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  الدولي البرلماني االتحاد لرئيس افتتاحي خطاب
 731العامة الــ  الجمعية في

 7171 أكتوبرتشرين األول /  71 بطرسبرغ، سانت
 

   ،روسيا االربادية رئيس بوتُ، فالدشنَ دالسي   فخامة
  ماتفينكو، فالنتينا ةسي دال االرباد، رللس رئيس سعادة
 فولودين، فالدشنَ سي دال الدوما، رللس رئيس سعادة

   ادلتحدة، لألمم العام األمُ لشلث  
 ونغ، تشونغ مارتن دالسي   الدويل، الربدلاين لالرباد العام األمُ

   الربدلان، نائب رئيس/  ادلوقرون ادلتحدثون
 والسادة، داتالسي   ون،اخلاص   الضيوف الربدلانيون، الزمالء

 ![بطرسربغ سانت يف أكون أن ينيسر  . اخلَ مساء] (عادلية بعد ة لغاتالسالم عليكم )
 ادلدينههة ههه   يف 137 تنهها الهههمجعي يف مجيعهها   بكههم أرحههب أن ادلسههاء ههه ا زي ههمادل والسههرور الشههرف دواعهه  دلههن إنهه 

 يف الكبههَ بيههً تههزار سهه اأس   الههي لعقههدين، روسههيا إمرباطوريههة عاصههمة بطرسههربغ، سههانت ا  حق ههالسههاحرة و التارسنيههة 
 .1906 عامدورة  يف دولةلل دومارللس  لأو   قدتع   الي ادلدينة اأن   كما. 1703عام 
 ورفهها  مصههاح عضههويت ا خههالل مههن متث ههل الوطنيههة، للربدلانههات العادليههة ادلنظمههةتلهه   الههدويل، الربدلههاين االربههادإن  
حنههن و  بطرسههربغ تسههان إىل بالفعههل اليههوم العههام جههاء وقههد. العههام أحنههاء مجيهه  يف شههخ  مليههار 6.5 مههن أكثههر
 .اجلمعية ه  انعقاد  دبناسبة روسيا االرباديةو  العظيمة ادلدينة ه   شعب  حني  

ًتيبههاتعلههه  ا امضهههيفين أشهههكر أن يل امسحههوا ًحيههب ودفء ،الضهههيافة وكهههرم ادلمتهههازة، ل  امتناننههها عهههن ونعهههرب  . ال
 نحنفه ،اجلمعيهة هه  وتنظهيم  ترتيهبة يف ق  دال لضمان مرسوما   أصدر ال ي بوتُ الرئيس لفخامة خاصة بصفة

 .انتو بي يف نابأن   نشعرادلندوبون 

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 ،روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171تشرين األول / أكتوبر  78 -71 
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ه  ذبم ه أكهرب مهن جزءا   نكون أن مجيعا   لنا عظيم لشرف  إن    ادلنهدوبُ عهدد حيه  مهن - الهدويل الربدلهاين ادلالرب 
 ا  متحهدث 86 بلهدا   155 ،منهدوبا   837 - ادلتحدثُ ابونو   ثُادلتحد   وعدد احلاضرة البلدان وعدد األجانب

 ةاألذني هه عله  بالغهة شه ادة لويشهك   مثيههل له    يسهب  م ادلشهاركةمهن  د ادلههو  ادلسهتو  هه اإن  . متحهدث بئهنا/ 
. هنهها ليكههون طويلههة مسههافات سههافر قههد منههدوبُأن  كثههَ مههنكم ك كمهها. الههدويل الربدلههاين االربههاد لعمههل ادلتزايههدة
 .حلضوركم شكرا  

 

ه عضهوية إن   ،أوال  . زةشلي   اجلمعية ه   ذبعل أخر  أسباب أيضا   وهناك  عله  األعله  هه  الهدويل الربدلهاين اداالرب 
مههن  عشههر الثهامن يف أعمالنهها فيهه  خنتهتم الهه ي الوقههت وحبلهول ،وطنيهها   بردلانهها   173 تشهمل اآلن وحههى. اإلطهال 
  .176 إىل عضههويتنا سههتزدادحيهه   وأوزبكسههتان وتركمانسههتان فههانواتو - جههدد أعضههاء ثالثههة سههنقبل ،الشهه ر

ههه أن سهههعدناوي    الهههي ادلناقشهههاتجهههر اء  اتشههه عن  قهههد و  لوسهههيا، وسهههانت مارشهههال جهههزر مهههن ادلراقبهههة بهههالوفود ب  نرح 
 الواقهه  يف وحنههن. ادلمكنههة العضههوية بشههأن الكههاريي البحههر منطقههة يف والربدلانههات الوفههود مههن عههدد مهه  أجريناههها

 .العادلية العضوية يف لادلتمث  و  ال ي نعتز  ب  هدفنا حنو بثبات كنتحر  
 

وذله   جديهدة ةأرضهي   كسهرناقهد   بطرسهربغ يف سهانت اجلمعية أن   ومن خالل ه   حي  ،جدا   م م   آخر رلال
 يف توجهد  أن ه ادلؤسهفة احلقهائ  ومهن. حلضهورمهن ا واحهد كهل تمكهُذله  بو  القيهودبفهر   التلويحب يتعل فيما 
روسهههيا  توفهههأ وقهههد. بادلثههل ادلعاملهههة أسهههاس علههه  البلههدان بعههه  مهههواطٍ بهههُ السههفر علههه  قيهههود احلهههاالت بعهه 

