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  الدورة اخلامسة والستون
  من جدول األعمال ) م (١٢٢البند 

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة         
التعاون بني األمـم املتحـدة      : واملنظمات األخرى 

        والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل
،  ســنغافورة،رومانيــا ، تايلنــد، بوركينــا فاســو، بلجيكــا، إيطاليــا، أوروغــواي،األرجنــتني    

  مشروع قرار:  ناميبيا،مصركندا،  ، شيلي،السويد
    

  التعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
شهد الـذي يـ    )١(٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠املـؤرخ    تقرير األمني العام     يفوقد نظرت     

علـى  ألمم املتحدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل       بني ا واجلوهري القائم   طاق  الواسع الن  التعاونعلى  
  تني،املاضي السنتنيمدى 

ها يف اجلمعيـة    َمـ االحتـاد الربملـاين الـدويل وعمَّـ        اختـذها القرارات الـيت    ب يـط علمـا وإذ حت   
  ،حدةاملنظمة دعما لألمم املتهذه  هبا اضطلعتاليت العديدة األنشطة ب و،العامة

بنتــائج املــؤمتر العــاملي الثالــث لرؤســاء الربملانــات، مبــا يف ذلــك  حتــيط علمــا أيــضا وإذ   
، الـذي  )٢(إعالنه بشأن ضمان املساءلة الدميقراطية على الصعيد العـاملي مـن أجـل الـصاحل العـام              

ــم املتحــدة         ــدعم عمــل األم ــدويل ب ــاين ال ــة واالحتــاد الربمل ــات الوطني ــزام الربملان ــد الت ــد تأكي يعي
  ذل اجلهود من أجل سد الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية،ومواصلة ب
__________ 

  )١(  A/65/382-S/2010/490.  
  )٢(  A/65/289املرفق األول ،.  
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املــؤمتر العــاملي الثالــث لرؤســاء     بنتــائج وتوصــيات تقريــر    وإذ حتــيط علمــا كــذلك      
  ، )٣(عن كيفية تنظيم الربملانات عملها مع األمم املتحدة الربملانات
مـــم املتحـــدة، يف األالـــيت تعقـــد  الـــسنوية ة الربملانيـــجبلـــسات االســـتماع وإذ ترحـــب  

مناســبات مــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الــدويل تــنظم أثنــاء انعقــاد   باعتبارهــا 
ــة،  ــة العام ــة املتخصــصة    وبدورات اجلمعي ــا االحتــاد    االجتماعــات الربملاني ــيت ينظمه األخــرى ال

رئيـسية الـيت تعقـدها    الناسبات  املؤمترات و امليف سياق   الربملاين الدويل بالتعاون مع األمم املتحدة       
  ،األمم املتحدةوتنظمها 
عـام   اتفاق التعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل ل       يف اعتبارها  تأخذوإذ    
  الذي أرسى أسس التعاون بني املنظمتني،، )٤(١٩٩٦

 لعـام   والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي     )٥(لأللفيةإعالن األمم املتحدة     إىل   وإذ تشري   
 تعزيـز التعـاون بـني       مواصـلة  علـى    عزمهم رؤساء الدول واحلكومات     ا فيه أعلن  يتال )٦(٢٠٠٥

مجيـع  ، االحتاد الربملـاين الـدويل، يف        منظمتها العاملية األمم املتحدة والربملانات الوطنية من خالل       
  املتحدة،  عمل األمم املتحدة، مبا يف ذلك التنفيذ الفعال إلصالح األممميادين

الـذي   ٢٠٠٢نـوفمرب  / الثـاين تـشرين  ١٩املـؤرخ   ٥٧/٣٢ هـا قرار إىل   إذ تشري أيضا  و  
، املــشاركة يف أعمــال اجلمعيــة العامــة بــصفة مراقــب      إىل عــي فيــه االحتــاد الربملــاين الــدويل    ُد

