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 املؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء الربملاانت
 2020آب/أغسطس  20و19 يف اجتماع إلكرتوين،

 يف فيينا 2021مؤمتر ابحلضور الشخصي، 
 

 مشروع إعالن
من قبل اللجنة التحضريية، على أساس مقرتحات التعديالت اليت مت تلقيها من  2020آب/أغسطس  7و 6مت تعديله يف 

 األعضاءالربملاانت 

 إعالن سيتم اعتماده من قبل رؤساء الربملاانت ورئيسة االحتاد الربملاين الدويل 

 حول القيادة الربملانية من أجل تعددية أكثر فعالية، حتقق السالم والتنمية املستدامة للشعوب ولكوكب األرض

 

كوروان   وابء إن مع زمالئنا الربملانيني واملواطنني يف حلظة حامسة من اتريخ العامل. نقفرؤساء الربملاانت، حنن،  (1) 
" هو حالة طوارئ صحية ذات أبعاد عاملية غري مسبوقة، تؤثر على مجيع أنواع الشعوب واجملتمعات 19-كوفيد"

ا على كافة األصعدة. لقد تطور هتليس له حدود: إهنا أزمة غري مسبوقة، ونشعر بتداعيا. إن وابء كوروان واالقتصادات
كمجتمع األمم منذ الكساد الكبري واحلرب العاملية الثانية. لقد اختذت   انواجهه أحد أكرب التحدايت اليتالوابء ليصبح 

، مبا يف ذلك حاالت طوارئ وتسكري حدود واإلقفال التام مبحاولة لوقف ةاستثنائيمجيع البلدان يف أحناء العامل قرارات 
الفريوس. ما بدأ كحالة طوارئ صحية تطور بسرعة ليصبح أزمة اقتصادية مع عدد هائل من املوظفني الذين  انتشار

خسروا وظائفهم واالقتصاد العاملي الذي ينكمش إىل مستوايت قياسية. تواجه مجيع الدول حتدايت كبرية يف أتمني 
 .ائالا هصحة مواطنيها ورفاههم. هذا يعين أن العبء على الدول النامية 
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ليس فقط ليخرج  تعددية أكثر فعاليةاليوم واحلاجة إىل  تؤكد هذه األزمة الصحية العاملية الطبيعة املرتابطة لعاملنا( 2)
 اآلن هناك حاجة إىل التعاون الدويل والعمل املتعدد األطراف .أفضلعامل إىل لتحويله  زمة، ولكن أيضاا األ هذه العامل من

وحده، وخاصة  من هذا املنظور. على أن التحدايت العاملية تتطلب حلوالا عاملية نؤكد حنن. أكثر من أي وقت مضى
من أي وقت  أكثر تعددية األطراف والتضامن الدويل أمهية تعزيزأصبح لنعمل على التغلب على األزمة احلالية،  لكوننا
 .مضى

. املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة ودعمها واملبادئابملقاصد نغتنم هذه الفرصة لنؤكد، أبشد العبارات، إمياننا ( 3)
وحنن مقتنعون أبن األمم املتحدة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى وجيب أن تظل حجر الزاوية يف العمل العاملي 

وأن تدافع  دويل قائم على القواعد،ونظام  يف الدفاع عن التعددية، القدوة الربملاانت كونينبغي أن ت. القوي والفعال
حنث اجملتمع الدويل على االستفادة حبكمة من الفرصة الفريدة اليت . بقوة عن النظام الدويل القائم حول األمم املتحدة

 ابلكامل.تعزيز منظومة األمم املتحدة صالح و لألمم املتحدة للتفكري يف أفضل السبل إل 75الـتتيحها الذكرى 

 

لدينا فرصة العمر للتفكري . مبثابة نقطة حتول يف التنمية البشرية فريوس كوروانأزمة  كونوست. مفرتق طرق حنن أمام( 4)
شرية؛ اليت نريد أن نعيش هبا كمجتمعات واختاذ إجراء تصحيحي لتشكيل جمتمع عاملي مبستقبل مشرتك للب طريقةيف ال

؛ س جملتمعات مساملة ومزدهرة ومرنةم كأساالستثمار يف الصحة والتعلياوالذي يهدف إىل زايدة لبناء عامل حيرتم بيئتنا 
بينما يتعامل العامل مع املهمة الشاقة للتعايف من األزمة، حنث اجلميع على العمل معاا . وضمان احرتام حقوق اجلميع

 .لبناء جمتمعات أكثر مرونة وأكثر مشوالا واستدامة ورعاية

 

اخلاصة هبا خمططاا مشرتكاا لتحقيق  17الـية املستدامة وأهداف التنم 2030تقدم خطة التنمية املستدامة لعام ( 5)
. اخلطة جناح هذهإلميق الشراكات وتقوية البنية علينا أن نسعى جاهدين لتع. التنمية العاملية من خالل التعاون الدويل

اجلنوب هو  بلدان لتحقيق هذا الطموح، وأن التعاون بنيوسيلة مهمة بني الشمال واجلنوب هو حنن ندرك أن التعاون 
ابإلضافة إىل ذلك، سنستمر بتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب . مكمل للتعاون بني الشمال واجلنوب وليس بديالا عنه