َات توأصدر  ابالتزاماهت االربادية  .ادلفروضة القيود عن النظر بغ    احلضور، يف يرغب من لكل دخول تأش
 الههبع  بعضهه م مهه  ارو يتحههاو  أن والربدلههانيُ للربدلانههات ادل ههم مههن  أن هه حيهه  الربدلانيههة للدبلوماسههية انتصههار وههه ا
 احلكومههة مسهتو  علهه  متاحها   احلهوار يكههون ال عنهدما ذلهه  مهن كثهرواأل ،األخههر  بلهدانكهل مههن م ال يهزور وأن
 .جدا   ا  زلدودأن يكون  أو

 

 وحنههن. الربدلانيههة الدبلوماسههية مهه  تضههامنكم وعلهه  البههارز ادلثههال ههه ا صههن  علهه  بههوتُ الههرئيس معههايل أشههكركم
 يف الهههدويل الربدلهههاين االربهههاد جلمعيهههات احملتملهههُ للمضهههيفُ إذلهههام مصهههدر ادلثهههال هههه ا يكهههون أنبالتأكيهههد  نأمهههل

 .الربدلانية للدبلوماسية الالزم اجملال وإتاحة الطريقة، بنفس للعمل ادلستقبل
 

مث  سهبخات، وأراضه  ومسهتنقعات وقنهوات أنهار درلهر   ةمهر  ذات  كانهت ،اليوم هبا ب  ن ع    الي بطرسربغ سانت
 والهدول وأدلانيها وإيطاليها فرنسها) أوروبها أحنهاء مجي  من واحلرفيُ وادلتخصصُ وادل ندسُ ادلعماريُ أفضل    مج م 

 اجتمعنهها الشههعب مههن منتخبههون وشلثلههون بردلههانيون أعضههاء حنههن واليههوم،. الرائعههة ادلدينههة ههه   لبنههاء( االسههكندنافية
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هع   اله ي للشههعب أفضهل ومسهتقبال   أفضهل ا  عادله لنشههك ل ود عينها نفسه ا، ادلدينهة هه   يف  ادلسههؤولية هبه   إلينها د    
 .ادلقدسة

 

 عهههام  ،كل ههه ذلههه  مهههن واألههههم   واخلهههوف، اجلهههو  مهههن رمتحهههر   والصهههرا ، العنههه  مهههن خهههالم  عهههامم  إىل نطمهههح حنهههن  
هه أو ةالسياسههي القناعههة أو اجلههنس أو العههر  عههن النظههر بغهه  - اجلميهه  فيهه  يتسههاو   نظههر يف - اجلنسهه   التوج 
 .وادلساواة ،العدالة ،يةدشنوقراطال أجل من للوقوف هنا حنن. القانون

 

 األمههور ههه   لهبع   أتطههر   أن يل وامسحههوا والفهر،، ياتوالتحههد   باألخطهار مليئههة في هها نعهي  الههي األوقهات إن  
 .وجيزة لربهة

 

َا   ما  تقهههد   احلهههال بطبيعهههة العهههام  حق ههه لقهههد  عهههدد ةوقل ههه ،ليهههأكلوا يكفههه  مههها لهههدي م األطفهههال مهههن فهههالكثَ - كبههه
 يعهي  وأن ة،صهح   أكثهر اليهوم لد  و   ال ي الشخ  يكون أن حادلرج   ومن ن،يتوفُ عندما يلد اللوايت األم ات

ًة  د  عمههي   الوراثيههة الشههفرة تكسههَ البشههرية، تههاري  يف مضهه  وقههت أي مههن أكههرب فههر، علهه  زنصههل وأن أطههول، لفهه
 .لقرون نا هباابتلي الي األمرا  عالجب
 

ًنهت شهبكة توفر أن شنكن َة فتهاةل وأجيهال قهرون حضهارات تغطه  الهيو  بأكمل ها اإلنسهانية ادلعرفهة اإلن  يف صهغ
 ادلزيهد العهاديُ النهاس االجتمهاع  التواصهل وسهائل انف هار أعطه  وقهد. بقهدر قبضهة اليهد ج از عل  نائية قرية
 .أنفس م عن للتعبَ الطر  من

 

شل ها شنكهن  أقهل   احله،، ولسهوء ،اقتصهادية أكثهر كهان التكامهل هه ا لكهن   ،مضه  وقهت أي مهن ارتباطها   أكثهر حنن  
 .ا  عادلي ا  رلتمعاعتبار  

 

 متزايهههد مسهههاواة عهههدم هنههاك - راضهههُ غهههَ ذلمدنههه      الهه ين النهههاس مهههن والعديهههد ،سههعيدة حالهههة يف لهههيس العههام
 ،(العهههام سهههكان مهههن الباقيهههة٪ 99 الهههه ثهههروة تعهههادل العهههام يف األغهههٌ٪ 1الهههه  ثهههروة) بين ههها وفيمههها الهههدول داخهههل
 .يعي   فسادا   ادلناخ تغَ  و  للنزا ، جديدة مسارح تظ ركما  االرتفا ، يف آخ ة اإلرهابية اذل مات عشوائية

