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 انـــبي
 ماتفينكوف. أي.  ،روسيا االتحاديّةفي  االتحادي مجلسال رئيس من

 الدولية البرلمانية للجمعية 731 للدورة االفتتاحي الحفل في
 (دقيقة 71 - التسليم وقت)

 

 73:31، 1171 أكتوبرتشرين األول /  71 بطرسبرغ، سانت
 اكسبو منتدى

 

  فالديميروفيتش، :   السّيد فالديميرسعادة
  1تشودري، الرئيس          
  2تشونغونغ، العام االمين         
 عزاء،األزمالئي          

 

 !الدولي البرلماني لالتحاد 032 ـال الجمعية أمام بطرسبرغ سانت في بكم بأرحّ  أن السرور ةغايّ  نييسرّ   
 شونغ سّيدال امالع األمين تشـودري، سـّيدال الدولي البرلماني االتحاد لرئيس العميق امتناني عن أعرب أن أودّ و 

في  اءةوالبنّ  تعاونيةال للجهود الدولي البرلماني التحادفي ا األعضــاء البرلمانات وجميع التنفيذية واللجنة ونغ،
 .االجتماع لهذا لتحضيرا
 

 .مريحة إقامةب مستنع البرلمانية الوفود جميع وبأنّ  بسالسة، هنا عملنا سير لضمان جهدنا قصارى بذلنا وقد
 وسعنا في ما كل   فعلوسن ةبشدّ  ذلك رنقدّ  ونحن. المتبادلين والثقة االحترام من بجوّ   البرلمانية أسرتنا زتتميّ 

 لبرلمانيا االتحاد تاريخ من بطرســــــبرغ ســــــانت صــــــفحة قلبب االتحاد لهذا الفريدة الروح تظلّ  أن لضــــــمان
 .الدولي

                                                           

 مايو/  أيار 01 وفي. الشــــــعبية بنغالديش جمهورية برلمان عضــــــو. 7102 عام منذ الدولي البرلماني االتحاد رئيس - شــــــودريت صــــــابر 1 
 .االتحاد لمجلس 393 الدورة شودريت سّيدال حضر ،7102

 عام كأمين ينتخب أوروبي غير وأول أفريقي أول .الكاميرون جمهورية ممثل. 7102 عام منذ لالتحاد العام األمين - ونغ تشـــــونغ مارتن 2 
 .الدولي البرلماني لالتحاد
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 بطرســـبرغ تســـان في إقامتك أن تبقى نريدو  نا،علي عزيز منكم ضـــي  كلّ  أنّ  أقول عندما بصـــراحة مأتكلّ  أنا
 .دائما   ا ستذكرهممّ  واحدة

 

 مانيينالبرل جميع دخولوبدون أيّة عوائق  ضـــــمنت قد روســـــيا أنّ حقيقة  على دأؤكّ  أن خاصــــــة بصـــــفة وأودّ 
 .إليها استثناء دون العالم في بلد كلّ  من العامة الجمعية حضور في يرغبون الذين

 

 .البرلمانيين على العقوبات من نوع أيّ  فرض جواز بعدم راسخا   إيمانا   نؤمن نحن
 

 اآلليات فشلت وعندما حاسـمة، تزال ال البرلمانية الدبلوماسـية أنّ المعقدة  األوقات هذه معا  في قلنا ما وكثيرا  
 .لدوليا الحوار لدعم الوحيدة ائلالوس تكون أن هايمكن ،في تحقيق أهدافها التقليدية الدبلوماسية

 

ل. اتفاق إلى التوصـل على العمل في البرلمانيين جميع ةمهمّ  لتتمثّ   مكان، كل وفي ائما  د اتفاق، إلى التوصــّ
 نيإنّ  !الصــــــواريخ وليس الكلمات، إطالق علينا يجب ،تعامالتنا فيو . األســــــلحة صــــــوتيرعد  عندما حتى
 غرضــــها خدمســــت القاعة، هذه في تســــود   التي العالمية، للبرلمانية الجماعية الحكمة بأنّ  صــــادقا   إيمانا   أؤمن

