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(a) للمجلس الحاكم  022ــ ال الدورة منذ حول أنشطته  
 

 

 مرا تقيري  حاولر  فقرت سرواا،  ثرال  مرتتها التري واليتري مر  األخيررة الستة األشهر تغطي الفترة هذه أن بما
 االتحراد وضر  لتعزيرز فعنوراه ومرا األوسر   والجمهرا  أعضرانوا مر  تااصرنوا م  ّسواح وكيف كموظمة  حققواه
 .والواشئة الراهوة لنتحتيا، واستجابتوا به  واال تقاء التولي البرلماني

 

 عنر  ومفتاحرة ممتراةة عمر  عالقرة أنشرئوا وقرت. العرام األمي  م  الاثيق بالتشاو كو  أقام بذلك دانماً   وقت
 جرررتو  فرري هامرررة مسرران  بشررر ن بانتظررام الررربع  بعضرروا مررر  نتشرراو  حيررر  الماضررية  القنينرررة السررواا، مررت 
 .موظمتوا عم  عن  ومفيت إيجابي أثر بالت كيت لذلك وكان التولي  البرلماني االتحاد أعما 

 

 فري الهراد  والمحريط آسريا موطقرة فري الشربا  لنبرلمرانيي  الورتوة االقنيميرة خاطبر  أبري  /  نيسان 62 في
 البرلمراني لالتحراد مركزيرة قري  هري والشرمالية  التورا   التعتديرة أن أبررة، خطرابي  وفري. سرريالناا كالامبا 
 حررا تارران مشررا كة الشرربا   أن يوبغرري الااقرر   فرري. الشرربا  استشررا ة تتجرراوة الشرربا  مشررا كةإن . الررتولي
. السياسرررا، صرررو  عمنيرررة تشررراي  خرررال  مررر   مجرررتمعه  فررري مغرررز  ذا، مسررراهمة يقرررتمان الرررذي  الشررربا 
 هرتفوا أيضراً  ويعرزة  األمرة حيراة مجراال، مر  مجرا  كر  فري شربا  وقادة  شبا  سياسيي  ذلك وسيستتب 
 .تمثنها يفترض أن التي المجتمعا، تمث  شامنة برلمانا، في المتمث 

 

ف نررا . فحسر  الشرربا  مااهر  لتسرررير وسرينة والبرلمرران السياسرة فرري الشربا  مشررا كة تار  لرر  لري  بالوسربة
 .والتطرف الي س إل  يؤدي الذي  الشبا  هميشعالجاً لمشانة ت أيضاً  ب نه   اسراً  إيماناً  أؤم 
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 وقررف شرر نها مرر  الترري  اإلبتاعيررة والسياسررا، األفاررا  خررال  مرر  إيجررابي تغييررر إحررتا  إلرر  السررعي ويوبغرري
  ابتارا اته   إبرتاعه   الشربا   ؤ  إلر  واسرتواداً . اتجاهها   والقيام بتغييرنشهتها التي السنبية االتجاها،
 .العويف والتطرف التشتد لمو  الشبا  يقادها مبتارة حنا  تحتيت يما  وخبراته  

 

 أجرر  مرر  برره يحتررذ  نماذجرراً  لياانرراا الحضررا  عنرر  الشرربا  البرلمرران أعضرراء شررجع   آخررراً  ولرريس وأخيرررا
 تشرراي  عنرر  قياسرره يمارر  ال ترر ثير  وإلهررامه  لت ييررته  يارران أن ويمارر . العررال  فرري آخررري  شرربا  إلهررام

 .إيجابي تغيير إحتا  م  والشابا، الشبا  تماي طريقة تفاير العقا   و 
 

 بالانمررررة اإلدالء إلررر  عيررر د   حيررر  نيبرررا   كاتمانرررتو  فررري كورررر  مرررايا /  أيرررا  8 إلررر  2 مررر  الفتررررة وفررري
فرري جوررا   العامررة لنصررحة بنررامبر  هرراباوز جررانز جامعررة  لررت  التبرر  لماافحررة القيررادة برنررام  فرري الرنيسررية

 قرتع   الرذي آسريا جورا فري   ؤساء البرلمانرا، قمة مؤتمر لمتابعة طيبة فرصة الحت  هذا وأتاحشرق آسيا  
 فري التوقر  كيفية عن   مايا/  أيا  8 في الرنيسية كنمتيتركز،  و . التب  ماافحة بش ن 6112 عام دكا في

