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 731الجمعية العامة الااا 
 
 االفتتاح حفل. 7

ــــدق يف االفتتــــاح حفــــل أقــــيم ــــوم بطرســــربغد ســــانت إكســــبوفورومد فن ــــوبر/  األول تشــــرين 74 الســــبتد ي  أكت
 .يةاالحتادروسيا  رئيس بوتنيد فالدميريفخامة السيد  وكان حاضرا   مساء د 1.32 الساعة 2271

ده لـبال إنـ  شـرف   وقـال املشـاركني جبميـع دروسيا االتحادياة رئيس بوتين، فالديمير فخامة السيدوقد رحب 
ـــــ اجلمعيــــة استضــــافة ــــدويل الربملــــاين لالحتــــاد 731 العامــــة الــ ــــى كــــدوأ. ال  ســــانت يف اجلمعيــــة انعقــــاد يــــةأمه عل
 التقاليــــدتشــــكلت  حيــــ و  - الــــدوما جملــــس - روســــي برملــــان أول فيهــــا تأســــس الــــي املدينــــة وهــــى دبطرســــربغ
 .الروسية الربملانية والثقافة القانون وضع وممارسات دالربملانية

 

 مـن ا  متزايـد ا  عـدد هنـاك وكـان. العـامل تواجـ  الـي املعاصـرة للتحـديات الربملانيون يتصدى أن مبكان األمهية ومن
 متثـل دمتييزيـة عقوبـات فـر  خـالل مـن املشـرعني بـني االتصـالالتواصـل املباشـر و  من احلد إىل الرامية احملاوالت
 أن الــدويل الربملــاين االحتــاد علــى وجيــب. نظرهــا وجهــة عــن التعبــري يف دولــة لكــل الســيادي احلــق علــى هجومــا  
 .الدول بني فيما احلوار ثقافة وتعزيز الدويل القانون نظام تآكل ملنع خطوات يتخذ

 

 علـى مصـريها حتديـد يف للتصـرف قابـل  ـري حـق دولـة كـللف: احلـدي  العـامل يف للتنميـة واحد منوذج يوجد وال
 الســيادةد ذات الــدول شــؤون يف التــدخل حمــاوالت أدت وقــد. املتحــدة األمــم ميثــاق يف عليــ  املنصــوص النحــو
وتزايـد  فريقيـاإ ومشـال األوسـط الشـرق يف الوضـع اسـتقرار زعزعـة إىل والثقافيـةد الوطنيـة خصوصـيايا مراعاة دون

 مــــن احلـــد هبـــدف والتعـــاون الســـالم تعزيـــز دللربملـــانيني املشــــرتكة املصـــلحة مـــن فـــ ن ولـــذلك. اإلرهـــايب التهديـــد
 للعالقـات ومشـوال   قـوة أكثـر هيكـل حنـو والتحـرك ودينيةد عرقية أسس على االنقسامات ظهور ومنع الصراعات

 .الدولية
 

 مـن كـل وشـكر املشـاركني جبميـع دالادولي البرلمااني االتحااد رئايس تشاودر،، حسين صابر السيد ورحب
 االحتــاد تــاري  يف األكــرب ســتكون 731العامــة الــــ  اجلمعيــة إن وقــال. وتســيري أعمــال اجلمعيــة ختطــيط يف شــارك

 لعمــل املتزايــدة األمهيــة علــى شــهادة ويشــكالن دمثيــل هلمــا يســبق مل املشــاركة ومــدى فمســتوى: الــدويل الربملــاين
 يف الـــرا بني األشـــخاص مجيـــع علـــى قيـــود دوندخـــول  تأشـــريات تأصـــدر  روســـيا االحتاديـــة إن وقـــال. املنظمـــة
 مجعيـات استضـافة إمكانيـة علـى بـارزا   مثـاال   ويضـع دالربملانية للدبلوماسية انتصارا   ميثل ما وهو اجلمعيةد حضور
 .املستقبل يف الدويل الربملاين االحتاد
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 العــامل واجــ  وقــد. املســاواة عــدم تزايــد إىل أيضــا   أدت إال أهنــا املزايــاد مــن جــاءت بالعديــد العوملــة أن حــني ويف
 وتغـــري اجلديـــدة الصــراع ســـاحات لإلرهـــابد املتزايــد التهديـــد ذلـــك يف مبــا الصـــعبة جـــدا د التحــديات مـــن عــددا  
 نصـ  مـن أكثـر َعبَــرَ  املاضـية فقـطد القليلـة األسـابيع ففـي ميامنـارد يف تتكش  إنسانية مأساة آخر إن. املناخ
 إىل العنيــ  يف وطــنهمد احلــدود والقمــع التمييــزد االضــطهادد مــن يعــانون الــذين دالروهينغــا مــن شــخ  مليــون

 اإلقليمـــي االســـتقرار يعـــّر  العـــاملد األمـــر الـــذي يف لاّلجئـــني طـــوارئ حالـــة أســـرع جيعلهـــا متثـــل ابـــنغالدشد مـــ
 .للخطر

 

 تصـــــون وحتمـــــي أن األعضـــــاء الربملانـــــات علـــــى وجيـــــب. بصـــــعوبات والدميقراطيـــــة الربملانـــــات ســـــتمرّ  مثد ومـــــن
 حـد هناك يكن مل وكمنظمةد. الثقافية التعددية لتعزيز األعراق وبني األديان بني احلوار يف وتشارك دمؤسسايا

 .واحدة مشرتكة رؤية أجل من معا   األعضاء الربملانات عملت إذا إحرازه ميكن الذي للتقدم
 

 ملــدة الـدويل الربملــاين لالحتـاد رئاســت  فـرتة هنايــة ستشـكل 731العامـة الــــ  اجلمعيــة فـ ن الشخصــيةد الناحيـة ومـن
 أن يف أملـــ  عـــن ودورهـــا احليـــويد وأعـــرب باملنظمـــة لالرتقـــاء بشـــكل كامـــل نفســـ  كـــّرس وقـــد. ســـنوات ثـــال 
 .الربملانية الدميقراطية وتعزيز الشعوب بني السالم تعزيز حنو كبرية أشواطا   قطع خلف  يواصل

 

 جبميـع دا االتحادياةلروساي االتحادياة الجمعياة االتحااد، مجلاس رئيساة ماتفينكو، فالنتينا السيدة ورحبت
 أن إىل وأشـارت. الـدويل الربملـاين لالحتـاد 731 عامة الــــال اجلمعية تنظيم يف املشاركني مجيع وشكرت احلاضرين

 ضــمنت اأهنــ كمــا الربملــانينيد علــى العقوبــات مــن نــوع أي فــر  جــواز بعــدم ااعتقادهــ تأيــد ا االحتاديــةروســي
 .عوائق بال البلد إىل استثناء دون اجلمعية حضور يف ير بون الذين الربملانيني مجيع دخول

 

 توافـــق إىل والســـعي الســـالم علـــى احلفـــا  إىل الربملـــانيون يســـعى أن املعقـــدة األوقـــات هـــذه مثـــل يف املهـــم ومـــن
 املبــادئ دمــج إن. الصــراع خطــر األفــق يف ويلــوح التقليديــة الدبلوماســية تفشــل اةليــات عنــدما ســيما ال اةراءد

 .ومنتج حقيقي دويل تعاون أمام السبيل ميهد أن شأن  من دبلد لكل املميزة التقاليد مع العاملية الدميقراطية
 

 الـدويل للقـانون األساسـية للمبـادئ انتهاكات إىل أدى ام الدولد بني اخلالفات تصاعدت األخريةد اةونة ويف
ـــ  املطــروح للنقــاش يف اجلمعيــة القــرار فــ ن الســياقد هــذا ويف. الســيادة ذات الــدول شــؤون يف والتــدخل العامــة الـ

 األديــان بــني احلــوار خــالل مــن والســالم الثقافيــة التعدديــة تعــزز أن للمنظمــة هبــا ميكــن حــول الطــرق الــي 731
 إدراج أن كمــا. الربملانيــة الدميقراطيــة تعزيــز علــى وســيعمل خــاصد بشــكل الصــلة وثيــق أمــر األعــراقد هــو وبــني
 .أيضا   رئيسيا   دورا   سيؤدي العامة اجلمعية أعمال جدول من كجزء اجلنسني بني املساواة قضية
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 عامــة الــــال اجلمعيــة استضــافة بلــدهشــرف لل  إنــ دالاادوما مجلااس رئاايس فولااودين، فياتشيسااال  الساايد وقااال
ــــدويل الربملــــاين لالحتــــاد 731 ــــرب مبثابــــة وســــيكون. ال  مــــن متنوعــــة جمموعــــة ميثلــــون الــــذين للربملــــانيني املثــــايل املن

 ولـذلك. حاليـا   العـامل يواجههـا الـي التحـديات جملموعـة حلـول وإجياد دلاللتقاء الدميقراطية والتقاليد املؤسسات
 األعـراقد وبـني األديـان بـني احلـوار خـالل مـن والسـالم الثقافيـة التعدديـة تعزيـز علـى اجلمعيـة برتكيز يرحب فهو

 .عل صويا مسموعا  جت أن على دولة كل وح 
 

 لألمـم العـام األمـني مـن رسـالة دفييناا في المتحدة األمم لمكتب العام المدير فيدوتو ، يور، السيد وتال
 واملسـؤوليات الربملـانيون يواجههـا الـي التحـديات ف ن  فهم سابقا د برملانيا   وبصفت .  وترييس. أ السيد املتحدةد
املهـم  مـن املنـاخد تغـري ويتفشـى الصـراع ينتشـر املسـاواةد عدم أوج  في  تتزايد عامل ويف. هبا كلفوا الي اجلسيمة

 .األعراق وبني األديان بني باحلوار أن يؤمنواو  صوتد واجملتمعيني والدينيني السياسيني للقادة يكون أن جدا  
 

 العــاملد أحنــاء مجيــع ويف بلــداهنم يف شــامل حــوار إجــراء إىل الراميــة اجلهــود دعــم إىل يســعوا أن للربملــانيني وينبغــي
. الشـعبية واملنظمـات الدينيـةد اجلماعـات واحملليـةد الوطنيـة احلكومـات مع حتالفات إقامة خالل من ذلك يف مبا

 والكرامـة والسـالمة االحـرتام لتعزيـز املتحـدة األمـم مـع القوي تعاون  مواصلة على الدويل الربملاين االحتاد وشجع
 .للجميع

 

 .الدويل الربملاين لالحتاد 731 العامة الـــ اجلمعية افتتاح بوتني فالدميري فخامة السيدأعلن 
 

 .التقليدية الروسية واأل اين الرقصات أداء اخلطب وأعقب
 
 الرئيس انتخاب . 1

ـــة األوىل العامـــة اجللســـة افتتحـــت  يف تافريتشســـكي قصـــر يف الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد 731 العامـــة الــــــ للجمعي
. ف الســـيدة انتخـــابب أكتـــوبرد/  األول تشـــرين 75 األحـــدد يـــوم صـــباح الحتاديـــةدروســـيا  بطرســـربغد ســـانت

 .للجمعية رئيسا   االحتاديةد ااالحتادية لروسي اجلمعية االحتادد جملس رئيسة ماتفينكود
 
 المشاركة. 3

 :1اجلمعية أعمال يف عضوا   برملانا   755 من وفود شاركت

                                                           
 53لالطالع على القائمة الكاملة ألعضاء االحتاد الربملاين الدويلد انظر الصفحة    1
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 دالبحـــــرين دأذربيجـــــان دالنمســـــا داســـــرتاليا دأرمينيـــــا داألرجنتـــــنيأنغـــــوالد  أنـــــدوراد اجلزائـــــرد ألبانيـــــاد أفغانســـــتاند

 دبوتسـوانا دواهلرسك البوسنة د(القوميات املتعددة - دولة) بوليفيا دبوتان دبنن دبلجيكا يادبيالروس دشبنغالد
 فريقيـــاإ مجهوريـــة كنـــداد الكـــامريوند كمبوديـــاد دالـــرأس األخضـــر بورونـــديد فاســـود بوركينـــا دبلغاريـــا دالربازيـــل

 كوباد كرواتياد دساحل العاج كوستاريكاد الكونغود القمرد جزر كولومبياد د الصنيدشيليت تشادد الوسطىد
ـــة قـــربصد ـــة اجلمهوري ـــا التشـــيكيةد مجهوري ـــة الدميقراطيـــة كوري ـــةد الكونغـــو الشـــعبيةد مجهوري  الـــدامنركد الدميقراطي
 فرنسـاد فنلنـداد فيجـيد إثيوبياد االستوائيةد السلفادورد  ينيا مصرد داإلكوادور دالدومينيكان هوريةمج جيبويتد
ـــاد  ـــابوند ـــاد أملاني ـــاند  ان ـــا  واتيمـــاالد اليون ـــاد  يني ـــاد بيســـاود -  يني ـــاد هـــاييد  يان ـــدد يســـلندادآ هنغاري  اهلن

 كازاخســـتاند ردنداأل اليابـــاند يطاليـــادإ دإســـرائيل ايرلنـــداد د العـــراقد(اجلمهوريـــة اإلســـالمية)إندونيســـياد إيـــران 
 دلوكســـمبورغ ليختنشـــتايند ليســـوتود لبنـــاند الشـــعبيةد التفيـــاد الدميقراطيـــة الو قري يزســـتاند مجهوريـــة الكويـــتد
 - واليــات) ميكرونيزيـا املكسـيكد موريشــيوسد مالطـاد موريتانيـاد مـايلد دمالــدي  ماليزيـاد مـالويد مد شـقرد

 نيجرييـاد النيجـرد نيكـارا واد نيوزيلنـداد هولنـداد ناميبياد ميامناردموزامبيقد  املغربد منغولياد موناكود د(متحدة
د الربتغـالد قطـرد مجهوريـة كوريـاد يبـنيالفل بـريودال بـارا وايد بنماد فلسطنيد ُعماند باكستاندسلطنة النرويجد 
 صــربياد الســعوديةد العربيــة اململكــة مــارينود ســان مولــدوفاد رومانيــاد روســيا االحتاديــةد روانــداد ســامواد مجهوريــة

 ســورينامد الســوداند إســبانياد ســريالنكاد فريقيــادإ جنــوب الصــومالد ســلوفينياد ســلوفاكياد ســنغافورةدسيشــيلد 
 اليو وسـالفية مقـدونيا د تايالنـدد مجهوريـةطاجيكسـتانسويسراد اجلهورية العربية السوريةد  السويدد نددسوازيال