 .العالم أنحاء جميع في يةديموقراطلل متين كأساس المقصود
 

 الدورة، هذه في. عاما   071 في تاريخه مدى على باضــــــــــــطراد ينمو الدولي البرلماني االتحاد لظّ  لقد
 الدول جميع بأنّ  المســـتقبل، في آمل 3]... ..[.  ســـو  الدولي البرلماني االتحاداألعضـــاء في  البرلمانات
 - الواقع في منظمتنا جعلمما ي 4الدولي، البرلماني االتحاد في أعضــاءســتكون  المتحدة األمم في األعضــاء
 .المتحدة لألمم البرلماني الذراع - القانون بحكم وربما

 

 الدولي لتعاونا س  ســـ  أ   رســـيي   أن يمكن ثقافة لكل الفريدة التقاليد مع العالمية يةديموقراطال المبادئ دمج إنّ 
 .والمثمر الحقيقي

 

 كونت أن ينبغي ال. المواجهة في واضـــــحا   انخفاضـــــا   الدولية العالقات تشـــــهد عندما اليوم، حاســـــم أمر هذا
 يتمتعون ذينال أولئك خطأ، على ، وأولئك الذين همحقّ  على هم الذين أولئك م،عل  ت  تـ   أممو  تـ ع لِّّم أمم هناك

 .يةديموقراطال لغة توليس االستبداد، لغة هي العقوبات لغةإّن . جانبا   اآلخر البعض   ي لقى حين في بامتيازات

                                                           

 .السابق اليوم في محدثة معلومات أدخل 3 

 .أعضاء دولة 093 حاليا   المتحدة األمم ولدى. بلدا   023 عددهم البالغ الدولي البرلماني االتحاد برلمانات أعضاء 4 
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 الدولي نللقانو  األســـــــاســــــــية المبادئ وأنّ  ،حدّ  أقصــــــــى إلى تتفاقم الدول بين الخالفات أنّ ب نرى ما كثيرا  
 ة  ضــــحيّ  تقع ةالمشــــترك اإلنســــانية والقيم. بســــرعة يتزايد الســــيادة ذات الدول شــــؤون في لالتدخّ  وأنّ  هك،نت  ت  

 الثقافية ديةلتعدّ ا تعزيز" الجمعية، هذه موضـوع أنّ  يبدو الخلفية، هذه وإزاء. واالقتصـادية السـياســية للمصـال 
 وإنّه. اصخ بشــــكل عيضــــاالمو هذه ة بوثيقعلى صــــلة " األعراق وبين األديان بين الحوار خالل من والســــالم
 .روسيا في هنا، الموضوع هذا ةمناقش تتم أن الرمزيةلمن 

 

 من متنوعة وعةمجمل ينتمون ناس  أ عايش  ت  حيث  ،للوراء قرون إلى تعود   نوعها، من فريدة تجربة بلدنا لدى
 .واألديان األعراق

 

بأّن  دائما   اعتبرنا لقد. 5ولهجة لغة 722 يستخدمون جنسية، 093 من ألشـخاص موطنا   روسـيا د  ع  تـ   اليوم،
 .قصوى أهمية وذ لشعبنا والديني الثقافي التنوع

 

 في الزاوية حجر قطف ليس المســـــــــتمر الثقافي والتبادل الدينية، والمعتقدات واللغة التقاليد عتنوّ  احترامإّن 
 .عالمي مشترك مجتمع لبناء الممكن الوحيد األساس هولكنّ  الروسي، التاريخ

 

 في لجمعيةا ســــتنظر ية،ديموقراطال بشــــأن العالمي القرار العتماد العشــــرين الســــنوية الذكرى وهو العام، وهذا
 المعاصــر معماريالفّن ال في للبرلمانات الحاســم الدورِّ على  القرار د  يؤكّ ". ناعِّ و  نـ  تـ   شــارك" بعنوان قرار مشــروع
ســـــــــــــلمي لا تعزيزال إنّ . يةديموقراطال المبادئ وتعزيز البرلمانية، ســـــــــــــاتالمؤســـــــــــــّ  تعزيز إلى ويدعو للدول،
 .القسري" التصدير" طريق عن وليس الطوعي" االستيراد" طريق عنيتّم فقط  يةديموقراطلل