 520تكل ه    العهادل الهدويل البنه  تقهديرات وفه وهه    ،ادلنهاخ نامجهة عهن اليهوم العهام يف الكهوارث من٪ 90
 .سنويا   الفقر حنو شخ  مليون 26 وتدف  به ،عام كل أمريك  دوالر مليار
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ًكيههههز مههههن لالتحههههو   إىل حباجههههة حنههههن  ف ههههم ذلهههه  ويتطلههههب. الكههههوارث سلههههاطر إدارة إىل الكههههوارث إدارة علهههه  ال
 الصهههمود علههه  القهههدرة يف اليهههوم نسهههتثمر  مههها. التأههههب وتعزيهههز ،الصهههلبة التحتيهههة البنيهههة يف واالسهههتثمار ادلخهههاطر،
 .الكوارث حاالت يف التعايف/  اإلغاثة أجل من غدا   ننفق  شلا أقل   دائما سيكون

 

ه لهيس منهازذلم شهخ  مليهون 65 مهن أكثهر ترك قدل ه بهل ذله ، أرادوا مألن   عهام ويف. ذله  عله  جهربواأ   مألن 
 مسههههاعدات إىل( واألطفههههال النسههههاء مههههن معظم ههههم) شههههخ  مليههههون 100 مههههن أكثههههر زنتههههاج ،وحههههد  2017
َة األعاصههههَ أحدثتهههه  الهههه ي والههههدمار. دوالر مليههههار 23.5 إىل قيمت هههها تصههههل إنسههههانية  البحههههر منطقههههة يف األخهههه
 شهدة تهزداد األخطهار هه   أن   حيه  التزايد يف اخلسائر ه   وستستمر عل ،األ حنو الرقم ه ا سيدف  الكاريي
 .ادلستقبل يف وتكرارا  

 

يزعههز  اسههتقرار و  اجملتمعههات رويههدم   اليههوم، قبيحههة حقيقههة هههو بههل ،لإلرهههاب رمههرب   أي   االطههال  علهه  يوجههد ال
 - فالتطههههر   جهههه ور دلعاجلههههة ادلزيههههد نفعههههل أن علينهههها. فقههههط أمنيههههة اسههههت ابة هنههههاك كههههونت أن يكفهههه  ال. ادلنههههاط 

 الشهههههباب، بهههههُ وادلظهههههام للبطالهههههة العاليهههههة ادلسهههههتويات ،احملسوسهههههةو  احلقيقيهههههة ادلظهههههام ربهههههل، م الهههههي الصهههههراعات
 .ذل  إىل وما والت مي ،

 

ههه بطرسهههربغ، تسهههان يف هنههها نلتقههه  بينمههها َة اإلنسهههانية ادلأسهههاة  تتكش  ههه. ميادنهههار يف األخههه  حب م ههها ةم هلههه اإن 
 إىل احلهدود الروهين ها مهن شهخ  مليهون نصه  مهن أكثهر ر  به هع   ،فقهط ادلاضهية القليلهة األسابي  ف ف. اوسرعت 
 االضههط اد مههن مفرغههة حلقههة تأد   وقههد. العههام يف جئههُلال   طههوارئ حالههة أسههر  رنعل هها اشل هه بههنغالدي ، جنههوب
 .للخطر اإلقليم  االستقرار  يعر   شلا اجلماع ، النزوح ه ا إىل العني  والقم  والتمييز

 

َ   الصهرا  أن   مهن القله  أثهار شلها القهرن، مطل  من  األوىل ةللمر   العام يف اجليا  عدد ارتف  قدل  شنكهن ادلنهاخ وتغه
 التغ يهة نقه  مهن يعهانون اله ين األشهخا، عهدد بلغ ،2016 عام ويف. ممن التقد   سنواتمسار  يعكسا أن

 مليونها   38 قهدرها بزيهادة أي ،(النهزا  مهن ادلتضهررة البلهدان يف مهن م ادلائة يف 60) شخ  مليون 815 ادلزمن
 .الساب  العام عن

 

 شنكهن ظهاهرة  وهه - الطفولهة مرحلهة يف العنه  جهر اء اذلائهل العهادل  العهبء عهن للخهرباء حدي  تقرير يكش 
 مجيهه  يف 4 أصههل مههن 3 ربايقهه مهها أي نسههمة، مليههار 1.7 علهه  تههؤثر عادليههة شههب  هها ظههاهرة لكن   ،من هها الوقايههة
 كهل يف األطفهال عله  ريهؤث   كمها. العادليهةو  ةاحمللي ه واجملتمعهات األفهراد عله  كارثيهة آثهار ذاتوهه   ،العهام أحناء
 .يف الشمال ويف اجلنوب وفقَ، غٍ بلد،
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 أجههل مههن العههام يف اسههتثمارية فرصههة أكههرب هههو اخلههوف مههن األطفههال وربريههر الطفولههة مرحلههة يف العنهه  إنههاء إن  
 والنفسهه  واجلنسهه  البههدين للعنهه  السههنوية ادلاليههة التكلفههة رتقههد  . سههلمية رلتمعههات وبنههاء األطفههال قههدرات تعزيهز
ًاوح دبههها األطفهههال إزاء  دوالر تريليهههون 7 حهههوايل أو العهههادل ، احمللههه  النهههات إمجهههايل  مهههن ادلائهههة يف 5 و 2 بهههُ يههه

