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 [(A/72/L.54/Add.1و  A/72/L.54دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية )]  
 
 

 التفاعل بين األمم المتحدة والبرلمانات الوطنية واالتحاد البرلماني الدولي  - 72/278
 

 ،إن الجمعية العامة 
اليت أعلن فيها رؤســــــــــا  الدول  (1)2005اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام  إىل الوثيقة إذ تشييييييييير 

واحلكومات العزم على مواصـــــــــــــــلة نيعزألز التعاون وا األمم املتحدة والمملاخات الومنية من   ل من متها 
 العاملية، االحتاد المملاين الدويل، يف مجيع ميادألن عمل األمم املتحدة، 

، الذي دعي فيه 2002نيشـــــــرألن الماين/خوفمم  19املؤرخ  57/32إىل قرارها  وإذ تشيييييير أي يييييا 
االحتاد المملاين الدويل إىل املشـــــــارمة يف أعمال اجلمعية العامة وقـــــــتة مراقك، وإق نيشـــــــ  مذل  إىل قرارها 

، الــذي قررت فيــه اجلمعيــة، يف مجلــة أمور، نيعزألز مرائن التعــاون 2016متوز/ألوليــه  25املؤرخ  70/298
 وا مياخات األمم املتحدة والدوائر المملاخية العاملية، 

 (2)1996انيتاق التعاون وا األمم املتحدة واالحتاد المملاين الدويل لعام  وإذ تأخذ في اعتبارها 
 ، 2016أرسى أسس التعاون وا املن متا، وإق حتيط علما وانيتاق التعاون املنقح لعام الذي 

مشــارمة ”والقرارات اليت اختذها االحتاد المملاين الدويل، وال ســيما القرار املعنون  وإذ تحيط علما 
بة اخعقاد ، الذي اختذ مبناســـــــــــــ“نينوعنا: الذمرى الســـــــــــــنوألة العشـــــــــــــرون لةع ن العاملي وشـــــــــــــ ن الد قرامية

جلمعية االحتاد المملاين الدويل، املعقودة يف ســـــاخس و،رســـــمل، االحتاد الروســـــي، يف الت ة من  137 الدورة

_________________ 

 .60/1القرار  (1) 
 (2) A/51/402.املرفن ، 

https://undocs.org/ar/A/72/L.54
https://undocs.org/ar/A/72/L.54/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/57/32
https://undocs.org/ar/A/RES/57/32
https://undocs.org/ar/A/RES/70/298
https://undocs.org/ar/A/RES/70/298
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/51/402
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، ووالعدألد من األخشــــ،ة اليت اتــــ،لعس ملا نيل  املن مة دعما 2017نيشــــرألن األول/أمتوور  18 إىل 14
 املتحدة،  لألمم

 2005 و 2000المملــاخــات املعقودة يف األعوام ختــائا املؤمترات العــامليــة لرؤســــــــــــــــا   وإذ تالحظ 
ودعم عمل األمم املتحدة  المملاين الدويل ، اليت نيؤمد التزام المملاخات الومنية واالحتاد2015 و 2010 و

 الع قات الدولية،  ومواصلة وذل اجلهود من أجل سد التجوة الد قرامية يف
ة اليت نيعقد يف األمم املتحدة واالجتماعات جبلســـــــــــات االســـــــــــتما  المملاخية الســـــــــــنوأل وإذ ترحب 

المملاخية املتخقـــــــــــــقـــــــــــــة األ رى اليت ألن مها االحتاد المملاين الدويل والتعاون مع األمم املتحدة لتتوافن مع 
 املؤمترات واملناسبات الرئيسية اليت نيعقدها األمم املتحدة، 

ل المملاين من أجل نينتيذ  ،ة التنمية مبا ألقوم وه االحتاد المملاين الدويل حلشــــــد العم وإذ تسيييييلم 
، وانيتاق (4)2030-2015، وإمار ســـــــنداي للحد من كامر الكوار  للت ة (3)2030املســـــــتدامة لعام 

 ، (5)وارألس املعتمد يف إمار انيتاقية األمم املتحدة اإلمارألة وش ن نيغ  املناخ
والدور املتنامي الذي نيضــــــ،لع وه اللجنة الدائمة ل حتاد المملاين الدويل املعنية  وإذ تسييييلم أي ييييا 

قل   يف وشؤون األمم املتحدة يف نيوف  منم للتتاعل املنت م وا المملاخيا واملسؤولا يف األمم املتحدة، مبا
، ونييســـــ  إقامة ع قات ، واســـــتعراي نينتيذ االلتزامات الدولية2030وشـــــ ن  ،ة التنمية املســـــتدامة لعام 