 

 لبرلمانيا االتحاد لتأســـــيس الســـــنوية الذكرى تحديد القرار مشـــــروع في واحد بند يقترح ذلك، على وعالوة
 عمالأ جدول في اليوم هذا وضـــــع شـــــأن ومن. للبرلمان الدولي اليوم بوصـــــفه ،ويوني/  حزيران 31 الدولي،
 التحادا بعمل الوعي وزيادة البرلمانيين، لعمل االهتمام من المزيد اجتذاب على يســـــاعد أن المتحدة األمم

 البرلمانية تعزيز في بطرســبرغ ســانت جمعيةمن  مســاهمة هأنّ  على ذلك إلى ر  نظ  ي   أن وأقترح. الدولي البرلماني
 .العالمية

 

 والفرص الحقوق في المســـاواة تحقيقمن أجل  جهودها تكثي  إلى أيضـــا   البرلمانات القرار مشـــروع ويدعو
 .والمرأة الرجل بين

                                                           

 رقم روســـــيا االتحاديّة رئيس مرســـــوم بموجب تنّ ســـــ  ) 7172 عام حتى الممتدة للفترة لروســـــيا االتحادية الوطنية الســـــياســـــة اســـــتراتيجية من 5 
 (.7107 ديسمبر/  األول كانون 09 في الصادر ،0222
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 لىع أيضـا   دليال   الدولية البرلمانية للجمعية 032 الجمعية عمل برنامج في البرلمانيات منتدى إدراج لويشـكّ 
 .المسألة هذه أهمية

 

 أحد لجنســــينا بين المســــاواة ونعتبر الصــــدد، هذا في الدولي البرلماني االتحاد به قام الذي بالعمل برحّ ون  
 .يةديموقراطال لبناء الرئيسية الجوانب

 

 العالم تجعلســ واالقتصــاد الســياســية والعمليات المجتمع في المســاواة قدم على المرأة مشــاركة بأنّ  مقتنع وأنا
 شـــــموال   كثراأل يةديموقراطال ســـــتكون ية،ديموقراطلل" األنثوي الوجه" زاد ماوكلّ . إنســـــانية وأكثر صـــــدقا   أكثر
 .ونزاهة
 لثقافيةا العاصـــــمة - بطرســــــبرغ ســــــانتل فريدال جوّ ال بأنّ  الراســــــخ إيماني عن عرب  أ   أن أودّ  اء،األعزّ  الزمالء
 .6اءوالبنّ  المفتوح حوارنا لسيسهّ  - مدنها أجمل وأحد لروسيا

 

 الماضـــــــي القرن أوائل في قدتع   حيث تافريتشـــــــســـــــكي، قصـــــــر في للجمعية الرئيســـــــية األحداث عقد  ســـــــت  
 وتجمع. ةالمســـتقل الدول لرابطة البرلمانية الجمعية مقرّ  القصـــر يضـــمّ  واآلن،. روســـي برلمان أولّ  اجتماعات

 لالتحاد المنتســـب العضـــو مركز على مؤخرا   وحصـــلت ،7 أوراســـيا دول تســـع برلمانات الدولية المنظمة هذه
 8.الدولي البرلماني
 أنّ ب شخصّية بصفة عدنييس بطرسبرغ، بسانت وثيقا   ارتباطا   المهني ونشاطه حياته ارتبطت شخصا   وبصـفتي
 للعاصمة الجذاب الجمال كلّ  تماما   روادِّ ق  ويـ   يشهدوا أن على قادرين سيكونون الجمعية هذه في المشاركين
 .مواطنيها ضيافة بكرم يتمتعوا وأن لروسيا، الشمالية

 

 وســيرو ، شروري ودوســتويفســكي، بوشــكين - العالم في العقول أعظم بعض عاش   حيث المدينة، هذه في
 والطاقة هاماإلل مع ينمبارك ســــنكون أيضــــا   ناأنّ  في شــــكّ  أدنى لديّ  ليس - وســــترافينســــكي تشــــايكوفســــكي

