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 املؤمتر
  البند 
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 إعـــــــــــالن
 تسخير الديمقراطية في خدمة السالم والتنمية المستدامة:

 بناء العالم الذي يصبو إليه الناس
  

اســتثنائية. وحنتــاج كــذلك إىل بــذل جهــود اســتثنائية مــن أجــل بنــاء إننــا نعــيش يف أوقــات  - 1
عــامل يتمتــع فيــه اجلميــع، رجــاًال ونســاًء وأطفــاًال، باألمــان مــن احلــرب والنــزاع، وبــالتحّرر مــن الفقــر 

يف ظــل احملافظــة علــت كوكبنــا  واجلــوع، وبالقــدرع علــت بلبيــة ايتياجــاتم وققيــ  إماانــاتم البشــرية
 وبايرتام يقوقهم ويرياتم وكرامتهم متام االيرتام.، لألجيال املقبلة

والربملـــــان هـــــو املؤسســـــة احملوريـــــة للدميقراطيـــــة الـــــيت جيـــــري عـــــن طريقهـــــا التعبـــــري عـــــن إرادع  - 2
الشـــعب. وحنـــن رؤســـاء برملانـــات العـــامل، وقـــد اجتمعنـــا يف مقـــر األمـــم املتحـــدع يف نيويـــورك للتعبـــري  

نــا علــت القيــام بــدورنا يف مواجهــة التحــديات العامليــة عمــا يشــعرون بــه مــن قلــ  ولإلعــراب عــن عزم
 املطروية أمامنا.

وحنــن، إذ نعتمــد هــذا اإلعــالن، نــدرك املســؤوليات والواليــات الدســتورية الفريــدع لربملانابنــا  - 3
والـيت بقتضـي أن بســّن هـذه الربملانـات القــوانني املنفِّـذع لالبفاقـات الدوليــة وأن قاسـب احلاومــات 

لدوليــــة عـــــن بنفيــــذها بنفيـــــذاً كــــامًال. وإذ نـــــدرك بنــــوع بقاليـــــدنا وبارخينــــا وممارســـــابنا واملؤسســــات ا
الربملانيــة املتفــردع، فإننــا نطمــح إىل إضــفاء بعــد دميقراطــي ملمــوس علــت جهودنــا اجلماعيــة اهلادفــة 

 إىل إقامة عامل أفضل.
 
 عاملنا القائم اليوم  

علت الـرغم مـن التقـّدم احملـرز يف جمـاالت الدميقراطيـة والسـالم والتنميـة، فمـا زلنـا نعـيش يف  - 4
عـامل غـري مسـتقر. فــاحلروب واملنازعـات، مبـا بتســمان بـه يف كثـري مـن األييــان مـن ويشـية مفرطــة، 

زالــت بشــال واقعــاً يوميــاً يف أمــاكن كثــريع. كمــا أن ماليــني األشــخاص، وهــم يف املقــام األول  مــا
مــــن النســــاء واألطفــــال، ميوبــــون أو يصــــابون أو يشــــرَّدون أو ُجيــــربون علــــت الفــــرار يف ظــــل أوضــــاع 

 مأساوية. وما زلنا نشهد يف بعض مناط  العامل بقهقر احلياع الدميقراطية.
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إن الســـالم واألمـــن مهـــا مـــن الشـــروط األساســـية لتحقيـــ  الدميقراطيـــة والتنميـــة املســـتدامة.  - 5
أكــــرب باثــــري مــــن أجــــل يــــل املنازعــــات عــــن طريــــ  احلــــوار السياســــي  وإننــــا نطالــــب ببــــذل جهــــود

ـــــة  ـــــد الاامـــــل بالقـــــانون الـــــدويل وعـــــن طريـــــ  معاجلـــــة األســـــباب اجلذري واملفاوضـــــات يف ظـــــل التقّي
للمنازعــات. وحنــن نعــر  زيــادع التأكيــد علــت الدبلوماســية الربملانيــة الــيت أببتــت قــدرتا علــت بــوفري 

 الفات واملنازعات.الزخم للجهود اهلادفة إىل يل اخل

وإننا نشهد وقوع أعمـال إرهابيـة مروِّعـة يف كـل ركـن مـن أركـان املعمـورع. وَبظهـر مجاعـات  - 6
إرهابيــة جديــدع هلــا مــوارد كبــريع قــت بصــرفها. ومــن دواعــي األســف أن العديــد مــن هــذه األعمــال 

ن اإلرهــاب اإلرهابيــة برباــب علــت أيــدي مجاعــات متطرفــة بــدعي العمــل باســم الــدين. وحنــن نــدي
جبميـــع أشـــااله ومظـــاهره، بصـــرف النظـــر عـــن مربابيـــه ودوافعهـــم، كمـــا نـــدين الفاـــر الرادياـــايل 

 والتطرف العنيف والوسائل املستخدمة يف متويل ذلك. 

