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يدعون لتطبيق الدميقراطية يف منظومة األمم املتحـدة، وخاصـة          
 .يف تكوين عضوية جملس األمن

وينبغــــي إلصــــالحات األمــــم املتحــــدة أن تضــــع يف   
 .ها متثيل العامل اإلسالمي وحقائق عاملنا املعاصراعتبار

ــؤمتر     ــة املـ ــاء يف منظمـ ــدول األعضـ ــد اعتمـــدت الـ وقـ
اإلسالمي األهداف اإلمنائية لأللفية الثمانية اليت يـتعني حتقيقهـا          

. ونرجو أن تتمكن من حتقيق هذا اهلـدف . ٢٠١٥حبلول عام   
ــس االقتصــادي        ــادة تشــكيل اجملل ــرة إع ــد أيضــا فك وحنــن نؤي

الجتمــــاعي ُبغيــــة تعزيــــز فعاليتــــه يف مواجهــــة التحــــديات  وا
املستجدة للتنمية االقتصـادية واالجتماعيـة يف العـامل، مبـا يقـود             
ــة        ــة االجتماعي ــن العدال ــد م ــدماً يف عصــر يتســم مبزي ــا قُ خطان

 .ونظام عاملي أكثر دميقراطية
ــا   ــاً، دعونـ  وحنـــن يف حقبـــة تشـــهد وقـــوف  -وختامـ
تقبل حافـل بـالوعود أو املخـاطر         أمام مفتـرق طـرق ملسـ        العامل

 أالَّ نفـّوت مـا ميثلــه منتـدى األمـم هــذا الرفيـع املسـتوى مــن       -
فرصـــة الســـعي إلنقـــاذ البشـــرية مـــن ويـــالت الفقـــر واألميـــة   

ولتتـذكر أجيـال املسـتقبل هـذه احلقبـة          . والتصّدع االجتمـاعي  
كفترة ارتقى فيهـا زعمـاء العـامل إىل مسـتوى املناسـبة ليضـعوا               

ــة ع  ــا    أســاس قري ــزال وجهتن ــة؛ وهــذه ال ت ــاة وتقدمي ــة معاف املي
ويف حتقيق هذا اهلدف، أتعهد بـأمت  . األخرية يف األلفية اجلديدة 

التعــاون والشــراكة مــن قبــل منظمــة املــؤمتر اإلســالمي يف آيت    
 .األيام

ــارك   ــةتكلـــم () الســـويد(الـــرئيس املشـ ): باالنكليزيـ
تســــتمع اجلمعيــــة اآلن إىل خطــــاب ســــعادة الســــيد آنــــدرز   

ونسون، األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل، الذي سـيتكلم         ج
ــات األعضــاء يف االحتــاد      ــاملي لرؤســاء الربملان ــؤمتر الع باســم امل

 .الربملاين الدويل
ــدويل  (الســيد جونســون    ــاين ال ــم () االحتــاد الربمل تكل

إن رئــيس االحتــاد الربملــاين الــدويل، الســيناتور     ): باالنكليزيــة

غـو، يأسـف شـديد األسـف ألن ارتباطـات           سريجيو بـايز ِفردو   
سياســية ملحــة يف بلــده، شــيلي، حتــول دون حضــوره معكــم    

ولذلك، يشرفين، بنـاء علـى طلبـه، أن أقـدم تقريـراً عـن               . اليوم
 .حصيلة املؤمتر العاملي الثاين لرؤساء الربملانات

طوال ثالثة أيـام مـن األسـبوع املاضـي، اجتمـع أكثـر               
ربملانات يف هـذه القاعـة بالـذات         رئيساً من رؤساء ال    ١٥٠من  

وقـد  . ملناقشة دور الربملانـات املتعـاظم يف عمـل األمـم املتحـدة            
ــتراتيجية        ــدور يف شــراكة اس ــذا ال ــورة ه ــة بل ــوا حتــدوهم ني أت
جديدة بني األمم املتحدة والربملانات، وتعهدوا بتكـوين زخـم          

