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 CL/199/4(a)-R.1 المجلس الحاكم 
 4البند  3152 سبتمبر/  أيلول 51

 

 تقرير أنشطة الرئيس

 للمجلس الحاكم 891حول أنشطته منذ الدورة )أ( 

رلماني األمين العام لالتحاد البوثيق ومنتظم مع بشكل تواصل أ ال أزالمنذ انعقاد الجمعية العامة السابقة، 
لتي تؤثر من القضايا ا وزمالؤه في األمانة العامة في جنيف وفي مكتب نيويورك. وقد ناقشنا عددا   ،الدولي

عاون مع األمم واتفاق جديد للت ،على المنظمة، وهي: العضوية، واستراتيجية االتحاد البرلماني الدولي المنقحة
 المتحدة.

ديدة. وإقامة شراكات ج ،العالقات القائمة تدعيمأو  ،إلى األعضاء في محاولة لتعزيزاون ت يد التعمد  لقد 
 -مختلف وسائل اإلعالم  عبر ،االتحاد البرلماني الدولي هو رفع مكانة ،الرئيسية يأهداف أحدكان و 

نشطة التي أجريتها لأل ا  فيما يلي ملخصو والبعثات الرسمية.  التواصل االجتماعياالتصاالت الشخصية، وسائل 
 في لوساكا. 534منذ الجمعية 

لسة مشتركة ج إللقاء كلمة فيتلبية لدعوة من البرلمان الروماني  ،بريلنيسان/أسافرت إلى بوخارست في 
التحاد البرلماني في اعضوية رومانيا ل ،531تزامنت زيارتي مع الذكرى السنوية وقد  ،خاصة للبرلمان الروماني

 خلصةمالو  في القدم الطويلةعضوية العلى  أثنيتبريل، نيسان/أ 51طابي أمام البرلمان يوم الدولي. في خ
قد لمنظمة على مر السنين. ال فيومساهمة رومانيا  ،االتحاد البرلماني الدوليللمجموعة الرومانية في 

جمع بعض السياسيين ذي ، وال5335في أكتوبر  32 ،مؤتمر االتحاد البرلماني الدوليرومانيا استضافت 
 ،ين الشرقمحادثات البرلمانية بالوفي  ،جهودها في فترة ما بين الحربين كما أن  األبرز في تلك الحقبة.  

 .ا  كبير   ا  تقدير  القى آنذاك ستينيات القرن المنصرمفي  ،والغرب
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األهداف اإلنمائية  ذتنفي بشأن ،أوروبا ،وسط وشرق ،لبرلماناتوكانت رومانيا تستضيف أيضا  ندوة  إقليمية  
 ،ياالتحاد البرلماني الدولأمام على التزامها  تشهدهذه المبادرة و بريل. نيسان/أ 53و  51المستدامة يومي 

شأن وهو األول من نوعه ب شامال   ا  في تلك المناسبة، اعتمدت رومانيا إعالنو ودورها القيادي في المنطقة. 
 .األهداف اإلنمائية المستدامة

 وناقشنا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك دور البرلمانات في تنفيذ ،الرئيس كالوس يوهانيسالتقيت 
برلمانية مساهمة الدبلوماسية الو واتفاق جديد للتغير المناخي لألمم المتحدة،  ،المستدامة ،األهداف اإلنمائية

لس ت محادثات منفصلة مع رئيس مجلسالم العالمي، وأزمة الالجئين التي تؤثر على أوروبا. كما عقدفي ا
 .الرومانية الشؤون الخارجيةو  ،البيئةووزيري  ،النواب الروماني

 بإبرام، 3151يسمبر دكانون األول/تم التوصل إليه في باريس في  الذي تاريخي التفاق االتم التوقيع على لقد 
. 3152/أبريل نيسان 33في  في مقر األمم المتحدةوذلك  ،حتى تاريخهلتغير المناخ عالمي اتفاق أول 
مثل كمو وطأة اآلثار المدمرة لتغير المناخ،  باضطرادتحمل تجنوب آسيا التي  إحدى دولمن قدومي  وبعد