وســـتبذل برملانابنـــا قصـــارى جهـــدها مـــن أجـــل بعزيـــز التعـــاون الفعـــال بشـــأن بنفيـــذ مجيـــع  - 7
اقــات الدوليـة ذات الصــلة فيمــا يتعلــ  مباافحــة اإلرهــاب قـرارات األمــم املتحــدع واالبفاقيــات واالبف

ومـــن أجـــل دعـــم هـــذا التنفيـــذ، واإلســـهام يف اعتمـــاد سياســـة أمنيـــة متســـقة علـــت الصـــعيد الـــدويل. 
وحنيــي األبريــاء الــذين يقعــون ضــحايا لألعمــال اإلرهابيــة الويشــية يف خمتلــف أرجــاء العــامل ونعــرب 

 عن بضامننا معهم.

الاثــري، ومياـــن عمــل الاثــري، ملنــع العنـــف واحلــد مــن خطــره. وإننـــا  زال يتعــني عمــل ومــا - 8
نطالـــب ببـــذل جهـــود أكـــرب إلجيـــاد عـــاٍمل خـــاٍل مـــن األســـلحة النوويـــة. وحنـــن نريـــد أن نـــرى خفضـــاً 
يقيقيــاً يف انتشــار مجيــع األســلحة. ونطالــب باختــاذ إجــراءات عاجلــة، مبــا يف ذلــك ســن بشــريعات 

منيــة اجلديــدع وماافحــة اجلرميــة املنظَّمــة املرببطــة باالجتــار قويــة، مــن أجــل التصــدي للتهديــدات األ
يــرببط  وعمليــات االختطــاف واالبتــزاز، ومــابالبشــر وباملخــدرات واالجتــار غــري املشــروع باألســلحة، 

 با من جرائم غسل األموال والفساد.

ــ - 9 ف  وبتعــر  ماليــني النســاء والبنــات يف كــل منطقــة مــن منــاط  العــامل جلميــع أشــاال العن
كــل يــوم، مبــا يف ذلــك العنــف البــدين واجلنســي والعــائلي. وإننــا نــدعو مجيــع البلــدان إىل أن بعطــي 
األولوية للقضاء الفـوري علـت مجيـع أشـاال العنـف القـائم علـت نـوع اجلـنس. وبوجـد بالقـدر نفسـه 
ياجــة ماســة إىل وضــع يــٍد جلميــع أشــاال الاراهيــة والتمييــز الواســع االنتشــار. وإننــا حنــث مجيــع 
البلــدان علــت بعزيــز احلــوار بــني الثقافــات والرتكيــز علــت بنــاء جمتمعــات متســاحمة ياضــنة للجميــع، 

ياــون ذلــك  ة ديــانتهم وبقاليــدهم. وينبغــي أالحيــرتم فيهــا النــاس بقافــة بعضــهم بعضــا ويرعــون يرمــ
 منافيا للجهود الرامية إىل ماافحة التمييز علت أساس نوع اجلنس.
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كانـــت قســـرية أم طوعيـــة، ملمحـــاً بابتـــاً مـــن مالمـــح العـــامل القـــائم وبشـــال اهلجـــرع، ســـواء   - 10
اليــوم. إذ يســتطيع النــاس أن ينتقلــوا إىل أمــاكن أخــرى حبثــاً عــن ييــاع أفضــل وهــم يفعلــون ذلــك. 
ويـــني يضـــطرون إىل القيـــام بـــذلك عنـــدما بتعـــر  ييـــاتم للتهديـــد، يصـــبح التمـــع الـــدويل ُملَزمـــاً 

جزعنـــا البـــالغ إزاء املآســـي اإلنســـانية الـــيت ال يصـــر هلـــا والـــيت بتقـــدمي الـــدعم إلـــيهم. ونعـــرب عـــن 
بتاشــف أمامنــا ألشــخاص يفــرون مــن احلــروب واملنازعــات والاــوارث الطبيعيــة والاــوارث الــيت مــن 
صــنع اإلنســـان. وحنـــن نـــدعو مجيـــع الــدول إىل محايـــة الالجئـــني واملشـــردين داخليـــا واملهـــاجرين وإىل 

باالســتقرار والرخــاء يف بلــدا�م األصــلية. ومــن املهــم يف هــذا مســاعدتم علــت بنــاء جمتمعــات بــنعم 
الســــياا العمــــل املشــــرتك علــــت كــــبح تريــــب البشــــر واالجتــــار بــــم وبعزيــــز التعــــاون علــــت التصــــدي 

 لألسباب اجلذرية للهجرع. 