أوثن وا أفرقة األمم املتحدة الق،رألة والمملاخات الومنية، واملســــاعدة يف حتدألد إــــكل إســــهام المملاخات يف 
 عمليات األمم املتحدة الرئيسية، 

واألعمال اليت ألقوم ملا االحتاد المملاين الدويل يف جماالت الد قرامية وحقوق  وإذ تسيييييييلم  ذل  
املســاواة وا اجلنســا، ومتكا املرأة، ومكافحة العن  تــد املرأة، مبا يف قل  العن  تــد املرأة اإلخســان، و 

يف السياسة، ومتكا الشباب، والس م واألمن، وخز  الس ح، وعدم االختشار، والتنمية املستدامة، واحلوار 
 عندما ألتضي إىل اإلرهاب،وا األدألان ووا األعراق، فض  عن مكافحة اإلرهاب ومنع الت،رف العني  

وماالت من ومة األمم املتحدة ووراجمها، مبا يف قل   اليت نيضــــ،لع ملا واألعمال وإذ تحيط علما 
ورخــاما األمم املتحــدة اإل،ــائي، ونــا  على ملــك الــدول األعضـــــــــــــــــا ، دعمــا للمملــاخــات الومنيــة يف مجيع 

 العامل،  أحنا 
ألتعلن واخل،ط واالس انييجيات الومنية وتمان حتقين مزألد ودور المملاخات الومنية فيما  وإذ تقر 

 قل ،  من الشتافية واملسا لة على مل من القعيدألن الومين والدويل، ومبسؤوليتها عن
واإلجرا ات اليت اختذها االحتاد المملاين الدويل للعمل وشــــــكل أممر منهجية مع  ترحب - 1 

 زألز التعاون وينهما يف حتقين أهدافهما املش مة؛األمم املتحدة ونيشجع ملتا املن متا على نيع
األمم املتحدة واالحتاد المملاين الدويل على مواصـــــــــلة التعاون الوثين يف إـــــــــ   تشيييييييج  - 2 

امليادألن، مبا يف قل  التنمية املســــــــــتدامة، وونا  الســــــــــ م واحلتان على الســــــــــ م، والقاخون الدويل، وحقوق 

_________________ 

 .70/1القرار  (3) 

 ، املرفن الماين.69/283القرار  (4) 

 ، املرفن.21 -م أ /1، املقرر FCCP/CP/2015/10/Add.1اخ ر  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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اإلخســان، واملســاواة وا اجلنســا، ومتكا النســا  والتتيات، ومتكا الشــباب، والد قرامية واحلكم الرإـيد، 
 ونيكنولوجيا املعلومات واالنيقاالت، واحلد من كامر الكوار ، وونا  القدرات، ومتوألل التنمية؛ 

عاون من   ل األمم املتحدة واالحتاد المملاين الدويل على نيعزألز الت تشيييييييييييج  أي يييييييييييا - 3 
 إإراك المملاخيا يف اجلهود الرامية إىل مواصلة دعم نينتيذ انيتاقات األمم املتحدة قات القلة؛ 

على مواصلة االحتاد المملاين الدويل املشارمة النش،ة يف نيشجيع المملاخات على تشج   - 4 
 اف التنمية املستدامة؛نيعزألز مسامهتها على القعد الومين واإلقليمي والعاملي دعما لتحقين أهد

واملمارسة املتمملة يف إإراك المملاخيا يف الوفود الومنية املوفدة إىل االجتماعات  ترحب - 5 
ونيدعو الدول األعضــــا  إىل مواصــــلة  حســــك االقتضــــا ، واملناســــبات الرئيســــية اليت نيعقدها األمم املتحدة،

 انيبا  هذه املمارسة و،رألقة أممر اخت اما ومنهجية؛ 
الدول األعضا  إىل مواصلة الن ر يف إجياد سبل للعمل وشكل منت م مع االحتاد تدعو  - 6 

المملاين الدويل على نييسـ  إدما  عنقـر ورملاين يف مؤمترات األمم املتحدة الرئيسـية مبا ألسـاعد يف إثرا  هذه 
 املداوالت من من ور ورملاين؛ 

ملمارســـــــة املتبعة يف جلســـــــة االســـــــتما  الدول األعضـــــــا  على الن ر يف ني،بين ا تشيييييج  - 7 
المملاخية األ رى اليت نيعقد  المملاخية املشـــــــــ مة وا األمم املتحدة واالحتاد المملاين الدويل على االجتماعات

واالق ان مع املؤمترات والعمليات الرئيســـية لألمم املتحدة ممل االجتما  المملاين الذي ألن م مبناســـبة الدورة 
ة وتـــــــــع املرأة، ملدف إدرا  ختائا هذه االجتماعات المملاخية ممســـــــــامهة ر ية يف عمليات الســـــــــنوألة للجن