 .أمريك 
 

 يشههه دون الههه ين األطفهههال يصههبح أن حادلهههرج   ومهههن. ادلههرأة ضهههد   بهههالعن  أيضههها   الطفولههة مرحلهههة يف العنههه  يههرتبط
 .يكربون عندما لإلي اء مرتكبُ أو ضحايا لإلي اء يتعرضن أم اهتم

 

مندرلههة  كههونت أن أيضهها   ورنههب. والصههراعات بههالكوارث األمههر يتعلهه  عنههدما ةأساسههي  تعههد   الوقايههة فهه ن   ،مث   ومههن
 عنهدما - كرشنهة حيهاة يعيشهوا أن للنهاس شنكن وعندما. اإلنسان وحقو  اإلدنائية أعمالنارلال  يف أفضلبصورة 
ًم حالهههة  إىل اجملتمعهههات ربويهههل يصهههعبف ن ههه   – اليوميهههة احليهههاة يف سهههائدا   القهههانون تكهههون عنهههدما - احلقهههو  ربههه
 .صرا 

 

 ولالتح ه نقطهة مهن قريبهة وهه  ،العهام أحناء مجي  يف الساخنة ادلناط  من العديد يف ارتفاعا   التوتراتحد ة  تزداد
 اآلثههار يف مالههتحك   شنكههن وال. األوقههات مجيهه  يفمرتفعهها   النههووي الت ديههد يكههون حيهه  الكوريههة، اجلزيههرة شههب  يف

 .بشكل زلد د وال بشكل ع ر ض  وادلكان ال الزمان يف النووي نف ارلال رةادلدم   اإلنسانية
 

 عههههن التغاضههه  شنكهههن وال ر تصهههو   شنكهههن ال أمهههرا   النوويههههة األسهههلحة اسهههتخدام يف التفكهههَ درلهههر   يكهههون أن ينبغههه 
 النههووي االنتشههار عههدم أجههل مههن انيونمنتهد  "بردلهه مهه  الههدويل، الربدلههاين االربههاد يف وحنههن. باسههتخدام ا الت ديهد
 احلهههائزة الهههدول بردلهههانيو مهههلويتح  . النوويهههة األسهههلحة مهههن خهههالم  عهههامم  أجهههل مهههن عملنههها نواصهههل ،السهههالح" ونهههز 

 .ه   العملية قيادة يف ةخاص   مسؤولية النووية لألسلحة
 

 هتمهههي  زنهههاول احلهههاكم احلهههزب كهههانأ سهههواء - وادلنهههاط  البلهههدان مهههن العديهههد يف لالعتهههداء يهههةدشنوقراطال  تتعهههر  
كمهها  ،الواجههب الدسههتوري دورههها تههؤدي بههأن التشههريعية للسههلطة سههمحت ال التنفي يههة السههلطة كانههت  أو ادلعارضههة

 .لل  وم  تتعر   للربدلانيُ اإلنسان حقو  أن  
 

 ةشهد  بو  نهدعوا حي  واسرائيل فلسطُ قضية مثل - احلالية والتحديات مناط  التوتر بالنا عن يغيب أال   رنب
 .الغد عناوين تصن  األخر  األحداث أن   جملرد - الدولتُيناسب  حل   إىل
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ًكة والفهر، مجعياتنها ةمنص ه خالل من هك ا، َة ادلشه  الدبلوماسهية نضه  أن نأمهل ،لكهمو  لنها تتيح ها الهي الكثه
 .والتفاهم احلوار وتعزيز ادلضطربة ادلناط  ه   بع  خدمة يف الربدلانية

 

 ادلسهائل جلنهة وستقوم األول، اجتماع  بسوريا ادلعٍ التنفي ية لل نة التاب  العامل الفري  عقد   الصدد، ه ا ويف
 جولهة   قهرب،ب الوسهطاء اخلها، فريه   ريوسهي   ،السهالم مشاري  بالكش  عن األوسط الشر شؤون ب ادلتعلقة
 كمبوديههها يف كثهههب عهههن التطهههورات تتهههاب  التنفي يهههة الل نهههة بهههأن   أيضههها   أخهههربكم أن وأود  . ادلناقشهههات مهههن أخهههر 

 .األخر  البلدان من طويلة قائمة بُ من واليمن وفنزويال وملدي 
 

 النههاس علهه  تركيزههها مهه  2030 عههام خطههة سههيا  يف ادلقلقههة واالذباهههات احلقههائ  ههه   مجيهه  إىل النظههر ينبغهه 
 جديههدةم  رؤيههةم  رسههم علهه  2015 عههامال يف العههام زعمههاء فهه ات  قههد و  والشههراكات، والكوكههب واالزدهههار والسههالم