ورغــم أوجــه التقــّدم العــاملي يف جمــاالت التانولوجيــا والصــحة واملعرفــة والثــروع املاديــة، فــإن  - 11
ينــــات االقتصــــادية واالجتماعيــــة القائمــــة منــــذ أمــــد طويــــل هــــي يف ازديــــاد. إذ بوجــــد بفاوبــــات التبا

واســعة مــن ييــث الــدخل واألوضــاع املعيشــية يف العــامل، كمــا أن مليــارات األشــخاص يعيشــون يف 
يالــة فقــر بضعضــع العقــد االجتمـــاعي الــذي يشــال أمــراً ال بـــد منــه للحيــاع الدميقراطيــة وللتقـــّدم 

كـــل ماـــان. وحنـــن نشـــهد يـــدوث بـــرٍد مطـــرد لبيئتنـــا، كمـــا أن بغـــّري املنـــاخ هـــو اآلن   اإلنســـاين يف
يقيقة واقعة. وحنن حنـث بلـداننا علـت التوّصـل إىل ابفاقـات براعـي متـام املراعـاع مبـادئ ريـو، مبـا يف 

 ذلك مبدأ املسؤوليات املشرتكة ولان املتفاوبة. 

لرخـاء املشـرتك كمـا بضـمن يف الوقـت نفسـه وينبغي هلذه االبفاقات أن بضمن لنـا ققيـ  ا - 12
علـت سـبل التايّـف  محاية بيئتنا والتصـّدي علـت حنـو فعـال لتغـري املنـاخ. وينبغـي أن بركـز يف آن معـاً 

مـــع آبـــار هـــذا التغـــّري والتخفيـــف مـــن يـــدتا وأن بـــَوفَّر يف إطارهـــا املـــوارد الالزمـــة للتنفيـــذ الفعـــال. 
بفاقــات، علــت غــرار مــا نفعلــه فيمــا يتعلــ  بالتزامابنــا باحلــد وبرملانابنــا مســتعدع لــدعم بنفيــذ هــذه اال

 من أخطار الاوارث وبالرتويج لثقافة الوقاية من آبارها والقدرع علت التاّيف معها.

وبـؤبر شـباة اإلنرتنـت يف عاملنـا بـأبرياً قويــاً،  وهـي قفـز االبتاـار واالبصـاالت داخـل كــل  - 13
داع ييويــة لتــدعيم مشــاركة املــواطنني يف العمليــة الدميقراطيــة. بلــد وفيمــا بــني البلــدان. وهــي أيضــاً أ

مســــتخدمو اإلنرتنــــت، والقطــــاع اخلــــاص،  -وقــــد ســــاعد التعــــاون بــــني مجيــــع أصــــحاب املصــــلحة 
علــــت إقامــــة بيئــــة  -والتمــــع املــــدين، واألوســــاط التانولوجيــــة، واحلاومــــات، واملنظمــــات الدوليــــة 

بســتفيد منهـا. بيــد أن عــدداً كبـرياً جــدا مــن النــاس، وال التمعــات أن  ياــون بوســع مجيـعإلارتونيـة 
زالــوا يفتقــرون إىل إماانيــة الوصــول إىل اإلنرتنــت، وجيــب القيــام بقــدر أكــرب  ســيما مــن النســاء، مــا

من العمل بغية سد الفجوع الرقميـة وضـمان متّاـن مواطنينـا مـن اسـتغالل فوائـد الوصـل باإلنرتنـت. 
رتام احلقــوا يف معــر  اســتخدام اإلنرتنــت، كمــا جيــب أن وجيــب أن نســعت أيضــاً إىل ضــمان ايــ
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بظــل هــذه الشــباة فضــاًء للمناقشــة متحــرراً مــن التســوي  املفــرط واللــوائح غــري الضــرورية الــيت برمــي 
 إىل بقييد احلريات األساسية املتف  عليها دوليا.

ع القــانون. وحنــن حنتــاج، يف كــل ذلــك، إىل أن نبــذل جمــددا جهــودا متفانيــة يف ســبيل ســياد - 14
وينبغـــي أن بقـــدم برملانابنـــا املســـاعدع يف ضـــمان بعزيـــز ســـيادع القـــانون وكفالـــة قـــدرع اجلميـــع علـــت 
ـــة علـــت قـــدم املســـاواع. ونـــدعو إىل زيـــادع االلتـــزام بالقـــانون الـــدويل ونقـــرتح إيـــالء  اللجـــوء إىل العدال

 الوقـت ذابـه علـت اهتمام خاص اليرتام يقـوا اإلنسـان والقـانون الـدويل اإلنسـاين، مـع العمـل يف
دعــم آليــات العدالــة الدوليــة ومســاندع اجلهــود الراميــة إىل إ�ــاء إفــالت مــربايب أخطــر اجلــرائم مــن 

 العقاب. 
 