 اململكـة املتحـدةد العربيـة اإلمـارات توفـالود أو نـداد تركمانسـتاند تركيـاد تـونسد تو ـود دتيمـور ليشـيالسابقةد 
 زامبيــاد فيتنــامد د(البوليفاريــة - مجهوريــة) أوزبكســتاند فنــزويال داألورو ــواي املتحــدةد تنزانيــا املتحــدةد مجهوريــة

 .وزمبابوي
 االحتـــاد يف جـــدد كأعضـــاء وفـــانواتو لوســـياد ســـانت مارشـــالد جـــزر برملانـــات انضـــمت ذلـــكد إىل وباإلضـــافة

 .2278 يناير/  الثاين كانون 7 من اعتبارا   عضويتهم يف االحتاد نافذة حقوق وأصبحت الدويلد الربملاين
 

د (Andean)األنديز  برملان: أمساؤهم التالية الستة املنتسبون األعضاء أيضا   اجلمعية العامة يف وشارك
الكومنول   –املستقلة  الدول رابطة يف األعضاء للدول الربملانية اجلمعية األورويبد الربملان العريبد الربملان

(IPA CIS)الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا برملان د (PARLATINO)الربملانية واجلمعية د 
 (.PABSEC)األسود  البحر منطقة يف االقتصادي للتعاون
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 لأل ذيـة املتحـدة األمـم ومنظمـة املتحـدةد األمم: املتحدة األمم منظومة (7): عن ممثلني آخرون مراقبون ومشل
 املتحــدة األمــم برنــامج د(PMNCH)والطفــل  والوليــد األم صــحة أجــل مــن الشــراكة د(FAO)والزراعــة 
 للطفولـــــــــة املتحــــــــدة األمــــــــم منظمــــــــة د(UNAIDS)البشــــــــرية  املناعــــــــة نقــــــــ  بفــــــــريوس املعــــــــين املشــــــــرتك

(UNICEF)اإلمنـــــائي  املتحـــــدة األمـــــم برنـــــامج د(UNDP)منظمـــــة للمـــــرأةد املتحـــــدة األمـــــم منظمـــــة د 
 مكتـبو  ؛(UNOCHA)اإلنسـانية  الشـؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب د(WHO)العاملية  الصحة
 احلظـــر معاهـــدة ملنظمـــة التحضـــريية اللجنـــة( 2) ؛(UNODC) واجلرميـــة باملخـــدرات املعـــين املتحـــدة األمـــم

 الربملانيـة اجلمعيـة( 4) العربيـة؛ الـدول جامعـة (3) الـدويل؛ والبنـك د(CTBTO) النوويـة للتجـارب الشامل
د االحتـاد الربملـاين اإلفريقـي (JPA)األورويب  واالحتـاد اهلـادئ واحملـيط الكـارييب والبحـر إفريقيـا دول بـني املشرتكة

(APU) د االحتـــــاد الربملـــــاين العـــــريب(AIPU)اةســـــيوية  الربملانيـــــة د اجلمعيـــــة(APA)ـــــة اجلمعيـــــة د  الربملاني
العــــــــريب  والعــــــــامل إفريقيــــــــا واجملــــــــالس املماثلــــــــة يف الشــــــــورى وجملــــــــس الشــــــــيوخد جملــــــــس رابطــــــــة للفرنكوفونيــــــــةد

(ASSECAA)الكـــربى  البحـــريات مبنطقـــة املعـــين الـــدويل املـــؤمتر برملانـــات منتـــدى د(FP-ICGLR) د
 الربملانيـــــة اجلمعيـــــة د(FP-ICGLR) الكـــــربى البحــــريات مبنطقـــــة املعـــــين الــــدويل املـــــؤمتر برملانـــــات ومنتــــدى

تني يكير شـــــــبكة برملانـــــــات األمـــــــ فريقـــــــيداإل الربملـــــــان املغـــــــاريبد االستشـــــــاري اجمللـــــــسد (IAO) لألرثوذكســـــــية
(ParlAmericas) الســــالح ونــــزع النــــووي االنتشــــار عــــدم أجــــل مــــن برملــــانيني د (PNND)اجلمعيــــة د 

 د(OSCE) أوروبـا يف والتعـاون األمـن نظمـةمل الربملانيـة اجلمعيـة د(PAM) املتوسـط األبيض للبحر الربملانية
 وروســــياد يابيالروســــ الحتــــاد الربملانيـــة اجلمعيــــة د(TURKPA) بالرتكيــــة الناطقـــة للبلــــدان الربملانيــــة اجلمعيـــة
 ملكافحــة العــاملي لصــندوقا( 5) ؛(PUIC) اإلســالمي التعــاون منظمــة يف األعضــاء للــدول الربملــاين االحتــاد
 الدوليــــــةد يرباليــــــةللا ؛(WFUNA) املتحــــــدة األمــــــم لرابطــــــات العــــــاملي االحتــــــاد واملالريــــــا؛ الســــــل داإليــــــدز

 الصــليب جلنــة د(DCAF) املســلحة القــوات علــى الدميقراطيــة للرقابــة جنيــ  مركــز (6) الدوليــة؛ االشــرتاكيةو 
 International) االنتخابيـــــــــة واملســــــــاعدة للدميقراطيــــــــة الـــــــــدويل املعهــــــــد د(ICRC) الدوليــــــــة األمحــــــــر

IDEA)األمحر واهلالل األمحر الصليب جلمعيات الدويل واالحتاد د (IFRC.) 
 

 الربملـانيني هـؤالء بـني مـن وكـان. برملانيـا   عضـوا   833 كـان اجلمعيةد حضروا الذين مندوبا   7885 الـــ بني ومن
 (.باملائة 32) امرأة 249و للرئيسد نائبا   66و رئيسا د 81
 مـــن اجلمعيـــة يف املشـــاركني الربملـــانيني مـــن باملائـــة 32 نســـبة كانـــت د2271 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 71 ويف

 أكثـر مـن مكونـا   وفـدا   744 بـني ومـن. األخـرية السنوات يف املسجل املتوسط مع النسبة هذه وتتوافق. النساء
 وفـدا   71 بيـنهم مـن وكـان(. باملائـة 72.5) واحـد جـنس مـن مكون حصـرا   وفدا   78 كان واحدا د برملانيا   من
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مـن عضـو  ا  مكونـ وفـدا   77 املـؤمتر حضر ذلكد إىل وباإلضافة. وفد واحد مكون من النساء فقطو  الذكور من
 .نا ووفد واحد من اإل  ذكورالمن  72: واحد فقط

 مــن متثــيلهم علـى مــنهم 72 عوقــب وفـدا د 29الوفـود املكونــة مــن جـنس واحــد فقــط والبـالغ عــددها  بــني ومـن
 واهلرســكد البوســنة: الــذكور مــن مــنهم تســعة وكــان. التــوايل علــى أكثــر أو مــرات ثــال  فقــط النســاء أو الرجـال

 قطــــرد د(متحــــدة - واليــــات) وميكرونيزيــــا دمالطــــا دلوكســــمبورغ هــــاييد الدميقراطيــــةد الشــــعبية كوريــــا مجهوريــــة
 .اإلنا  من كان - نيكارا وا من - عوقبت الي الوفود وأحد. الصومال سامواد

 
 الطارئ البند اختيار .4
 طــارئ بنــد إلدراج طلبــات مثانيــة تأكيــد مت بأنــ  اجلمعيــة الــرئيس أبلــغ د2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 75 يف
 أو أخــرى اقرتاحــات مــع األصــلية املقرتحــات تلــك مــن العديــد دمــج مت وقــد. أصــال   قــدمت طلبــا   78 أصــل مــن

 .الحقا   سحبها
 اجلمهوريــة الكويــتد بــنغالدشد املتحــدةد العربيــة اإلمــارات إندونيســياد املغــربد وفــود اختــذت التصــويتد وقبــل

 يف ميامنــار يفالروهينغــا  شــعب حالــة بشـأن الفرديــة مقرتحــايم بــدمج قـرارا   وتركيــا الســوداند اإلسـالمية اإليرانيــةد
 التجـارب بشـأن الفرديني بنديهما دمج أيضا   واليابان املكسيك وفدا وقرر. أدناه املبني النحو على د واحد بند

 .واحد بند يف الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية أجريا الي النووية
 

 :يلي كما الثمانية املقرتحات وكانت
 السياسي  احلل دعم خالل من األمن والسلم الدوليني صون يف الفّعال والتزامها الربملانات مشاركة 

 ؛(جيبويت)
 فنزويال يف الوطنية الدستوري وجتاهل اجلمعية النظام الهنيار التصدي يف الدويل الربملاين االحتاد دور 

 ؛(البوليفارية فنزويال مجهورية)
 املتعــددة بوليفيـا دولـة) ومنتظمــة منظمـةد هلجـرةد آمنـةد عــاملي مـن أجــل وضـع اتفـاق املسـاحات تعزيـز 

 ؛(القوميات
 ؛(اهلند) لإلرهاب املتزايد التهديد مواجهة يف الربملانات دور 
 الشعبية كوريا مجهورية أجريا النووية الي التجارب عن النامجة الدوليني واألمن السلم يديدات 

 ؛(واليابان املكسيك) الدميقراطية
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 للسـلم د باعتبارهـا يديـدالروهينغـا علـى العنيفـة واهلجمات االضطهادد اخلطريةد اإلنسانية األزمة إهناء 
 دإندونيســيا داملغــرب) ميامنــار يف وطــنهم إىل واةمنــة املشــروطة  ــري عــوديم وضــمان الــدولينيد واألمــن

 ؛(وتركيا السوداند اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةد الكويت دبنغالدش داملتحدة العربية اإلمارات
 زاء التهديــدات الــي تطــال وظائفــ دالبوليفاريــةد إ فنــزويال مجهوريــة لربملــان الــدويل الربملــاين دعــم االحتــاد 

 ؛(تشيلي) ووجوده سلطات 
 (.ميامنار) راخني والية يف اإلنساين الوضع 

 

 جيبـــويتد تشــيليد د(البوليفاريــة - مجهوريــة) فنــزويال د(القوميــات متعــددة - دولــة) بوليفيــا وفــود ســحبت وقــد
 أعلنـــت حـــني يف دنيالـــدولي واألمـــن الســـلم جلنـــة إىل اقرتاحهـــا ســـتقدم أهنـــا جيبـــويت وذكـــرت. مقرتحايـــا واهلنـــد
 .اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة إىل اقرتاحها ستقدم أهنا بوليفيا

 إىل 65 مــن الصــفحات انظــر) املتبقيــة الثالثــة البنــود علــى األمســاء بنــداء تصــويت إجــراء يف اجلمعيــة وشــرعت
 :أدناه الواردة( 13

 الشعبية كوريا مجهورية أجريا النووية الي التجارب عن النامجة الدوليني واألمن السلم يديدات 
 ؛(واليابان املكسيك) الدميقراطية

 للسـلم د باعتبارهـا يديـدالروهينغـا علـى العنيفـة واهلجمات االضطهادد اخلطريةد اإلنسانية األزمة إهناء 
 إندونيســياد املغــربد) ميامنــار يف وطــنهم إىل واةمنــة املشــروطة  ــري عــوديم وضــمان الــدولينيد واألمــن

 ؛(وتركيا الكويتد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةد السودان بنغالدشد املتحدةد العربية اإلمارات
 (.ميامنار) راخني والية يف اإلنساين الوضع 

 

 الشــعبية كوريــا جلمهوريــة النوويــة التجــارب بشــأن واةخــرالروهينغــا  شــعب وضــع بشــأن املــدمج االقــرتاح وتلقــى
 ولــذلك األصــواتد مــن أكــرب عــددا   الروهينغــا بشــأن املــدمج االقــرتاح وتلقــى. املطلوبــة الثلثــني أ لبيــة الدميقراطيــة

 /.1/البند رقم  بوصف  األعمال جدول وأضي  على اعتمد
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 الدائمة ولجانها الجمعية العامة وقرارات مناقشات . 5

 

البنــد ) األعــراق وبــني األديــان بــني احلــوار خــالل مــن والســالم الثقافيــة التعدديــة تعزيــز بشــأن العامــة املناقشــة( أ)
  /(3/رقم 

 املناقشــة موضــوع د731 اجلمعيــة العامــة الــــ رئيســة بصــفتها د(روســيا االحتاديــة) مــاتفينكو. ف الســيدة عرضــت
 بــني اجلمــع أن وأكــدت. األعــراق وبــني األديــان بــني احلــوار خــالل مــن والســالم الثقافيــة التعدديــة تعزيــز العامــةد
. واملنـتج احلقيقـي الـدويل للتعـاون األسـس يرسي أن ميكن ثقافة لكل املميزة والتقاليد العاملية الدميقراطية املبادئ

 واضـحا   تراجعـا   الدوليـة العالقـات تشـهد عندما اليومد حيوي أمر األعراق وبني األديان بني احلوار أن وأضافت
 .املواجهة عن

 

 تدربملانيـاالالنسـاء  مكتـب ةلرئيسـ الثـاين النائـب د(مانعُ سلطنة ) ةاخلروصي اشئة بنت سعودن السيدة وقدمت
 املتمثـل العـام املوضـوع بشأندريا  جن منظورا د(ناميبيا) وليامز منساه. م السيدة املكتبد ةرئيسالي حلت حمل 

 جــدول يكــون وأن دشــامال   يكــون أن جيــب دحقيقيــا  ليكــون  حــوار أي أن علــى وشــددت. العامــة املناقشــة يف
 اجلماعــات ممثلــي مجيــع علــى وجيــب. اجلندريــة املســاواة أهــداف أحــد األعــراق وبــني األديــان بــني احلــوار أعمــال
 جهـود صـميم يف اجلندريـة املسـاواة وضـع علـى املنـدوبني وشـجعت. املسـاواة مبـدأ يـدعموا أن الدينيـة أو العرقية

 أشـكال مـن شـكل ألي مسـبقني شـرطني كونـاي أن جيـب داملرأة وإشراك املرأة حقوق أنعلى  توأكد السالمد
 .احلوار

 