لقد كشفت األزمة احلالية عن هشاشة جمتمعاتنا وأظهرت، . 2030العام نعيد أتكيد التزامات خطة والتعاون الثالثي. و 
بداية عقد عمل أهداف التنمية الذي يصادف ، 2020عام المع حلول . لفقرالقضاء على ا ضرورةإذا لزم األمر، 
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. املستدامة، فإننا ندعو البلدان يف كل مكان إىل اختاذ خطوات جريئة وحتويلية لتحويل جدول األعمال هذا إىل حقيقة
 .من خالل العمل يف برملاانتنا بشكل كامل وفعال نتعهد مبضاعفة جهودان للمساعدة يف تنفيذها

الوابء، علينا التأكد من أنه يتم استخدام اخلربات الطبية واحلاجيات األساسية حيثما تكون احلاجة إليها  ( ملواجهة6)
وفحص وعالج ومتابعة. جيب مضاعفة  تشخيصو  أكرب، وأنه يتم اختاذ إجراءات قوية يف هذه اجملاالت األساسية كوقاية

وأفضل املمارسات، والسعي إىل التعاون الدويل يف وسائل إجراء الفحوصات اجلهود ملشاركة املعلومات وتبادل اخلربات 
بلدان النامية اليت لديها أنظمة صحة لندعو إىل دعم أكرب ل والعالج السريري واللقاحات واألحباث والتطورات الطبية.

جيب أن تكون اجهة فريوس كوروان: عامة واليت تواجه املزيد من التحدايت يف اختاذ التدابري املالية والطبية الالزمة ملو 
فريوس كوروان  طليعة مواجهةمساعدهتا يف بناء القدرات أولية. نقر وندعم الدور القيادي ملنظمة الصحة العاملية يف 

وبشكل عام للحوكمة العاملية يف التأهب حلالة الطوارئ الصحية واألمن الصحي. يف السياق نفسه، نرحب بقرار التصدي 
 .73 املعتمد من قبل مجعية الصحة العاملية الـلفريوس كوروان

 

 حنوأكثر  نزالقبينما نتناول العواقب االقتصادية للوابء ، فإن األولوية العاجلة هي منع االقتصاد العاملي من اال( 7)
العاملية ، مع محاية حنن حباجة إىل تعزيز تنسيق سياسات االقتصاد الكلي الدولية واحلفاظ على األسواق املالية . الركود

 االقتصاد جعل جيب والطويل،على املدى املتوسط . مجيع قطاعات االقتصاد عملالوظائف والرواتب، والتأكد من 
. االجتماعية والعدالة الشامل االقتصادي النمو وحتقيق املناخ تغري ومكافحة املتزايد، التفاوت على للتغلب للجميع يعمل
تعاش األخضر وإعادة التفكري يف مناذجنا االقتصادية الوطنية والعاملية للعمل ضمن حدود مل من أجل االننع أن جيب

ويلزم النظر إىل مجيع أجزاء االقتصاد . كوكبية حمدودة وحتقيق رفاهية اإلنسان على أنه أكثر من جمرد استهالك مادي
حنن . األمساك والزراعة وقطاعات التصنيع واخلدمات صيدمن هذه املنظورات، مبا يف ذلك الصناعات االستخراجية و 

ندرك أنه يف حني أن النساء والشباب هم األكثر تعرضاا لالنكماش االقتصادي، فإهنم حيملون أيضاا مفتاح التجديد 
وعلى  .الكامل يف اقتصاداتنا ماالقتصادي واندماجه منلتزم بتعزيز تدابري حمددة لضمان متكينه. االقتصادي يف املستقبل

االقتصادات الناشئة والبلدان النامية يف صنع القرار العاملي، وإجياد حلول  دورالصعيد الدويل، ينبغي بذل اجلهود لتعزيز 
حنن ندعم التعاون املتكافئ والتنمية املشرتكة من خالل املبادرات االقتصادية العاملية . مستدامة للبلدان املثقلة ابلديون

ويف هذا السياق، نعرتف . ام جتاري متعدد األطراف جيب تعزيزه وتركيزه على منظمة التجارة العامليةنلتزم بنظ. واإلقليمية
 .أيضاا أبمهية تعزيز بيئة عادلة ومنصفة وغري متييزية للشركات األجنبية



4/8 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي

 
 

 

وابء دابري تقييد تإن . أيضاا إنه أمراا ممكناا نشدد على أن معاجلة تغري املناخ بطريقة جمدية ليست ملحة فحسب، بل  (8)
للوقود : وهو أن استخدام طاقة أقل اعتماداا اا مشرقاا جانب ديهااليت تفرضها معظم البلدان ل "19-كوروان "كوفيد

ا  الطريق حنو ختفيض الكربونشكل يجيب أن يؤدي إىل خفض كبري يف انبعااثت الكربون العاملية.  األحفوري جزءاا مهما
أجل بناء جمتمعات أكثر مرونة، من خالل االنتقال إىل اقتصاد حمايد مناخياا، ومحاية  من اسرتاتيجيتنا املستقبلية من