 الدميقراطية  

. وبـذا املعـىن فـإن برملانابنـا هـي ‘اإلعـالن العـاملي املتعلـ  بالدميقراطيـة’نعيد بأكيد مبـادئ  - 15
قمـــل مســـات بـــاريخ بلـــداننا وبرابهـــا الثقـــايف، وكـــل منهـــا مؤسســـات وطنيـــة ســـيادية مســـتقلة. وهـــي 

خمتلف عن الربملانات األخرى. ومـع ذلـك، فإ�ـا مجيعـاً بشـرتك معـاً يف نفـس الطمـوح يف أن باـون 
إرادع الشــعب هــي أســاس احلاــم. واملشــاركة يف احليــاع السياســية ويف عمليــة صــنع القــرارات العامــة 

بالنسـبة إىل التنميـة. إن يرمـان النـاس مـن القـدرع علـت  هي يـ  مـن احلقـوا وبتسـم بأمهيـة يامسـة
 اإلدالء بآرائهم أو إقصاؤهم يؤدي إىل النيل من رفاهيتهم واإلخالل بالدميقراطية.

أكــرب إل�ــاء مجيــع أشــاال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات بــدف  إننــا نطالــب ببــذل جهــود - 16
متاينهن وجعل املساواع بـني اجلنسـني يقيقـة واقعـة. فتنميـة بلـداننا برباـز علـت متتـع اجلميـع، نسـاًء 
ورجــــاًال، فتيــــات وفتيانــــا، بــــاحلقوا واملســــؤوليات والفــــرص متتعــــاً كــــامًال وعلــــت قــــدم املســــاواع فيمــــا 

نعيــــد باـــــريس جهودنــــا لتحقيــــ  املســـــاواع بــــني اجلنســـــني ققيقــــاً كـــــامًال بيــــنهم. وجيــــب علينـــــا أن 
. وحنـــن نعـــرب عـــن اســـتيائنا مـــن التقـــدم البطـــيء 2030والتماـــني للنســـاء والفتيـــات حبلـــول عـــام 

الــذي يبعــث علــت األســت يف جمــال ضــمان ققيــ  وجــود أكــرب للنســاء يف الربملــان ونلتــزم مبضــاعفة 
ملســــتهدف املتفـــ  عليــــه دوليــــاً، كمتوســـط عــــاملي، لتمثيــــل جهودنـــا مــــن أجــــل الوصـــول إىل الــــرقم ا

 يف املائة من أعضاء الربملان. 30وقدره  2010النساء يف الربملان حبلول عام 

ويوجد انفصال ظاهر بني الطريقة الـيت نباشـر بـا السياسـة والطريقـة الـيت يعـيش بـا النـاس  - 17
دو بعيـداً متامـاً عـن العمليـات السياسـية علـت اليوم. فما مييّـز ييـاتم مـن موصـولية وقـرب مباشـر يبـ

الصــــعيد الــــوطين. ويــــدعو الشــــباب منــــه خاصــــة إىل قــــدر أكــــرب مــــن االلتــــزام واالنفتــــاح والشــــفافية 
واملســاءلة والفعاليــة علــت الســاية السياســية. وجيــب أن ناــون طمــويني وأن نوقــف التيــار املتمثــل 

دين واملؤسســـات الدميقراطيـــة؛ وجيـــب أن يف عـــزوف الشـــباب عـــن االــــراط يف هيئـــات التمـــع املـــ
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نســـّخر طـــاقتهم وقـــدرتم علــــت االبتاـــار بشـــال أفضـــل يف خدمــــة جمتمعـــاتم احملليـــة والتمعــــات  
 كال. وقد رأينا كيف ظل الشباب يف طليعة كثري من احلركات املنادية بالدميقراطية.

الشــــباب وبيســــري  وإننـــا نتعهــــد ببــــذل قصــــاري جهـــدنا لفــــتح أبــــواب السياســــة فعليـــا أمــــام - 18
انتخــابم لعضــوية الربملــان بأعــداد أكــرب. ونتعهــد أيضــاً بــأن نتصــّدى لتهمــيش الشــباب عــن طريــ  
إشــــراكهم يف العمــــل السياســــي وبيســــري يصــــوهلم علــــت التعلــــيم مــــدى احليــــاع ووصــــوهلم إىل ســــوا 

يلولــة دون العمــل. ولعــل ذلــك أيضــاً مــن بــني الوســائل الفعالــة ملنــع جلــوئهم إىل العنــف والنــزاع واحل
 جتنيدهم من جانب اجلماعات اإلرهابية.

زالــوا  وأفــراد األقليــات والشــعوب األصــلية هــم األشــد ضــعفا يف العديــد مــن جمتمعابنــا ومــا - 19
ُيســتبَعدون مــن صــنع القــرارات الــيت بــؤبر يف ييــاتم ويف مســتقبل بلــداننا. وحنــن نؤكــد أن هلــم يقــاً 

ملي العضــوية يف كــل بلــد مــن بلــداننا أســوع بغــريهم، غــري قابــل للتصــرف يف أن ياونــوا أعضــاء كــا
وهــو يــ  ينبغــي برمجتــه إىل سياســات عامــة براعــي أوضــاعهم وايتياجــاتم وبطلعــاتم متــام املراعــاع 
وباــون مصـــحوبة مبـــوارد كافيـــة. وإننـــا ننـــادي باختــاذ بـــدابري لضـــمان مشـــاركتهم بصـــورع فعالـــة علـــت 

 مجيع مستويات احلياع العامة.