 .سياسي إلصالح األمم املتحدة
عـالن الـذي اعتمـده      ووضعنا يف املتناول نسخاً من اإل      

الرؤســاء يف ختــام أعمــاهلم، وقــد كــان نتيجــة عمليــة طويلــة،   
ــات      شــديدة احلــرص، مشلــت مشــاورات مستفيضــة مــع برملان

ــدور حــول رســالة    . العــامل أمجــع  والوثيقــة قصــرية، وجيهــة، ت
واحدة مركّزة، هي أن للربملانات دوراً أساسياً تؤديـه لتقلـيص           

 .لدوليةالفجوة الدميقراطية يف العالقات ا
ــم املتحــدة     ــاول اإلعــالن موضــوع إصــالح األم . ويتن

يريد الربملـانيون أن يـروا اقتراحـات        .  يتخّير النص كلماته    وال
اإلصــالح ُتنــاقش، ويريــدون أن يــروا حكومــاهتم تعمــل عليهــا 

إهنـم يريـدون اإلصـالح،      . اآلن، ال بعد مخسة أعوام أو عشـرة       
 مبــــا بــــني وجيــــب أن ُتقــــر اإلصــــالحات. ويريدونــــه شــــامالً

ــلة     ــن صـ ــان مـ ــوق اإلنسـ ــة وحقـ ــن والتنميـ ــة واألمـ الدميقراطيـ
 .جوهرية
ويدعو اإلعالن إىل التغـيري والعمـل السياسـي لتحقيـق            

ــافية     ــة إضـ ــوارد ماليـ ــد مـ ــة ولتحديـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ األهـ
ويــــدعو أيضــــا إىل عقــــد معاهــــدة شــــاملة خاصــــة . للتنميــــة

 حقيقـي  باإلرهاب، مـع تعريـف واضـح لإلرهـاب، وإىل تقـدم       
يف مســـائل نـــزع الســـالح النـــووي وعـــدم انتشـــار األســـلحة   

وبصراحة أقـول إن األخطـار شـديدة للغايـة          . ومراقبة األسلحة 
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ويؤكــد . حبيـث ال تســمح باســتمرار الطريــق املســدودة احلاليــة 
الــنص أيضــاً مــن جديــد أن تعزيــز حقــوق اإلنســان واحلريــات  

ــور األساســية      ــن األم ــع م ــهما للجمي ــة األساســية ومحايت للتنمي
 .والسلم واألمن

. ويريد رؤسـاء الربملانـات أن يـروا أُممـاً متحـدة أقـوى              
ــادة     وهــم يناشــدون الــدول، مبــا يشــمل برملانــاهتم، إثبــات الري
واإلرادة السياسية الالزمتني لتزويد األمم املتحدة بآليات أشـد         
كفايــة، وبــاملوارد البشــرية واملاليــة املناســبة وبإصــالح حقيقــي  

 .لإلدارة
علــى مــدى العــام املاضــي، ناقشــت عــدة برملانــات،   و 

ــر فريــق كاردوســو     ، )A/58/817(وقــد حفزهــا إىل ذلــك تقري
هــو أفضــل ســبيل لتنظــيم التعــاون بــني الربملانــات واألمــم      مــا

وهـو  . وترد نتائج تنلك املـداوالت أيضـاً يف اإلعـالن         . املتحدة
هـو  يؤكد أن على الربملانات يف مجيـع البلـدان دوراً دسـتورياً،             

أن متثــل إرادة الشــعب وأن تقــر، بامســه، القــوانني، مبــا يشــمل   
ــات    ــى احلكومـ ــراف علـ ــة واإلشـ ــات الوطنيـ ــري . امليزانيـ وجيـ

االضطالع هبذه املسؤولية داخليـاً، لكنـها تشـمل مسـؤولية أن            
ــدة الــيت جتــري يف     ــة العدي ــابع عــن كثــب املفاوضــات الدولي تت