 التســـام د احلـــوارد أن علـــى الشـــبابد الربملـــانيني منتـــدى جملـــس رئيســـة د(أو نـــدا) أوســـورو. م الســـيدة شـــددت
 الشـباب حي  يتعر . واألديان األعراق بني بالوئام للنهو  أساسية أدواتهي  واملساواة املعرفةد التعاط د

ــــةد املنصــــات خــــالل مــــن خــــاصد بوجــــ  ــــة اإللكرتوني ــــة ويتعرضــــون املتطرفــــةد األيــــديولوجيات مــــن للدعاي  للعزل
 .الشباب جتاهل عدم من والتأكد اخلطر هلذا خاص اهتمام إيالء إىل الربملانيني ودعت. والتطرف

 

 جلنـة وعضـو األقليـات بقضـايا املعنيـة املتحـدة لألمـم السـابقة اخلاصة املقررة نديايد - إيزاك. ر السيدة وألقت
ـــة املتحـــدة األمـــم ـــة أمـــام كلمـــة دالعنصـــري التمييـــز علـــى بالقضـــاء املعني  أن وأبـــرزت. رئـــيس كمتحـــد  اجلمعي
 ولكنهـا فكريـة أو قانونيـة ليسـت ثقافيـةال تعدديـةال وحتقيـق وواقعيـة شـاملة جمتمعات قيام دون حتول الي العوائق

 املســــاواة ضــــمانبو  دواإلدمــــاج التســــام  مســــألة تســـييس بعــــدم الربملــــانيني مجيــــع وطالبــــت. وسياســــية شخصـــية
 الـذكرى يصـادف 2271 عـام أن إىل أيضـا   وأشـارت. اجملتمـع أفراد من فرد لكل داهلوية يف احلق مع والكرامةد
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 عرقيـة أو قوميـة أقليـات إىل املنتمني األشخاص حقوق بشأن املتحدة األمم إلعالن والعشرين اخلامسة السنوية
 الســــابقةد اإلجنــــازات يف للتفكـــري املناســــب الوقـــت يف فريــــدة فرصـــة أتــــاح مـــا وهــــو ولغويـــةد دينيــــة أقليـــات وإىل

 .األقليات حقوق حلماية الدولية املعايري تعزيز مواصلة سبل حتديد إىل تطلعالو 
 

 األديـاند بـنير اللحـو  املسـتقلة لـدولرابطة ا رئيس وعموم روسياد موسكو من كرييل البطريرك قداسة أكد وقد
 البوصـلة إقامـة ميكـن وال. األخالقيـة القـيم أسـاس علـى العدالـة وبنـاء اليوم عامل يف أخالقية بوصلة إجياد ضرورة

 أو إيديولوجيـــة أل ـــرا  اســـتخدامها إســـاءة ميكـــن ال الـــي املشـــرتكة القـــيم خـــالل مـــن إال لإلنســـانية األخالقيـــة
 ومكافحــة الثقــة انعــدام علــى التغلــب املختلفــة التقاليــد ملمثلــي ميكــن األديــاند بــني احلــوار خــالل ومــن. سياســية
 النهـائي اهـدفه أن االعتبـار يف األخـذ مـع همقوانين وضع مهمة متابعة مواصلة على الربملانيني وشجع. التطرف

 .اجملتمع يف واحملبة لعدالةوا دالعليا املثل انتصار هو
 

 بـــني احلـــوار بأمهيـــة والثقافـــةد والعلـــوم للرتبيـــة اإلســـالمية للمنظمـــة العـــام املـــدير التـــوجيريد عثمـــان. أ الســـيد وأقـــر
 عــاملي نظــام إىل احلاجــة علــى شــدد كمــا. واألعــراق الشــعوب بــني الســالم وإرســاء التفــاهم تعزيــز يف الثقافــات

 يتسـم الـذي احلـايل العـاملي السـياق يف ليزدهـر واملساواة العدالةد والدييند الثقايف التنوع احرتام على يقوم جديد
 .والثقافية الدينية قيمها وتشوي  الشعوب حقوق انتهاك التطرفد الصراعاتد بانتشار
 فضــال   رئيســا د 59 مــنهم وطنيــا د برملانــا   778 مــن املشــرعني مــن 724 جمموعــ  مــا العامــة املناقشــة يف وســاهم

 املناقشـة مـن العامـة بالسياسـة املتعلقـة والتوصـيات الرئيسـية الرسـائل وتـرد. مراقبـة منظمـات سـبع عن ممثلني عن
 (.56 الصفحة انظر) بطرسربغ سانت إعالن اخلتاميةد الوثيقة يف العامة

 
 جلنة السلم واألمن الدوليني( ب)

 الســيدة برئاســة 2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 78 و 71 يف جلســتني جلنــة الســلم واألمــن الــدوليني عقــدت
 (.املكسيك) روخاس. ل
 يف الربملـان دورحـول  متتابعـة حلقـاتعقد  خالل من بندين يف اللجنة نظرت أكتوبرد/  األول تشرين 71 يف

 تنفيــذوحــول  داملتحــدة لألمــم التابعــة الســالم حفــ  عمليــات يف املشــاركة الوطنيــة املســلحة القــوات عمــل رصــد
 .اإللكرتونية احلرب بشأن سابق قرار

 

 كوســــيلة الســــالم اســــتدامة بشــــأن للخــــرباء اســــتماع جلســــة اللجنــــة عقــــدت أكتــــوبرد/  األول تشــــرين 78 ويف
 لالحتـــاد 738الـــــ  العامـــة اجلمعيـــة تعتمـــده أن املتوقـــع مـــن كـــان قـــرار موضـــوع وهـــو داملســـتدامة التنميـــة لتحقيـــق
  املتحــدة األمــم مكتــب مــن خــرباء مــن ثالثــة ببيانــات اجللســة وافتتحــت(. سويســرا) جنيــ  يف الــدويل الربملــاين
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 علـــى الدميقراطيـــة للرقابـــة جنيـــ  ومركـــز د(OSCE)أوروبـــا  يف والتعـــاون األمـــن منظمـــة الســـالمد بنـــاء لـــدعم

 مبــن دمتحــدثا   72 جمموعــ  مــا الكلمــة أخــذ اخلــرباءد تــدخالت إىل وباإلضــافة. (DCAF)املســلحة  القــوات
 .واحدة مراقبة منظمة فيهم
 عضــوا   74حضــر و . 2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 71 يف نيالــدولي واألمــن جلنــة الســلم مكتــب اجتمــع وقـد
 واألمـند مالسـل أعمـال جـدول يف اجلاريـة الرئيسـية واملواضـيع الداخليـةد الرتتيبـات ناقشـوا. عضوا   78 أصل من

 .الدويل الربملاين الحتادل 738العامة الــ  لجمعيةل اللجنة عمل وبرنامج
 

ـــة رئـــيس وأبلـــغ ـــي باملناقشـــات املكتـــب أعضـــاء اللجن ـــاء جـــرت ال  اجليوسياســـية اجملموعـــات رؤســـاء اجتمـــاع أثن
 مــناملتوقــع  الكبــري والعــدد اجليوسياســية اجملموعــات بــني الرئاســة تنــاوب ذلــك يف مبــا الدائمــةد اللجــان ورؤســاء
 .2278 مارس/  آذار يف الشوا ر

. ك. ر الســــيد واليـــة الســـتكمال( اهلنــــد) كامبامبـــايت .ب.ه الســـيد اهلـــادئ واحملــــيط آســـيا جمموعـــة واقرتحـــت
( تركيـــا) كـــورت ســـرييتو لو .إ .ل الســـيدة 72+ جمموعـــة واقرتحـــت.  نفســـ البلـــد مـــن املكتـــب عضـــو ســـينغد
 يف االقرتاحـني كـال علـى اللجنـة وافقـت وقـد(. فرنسـا) داريـو. ج السـيدة حمـل لتحـل املكتب يف جديد كعضو

 .2271 أكتوبر/  األول تشرين 71
االســتماع  لســةحــول املناقشــة وج اللجنــة تقريــر د(املكســيك) روخــاس. ل الســيدة الدائمــةد اللجنــة رئــيس وقــدم

 .أكتوبر/  األول تشرين 78 يف املعقودة األخرية جلستها يف اجلمعية إىل( 19 الصفحة انظر)
 عمليــة بشــأن مشــرتكة تفاعليــة جلســة لتنظــيم اللجنــة اخلاصــة بشــؤون األمــم املتحــدة مــع أيضــا   اللجنــة وتعاونــت

 الصــفحات انظــر) 2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 76 يــوم ظهــر بعــد النوويــة األســلحة حلظــر املتحــدة األمــم
92-94.) 

 
 جلنة التنمية املستدامة والتمويل والتجارة( ج)

 برئاســة أكتــوبر/  األول تشــرين 71 و 76 يــومي جلســتيها جلنــة التنميــة املســتدامة والتمويــل والتجــارة عقــدت
 (.مايل) سيزي .أ السيد الرئيسد نائب

 الــذي املنــاخ بتغــري املعــين املتحــدة األمــم مــؤمتر يف الربملــاين لالجتمــاع اخلتاميــة الوثيقــة مشــروع اللجنــة وناقشــت
 الربملـاين االجتمـاع بتنظيم الدويل الربملاين االحتاد ويقوم. 2271 نوفمرب/  الثاين تشرين 72 يف بون يف عقدسيُ 

 الربملــايند لالجتمــاع املشــاركة املقــررة د(أملانيــا) نهــو . ب الســيدة وعرضــت. وأملانيــا فيجــي برملــاين مــع بالتعــاون
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. بفيجــي اخلتاميــة الوثيقــة مشــروع هبــا يتعلــق الــي الكيفيــة عــن( فيجــي) أوســامات. ج الســيد وحتــد  الوثيقــةد
 أفريتشــينكوفا. أ الســيدة قــدمتنفســ   اجلــزء وخــالل. الربملــاين االجتمــاع إىل وتقــدم اللجنــة تعليقــات وســتدمج

 ".والتقاضي املناخ تغري تتشريعا يف العاملية االجتاهات" بعنوان دراسة لالقتصاد لندن كلية من
 

 امــةداملســتد التنميــة أهــداف تنفيــذ يف اخلــاص القطــاع إشــراك وهــو التــايلد البنــد موضــوع أيضــا   اللجنــة وناقشــت
 .ك والسـيد( بلجيكـا)  ريفـروي.أ السـيد املشـاركان املقـرران املوضـوع وعـر . املتجـددة الطاقـةخاصة يف جمـال 

 املناقشــةد هنايــة ويف(. إيرينــا) املتجــددة للطاقــة الدوليــة الوكالــة مــن ويتمــان. أ الســيد وكــذلك د(فيتنــام) دونــغ. أ
 .القرار مشروع يف اللجنة مسامهة هبا ستدرج الي الكيفية عن أولية فكرة املشاركان املقرران قدم

 وعرضـت". الصـحية املعـايري أعلـى لتحقيـق والبحـ  العلم استخدام" بعنوان نقاش حلقة أيضا   اللجنة وعقدت
 .السياسية الساحة على العلمية األدلة منزلة حول مناقشة وأثارت املوضوع املشهورين اخلرباء من جلنة

 

 جملموعـــة( كـــوادوراإل ) ســـوليز. د والســـيدة فريقيـــةاإل للمجموعـــة( اجلزائـــر) جـــالب .م الســـيد اللجنـــة وانتخبـــت
 .اللجنة مكتب يف القائمة الشوا ر مللء الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا

 الـدويل الربملـاين لالحتـاد 738 عامـة الــــال اجلمعية يف اللجنة دورات بتكريس املكتب اقرتاح على اللجنة ووافقت
 .القرار لصيا ة

 جلسـتها يف اجلمعيـة إىل( 19 الصـفحة انظـر) اللجنـة تقريـرد (مـايل)  يسـيز . أ السـيد اللجنـة رئيس نائب وقدم
 .أكتوبر/  األول تشرين 78 يف تعقد الي األخرية

 
 جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان( د)

 السـيدة رئيسـة اللجنـةد برئاسة د2271 أكتوبر/  األول تشرين 71 و 76 و 75 يف جلسايا اللجنة عقدت
 (.بوتسوانا) تشريليتسو. ب

 بشــأن العــاملي لإلعــالن العشــرين الســنوية الــذكرى: تنوعنــا مشــاركة" املعنــون القــرار مشــروع يف اللجنــة ونظــرت
 .إ والســيد د(هولنــدا) شــرييفر.ن والســيد د(اهلنــد) ديــ  .س الســيدة املقــررون املشــاركوند وعــر ". الدميقراطيــة
 .القرار مشروع( روسيا االحتادية) أوماخانوف

 دولـة) بوليفيـا البحريند أرمينياد) برملانا   75 قدمها تعديال   92 يف اللجنة نظرت القرارد مشروع يف النظر وعند
إيطاليــــاد  د(اإلســــالمية اجلمهوريــــة) إيــــران إندونيســــياد أملانيــــاد فرنســــاد الصــــنيد كنــــداد د(القوميــــات املتعــــددة -

 ثالثــة تربملانيــاالالنســاء  منتـدى واقــرتح(. وفيتنــام املتحـدةد العربيــة اإلمــارات جنـوب إفريقيــاد الســويدد سويسـراد
 .تعديالت
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 يف باإلمجــاع املشـاركني املقــررين توصـية علـى بنــاء شـفويا   األخـرى املعدلــة بصـيغت  املـنق د القــرار مشـروع واعتمـد
 .اللجنة عقديا الي اخلتامية اجللسة
 املعقــودة العامــة جلســتها يف العامــة اجلمعيــة إىل( روســيا االحتاديــة) أوماخــانوف .إ الســيد القــرار مشــروع وقــدم
 (.62 الصفحة انظر) باإلمجاع واعتمد أكتوبر/  األول تشرين 78 يوم ظهر بعد

 اللجنـــة عمـــل بربنـــامج املتعلقـــة املقرتحـــات يف ونظـــر. أكتـــوبر/  األول تشـــرين 76 يف اللجنـــة مكتـــب واجتمـــع
 ن بعـداومقرتحـ د(املغـربمـن ) النهـائي املوعـد قبـل اقـرتاح قُـّدم للجنةد املقبل القرار مبوضوع يتعلق وفيما. املقبل
 (.القوميات املتعددة بوليفيا دولة واةخر من السورية العربية اجلمهورية من أحدمها) ذلك
 أيــدت التصــويتد وبعــد. وســورية املغــرب اقرتاحــا ومهــا فيهمــاد للنظــر اللجنــة إىل اقرتاحــني تقــدم املكتــب وقــرر