 بشرر ن اإلطا يررة العالميررة الصررحة موظمررة اتفاقيررة باسررترتام وذلررك التبرر   بماافحررة لنوهرراض التشررريعية العمنيررة
 التشرريعي القررا  صرو  عنر  أثرر، التري العاامر  بعر  أيضراً  وحرتد،. الرتولي المعيا  باصفها  التب  ماافحة
 العمنيرررة عنررر  التررر ثير فررري االنتالفرررا، وبوررراء الشرررباا، إقامرررة وأهميرررة  البرلمررران أعضررراء بررري  التبررر  لماافحرررة
 البيئررا، فرري التبرر  ماافحررة لتعزيررز الفعالررة الررتعاة السررتراتيجيا، الرنيسررية العواصررر أوجررز، وأخيرررا . التشررريعية
 .6101 أعما  وجتو  المستتامة التومية أهتاف تعزيز في وأهميتها  البرلمانية/  التشريعية

 

 9 فري التبر  لماافحرة السياسري الرتع  خنرق فري واالنتالفرا، الشرراكا، أهميرة حا  نقاش حنقة أد ، كما
 أصرحا  عر  فضرالً  التبر   ماافحرة إلر  الرتعاة فري واالنتالفرا، الشرراكا، مزايرا الوقراش وحرتد. مرايا/  أيا 

 .بنتانه  في التب  بماافحة المعويي  الرنيسيي  المصنحة
 

 بشر ن الهراد  والمحريط آسريا لبرلمانرا، اإلقنيميرة الورتوة فري العرام األمري  مر  شا ك  مايا /  أيا  11 وفي
 الاطويرة الجمعيرة بري  القايرة الشرراكة إل  الحت  هذا مزو   . توامفي موه  هاشي في المستتامة التومية أهتاف
  الررتولي البرلمرراني لالتحرراد 106العامررة الرررر الجمعيررة ماضررا  إلرر  واسررتوت الررتولي  البرلمرراني واالتحرراد لفيتوررام
 .عم  إل  الانما، تحاي : المستتامة التومية أهتاف: هاناي في قت،ع   التي

 

 عنر  البرلمرانيي  بري  الجيتة والربرا، المما سا، تباد  بتسهي  فرا  التولي البرلماني االتحاد أن ر،وذكّ 
. األهرتاف توفيرذ فري البرلمانرا، مسراهمة مر  قرت  أقصر  وتحقيق  العم  حفز أج  م   المستايا، جمي 
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 وتحاينيررررة شررررامنة الحااميررررة اإلجررررراءا، تارررران أن لضررررمان ننعبرررره حيرررراي دو  لوررررا كرررران برلمررررانيي   وبصررررفتوا
 ألولئك الذي  نمثنه .

 

 وشررار،  . يانيررا/ حزيررران فرري  أوترراوا فرري الاوررتي العمررام لمجنررس 46 رررررال البرلمانيررة الررتو ة لحضررا  عيرر   د  
 فرررري الاوررررتيي  الورررراا  مسرررراهما، وناعيررررة  الررررتولي البرلمرررراني لالتحرررراد والثابرررر  القرررراي دعمهررررا عنرررر  كوررررتا

  يغررران جيرررف  نيسررري مجنرررس العمرررام والشررريا : مررر  اجتمعررر . وعمنررره الرررتولي البرلمررراني االتحررراد مواقشرررا،
 أهررتاف: الررتولي البرلمراني لالتحرراد الرررادا  شاشرة عنرر  الرنيسررية القضرايا ناقشرر  معهرر  نرذانال فررا ي  وجرا  
 التعراون عر  فضرالً  الاراا    مرراطر مر  والحرت  الجوسي  بي  لمساواةوا المواخي التغير المستتامة  التومية
 الااليرة سرياق فري  واإل هرا  العويرف التطررف فري يتمثر  ناشر،  آخرر تحرتي أيضراً  وأثيرر. المتحرتة األم  م 

 .الصراعا، نشا  ومو  السالم بواء في المتمثنة التولي البرلماني لالتحاد األساسية
 

 لمواقشرة اقتراحراً  داوسران السرواتا  قرتم حير  الشريا   مجنرس فري األسرئنة فتررة حضرر،  آخراً  وليس وأخيراً 
 عرضرر  العمررام  مجنررس فرري العمنيررة نفررس وخررال . الاوررتي الشرريا  مجنررس فرري المسررتتامة التوميررة أهررتاف
 .الحياية مواقشاته  وعّقب  عن  األعضاء عن 

 

 إطررالق إلرر  طفرر   وكرر   امرررأة بارر  المعورري المسررتا  الرفيرر  الترراجيهي الفريررق فرري عضررااً  بصررفتي عيرر  ود  
 المتحرررتة بالااليرررا، نيايرررا   فررري ا ياليررر/  تمررراة 18 فررري العالميرررة االسرررتراتيجية عررر  األو  المرحنررري التقريرررر