رتف بالتحـديات املتعـددع الـيت بواجـه كثـرياً مـن برملانابنـا اليـوم. ونشـعر بـالقل  مـن وحنن نعـ - 20
االربيــــاب العــــام إزاء السياســــة واإلعــــرا  عنهــــا، ومــــن عــــدم التاــــافؤ يف عالقــــة قــــوع مــــع الســــلطة 
التنفيذيــة، ومــن صــعوبة  التــأبري يف القــرارات الــيت بُتخــذ بدرجــة متزايــدع يف حمافــل دوليــة أو خـــارج 

حلاومــة، ومــن حمدوديــة الوســائل املتايــة لنــا لزيــادع القــدرع  املؤسســية يف الربملــان. وإننــا، إذ نطــاا ا
نـــدعم احلـــ  يف يريـــة التعبـــري والتجمـــع الســـلمي وباـــوين اجلمعيـــات، نلتـــزم بالعمـــل علـــت مواجهـــة 
هـــــــذه التحـــــــديات، وبـــــــايرتام دور وســـــــائل اإلعـــــــالم التقليديـــــــة، وباســـــــتخدام وســـــــائط التواصـــــــل 

بانولوجيــــات املعلومـــــات واالبصــــاالت اســــتخداماً أكـــــرب، وجبعــــل برملانابنــــا مالئمـــــة االجتمــــاعي و 
 ألغرا  القرن احلادي والعشرين.

وســـعنا لتقريـــب الربملـــان مـــن الشـــعب، وحنـــن جنـــدد بعهـــدنا جبعـــل  يف وســـنبذل أقصـــت مـــا - 21
ماونــات التمــع  بتماــنيبرملانابنــا أكثــر متثــيًال وشــفافيًة وانفتايــاً ومســاءلًة وفعاليــة مــن ذي قبــل، 

املختلفــة مــن املشــاركة يف العمليــة السياســية. وققيقــاً هلــذه الغايــة، فإننــا ناــرر اإلعــراب عــن أمهيــة 
إجـــراء انتخابـــات يـــرع ونزيهـــة علـــت فـــرتات منتظمـــة، علـــت أســـاس االقـــرتاع العـــام والســـري. وناـــرر 

عليهـــا يف جمـــايل القـــانون  أيضـــا بأكيـــد أمهيـــة إقامـــة بيئـــة آمنـــة ومتاينيـــة للمجتمـــع املـــدين واحملافظـــة
واملمارســــة علــــت الســــواء. وحنــــن نعــــرتف بالتقــــّدم اجلــــاري ققيقــــه يف كثــــري مــــن الربملانــــات يف اجتــــاه 
األخــذ بالدميقراطيــة، كمــا نعــرتف بالناســات الــيت شــهدتا بلــدان عديــدع أخــرى، ونلتــزم مبواصــلة 

انيـــة. وإننـــا نثـــين علـــت املبـــادئ مســـاعدع بعضـــنا بعضـــاً يف ققيـــ  املزيـــد مـــن بعزيـــز الدميقراطيـــة الربمل
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ونوصــي بــأن بعتمــدها مجيــع الربملانــات ‘ املبــادئ املشــرتكة لــدعم الربملانــات’ املعتمــدع مــؤخراً بعنــوان
 واملنظمات املختصة وبأن بسرتشد با.

ونشــجع اإلصــاليات الدســتورية واملؤسســية اجلاريــة يف البلــدان الــيت هــي بصــدد االنتقــال  - 22
ونشدد علت أمهية مـد هـذه البلـدان بالـدعم السياسـي واالقتصـادي لافالـة برسـيخ إىل الدميقراطية. 

الدميقراطية واحلام الرشيد وايرتام يقوا اإلنسـان والعدالـة االجتماعيـة علـت حنـو مسـتدام. ودعـم 
التنميـــة االقتصـــادية أمـــر ال غـــىن عنـــه لنجـــاح الـــدميقراطيات الفتيـــة، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــ  قويـــل 

 لدان إىل استثمارات. ديون بلك الب

 التنمية املستدامة
لقـــد أبايـــت األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة فرصـــة ســـاحنة لرتكيـــز اجلهـــود العامليـــة علـــت ييـــاع  - 23

النــاس. غــري أن التقــدم احملــرز قــد ظــل متفاوبــا فيمــا بــني املنــاط  والبلــدان ومــا زالــت هنالــك بغــرات  
ف يف يـــني أن الـــبعض اآلخـــر قـــد ًقُصـــر عـــن كبـــريع. وقـــد بلغـــت بعـــض البلـــدان كثـــرياً مـــن األهـــدا

بلوغهــا لموعــة متنوعــة مــن األســباب. فقــد جــرى إنقــاذ أرواح كثــري مــن النــاس وقســني ييــاتم، 
وجــرى مجــع بيانــات واســتحداث آليــات واســتخالص الاثــري مــن الــدروس اهلامــة. ويتأهــب التمــع 

سـم بنطاقهـا األوسـع وبسـتفيد مـن الـيت بت 2015العاملي اليـوم إلطـالا خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام 
جتربـــة األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة، مــــن خــــالل الرتكيـــز علــــت القضــــاء علــــت الفقــــر وققيــــ  التنميــــة 

 املستدامة يف آن معا، وبنطب  علت مجيع بلدان العامل قاطبة.

