد تأكيــد التوصــيات املتصــلة هبــذا  . والربملانــات الوطنيــة املتحــدة األمــمبدرجــة أكــرب بــني 

، ونشـدد علـى أن يكـون معظـم هـذا التفاعـل جـزءا                ٢٠٠٠ لعام   املوضوع والواردة يف إعالننا   
وعلـى الصـعيد الـدويل، نقتـرح العمـل بصـورة            . يتجزأ مـن العمـل اليـومي لربملاناتنـا الوطنيـة           ال

ــا فريــدا       ــا عاملي وثيقــة بدرجــة أكــرب مــع االحتــاد الربملــاين الــدويل، والــذي نعتــربه شــريكا برملاني
 .ملتحدة ألممل

ــة إطــالع الربملانــات    وحتقيقــا هلــذه الغايــ   ة، نشــجع االحتــاد الربملــاين الــدويل علــى كفال
وعـالوة علـى ذلـك، نـدعو االحتـاد الربملـاين            .  املتحـدة  األمـم الوطنية بصورة أفضل على أنشطة      
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خربة أعضاء اللجان الدائمة واملنتقاة للربملانـات الوطنيـة يف          فيد باستمرار من    تسالدويل إىل أن ي   
ونشـجع أيضـا االحتـاد الربملـاين الـدويل علـى عقـد              . اج إىل تعـاون دويل    معاجلة قضايا حمددة حتت   

، والتعـاون    املتحـدة  األمـم املزيد من جلسات االسـتماع الربملانيـة واالجتماعـات املتخصصـة يف             
بصورة أوثق مع اجلمعيات واملنظمات الربملانية اإلقليمية الرمسية، بغيـة تعزيـز التـرابط والكفـاءة                

 .ين العاملي واألقاليمييف التعاون الربملا
ويعترب االحتـاد الربملـاين الـدويل األداة الرئيسـية لتعزيـز الربملانـات يف مجيـع أحنـاء العـامل،                 

إســهام : ونرحــب بتقريــر االحتــاد بشــأن . وبالتــايل تعزيــز الدميقراطيــة، ونتعهــد بزيــادة تدعيمــه  
الحتـاد الربملـاين الـدويل حـىت     ونعتـزم تـدعيم جهـاز حقـوق اإلنسـان با       . الربملانيني يف الدميقراطية  

 برملاين يف العامل االضطالع بواجبهم الذي جـرى انتخـاهبم مـن أجـل القيـام                 ٤٠ ٠٠٠ميكن لـ   
وسنواصــل أيضــا تأييــد جهــود االحتــاد الربملــاين الــدويل لتمثيــل كــال . بــه يف حريــة وأمــان أكــرب

 . إجراء عند اللزوماجلنسني يف صفوف الربملانيني بطريقة أكثر اتساما باإلنصاف، واختاذ
،  املتحـدة  األمـم وسنعمل بكافة السبل على زيادة قدرة برملانيينا على التأثري يف أعمـال              

وتعزيــز الشــفافية واملســاءلة لتلــك املنظمــة العامليــة، وبالتــايل إعطــاء زخــم لإلصــالحات اجلاريــة 
 . املتحدةاألممب

 
 املتابعة والتنفيذ

ن إىل برملاناتنــا وهنيــب هبــا بــذل كــل مــا يف  هــذا اإلعــالتوجيــه نعلــن تصــميمنا علــى و 
ونشجع كل برملان على أن ينظم، يف نفـس املوعـد تقريبـا      . وسعها لكفالة متابعته بطريقة فعالة    

، وأن جيـري مناقشـة برملانيـة بشـأن إحـدى التوصـيات              �يومـا دوليـا للربملانـات     �من كل عام،    
 األمـني دويل إىل أن يبعـث هبـذا اإلعـالن إىل          وندعو االحتاد الربملـاين الـ     . الواردة يف هذا اإلعالن   

مشفوعا بطلب تعميمه بوصـفه وثيقـة      ألمم املتحدة   ل العامة   اجلمعيةورئيس  ألمم املتحدة   لالعام  
وقررنا أيضا عقد اجتماعات يف املسـتقبل لرؤسـاء الربملانـات السـتعراض             .  املتحدة ألممرمسية ل 

ــوة اال     ــالن، ودع ــذا اإلع ــذ ه ــدم احملــرز يف تنفي ــال    التق ــام باألعم ــدويل إىل القي ــاين ال ــاد الربمل حت
 . املتحدةاألممالتحضريية الالزمة، بالتعاون الوثيق مع 

 
 