 والمراهرررق  الطفررر   لنمررررأة الاامنرررة القرررت ا، إطرررالق فررري البرلمانرررا، دو " ماضرررا  عررر  وتحرررتث . األمريايرررة
 ".العالمية االستراتيجية توفيذ في التولي البرلماني االتحاد وجهاد موها  واالستفادة

 

 القررااني  عنرر  أثررروا قررت التسررتا ية  صررالحياته  بفضرر  والبرلمررانيي   البرلمانررا، أن مررتاخنتي فرري ،أكررتّ  وقررت
 لنتعجير  أساسي و هادو . وتهميشاً  ضعفاً  الفئا، أشت   سيما وال الواس  حياة تحسي  إل  الرامية والسياسا،

 الحاامرا، عر  مسرؤولة كانر  البرلمانرا، أن والااقر . المجتمر  قطاعرا، جمير  صرحة فري المحررة بالتقتم
وتعبرر  االسرتما  بسرنطة البرلمانرا، تتمتر  الشرع   عر  ممثنري  وبصرفته . الرقابيرة مهامهرا خرال  م  الاطوية

. المؤسسررررية المسرررراءلة وضررررمان لنحفرررراى عنرررر  الشرررررعية العامررررة   االجتماعيررررة عرررر  الرررررأي العررررام  والمررررراوف
 فري بمرا لنجمير  صرحة الحقرانق عنر  أ ض الااقر   إلر  الاصا  البرلمانيانباس   التمثينية  وظانفه  وبفض 
 .وضعفاً  تهميشاً  المجتم  قطاعا، أكثر ذلك
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 مثر  بالسياسرا، المتعنقرة الرنيسرية ووثانقره  بالصرحة المتعنرق لقررا ه توفيذاً  التولي  البرلماني االتحاد قام وقت
 والاليرررت األم صرررحة أجررر  مررر  الشرررراكة العالميرررة  الصرررحة موظمرررة مررر  شرررراكا، بإنشررراء العالميرررة  االسرررتراتيجية

 فري إقرامتي وخرال . اإليرتة/  البشررية المواعرة نقر  بفيرروس المعوري المشتر  المتحتة األم  برنام  والطف  
 األمرررر  مقررررر فرررري المسررررتتامة بالتوميررررة المعورررري المسررررتا  الرفيرررر  السياسرررري الموتررررت  أيضررررا ضررررر،ح   نيايررررا   
 .المتحتة

 

 اإلسرالمية  إيرران جمها يرة طهرران  فري  وحراني الررنيس توصري  مراسر  حضرا  إلر  العرام األمي عي  أنا و ود  
 البرلمرران  نرريس مرر  محادثررا، عقررتنا الرسررمية  المهمررة هررذه إلرر  وباإلضررافة. 6112 أغسررطس/  آ  4 فرري

 أيضرررا وناقشررروا. الموطقرررة فررري إيرررران ودو  سرررا ية فررري الاضررر  وناقشررروا. ال يجررراني السررريت إيرررران  فررري اإلسرررالمي
 برري  المشرتركة األمرا  ومر . األخيرررة اآلونرة فري الاراليرا تفشرري مر  هاننرة أبعراداً  أخررذ   الرذيالريم  فري الصررا 
 مرررر  الماليرررري  أ واح إلنقرررراذ حسررريوها  والترررري يجررر  العمرررر  عنرررر  تمز يررررةال إنسرررانية   الحالررررةالصررررراعي  هرررذي 

 والرررتان  لالسرررتمرا  القابررر  الاحيرررت السررربي  هرررا السرررنمي السياسررري الحررر  أن عنررر  واتفقورررا. األبريررراء المرررتنيي 
 .ب سرها الموطقة عن  تتاعيا، له كان الذي البنتي   كال في الصرا  م  لنررو 

 

 مجنرررس  نررريس مررر  برررتعاة  سررربتمبر/  أينرررا  2 إلررر  4 مررر  الفتررررة فررري التفيرررا فررري   يغرررا متيورررة  إلررر  سرررافر،
 إلرر  مرررة ألو  انضررمامه بعررت الررتولي  البرلمرراني االتحرراد أعضرراء أقررتم مرر  واحررت التفيررا برلمررانويعتبررر . الورراا 
 الشررياعية سررقا  بعررت 1991 عررام فرري أخررر  مرررة طايرر   تاقررف وبعررت  1902 حترر  1960 فرري الموظمررة
 اجتماعررا، حضررر البرلمرران  فرري سررابق عضررا وهررا الجمها يررة  برررنيس والتقيرر . السررافياتي االتحرراد وانهيررا 

