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 إعالن أبوظبي
 من أجل عالم أفضل ،متحدون لصیاغة المستقبل
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دیسمبر في  13، و12خالل یومي  ادولة، اجتمعن 30 من اكثر مننحن، رئیسات البرلمانات 
في "القمة العالمیة لرئیسات البرلمانات"، التي ینظمھا  بدولة االمارات العربیة المتحدةأبوظبي 

بغرض استشراف مستقبل البرلمانات من  االتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني االتحادي
 أجل عالم أفضل.

)i(  لمؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات، من االعالن الصادر عن ا 38تأكیداً للبند
 ؛بعنوان "الدیمقراطیة في خدمة السالم والتنمیة والمستدامة: بناء عالم یریده االنسان"

بھا في التقریر الصادر عن االجتماع العاشر  الموصيواالجراءات  وتأكیداً للمبادئ
لجنسین، جعل التنمیة لرئیسات البرلمانات بعنوان "االبتكار من أجل المساواة بني ا

 .المستدامة واقعاً بالنسبة للنساء والرجال"
)ii(  ،في ضوء التوجھات الجیوسیاسیة خاصة وإدراكا للتحدیات التي تواجھ عالمنا الیوم

واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة والتكنولوجیة، التي تشھد تغیرات متسارعة، التي من 
  .المقبلةالمحتمل أن تؤثر على جودة حیاة األجیال 

)iii( واتفاقیة 2030المستدامة  ملتزمون بالمساھمة في تحقیق أھداف األمم المتحدة للتنمیة ،
وإطار سینداي للحد من  ونتائج مؤتمر األمم المتحدة للتغیر المناخي في مراكش، ،باریس

 مخاطر الكوارث.
)iv(  أشكال ملتزمون بالمساھمة في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بكین، وكذلك بالتصدي لجمیع

 التمییز والعنف ضد النساء والفتیات.
)v(  وإذ نؤكد على أن التوجھات العالمیة الراھنة متشابكة ومترابطة، وأن التصدي لھا یتطلب

اتباع نھج شامل یشمل المجاالت الجیوسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة 
 والدیموغرافیة والمواءمة التكنولوجیة،

)vi( من أجل التصدي للتحدیات التي نواجھھا، وكذلك نؤكد استعدادنا والتزامن ً ا بالعمل معا
قناعتنا بأن البرلمانیین یجب أن یشكلوا جبھة موحدة، ویعملوا على صیاغة مستقبل أفضل 

 مع بقیة السلطات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع بأكملھ.
)vii( دون احترام حقوق اإلنسان، إن معالجة التحدیات التي تواجھ عالمنا ال یمكن أن تتحقق ب

والمساواة بین الجنسین على جمیع المستویات في جمیع أنحاء العالم، ونشیر إلى أن 
، التي من تتعلق بالفاعلیةالمساواة بین الجنسین ال تتعلق فقط بحقوق اإلنسان، ولكن أیضا 

 شأنھا تسخیر كل االمكانات الالزمة لالبتكار والتغییر.
)viii(  درج كمشاركین نشطین في القرارات التي نتخذھاینبغي أن یٌ وإذ نقر بأن الشباب، 
)ix( ،واقتناعا منا بضرورة مراعاة مصالح وتطلعات األجیال القادمة في العمل البرلماني لدینا 
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 معاً: نقف
 معمن خالل االلتزام بالعمل معاً، وإقامة شراكات  "متحدون لصیاغة المستقبل" )1(

 الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل من أجل مواجھة التحدیات التي یواجھھا العالم.
 نتفق على أن:

. البرلمانات ذات أھمیة قصوى لتعزیز وصون السلم واألمن الدولیین، لسالم واألمنا )2(
التشریعیة والرقابیة، یمكن أن تحول  ممارسة مھامھامن خالل  البرلمانیةفالمؤسسات 

یدفع السالم قدماً أن الحوار والتعاون البرلماني یمكن فدون اندالع العنف والصراعات. 
. ع االحترام الكامل للقانون الدولي، معزز الحوار والمصالحةییمكن أن  و بین الدول

أن تعمل كذلك أن تعمل البرلمانات معاً، ویتطلب االنتصار في الحرب ضد االرھاب ف
تعزیز ف ،مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والجماعات الدینیة والقادة

األمن والسلم یواجھ عراقیل تتطلب حمایة وتعزیز حقوق اإلنسان وقیم التسامح 
 والتضامن والمساواة والحوار.

