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 السيد الرئيس، 

 سيدايت وساديت، 

 األصدقاء،

أقدم -الحتاد الربملاين الدويل العامة لعمعية اجليسعدين أن أرحب بكم يف روسيا، ويشرفنا كثريًا أن نستضيف 
 . هنا يف روسيا، يف وطننا-منظعمة برملانية دولية 

على مدى الربملاين الدويل أود أن أشدد على أن هذا االجتعماع قد ضم أكرب عدد من الناس يف تاريخ االحتاد 
 . مشاركاً  2011متحدثاً و 66وفداً، ومن بينهم  861عاماً، فهناك أكثر من  821

ياته، كحعماية حقوق اإلنسان وحر فيه املواضيع ذات الصلة  ستناقشون و كعما أن جدول األععمال غين جدًا 
وأنا أدرك متاماً . ومكافحة اإلرهاب، والتنعمية العاملية املستدامة، ودور املرأة والشباب يف السياسة واالقتصاد

 .أن الععمل قد بدأ بالفعل

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

 7171أكتوبر / تشرين األول  71 -71 
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ومن الرمزية مبكان أن ينعقد اجتعماعكم هذا يف سان بطرسبورغ، يف هذه املدينة، حيث بدأ أول برملان روسي 
حيث تشكلت التقاليد الربملانية، وممارسة سن  ،ععماله يف بداية القرن املاضيأ –جملس الدوما الروسي  –

 .القوانني، والثقافة الربملانية

يف صنع  ،فضاًل عن جتربة زمالئنا األجانب ،إن هذا الرتاث وهذه الدروس التارخيية مهعمة بالنسبة لنا اليوم
 . وجتاربكم أيها السيدات والسادة واألصدقاء القانون، وبناء األحزاب،

ففي روسيا املعاصرة، ينص القانون األساسي، أي الدستور، على مكانة الربملان العليا وسلطاته الرئيسية، وهو 
قول يف الوقت نفسه، أننا سنتحرك أو . الدستور الذي تصادف ذكراه اخلامسة والعشرين يف العام القادم

 . ؤسسات السلطة الدميقراطية والتعمثيلية وتعزيز نفوذ السلطة التشريعية وأمهيتهاحنو تطوير م تدرجيياً 

مجيع أحناء العامل، إن الربملانات تعربر عن إرادة الشعب، وبالتايل فهي تلعب دورًا بارزاً من أيها األصدقاء 
، بطبيعة احلال، عن إجابات وهاماً، وأحيانا تلعب دورًا رائدًا يف استنباط مناذج التنعمية الوطنية، ويف البحث

 . فعالة ملواجهة التحديات والتهديدات احلديثة اليت نعرفها مجيعاً 

وأعتقد أن أحد هذه التهديدات هو تآكل نظام القانون الدويل وثقافة احلوار بني الدول، ولسوء احلظ، فإن 
خص قيعمة القانون واحلوار وأنتم تعلعمون أكثر من أي ش. يومية هذه التهديدات حقيقية وقد أضحت ممارسةً 

 .والنقاش احلر، ألن هذه هي أساسيات الععمل الربملاين

على الدبلوماسية الربملانية يف ظل خلفية األحداث الراهنة، وذلك مطالبات متزايدة وهلذا السبب فإن هناك 
حلول توفيقية للعمشاكل  بإمكاهنا تعزيز الثقة بني الدول واألمم وتقدمي العون إلجيادالدبلوماسية الربملانية ألن 

 . الدولية واإلقليعمية امللحة

لكن املؤسف يف األمر هو أننا نشهد حماوالت نشطة على حنو متزايد للحد من االتصاالت املباشرة والتواصل 
شري هنا إىل ممارسة فرض القيود والعقوبات التعمييزية واليت كثريًا ما متتد لتشعمل أ، وأنا بني صنراع القوانني

 . انيني أيضاً الربمل

إننا نرى أن هذه املعمارسة غري مقبولة وضارة ومضللة، وحىت أهنا تؤدي إىل نتائج عكسية عندما تُنتهك 
 . وهذا حيدث لألسف أيضاً ، لها كجزء من املؤسسات الربملانيةحقوق وفود بأكعم
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ي لكل دولة يف التعبري عن وبرأينا فإن هذا يتناقض مع مبدأ التعاون الربملاين الدويل احلر، وهو احلق السياد
 . وجهة نظرها بأسلوب حضاري ومنفتح

فكل دولة هلا حق .  ويف العامل احلديث ليس هناك مناذج تطوير معدة سلفًا وال ميكن أن تكون موحدة
حماوالت كعما أن . طبيعي ال جدال فيه يف تقرير مصريها كعما هو منصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة

 . لبلدان ذات السيادة، دون فهم أو مراعاة خصوصياهتا الوطنية، ال جتلب سوى الفوضىالتدخل يف حياة ا

وقد أدى هذا التدخل اخلارجي غري املدروس إىل زعزعة األوضاع يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وتصعيد 
 . التوترات يف هذه املنطقة، ومنو التهديد اإلرهايب

ب أن تكون من دون ازدواجية يف املعايري، ومن دون جداول أععمال إننا مقتنعون بأن مكافحة اإلرهاب جي
خفية، ومن دون استخدام الراديكاليني ملا خيدم املصاحل السياسية ألي شخص آخر، وبالطبع، ينبغي أال يتم 

وقد حثت روسيا اآلخرين مرارًا وتكرارًا إلنشاء حتالف . ذلك إال عن طريق تضافر اجلهود، وبالتعاون فقط
 .واسع لبلوغ هذه الغاية، وما تزال تعتقد أن بناء شراكة حقيقية ملكافحة اإلرهاب أمر بالغ األمهية دويل

لوضع العسكري والسياسي يف با فيعما يتعلقوال خيفى عليكم اجلهود اليت تبذهلا بلدنا إلرساء االستقرار 
النصف، وحتررت أعداد كبرية  ففي غضون عامني، اخنفضت املساحة اخلاضعة لسيطرة اإلرهابيني إىل. سورية

 .من املدن الكربى، ومت إحلاق أضرار هائلة بالبنية التحتية لإلرهابيني

 .مبا يتوافق متاماً مع القانون الدويلأننا نععمل يف سورية بالتنسيق مع حكومة البلد هنا وأود أن أؤكد 

خستان إلقامة أربع مناطق خلفض وقد أبرمت يف اآلونة األخرية اتفاقات على غرار اتفاق أستانا يف كازا
وهي روسيا وإيران وتركيا  –التصعيد يف سورية، ومت التوصل إىل هذه االتفاقيات مبشاركة الدول الضامنة 

 .وبدعم من دول أخرى كثرية جدا

على أساس احلوار املباشر  2220إن هذه االتفاقيات ترسخ األساس لتنفيذ قرار جملس األمن الدويل رقم 
بني احلكومة واملعارضة وتوحيد جهودهم من أجل القضاء على هذه البؤرة اإلرهابية بأسرع وقت ممكن 

 . وإحالل السالم واحلفاظ على وحدة سورية
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تعمع الدويل يف ترميم الدولة ما بعد احلرب، ويف أشكال الدعم أعتقد أن الوقت قد حان لكي يفكر اجمل
وأحجامه اليت جيب تقدميها إىل هذا البلد وغريه من بلدان املنطقة، ويف كيفية إسهامنا يف تنعميتهم االجتعماعية 

 .واالقتصادية بكفاءة أكرب، وتوطيد مؤسسات الدولة، مبا يف ذلك السلطة التشريعية

 . وافقون على أن هذه املهام تستحق مناقشتها على املستويني الربملاين وما بني الربملاناتوأنا واثق من أنكم ت

أيها الزمالء، من مصلحتنا املشرتكة تعزيز أجندة سلعمية وخالقة ومتوازنة، والتطلع إىل احلد من الصراع، ومنع 
معًا حنو تشكيل هيكل ظهور خطوط فصل جديدة، مبا يف ذلك خطوط الفصل العرقية والدينية، والتحرك 

 .أكثر عدالً وصالبة للعالقات الدولية

 . إنين مقتنع بأن األغلبية الساحقة من الربملانيني يتشاطرون هذا النهج

 . أمتىن النجاح وكل التوفيق لالحتاد الربملاين الدويل وللعمشاركني فيه

لسابعة والثالثني بعد املائة للجعمعية أعلن افتتاح الدورة ا. شكرًا لكم على اهتعمامكم أيها السيدات والسادة
 . العامة لالحتاد الربملاين الدويل

 
 

 



Speech at the opening of the 137
th

 Assembly of the Inter-Parliamentary Union 

President of Russia Vladimir Putin: Mr President, ladies and gentlemen, friends, 

I am sincerely glad to welcome you to Russia. We are greatly honoured to host 

the Assembly of the Inter-Parliamentary Union – the oldest international parliamentary 

organisation – here in Russia, at our home. 

I would like to stress that this forum gathered the biggest number of people 

in the Union’s 128-year history: more than 160 delegations, with 96 speakers among 

them, and 2,400 participants. 