 ضــوء يف اهلجــرة شــؤون وإدارة اهلجــرة بشــأن الــدويل الربملــاين التعــاون تعزيــز املغــربد اقرتحــ  الــذي البنــد اللجنــة
 القــرار بشــأن حتضــريية مناقشــة وســتجري. والقانونيــة داملنظمــة داةمنــة اهلجــرة أجــل مــن العــاملي االتفــاق اعتمــاد
ـــ  اجلمعيــة يف املقبــل  القــرار علــى األخــرية اللمســات وضــع وســيجري. 2278 مــارس/  آذار يف 738العامــة الـ

 .2278 أكتوبر/  األول تشرين يف 739اجلمعية العامة الـــ  يف
 

 أحـد املغـريب الربملـان يعـني أن وقـررت. التـايل القـرار مـن أجـل البنـد هـذا علـى ذلـك بعـد العامة اجلمعية ووافقت
 مقــرر لتحديــد اجليوسياســية اجملموعــات مــع التشــاور الــدويل الربملــاين االحتــاد رئــيس إىل وطلبــت. القــرار مقــرري

 .ثان  
ـــة ونظـــرت ـــ  اقـــرتاح يف أيضـــا   اللجن ــــ  يف نقـــاش حلقـــة لعقـــد بلجيكـــا قدمت ـــة العامـــة الـ  دور" بعنـــوان738اجلمعي

 اإلنســــان حقــــوق ووضــــمان احــــرتام اجلندريــــةد واهلويــــة اجلنســــية امليــــول علــــى القــــائم التمييــــز إهنــــاء يف الربملانـــات
 وعلــى. ("LGBTI)اجلنســانية  اهلويــة ومغــايري اجلنســي امليــل ومزدوجــي اجلنســية امليــول ومزدوجــي للمثليــني

 إىل االقـرتاح تقـدم املكتـب أعضـاء أ لبيـة قـررت فقـد الفكـرةد هـذه عارضوا املكتب أعضاء بعض أن من الر م
 .أكتوبر/  األول تشرين 71 يف املعقودة جلستها يف باإلمجاع علي  وافقت الي اللجنةد

 لالحتـاد التـابع بالصـحة املعـين االستشـاري الفريـق قـدمها وثيقـة أيضـا   اللجنـة أيـدت املكتـبد توصـية علـى وبنـاء
 احلصــول بشــأن 2272 لعــام الــدويل الربملــاين االحتــاد قــرار وإجــراءات متابعــة اســتعرا " بعنــوان الــدويل الربملــاين

 ."والطفل املرأة صحة تواج  الي الرئيسية للتحديات التصدي يف الربملانات دور: أساسي كحق الصحة على
 

 .يف املكتب أوراسيا جمموعة لتمثيل( أرمينيا) إيسايان. س السيدة اللجنة وانتخبت
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 تشــرين 78 يف املعقــودة األخــرية جلســتها العامــة يف اجلمعيــة علــى القــرارات هــذه الدائمــة اللجنــة رئــيس وعــر 
 اجلمهوريـــة بـــنند اجلزائـــرد) وفـــود عـــدة وأبـــدت. اللجنـــة بتقريـــر علمـــا   العامـــة وأخـــذت اجلمعيـــة أكتـــوبرد/  األول

 حلقـــة لعقـــد املقـــرتح املوضـــوع علـــى واعرتاضـــات حتفظـــات( والســـودان الصـــومالد األردند اإلســـالمية اإليرانيـــةد
 رفضـا   االقـرتاح فريقيـةداإل اجملموعـة عـن بالنيابـة أو نـدا ووفـد العربيـةد اجملموعة باسم املغربد وفد ورفض. نقاش
 النظــر ملواصــلة اللجنــة إىل االقــرتاح اجلمعيــة رئــيس أحــال املســألةد هــذه بشــأن املتعارضــة اةراء ضــوء ويف. قويــا  
 .في 

 برملـــانيني بوصـــفهم مــدعووند أهنـــم إىل اجلمعيــة إىل املنـــدوبني مجيــع انتبـــاه الــدويل الربملـــاين االحتــاد ولفــت رئـــيس
 هـــذه تعقيـــد أو صــعوبة مـــدى عـــن النظــر بصـــرف اهلامـــةد املســائل مجيـــع ومناقشـــة دراســة إىل للشـــعبد وممثلــني
 خدمــة يف املتبــادلد واالحـرتام التفــاهم مــن جـو يف املناقشــات مجيــع إجـراء ينبغــي أنــ  أخـرى مــرة وأكــد. املسـائل
 .الظروف من ظرف أي يف مع  التسام  ينبغي ال الكراهية خطاب وأن البشرد مجيع كرامة

 
 اللجنة اخلاصة بشؤون األمم املتحدة( ه)

 تفـاعليني نقاشـني مـنالـي تكونـت و . 2271 أكتـوبر/  األول تشرين 75 يف الرئيسية جلستها اللجنة عقدت
 (.السويد) فسانأ .أ السيد اللجنة رئيس أدارمها

 

 العشــرين الســنوات مــدى علــى املتحــدة واألمــم الــدويل الربملــاين االحتــاد بــني العالقــة األوىل املناقشــة واستعرضــت
 أخــرىد أمــور بــني ومــن. املتحــدة األمــم لعمــل" الربملــاين للبعــد" األصــلية الرؤيــة حتقيــق مــدى توقيّمــ املاضــيةد

 بشــأن 2278 مــايو/  أيــار يف هوتعتمــد املتحــدة لألمــم العامــة اجلمعيــة ستناقشــ  جديــد قــرار إىل االنتبــاه لفتــت
. أ. وتشـــكل الفريــــق مـــن الســــفري. الـــدويل الربملــــاين واالحتـــاد دالوطنيــــة الربملانـــات داملتحـــدة األمــــم بـــني التفاعـــل
 د(كنـدا) داوسـون. د والسـيد رئيسـيد مقدم بصفت  د(ين الدويلاالحتاد الربملا) اخلارجية العالقات مدير فيليبد

 .كمناقش
 

 وكــان. اليــوم الــدويل احلكــم نظــام يف املتحــدة لألمــم العامــة اجلمعيــة أمهيــة مســألة علــى الثانيــة املناقشــة وركــزت
ــــز األخــــرية اإلصــــالحات أن هــــو باملناقشــــة اإلحســــاس ــــة لتعزي  االجتــــاه يف تســــري املتحــــدة لألمــــم العامــــة اجلمعي
 األطــراف املتعــدد للنظــام كمحــور فعاليــة أكثــر اهليئــة هــذه جلعــل طويــل طريــق أمامهــا يــزال ال ولكــن الصــحي د

 لألمـم العامـة للجمعيـة هيئـة املـوظفني لرئيسـني رئـيس د(الدامنرك) كريستنسن. ت. وضم الفريق السفري. احلايل
 . املشاركني مبداخالت من مثانية وأدىل. كمناقش د(هنغاريا) بارتوس. م والسيدة رئيسيد مقدمك املتحدةد
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. أ والسـيدة د(املكسـيك)  ـونزاليس أورتيز .ج السيدة عضوية كل من بتعليق املكتب توصية اللجنة واعتمدت
 يف( تو ـو) زونفيـد - د بـان .د .أ السـيدة اللجنـة وانتخبت. 2.72 القاعدة مبوجبد (كازاخستان) بيمندينا
 . املكتب

 األعضـاء واسـتعر . أكتـوبر/  األول تشرين 75 يف اللجنة اخلاصة بشؤون األمم املتحدة مكتب اجتمع كما
. املختلفــة وكيانايــا املتحــدة األمــم مــع بالتعــاون أو املتحــدة األمــم يف الــدويل الربملــاين لالحتــاد األخــرية األنشــطة

 للمنتــدى للتحضــري 2278 آذار/  مــارس يف 738لعامــة الــــ ا اجلمعيــة يف اللجنــة دورة تكــريس املكتــب وقــرر
 . املستدامة بالتنمية املعين املتحدة لألمم املستوى الرفيع السياسي

 جلسـة آخـر يف اجلمعيـة إىل( 88 الصـفحة انظـر) اللجنـة تقريـر( السـويد) أفسـان. أ السـيد اللجنـة رئـيس وقدم
 .أكتوبر/  األول تشرين 78 يفوالي انعقدت  هلا

 

 الطارئ البند مناقشة( و)
 واألمــن للســلم د باعتبارهــا يديــدالروهينغــا علــى العنيفــة واهلجمــات االضــطهادد اخلطــريةد اإلنســانية األزمــة إهنـاء

 (/1/البند رقم ) ميامنار يف وطنهم إىل واةمنة املشروطة  ري عوديم وضمان الدولينيد
. م برئاسـة السـيدة 2271 أكتـوبر/  األول تشـرين 76 اإلثنـني يـوم صـباح الطارئ البند بشأن املناقشة وجرت
 إيــران إندونيســياد اهلنــدد كنــداد بــنغالدشد :مــن وهــم دمتحــدثا   عشــر اثنــا وتكلــم. فنلنــدا برملــان رئيســة لــوهيالد

 .وأوزبكستان املتحدةد اململكة أو نداد تركياد السوداند املغربد ماليزياد د(اإلسالمية اجلمهورية)
 إىل فـــروا الـــذينالروهينغـــا  مـــن اةالف مئـــات مشلـــت الـــي املقلقـــة احلالـــة عـــن معلومـــات إىل املشـــاركون واســـتمع
 داخليـا   مشـردين ظلـوا الـذين الروهينغـا من اةالف عشرات عن فضال   د2271 أ سطس/  آب منذ بنغالدش

 .احليوية اإلنسانية املساعدات على احلصول دون ميامنار داخل
 

 املنظمـات ومـن  اإلنسـان حقـوق محايـة إىل ميامنـار حكومـة ودعـوا العنـ د دقـوةوب داملنـدوبني من العديد وأدان
ـــة اإلنســـانية ـــاطق إىل الوصـــول إمكاني ـــتهم  آخـــرون منـــدوبون وأضـــاف. املتضـــررة املن  الـــذي العرقـــي للتطهـــريإدان

نســيةد اجل ُحرمــوا مــن مــنهم ن الكثــريوحيــ  إ دالروهينغــا لشــعب الشــديد قلقهــم عــن وأعربــوا ميامنــار يف حــد 
 يف املشـــاركون وأكــد. األساســية اخلـــدمات علــى احلصــول إمكانيـــة ومــن األساســية حقـــوقهم مــن حرمــوابالتــايل 
 شــعب معانــاة مــن للتخفيــ  ســريعة إجــراءات الــدويل اجملتمــع يتخــذ أن إىل املاســة احلاجــة جديــد مــن املناقشــة
 وزيــادة وطــنهم إىل الروهينغــا لالجئــني اةمنــة العــودة تيســري ضــرورة علــى املشــاركني مــن العديــد وشــدد. الروهينغــا

 .املسألة هذه بشأن الدويل الوعي
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 إىل بقـــوة دعـــت الـــدويلد الربملـــاين لـــدى االحتـــاد جلنـــة حقـــوق اإلنســـان للربملـــانيني أن إىل املنـــدوبني أحـــد وأشـــار
 للـبالد الفعلـي الـزعيم لصـمت أسـفها عـن وأعربت. عديدة لسنوات ميامنار يف السياسيني السجناء عن اإلفراج
 جــلأ مــن واحــد بصــوت التحــد  اىل الربملانــات خــرآ برملــاين ودعــا. املســألة هــذه بشــأن التحــد  علــى وحثتهـا
 عــام هــو 2271 عــام أن إىل مشــريا   احلــوارد أمهيــة علــى املنــدوبني أحــد وشــدد. الروهينغــا شــعب معانــاة وقــ 
 .األعراق وبني األديان بني احلوار تعزيز على األعضاء الربملانات وح  أوزبكستاند يف الشعب مع احلوار

 وإيـران دكنـدا دبـنن دشبـنغالد دأسـرتاليا مـن ممثلـني مـن تتـأل  صيا ة جلنة إىل ارئالط بندال اجلمعية أحالت مث
 (.البوليفارية - مجهورية) وفنزويال دالسودان دسلوفينيا داملغرب داملكسيك د(اإلسالمية مهوريةاجل)
 
 الطارئ بالبند املتعلق القرار اعتماد( ز)

اةراء  بتوافـــق القـــرار للجمعيـــة العامـــة اجللســـة اعتمـــدت د2271 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 71 يـــوم ظهـــر بعـــد
 حتفظــ  عــن الصــني وفــد أعــرب بينمــا بأكملــ  القــرار ميامنــار وفــد رفــض اعتمــادهد وبعــد. (14 الصــفحة انظــر)

 .القرار من أجزاء على
 

 الجلسة الختامية .6
 رئــيس وأشــار. اخلتاميــة جللســتها العامــة اجلمعيــة اجتمعــت د2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 78 يــوم مســاء يف

 العـام املوضـوع بشـأن السابقةد األيام مدى على جرت الي واملوضوعية الغنية العامة املناقشة إىل العامة اجلمعية
 املـداوالت إثـراء مت وقـد. األعـراق وبـني األديـان بـني احلوار خالل من والسالم الثقافية التعددية تعزيز يف املتمثل

 ملوسـكو كرييـل البطريـرك وبقداسـة األقليـاتد بقضـايا املعـين املتحـدة لألمم السابق اخلاص املقرر من مبسامهات
 (.ISESCO) والثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية للمنظمة العام واملدير وعموم روسياد

 

 اسـتحوذ الـذي بطرسـربغد سـانت وإعـالن العامـةد املناقشـة لنتـائج عاما   عرضا  ( كندا) ماكغيني. د السيد وقدم
. واألديــان األعــراق بــني احلــوار لتحســني وتعزيــز الربملــاين للعمــل امللموســة الســبل وحــدد الرئيســية الرســائل علــى

 مؤسســات الربملانــات تكــون أن ضــمان القانونيــةد واألطــر املعياريــة العمليــات لتعزيــز تــدابري الســبل هــذه ومشلــت
 أجـل مـن االجتمـاعي احلـوار تعزيـز والديند بالثقافة املتعلقة اإلنسان حقوق انتهاكات منع وفعاليةد متثيال   أكثر