هذا لديه القدرة على توفري الوظائف والنمو بسرعة وحتسني طريقة . التنوع البيولوجي وحتويل صناعة األغذية الزراعية
مياه الشرب  علىبشكل كاف  صولاحلهو متكني  وينبغي أن يكون هدفنا أيضاا . حياة مجيع املواطنني يف كل مكان

ولذلك، نؤكد من جديد األمهية األساسية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاق ابريس،  .املأمونة
، مبا يف ذلك من خالل اسرتاتيجيات التخفيف والتكيف من دون تردد وحنث مجيع القادة على املضي قدماا يف التنفيذ

 .املناسبة

 

السالم أمر حاسم لتأمني التعاون الدويل واملساعدة اإلنسانية وتقليل الدمار االقتصادي للوابء يف مجيع  يعترب اليوم، (9) 
لذلك حنث مجيع األطراف املتحاربة على . وجيب أال حييل الوابء السالم واألمن الدويل إىل شواغل اثنوية. أحناء العامل

التام للقانون الدويل والقانون اإلنساين ومبادئ التعايش السلمي وفتح انفذة مثينة األعمال العدائية واالمتثال وقف 
ونطالب بـ "االستجابة لدعوة األمني العام لألمم املتحدة يف آذار/مارس لوقف . للدبلوماسية حتت قيادة األمم املتحدة

حلياتنا"، اليت أقرها ابإلمجاع قرار جملس األمن إطالق النار على الصعيد العاملي، من أجل الرتكيز على "املعركة احلقيقية 
، الذي يدعو إىل "وقف عام وفوري لألعمال العدائية يف مجيع احلاالت املدرجة على ومتوز/يولي 1الصادر يف  2532

ل جدول أعماله". وحنن نؤيد دعوة األمني العام لألمم املتحدة إىل إلغاء العقوابت املفروضة على البلدان لضمان احلصو 
كما نلتزم مبواصلة جهودان ".  19-لفريوس كوروان "كوفيدعلى الغذاء واإلمدادات الصحية األساسية والدعم الطيب 

االجتماعي ويؤدي إىل التطرف والتطرف  نسيجعندما ينهار السالم وال. هومظاهر  ملكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله
حنث جملس األمن الدويل على دعم اإلجراءات املتخذة يف إننا . العنيف، جيب أن تكون احتياجات الضحااي أولوية

 .البلدان اليت تواجه هاتني اآلفتني للقضاء عليهما

، وتستجيب لالحتياجات اخلاصة للنساء شعبجيب أن تظل اجلهود اإلنسانية غري مسيسة، وأن تركز على ال( 10)
. والنزاهة ، واالستقاللية،واحلياد، مبادئ اإلنسانيةوتستند إىل ابإلضافة إىل االستجابة للعمر واإلعاقة، والفتيات، 
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. حنن حباجة إىل تعزيز استجابتنا اجلماعية ويشمل ذلك االعرتاف ابمليثاق العاملي بشأن اهلجرة والالجئني وتطبيقه
املشردين داخلياا، املنتدى العاملي لالجئني. ومع استمرار تزايد أعداد  ولدهيللنزوح القسري، واحلفاظ على الزخم الذي 

يتعني علينا إجياد سبل أكثر فعالية ملعاجلة النزوح الداخلي. وابإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة إىل جهدان اجلماعي 
 .، خاصة اآلن، خالل فرتة الوابءنعدام اجلنسية ومحاية الفئات الضعيفة يف حاالت النزاعلوضع حد اللوضع حد لـ

 
وتبني أن النساء والفتيات . ويتطلب استجابة تراعي الفوارق بني اجلنسنيبني رجل وامرأة  فريوس كوروان ال يفرق( 11)

إهنم أكثر عرضة لإلساءة اجلسدية واللفظية . يتأثرن بشكل غري متناسب ابحلجر الصحي وتدابري العزل واألزمة االقتصادية
ا لرعاية األطفال واملسنني عبئاا جهون احمللية، ويكافحون من أجل احلصول على الرعاية الطبية الطارئة، ويوا وهم  ،متزايدا

ندعو إىل وضع سياسات محاية قائمة على النوع االجتماعي للنساء . لفقدان العمل والدخل من الرجال أكثر عرضة
 .والفتيات على وجه السرعة

املساواة بني اجلنسني ليست جمرد ونؤكد أن . نتذكر أن النضال من أجل املساواة بني اجلنسني استغرق عدة عقود (12)
ن يف حني أننا ما زلنا بعيدي. أساس ضروري لعامل سلمي ومزدهر ومستدام حق أساسي من حقوق اإلنسان، ولكنها أيضاا 

إننا حنث مجيع البلدان على توخي احلذر، . ، فإننا قلقون من أننا قد نواجه اآلن نكساتعن حتقيق املساواة بني اجلنسني
اجملتمع الدويل إىل االستفادة من الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين ملؤمتر بيجني للدفاع عن املساواة بني اجلنسني وندعو 

ورئيس االحتاد الربملاين الدويل، سنعمل على  رؤساء برملاانت، بصفتنا من جانبنا. جبميع أشكاهلا ومظاهرها ومحايتها
ة يف الربملاانت ومجيع مؤسسات الدولة، مبا يف ذلك يف املناصب القيادية، للمرأ كاملة وفعالة ومتساويةحتقيق مشاركة  