 .الخالّقة
 !بطرسبرغ سانت في بكم مرحبا  
 !ومثمرة ممتعة دورة جميعا   لكم ىأتمنّ 

                                                           

 .المدينة أنحاء جميع في وتاريخي ثقافي تذكاري نصب 2111 حوالي هناك  6 

روسيا  فا،مولدو  جمهورية قيرغيزستان، جمهورية كازاخستان، جمهورية ،روسيا البيضاء جمهورية أرمينيا، جمهورية أذربيجان، جمهورية 7 
 .أوكرانيا طاجيكستان، جمهورية ،االتحادية

 .7102 مارس/  آذار في زامبيا، لوساكا، في الدولي البرلماني لالتحاد 032 ـال الجمعية انعقاد أثناء القرار اعتمد 8 

 



 

STATEMENT  
by the Chair of the Federation Council of the Russian Federation, V. I. Matvienko  

at the Inaugural Ceremony of the 137th Assembly of the Inter-Parliamentary  
(delivery time – 12 minutes) 

Saint Petersburg, 14 October 2017, 19:30 
ExpoForum 

 
Your Excellency Vladimir Vladimirovich, 
President Chowdhury,1 
Secretary General Chungong,2 
Dear Colleagues, 

 
 

It gives me great pleasure to welcome you to Saint Petersburg to the 137th Assembly of the 
Inter-Parliamentary Union!  

 
I would like to express my sincere gratitude to the President of the IPU Mr. Chowdhury, the 

Secretary General Mr. Chungong, the Executive Committee and all IPU Member Parliaments for their 
cooperative and constructive efforts to prepare for this meeting.  

 
We have done our utmost to ensure that our work here will run smoothly, and that all 

parliamentary delegations will have a comfortable stay.  
 
Our parliamentary family is characterized by an atmosphere of mutual respect and trust. We 

value this highly and will do everything we can to ensure that the unique spirit of this Union remains at 
the heart of Saint Petersburg's page in IPU history.  

 
I speak honestly when I say that each and every guest is dear to us, and that we want your 

stay in Saint Petersburg to be one that you will remember for always.  
 
I would particularly like to emphasize the fact that Russia has guaranteed the unhindered entry 

into the country of all parliamentarians who wished to attend the Assembly from every country in the 
world, without exception.  

 
We firmly believe in the inadmissibility of the imposition of any type of sanctions against 

parliamentarians.  
 
Together we have often said that, in these complex times, parliamentary diplomacy remains 

crucial, and, when traditional diplomatic mechanisms fall short, can be the only means of supporting 
international dialogue.  

 
The mission of all parliamentarians is to work to seek agreement. To seek agreement, always 

and everywhere, even where the sound of weapons thunders. In our exchanges, we must launch 
words, not missiles! I sincerely believe that the collective wisdom of global parliamentarism, which is 
so prevalent in this room, will serve its intended purpose as the firm foundation for democracy the 
world over.   

 
Over its 128-year history, the Inter-Parliamentary Union has been growing constantly. At this 

session, IPU Member Parliaments will […..].3  I hope that in future, all Member States of the United 
Nations will become members of the Inter-Parliamentary Union,4 making our organization the de facto 
- and possibly de jure - parliamentary arm of the United Nations. 

 

                                                 
1  Saber Chowdhury –  President of the IPU since 2014. Member of Parliament of the People's Republic of 

Bangladesh. On 18 May 2016, Mr. Chowdhury attended the 393rd session of the Federation Council.  
2  Martin Chungong – Secretary General of the IPU since 2014. Representative of the Republic of Cameroon. 

First African and first non-European to be elected as IPU Secretary General. 
3  Insert updated information the day before. 
4  IPU Members total parliaments of 173 countries. The United Nations currently has 193 Member States. 
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The fusion of universal democratic principles with each culture's unique traditions can lay the 
foundations for genuine, productive international cooperation. 

 
This is crucial today, when international relations are seeing a distinct decline into 

confrontation. There should not be nations that teach and nations that learn, those who are right and 
those who are wrong, those who enjoy privileges while others are cast aside. The language of 
sanctions is the language of authoritarianism, not the language of democracy.  