 ةرلماني الرائدن خطة العمل البشاركت في هذا الحدث في نيويورك. إتغير المناخ،  تدابير تؤيدلمنظمة التي ل
 صبح أكثر أهمية.أن تمن شأنها المناخ  بتغير ةالتحاد البرلماني الدولي المعنيل

وتلبية لدعوة من رئيس مجلس اتحاد الجمعية االتحادية لالتحاد الروسي، توجهت إلى موسكو، حيث ألقيت  
أيار/مايو. وشكرت روسيا على اضطالعها بدور أكثر بروزا  في االتحاد  51كلمة أمام البرلمان الروسي يوم 

 في السنوات األخيرة. ،وضمن مجموعة أوراسيا الجيوسياسية ،البرلماني الدولي

ي تسهيل بدور فعال في ذروة الحرب الباردة ف ،واليته األساسية، اضطلع االتحاد البرلماني الدوليل وبأمانته
 ،غورباتشوف ورئيس الوزراء السوفياتي ميخائيل ،آنذاك مارغريت تاتشر ،أول لقاء بين رئيسة الوزراء البريطانية

 البرلمانية. ،ةوالدبلوماسي ،من خالل الحوار السياسي ،وقد واصلت المنظمة تعزيز التسوية السلمية للخالفات

 في االتحاد البرلماني الدولي، دعوت البرلمانيين إلى مواصلة العمل منالعهد مع تقدير عضوية روسيا قديمة و 
إجراء صياغة القوانين المناسبة و  عبر ،أفضل في تحقيق عالم ا  كان دور البرلمانات حاسملقد  أجل السالم. 
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دت كذلك أك  . و األهداف اإلنمائية المستدامة تلك التي تهدف إلى تحقيقكالتدابير   علىالرقابة المالئمة 
وإذ سان. وحقوق اإلن ،والحكم الرشيد ،الديمقراطية وسيادة القانونب ،على التزام االتحاد البرلماني الدولي

لدبلوماسية ل األهميةبالغة منصة ك ،التحاد البرلماني الدوليالعامة لجمعيات التسليط الضوء على قمت ب
بذل  يواصلس ،ن االتحاد البرلماني الدوليبأ فقد ذكرت، االستجابة لهاو قضايا الساعة ومناقشة  البرلمانية

 أجندة خفية. بعيدا  عن أي وسيط نزيهكمساعيه الحميدة ألطراف النزاع  

 البرلمانيةامة العلجمعية لجلسة كاملة في سانت بطرسبرج  تالتقيت بعض الوزراء والمسؤولين وحضر  كما
ي االتحاد ف ا  مشارك ا  اآلن عضو هي البرلمانية  العامة الجمعية إنللدول األعضاء في رابطة الدول المستقلة. 

في سان بطرسبرج  التي قمت بهاجولة ال أقنعتني لقد. صفة مراقب دائم سابقا  بعد أن كانت بالبرلماني الدولي، 
 التحاد البرلماني الدولي في المستقبل.عامة لجمعية نعقاد ال ا  مثالي ا  يبدومكان هاأنب

. األمة مجلسدول الخليج، حيث كان في استقبالي في الكويت رئيس إلى توجهت  ،مايوأيار/ 35في 
لمرأة في الهيئة والبرلمان الكويتي، وتمثيل ا ،سبل تعزيز التعاون بين االتحاد البرلماني الدولي وقمنا بمناقشة

ئيس وزراء الكويت  ر قمت بزيارة ودية قصيرة لفي اليوم التالي، و التشريعية والوضع السياسي في الشرق األوسط. 
 .الكويتأمير دولة سمو القائم بأعمال  سمو كما استقبلني

اء ليتوانيا للمشاركة في احتفاالت إلحي القدامى وهي ،التحاد البرلماني الدوليأعضاء ا ي أحددعانوكذلك 
، (يمايس) ،وانيالليت برلمانالفي خطابي أمام و لالستقالل في أعقاب انهيار االتحاد السوفياتي.  ،32الذكرى 
ة األهداف اإلنمائيخطة طموحة لتحقيق  على أن يضع بلدهم الحرصإبداء إلى  أعضاء البرلمان دعوت