 و نريس البرلمران  نريس نانر  مر  اجتمعر  كمرا. كيبيك ومتيوة كيتا في التولي البرلماني االتحاد جمعيا،
 التقريررر عمنيررة فرري بالمشررا كة الشررتيت اهتمامهررا عرر  األخيرررة هررذه وأعربرر . اإلنسرران بحقرراق المعويررة النجوررة
 .المتحتة لألم  التاب  اإلنسان حقاق لمجنس الشام  التو ي

 

. الماضررية العقرراد مررت  عنرر  الربالد أحرةترره الررذي الممترراة التقررتم عنر  والبرلمانيررة السياسررية السررنطا، وهور ،
 التوميرررة مؤشرررر فررري 42 المرتبرررة تحتررر  وهررري  6114 عرررام مورررذ الرررتخ  المرتفعرررة البنرررتان مررر  التفيرررا وكانررر 
  األطنسرري شررما  حنررف موظمررة  اليررا و موطقررة  األو وبرري االتحرراد فرري العضرراية كامرر  عضررا وهرري. البشرررية
 انترابرره عنرر  البنرت وهورر ،. العمرر  فري البرلمانيررة التيمقراطيررة عنر  سرراطعا مثرراالً  ذلرك وكرران. المتحررتة واألمر 
 بري  المسراواة بشر ن قايرة سرالةحير  أنهرا برذلك ترسر     لنبرلمران   نيسرة امررأة وأو   لنراة اء  نيسة امرأة أو 

 .الجوسي 
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 تمثرر  الرريم  مرر  وفرراد مرر  اجتماعررا، قررت،ع   الررتولي  البرلمرراني االتحرراد مقررر فرري سرربتمبر/  أينررا  8 وفرري
 عقرررتنا حيررر . لهرررا مقرهررراتنرررك التررري تتررررذ مررر  صررروعاء و   لهرررا مقرررراً  عرررتن مررر  تتررررذ التررري البرلمررران فصررران 

 .ذلك  أوا كما أ ض الااق  عن  الاض  ع  إحاطة  وقت  ك  فصي  موفصنة اجتماعا،
 

 برري  الارراليرا أن إلر  بررالوظر  الريم  فرري لألةمرة اإلنسرراني الجانر  عنرر  تركرز  محتمنررة برلمانيرة مبرراد ة وناقشروا
 وأعرررر . األفرررق فررري تنررراح الماليررري  عنررر  ترررؤثر أن يماررر  التررري والمجاعرررة  وبررراء شرررا  أخرررذ، قرررت األطفرررا 
 لناضررر  مباشررررة نظررررة عنررر  لنحصرررا  الررريم  إلررر  الرررتولي البرلمررراني االتحررراد لبعثرررة القررراي ت ييرررته عررر  كالهمرررا
 أقررا  ديمقراطيررا، إقامررة أجرر  مرر   الررتولي البرلمرراني االتحرراد عريضررة عنرر  وقعرر  نفسرره  اليررام وفرري. هوررا 

 .6112 لعام لنتيمقراطية التولي باليام لالحتفا 
 

أينرا /  66 إلر  18 مر  الفتررة فري  بويايرا   المتحتة األم  مقر في المتحتة لألم  العامة الجمعية ضر،  ح  
 لار  المتحرتة لألمر  العرام لألمي  المستا   في  التاجيهي الفريق اجتما  في ا ك   ش   كما. 6112 سبتمبر
بمبراد ة "كر  أمررة  وكر   الرتولي البرلمراني االتحراد الترزام وجتد،  أينا /  سبتمبر 18 في طف  ا ل  امرأة

 الصررررحة مرررر  االسررررتفادة فرررري لنبرلمانررررا، الهررررام الررررتو  عرررر   وتحررررتث  وأكررررت، عنيرررره  (EWEC) طفرررر "
 فري والمراهرق  الطفر   المررأة صرحة عنر  خرا  باجه التركيز إل  والحاجة  التومية في  نيسياً  محركاً  باصفها
 لألمررر  العرررام األمررري  مررر  كررر  مررر  بإيجررراة تحرررتث  نيايرررا    فررري إقرررامتي أثوررراءو . والهشرررة اإلنسرررانية البيئرررا،
 .محمت أميوة العام األمي  ونان  المتحتة

 