 القلة؛  األمم املتحدة قات
وتعزألز إســـهام المملاخات واالحتاد المملاين الدويل يف عمل جملس حقوق اإلخســـان  ترحب - 8 

الذي نيضــــــــ،لع وه المملاخات واهليئات املنشــــــــ ة مبوجك معاهدات حقوق اإلخســــــــان، ونيقر والدور احلاســــــــم 
 نيرمجة االلتزامات الدولية إىل سياسات وقواخا ومنية؛  يف

هيئة األمم املتحدة للمســـــــاواة وا اجلنســـــــا ومتكا املرأة )هيئة األمم املتحدة  تشيييييج  - 9 
اين للمرأة( واهليئات املعنية األ رى يف من ومة األمم املتحدة على العمل وشـــــــــــــــكل وثين مع االحتاد الممل

الدويل والمملاخات الومنية، وفقا لوالألة مل منها، وونا  على ال،لك، يف جماالت من قبيل املســـــــــــــــاواة وا 
اجلنســــــا ومتكا املرأة، مبا يف قل  يف منع خشــــــوب النزاعات وعمليات الســــــ م، ونيعميم مراعاة املســــــائل 

راعية ل عتبارات اجلنســـــاخية، اجلنســـــاخية على صـــــعيد املؤســـــســـــات، ودعم المملاخات يف وتـــــع نيشـــــرألعات م
والزألادة يف متميل املرأة يف المملاخات، ومكافحة العن  تـــــــد املرأة، مبا يف قل  املرأة يف الســـــــياســـــــة، ونينتيذ 

 قرارات األمم املتحدة قات القلة؛
الكياخات قات القـــــلة يف من ومة األمم املتحدة على العمل وشـــــكل وثين مع  تشييييج  - 10 

ة واالحتاد المملاين الدويل يف جماالت من قبيل متكا الشباب ومشارمة الشباب من الرجال المملاخات الومني
والنســا  يف احلياة الســياســية، حســك االقتضــا ، والتغ  التكنولوجي الســرألع، فضــ  عن مكافحة اإلرهاب 

 ومنع الت،رف العني  عندما ألتضي إىل اإلرهاب؛
لدويل يف عمل املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى املعين وإســـهام االحتاد المملاين ا ترحب - 11 

والتنمية املســــــتدامة، من   ل مشــــــارمة المملاخيا، وعقد اجتما  ورملاين جاخ  منت م وشــــــ ن العمل الذي 
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نيقوم وه المملاخات إلتــــــــتا  ال،اوع املؤســــــــســــــــي على أهداف التنمية املســــــــتدامة، ومن   ل ما ألبذله من 
 اخات على املشارمة يف االستعراتات الومنية ال،وعية للبلدان املشارمة؛جهود لتشجيع الممل

جبهود االحتاد المملاين الدويل الرامية إىل زألادة الدعم المملاين للقـــــــــــحة،  ترحب أي يييييييييا - 12 
ســــيما صــــحة ونيغذألة النســــا  واملراهقا واألمتال، ونيدعو من مة القــــحة العاملية و  ها من الوماالت  وال

والقـــــــــــــــنــــادألن والماما املعنيــــة يف من ومــــة األمم املتحــــدة إىل نيعزألز التعــــاون مع االحتــــاد المملــــاين الــــدويل 
 القدد؛  هذا يف

االحتاد المملاين الدويل واهليئات املعنية يف من ومة األمم املتحدة إىل نيعزألز التعاون تدعو  - 13 
إــــــــــخان على حنو من م و من ومنت م ومتســــــــــم فيما وينها لدعم احلكومات يف نييســــــــــ  اهلجرة ونينقل األ

واملســـــؤولية، ووســـــائل منها نينتيذ ســـــياســـــات اهلجرة املخ،ط هلا واليت نيتســـــم  ســـــن اإلدارة، ونينوه مبســـــامهة 
 االحتاد المملاين الدويل يف العملية التحض ألة ل نيتاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملن مة والن امية؛ 

حدة واالحتاد المملاين الدويل على نيوثين التعاون مع المملاخات على األمم املت تشيييييييييييج  - 14 
القــــــعيد الومين، مبا ألشــــــمل نيعزألز قدرات المملاخات، مبا يف قل  فيما ألتعلن وتخقــــــية موارد من امليزاخية 

، حســـك االقتضـــا ، ونيوميد ســـيادة القاخون واملســـاعدة على (3)2030لتنتيذ  ،ة التنمية املســـتدامة لعام 
 حتقين االنيساق وا التشرألعات الومنية وااللتزامات الدولية؛