 اةخـــريند مـــع التعامـــل مهـــارات وحتســـن املدنيـــة الرتبيـــة تعزيـــز دللجميـــع والشـــاملة الثقافـــات املتعـــددة اجملتمعـــات
 تنفيــذ ورصــد التوصــيات تلــك لتنفيــذ الربملانــات بــ  تعهــدت الــذي االلتــزام علــى وشــدد. الــدويل التعــاون وتعزيــز
 .بطرسربغ سانت إعالن
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 واليتـــ  املنتهيــة الــدويل الربملـــاين االحتــاد لــرئيس االســتثنائية باخلدمـــة الــدويل الربملــاين لالحتـــاد العــام األمــني وأشــاد
 مـــن كبـــريا   قـــدرا   ولـــدت قـــد الكلـــل تعـــرف ال الـــي وطاقتـــ  وتفانيـــ  الـــرئيس حكمـــة إن. شـــودريت صـــابر الســـيد

 أثنـاء هلـا حصـر ال الـي املـداخالت يف لـوح  كمـاو  الـدويلد الربملـاين الحتادإىل ا بالنسبة واملكانة البارزة االحرتام
 مــن  واألمانــةد األعضــاء والربملانــات الــدويل الربملــاين االحتــاد وباســم. ســيفتقده اجلميــع بــدون اســتثناء اجلمعيــة؛

 الســيد بــأن اقتناعــ  عــن وأعــرب الــدويلد الربملــاين لالحتــاد الفخــري الــرئيس لقــب شــودريت الســيداألمــني العــام 
 مجيـــع علـــى مّمـــوعُ  "كلماتـــ  يف" ا  منشـــور  أيضـــا   وأعـــد. املنظمـــة أعمـــال يف بنشـــا  املشـــاركة سيواصـــل شـــودريت

 فـرتة خـالل الـدويل الربملـاين االحتاد رئيس هبا أدىل الي والبيانات تنسى ال الي األفكار على استحوذ األعضاءد
 اسـتمرت الـي واليتـ  فـرتة خالل لقيادت  كرمزمطرقة   واليت  املنتهية رئيسال بتسليم العام األمني قام كما. واليت 
 .سنوات ثال 

 

 التقــدير وكلمــات الطيبــة متنيــايم علــى االحتــاد أعضــاء ومجيــع العــام األمــني الــدويل الربملــاين االحتــاد رئــيس وشــكر
 علــى اةن وهــو الوطنيــةد للربملانــات العامليــة للمنظمــة كــرئيس يعمــل أن لــ  الشــرف دواعــي مــن وكــان. الرقيقــة

 إجنـازات حتقيـق أمكـن وقـد. بـ  االضـطالع مت الـذي اجليـد العمل ملواصلة اجلديد لتسليم الراية للرئيس استعداد
 وقــد. األعضــاء والربملانــات الــدويل الربملــاين االحتــاد وأمانــة الــرئيس بــني والثقــة الشــراكة بفضــل املاضــية الســنوات
 دورا   تــؤدي برملانيــة ودبلوماســية الــدويلد الربملــاين االحتــاد مــن حتقيــق زيــادة كبــرية يف عضــوية اجلهــود هــذه مكنــت
 مشـــاركة مثـــل جمـــاالت يف اختاذهـــا ينبغـــي الـــي اهلامـــة اجلديـــدة واملبـــادرات والدميقراطيـــةد الســـالم خدمـــة يف أكــرب

 إلغـاء د(الـدويل الربملـاين لالحتـاد خضـراء مجعيـة أول تنظـيم ذلـك يف مبـا) املنـاخ تغـري املسـتدامةد التنمية الشبابد
 االحتـاد قـوة هو التنوع أن على الرئيس وشدد. العني  التطرف ومكافحة اإلرهابد مكافحة النوويةد األسلحة
 االحتــاد أعلنــ  مــا وممارســة لسياســيةرأب االنقســامات ا لألعضــاء أتــاح الــذي" الــرتابط" وكــذلك الــدويلد الربملــاين
 مجيـع يشـكر أن يف ر بتـ  عـن وأعـرب ومسـتقبل د االحتاد إمكانات يف الكبرية ثقت  عن وأعرب. الدويل الربملاين

 .ودعمهم ثقتهم على الدويل الربملاين االحتاد وأمانة األعضاء الربملانات
 

 املمتــاز والتنظـيم احلـارة الضـيافة عـن فضـال   للجمعيـةد املوضـوعية بالنتـائج اجليوسياسـية اجملموعـات ممثلـو ورحـب
 .أ الســـيد اإلفريقيـــةد اجملموعـــة باســـم( أو نـــدا) كاداجـــا. ر الســـيدة. )كمضـــي  قدمتـــ  روســـيا االحتاديـــة الـــذي
 اهلــادئد واحملــيط آســيا جمموعــة باســم( إندونيســيا) أنغــريين. أ الســيدة العربيــةد اجملموعــة باســم( املغــرب) أومــري
 ( الربتغال) باشيكو. د الكارييبد السيد البحر ومنطقة الالتينية أمريكا باسم جمموعة( اإلكوادور) لوريت السيد
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 التقــدير كلمــات واجلميــع قـدم . أوراســيا جمموعـة باســم( أرمينيــا) أتشـيميان .ك د والســيدة72+ جمموعــة باسـم
 .للغاية الناجحة الدويل الربملاين االحتاد جلمعية والتهانئ احلارة

 

 اجلمعيـــة االحتـــاديد اجمللـــس ورئيســـة اجلمعيـــة رئيســـة مـــاتفينكود. ف الســـيدة قـــدمت اخلتاميـــةد مالحظايـــا ويف
 الربملـــاين لالحتـــاد جـــدا   وموضـــوعية ناجحـــة مجعيـــة شـــك بـــال كـــان عمـــا عامـــة حملـــة االحتاديـــة لروســـيا االحتاديـــةد

 إىل املنــدوبني ودعـت الوطنيـة الربملانـات مـن الكبـري العـدد هلــذا النشـطة للمشـاركة تقـديرها عـن وأعربـت. الـدويل
 الــدعم مــوظفي دالــدويل الربملــاين االحتــاد أمانــة وشــكرت. معــا   اختــذوها الــي قــراراتوامل للقــرارات النشــطة املتابعــة

ستســــجل  بطرســــربغ ســــانت مجعيــــة أن املؤكــــد ومــــن. ودعمهــــم الــــدؤوب عملهــــم علــــى ينالعديــــد واملتطــــوعني
 الربملـاين احلـوار إىل ونتطلـع. لإلعجـاب واملثـري الطويـل الـدويل الربملـاين االحتـاد تـاري  يفباعتبارها فصال  متوهجـا  

 .الدويل الربملاين لالحتاد 731 عامة الـــال اجلمعية اختتام أعلنتو  املستقبلد يف والتعاون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 الحاكم للمجلس 107 الدورة
 
 الدولي البرلماني االتحاد رئيس انتخاب . 7

 التصـويت مـن واحـدة جولـة عقب أكتوبرد/  األول تشرين 78 يف املعقودة جلست  يف احلاكمد اجمللس انتخب
 تشـرين يف تنتهـي سـنوات ثـال  لفـرتة لـ  رئيسـا  ( املكسـيك) بـارون كويفـاس  ـابرييال السـيدة السريد باالقرتاع

 .2222أكتوبر /  األول
 
 الدولي البرلماني االتحاد عضوية . 1

لربملانـات كـل  االنضـمام طلبات على أكتوبرد/  األول تشرين 75 يف املعقودة جلست  يف احلاكمد اجمللس وافق
 ينــاير/  الثــاين كــانون 7 مــن اعتبــارا   فــانواتو عضــوية ســريان بــدء مــع وفــانواتود أوزبكســتاند تركمانســتاند :مــن

 مـــن االنضـــمام الـــواردة املوافقـــة لطلبـــاتمـــن   أكتـــوبرد/  األول تشـــرين 78 يف املعقـــودة اجللســـة ويف. 2278
 اعتبـارا   النفـاذ حيـز سـتدخل عضـويتهم حقـوق أن مفهومـا   يكـون أن علـى دلوسـيا وسـانت مارشـال جزر برملاين

 برملانـــا   718 إىل الــدويل الربملـــاين االحتــاد عضـــوية ازدادت فقــد بالتـــايلد. 2278 ينــاير/  الثـــاين كــانون 7 مــن
 للتعـاون الربملانيـة اجلمعيـة املقـدم مـن املنتسـب العضو مركز على احلصول طلب على أيضا   اجمللس ووافق. وطنيا  

 (.PABSEC) األسود البحر منطقة يف االقتصادي
 

 فيمــا التنفيذيــة اللجنــة صــا تها الــي الصــلة ذات التوصــيات وأيــدّ  معينــةد برملانــات بوضــع علمــا   اجمللــس حــيطوأُ 
 إىل وعهــد الربملانيــةد بالدبلوماســية معــين املســتوى رفيــع فريــق إنشــاء اقــرتاح علــى أيضــا   ووافــق. منهــا بكــل يتعلــق
 فيــ  النظــر التنفيذيــة اللجنــة تواصــل لكــي واختصاصــات د تشــكيل  ذلــك يف مبــا عملــ د طرائــق الســتكمال األمانــة

 .املقبلة الدورة يف
 

ـــة اللجنـــة توصـــية اجمللـــس وأيـــدّ  ـــة يف جديـــد هنـــج باتبـــاع التنفيذي  أعضـــاء قبـــل مـــن الســـنوية التقـــارير تقـــدم عملي
 لتبـــادل التنـــاوب أســـاس علـــى جيوسياســـية جمموعـــة كـــل مـــن الربملانـــات مـــن عـــدد اختيـــار يـــتم حيـــ  االحتـــادد
 الــذين املتخلفــني األعضــاء عضــوية علــى اإلبقــاء طرائــق يســتعر  أن العــام األمــني إىل أيضــا   وطلــب. اخلــربات
 علــى  ريهــا مــن الظــروف املخففــة أو طبيعيــةد كـوار  أو سياســيةد اضــطرابات أو ماليــةد صــعوبات مــن يعـانون
 .للمجلس املقبلة الدورة يف مفصلة مقرتحات العام األمني وسيقدم. حدة على حالة كل أساس
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 الدولي البرلماني لالتحاد المالي الوضع . 3
 وقائمـــة د2271 ويوليـــ/  متـــوز 37 يف الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد املـــايل الوضـــع عـــن تقريـــرا   احلـــاكم اجمللـــس تلقـــى
( الـــيمن) واحـــد عضـــو كـــان د2271 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 73 وحـــىت. املســـددة  ـــري باالشـــرتاكات حمّدثـــة
( وهنـــدوراس  امبيــا) عضـــوان وتعــر . التصـــويت علــى لعقوبـــات خاضــعا   وكـــان كــاملتنيد ســـنتني عــن متــأخرا  
 هـــذينعضـــوية  بتعليـــق التنفيذيـــة اللجنـــة تـــوص   ومل. أكثـــر أو ســـنوات ثـــال  مـــديا متـــأخرات بســـبب للتعليـــق

 تلـك اجمللـس وأيـدّ . بقـاء علـى عضـويتهماواإل املسـتحقة املتـأخرات لتحصـيل جاريـة اجلهود أن حي  العضويند
 املناســب الوقــت يف اشــرتاكايا تســديد علــى أعضــائها تشــجيع علــى اجليوسياســية اجملموعــات وحــ ّ  دالتوصــية
 .متأخراتلل املؤسفة احلالة لتجنب

 األول للنصـ  احملـدد اهلـدف مـن قريبـة كانـت ونفقات  الدويل الربملاين االحتاد إيرادات بأن علما   اجمللس طوأحي
 .العام هناية حىت اإلمجالية وازنةامل ضمن تظل أن املتوقع ومن السنةد من
 
 1071 لعام والموازنة البرنامج مشروع . 4

 اللجنـــة رئـــيس د(فرنســـا) بيتشـــيا ديـــل. ر الســـيد والحـــ . 2278 لعـــام املقرتحـــة املوحـــدة ةاملوزانـــ اجمللـــس تلقـــى
. املاليـة الشـرو   جمـال يف الـدويل الربملـاين االحتـاد اسرتاتيجية عن بدقة تعرب املقرتحة ةاملوزان أن دللتمويل الفرعية
. الشــفافية معــايري ألعلــى ووفقــا   للتمويــل الفرعيــة اللجنــة إشــراف حتــت أعــدت قــد املقرتحــة ةاملوزانــ أن وأوضــ 
 املقـــررة االشـــرتاكات يف االخنفـــا  مـــن ســـنوات عـــدة بعـــد أدخلـــتد املقرتحـــة املوزايـــة أن علـــى الضـــوء وســـلط

 الزيـادات لـبعض لالسـتجابة املسـامهات يف باملائـة 2 قـدرها زيـادة د2276 عـام إىل 2272 عـام من لألعضاء
. العامـل املـال رأس صـندوق احتياطيـات إىل اللجـوء تتطلـب وال متوازنـة ةاملوزانـ أن وأكـد. العاديـة التكالي  يف

كـال اجلمعيتـني  عقـد خـالل مـن وفـورات حتقيـق الضـروري من كان دةاملوزان بني التوازن حتقيق أجل من أن   ري
 االحتـــاد أنشـــطة مـــن كاملـــة جمموعـــة علـــى احلفـــا  ســـيتم نفســـ د الوقـــت ويف. 2278 عـــام خـــالل جنيـــ  يف

 .الدويل الربملاين
 

 الربملــايند والــذي التضــامن لصــندوق الســخي تربعــ  علــى الربيطــاين الربملــان للتمويــل الفرعيــة اللجنــة رئــيس شــكر
 زيــادات حتقيــق الصــعب مــن أنــ  أيضــا   وأوضــ . 731العامــة الــــ  اجلمعيــة حبضــور فــانواتو برملــان يف لعضــو مســ 

 وأشــار. املــوازنتني املقبلتــني عمليــي خــالل مســتقرة تظــل أن ينبغــي املســامهات نظــرا  إىل أن املوازنــة مســتقبال   يف
 هنـاك وسـتكون د2222 عـام يف لرؤساء الربملانات املقبل العاملي املؤمتر يعقد أن املقرر من أن  إىل العام األمني
 .2279 عام يف التحضريية وأعمال  للمؤمتر إضافية أموال إىل حاجة
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 جتديــد ســيجري مــا وســرعان. خارجيــة مصــادر مــن التربعــات لتعبئــة املبذولــة بــاجلهود اجمللــس العــام األمــني وأبلــغ
 بــرامج دعــم تكــالي  يف املســامهة يف هامــة التربعــات صــناديقكانــت و . األجــل الطويــل للتمويــل اتفاقــات عــدة