 تــشرين ٨ املــؤرخ ٥٩/١٩  و٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١ املــؤرخ ٥٧/٤٧والقــرارات 
 املـؤرخ   ٦٣/٢٤، و   ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠ؤرخ   امل ٦١/٦  و ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
  ، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨

 بالتعاون الوثيـق بـني االحتـاد الربملـاين الـدويل وجلنـة بنـاء الـسالم يف تعزيـز                     وإذ ترحب   
  احلوار السياسي وبناء القدرات الوطنية يف جمال احلكم الرشيد، 

ين الدويل يف صياغة جـدول أعمـال وإجـراءات           بإسهام االحتاد الربملا   وإذ ترحب أيضا    
  عمل منتدى التعاون اإلمنائي اجلديد الذي يعقده اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

ــرف   ــستم   وإذ تعت ــا م ــات دعم ــدمي الربملان ــة تق ــس     بأمهي ــه جمل ــوم ب ــذي يق ــل ال را للعم
  اإلنسان،  حقوق

__________ 
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٣(  
  )٤(  A/51/402املرفق ،.  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٥(  
  .٦٠/١انظر القرار   )٦(  
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 الدويل يف جماالت املـساواة      باألعمال اليت يضطلع هبا االحتاد الربملاين     وإذ تعترف أيضا      
بني اجلنسني، ومتكني املرأة ومكافحة العنف ضد املرأة، وبالتعاون الوثيق واملنهجي بني االحتـاد              
الربملاين الـدويل وهيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة، مبـا يف ذلـك جلنـة وضـع املـرأة، واللجنـة املعنيـة               

  بالقضاء على التمييز ضد املرأة، 
لربملانـات الوطنيـة ومـسؤوليتها يف مـا يتعلـق بـاخلطط واالسـتراتيجيات               بدور ا وإذ تقر     

  الوطنية، وبضمان حتقيق املزيد من الشفافية واملساءلة، 
يف  الربملانـات  إسـهام  الـدويل لزيـادة  لربملاين   يبذهلا االحتاد ا   اليت باجلهود   ترحب  - ١  

  املقدم هلا؛ األمم املتحدة وتعزيز الدعم
تحدة واالحتاد الربملاين الدويل على مواصلة التعـاون الوثيـق يف            األمم امل  تشجع  - ٢  

ميــادين الــسالم واألمــن والتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة والقــانون يف خباصــة  وشــىت امليــادين،
الفوائـد الكـبرية    واضـعة يف االعتبـار       اجلنـسانية،    واملـسائل الدويل وحقوق اإلنسان والدميقراطية     

  ؛)١(اليت يشهد هبا تقرير األمني العامللتعاون بني املنظمتني 
 االحتاد الربملاين الدويل على مواصلة تعزيـز إسـهامه يف أعمـال اجلمعيـة               تشجع  - ٣  

ــة إصــالح  تنــشيطها، العامــة، مبــا يف ذلــك   األمــم املتحــدة واالتــساق علــى  وفيمــا يتعلــق بعملي
  املنظومة؛ نطاق

 جلنة بنـاء الـسالم إىل مواصـلة العمـل بـشكل وثيـق مـع االحتـاد الربملـاين                     تدعو  - ٤  
نظر اللجنة يف اجلهود الراميـة      اليت هي قيد    الدويل من أجل إشراك الربملانات الوطنية يف البلدان         

   إىل تعزيز احلكم الدميقراطي واحلوار الوطين واملصاحلة الوطنية؛
ى مواصـلة العمـل بـشكل وثيـق مـع منتـدى              االحتاد الربملاين الدويل علـ     تشجع  - ٥  

 وضـــعاملنتـــدى ويف الـــيت يـــضطلع هبـــا عمليـــة الالتعـــاون اإلمنـــائي واإلســـهام بـــشكل نـــشط يف 
للتعــاون، مبــا يف ذلــك يف ســياق العمليــة الراهنــة إلصــالح اجمللــس   أوســع نطاقــاأعمــال جــدول