ماعیة، أو ، بغض النظر عن الجنس، أو السن، أو العرق، أو الطبقة االجتمجتمع شامل )3(
ً لجمیع عناصر المجتمع الشامل  ؛الجغرافیا، أو الدین، یجب أن یكون التمكین متاحا

 رغم أن العالم قد حقق تقدماً،وفالتھمیش یؤدي إلى التطرف العنیف، وحتى اإلرھاب. 
ال یزال ھناك الكثیر من العمل یتعین القیام بھ على كل الجبھات، خاصة في مجال  فإنھ

لتحقیق مجتمع أكثر شموالً، یجب على البرلمانات أن تلعب ولجنسین. المساواة بین ا
دوراً فعاالً في التصدي للتمییز، والقضاء على العنف ضد النساء والفتیات. ویجب أن 

یحصلون  نتأكد من أن كل امرأة وطفل ومراھق في جمیع أنحاء العالم على قید الحیاة
ضا أن تعمل على دعم التسامح، والعدالة على حقوقھم كاملة. ویجب على البرلمانات أی

االقتصادیة، والمساواة في الحصول على التعلیم، والعمل والتمكین االقتصادي للمرأة، 
 .بما في ذلك مؤسسات صنع القرار، والمشاركة على قدم المساواة في العملیة السیاسیة

السائدة في العدید من القطاعات تؤثر  الكبرىالتوجھات إن : الرخاء االقتصادي والرفاه )4(
في فرص الرخاء االقتصادي والرفاه، ومن ذلك: اتجاھات االبتكار التحویلیة في مجال 
العلوم والتكنولوجیا، وتغیرات المشھد الجیوسیاسي، وندرة الموارد، وانعدام األمن، 

وتشمل ھناك تحدیات رئیسیة لالقتصاد العالمي ففرط التحضر، وشیخوخة السكان. و
ارتفاع معدالت البطالة، خاصة بین الشباب، المدیونیة العالیة في البلدان المتقدمة 

على ھذا النحو، ووالنامیة، بطء النمو االقتصادي، وزیادة مؤشرات عدم المساواة. 
تحتاج البرلمانات إلى وضع أطر شاملة، وخطط عمل، تستھدف مواجھة ھذه التحدیات، 

الستفادة من الفرص التي تتیحھا االتجاھات الكبرى المذكورة السیما عدم المساواة، وا
 .عبر الدول وداخلھاأعاله، وتعزیز النمو االقتصادي المستدام والعادل 
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. البرلمانات تستطیع، بل ینبغي علیھا، تشجیع التصدیق التغیر المناخي وندرة الموارد )5(
ینبغي  كما مة لتنفیذ ذلك.على اتفاقیة باریس، واتخاذ جمیع اإلجراءات الضروریة الالز

على البرلمانات  ویجب المعني بتغیر المناخ. "خطة عمل االتحاد البرلماني الدولي"تنفیذ 
سن التشریعات الواقعیة والمناسبة ووضع األطر التنظیمیة للحد من انبعاثات الكربون 
تدریجیا في دولھا، مع االستمرار في تنمیة اقتصاداتھا وخلق فرص للجمیع، بما في ذلك 

على الحكومات، یجب على  والرقابة يالفئات األكثر تھمیشاً. من خالل العمل التشریع
 یجب انات تشجیع االبتكارات الالزمة لتوفیر الطاقة النظیفة على نطاق واسع.البرلم
كما  م في حمایة وضمان االستخدام الرشید للموارد المائیة.ھأن تس أیضاالبرلمانات  على

ً في التشریعات، التي من شأنھا حمایة البیئات الطبیعیة  علیھایجب  أن تنظر أیضا
وعلى الصعید الدولي، تحتاج البرلمانات  یكولوجیة.والتنوع البیولوجي واألنظمة األ

 لتعزیز تمویل المحافظة وإعادة تأھیل أحواض الكربون في العالم.
كبیرة  طفرة. البرلمانات لدیھا في الوقت الراھن فرصاً ھائلة لتحقیق مشاركة المواطنین )6(

من خالل تطبیقات الھواتف الذكیة ووسائل االعالم االجتماعي.  ھاشعوبفي التواصل مع 
والعمل مع الحكومات والسلطات  ،ولكنھا تحتاج أیضا إلى سن التشریعات المالئمة

القضائیة، للحد من إساءة استخدام تطبیقات االتصاالت الحدیثة ألغراض إجرامیة، أو 
 من قبل الجماعات اإلرھابیة لتحقیق مكاسب سیاسیة.