لمساواة بني اجلنسني يف هياكلها وعملياهتا وأساليب عملها، لابلكامل جتسيد الربملاانت ونبذل قصارى جهدان لضمان 
 .وإزالة مجيع احلواجز اليت حتول دون مشاركة املرأة يف السياسة

أي وقت مضى الدور احلاسم الذي جيب أن يقوم به الشباب يف برملاانتنا ومجيع مؤسسات  حنن ندرك أكثر من( 13)
نلتزم بتسريع . ابتكاراهتم، ويف غضون ذلك، جتديد مؤسساتناطاقاهتم اإلجيابية و حنن حباجة ماسة إىل تسخري . الدولة

 .انية وكذلك يف مجيع مؤسسات الدولة األخرىالعمل للحد من التمثيل الناقص املزمن للشباب يف الربملان والعمليات الربمل
وتسهيل انتخاهبم للربملاانت يف  للشبان والشاابت جندد تعهدان أبن نبذل قصارى جهدان جلعل السياسة مفتوحة حقاا 

 .عدد أكرب
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يف حني أنه من املنطقي . خالل مكافحة الوابءأيضاا حنن ملتزمون حبماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية  (14)
التدابري قانونية ومتناسبة ومؤقتة وخاضعة  وضعمن الضروري قد يكون ، فريوس كوروانوضع قيود للحد من انتشار 

إن . ونؤكد أنه ال جيب استخدامها كذريعة لتقويض وتقييد متتع اجلميع حبقوق اإلنسان. الربملانيةو  القضائية للرقابة
. لضمان احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف كل بلد تقوم على أسس دستوريةاستجابتنا للوابء جيب أن 

يف دولة دميقراطية، ال أحد فوق القانون واجلميع . نتذكر أن الدميقراطية تقوم على سيادة القانون وممارسة حقوق اإلنسان
 .متساوون أمام القانون

حتدايت خطرية ونتعهد ببذل قصارى جهدان لدعم القيم اجلوهرية  حنن ندرك أن الدميقراطيات يف كل مكان تواجه( 15)
. ويف هذا السياق، نؤكد من جديد مبادئ اإلعالن العاملي للدميقراطية .للدميقراطية اليت يدعمها برملان يعمل بشكل جيد

كل .  والقيم، واألعراف، وتراثها الثقايف هااتريخ بالد يعكس كل منهاومستقلة  سياديةإن برملاانتنا مؤسسات وطنية 
. خمتلف، ومع ذلك فإهنم يشرتكون يف الطموح لضمان أن إرادة الشعب تشكل أساس احلكومة واحلكم الدميقراطي برملان

، حنن ملتزمون أيضاا مبواصلة العمل لتحقيق أهداف لذلك. تفويض حملاسبة احلكومة نيابة عن الشعب لديهم مجيعاا 
ات الفعالة والشفافة واخلاضعة للمساءلة، وعلى اختاذ القرارات املستجيبة والشاملة التنمية املستدامة بشأن املؤسس

 .والتشاركية والتمثيلية

دورها الدستوري حبيث يتم إشراك الناس  تنفيذنؤكد على األمهية احلامسة اليت جتعل مجيع الربملاانت قادرة على ( 16)
، حنن ندرك أن ثقة اجلمهور عالوة على ذلك رفاههم وتعزيز الدميقراطية.وابلتايل ضمان  يف صنع القرار، دورهلم يكون و 

. تكون القدوةيف مؤسسات احلوكمة حتتاج إىل أن تكتسب من خالل العمل واملشاركة الدؤوبة، وأن برملاانتنا جيب أن 
الدروس املستفادة خلدمة ندعو مجيع الربملاانت إىل إجراء فحص دقيق ألدائها واستجابتها خالل الوابء واالستفادة من 

للتعامل  وفعالة وهذا يشمل االستفادة بشكل أفضل من تكنولوجيا املعلومات وإجياد طرق جديدة. الناس بشكل أفضل
النشطة يف احلكم الدميقراطي. ويف هذا الصدد، نشجع أيضاا على تبادل أفضل  موزايدة تعزيز مشاركته .مع املواطنني

صوهتم  استخدام التدابري املبتكرة. وحنن ملتزمون بتثقيف املواطنني حول كيفية استخدام املمارسات بني الربملاانت يف
وضمان مشاركتهم الكاملة يف صنع القرار العام. ولذلك ينبغي أن نعزز األنشطة التعليمية الرامية إىل تقريب الربملاانت 

 ة السياسية.من سكاهنا، وال سيما الشباب الذين يطالبون مبشاركة أكرب يف احليا
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ابإلضافة إىل خلق متلك التكنولوجيا اجلديدة القدرة على توسيع الفجوة الرقمية ( يتميز عاملنا ابلتغري التقين السريع. 17)
الذكاء  تطورمبا يف ذلك وقضااي حقوق، مثل التقدم التقين أيضاا قضااي إثنية  ذلك يطرح لكن .العديد من الفرص

اللذين يؤثران على خصوصية املواطنني وقد يؤداين إىل تفاقم أوجه عدم مناسبة، و من دون ضماانت االصطناعي 
املساواة. ومن الضروري ضمان أن التغريات التقنية ختدم البشرية وال تستخدم كسالح لتقويض كرامة اإلنسان وقدره. 