 .أحد ذباهل أو تغييب وعدم العام لتحويل جريئةو 
 

 األديههان بههُ احلههوار خههالل مههن والسههالم الثقافيههة ديههةالتعد   تعزيههز: مثههَ موضههو  لههدينا ة،العام هه للمناقشههة بالنسههبة
 القهيم، هه   الكلمهات، هه  ألن   ا؟ دلهاذا. واحلهوار السهالم: العنهوان ه ا ربت كلمتانوربضرين   . األعرا  وبُ
 .الدويل الربدلاين االرباد عمل صميم يف ه  التطلعات، ه  و 
 

َون، يعلههم وكمهها  مهههنخههالم  بعهههام ةادلههاحل الهههرؤ  مههن ُتاثنبههه 1889 عههام الهههدويل الربدلههاين االربهههاد ستأس هه الكثههه
 اليههوم صههادقة تههزال ال القههيم ههه   .السياسهه  احلههوار خههالل مههن ربقيقهه  شنكههن - سههالم عههام - رباحلههو  صههرا ال

 .مض  وقت أي يف كما ةوم م   بةمناسم  وه 
 

" السههالم" و اتمهر   5" رباحله" كلمهة ذكههرت حيه  – ادلتحهدة األمهم ميثهها  إىل ننظهر أن لالهتمهام ادلثهَ ومهن
 .احلرب من بدال   السالم نكسب ألن األوان آن لقد. ةمر   47

 
 الربدلانيون، ءزمالال

 

ًاتي ية بالشراكة فخور إنٍ  ال الهي الربدلانيهة لمسهاذنةل بنها تعهًف الهيو  ادلتحهدة، األمهم مه  أنشهأناها الهي االس
 .العادلية عملياهتا مجي  يف هبا نقوم والي م انقد   أن شنكننا اليو  حدود ذلا

 

 مواكبههة مهه  يههة،دشنوقراطوال لسههالمل اجلههوهري عملنهها إىل وبههالعودة الههدويل، الربدلههاين االربههاد يف اخضههرارا   أكثههر حنههن
 .أعضائنا إىل شدتنااومن نظرتنا ربدي  خالل من العصر
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ًوين موقهه  لههدينا  اليههوم أعضههائنا مهه  للتواصههل - الههدويل الربدلههاين تلفزيههون االربههاد – تلفزيونيههة وزلطههة جديههد الكهه
 .الشباب والكثَ من النساء من الكثَ أيضا  وسطنا  ويف. مض  وقت أي   من أكثر لغاتب
 

ًة من  ناديت لقد  وزيهاريت السياسهات، ورسهم واالبتكهار والتكنولوجيها العلهم بهُ الهربط عله وش  عت  طويلة ف
 االربهاد نهر  أن اآلن داجلي ه ومهن.  ل له للفهت النظهرجهاءت  النوويهة للبحوث األوروبية ادلنظمة إىل عامُ قبل

 العالقهة هه   توضهيح مهن نهتمكن أن آمهلالنوويهة  للبحهوث األوروبيهة ادلنظمهة مه  شهراكة أقام قد الدويل الربدلاين
 .ادلستقبل يف أوضح بشكل

 

ًة نايههة بطرسههربغ سههانت يف اجلمعيههة ههه   لمتث هه الشخصههية، الناحيههة مههن  ثالثلهه تمتههد  ا الههيو كههرئيس  واليههي فهه
 لقههد. امههرأة يكههون أن ينويسههر   ، ونسههتنتخب جديههد رئههيس إىل الههدويل الربدلههاين االربههاد رئاسههة موسأسههل   سههنوات،
 أين   وأعتقههد. وحيويت هها ادلنظمههة لتنميههة متامهها   نفسهه  وكر سههت حركههة ةوخف هه سههرعةب دلرحههلوقطهه  ا ادلضهه    حاولههت
-ادلثهل فعهلي سهوف خليفهي أن   مهن واثه  وأنها  ،ورثته قهد كنهت شلا أفضل شكلم ب الدويل الربدلاين االرباد سأترك
 .دائما   احلال هو كما

 

 ذلهههم األعضههاء ومجيههه  ،للمسههاواة عظهههيمداعههم   إن ههه. نوع هها مههن فريهههدةرائعههة  مهههةمنظ   وههه الهههدويل الربدلههاين االربههاد
 حب مه  ديتحهد   ال مهةادلنظ   هه   يف عضهو أي   تهأثَ مهد  إن  . الهنق  ح    صالحيات وهناك متساوية، حقو 

ا ،االقتصادية براعت  أو ان سك   أو  .ودعم ا االرباد قيم تعزيزيف  أعمال  ةوقو   حكمت  بعم  وإدن 
 

َة، ةر يههجز علهه  مسههتو   دولههة أو العههام يف دولههة أكههرب كنههت إذا حههى  نفههس - متسههاوية أصههوات ملههديك صههغ
 االربههاد رللههس يف اثنهُذلهها شلثلههُ  إداريهة منطقههة أكهرب موسههكو حيهه  روسههيا االرباديهة يف أيضهها   نهرا  الهه ي ادلبهدأ
 .وحدة أصغر نينيتسك مثل  متاما  

 