 .حمافل متعددة األطراف
تكون حسنة االطـالع علـى هـذه        وتريد الربملانات أن     

املفاوضات، وأن تتاح هلا فرصة مناقشة ما هو قيـد التفـاوض،            
ــع    ــأثري يف مواقـ ــوزراء والتـ ــائل الـ ــا أن تسـ ــون بإمكاهنـ وأن يكـ

وعنــدما تنتــهي  . التفــاوض الــيت تقترحهــا نيابــة عــن شــعوهبا     
املفاوضـــات، إمنـــا يعـــود إىل الربملـــان أمـــر تصـــديق االتفاقـــات 

ويترتــب علــى هــذا تعــديل القــانون أو . اوالســهر علــى تنفيــذه
إقــراره والتصــويت علــى امليزانيــات، وبطبيعــة احلــال، أن تعتــرب 

 .احلكومات مسؤولة حيثما كان األمر يتعلق بالتنفيذ
ويضيف اإلعالن أنه ينبغي للربملانات أن تعـزز عملـها           

الدويل مبشاركة االحتاد الربملاين الـدويل، الـذي تعتـرب أنـه نظـري              

وال يؤيـد رؤسـاء الربملانـات     .  عاملي فريد لألمم املتحـدة     برملاين
إنشاء جمالس برملانيـة جديـدة، ال يف األمـم املتحـدة وال يف أي               
ــوىل االحتــاد        ــك أن يت ــن ذل ــدالً م ــدون ب ــل يري مكــان آخــر؛ ب
الربملــاين الــدويل تعبئــة اخلــربات القائمــة يف اللجــان الربملانيــة       

ل، هي مـن بنـود جـدول        الدائمة واملؤقتة وأن يعمل على مسائ     
ويريـدون أن يسـهل االحتـاد تـوفري معلومـات           . األعمال الدويل 

. أكثــر وأفضــل للربملانــات الوطنيــة عــن أنشــطة األمــم املتحــدة 
ــة     ــتماع برملانيـ ــن جلســـات اسـ ــداً مـ ــنظِّم مزيـ ــدوننا أن نـ ويريـ

كمـــا . واجتماعـــات برملانيـــة متخصصـــة يف األمـــم املتحـــدة    
بصـورة أوثـق مـع اجملـالس        يريدون منـا أن نسـتحث، ونتعـاون         
 .واملنظمات الربملانية اإلقليمية الرمسية

إن الربملانــات واحتادهــا الــدويل تتــوخى، بعملــها علــى  
ــذ        ــى تنفي ــم املتحــدة، وتســاعد عل ــزز األم ــذا النحــو، أن تع ه
القرارات املتخـذة فيهـا وتعتربهـا مسـؤولة أمـام الشـعوب الـيت               

ثّـل جـدول أعمـال      إن هـذا كلـه مي     . ختدم يف مجيـع أحنـاء العـامل       
 .حافالً للربملانيني ولالحتاد الربملاين الدويل

لقد أتى رؤساء الربملانـات إىل نيويـورك بـالتزام برملـان          
وهـم  . كل منهم بوضـع جـدول األعمـال هـذا موضـع التنفيـذ             

اآلن ينتقلـــون إىل املشـــاركة يف هـــذا االجتمـــاع العـــام الرفيـــع 
 التــزامهم ودعمـــاً  املســتوى للجمعيــة العامـــة ســعياً إىل تنفيـــذ   

لتحويل جـدول األعمـال هـذا إىل حقيقـة، بـأمور منـها متكـني                
ــور     ــورك حلضـ ــيء إىل نيويـ ــن اجملـ ــات مـ ــاء الربملانـ ــع أعضـ مجيـ

 .االجتماعات اليت ننظمها يف األمم املتحدة
وختاماً، ميثل املبدأ القائل أن املشـاكل جيـب أن ُتحـل             

ويــدعو . بــاحلوار ركــن كــل مــن الدميقراطيــة واألمــم املتحــدة  
رؤساء الربملانات اجلمعية إىل البناء على هـذا األسـاس، إلقامـة            
شراكة استراتيجية بني األمـم املتحـدة والربملانـات، عـن طريـق             

 .االحتاد الربملاين الدويل
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