ي على برملاانتنا بناء اجلسور مع ملصلحة اجلميع. ينبغة من االبتكار والتطور التقنيني حنن مقتنعون بضرورة االستفاد
عملية وضع السياسات على النحو القائم على األدلة لصاحل متابعة األوساط العلمية وجعلها أولوية ملواكبة التطورات، و 

 البشرية. 

اح ( نشدد على أن احرتام القانون الدويل هو أساس النظام العاملي القائم على التضامن والتعاون. ال ينبغي السم18) 
ابنتهاكات القانون الدويل. ينبغي أن تسرتشد العالقات بني الدول مببادئ التعايش السلمي: احرتام السالمة والسيادة 
اإلقليمية للدول، وااللتزام ابلسالم املتبادل، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لآلخرين، واملساواة واملنفعة املتبادلة. 

اماهتا مبوجب االتفاقيات الدولية يف مجيع امليادين، مبا فيها نزع السالح وعدم انتشاره؛ ينبغي على الدول االمتثال اللتز 
؛ ومحاية املهاجرين، والالجئني، واملشردين داخلياا؛ واملناخ؛ والتجارة؛ واإلجتار ابلبشر ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف

افرة لتجنب تصعيد النزاعات، واملساعدة يف بناء جسور وحقوق اإلنسان. وبصفتنا برملانيني، علينا اختاذ إجراءات متض
 احلوار والتعاون، وضمان أن الدولة تعمل وتتصرف يف امتثال اتم مع القانون الدويل. 

( أكدت املؤمترات العاملية السابقة لرؤساء الربملاانت أن النظام متعدد األطراف مل يعد يستطيع أن يستغين عن 19) 
بُعد أكثر دميقراطياا، وشامالا، ومستداماا. ابإلضافة إىل ذلك، تؤدي  وعربت عن طموحها يف توفريمشاركة الربملاانت، 

الربملاانت دوراا أساسياا يف ترمجة االلتزامات الدولية إىل وقائع وطنية من خالل التشريع، وخمصصات املوازنة، والرقابة. من 
على اتفاقات قابلة لإلنفاذ، وجمهزة آبليات املساءلة الوطنية أجل أن تكون تعددية األطراف فعالة، ينبغي أن تستند 

 لذلك، حنن نؤمن بشدةوالدولية. تندرج املساءلة يف صميم مجيع ما تقوم به الربملاانت وهي جزء من واليتنا الدستورية. 
إن مشاركتنا يف الساحة  أنه ميكن لربملاانتنا أن تساعد يف توفري املساءلة كامتداد طبيعي للتفاعل مع األمم املتحدة.

" حنن الشعوب" نكون فيها الدولية وداخل منظومة األمم املتحدة ستعزز وتوطد شرعية األمم املتحدة بوصفها هيئة عاملية
وأخرياا وليس آخراا، ميكن للدبلوماسية الربملانية أن تكون فعالة  .ابلفعل شعوب األمم املتحدة كما هو معلن يف ميثاقها

 امية لتعزيز الثقة، والتفاهم، والتعاون بني األمم. يف جهودها الر 



8/8 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي

 
 

( حنن مقتنعون أبن االحتاد الربملاين الدويل، بصفته املنظمة العاملية للربملاانت، هو اهليئة الدولية األكثر مالءمة 20) 
ة للربملاانت، ونطالب مجيع ملساعدتنا يف بناء عالقة مفيدة وتوطيدها بني الربملاانت يف األمم املتحدة. إنه منظمتنا العاملي

برملاانتنا ابملساعدة يف تعزيز االحتاد الربملاين الدويل، وزايدة تعزيز شراكته االسرتاتيجية مع األمم املتحدة. نشدد على أن 
 االحتاد الربملاين الدويل هو منظمة سياسية برملانية، عليه أن يتمتع  بقيادة، واجتاه، ورقابة برملانية أقوى.

من أجل متثيل شعوبنا بطريقة  – كوكب األرضيف التزامنا ابلعمل يف سبيل مصلحة الشعب و  مصممون( حنن 21)
فعالة لتعزيز آماهلم وتطلعاهتم، وإحراز التقدم واحللول. نلتزم أيضاا بدعم تعددية األطراف وإعادة تنشيطها، مع بُعد برملاين 

سطورية ميكن معاجلته فقط عندما تعمل مجيع البلدان معاا وابلتضامن، ينبغي أقوى. بينما يكافح العامل وابءا ذات أبعاد أ
 على الربملاانت أتدية دور أساسي من خالل جمايل التشريع والرقابة. 