سوده يتحسين مستويات المعيشة في عالم واجب  ،ناخبيهميقع عليهم أمام أعضاء البرلمان ف. المستدامة
التي  و  ،في المنطقة في السنوات األخيرة األحداثإلى  وباإلشارة. وعدم االستدامة وانعدام األمان ،القلق

 تعدادعلى أهبة االسدائما  كان   البرلماني الدولي على أن االتحاد ت  د  شد  الحرب الباردة، بكانت تذكرنا 
 سالم دائم. إيجادسبيل في  ،للتوسط وتسهيل الحوار ممكنةلتقديم أي مساعدة 

 ،أوروبا في االتحاد األوروبي، ومجلس اآلن عضوا   وهيمنذ الحرب الباردة.  طويال   ليتوانيا شوطا  لقد قطعت 
كدولة ،شريةمؤشر األمم المتحدة للتنمية البوقد جاء ترتيب ليتوانيا في ومنظمة حلف شمال األطلسي )الناتو(. 
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تفخر ب أن في أوروبا. يج أسرع االقتصادات نموا   أنها إحدى"، باإلضافة إلى "تنمية بشرية مرتفعة جدا  ذات 
 لمنطقة بأسرها.ل ا  يحتذىكون نموذجأن تليتوانيا بما حققته من إنجازات، و 

أول امرأة بد تجسوالموتمكين الشباب،  ،المساواة بين الجنسين تجاه التقدميلموقف باوقد هنأت البالد 
ن على لعب البرلما وقد قمت بحثالشباب. أعضاء البرلمان من وعدد من  للبرلمان ة  ورئيس ،ة  للبالدرئيس

 وداخل االتحاد البرلماني الدولي ككل. + 53ضمن المجموعة الجيوسياسية  حيويةدور أكثر 

قرار  حول ،النقاش في الجمعية العامة لألمم المتحدة أثناءيوليو تموز/في  ،نيويورك مرة أخرى واستدعيت إلى
فرصة للبلد  قدم هذا القرارلقد . والبرلمانات الوطنية واالتحاد البرلماني الدولي ،األمم المتحدةبين التفاعل 

ل األعضاء دو الألخذ زمام المبادرة في حشد  ،بنجالديش وهو ،رئاسة االتحاد البرلماني الدوليالذي يتولى 
توافق ، تم اعتماد القرار بالمطاف نهايةوفي . هذا المطلبلدعم العالم في جميع أنحاء  ،في األمم المتحدة

أمام الجمعية العامة  خطابا   ألقيتفي ذلك اليوم، و . دولة 22 برعاية مشتركة من ،يوليوتموز/ 31اآلراء في 
واالتحاد  ،والبرلمانات ،لألمم المتحدة لتسليط الضوء على فوائد زيادة التفاعل بين منظومة األمم المتحدة

بشراكتنا  للمضي قدما   ما  قي أنه سيوفر إطارا  ب ثقة وكليفي حفل التوقيع على القرار.  تالبرلماني الدولي، وشارك
 ر مجتمعنا العالمي.لما فيه خي ،االستراتيجية

األمم المتحدة في و  ،وفي سياق مماثل، تم إبرام وتوقيع اتفاق جديد للتعاون بين االتحاد البرلماني الدولي
 ،. وقد رحبت باالتفاق الجديد بوصفه إطارا  داعما  لمشاركة أكثر حيوية3152حزيران/يوليو  33نيويورك في 

فترة  تحدة. وقد مث ل هذا االتفاق تتويجا  لعملية طويلة ومكثفة. بعدواألمم الم ،بين االتحاد البرلماني الدولي
وجيزة من انتخابي رئيسا  لالتحاد البرلماني الدولي، دعوت إلى عقد اجتماع مشترك للجنة التحضيرية للمؤتمر 

لبحث  ،3154ولجنة شؤون األمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عام  ،العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات
بة بصورة واألمم المتحدة. وقد انعكست تلك الرغ ،سبل تعزيز العالقة المؤسسية بين االتحاد البرلماني الدولي