 داديههز  السياسهه  واحلههوار أة،رلههز   اجملتمعههات فيهه  تكههون الهه ي الوقههت يف االجتمههاع  التماسهه  ربقيهه  زلاولههة إن  
 .ة م  ادل ه   دلستو  ترتق  أن الربدلانية القيادة وعل . الس لة ةبادل م   ليس وانقساما   استقطابا  

 

 ةحهاد   ياتربهد   هنهاك تهزال وال. لنقطعه  طويهل طريه  أمامنها يهزال ال ،معها   الكثهَ حققنها بينمها اء،األعز   األعضاء
 مههة،منظ   وبوصههفنا. مؤسسههاتنا وحنمهه  حنههرس وأن دائمهها   يقظههُ نكههون أن ورنههب يههة،دشنوقراطوال الربدلانههات أمههام
 مجيعهها   عملنهها فيمهها لههو ةقههو   إىل ةقههو   مههن سههننتقل نههاأن   مههن واثهه  وأنهها لنهها، بالنسههبة األقصهه  احلههد   ههه  السههماء فهه ن  

ًكة رؤية حنو كشخ  واحد  .الدويل الربدلاين لالرباد مش
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 اجلمعيههة، ههه   ت اب  اسههتقط   الههي احملق قههة ادلشههاركة خبههالف  إن هه أقههول أن يل امسحههوا كلمههي، نايههة إىل أنتقههل وإذ 
 الربدلههاين االربههاد جلمعيههة أمتههٌ. ومههداوالتنا مناقشههاتنا لنوعيههةنظههرا   نسهه ت   لههن أيضهها   اجلمعيههة ههه   أن  بهه وأتوقهه  آمههل  
 .َاخل كل 137اله الدويل

 

 ال دعونافهه ،النههاس حيههاة تغيههَ علهه  والقههدرة الدسههتوري بههالتفوي  نتمت هه  ابم نههو  ك نههابأن   األوقههات مجيهه  يف نههؤمن
 (مانديال نيلسون) صحيح هو دبا للقيام دائما   مناسب الوقت".  ب ل  القيام عل  قدرتنا من لنقل  
 حنههن  . عهر ن   حنههن   فقهط، نقههول ال حنهن  . نعمههل حنهن   فقههط، ثنتحهد   ال حنههن   الهدويل، الربدلههاين االربهاد يف ،وار ته ك  
 .ا  نفعل عملي   حنن فقط، نع، ال وحنن ت  ثبم ن   حنن   فقط، د  عم ن   ال

 

 العظيمههة سههةادلؤس   ذلهه   وعشههرين ثههامن رئيسكهه يل أوليتموههها الههي الثقههة علهه  والتواضهه  االمتنههان بههروح وأختههتم
 .ات ومؤسساهتاربدلانال ابنو   مأنت العام، شعوب خلدمة

 
 (بعد ة لغات عادلية) شكرا  
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His Excellency, the President of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin,  
Hon. Speaker of the Council of the Federation, Ms. Valentina Matvienko, 
Hon. Speaker of the Duma, Mr. Vladimir Volodin, 
Representative of the UN Secretary-General,  
IPU Secretary General, Mr. Martin Chungong, 
Distinguished Speakers / Deputy Speakers of Parliament,  
Fellow parliamentarians, Special guests, Ladies and Gentlemen, 
 
Assalamalaikum and Dobryï vécher! Ya ochen rad oka-zat-sia vuh Sankt Pétérbourgué! 
[Good evening. I am delighted to be in St. Petersburg!]  
 
It is my honour and distinct pleasure this evening to welcome you all to our 
137th Assembly in this truly enchanting and historic city of St. Petersburg, the imperial 
capital of Russia for two decades, founded by Tzar Peter the Great in 1703. It is also the 
city where first State Duma convened a session in 1906.  
 
IPU, the global organisation of national parliaments, through its membership represents 
the interests and well being of over 6.5 billion people across the world. Today the world 
has indeed come to St. Petersburg and we greet the people of this great city and the 
Russian Federation on the occasion of this Assembly. 
 
Allow me to thank our Hosts for the excellent arrangements, the generous hospitality and 
for the warmth of the welcome. Our gratitude in particular to His Excellency President 
Putin who issued a Decree to ensure that the preparations and arrangement for this 
Assembly are meticulous and we the Delegates feel at home.   
 
It is a great privilege for all of us to be part of the largest ever IPU Assembly – in terms of 
number of foreign Delegates, number of attending countries and number of Speakers and 
Deputy Speakers – 837 delegates, 155 countries 86 Speakers / Deputy Speakers. This 
level and extent of participation is unprecedented and is an eloquent testimony to 
heightened importance of the work of the IPU. As Delegates many of you have travelled 
great distances to be here. Thank you for your presence. 
 
There are also other reasons why this Assembly will be considered a defining one. First, 
the Membership of the IPU is at its highest ever. As of now it is 173 national parliaments 
and by the time we conclude our work on the 18th, we will have admitted three new 
members – Vanuatu, Turkmenistan and Uzbekistan and our Membership will increase to 
176. We are pleased to welcome Observer Delegations from Marshall Islands and 
St. Lucia and are encouraged by discussions we have been having with a number of 
Parliaments in the Caribbean on possible Membership. We are indeed steadily moving 
towards our cherished goal of universal membership. 
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Another very important area where we have broken new ground in this St. Petersburg Assembly 
relates to waving of restrictions and enabling every one to attend. It is an unfortunate reality that in 
some cases there are travel restrictions amongst nationals of some countries on a reciprocal basis. 
The Russian Federation has honoured its commitments and issued visas to everyone who wished 
to attend, regardless of restrictions.  
 