نتعهد بنقل هذا اإلعالن إىل برملاانتنا وبتقدمي تقرير عن اإلجراءات املتخذة ملتابعة الوفاء ابلتزاماتنا. سنقوم  ( 22)
تقدمي مثال على القيادة الربملانية يف سبيل تعددية أطراف فعالة أكثر حتقق السالم والتنمية املستدامة للشعب بواجبنا ل

. نطلب من رئيسة االحتاد الربملاين الدويل تقدمي هذا اإلعالن إىل األمم املتحدة ضمن إطار الذكرى األرض وكبلكو 
 لألمم املتحدة. 75السنوية الـ
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on parliamentary leadership for more effective multilateralism that 

delivers peace and sustainable development for the people and planet 
 
(1) We, the Speakers of parliament, stand with our fellow parliamentarians and 
citizens at a defining moment in global history. The COVID-19 pandemic is a health 
emergency of unprecedented global proportions, affecting all manner of peoples, 
societies and economies. The pandemic knows no borders: it is an unprecedented 
crisis, whose impact is felt at all levels. The pandemic has evolved into one of the 
greatest challenges we face as a community of nations since the Great Depression 
and the Second World War. Countries everywhere have taken extraordinary 
measures, including states of emergency, border closures and lockdowns, in an 
attempt to curb the deadly spread of the virus. What started as a health emergency 
has rapidly grown into an economic crisis with unfathomable numbers of people 
losing their jobs and the global economy shrinking to record levels. All countries face 
huge challenges in securing the health and well-being of their citizens. That said, the 
burden on developing countries is overwhelming. 
 
(2)   This global health crisis underscores the interdependent nature of our world 
today and the need for more effective multilateralism not only to lead the world out of 
crisis, but also to transform it for the better. International cooperation and multilateral 
action are needed now more than ever. We underscore that global challenges 
require global solutions. From that perspective alone, and especially as we work to 
overcome the current crisis, strengthening multilateralism and international solidarity 
is more important than ever before. 
 
(3) We take this opportunity to reaffirm, in the strongest of terms, our belief in and 
support of the purposes and principles set out in the Charter of the United Nations. 
We are convinced that the United Nations is needed today more than ever and must 
remain the cornerstone of strong and effective global action. Parliaments should lead 
by example in defending multilateralism and a rules-based international order, firmly 
standing up for the international system built around the United Nations. We urge the 
international community to use wisely the unique opportunity that is offered by the 
75th anniversary of the United Nations to reflect on how best to reform and 
strengthen the entire UN system. 
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(4) We are at a crossroads. The COVID-19 crisis will stand as a watershed in human 
development. We have a once-in-a-lifetime opportunity to reflect on how we want to live as 
societies and to take corrective action to forge a global community with a shared future for 
humankind; to build a world respectful of our environment that aims to increase investment in 
health and education as foundations of peaceful, prosperous and resilient societies; and to secure 
respect for the rights of all. As the world grapples with the Herculean task of recovering from the 
crisis, we urge all to work together to build more resilient, more inclusive, more sustainable and 
more caring societies. 
 

(5) The 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) offer a common blueprint for achieving global development through international 
cooperation. We must strive to deepen the partnerships and strengthen the architecture that bring 
that blueprint to fruition. We recognize that north–south cooperation is an important means to 
realize that ambition, and that south–south cooperation is a complement, not a substitute, to 
north-south cooperation. Furthermore, we will continue to enhance south–south and triangular 
cooperation. We reaffirm the 2030 Agenda commitments. The current crisis has exposed the 
fragility of our societies and demonstrated, if ever it was needed, the urgency of eradicating 
poverty. With 2020 marking the start of the SDG Decade of Action, we therefore call on countries 
everywhere to take bold and transformative steps to turn this Agenda into reality. We pledge to 
redouble our efforts to help implement it fully and effectively through action in our respective 
parliaments. 
 

(6) In response to the pandemic, we must make sure that medical expertise and critical supplies 
are deployed where they are needed the most, and that strong steps are taken in such key areas 
as prevention, detection, testing, treatment and tracing. Efforts need to be redoubled to share 
information, exchange experience and best practice, and pursue international cooperation on 
testing methods, clinical treatment, vaccines, and medical research and development. We call for 
greater support for developing countries, which have weaker public health systems and face more 
challenges in taking the recommended medical and financial measures to respond to the 
COVID-19 crisis: helping them build capacity must be a priority. We acknowledge and support the 
leading role of the World Health Organization at the vanguard of the fight against the coronavirus 
and more generally of global governance in health security and health emergency preparedness. In 
the same vein, we welcome the resolution on the COVID-19 response adopted by the 73rd World 
Health Assembly. 
 

(7) As we address the economic consequences of the pandemic, the immediate priority is to 
prevent the world economy from falling further into recession. We need to enhance international 
macroeconomic policy coordination and maintain global financial markets, while protecting jobs and 
salaries, and making sure that all sectors of the economy can function. In the medium and longer 
term, the economy must be made to work for all to overcome growing inequality, combat climate 
change and achieve inclusive economic growth and social justice. We must work towards a green 
recovery and rethink our national and global economic models to operate within finite planetary 
boundaries and achieve human well-being understood as more than just material consumption. All 
parts of the economy need to be considered from these perspectives, including the extractive 
industries, fisheries and agriculture, manufacturing and service sectors. We acknowledge that, 
while women and youth are most vulnerable to economic downturns, they also hold the key to 
future economic renewal. We commit to promoting specific measures to ensure their economic 
empowerment and full inclusion in our economies. At the international level, efforts should be made 
to enhance the voice of emerging economies and developing countries in global decision-making, 
and to find sustainable solutions for heavily indebted countries. We support win–win cooperation 
and shared development through global and regional economic initiatives. We commit to a 
multilateral trading system that must be strengthened and centred on the World Trade 
Organization. In this context, we also acknowledge the importance of promoting a fair, equitable 
and non-discriminatory environment for foreign business. 
 