، 3151اعتمده رؤساء البرلمانات في مؤتمرهم العالمي في آب/أغسطس عام  يالذ ،ملموسة في اإلعالن
 إلى "توسيع التعاون بينهما". ،والذي دعا كلتا المنظمتين



                                                                            لالتحاد البرلماني الدولي  531الجمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 3152تشرين األول/ أكتوبر  32 – 33جنيف، 
 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
                                                                  3152أيلول / سبتمبر  31      

 

فتتا  مؤتمر ال ،آب سافرت إلى استانا في كازاخستان، تلبية لدعوة من مجلس الشيوخ الكازاخستاني 31في 
. وتزامن هذا الحدث مع اليوم الدولي لمناهضة التجارب بناء عالم خاٍل من األسلحة النوويةدولي حول 

أستانا  ت عديدة. فيلسنوا انخرطت فيها وقدلى قلبي ع عزيزة وهذه القضيةأغسطس. آب/ 33 في ،النووية
سال  النووي.  لتعزيز نزع ال ،والحكومات معا   ،البرلمانات سبل عملباييف لمناقشة  مع الرئيس نزار التقيت

اد التفاعل الوثيق مع االتحعلى  وشجعت ،كما عقدت لقاءات مع رؤساء مجلسي البرلمان الكازاخستاني
ي في التحاد البرلماني الدولالعامة لجمعية كازاخستان لل استضافةناقشنا إمكانية كما البرلماني الدولي.  

 المستقبل.

 31من  ،3152لمكتب الدولي للسالم في برلين ل ،خطاب في المؤتمر العالمي إللقاءوقد دعيت 
 تتمتعانو من أجل السالم والحوار،  ا  اهتمام ،تتقاسم كلتا المنظمتينأكتوبر. تشرين األول/ 3 -سبتمبر أيلول/

الل نزع من خ ،اإلنفاق العسكري تخفيضركز المؤتمر على إعادة وقد من العالقات الجيدة.  بسجل حافل
اد جدول أعمال االتح تقع في مقدمة أولوياتالموضوعات التي على التنمية المستدامة، و  نحو ،السال 

لعالقات اعمله الجيد لتعزيز لسالم على ل الدولي مكتبالب في خطابيلقد أشدت البرلماني الدولي. 
مكتب الو  ،إن االتحاد البرلماني الدوليبين الدول في عصر يتسم بالعنف واإلرهاب واالضطراب.  ،المتناغمة

 أجل عالم خال من الحروب.من  ،الخاصة كٍل بطريقته ،يعمالنلسالم لالدولي 

التابع  ،وىالمست لحضور اجتماع الفريق االستشاري الرفيع ،أيلول/سبتمبر 31إلى نيويورك يوم  وأخيرا  عدت
كل طفل، الذي عقد على هامش الجمعية العامة   ،حول كل امرأة، (HLAGلألمين العام لألمم المتحدة )

واالستراتيجية  ،كل طفل  ،لتوجيه عملية انتقال حركة كل امرأة ،لألمم المتحدة. وقد ناقش الفريق خارطة الطريق
( إلى حقبة األهداف اإلنمائية المستدامة. 3131-3152) ،والمراهقين ،والطفل ،العالمية لصحة المرأة

يادة سياسية وتعبئة لتوفير ق ،ألعضاء الفريق االستشاري الرفيع المستوى ،وقد تم اقترا  مجاالت العمل التالية
( 3( التحويل: تعزيز التعاون بين القطاعات؛ و )3( االزدهار: االستثمار في السنوات األولى. )5العمل: )
 البقاء: األوضاع اإلنسانية والهشة.استمرار 
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President’s activities report 
 

(a) On his activities since the 198
th

 session of the Governing Council 
 

 

Since the previous Assembly, I have been in close and regular contact with the IPU 
Secretary General and his colleagues at the Secretariat in Geneva and at the New York 
Office. We have discussed a number of issues affecting the Organization, namely: 
membership, the revised IPU Strategy and the new cooperation agreement with the 
United Nations. 
 