 مررر  حرررتودها مررر  برررالقر   شبررروغالد فررري روهيوغيررراال لالجئررري مرررري  بزيرررا ة قمررر  سررربتمبر /  أينرررا  01 وفررري
 مر   واالضرطهاد الاحشرية عر  مروعرة حاايرا، مباشرة نسم  أن لنغاية والمقنق المؤسف م  كانو . ميانما 
 21 نحرا وكران. شبروغالد لر مر  الهجمرا،  والفررا  إ الحياة قيت عن  البقاءب محظاظي  كاناا الذي  أولئك

 حاامر   امررأة ألرف 01 حراالي أن إلر  األوليرة التقرا ير وتشرير واألطفرا   الوسراء م ه   الالجئي  م  المانةب
 إلر غيرا الروهيوأفرراد  مر  منيران نصف م  أكثر عبر وقت. المقبنة القنينة األشهر خال  يوجب  أن المقر  وم 

  هراادة برال والقتر  االضرطهاد اسرتمرا  مر   الطريرق عن  ذلك م  أكثرعتد و  فقط  واحت شهر في شبوغالد
 ياانررران  بمرررا فرررإنه  والالجئررري   الجوسرررية عرررتيميهررر  مررر   غيررراالروهيو أفرررراد ألن ونظرررراً . لقرررر حيررر  تحررررق ا

 و نرريس شبرروغالد بحاامرة اإلشررادة يوبغري وبيومررا. األساسرية الحقرراق مر  والحرمرران لالضرطهاد تعرضرراً  األكثرر
 عاجررر  حررر  وهرررا  غيررراالروهيو حتضرررانوا حرررتودها لفرررت  ش بررروغالد شرررع  وكرررذلك حسررريوة  الشررريرة وة انهرررا

أفرررراد  لجميررر  وسرررريعة آمورررة عرررادة وضرررمان عررر  فضرررالً  ميانمرررا   فررري االضرررطهاد وقرررف حيررر  مررر  لنمشرررانة
 .إال أنه يج  الاصا  إل  الح  ميانما   إل  الروهيوغيا



 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 

 البرلمانيرررة الرررتو ة وحضرررر، جاياسرررا يا  كرررا و السررريت السرررريالناي  البرلمررران  نررريس مررر  برررتعاة كالامبرررا ة ،
. أكترررابر/  األو  تشرررري  0 فررري سرررريالناا فررري البرلمانيرررة لنتيمقراطيرررة السررربعي  بالرررذكر  لالحتفرررا  الراصرررة
 جورا   ابطرة) اإلقنيمري لنتعراون آسريا جوا  برلمانا، و نيس  سريالناا وة اء  نيس أيضاً  االجتما  وحضر
 ؤسررررراء  ونررررراا   (ونيبرررررا   لررررتيفام  الهورررررت  باتررررران  شبرررروغالد – (SAARC) اإلقنيمررررري لنتعررررراون آسرررريا

 هررري انقطرررا  دون البرلمانيرررة التيمقراطيرررة مررر  عامررراً  سررربعي  إن  وقالررر. وباكسرررتان أفغانسرررتان مررر  البرلمانرررا،
 فرررري القصرررريرة إقررررامتي وخررررال . الررررتولي البرلمرررراني االتحرررراد  وإنرررره لشرررررف أن يررررت  تمثيرررر  جررررتاً  خاصررررة مواسرررربة

   جتاً  مسرو  كو  كالامبا 
 رأسررهات الترري  المسررتتامة التوميررة أهررتاف بشرر ن  سررريالناا فرري لنبرلمرران المرتررا ة النجوررة عمرر عنرر   رفرر عّ تو 

 لالتحراد الرذاتي التقيري  أدوا، مجماعرةيرت  الوظرر إلر   وكيرف سراماثيباال  ثيالنغرا السريتة النجورة  نيس نان 
 .فعالة أداة باعتبا ها التولي البرلماني

 

 فررري (PPM) الحررراك  التقرررتمي الحرررز  مررر  البرلمرررانيي  مررر  وفرررتاً  التقيررر  أكترررابر /  األو  تشرررري  0 وفررري
 المحريط فري الجز يرة التولرة فري وقعر  التري األخيررة لألحرتا  تفسريره  إلر  واستمع   جويف في لتيفام