(8) We underscore that it is not only urgent but also possible to tackle climate change in a 
meaningful way. The COVID-19 pandemic restriction measures imposed by most countries have a 
silver lining: that the use of less fossil-based energy brings a significant reduction in global carbon 
emissions. The path towards carbon reduction must form an important part of our future strategy in 
order to build more resilient societies, by transitioning towards a climate-neutral economy, 
protecting biodiversity and transforming the agro-food industry. This has the potential to rapidly 
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deliver jobs and growth and improve the way of life of all citizens everywhere. Enabling adequate 
access to safe drinking water should also be our goal. We therefore reaffirm the cardinal 
importance of the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris 
Agreement, and urge all leaders to unflinchingly move ahead with implementation, including 
through appropriate mitigation and adaptation strategies.  
 

(9) Today, peace is crucial to secure international cooperation and humanitarian assistance and 
to minimize the economic devastation of the pandemic around the world. The pandemic must not 
relegate peace and international security to secondary concerns. We therefore urge all warring 
parties to cease hostilities, comply fully with international law, humanitarian law and the principles 
of peaceful coexistence, and open a precious window for diplomacy under the leadership of the 
United Nations. We demand that the UN Secretary-General’s call in March for a global ceasefire be 
heeded, in order to focus on “the true fight of our lives”, which was unanimously endorsed by 
Security Council resolution 2532, issued on 1 July, calling for “a general and immediate cessation 
of hostilities in all cases on its agenda”. We support the UN Secretary-General’s call for the waiving 
of sanctions imposed on countries to ensure access to food, essential health supplies, and 
COVID-19 medical support. We commit to continuing our efforts to combat terrorism in all its forms 
and manifestations. When peace and social fabrics break down and give rise to radicalization and 
violent extremism, the needs of victims must be a priority. We urge the UN Security Council to 
support action taken in countries facing these two scourges to eradicate them. 
 

(10) Humanitarian efforts must remain non-politicized, people-centred, responsive to the specific 
needs of women and girls, as well as age and disability responsive, and based on the humanitarian 
principles of humanity, neutrality, independence and impartiality. This includes recognizing and 
implementing the Global Compacts on migration and refugees. We need to strengthen our 
collective response to forced displacement, keeping up the momentum generated by the first 
Global Refugee Forum. As the numbers of internally displaced people continue to increase, we 
need to find more effective ways to address internal displacement. In addition, our collective effort 
is needed to put an end to statelessness and to protect vulnerable groups in conflict situations, 
especially now, during the pandemic. 
 

(11) The coronavirus is not gender-blind and requires a gender-sensitive response. Women and 
girls are turning out to be disproportionately adversely affected by quarantines, isolation measures 
and the economic crisis. They are significantly more vulnerable to domestic physical and verbal 
abuse, struggle to access emergency medical attention, face a substantially increased burden of 
child and elderly care, and are more likely to lose employment and income than men. We call for 
gender-based protection policies to be put in place for women and girls urgently. 
 

(12) We recall that the struggle for gender equality has taken many decades. We emphasize that 
gender equality is not only a fundamental human right, but also a necessary foundation for a 
peaceful, prosperous and sustainable world. While we are still far from achieving gender equality, 
we are concerned that we may now be facing setbacks. We urge all countries to be vigilant, and 
call upon the international community to avail itself of the 25th anniversary of the Beijing 
Conference to stand up for and protect gender equality in all its forms and manifestations. For our 
part, as Speakers of parliament and President of the Inter-Parliamentary Union (IPU), we will work 
towards achieving full, effective and equal participation of women in parliaments and all State 
institutions, including in positions of leadership, and do our best to ensure that parliaments fully 
embody gender equality in their structures, operations and working methods and that all barriers to 
women's participation in politics are removed. 
 

(13) More than ever before, we are conscious of the crucial role that young people should 
assume in our parliaments and all State institutions. We need urgently to harness their positive 
energy and innovativeness and, in the process, rejuvenate our institutions. We commit to speeding 
up action to curb the chronic underrepresentation of young people in parliament and parliamentary 
processes as well as all other State institutions. We renew our pledge to do our utmost to make 
politics genuinely open to young women and men and to facilitate their election to parliaments in 
greater number. 
 

(14) We are committed to the protection of human rights and fundamental freedoms also during 
the fight against the pandemic. While it may be necessary to put restrictions in place to curb the 
spread of the coronavirus, it is imperative that such measures be legal, proportional, temporary and 
subject to judicial and parliamentary oversight. We underscore that they must not be used as a 



 - 4 - 

pretext to undermine and restrict the enjoyment of human rights by everyone. Our response to the 
pandemic must be constitutionally grounded in each country in order to guarantee respect for 
human rights and fundamental freedoms. We recall that democracy is founded on the primacy of 
the law and the exercise of human rights. In a democratic State, no one is above the law and all are 
equal before the law. 
 