I have reached out to Members in a bid to strengthen or enhance existing ties and forge 
new ones. One of my principal aims was to heighten the IPU’s visibility through various 
media – personal contacts, social media and official missions. Following is a summary of 
activities I have undertaken since the 134

th
 Assembly in Lusaka. 

 

I travelled to Bucharest in April at the invitation of the Romanian Parliament to address a 
special joint session of the Romanian Parliament. My visit coincided with the 
125

th
 anniversary of Romania’s membership of the IPU. In my address to Parliament on 

18 April, I paid tribute to the longstanding and loyal membership of the Romanian IPU 
Group and Romania’s contribution to the Organization over the years. Romania had 
hosted the 27

th
 IPU Conference in October 1931, bringing together some of the most 

prominent politicians of the era. Its efforts in the interwar period and in East-West 
parliamentary talks in the 1960s had been highly appreciated. 
 

Romania was also hosting a regional seminar for Central and Eastern Parliaments on the 
implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) on 18 and 19 April. This 
initiative bore testament to its commitment to the IPU and its leadership role in the region. 
On that occasion, Romania adopted a comprehensive Declaration on the SDGs, the first 
of its kind. 
 

I met President Klaus Iohannis and we discussed a wide range of issues, including the 
role of parliaments in implementing the SDGs and the new UN climate change 
agreement, the contribution of parliamentary diplomacy to world peace, and the refugee 
crisis affecting Europe. I also held separate talks with the Speaker of the Romanian 
Parliament and Romanian Environment and Foreign Affairs Ministers. 
 

The historical deal reached in Paris in December 2015, clinching the first ever universal 
climate change agreement was signed at UN Headquarters on 22 April 2016. Coming 
from a South Asian nation that regularly bore the brunt of the devastating effects of 
climate change, and representing an organization that advocates for climate change 
action, I took part in the event in New York. The IPU’s ground-breaking Parliamentary 
Action Plan on Climate Change would become even more relevant. 
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At the invitation of the Speaker of the Council of the Federation of the Federal Assembly of the 
Russian Federation, I went to Moscow, where I addressed the Russian Parliament on 18 May. I 
thanked Russia for taking on a more prominent role within the IPU and within the Eurasia geopolitical 
group in recent years. 
 

True to its core mandate, the IPU had been instrumental during the height of the Cold War in 
facilitating the first meeting between then British Prime Minister Margaret Thatcher and Soviet Premier 
Mikhail Gorbachev. The Organization continued to promote the peaceful settlement of differences 
through political dialogue and parliamentary diplomacy. 
 

While recognizing Russia’s longstanding membership of the IPU, I urged MPs to continue working for 
peace. The role of parliaments was crucial in delivering a better world by framing appropriate laws and 
undertaking proper oversight of measures such as those aimed at achieving the SDGs. I also stressed 
the IPU's commitment to democracy, the rule of law, good governance and human rights. Highlighting 
IPU Assemblies as a valuable platform for parliamentary diplomacy, and discussing and responding to 
topical issues, I said that the IPU continued to tender its good offices to parties in conflict as an honest 
broker with no hidden agenda. 
 

I met ministers and officials and attended a full session in St. Petersburg of the Interparliamentary 
Assembly of Member Nations of the Commonwealth of Independent States. The Parliamentary 
Assembly was now an Associate Member of IPU, having formerly held Permanent Observer status. 
My tour of St. Petersburg convinced me that the setting would make for an ideal venue of a future IPU 
Assembly.  
 

On 21 May I headed for the Gulf States, where I was welcomed in Kuwait by the Speaker of the 
National Assembly. We discussed avenues for strengthening cooperation between the IPU and the 
Kuwaiti Parliament, the representation of women within the legislative body and the political situation 
in the Middle East. The following day, I paid a courtesy call on the Prime Minister of Kuwait and was 
also received by the Acting Emir of the Gulf State. 
 