 .الدويل الربملاين االحتاد
 املعتمـدة وازنـةامل وترد. سويسري فرنك 75 817 222 البالغة 2278 عام وازنةم على احلاكم لساجمل ووافق

 .728 – 98ات الصفح يف 2278 لعام االشرتاكات وجدول
 
 المتحدة األمم منظومة مع التعاون . 5

/  نيسـان يف السـابقة اجلمعيـة انعقـاد منـذ املتحـدة األمـم مـع بالتعاون املنفذة األنشطة بقائمة علما   اجمللس أخذ
 رفيـــع استشـــاري فريـــق إنشـــاء علـــى ووافـــق(. 729 الصـــفحة يف الكاملـــة القائمـــة انظـــر) دكـــا يف 2271 أبريـــل

. عملــ  لطرائــق النهائيــة الصــيغة بوضــع أعضــائ  إىل وعهــد العنيــ د والتطــرف اإلرهــاب مبكافحــة معــين املســتوى
 واجليوسياسـي اجلنـدري التـوازن ضـمان إىل العـامد األمـني مـع بالتشـاور الـدويلد الربملـاين االحتـاد رئـيس وسيسعى

 .تكوين  يف
 بـني مشـرتك رئيسـي منشـور وهـو الثـايند العـاملي الربملاين التقرير العام واألمني الدويل الربملاين االحتاد رئيس أطلق

. أكتـــوبر/  األول تشـــرين 78 يف احلـــاكم اجمللـــس يف اإلمنـــائيد املتحـــدة األمـــم وبرنـــامج الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد
 .احلكومة ملساءلة الربملان وسلطة الربملانية الرقابة على التقرير ويركز

 
 1017-1071 عن الفترة الدولي البرلماني االتحاد استراتيجية تنفيذ . 6

 لتعزيـــز املقرتحــة الطرائــق وأيــدّ  االســرتاتيجيةد تنفيــذ إىل الراميــة األخــرية األنشــطة عــن بتقريــر علمــا   أخــذ اجمللــس
 النظـــــام علـــــى ملموســـــة تعـــــديالت إىل ســـــترتجم الـــــي الـــــدويلد الربملـــــاين االحتـــــاد مجعيـــــات يف الشـــــباب مشــــاركة

 .املقبلة العامة اجلمعية على وعرضها الدويل الربملاين االحتاد وضعها الي والقواعد األساسي
 األخيرة المتخصصة االجتماعات . 1

ــــــائج احلــــــاكم علمــــــا   اجمللــــــس أخــــــذ ــــــة النــــــدوة بنت  اهلــــــادئ واحملــــــيط آســــــيا ملنطقــــــة الشــــــباب للربملــــــانيني اإلقليمي
(e/colombo17.htm-http://archive.ipu.org/splz)آســــــــيا ملنطقــــــــة اإلقليميــــــــة النـــــــدوة ؛ 

http://archive.ipu.org/splz-) املســـــــــــــــتدامة التنميـــــــــــــــة أهـــــــــــــــداف بشـــــــــــــــأن اهلـــــــــــــــادئ واحملـــــــــــــــيط
e/HoChiMinh17.htm)الســـــــــــــــــبعني العامليـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحة مجعيـــــــــــــــــة يف الربملـــــــــــــــــاين االجتمـــــــــــــــــاع ؛ 

(e/wha17.htm-http://archive.ipu.org/splz)ضد بالعن  املعين اإلقليمي واملؤمتر ؛  
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ــــــــــــــــــــات النســــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــا يف والفتي http://archive.ipu.org/splz-) والشــــــــــــــــــــرقية الوســــــــــــــــــــطى أوروب
e/Bucharest17.htm)والوســــطى الغربيــــة إفريقيــــا يف األطفــــال تغذيــــة تعزيــــز بشــــأن اإلقليميــــة النــــدوة ؛ 

(e/Ouagadougou17.htm-http://archive.ipu.org/splz)ـــــة املســـــتديرة املائـــــدة ؛  الثاني
 يف الربملـــــــــاين االجتمـــــــــاع ؛(e/water17.htm-http://archive.ipu.org/splz) امليـــــــــاه بشـــــــــأن

 املســـــــــــــــــــــتدامة بالتنميـــــــــــــــــــــة املعـــــــــــــــــــــين املتحـــــــــــــــــــــدة لألمـــــــــــــــــــــم املســـــــــــــــــــــتوى الرفيـــــــــــــــــــــع السياســـــــــــــــــــــي املنتـــــــــــــــــــــدى
(/summary.pdfe-http://archive.ipu.org/splz)ـــــة ؛ ـــــدوة األقاليمي  بنـــــاء بشـــــأن الثانيـــــة الن

ـــــة القـــــدرات ـــــذ ومواصـــــلة الربملاني ـــــة أهـــــداف تنفي http://archive.ipu.org/splz-) املســـــتدامة التنمي
e/beijing17.htm)إفريقيـــــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــباب للربملـــــــــــــــــــــانيني اإلقليمـــــــــــــــــــــي واملـــــــــــــــــــــؤمتر ؛ 

(e/abuja17.htm-http://archive.ipu.org/splz.) 
 
 األخرى والهيئات اللجان أنشطة . 1

 بأنشـــطة املتعلقـــة بالتقـــارير أكتـــوبرد/  األول تشـــرين 78 يف املعقـــودة جلســـت  يف احلـــاكم علمـــا د اجمللـــس أخـــذ
جمموعــة  ؛(34 الصــفحة انظــر)حلنــة شــؤون الشــرق األوســط  ؛(32 الصــفحة انظــر) تربملانيــاال منتــدى النســاء

 الصـفحة انظـر)جلنـة تعزيـز احـرتام القـانون الـدويل اإلنسـاين  ؛(35 الصفحة انظر) مسهلي الوضع حول قربص
 الربملـاين االحتـاد يف الشـباب الربملـانيني ومنتـدى ؛(31 الصفحة انظر) بالصحة املعين االستشاري الفريق ؛(35

 (.38 الصفحة انظر) الدويل
 األخـــرية هـــذه قـــدمتها قـــرارا   75 علـــى ووافـــق جلنـــة حقـــوق اإلنســـان للربملـــانيني تقريـــر إىل أيضـــا   اجمللـــس واســـتمع

 دإســرائيل دكمبوديــا وفــود عنهــا أعربــت الــي التحفظــات إىل وأشــار د(242 إىل 732 مــن الصــفحات انظــر)
 .فنزويال يف احلاكم احلزب من ونائب

 
 المقبلة البرلمانية االجتماعات . 9

 تقـدم ريثمـا 2279 أبريـل/  نيسان يف آيرس بوينس يف 742 الـــ اجلمعية على عقد املؤقتة املوافقة من  اجمللس
 .املشاركني جلميع تأشريات الدخول ضمانات األرجنتينية السلطات

 
 
 
 

http://archive.ipu.org/splz-e/abuja17.htm
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 التنفيذية اللجنة انتخابات . 70

: أمسـاؤهم التاليـة األربعـة األعضـاء أكتـوبرد/  األول تشـرين 78 يف املعقـودة جلسـت  يف احلاكمد اجمللس انتخب
 تشــرين يف تنتهــي ســنوات أربــع مــديا لواليــة( سويســرا) نــيلن - كينــر. م والســيدة د(كنــدا) مــاكغيني. د الســيد
 ليــادال هوكيالنــد. ه والســيدة ســلف د فــرتة الســتكمال( كينيــا) لوســاكا. ك والســيد د2227 أكتــوبر/  األول

 .2279 أكتوبر/  األول تشرين يف تنتهي مدة واليتهما وكالمها سلفهاد مدة الستكمال( النرويج)
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 التنفيذية للجنة 116 الدورة
 
 والقرارات اإلجراءات .7

 أكتـــــوبر/  األول تشـــــرين 71 و 73 و 72 يف بطرســـــربغ ســـــانت يف 216 دوريـــــا التنفيذيـــــة اللجنـــــة عقـــــدت
 الســيدة: أمســاؤهم التاليــة األعضــاء الــدورة يف وشــارك. االحتــاد الربملــاين الــدويل رئــيس االجتمــاع وتــرأس. 2271

  ـــوميز فرييـــر. ي الســـيدة ؛(الربازيـــل) ليـــنس. أ الســـيد ؛(أنغـــوال) فـــالني. م الســـيدة ؛(اجلزائـــر) بـــن بـــاديس. ف
ــــد .عالســــيد  ؛(كوبــــا) ــــة) جــــاليل .ك الســــيد ؛(فرنســــا) بيتشــــيا ديــــل. ر الســــيد ؛(مصــــر) العــــال عب  اجلمهوري

 أكتـوبر؛/  األول تشـرين 71 يف سـوزوكي. س السيد حمل ليحل د(اليابان) سونودا السيد ؛(اإلسالمية اإليرانية
/  األول تشــــرين 73 و 72 يف تربملانيــــاالنســــاء ال منتــــدى رئيســــة بصــــفتها( ناميبيــــا) وليــــامز منســــاه الســــيدة
ــــد. ه الســــيدة ؛(النيجــــر) هــــابيبو. أ الســــيدة أكتــــوبر؛ ــــد ارد. غ الســــيدة حمــــل حلــــت الــــي ليــــادال هوكيالن  إل

 د(أو نـدا) أوسـورو السـيدة ؛(روسـيا االحتاديـة) كوساشـي .ك السيد الربملان؛ يف عضوا تعد مل الي د(النرويج)
  يــاو فــان. ن الســيد حمــل هــا هــاي فــو والســيد( املتحــدة اململكــة) الشــباب؛ الربملــانيني منتــدى رئــيس بصــفتها

 (.فيتنام)
 

 والتقريــر الســابقة اجلمعيــة منــذ أنشــطت  عــن الــدويل الربملــاين االحتــاد رئــيس تقريــر إىل التنفيذيــة اللجنــة واســتمعت
ـــة ودرســـت. العـــام لألمـــني املرحلـــي ـــةد برملانـــات حال  بشـــأن احلـــاكم لـــساجمل إىل حمـــددة توصـــيات وقـــدمت معين
 لـدي دام ليبيـاد بيسـاود - و ينيـا  امبيـاد إريرتيـاد الدميقراطيـةد الكونغـو مجهوريـة كمبوديـاد بورونديد برملانات

 مقـدونيا مجهوريـة السـوريةد العربية اجلمهورية دالدومنيكية اجلمهورية كورياد مجهورية السوداند جنوب ديبنيالفل
 مبـدأ وأيـدت الربملانـاتد هـذه مـن كثـري يف للقلق املثرية احلالة اللجنة والحظت. اليمنو  السابقةد اليو وسالفية

 ورؤســـاء بـــارزين ســـابقني برملـــانيني مـــن أساســـا   يتـــأل  الربملانيـــة بالدبلوماســـية معـــين املســـتوى رفيـــع فريـــق إنشـــاء
 .الدويل الربملاين لالحتاد

 

 احلــاكم اجمللــس مينحهــا بــأن وأوصــت وأوزبكســتاند تركمانســتان برملــان االنضــمام املقدمــة مــن طلبــات ودرســت
 دفـانواتو مـن املقدمـةضـمام االن طلبـاتاحلاكم املوافقـة علـى  لساجمل مين  بأن التنفيذية اللجنة وأوصت. املوافقة
 كــانون 7 مــن اعتبــارا   النفــاذ حيــز ســتدخل العضــوية أن مفهومــا   يكــون أن علــى لوســيا وســانت دمارشــال جــزر
 نتيجـــة إىل التوصـــل حـــني إىل وهنـــدوراسد  امبيـــاد برملانـــاتعضـــوية  تعليـــقب وأوصـــت. 2278 ينـــاير/  الثـــاين

 طلــــب علــــى اجمللــــس يوافــــق بــــأن أيضــــا  وأوصــــت . اســــتثنائية حــــاالت يف بالعضــــوية االحتفــــا  بشــــأن املناقشــــة



29 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 األسـود البحـر منطقـة يف االقتصـادي للتعـاون الربملانيـة اجلمعية من املقدم املنتسب العضو وضع على للحصول
(PABSEC.) 
 

 بــأن وأوصــت األعضــاءد جانــب مــن الســنوية التقــارير تقــدم عمليــة عــن تقريــر إىل التنفيذيــة اللجنــة واســتمعت
 علــى دجيوسياســية جمموعــة كــل مــن معينــة برملانــات حتديــد مبوجبــ  مت الــذي اجلديــد الــنهج احلــاكم لــساجمل يؤيــد

 .قررات مو  الدويل الربملاين االحتاد قراراتل املتابعة ممارسات أفضل لتبادل التناوب أساس
 

 حالــــة يف بالعضــــوية االحتفــــا  بشــــأن اقرتاحــــا   التنفيذيــــة اللجنــــة أقــــرت العامليــــةد العضــــوية لتحقيــــق حماولــــة ويف
 الظــروف مــن  ريهــا أو طبيعيــة كــوار  أو سياســيةد اضــطرابات أو ماليــةد صــعوبات مــن تعــاين الــي الربملانــات
 .الفعلية العضوية من بدال املتعثر العضو حقوق تعليق يتم حبي  املخففةد

 

 توافـــق بـــأن أوصـــى الـــذي الفرعيـــة للتمويـــل اللجنـــة تقريـــر إىل التنفيذيـــة اللجنـــة اســـتمعت ذلـــكد إىل وباإلضـــافة
 .2278 واملوازنة لعام الربنامج مشروع على التنفيذية اللجنة

 

 التنفيذيـــة اللجنـــة أقـــرت د2227-2271 عـــن الفـــرتة الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد اســـرتاتيجية بتنفيـــذ يتعلـــق وفيمـــا
 اجمللــس يعهــد بــأن وأوصــت. الــدويل الربملــاين االحتــاد يف الشــباب مشــاركة تعزيــز إىل الراميــة املقرتحــات مــن عــددا  

 وضــعها الــي والقواعــد األساســي النظــام مــن الصــلة ذات األحكــام علــى تعــديالت بصــيا ة األمانــة إىل احلــاكم
 .الدويل الربملاين االحتاد

 