التعصب یؤدي إلى العنف والتمییز واإلرھاب، ویمكن للبرلمانات، بل  التسامح. عزیزت )7(
ینبغي، أن تسھم في تعزیز التسامح من خالل: التشریعات ورسم السیاسات والنقاشات 

ویجب أن الدین.  وعلماءالبرلمانیة؛ والعمل مع الحكومات والقضاء والمجتمع المدني 
نشر القیم  عن مسئولةمن خالل القیام بدورھا كمؤسسات البرلمانات في الصدارة، تكون 

 ذاتمؤسسات المع  الفاعل والتواصل العملبالبرلمانات  تبادروینبغي أن  والدعوة إلیھا.
 .التسامحبتعزیز  الخاصة البرلمانیة اإلجراءات في واشراكھا العالقة

تتحسن بشكل ملحوظ . نوعیة حیاتنا یمكن أن االبتكارات في مجال العلوم والتكنولوجیا )8(
، الكثیرالبرلمانات  یكلف قد. ومع ذلك، فإن ھذا ةوالتكنولوجی ةالعلمی اتنتیجة لالبتكار

إذا لم تبدأ البرلمانات بایجاد سبل لمعالجة اآلثار األخالقیة والمعنویة الناجمة عن التقدم 
القضایا العالمیة مثل والتكنولوجي، بما في ذلك: حقوق اإلنسان مثل الخصوصیة؛ 

القضایا االقتصادیة مثل الفجوة الرقمیة، مما یؤدي إلى توسیع الفجوة المعرفیة؛ واألمن؛ 
 إشكالیة البطالة حین یحل الروبوت محل البشر.مثال: ما یرتبط ب
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 ملتزمون باآلتي:

 كوكبنا، والحفاظ على تكامل وسالمة كل من اوازدھارھ شعوبنا وسالم رفاھیةوضع   (9)
 لتنمیة،ا جھودلفي صلب األھداف االستراتیجیة البرلمانیة لدینا، وجعلھا محور أساسي  والبشریة

 
، بما في ذلك  یجب االستجابة لمتطلبات جمیع فئات الشعب ،من خالل العمل البرلماني  (10)

والعمل على تحسین مستویات الحیاة من  ،الذین یواجھون مشكالت اقتصادیة واجتماعیة
 .شمل جمیع الفئات، وبخاصة النساء والفتیاتیالنواحي الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة ل

الفرص التي یتیحھا العصر الرقمي لتطویر عمل البرلمانات وإشراك المواطنین  استغالل) 11( 
لفجوة الرقمیة بین البلدان المتقدمة وزیادة التعاون الدولي وذلك لتضییق ا البرلماني العملفي 

 والبلدان النامیة.

في شأن إعالن برلماني دولي إصدار اقتراح إلى االتحاد البرلماني الدولي للنظر في   (12)
التسامح لدفع عملیة السالم واألمن ومكافحة  وتعزیز ودعم القیم اإلنسانیة بھدف التسامح، 

 اإلرھاب والتطرف العنیف؛

والھیئات التنفیذیة والقطاع الخاص وممثلي  الصلة ذات األطرافالعمل مع جمیع   (13) 
جدول التي تعد المجتمع المدني، وبخاصة الشباب، من أجل تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة، 

 ؛المستقبلي أعمالنا

دیمقراطیة والتسامح واالحترام المعاییر تبادل المعارف والخبرات من أجل تعزیز  (14)  
 .واالستعداد للمستقبللمتبادل ا

 الواجبات الضروریة

النظر في  على(أ) تشجیع االتحاد البرلماني الدولي . التركیز على استشراف المستقبل  (15)
تقییم التغیرات المستقبلیة واالتجاھات العالمیة وكذلك  أجلمن  المستقبل الستشرافإنشاء ھیكل 

الستجابة لھذه لحشد جھود البرلمانات والجھات المعنیة  بھدف وذلك، البشر حیاةتأثیرھا على 
إنشاء ھیكل في كل برلمان (لجنة الستشراف المستقبل أو وحدة النظر في (ب) التحدیات. 

بحیث یكون مسئوالً عن جمع وتحلیل المعلومات وعمل  ؛إداریة) مدعوم بالموارد الالزمة
الدراسات الالزمة لدعم اتخاذ القرار، والتواصل الفعال مع اللجان/الوحدات التشریعیة والرقابیة 

التي من وفي البرلمان بشأن اآلثار المترتبة على االتجاھات الكبرى التي تؤثر على عالمنا، 
 .نوعیة حیاة أفضل لألجیال القادمةشأنھا أن تكون بمثابة وسیلة لضمان 
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تطویر أو تحدیث الخطط البرلمانیة االستراتیجیة الحالیة لمواجھة  :التخطیط االستراتیجي  (16)

التي نواجھھا الیوم، والتي  ،تحدیات المستقبل، وذلك من منظور االتجاھات الكبرى والتحدیات
 ،من المحتمل مواجھتھا في المستقبل. لذلك ینبغي أن تتضمن جھود االستراتیجیات البرلمانیة

وتضمن قدرة البرلمانیین على االسھام في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، ومراجعة كل 
 الخطط االستراتیجیة القائمة في ضوء ما توصلت إلیھ ھذه القمة. 