Another longstanding Member of the IPU – Lithuania – invited me to participate in the celebrations to 
commemorate the 26

th
 anniversary of its independence following the collapse of the Soviet Union. In 

my address to the Seimas, I called on MPs to ensure that the country produced a robust plan to 
achieve the SDGs. Parliamentarians had a duty to their constituents to improve living standards in a 
world that was currently uncertain, unsustainable and unsafe. Pointing to actions in the region in 
recent years which were reminiscent of the Cold War, I stressed that the IPU was ever ready to offer 
any help it could to mediate and facilitate dialogue in the search for lasting peace. 
 

Lithuania had come a long way since the Cold War. It was now a member of the European Union, the 
Council of Europe and the North Atlantic Treaty Organization (NATO). The UN Human Development 
Index listed Lithuania as a “very high human development” country in addition to being one of the 
fastest growing economies in Europe. Lithuania should be proud of its achievements and serve as a 
model for the whole region. 
 

I congratulated the country for its progressive attitude towards gender equality and youth 
empowerment, embodied in the first women President and Speaker of Parliament and several young 
members of parliament. I urged the parliament to play a more active role within the Twelve Plus 
geopolitical group and within the IPU as a whole. 
 

New York beckoned again in July, when the debate in the UN General Assembly on the resolution 
Interaction between the United Nations, national parliaments and the Inter-Parliamentary Union. This 
resolution provided an opportunity for the country holding the IPU Presidency – Bangladesh - to take 
the lead in rallying UN Member States around to support the motion. In the end, the resolution was 
adopted by consensus on 25 July with a total of 77 co-sponsors. On that day, I addressed the UN 
General Assembly to highlight the benefits of greater interaction between the UN system, parliaments 
and the IPU, and participated in the signing ceremony of the resolution. I am confident that it will 
provide a valuable framework for taking our strategic partnership even further, for the good of our 
global community.  
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In a similar vein, the new cooperation agreement between the IPU and the United Nations was 
concluded and signed in New York on 22 July 2016. I welcomed the new agreement as an enhanced 
framework for more robust engagement between the IPU and the United Nations. That agreement 
was the culmination of a long and intense process.  Soon after I had been elected IPU President, I 
convened a joint meeting of the Preparatory Committee of the Fourth World Conference of Speakers 
of Parliament and the Committee on United Nations Affairs in November 2014 to discuss ways of 
strengthening the institutional relationship between the IPU and the United Nations. That desire was 
reflected concretely in the Declaration adopted by the Speakers of Parliament at their World 
Conference in August 2015, who called for both organizations to “expand their cooperation”.  
 

On 28 August I travelled to Astana, Kazakhstan, at the invitation of the Kazakh Senate to open an 
international conference on Building a Nuclear-Weapon-Free World. The event coincided with the 
International Day against Nuclear Tests - 29 August. This is a cause that is close to my heart and one 
in which I have been involved for many years. In Astana I had a meeting with President Nazarbayev to 
discuss how parliaments and governments can work together to promote nuclear disarmament. I also 
held meetings with the Speakers of the two Chambers of the Kazakh Parliament and encouraged 
closer interaction with the IPU. We discussed the possibility of Kazakhstan hosting a future IPU 
Assembly. 
 

I was invited to address the 2016 World Congress of the International Peace Bureau (IPB) in Berlin 
from 30 September to 3 October. With a shared concern for peace and dialogue, both organizations 
have a long history of good relations. The Congress focused on the reallocation of military spending 
through disarmament for sustainable development, topics that are high on the IPU’s agenda. In my 
address, I praised the IPB for its good work to promote harmonious relations between nations in an 
age marked by violence, terrorism and turmoil. In their own ways, both the IPU and the IPB worked for 
a world without war. 
 

I returned to New York on 20 September to attend the UN Secretary-General’s High-Level Advisory 
Group (HLAG) Meeting on Every Woman Every Child, held in the sidelines of the UN General 
Assembly. The Group discussed the roadmap to guide the transition of the Every Woman Every Child 
movement and the Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (2016-2030) into 
the era of the Sustainable Development Goals (SDGs). The following areas of work were suggested 
for the HLAG members to provide political leadership and mobilize action: (1) Thrive: investment in the 
early years; (2) Transform: strengthen cross-sector collaboration; and (3) Survive: humanitarian and 
fragile settings. 
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