  االقتصادي واالجتماعي؛
 مواصـلة بـذل جهـوده حلـشد الـدعم      االحتاد الربملاين الدويل علىتشجع أيضا     - ٦  

ــول املوعــد املــستهدف وهــو        ــة حبل ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــانيني صــوب حتقي والعمــل الربمل
  ؛ ٢٠١٥ عام

االحتـاد الربملـاين الـدويل علـى تعزيـز إسـهامه يف هيئـات األمـم                 تشجع كذلك     - ٧  
اصـة فيمـا يتـصل      املتحدة املنشأة مبوجـب معاهـدات، مبـا يف ذلـك جملـس حقـوق اإلنـسان، وخب                 
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والتعهــدات يف جمــال لتزامــات باال  وفــاء الــدول األعــضاءباالســتعراض الــدوري الــشامل ملــدى 
  حقوق اإلنسان؛

جهاز األمم املتحدة اجلديد املعين باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        تدعو    - ٨  
كـني املـرأة، وتعمـيم    إىل العمل بصورة وثيقة مع االحتاد الربملاين الـدويل يف جمـاالت مـن قبيـل مت              

مراعاة املنظور اجلنساين على الصعيد املؤسسي، ودعم الربملانات يف تعزيـز التـشريعات املراعيـة               
  لنوع اجلنس، ومكافحة العنف ضد املرأة، وتنفيذ قرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ 

 الوثيـق  االحتاد الربملاين الدويل على زيادة املساعدة على تطوير التعاون        تشجع    - ٩  
بـني األمـم املتحــدة والربملانـات علــى الـصعيد الــوطين، مبـا يف ذلــك مـن حيــث تعزيـز القــدرات        
الربملانيــة، وتوطيــد ســيادة القــانون، واملــساعدة علــى حتقيــق االتــساق بــني التــشريعات الوطنيــة   

  والتشريعات الدولية؛ 
نيـة املوفـدة إىل     بتزايد إشراك أعضاء اهليئات التـشريعية يف الوفـود الوط         ترحب    - ١٠  

اجتماعات ومناسبات األمم املتحدة الرئيـسية، حـسب االقتـضاء، وتـدعو الـدول األعـضاء إىل                 
  سة بطريقة أكثر انتظاما ومنهجية؛مواصلة اتباع هذه املمار

الربملانيـة الـسنوية الـيت تعقـد يف         االسـتماع   لـسات   ج تطـوير  إىل مواصلة    تدعو  - ١١  
 مشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الـدويل وإىل تعمـيم            األمم املتحدة باعتبارها مناسبة   

   باعتباره وثيقة من وثائق اجلمعية العامة؛جلسات االستماعالتقرير عن موجز 
أن تشرك االحتاد الربملاين الدويل بصورة أكثر منهجية يف تنظيم وإدمـاج            تقرر    - ١٢  

مليـات التداوليـة الرئيـسية لألمـم املتحـدة، ويف           عنصر وإسهام مـتعلقني بالنـشاط الربملـاين يف الع         
  استعراض االلتزامات الدولية يف هذا اجملال؛ 

 بـني جملـس الرؤسـاء       منتظمسنوي  آراء   باالقتراح املتعلق بإجراء تبادل      ترحب  - ١٣  
  مـن  الحتـاد الربملـاين الـدويل     ل العليـا     واإلدارة يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنـسيق      التنفيذيني  
احلصول علـى أقـصى قـدر ممكـن مـن الـدعم الربملـاين               و  عمل املنظمتني  بني االتساق   أجل زيادة 

  ، واملساعدة على إقامة شراكة استراتيجية بني املنظمتني؛ لألمم املتحدة
، ، اعترافا بالدور الفريد للربملانات الوطنية يف دعم عمـل األمـم املتحـدة             تقــرر  - ١٤  

 بــني التفاعــل” بعنــوان بنــداوالــستني  الــسادسةملؤقــت لــدورهتا أن تــدرج يف جــدول األعمــال ا
  .“واالحتاد الربملاين الدويلوالربملانات الوطنية األمم املتحدة 

  