الـيت بـرزت بأهـدافها السـبعة  2030اخلطة اجلديدع للتنميـة املسـتدامة لعـام بوحنن نرّيب  - 24
عشر. ويعد القضاء علـت الفقـر اهلـدف األمشـل هلـذه اخلطـة اجلديـدع، إىل جانـب النهـو  بالتنميـة 
االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة. وال مياـــن ققيـــ  هـــذه األهـــداف إال بتغيـــري منـــاذج االســـتهالك 

بــىن واإلنتــاج غــري املســتدامة، عــن طريــ  بعزيــز النمــو االقتصــادي املســتدام الشــامل للجميــع، وبنــاء 
قتيــة قــادرع علــت الصــمود، وبشــجيع االبتاــار، ومحايــة املــوارد الطبيعيــة وإدارتــا علــت حنــو أفضــل، 

 وبنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة. 

وإننـــا نشـــيد بطمـــوح هـــذه اخلطـــة إىل ققيـــ  التحـــّول ويرصـــها علـــت أال حيـــرم مـــن مثارهـــا  - 25
ستضــعفة. ولاــي بتالــل التنميــة املســتدامة بالنجــاح، يتعــني أن أيــد، وال ســيما الفئــات احملرومــة وامل

ياون الناس هم مركز القرارات فيها. وينبغـي أن ياـون اهلـدف منهـا هـو ققيـ  الرفـاه مـع االيـرتام 
الاامــل للحــدود البيئيــة. ويتعــني أن ميتلــك النــاس زمامهــا، وهــي بتطلــب مشــاركتهم فيهــا مشــاركة  

كــل مــنهم حبقــوا ويتحمــل التزامــات جتــاه غــريه مــن األفــراد وجتــاه   كاملــة. والنــاس هــم أفــراد يتمتــع
 البيئة. وجيب علينا مجيعًا أن نستثمر يف هذه األهداف باعتبارها أهم مورد من مواردنا.
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وإننـــا نريـــب باهلـــدف الرامـــي إىل ققيـــ  املســـاواع بـــني اجلنســـني والتماـــني جلميـــع النســـاء  - 26
التصـــّدي ألوجـــه عـــدم املســـاواع، ونـــدعو إىل بـــذل جهـــود  والفتيـــات، وكـــذلك باهلـــدف الرامـــي إىل

أكـــرب مـــن أجـــل الوصـــول إىل ذلـــك. وحنـــن نثـــين علـــت إدراج اهلـــدف الـــداعي إىل اختـــاذ إجـــراءات 
عاجلـــة للتصـــّدي لتغـــّري املنـــاخ والـــذي يشـــمل أيضـــاً احلـــد مـــن خمـــاطر الاـــوارث. ونريـــب باهلـــدف 

والتجــــارع، والتانولوجيـــا، وبنـــاء القــــدرات،  التمويـــل، -العـــريض القاعـــدع املتعلـــ  بوســــائل التنفيـــذ 
 اليت جيب يشدها دعماً لتحقي  اخلطة اجلديدع. -واإلصاليات النُُّظمية 

التشـجيع علـت إقامـة جمتمعـات مسـاملة ال يهمَّـش فيهـا أيـد وحنن نثين علـت إدراج هـدف  - 27
لـــة، وبنـــاء مؤسســـات مـــن أجـــل ققيـــ  التنميـــة املســـتدامة، وإبايـــة إماانيـــة جلـــوء اجلميـــع إىل العدا

فعالـــة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة للجميـــع علـــت مجيـــع املســـتويات. واحلاـــم الرشـــيد علـــت مجيـــع 
املستويات هو أداع متان من ققي  التنمية، كمـا أنـه هـدف قـائم بذابـه بالنسـبة إىل مجيـع البلـدان. 

مليـــــة، ســـــتحتاج وحنـــــن نلتـــــزم ببلـــــوغ هـــــذا اهلـــــدف يف بلـــــداننا ويف برملانابنـــــا. ويف ســـــياا هـــــذه الع
الربملانــات إىل قســني طاقتهــا وقــدرتا علــت ضــمان املســاءلة عــن النتــائج، مبــا يف ذلــك مــن ييــث 

 إجياد درجة أكرب من املسؤولية املالية والشفافية.