(15) We recognize that democracies everywhere face serious challenges and pledge to do our 
utmost to uphold the intrinsic values of democracy underpinned by a well-functioning parliament. In 
this context, we reaffirm the principles of the Universal Declaration on Democracy. Our parliaments 
are sovereign, independent national institutions, each of which reflects their country's history, 
cultural heritage, values and customs. Each one is different, yet they all share the ambition to 
ensure that the will of the people forms the basis of government and democratic governance. They 
all have a mandate to hold government to account on behalf of the people. We are therefore also 
committed to continue working to achieve the SDG targets on effective, transparent and 
accountable institutions, and on responsive, inclusive, participatory and representative 
decision-making. 
 

(16) We affirm the crucial importance that all parliaments be able to fulfil their constitutional role 
so that people are included and have a voice in decision-making, thus guaranteeing their well-being 
and strengthening democracy. Moreover, we recognize that public trust in the institutions of 
governance needs to be earned through tireless work and engagement, and that our parliaments 
must lead by example. We call on all parliaments to critically examine their functioning and 
response during the pandemic and to build on lessons learnt to serve the people better. This 
includes making better use of information technology and finding new and effective ways of 
engaging with citizens and further fostering their active participation in democratic governance. In 
this regard, we also encourage sharing of best practices among parliaments in the use of 
innovative measures. We are committed to educating citizens on how they can use their voice and 
ensuring their full participation in public decision-making. We should, therefore, strengthen 
educational activities aimed at bringing parliaments closer to their populations, especially to young 
people, who are calling for greater participation in political life.  
 

(17) Our world is characterized by rapid technological change. New technologies have the 
potential to widen the existing digital divide as well as creating many opportunities. This raises 
major ethical and rights issues, such as unregulated technological progress, including the 
advancement of artificial intelligence without appropriate safeguards, which affects the privacy of 
citizens and may exacerbate existing inequalities. It is vital to ensure that technological changes 
serve humanity and are not used as a weapon to undermine human dignity. We are convinced of 
the need to harness technological innovation and development for the good of all. Our parliaments 
must build bridges with the scientific community and make it a priority to keep abreast of 
developments for the good of humanity.  
 
(18) We underscore that respect for international law is the bedrock of a world order based on 
solidarity and cooperation. Violations of international law must not be tolerated. Relations between 
States must be guided by the principles of peaceful coexistence: respect for territorial integrity and 
sovereignty of States, mutual non-aggression, non-interference in each other’s internal affairs, 
equality and mutual benefit. States must comply with their obligations under international 
agreements in all areas, including disarmament and non-proliferation; combating terrorism, violent 
extremism and people trafficking; protection for migrants, refugees and the internally displaced; 
climate; trade; and human rights. As parliamentarians, we must take concerted action to avoid the 
escalation of conflicts, help build bridges of dialogue and cooperation, and ensure that the State 
operates and acts in full compliance with international law. 
 

(19) Previous World Conferences of Speakers of Parliament have asserted that the multilateral 
system can no longer dispense with the participation of parliaments and have spelt out the ambition 
to bring a more democratic dimension to international decision-making and cooperation through 
parliamentary participation. Decisions taken in a multilateral framework in which the voice of our 
parliaments is heard are more democratic, inclusive and sustainable. Moreover, parliaments have 
an essential role in translating international commitments into national realities through legislation, 
budgetary allocations and oversight. To be effective, multilateralism must be underpinned by 
enforceable agreements and equipped with strong national and international accountability 
mechanisms. Accountability goes to the very heart of what all parliaments do and is part of our 
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constitutional mandate. We firmly believe, therefore, that our parliaments can help provide 
accountability as a natural extension of our interaction with the United Nations. Our engagement in 
the international arena and within the UN system will advance and strengthen the legitimacy of the 
United Nations as a global body in which “We the Peoples” are indeed the peoples of the United 
Nations as proclaimed in its Charter. Last but certainly not least, parliamentary diplomacy can be 
instrumental in efforts to foster trust, understanding and cooperation among nations. 
 

(20) We are convinced that, as the world organization of parliaments, the IPU is the international 
body best suited to help us build and consolidate a meaningful relationship between parliaments 
and the United Nations. It is our world organization of parliaments, and we call on all our 
parliaments to help strengthen the IPU and further enhance its strategic partnership with the United 
Nations. We underscore that the IPU is a parliamentary political organization which must be 
endowed with stronger parliamentary leadership, direction and control. 
 

(21) We are resolute in our commitment to work for the good of the people and the planet – to 
represent our peoples effectively in order to advance their hopes and aspirations and deliver 
progress and solutions. We also commit to upholding and revitalizing multilateralism, with a strong 
parliamentary dimension. As the world struggles with a pandemic of epic proportions that can be 
addressed only if all countries work together and in solidarity, parliaments, through their law-making 
and oversight functions, have a pivotal role to play. 
 

(22) We undertake to convey this Declaration to our parliaments and to report on action taken to 
follow through on our commitments. We will do our part to exemplify parliamentary leadership for 
more effective multilateralism that delivers peace and sustainable development for the people and 
the planet. We ask the President of the IPU to present this Declaration to the United Nations in the 
context of the UN75 Summit. 
 