This is a victory for parliamentary diplomacy as it is important for parliaments and parliamentarians 
to dialogue with each other and visit each others countries and this is even more so when dialogue 
at the Government levels do not exist or is very limited.  
 
Thank you Your Excellency President Putin for setting this towering example and for your solidarity 
with parliamentary diplomacy. We certainly hope this example will inspire potential Hosts of future 
IPU Assemblies to act in the same way, creating the necessary space for parliamentary diplomacy.    
 
The St. Petersburg that we marvel at today was once only rivers, canals, swamps and marshy land 
and the best of architects, engineers, specialists and craftsmen from all over Europe (France, Italy, 
Germany, Scandinavian countries) were brought together to build this magnificent city. Today, we 
as Parliamentarians and elected representatives of the people have assembled in this same city, 
and are called upon to craft a better world and a better future for the people who have entrusted us 
with this sacred responsibility.  
 
We aspire to a world free of violence and conflict, free of hunger and fear, and most of all, a world 
where all of us – irrespective of race, gender, political persuasion or sexual orientation – are equal 
in the eyes of the law. We are here to stand up for democracy, justice and equality. 
 
The times we live in are indeed laced with dangers, challenges and opportunities and let me touch 
upon some of these briefly.  
 

The world has of course made much progress - more children have enough to eat, fewer mothers 
die giving birth, a person born today is more likely to be healthy, live longer, and have access to 
greater opportunities than at any time in human history and cracking the genetic code promises to 
cure diseases that have plagued us for centuries.  

The Internet can deliver the entirety of human knowledge spanning civilizations, centuries and 
generations to a young girl in the remotest village on a single hand-held device. An explosion of 
social media has given ordinary people more ways to express themselves.  
 
We are more connected than ever before but this integration has been more economic and 
unfortunately, less as a global community.  
 
The world is not in happy state and many of the people we represent are unhappy – there is 
growing inequality within and amongst nations (wealth of the world’s richest 1% is equal to the 
wealth of the other 99% of the global population), indiscriminate terrorist attacks are on the rise, 
new theatres of conflict are emerging and a changing climate is wreaking havoc.  
 
90% of the disasters in the world today are climate induced and these as per World Bank estimates 
cost the world US$520 billion every year and force 26 million people into poverty ever year.  
 
We need to switch in emphasis from disaster management to disaster risk management. This 
requires understanding risk, investing in resilient infrastructure and enhanced preparedness. What 
we invest today in resilience will always be less than what we spend tomorrow for recovery / 
disaster relief.  
 
Over 65 million people have left their homes not because they have wanted to but because they 
are forced to do so.  Just in 2017, over a 100 million people (majority of whom are women and 
children) need humanitarian assistance to the tune of US$23.5 billion. The devastation caused by 
recent hurricanes in the Caribbean will push this figure higher and these losses will continue to 
mount as these hazards in crease in intensity and frequency in the future. 
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There is absolutely no justification for terrorism and yet it is an ugly reality of today, destroying 
societies and destabilizing regions. It is not enough to have only a security response. We must do 
more to address the roots of radicalization – unresolved conflicts, real and perceived injustices, 
high levels of unemployment and grievance among young people, marginalization etc.   

As we meet here in St. Petersburg, the latest human tragedy is unfolding in Myanmar. It is 
staggering in its scale and rapidity. In just the past few weeks, well over half a million Rohingyas 
people have crossed the border into southern Bangladesh, making it the world’s fastest developing 
refugee emergency. A vicious cycle of persecution, discrimination and violent repression has led to 
this mass exodus, putting regional stability at risk.   
  
The number of hungry people in the world has increased for the first time since the turn of the 
century, sparking concern that conflict and climate change could be reversing years of progress. In 
2016, the number of chronically undernourished people reached 815 million (60% of them are 
located in countries affected by conflict), up 38 million from the previous year.  
 
A new expert report exposes the massive global burden of childhood violence – a preventable but 
nearly universal phenomenon that affects 1.7 billion, nearly 3 out of 4 worldwide with catastrophic 
impacts on individuals, communities and societies. It affects children in every country, rich and 
poor, north and south. 
 
Ending violence in childhood and freeing children from fear is the world’s single largest investment 
opportunity to enhance children’s capabilities and build peaceful societies. The annual financial 
cost of physical, sexual and psychological violence against children is estimated to range between 
2 and 5 percent of global GDP, or about US$ 7 trillion. 
 
Violence in childhood is also linked with violence against women. Children who witness their 
mothers being abused are more likely to become victims or perpetrators of abuse when they grow 
up. 
 
Prevention is thus key when it comes to disasters and conflict. It must also be better integrated into 
our development and human rights work. When people can live decent lives – when rights are 
respected – when rule of law is present in everyday life – it is harder to turn societies to conflict. 
 

Tensions run high in many hot spots around the world and are close to tipping point in the Korean 
Peninsula, where nuclear threat is at an all time high. The devastating humanitarian impacts of a 
nuclear explosion, whether by design or accident, cannot be controlled in time and space.  