 مبكافحــة املعــين املســتوى الرفيــع االستشــاري الفريــق واختصاصــات وواليــة تكــوين يف التنفيذيــة اللجنــة ونظــرت
 الربملـاين االحتـاد رئـيس يقـوم بأن وأوصت عمل د طرائق بتعديل الفريق إىل وعهدت. العني  والتطرف اإلرهاب
 الناحيـــة مـــن توافقـــا   أكثـــر تكوينـــ  يكـــون أن ضـــمان هبـــدف املشـــاورات مـــن مزيـــد بـــ جراء العـــام واألمـــني الـــدويل

 .اجلنس نوع ومراعاة اجليوسياسية
 

 د هبــــدفجلنـــة حقــــوق اإلنســـان للربملــــانيني وممارســــات قواعـــد علــــى مقرتحـــا تعــــديال   التنفيذيـــة اللجنــــة ودرســـت
 أعـاق األمـر الـذي التغيـبد عقبـة علـى للتغلـب بديلـة طرقـا   اللجنـة حتـدد بأن وأوصت. القانوين نصاهبا ختفيض

 .اللجنة عمل
د 2271 يونيـو/  حزيـران يف آيـرس بـوينس إىل متـت الـي امليدانيـة البعثة تقرير يف أيضا   التنفيذية اللجنة ونظرت

ـــ اجلمعيــة األرجنتــني مبناســبة استضــافة  اجمللــس ميــن  بــأن وأوصــت. 2279 أبريــل/  نيســان يف 742 العامــة الــ
 الســـلطات الـــدخول مـــن تأشـــرية ضـــمانات تـــوفري اجلمعيـــةد بانتظـــار تلـــك الستضـــافة لألرجنتـــني املؤقتـــة املوافقـــة
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رصـد  علـى ووافقـت احملفوظـات عـن حمّدثـة معلومـات إىل أيضـا   اللجنـة واسـتمعت. املشـاركني جلميـع األرجنتينية
 .املوازنة من أجل املرحلة الرقمية ملشروع احملفوظات يفاعتماد 

 

 العـــامل يف الدميقراطيـــة حالـــة بشـــأن الرئاســـي والبيـــان العامـــة للمناقشـــة اخلتاميـــة الوثيقـــة التنفيذيـــة اللجنـــة وأيـــدت
 .اليوم

 للتعـويض احمللـي الصـعيد علـى الالزمـة التـدابري اختـاذ ومبجـرد. دكـا جلمعيـة الكربونيـة البصـمة تقريـر أيضا   وأيدت
 مجعيـة اعتبـار ميكـن احملسـنةد الطهـي مواقـد توزيـع خالل بشكل أساسي من اجلمعيةد يف الكربون انبعاثات عن
 الربملـــاين وفعاليـــات االحتــاد مجعيــات ســياق يف اجليـــدة املمارســة هـــذه ملواصــلة اجلهــود وســـتبذل". خضــراء" دكــا

 .املستقبل يف الدويل
 .للرئيس نائبا  ( ا االحتاديةروسي) كوساشي . ك السيد التنفيذية اللجنة وانتخبت

 
 للتمويل الفرعية اللجنة .1

 يف اللجنـــة نظـــر وتســـهيل إلعـــداد 2271 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 77 يف للتمويـــل الفرعيـــة اللجنـــة اجتمعـــت
 الطــــوعيد التمويــــل ووضــــع 2278 لعــــام واملوازنــــة الربنــــامج ومشــــروع الــــدويلد الربملــــاين الوضــــع املــــايل لالحتــــاد

ـــة اللجنـــة وأوصـــت. الربملـــاين التضـــامن صـــندوق وحتـــدي  ـــة اللجنـــة الفرعي ـــأن التنفيذي  احلـــاكم اجمللـــس توصـــي ب
 .السنة مدار على إعدادها على اإلشراف يف كثب عن شاركت أن بعد د2278 باملوافقة على موازنة عام

 الربملـاين التضـامن صـندوق باسـتخدام تـأذن أن عليهـا كـان الوقـتد ضـيقإىل  نظـرا   أن  التنفيذية اللجنة وأبلغت
ـــ يف فــانواتو برملــان مشــاركة لتيســري  إىل االنضــمام طلــب يف النظــر فيهــا ســيجري الــي د731 اجلمعيــة العامــة الــ
. اقرتحتـــ  الـــذي القـــرار هـــذا التنفيذيـــة اللجنـــة تؤيـــد أن اةن اللجنـــة وتطلـــب.  الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد عضـــوية
 .مسامهايم دفع على أعضائها تشجيع على اجليوسياسية اجملموعات التنفيذية اللجنة وحثت

 باســتقالة علمــا   الفرعيــة للجنــةا خــذتوأ. ســنتني ملــدة( روســيا االحتاديــة) كوساشــي .ك الســيد مــدة وجــددت
 واحملــيط آســيا جمموعــة لتمثيــل( فيتنــام)  يــاو فــان نغــوين لســيدتعيــني ا وقــررت د(اليابــان) ســوزوكي. س الســيد
 .اهلادئ

 
 مجموعة العمل حول سورية.  3

 يف السـابقة الـدورة يف إنشـائها منـذ أنشـطتها عـن التنفيذيـة اللجنـة إىل قدمت جمموعة العمل حول سورية تقريرا  
  عقد واقرتحت جمموعة العمل. عملها وخطة واختصاصايا جمموعة العمل تقرير التنفيذية اللجنة وأيدت. دكا
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 عملهــــا علــــى د وذلــــك الطالعهــــا731اجلمعيــــة الــــــ  يف حاضــــرة معينــــة برملانــــات وفــــود مــــع ثنائيــــة اجتماعــــات

. ر والسـيد هلـاد رئيسـا  ( روسيا االحتادية) كوزاشي   .ك وانتخبت جمموعة العمل السيد. دعمها على واحلصول
 .للرئيس نائبني( ناميبيا) وليامز منساه. م والسيدة( فرنسا) بيتشيا ديل
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 تبرلمانياالنساء ال ومكتب منتدى
 

 االجتمــــاع وحضــــر. 2271 أكتــــوبر/  األول تشــــرين 74 يف تربملانيــــاالنســــاء ال ملنتــــدى 26 الــــدورة عقــــدت
لرئيسـة مكتـب  الثـاين النائـب الـدورة وافتتحـت. خمتلفـة دوليـة منظمـات عـن وممثلني بلدا   14 من مندوبا   774
 كاريلوفــاد. غ لسـيدةومت انتخــاب ا (. ُعمـانســلطنة ) ةاخلروصـي اشـئة بنــت سـعودن الســيدة تدربملانيـاال النسـاء
 االحتـاد رئـيسباملشـاركنيد  ورحـب. للمنتدى 26للجلسة  رئيسا   د(يةاالحتادروسيا ) االحتاد جملس رئيس نائب

 .ماتفينكو. ف السيدة االحتادد جملس ورئيسة شودريدت. ص السيد الدويلد الربملاين
 

 يف دكــا يف عقــدت الــي للمكتــب 39 الــدورة أعمــال عــن مــوجزة حملــة( بــنغالدش) خــان .أ .و الســيدة وقــدمت
 .بطرسربغ سانت يف الصباح ذلك عقدت الي 42 والدورة د2271 أبريل/  نيسان

 مشـــاركة" املعنـــون القـــرار مشـــروع اجلنســـنيد بـــني التكـــافؤ منظـــور مـــن املشـــاركوند حبـــ  اجلمعيـــةد يف وكمســـامهة
(". اإلنســـان وحقـــوق الدميقراطيـــة جلنـــة) الدميقراطيـــة بشـــأن العـــاملي لإلعـــالن العشـــرين الســـنوية الـــذكرى: تنوعنـــا

( روسـيا االحتاديـة)  ومريوفـا. ل السـيدة عينـت وقـد. القـرار جوانـب مـن جانب كل ملعاجلة جمموعتان وأنشئت
( تايالنــــد) سرييفجشــــابون .س الســــيدة عينـــت بينمــــا رئيســـا  لكــــل جمموعــــةد( بــــنغالدش) خــــان. أ .و والســـيدة
 .كمقررين( السعودية العربية اململكة) احلليسي .ه والسيدة

 

 اإلنرتنـــــت إىل الوصـــــول يف اجلنســـــني بـــــنيوالتكـــــافؤ  اجلندريـــــة واملســـــاواة التعلـــــيم أن علـــــى اجملموعتـــــان واتفقـــــت
 يف تســـهم مدرســـية منـــاهج وضـــع ضـــرورة علـــى وشـــددوا. الدميقراطيـــة لتعزيـــز أساســـية داجلديـــدة والتكنولوجيـــات

 اجلديـدةد واالتصـاالت املعلومـات تكنولوجيات يف اجلندرية املساواة إدراج أيضا   وأيدوا. اجلندرية املساواة حتقيق
 ومنصــات اإللكرتونيــة التجــارة داإلنرتنــت عــرب التــدريب عــن فضــال   والتكنولوجيــاد العلــم يف النســاء عــدد زيــادة

 مـــع شــراكاتب نشــاء  الربملانــات تقــوم بــأن وأوصـــوا. الريفيــة املنــاطق ويف املــدن يف للنســاء اإللكرتونيــة األعمــال
 علـى الكراهيـة خطـاب أشكال مجيعوالقضاء على  ملنع تشريعات تصدر وأن دالتكنولوجيا قطاع يف مؤسسات
 .والفتيات النساء ضد سيما وال والعن د دالرتهيب داملضايقات داإلنرتنت

 وأدرجـــت. اإلنســـان وحقــوق الدميقراطيـــة جلنــة قـــرار مشــروع لتعـــديل مقرتحــات املنتـــدى قــدم املناقشـــاتد وبعــد
 .قرارها مشروع يف التعديالت مجيع ذلك بعد اللجنة
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 الجندرية لالعتبارات  المراعية للبرلمانات العمل لخطة الخامسة الذكرى بمناسبة: نقاش حلقة
 للمنظــور املراعيــة للربملانــات العمــل خطــة لتنفيــذ برملانــايم اختــذيا الــي التــدابري بشــأن خــربايم املشــاركون تبــادل

 إسـبيناليسد. م السـيدة مـن مبسـامهات د(كنـدا) سـبنغيمان. س السـيد أداره الـذي التبـادلد هذا وبدأ. دريةاجلن
 .فيجي برملان رئيسة لوفييند. ج والسيدة نيكارا واد يف الوطنية اجلمعية لرئيس األوىل النائب

 عــدد لزيــادة اإلجيابيــة التــدابري ذلــك يف مبــا داجلندريــة الفــوارق تراعــي الــي لإلصــالحات عديــدة أمثلــة ونوقشــت
 درياجلنــ املنظــور مراعــاة لتعمــيم أدوات تصــميم الربملــان؛ يف القــرار صــنع أدوار إىل وصــوهلنّ  وإمكانيــات النســاء

 املعنيـــــة الربملانيـــــة واملنتـــــديات اللجـــــان وتعزيـــــز إنشـــــاء احلكوميـــــة؛ واإلجـــــراءات وازنـــــةامل مراقبـــــةو  التشـــــريعاتد يف
 رعايــــة مرافــــق حتســــني أو إنشــــاءو  الربملــــان؛ يف اجلنســــي التحــــرش ملكافحــــة تــــدابري اعتمــــاد ؛دريــــةاجلن بالقضــــايا
 .املدرسية العطل مع الربملاين العمل تنسيق وحتسني الربملاناتد يف األطفال
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 الحاكم للمجلس الفرعية الهيئات
 

 للبرلمانيين اإلنسان حقوق لجنة . 7
 د(البحـرين) العـرادي .ع السـيد د(األرجنتـني) بينيدو. ف السيد الرئيسد نائب د(أملانيا) فابريتيوس. ب السيد
 د الســيدة(الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة) الكــا بوكــو .ب د الســيد(بــنغالدش)تشــودري  .ك .ف .ب .أ الســيد

د (فرنسـا) دومـون. ل السـيدة د(آيسـلندا) جونسـدوتري. ب د السيدة(البوليفارية فنزويال مجهورية) سولورزانو. د
ويف . 2271 أكتـوبر/  األول تشـرين 71 إىل 73 مـن الفـرتة يف عقدت الي للجنة 754الــ  الدورة شاركوا يف

 .د مل تتمكن من احلضور(أفغانستان) كويف. ف ن رئيس اللجنةد لسيدةحني إ
 

 فهمهـــا تعزيــز أجــل مـــن وأصــحاب شــكاوى وفــود مـــع اســتماع جلســات مثــاين الـــدورة خــالل اللجنــة وعقــدت
 حالـة 34 أعماهلـا جـدول يف اللجنـة أدرجـت الـدورةد هـذه ويف. نـواحي قلقهـا وإبـالغ عليهـا املعروضة للقضايا
 مــن املائـةب 32 نسـبة كانــت ددراسـتها جـرى الـي احلــاالت بـني ومـن. بلــدا   77 يف برملانيـا   274 بوضـع تتعلـق
ـــةب 32 آســـيا؛ ـــةب 21 تني؛ياألمـــريك مـــن املائ ـــا؛ مـــن املائ  ومشـــال األوســـط الشـــرق منطقـــة مـــن املائـــةب 72 أوروب

 تتعلـق احلـاالت مـن املائـةب 85وت برملانيـاساء بن تقريبا   املائةب 23 نسبة وتتعلق. فريقياإ من املائةب 7و فريقيادإ
  .املعارضةمن  بأعضاء
 الكـــامريوند كمبوديـــاد :التاليـــة بالبلـــدان يتعلـــق فيمـــا العتمادهـــا احلـــاكم لـــساجمل إىل قـــرارا   75 اللجنـــة وقـــدمت
 ســــريالنكاد تركيــــاد روســــيا االحتاديــــةد ديبــــنيالفل فلســــطنيد مالــــدي د منغوليــــاد الدميقراطيــــةد الكونغــــو مجهوريــــة
 (.البوليفارية - مجهورية) وفنزويال

 

 لحنة شؤون الشرق األوسط . 1
 رئيسـة: حضر اجللستني كـل مـنو . 2271 أكتوبر/  األول تشرين 76 و 74 يومي جلستنيد اللجنة عقدت
ــــواين. ر الســــيدة د(فلســــطني) األمحــــد. م. ن .أ والســــيد د(تشــــيلي) ألينــــدي باســــكال. د الســــيدة اللجنــــةد  عل