 البيئررررة وكانرررر   6118 لعررررام لررررتيفام فرررري وبرلمانيررررة  ناسررررية انترابررررا، إجررررراء المقررررر  مرررر  وكرررران. الهوررررتي
 مورر  لضررمان وسررعها فرري مررا كرر  تبررذ  الحاامررة أن المعا ضررة ةعمرر  حرري  وفرري. جررتاً  مشررحانة السياسررية
 وأثرر،. القرانان لسريادة وفقراً  يجرري شريء كر  أن ترتعي الحاامرة فرإن االنترابا،  في االشترا  م  قادتها
  والمعا ضرررة الحاامرررة   ناابررراً مررر 102 عامرررة الررررررال الجمعيرررة إلررر  منرررتيف وفرررت يضررر  بررر ن الزانرررر الافرررت عنررر 
 سرران  فرري ااجتماعهرر خررال  امنفاتهرر عنرر  الحرراال، مرر  العتيررت لنبرلمررانيي  اإلنسرران حقرراق لجوررةسررتت س و 

 تارران أن لضررمان األطررراف جميرر  تبررذلها الترري والجهرراد  المعا ضررة مرر  الحرراا  بررالطب  ع وشررجّ . بطرسرربر 
 .وتشا كية شامنة المقبنة االنترابا،

 

 تشررري  2 فرري الورراا  مجنررس إلرر  الغرران   مرررةوق السرريت  مجنررس األمررة الاررايتي برررنيس الترحيرر  سرررني وقررت
 بقرري  والتزامرره الاامرر  دعمرره وكررر  العررال   أنحرراء مرتنررف فرري اإلنسررانية التحررتيا، وناقشرروا. أكتررابر/  األو 

 .وعمنه ومعاييره التولي البرلماني االتحاد
 

 الترتيبرررا، واواستعرضررر  الرررتولي البرلمررراني االتحررراد بررررام  مرتنرررف برؤسررراء التقيررر  جويرررف  فررري إقرررامتي وأثوررراء
  .بطرسبر   سان في التولي البرلماني لالتحاد 102 عامة الرررال بالجمعية المتعنقة
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President’s activities report 
 

(a) On his activities since the 200
th

 session of the Governing Council 
 
 

As this period covers the final six months of my three year mandate, I have attempted to 
take stock of what we have achieved as an Organization, how we have improved our 
outreach to our Members and the wider audience, what we have done to enhance the 
standing and elevate the status of the IPU and our response to current and emerging 
challenges. 
 

I have done so as ever in close consultation with the Secretary General. We have 
developed an excellent and open working relationship over the past few years, consulting 
with each other regularly about important issues on the IPU agenda and this has certainly 
had a positive and beneficial impact on the work of our organization. 
 

On 26 April, I addressed the Regional Seminar for Young Parliamentarians of the Asia-
Pacific region in Colombo, Sri Lanka. In my address, I highlighted that pluralism, diversity 
and inclusiveness were central values of the IPU. Youth participation had to go above 
and beyond youth consultation. Indeed, it should be about young people making a 
meaningful contribution to their society by shaping policy-making. This would entail young 
politicians and young leaders in every sphere of nation life and also promote our objective 
of inclusive parliaments that are representative of societies they represent.  
 

For me, youth participation in politics and parliament was not only a way to harness the 
talents of youth. I firmly believe that it is also an antidote to youth marginalization that was 
leading to despair and radicalization.  
 

Positive change should be sought through creative ideas and policies that would halt and 
reverse the negative trends we were witnessing. Drawing on the insights, creativity, 
innovation and experiences of young people, innovative, youth-led solutions to preventing 
radicalization and violent extremism can be identified. 
 

Last but not least, I encouraged the young MPs in attendance to serve as role models so 
as to inspire other young people in the world. Their support and inspiration could have an 
immeasurable impact on shaping mind sets and empowering young men and women to 
bring about positive change. 
 

From 6 to 8 May, I was in Kathmandu, Nepal, where I had been invited to deliver the 
keynote address at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health South Asia 
Tobacco Control Leadership Programme. This event provided a good opportunity to 
follow up on the Summit of South Asian Speakers held in 2016 in Dhaka on tobacco 
control. My keynote address on 8 May focused on how to navigate the legislative process 
in advancing tobacco control, using the WHO Framework Convention on Tobacco Control 
as the international standard. I also identified some of the factors that affected tobacco 
control legislative decision-making among MPs and the importance of networking and 
coalition-building in influencing the legislative process. Lastly, I outlined the key elements 
for effective advocacy strategies for promoting tobacco control in legislative/parliamentary 
settings and its importance in promoting SDGs and Agenda 2030. 
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I also moderated a panel discussion on The importance of partnerships and coalitions in creating 
political support for tobacco control on 9 May. The panel identified the advantages of partnerships and 
coalitions in advocating for tobacco control, as well as key tobacco control stakeholders in their 
respective countries. 
 