 
Often, we see disagreements between States become aggravated to the extreme, the 

fundamental principles of international law are violated, and interference in the affairs of sovereign 
States is increasing rapidly. Shared human values are falling victim to political and economic interests. 
Against this backdrop, the theme of this Assembly, "Promoting cultural pluralism and peace through 
inter-faith and inter-ethnic dialogue" seems particularly pertinent. And it is symbolic that this topic will 
be discussed here, in Russia.  

 
Our country has a unique, experience, which dates back centuries, of the coexistence of 

people of a variety of ethnicities and religions. 
 
Today, Russia is home to people of 193 nationalities, who use 277 languages and dialects.5 

We have always considered the cultural and religious diversity of our people to be of the utmost 
importance.  

 
Respect for the diversity of traditions, language and religious beliefs, and continuous cultural 

exchange is not only the cornerstone of Russian history, but the only possible foundation on which to 
build a common, global community.  

 
This year, the 20th anniversary of the adoption of the Universal Declaration on Democracy, 

the Assembly will consider a draft resolution on "Sharing our diversity". The resolution underscores the 
crucial role of parliaments in the contemporary architecture of States, and calls for the strengthening of 
parliamentary institutions, and the promotion of democratic principles. The peaceful promotion of 
democracy should be achieved only through voluntary "import" and not through forcible "export".  

 
Furthermore, one clause in the draft resolution suggests designating the anniversary of the 

founding of the Inter-Parliamentary Union, 30 June, as the International Day of Parliamentarism. 
Putting such a day into the United Nations calendar would help to attract greater attention to the work 
of parliamentarians, and to raise awareness of the work of the IPU. I propose that this be thought of as 
the contribution of the Saint Petersburg Assembly to strengthening global parliamentarism.  

 
The draft resolution also calls on parliaments to step up their efforts to achieve equal rights 

and opportunities for men and women.  
 
The inclusion of the Forum of Women Parliamentarians in the programme of work of the 

137th IPU Assembly is also testament to the importance of this issue.  
 
We welcome the work done by the Inter-Parliamentary Union in this regard, and consider 

gender equality to be one of the key aspects of building democracy.  
 
I am convinced that the equal participation of women in society, political processes and the 

economy will make the world more honest and more humane. The greater the "female face" of 
democracy, the more holistic and fair democracy will be.  

 
Dear Colleagues, I would like to express my firm belief that the unique atmosphere of Saint 

Petersburg – the cultural capital of Russia and one of its most beautiful cities – will facilitate our open 
and constructive dialogue.6 

 
 

                                                 
5  From the Strategy of the State National Policy of the Russian Federation for the period until 2025 (enacted 

through Decree of the President of the Russian Federation No. 1666, issued on 19 December 2012).  
6  There are some 4 000 cultural and historical memorials around the city. 
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The main events of the Assembly will take place in Tavrichesky Palace, where, at the 
beginning of the last century, the meetings of the first Russian parliament were held. Now, the Palace 
houses the headquarters of the Parliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent States. 
This international organization brings together the parliaments of nine Eurasian States,7 and has 
recently attained the status of Associate Member of the IPU.8 

 
As someone whose life and professional activity have long been closely linked with Saint 

Petersburg, I am particularly pleased that the participants in this Assembly will be able to witness and 
fully appreciate all   of the enticing beauty of Russia's northern capital, and experience the hospitality 
of its people.   

 
In this city, where some of the world's greatest minds have lived - Pushkin and Dostoevsky, 

Roerich and Serov, Tchaikovsky and Stravinsky – I have no doubt that we too shall be blessed with 
inspiration and creative energy. 

 
Welcome to Saint Petersburg! 
 
I wish you all an interesting and productive session! 

                                                 
7  Republic of Azerbaijan, Republic of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, 

Republic of Moldova, Russian Federation, Republic of Tajikistan, Ukraine.   
8  The resolution was adopted during the 134th IPU Assembly in Lusaka, Zambia, in March 2016.   