ويف الوقـــت الـــذي بقـــوم فيـــه احلاومـــات بوضـــع االبفاقـــات  اجلديـــدع يف صـــورتا النهائيـــة  - 28
ومتويـل التنميـة، وبغـّري املنـاخ، واحلـد مـن خمـاطر الاـوارث)، فإننـا نؤكـد (ابفاقـات التنميـة املسـتدامة، 

علــت أمهيــة ققيــ  خطــة عامليــة وايــدع منســقة. فهــذه اخلطــة أساســية للنجــاح يف هــذا املســعت. إذ 
بــدو�ا، لــن يتســّىن لنــا أن حنقــ  الــرتابط والتاامــل فيمــا بــني اجلهــات الفاعلــة الاثــريع الــيت ســتطلب 

عمليـــة التنفيــذ علـــت الصُّـــُعد احمللـــي والــوطين والعـــاملي، أو أن نضـــمن االســـتخدام  منهــا املشـــاركة يف
 األمثل للموارد املتاية.

وإننـــا نعـــرتف مبـــا يقـــع علـــت برملانابنـــا مـــن مســـؤوليات هامـــة عـــن ضـــمان بنفيـــذ األهـــداف  - 29
ا مــن أجــل اجلديـدع للتنميــة املسـتدامة. وكرؤســاء للربملانـات، فإننــا مسـتعدون لبــذل كـل مــا يف وسـعن

بيســــري النظــــر يف التشــــريعات ذات الصــــلة ورصــــد مــــوارد امليزانيــــة ومســــاءلة احلاومــــات عــــن بلــــوغ 
األهــداف. وســنعتمد علــت قائمــة طويلــة مــن اإلجــراءات للمســاعدع علــت بنــاء الــوعي العــام ومتّلــك 

لــت زمــام األمــر علــت الصــعيد الــوطين، وبعزيــز االبســاا داخــل كــل مــن اإلدارع والربملــان وبينهمــا ع
 الصعيدين الوطين واحمللي، وبيسري مشاركة املواطنني، وبقييم التقّدم احملرز وبقدمي بقارير عنه.

 التعاون الدويل  
إننــا مقتنعــون بــأن األمــم املتحــدع جيــب أن ببقــت يجــر الزاويــة يف جهــود التعــاون الــدويل،  - 30

ي قتفــل بالــذكرى الســنوية وحنــن نغتــنم هــذه الفرصــة لاــي جنــّدد بعهــدنا الرمســي بــدعم املنظمــة وهــ
السبعني إلنشائها وبانتصار العـامل علـت الفاشـية والنازيـة. فـاألمم املتحـدع جتّسـد األمـل األبـري لـدى 
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الناس يول العامل يف ققيـ  السـالم والتنميـة. ولـذلك فـإن الـذكرى السـنوية السـبعني إلنشـاء األمـم 
ارخيــه وللتطّلــع إىل املســتقبل والتحــّرك إىل املتحــدع بتــيح للمجتمــع الــدويل فرصــة هامــة للتفاــري يف ب

 األمام بغية قويل الرؤية الواردع يف ميثاا األمم املتحدع إىل يقيقة واقعة.

وحنن ندعو الدول األعضاء يف األمم املتحـدع إىل بزويـد املنظمـة مبـا يلـزم ملواجهـة قـديات  - 31
لـــيت جـــرى االضـــطالع بـــا خـــالل القـــرن احلـــادي والعشـــرين. وإننـــا نشـــيد باإلصـــاليات الاثـــريع ا

زالت بوجـد قـديات مهمـة بتطلـب اختـاذ إجـراءات عاجلـة بشـأ�ا. وإننـا  العقد األخري. بيد أنه ما
نشـــعر بـــالقل  مـــن قـــدرع جملـــس األمـــن علـــت الوفـــاء بشـــال أفضـــل مبســـؤوليابه الرئيســـية عـــن يفـــظ 

فعاليــة جملــس األمــن لــن  الســلم واألمــن الــدوليني مبوجــب ميثــاا األمــم املتحــدع. ونعتقــد أن قســني
 القائم. جل  يعاس الواقع العاملي املعاصريتأبت إال عن طري  إجراء إصالح عا

ومنــذ مخســة عشــر عامــاً، ُعقــد مؤمترنــا األول لرؤســاء الربملانــات عشــية انعقــاد مــؤمتر قمــة  - 32
الـــدويل. وحنـــن عـــد برملـــاين علـــت التعـــاون األلفيـــة. وعرضـــنا يف بلـــك املناســـبة رؤيتنـــا ملســـألة إضـــفاء بُ 

نفخــر بالتقــّدم الابــري الــذي ققــ  منــذ ذلــك احلــني، ومــن الواضــح أنــه يوجــد اليــوم بفاعــل متزايــد 
 بني األمم املتحدع وعامل الربملانات.