The mere thought of use of nuclear weapons should be unthinkable and the threat of their use can 
never be condoned either. We at the IPU along with PNND continue our work for a nuclear 
weapons free world. Parliamentarians from nuclear weapon states have a special responsibility to 
lead.  

Democracy is coming under assault in many countries and regions – whether it be the ruling party 
trying to marginalise the opposition or the Executive not allowing the legislature to play its due 
constitutional role and the human rights of parliamentarians are under attack.  
 
We must not lose sight of current trouble spots and challenges - such as the Israel Palestine issue 
where we continue to strongly advocate for the two nation solution - simply because other events 
make tomorrow’s headlines.  
 
And so, through the platform of our Assemblies and the many bilateral opportunities it presents to 
you and to us, we hope to place parliamentary diplomacy at the service of some of these troubled 
areas and to foster dialogue and understanding.  
 
In this respect, the Executive Committee’s Working Group on Syria has held its first meeting, the 
Committee on Middle East Questions will be exploring projects of peace and the Group of 
Facilitators for Cyprus will be holding another round of discussions. I should also tell you that the 
Executive Committee is following developments very closely in Cambodia, the Maldives, 
Venezuela and Yemen, among a long list of other countries. 
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All these disturbing facts and trends have to be seen in context of Agenda 2030 with its focus on 
people, peace, prosperity, planet and partnerships and world leaders agreeing in 2015 to chart a 
bold new vision to transform the world and leave no one behind.  
 
For the General Debate, we have an inspiring theme: Promoting cultural pluralism and peace 
through inter-faith and inter-ethnic dialogue. Two words stand out for me in this title: peace and 
dialogue. Why? Because these words, these values, these aspirations, are at the very core of work 
of the IPU.  
 
As many of you know, the IPU was founded back in 1889 by two visionaries who dreamt of a world 
without conflict and war – a world of peace – which could be achieved through political dialogue. 
These values still hold true today and are as relevant and as important as ever. 
 
It is interesting to look at the UN Charter – the word “war” appears 5 times and “peace” 47 times. It 
is high time we win the peace, instead of the war. 
 
Fellow parliamentarians, 
 
I am proud of the strategic partnership we have built with the United Nations, which recognizes us 
for the immeasurable parliamentary contribution we can make and are making to all of its global 
processes.  
 
We are greener at the IPU, have returned to our core business of peace and democracy, while 
keeping up with the times by updating our look and our appeal to our Members.  
 
We have a new website and a television platform – IPU TV - to communicate to our Members in 
more languages today than ever before. We also have more women and more young people in our 
midst. 
 
I have all long advocated for and promoted linkage between science, technology, innovation and 
policy-making and my visit two years ago to the European Organization for Nuclear Research 
(CERN) was an eye opener. It is now good to see that the IPU has developed a partnership with 
CERN I hope we will be able to articulate that nexus more clearly in the future.  
 
On a personal note, this Assembly in St. Petersburg represents the end of my three year tenure as 
President and I will be handing over the baton of IPU Presidency to a new President that you will 
be electing and I am delighted that it will be a woman. I have tried to run my leg of the relay with 
speed and agility and have devoted myself fully to the organisation’s growth and vitality. I believe 
leave the IPU in better shape than what I had inherited and I am sure my successor will do likewise 
– as has always been the case.   
 
IPU is a unique, fantastic organisation. It is a great leveller, all members have equal rights and 
there are veto powers. The extent of influence a Member has in this organisation is determined not 
by its size or population or its economic prowess but by the depth of its wisdom and the power of 
its actions to promote and uphold the values of the IPU.  
 
So whether you are the largest country in the world or a small island state, you have equal votes – 
the same principle that we also see in the Russian Federation where Moscow the largest 
administrative region has two representatives in the upper house as does Nenetskie, the smallest 
unit. 
 
Trying to achieve social cohesion at a time when societies are fragmented and the political 
discourse is increasingly polarized and divisive is no easy task.  Parliamentary leadership has to 
rise to the occasion. 
 
So dear Members, whilst we have achieved a lot together, we still have a long way to go. Steep 
challenges lie ahead for parliaments and for democracy, We must be ever vigilant and guard and 
protect our institutions. As an Organization, the sky is the limit for us and I am sure that we will 
move from strength to strength if we all work as one towards a shared vision for the IPU. 
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As I move towards the end of my speech, let me say that other than the record participation this 
Assembly has attracted, I hope and expect this Assembly will be also memorable for the quality of 
our debates and deliberations. I wish IPU’s 137th Assembly all the very best. 
 
Believe at all times that we as MPs have the constitutional mandate and ability to change people 
lives and let us never underestimate our ability to do so.“The time is always right to do what is 
right” (Nelson Mandela) 
 
Remember, at IPU, we do not only talk, we act. We do not only say, we show. We do not only 
promise, we prove and we do not only preach, we practice. 
 
I conclude in a spirit of gratitude and humility for the trust you have placed in me as the 
28th President of this great institution to serve the world’s peoples, you as MPs and the institution of 
Parliaments. 
 
Thank you Spasibo Merci Xie Xie Shokran Gracias Donnobad 
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