إصدار مدونة أخالقیة عالمیة لبرلمانات العالم لمعالجة اآلثار القیمیة واألخالقیة للتقدم (ب) 
 التكنولوجي، وأن یشكل االتحاد البرلماني الدولي لجنة إلعداد ھذه المدونة.

 
. (أ) تطویر اللوائح والعملیات واآللیات داخل كل برلمان لزیادة تمثیل تمكین الشباب) 17(

ساھمة الشباب في وضع التشریعات وصنع السیاسات؛ (ب) تعزیز التمكین الشباب وتسھیل م
االقتصادي للشباب من خالل التشریعات والسیاسات، وخطط العمل، التي من شأنھا فتح آفاق 

سیاسات ؛ (ج) تعزیز التمكین الثقافي للشباب من خالل تطویر جدیدة لفرص التعلیم والتوظیف
المساھمة في سد الفجوة التكنولوجیة ) د( ت األخرى ذات الصلة.والمجاال واستراتیجیات التعلیم

 بین الشباب.
 

. (أ) زیادة مشاركة المرأة في كل أدوار البرلمان النھوض بالمساواة بین الجنسین  (18)
التشریعیة والرقابیة من أجل تحقیق التوازن بین الجنسین في ممارسة العمل السیاسي والبرلماني 

عند  التوازن ھذا لتحقیقبما في ذلك استخدام الحصص االنتخابیة ، 2030بحلول عام 
(ب) مراجعة اختصاصات البرلمانات لضمان عدم وجود فوارق بین الجنسین. (ج)  .الضرورة

للقضاء على جمیع أشكال التمییز والعنف ضد النساء والفتیات؛ (د)  اتخاذ إجراءات حازمة
معالجة الفجوات في األجور، وعدم المساواة في  تعزیز التمكین االقتصادي للمرأة من خالل

الحصول على الفرص االقتصادیة والتحرش في مكان العمل؛ (ه) ضمان حصول جمیع النساء 
والفتیات على الخدمات الصحیة والتعلیمیة، خاصة في أوقات الحروب والنزاعات. (و) العمل 

  .على مشاركة النساء والرجال لتحقیق كل ھذه الغایات
 

وااللتزامات المتعلقة  المقترحات الدولي االتحاد البرلمانيیتابع . متابعة إعالن أبوظبي  (19)
 استمراریة الشراكةفي اطار یضمن وذلك  خطة عمل االتحادتضمینھا في ، وبإعالن أبوظبي

مثل (القیادات الحكومیة والعلماء واالكادیمیین والشباب ومنظمات  "نشركاء استراتیجیی"مع 
 المجتمع المدني) 

 
 



 

7 | P a g e  
 

 
  مأسسة جھودنا الموحدة.  (20) 

تقدیم مقترحات إلنشاء آلیة للتنسیق داخل االتحاد  ، یتمأشھر من ھذا اإلعالن 3(أ) في غضون 
لنساء البرلمانیات االبرلماني الدولي لمناقشتھا في اجتماع اللجنة التنفیذیة لالتحاد وفي منتدى 

(دكا، بنغالدیش، أبریل  136 رقمالتحاد البرلماني الدولي ل العمومیةجمعیة ال انعقادخالل 
الموارد  توفیرالمذكورة أعاله؛ (ب)  البنود لتنفیذ ةأالزمزمنیة الجداول ال لوضع)، 2017

التحاد البرلماني ل العمومیة اجتماعات الجمعیةھذا اإلعالن؛ (ج) استخدام  بنودالمالیة لتنفیذ 
 الدولي لتعزیز األھداف واإلجراءات الواردة في ھذا اإلعالن. 

 ً المجلس الوطني "، و"الدولياالتحاد البرلماني "نعبر عن وافر االمتنان لـ  ونحن جمیعا
الستضافتھما الكریمة لھذه القمة، ولتشریف وحضور قیادات من مختلف  "،االتحادي

والمجتمع المدني من أجل  ،والقطاع الخاص، والمنظمات الدولیة ،والحكومات ،البرلمانات
 .المشاركة في مناقشاتنا

 .أفضلمتحدون وملتزمون باستشراف وصیاغة المستقبل، من أجل عالم 