The agenda is very rich as well. You will discuss such relevant topics as protection 

of human rights and freedoms, the fight against terrorism, sustainable global 

development, and the role of women and young people in politics and economy. I am 

aware that the work has already started, in fact. 

It is symbolic that your meeting takes place in St Petersburg. It was here, in this city, that 

the first Russian parliament – the State Duma – started its work at the beginning of last 

century; where parliamentary traditions, law-making practice and parliamentary culture 

were formed. 

This legacy, historical lessons are important for us today too as well as the experience 

of our foreign colleagues in law-making, party building, your experience, ladies 

and gentlemen, friends. 

In contemporary Russia, the parliament’s high status and key powers are stipulated 

in the fundamental law – the Constitution, which will mark its 25
th

 anniversary next year. 

At the same time, we will gradually move towards developing democratic, representative 

institutions of power and enhancing the legislative branch’s authority and importance. 

Friends, all over the world, parliaments express the will of the people and in doing so 

play a landmark, substantial, sometimes a leading role in devising national development 

models and, of course, in searching for efficient answers to modern challenges 

and threats that are common to all of us. 

I believe one of such threats is the erosion of the system of international law 

and the culture of inter-state dialogue. Unfortunately, this is true, this is today’s practice. 

Like nobody else, you know the value of the law, dialogue and free discussion, as these 

are the fundamentals of parliamentary work. 

This is why, against the current backdrop, parliamentary diplomacy is in such high 

demand, as it can consolidate trust between states and nations and help find compromise 

solutions to pressing international and regional problems.  



Unfortunately, we are seeing increasingly active attempts to limit direct contacts 

and communication among law-makers. I am referring to the practice of imposing 

discriminatory limitations and sanctions, often extending to parliamentarians as well. 

We consider such practice unacceptable, harmful and misguided. It is even more counter-

productive when rights of entire delegations are infringed upon as part of inter-

parliamentary institutions – this happens, unfortunately, too. 

In our opinion, this contradicts the principle of free inter-parliamentary cooperation, 

the sovereign right of each state to express and stand for its point of view in a civilised 

and open manner. 

There are no and can be no unified, template development models in the modern world. 

Each state has a natural and undisputable right to shape its destiny as stipulated in the UN 

Charter. Attempts to interfere in the lives of sovereign countries, without understanding 

or taking into account their national specifics, brings nothing but chaos. 

Such ill-considered external interference resulted in the destabilisation of the situation 

in the Middle East and North Africa, escalation of tensions in this region, and growth 

of the terrorist threat.  

We are convinced that terrorism should be fought without double standards, without 

hidden agendas, without using radicals in anyone else’s political interests, and of course 

this should be done only by joining efforts, only in cooperation. Russia has repeatedly 

urged others to create a wide international coalition to this end and still believes that 

building a real partnership to fight terror is critically important. 

You are aware of the efforts our country undertakes to stabilise the military and political 

situation in Syria. In two years, the area under the control of terrorists has halved, 

a number of large cities have been liberated, and substantial damage has been dealt 

to terrorists’ infrastructure. 

I would like to stress: in Syria, we act in coordination with the country’s government 

and strictly in compliance with international law. 

Recently, agreements were concluded in the Astana format in Kazakhstan creating four 

de-escalation zones in Syria. These agreements were reached with the participation 

of guarantor countries – Russia, Iran and Turkey and with the support of very many other 

states. 

These agreements lay the groundwork for implementing UN Security Council Resolution 

2254 based on a direct dialogue between the government and the opposition, uniting their 

efforts in the interest of the quickest possible eradication of this hotbed of terrorism, 

and establishment of peace and preservation of Syria’s unity. 



I believe it is time for the international community to think about post-war restoration 

of the state. In what forms and volumes must aid be rendered to this and other countries 

in the region, how can we contribute to their socioeconomic development more 

efficiently, to the consolidation of state institutions, including the legislative branch. 

I am sure you will agree that such tasks are worth being discussed at the parliamentary 

and inter-parliamentary levels.  

Colleagues, it is in our shared interest to promote a peaceful, creative and balanced 

agenda, to aspire to reduce strife, prevent the emergence of new separating lines, 

including ethnic and religious ones, jointly move towards shaping a more just and solid 

architecture of international relations. 

I am convinced that the overwhelming majority of parliamentarians share this approach. 

I wish success and all the best to the Inter-Parliamentary Union and its participants. 

Thank you for your attention, ladies and gentlemen. I declare the Assembly’s 137
th

 

session open. 

 