On 11 May, I participated together with the Secretary General in the Regional Seminar for Asia-Pacific 
Parliaments on the Sustainable Development Goals (SDGs) in Ho Chi Minh, Viet Nam. The event 
symbolized the solid partnership between the National Assembly of Viet Nam and the IPU and built on 
the theme of the 132

nd
 IPU Assembly held in Hanoi: The Sustainable Development Goals: Turning 

words into action.  
 

I stated that the IPU was proud to facilitate the exchange of good practices and experiences among 
parliamentarians at all levels in order to inspire action and maximize the contribution of parliaments to 
the implementation of the goals. As parliamentarians, we had a critical role to play to ensure that 
government actions were inclusive and transformative for those we represented. 
 

I was invited to attend the 42
nd

 parliamentary session of the Canadian House of Commons in Ottawa 
in June. I thanked Canada for its strong and unwavering support for the IPU and the quality of 
Canadian MPs’ contributions to IPU debates and work.  I met with Speakers Geoff Regan and George 
Furey, with whom I discussed the main issues on the IPU’s radar screen: the SDGs, gender equality 
climate change and disaster risk reduction, as well as cooperation with the United Nations. I also 
raised another emerging challenge: violent extremism and terrorism in the context of the IPU’s core 
mandate of peace building and conflict prevention.  
 

Last but not least, I attended Question Period in the Senate, where Senator Dawson introduced a 
motion to discuss the SDGs in the Canadian Senate. During the same exercise in the House of 
Commons, I was introduced to the members and followed its lively discussions.   
 

As a member of the High-Level Steering Group for Every Woman, Every Child, I was invited to the 
launch of the first progress report on the Global Strategy on 18 July in New York, USA. I spoke on the 
theme The role of parliaments in unlocking and leveraging the full potential of women, children and 
adolescents and the IPU’s efforts in delivering on the Global Strategy.  
 

In my intervention, I underscored that parliaments and parliamentarians, by virtue of their 
constitutional powers, influenced laws and policies to improve the lives of people, especially the most 
vulnerable and marginalized. Their role was essential to accelerating progress in the health of all 
sectors of society. Indeed, parliaments held national governments accountable through their oversight 
function. As representatives of the people, parliaments had the power to hear and voice public and 
social concerns to retain public legitimacy and ensure institutional accountability. Thanks to their 
representative function, parliamentarians had it in their power to make access to health a reality for all, 
including the most marginalized and vulnerable sectors of society. 
 

In implementation of its own health-related resolution and key policy documents such as the Global 
Strategy, the IPU had developed partnerships with the World Health Organization, the Partnership for 
Maternal, Newborn and Child Health and UNAIDS. During my stay in New York, I also attended the 
High-level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development at UN Headquarters.  
 

The Secretary General and I were invited to attend the inauguration ceremony of President Rouhani in 
Tehran, Islamic Republic of Iran, on 4 August 2017. In addition to this official function, we held talks 
with the Speaker of the Islamic Parliament of Iran, Mr. Larijani. We discussed the situation in Syria and 
Iran’s role in the region. We also discussed the conflict in Yemen, which was taking on dramatic 
proportions with recent outbreaks of cholera having been reported. Common to both conflicts was a 
woeful humanitarian situation which must be improved to save the lives of millions of innocent 
civilians. We agreed that a peaceful political solution was the only viable and lasting way out of the 
conflict in both countries, which had ramifications for the wider region.  
 

I travelled to Riga, Latvia, from 4 to 6 September at the invitation of the Speaker of the Saeima. The 
Latvian Parliament is one of the oldest IPU Members, having first joined the Organization in 1923 until 
1936, and after a long hiatus, again in 1991 after the fall of communism and the collapse of the Soviet 
Union. I met the President of the Republic, a former parliamentarian, who had attended the IPU 
Assemblies in Quito and Quebec City. I also met the Deputy Speaker of Parliament and the Chair of 
the Human Rights Committee. The latter expressed a keen interest in engaging in the Universal 
Periodic Report process of the UN Human Rights Council.  
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I congratulated the political and parliamentary authorities on the excellent progress the country had 
made over the past decades. Latvia had been ranked a high-income country since 2014 and stood at 
a proud 46

th
 place on the Human Development Index. It was a full member of the European Union, the 

Euro zone, NATO and the United Nations. It was a shining example of parliamentary democracy at 
work. I congratulated the country for having elected its first woman Prime Minister and first woman 
Speaker of Parliament, which sent a strong message about gender equality. 
 
On 8 September at IPU Headquarters, I held meetings with delegations from Yemen representing the 
Aden-based and Sana’a-based factions of the Parliament. We had separate meetings and they each 
briefed me on the situation on the ground as they saw it. 
 