وــاملبــادش املشـــــــــــــــ مــة لــدعم المملــاخــات، اليت نيوىل االحتــاد المملــاين الــدويل  تحيط علمييا - 15 
مجعيات ورملاخية، ملدف  5 ورملاخا ومنيا و 96اإل،ائي الرألادة يف نينتيذها وأألَّدها  وورخاما األمم املتحدة

 مواصلة نيعزألز قدرة المملاخات على االت،   مبهامها؛ 
ـــا ـــا وونـــا  على ملـــك  تهييييب - 16  وـــ فرقـــة األمم املتحـــدة الق،رألـــة أن نيقوم، يف إمـــار والأل

ونيكام  يف العمل مع المملاخات الومنية، من   ل  الســـــــل،ات الومنية، واســـــــتحدا  مرألقة أممر نين يما
اآلليات املناســبة، وســبل منها إإــراك المملاخات يف املشــاورات املتعلقة واســ انييجيات التنمية الومنية وفعالية 

 املعوخة اإل،ائية، عند االقتضا ؛ 
عاون فيما وا من ومة األمم املتحدة على املســاعدة يف نييســ  قدر أمم من الت تشييج  - 17 

ولــدان اجلنوب والتعــاون الم ثي وا المملــاخــات والمملــاخيا، تـــــــــــــــمن املوارد املتــاحــة، وــالتعــاون مع االحتــاد 
 الدويل؛  المملاين

وكيــاخــات األمم املتحــدة أن نيســـــــــــــــتعا على حنو أممر منهجيــة وــاخلمة الترألــدة  تهيييب - 18 
فيه يف جمال نيعزألز املؤســـــــســـــــات المملاخية، و اصـــــــة يف البلدان  ل حتاد المملاين الدويل والمملاخات األعضـــــــا 

 اخلارجة من النـزا  و/أو البلدان اليت متر مبرحلة اختقال إىل الد قرامية؛ 
إىل إجرا  نيبادل ســــــــــــنوي لارا  واجتماعات ســــــــــــنوألة واخت ام على القــــــــــــعيدألن تدعو  - 19 

الســياســي والتنتيذي وا مبار املســؤولا يف األمم املتحدة واالحتاد المملاين الدويل من أجل زألادة االنيســاق 
 وا عمل املن متا واملساعدة على إقامة إرامة اس انييجية أقوى وينهما؛ 

و،رألقة أممر منهجية دور ومســـــــــــــــامهة  نيدر مم املتحدة على أن من ومة األ تشيييييييييييج  - 20 
 المملاخات يف نيقارألرها ومشارألع  ،،ها االس انييجية؛ 
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حزألران/ألوخيه من مل ســــــنة  30، اعتبارا من دور ا الماخية والســــــبعا، أن حتتتل يف تقرر - 21 
خات الومنية واملن مات التاوعة ملن ومة واليوم الدويل للعمل المملاين، ونيدعو مجيع الدول األعضـــــــــــــــا  والمملا

ـــدوليـــة قات القـــــــــــــــلـــة، واكتمع املـــدين، مبـــا يف قلـــ  املن مـــات  األمم املتحـــدة و  هـــا من املن مـــات ال
، إىل االحتتال ملذا اليوم ونيعزألز الوعي وه، صــــــاحبة املقــــــلحة احلكومية ومجيع اجلهات املعنية األ رى   

اليت قد نينجم عن االحتتال ملذا اليوم يف األمم املتحدة ألنبغي أن ونيشـــــــدد على أن نيكلتة مجيع األخشـــــــ،ة 
 التمعات؛ نيُغ،َّى من
والدعوة املوجهة إىل االحتاد المملاين الدويل لتن يم مؤمتر عاملي وشـــــــــــــــ ن احلوار وا  تقر - 22 

على القيام  األدألان ووا األعراق مبشــــــــــــــارمة رؤســــــــــــــا  الدول والمملاخات و ملي األدألان العاملية، ونيشــــــــــــــجع
 واألعمال التحض ألة والتعاون مع األمم املتحدة؛ 

، وني،لك إليه أن ألقدم إىل اجلمعية العامة يف دور ا (6)وتقرألر األما العام تحيط علما - 23 
التتــاعــل وا األمم املتحــدة والمملــاخــات الومنيــة واالحتــاد ”الراوعــة والســـــــــــــــبعا نيقرألرا يف إمــار البنــد املعنون 

، مع ال ميز ووجه  ان على أفضــل املمارســات لدعم دور المملاخات يف نيرمجة االلتزامات “ين الدويلالمملا
 الدولية إىل سياسات ومنية.
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