
  

 

 

 طلب تأسيس جمعية برلمانية ضمن إطار األمم المتحدة

لتي تنعكس بالضرورة على قدر امان  اتواجه البشرية اليوم الكثير من التحديات والتي تهدد السلم و المن العام لالنسان و

حقيق النجاح في مواجهة هذه التحديات تورفاهية األجيال القادمة وأسس الحياة الطبيعية على األرض. ونحن واثقون انه يمكننا  

اتفنا الكبرى كالتباين االجتماعي، أسلحة الدمار الشامل، اإلرهاب، الحروب  ومخاطر التغيرات البيئية و لمناخية من خالل تك

 وتعاونا جميعا على المستوى الدولي.  

ولتاكيد هذا التعاون الدولي فاننا نقترح  تعزيز شرعية األمم المتحدة و تقوية قدرتها على العمل وذلك عن طريق تفعيل  

ريق الديمقراطية من خالل مشاركة شعوب العالم  بشكل فعال ومباشر في نشاطات األمم المتحدة ومنظومتها العالمية عن ط

 تاسيس جمعية برلمانية استشارية. 

ف تصورنا وفهمنا لفكرة تأسيس جمعية برلمانية استشارية على انه خطوة ال غنى عنها. حيث اننا لن نكون بحاجة الى   ويعرَّ

قة بين  القيام باي تغيير في ميثاق الألمم المتحدة.  فان جمعية كهذه يمكن أن تحقق كمرحلة مبدأية اهداف تتعلق بتنظيم العال

 األمم المتحدة، الحكومات، البرلمانات الوطنية و المجتمع المدني.

ن وجود جمعية برلمانية لن تكون مجرد مؤسسة جديدة  فحسب وانما ستكون بمثابة صوت وممثل لشعوب العالم والدافع  او

حافز سياسي لتطوير النظام والقانون لتغيير الوعي والضمير العالمي لفهم القضايا السياسية الدولية. وقد تتحول الجمعية إلى  

الدوليين. كما يمكن لها باإلضافة إلى ذلك أن تدعم قدرة األمم المتحدة على التركيز على أهدافها االساسية وتحقيق الصورة  

 االجابية للعولمة.

الوطنية. و البرلمانات  البرلمانية أن تتكون، مبدئيا، من ممثلين من أعضاء  لللجنة  زويها بحقوق اساسية يتم ت  سوفيمكن 

للحصول على المعلومات والمشاركة بشكل فعال في نظام االمم المتحدة. ويمكن  للجمعية البرلمانية أن تتحول في مرحلة 

 متقدمة إلى نظام االنتخاب المباشر.

الشخصيات العامة،  وندعو جميع المنظمات،    كماواننا ندعو األمم المتحدة و حكوماتها األعضاء إلى تأسيس جمعية برلمانية.   

 صناع القرار والمواطنين إلى دعم طلبنا هذا. و

 

 التوقيع: 

 نعم انا اؤيد انشاء جمعية برلمانية لالمم المتحدة. فان مواطنين العالم يجب ان يكون لهم صوت. 

  االسم:                   ....................................................................................................

 االنتماء:               .................................................................................................... 

 للتواصل:      .................................................................................................... 

 التاريخ و التوقيع:      .................................................................................................... 
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