We discussed a possible parliamentary initiative that would focus on the humanitarian aspect of the 
crisis in Yemen given that cholera amongst children has taken an epidemic form and a famine that 
could impact millions is looming in the horizon. Both also expressed strong support for an IPU mission 
to Yemen to gain a first-hand view of the situation.  On the same day, I signed the IPU petition for 
stronger democracies to mark the International Day of Democracy for 2017. 
 
I attended the UN General Assembly at UN Headquarters in New York from 18-22 September 2017. 
I also participated in the meeting of the UN Secretary-General’s High-Level Steering Group for Every 
Woman Every Child on 18 September and renewed and reiterated IPU’s commitment to the EWEC 
Agenda and spoke about the important role of parliaments in leveraging health as a key driver in 
development and the need to focus in particular on women’s, child and adolescents health in 
humanitarian and fragile settings. During my stay in New York, I spoke briefly with both the UN 
Secretary-General and Deputy Secretary-General Amina Mohammed.  
 
On 30 September I visited the Rohingya Refugee Camps in Bangladesh near its border with 
Myanmar. It was extremely distressing and disturbing to hear first-hand the harrowing tales of brutality 
and persecution from those who were lucky to survive the onslaught and make it to Bangladesh. 
About 70 per cent of the refugees were women and children and preliminary reports indicated about 
50,000 women were pregnant and due to give birth over the next few months. Over half a million 
Rohingyas had crossed into Bangladesh in just one month and more were on the way as the 
persecution and the killings continued unabated and villages were being burnt. Being both stateless 
and refugees, the Rohingyas were perhaps the most persecuted and deprived of basic rights. While 
the Government of Bangladesh and its Prime Minister Sheikh Hasina, as well as the people of 
Bangladesh, should be commended for opening its borders and embracing the Rohingyas, an urgent 
solution to the problem in terms of stopping the persecution in Myanmar, as well as ensuring the safe 
and speedy return of all the Rohingyas to Myanmar, must be found. 
 
I visited Colombo at the invitation of the Speaker of the Sri Lankan Parliament, Mr. Karu Jayasuriya, 
and attended the special parliamentary session to commemorate the 70

th
 anniversary of parliamentary 

democracy in Sri Lanka on 3 October. The President and Prime Minister of Sri Lanka, Speakers of 
Parliament of the South-Asian Association for Regional Cooperation (SAARC - Bangladesh, Bhutan, 
India, Maldives and Nepal), and Deputy Speakers from Afghanistan and Pakistan, were also in 
attendance. Seventy years of uninterrupted parliamentary democracy was a very special occasion and 
it was an honour to represent the IPU. During my short stay in Colombo, I was very pleased and 
enthused to learn of work of the Select Committee of the Parliament of Sri Lanka on the SDGs headed 
by the Deputy Speaker, Ms. Thilanga Sumathipala, and how the IPU’s self-assessment toolkit was 
considered an effective tool. 
 
On 5 October, I met a delegation of parliamentarians from the ruling Progressive Party of the Maldives 
(PPM) at IU Headquarters in Geneva and listened to their interpretation of recent events on the Indian 
Ocean island-State. Presidential and parliamentary elections were scheduled in the Maldives for 2018 
and the political environment was very charged. While the opposition claimed that the Government 
was doing everything possible to ensure its leaders were barred from taking part in the elections, the 
Government contended that everything was being done according to the rule of law. I impressed upon 
the visiting delegation that the delegation from the Maldives to the 137

th
 Assembly should comprise 

both Government and opposition MPs and the Committee on Human Rights of Parliamentarians would 
be examining the many cases on its files during its meeting in St. Petersburg. I of course encouraged 
dialogue with the opposition and efforts by all sides to ensure that the next elections were inclusive 
and participatory. 
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I was pleased to welcome the Speaker of the National Assembly of Kuwait, Mr. Marzouq Al-Ghanim, 
to House of Parliaments on 6 October. We discussed the humanitarian challenges in various parts of 
the world and he reiterated his full support and commitment to the values, standards and work of the 
IPU. 
 
During my stay in Geneva, I met with the heads of the various IPU programmes and reviewed the 
arrangements for the 137

th
 IPU Assembly in St. Petersburg. 

 
While this is the final report I deliver to you as IPU President, I can assure you that even beyond my 
tenure I will continue to promote the IPU and its ideals and to serve it in whatever capacity I can to the 
best of my ability. Serving you as your President has been a profound honour and I sign off in 
gratitude and humility for the trust and confidence you have reposed in me to serve the national 
parliaments of the world and the people we represent. 
 