زلنـــا مقتنعـــني بأنـــه مياـــن للربملانـــات أن بفعـــل املزيـــد مـــن أجـــل املســـاعدع علـــت ســـد  ومـــا - 33
العالقــات الدوليــة وعلــت ضــمان املســاءلة الدميقراطيــة العامليــة الفجــوع الدميقراطيــة القائمــة يف جمــال 

عـن الصــاحل املشـرتك، وإننــا ناـرر بوصــيابنا الـيت كنــا قـد قــدمناها يف مؤمتريْنـا اللــذين ُعقـدا يف عــامي 
علـــت أ�ـــا فرصـــة فريـــدع  2015. وحنـــن ننظـــر إىل خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام 2010 و 2005

واألمــم املتحــدع. ونشــّجع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدع علــت لتحســني التعــاون بــني برملانابنــا 
 وضع رؤية طموية هلذا التعاون يف الوبائ  اخلتامية.

وإننا ناـرر التأكيـد علـت أن بعاوننـا جيـب أن يرباـز ارباـازاً متينـاً علـت العمـل الـذي نقـوم  - 34
ســـاءلة. وجيـــب جعـــل برملانابنـــا بـــه يف برملانابنـــا الوطنيـــة، والـــذي يتعلـــ  جانـــب كبـــري منـــه بضـــمان امل

أكثر نشاطاً يف جمال الشؤون الدوليـة عـن طريـ  اإلسـهام يف املفاوضـات الدوليـة ورصـدها، والرقابـة 
علـــت إنفـــاذ االبفاقـــات الـــيت بتوّصـــل إليهـــا احلاومـــات، وضـــمان االمتثـــال الـــوطين للقـــانون الـــدويل. 

أنشـــطة املنظمـــات الدوليـــة وكـــذلك، جيـــب أن باـــون الربملانـــات أكثـــر يقظـــًة مـــن ييـــث متحـــيص 
 وبزويدها مبدخالت بدخل ضمن مداوالتا.

وحنــن نعتــز مبنظمتنــا، أي االقــاد الربملــاين الــدويل. وناــرر التأكيــد علــت أن هــذا االقــاد،  - 35
بوصــفه املنظمــة العامليــة للربملانــات، هــو اهليئــة الدوليــة األقــدر علــت بقــدمي املســاعدع يف بنــاء العالقــة 

ت واألمـــم املتحـــدع. ولـــدينا الثقـــة يف االقـــاد الربملـــاين الـــدويل الـــذي يـــؤدي هـــذا الـــدور بـــني الربملانـــا
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علــت حنـــو متزايـــد. ونوصـــي بــأن جيـــري بعزيـــز قدربـــه علـــت مواجهــة املســـؤوليات الابـــريع املنبثقـــة مـــن 
 .2015اخلطة اجلديدع للتنمية ملا بعد عام 

حــدع علــت مواصــلة بوســيع نطــاا التعــاون وحنــن نشــّجع االقــاد الربملــاين الــدويل واألمــم املت - 36
، وخطـة الاـوارث خمـاطرللحـد مـن املتفـ  عليـه طـار سـينداي فيما بينهمـا، وخاصـة يف جمـال بنفيـذ إ

، واالبفـــاا 2015الـــيت ســـيجري اعتمادهـــا يف أيلول/ســـبتمرب  2015عمـــل التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام 
ــــذي ســــيربم يف كــــانون األول/ديســــمرب  ــــ  بتغــــّري املنــــاخ ال ــــات املرتابطــــة 2015املتعل . فهــــذه العملي

صبو إليـه واملتعاضدع، مع ما يلزمها من وسائل التنفيذ، بتسم بأمهية يامسة يف بناء املستقبل الذي ي
الناس. ونعرب عن األمل يف أن يتسّىن لالتا املنظمتني عقد ابفاا بعـاون جديـد يعاـس املااسـب 

 املستقبل.ويتيح أساساً متيناً لتعاوننا يف اليت قققت منذ مؤمترنا األول 

إننــا نبقــت متفــائلني باملســتقبل. فاملفاوضــات الراميــة إىل ضــمان التوّصــل إىل ابفــاا بشــأن  - 37
ديدع للتنمية هي برهان كـاٍف علـت وجـود التـزام عـاملي مشـرتك مبواجهـة التحـديات العامليـة خطة ج

القائمـــة اليـــوم. وبامـــن هنـــا فرصـــة فريـــدع أمامنـــا مجيعـــاً بتـــيح لنـــا العمـــل معـــاً. وســـندعم بقـــوع قيـــام 
 السـلطات املختصــة يف كـل بلــد مـن بلــداننا باختـاذ اإلجــراءات الضـرورية لوضــع آليـات لتتبّــع التقــدم
احملــرز ورصــده، ونناشــد االقــاد الربملــاين الــدويل أن ييســر ققيــ  هــذا اهلــدف وضــمان اإلبــالغ عــن 

 ذلك.

وســــنعمل حنــــن، داخــــل برملانابنــــا، علــــت القيــــام بــــدورنا يف بســــخري الدميقراطيــــة يف خدمــــة  - 38
 السالم والتنمية املستدامة من أجل بناء العامل الذي يصبو إليه الناس.
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