 .(إيطاليا) فارينا. غ السيد د(سلوفينيا) فاتوفيتش تاسنر د السيد(سويسرا) موري. ف السيد د(مصر)
يف . أكتــوبر/  األول تشــرين 74 يف الــي ُعقــدت اجللســة( املتحــدة العربيــة اإلمــارات) احملــرزي. م الســيد وحضــر
 األول تشـرين 76 يف الـي ُعقـدت اجللسة( إندونيسيا) منور. ر والسيد( إسرائيل) شاي .ن السيد حضرحني 

 .أكتوبر/ 
ـــة ودرســـت ـــة اللجن ـــة احلال  اجلـــاري بالعمـــل التزامهـــا عـــن الســـياقد هـــذا يف وأعربـــت األوســـطد الشـــرق يف الراهن
 سـرورها عـن وأعربـت اليميند الربملان من فصيلني مع استماع جلسات اللجنة وعقدت. الدويل الربملاين لالحتاد
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 مـن إحاطـة وعقـب. البلـد يف اإلنسـانية األزمـة معاجلـة أجـل مـن بالتعـاون التزامـ  عـن أعرب قد منهما كال   ألن
 .الي تتبع  اللجنة التعاوين للنهج ارتياحها اللجنة الحظت جمموعة العمل املعنية بسوريةد أعضاء

 

 أوصــت د2271 عــام مــن ســابق وقــت يف ُعقــدت الــي امليــاهد بشــأن الثانيــة املســتديرة املائــدة لتوصــيات ووفقــا  
النوويـــــة  للبحـــــو  األوروبيـــــة املنظمـــــة مـــــع بالتعـــــاون" الســـــالم أجـــــل مـــــن العلـــــم" مدرســـــة أول ب نشـــــاء اللجنـــــة

(CERN) .بشـــأن برملانيـــة شـــبكة إلطـــالق انطـــالق كنقطـــة املبـــادرة تلـــك باســـتخدام األعضـــاء التـــزم كمـــا 
 تنفيـذ علـى موافقتهـا علـى اللجنة وأمجعت. املياه إدارة يف اخلرباء ومجع الربملانية اخلربات تبادل إىل يدف املياهد
 .املبادرة

 .2278 عام يف املقبلة دوريا حىت جديد رئيس انتخاب اللجنة وأرجأت
 

 حول قبر  الوضعمجموعة مسهلي  . 3
 االجتمــــاع وحضــــر. 2271 أكتــــوبر/  األول تشــــرين 74 يف حــــول قــــربص الوضــــعجمموعــــة مســــهلي  اجتمــــع

 يف أعضــاء وأربعــة د(الربتغــال) روزا مــاتوس دي. ج والســيد( بلجيكــا) دريشــ  دن فــان. ب الســيد مهــاعضــوين 
 .الرتكية القربصية السياسية األحزاب عن ممثلني وأربعة قربصد مهوريةجل النواب جملس

 يعـــود حـــل إلجيـــاد املطلـــق تأييـــدمها عـــن وأعربـــا داملســـتمر احلـــوار يف املشـــاركة لفرصـــة تقـــديرمهاوأبـــدت األطـــراف 
 األمـم رعايـة حتـت مفاوضـات إجـراء يف ر بـتهم عـن وأعربوا. القادم اجليل سيما ال القبارصةد مجيع على بالنفع

 سياسـيةد ومسـاواة طـائفتنيمـن منطقتـني و  فـدرايل احتـاد أسـاس علـى قـربص لتوحيـد سـلمي حـل إلجيـاد املتحدة
 .األوريب االحتاد ومبادئ وقيم الصلة ذات املتحدة األمم لقرارات وفقا  

 

 اإلنساني الدولي القانون احترام تعزيز لجنة . 4
 الصـــليب جلنـــة عـــن ممثلـــون أيضـــا   وشـــارك. 2271 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 76 اإلثنـــني يـــوم اللجنـــة اجتمعـــت

 أســــيغاف علــــي .ن الســــيدة انتخــــاب وأعــــادت. الالجئــــني لشــــؤون املتحــــدة األمــــم ومفوضــــية الدوليــــة األمحــــر
 .واحدة سنة مديا لوالية هلا رئيسا  ( إندونيسيا)

 65.5 مـن أكثـر حيـ  أن هنـاك. العـامل أحناء مجيع يف لالجئني العامة احلالة عن عر  إىل اللجنة واستمعت
 (.اجلنسية عدميي ماليني 72 و الجئ مليون 22.5) العامل يف قسري نازح مليون

 اإلمجــــايل العــــدد أن د والحظــــتالروهينغــــامــــن شــــعب  والالجئــــني ميامنــــار يف الروهينغــــا حالــــة اللجنــــة وناقشــــت
 بذلتها الي اهلامة اجلهود أيضا   والحظت. الجئ 822 222 من يقرب بنغالدش يف الروهينغا لالجئني
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 اإلنســانية املسـاعدة حـول األمحـر للصـليب الدوليـة اللجنـة مـن تقريـر إىل واسـتمعت املضـي د البلـد بـنغالدشد 
 .راخني والية يف املقدمة

 

 علـى ميامنـار حكومة وحثت. راخني والية يفالي أُبلغ عنها  اإلنسان حلقوق انتهاكاتو  العن  اللجنة وأدانت
 أمهيــة علــى وشــددت. واالســتقرار الســالم واســتعادة املــدنيني مجيــع محايــةضــمان وك العســكريةد العمليــات إهنــاء

 املســاعدة تقــدم إىل الــدويل اجملتمــع ودعــت داملعنيــني الســكان إىل اإلنســانية املســاعدات وصــول نطــاق توســيع
 .شالذين تستضيفهم بنغالد والسكان الروهينغا الجئي إىل املالية

 

 األزمــة ب هنــاءاملتعلــق  الطــارئ بالبنــد املتعلــق القــرار تنفيــذ برصــد هاوأعضــاؤ  اللجنــة تعهــدت واليتهــاد ضــوء ويف
 الــدولينيد واألمــن للســلم د باعتبارهــا يديــدالروهينغــا علــى العنيفــة واهلجمــات االضــطهادد اخلطــريةد اإلنســانية
ـــة املشـــروطة  ـــري عـــوديم وضـــمان  مـــع املقبلـــة دوريـــا يف االجتمـــاع طلبـــت د كمـــاميامنـــار يف وطـــنهم إىل واةمن
 ميامنــــار برملــــان ودعــــت. ميامنــــار يف األزمــــة ترصــــد الــــي األخــــرى الدوليــــة واملنظمــــات املتحــــدة األمــــم وكــــاالت
 مـا ومناقشـة املتخـذة واإلجـراءات الوضـع علـى أكثـر إلطالعهـا د738العامة الــــ  اجلمعية يف باللجنة لالجتماع

 .الربملاين واجملتمع الربملاند الوطنيةد السلطات ب  تقوم أن ميكن
 

 الــدويل الربملــاين االحتــاد يتبــع أن املهــم ومــن. واملهــاجرين الالجئــني بشــأن نيويــورك بــ عالن أيضــا   اللجنــة وأُبلغــت
 .2278 عام يف املقرر الالجئنيد بشأن العاملي االتفاق وتنفيذ تصميم يف الربملانية املشاركة ويسهل العملية

 

الـي  احلملـة دعـم إىل أعضـاءه دعـا الـدويل الربملـاين االحتـاد أن إىل اللجنـة أشـارت اجلنسـيةد بانعدام يتعلق وفيما
 انعــــدام حــــاالت إهنــــاء إىل الراميــــة العامليــــة العمــــل وخطــــة األمــــم املتحــــدة لشــــؤون الالجئــــني تنظيمهــــا مفوضــــية

 72 خـــالل اجلنســـية انعـــدام حـــاالت إهنـــاء منهـــا اهلـــدف كـــانحيـــ    .2274 عـــام يف بـــدأت الـــي اجلنســـيةد
 علــى وأعضــائها الربملانــات اللجنــة وحثــت. قويــة سياســية إرادةعمــال  و  ويتطلــب طموحــا   ذاإذ يعتــرب هــ. ســنوات
 .مناسبا   ذلك كان حيثما إجراءات واختاذ اهلامة املسألة هذه بشأن برملانايم يف الوعي إذكاء مواصلة

 

 اإلنســاين القــانون :بعنــوان الــدويل الربملــاين واالحتــاد الدوليــة اللجنــةاملشــرتك بــني  املنشــور متابعــة اللجنــة وناقشــت
 دليــلحــول  االهتمــام إثــارة علــى واألعضــاء الربملانــات وشــجعت. (2276) 25 رقــم الربملــانيني دليــل: الــدويل
 اللجنــة مــع باالشــرتاك رمبــا)فعاليــة تصــمم خصيصــا  لــذلك  خــالل مــن الربملــان داخــل اإلنســاين الــدويل القــانون
 مــع للتعــاون مشــوال   أكثــر عمــل خطــة املقبلــة دوريــا يف تنــاقش أن إىل تتطلعــ كمــا(. األمحــر للصــليب الدوليــة
 .األمحر للصليب الدولية اللجنة
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 مـن النـاس مـن املاليـني إلنقـاذ العاجـل الـدويل العمـل بشـأن الطارئ املتعلق بالبند القرار متابعة اللجنة وناقشت
 لالحتــــاد 736العامـــة الـــــ  اجلمعيـــة) دكـــا الــــذي مت اعتمـــاده يف والـــيمن إفريقيـــا مـــن أجـــزاء يف واجلفـــاف اجملاعـــة
 مجيــع إىل متابعــة رســالة بعثــا قــد العــام واألمــني الــدويل الربملــاين االحتــاد رئــيس أن إىل وأشــارت. (الــدويل الربملــاين
 ثالثـة سـوى يـرد ومل. القـرار لتنفيـذ القيـام بـ  مت مـا عـن تقريـر وتقـدم إجراءات اختاذ يدعوهم إىل االحتاد أعضاء
 وايقـدم وأن اليـومد هاما   لألس د يزالد ما الذي القرار مبتابعة االلتزام إعادة إىل األعضاء اللجنة ودعت. ردود
 .املتخذة التدابري بشأن الدويل الربملاين االحتاد إىل تقريرا  

 

 بالصحة المعني االستشار، الفريق . 5
 ميدانية زيارة
 لالحتــــاد التــــابع بالصــــحة املعــــين االستشــــاري الفريــــق أعضــــاء شــــارك د2271 أكتــــوبر/  األول تشــــرين 76 يف

  ــري املنظمــات ممثلــي مــع اجتماعــات وعقــدوا لإليــدزد بطرســربغ ســانت ملركــز ميدانيــة زيــارة يف الــدويل الربملــاين
 .بطرسربغ سانت يف احمللية السلطات من ومسؤولني الربملاند أعضاء الدوليةد املنظمات احلكوميةد

 

( UNAIDS) اإليـــدز/  البشـــرية املناعـــة نقـــ  بفـــريوس املعـــين املشـــرتك املتحـــدة األمـــم برنـــامج ممثلـــو وقـــدم
 املناعــة نقــ  فــريوس بوبــاء املعــين االستشــاري الفريــق أعضــاء إىل إحاطــة (WHO)العامليــة  الصــحة ومنظمــة
 عـــــدد يف كبـــــرية زيـــــادة شـــــهد البلـــــد أن مـــــن الـــــر م علـــــى أنـــــ  داألعضـــــاء وعلـــــم. يـــــةاالحتادروســـــيا  يف البشـــــرية

 ســانت مبنطقــة املتعلقــة األرقــام إال أن د2277 عــام منــذ البشــرية املناعــة نقــ  لفــريوس اجلديــدة التشخيصــات
 .البشرية املناعة نق  فريوس من للوقاية شاملة برامج إدخال بسبب دما حد إىل ثابتة ظلت بطرسربغ

 

 جتــارهبم شــاركوا مرضـى أربعــة مـع مباشــرة االستشـاري الفريــق أعضــاء حتـد  لإليــدزد بطرسـربغ ســانت مركـز ويف
ـــدعم العـــالج أنـــواع ملناقشـــة واملـــوظفني املـــديرين مـــع اجتمعـــوا كمـــا. الفـــريوس مـــع التعـــايش يف  تلقـــاه الـــذي وال

البشـــرية دون الكشـــ  عـــن  املناعـــة نقـــ  فـــريوس  الكشـــ  اختبـــار أنشـــأ املركـــز أن األعضـــاء وعلـــم. املرضـــى
املـــر د ويكونـــوا  هـــذا عـــن املزيـــد فهـــم مـــن يتمكنـــوا حـــىت للمرضـــى منتظمـــة إعالميـــة دورات وعـــر  األمســـاءد
 داألقـران بـني للـدعم دورات أيضـا   املركـز مونظّـ. اجملتمع يفيواجهوهنا  الي والتمييز الوصمة مواجهة على قادرين
 البشــرية املناعــة نقــ  فــريوس اختبــارات لتقــدم حماولــة يف احملليــة احلكوميــة  ــري املنظمــات مــع شــراكة يف وعمــل

 طفــال   364 حلـوايل العـالج لتقــدم إدارة خصـ  ذلـكد إىل وباإلضـافة. اجملتمــع يف يميشـا   األكثـر الفئـات إىل
 .البشرية املناعة نق  بفريوس مصابني
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 اإلنسـايند العمـل هـي حكوميـةد  ـري منظمـات ثـال  عـن وممثلـني الفريق أعضاء بني عمل  داء ترتيب وجرى
 بثالثـــة أيضـــا   األعضـــاء والتقـــى(. ITPC) للعـــالجاملعـــين باالســـتعداد  الـــدويل والتحـــال د .أ .ف .إشـــبكة 
 .املنطقة يف اإليدز ملعاجلة املتبع النهج ملناقشة( Smolny) مسولين يف غبطرسرب  سانت سلطات من أعضاء

 

 االستشاري الفريق اجتماع
 أصــل مــن ثالثــةوحضــر االجتمــاع  أكتــوبر؛/  األول تشــرين 71 يف بالصــحة املعــين االستشــاري الفريــق اجتمــع
 املتحـــدة األمـــم برنـــامج ،(WHO) العامليـــة الصـــحة منظمـــة عـــن ممثلـــون أيضـــا   االجتمـــاع وحضـــر. أعضـــاء تســـعة

 اإليـدز ملكافحـة العـاملي الصـندوقو  د(UNAIDS) (اإليـدز/ ) البشرية املناعة نق  بفريوس املعين املشرتك
 .والسل واملالريا

 

 يف لإليــدز بطرســربغ ســانت مركــزإىل  هبــا قــام الــي امليدانيــة الزيــارة وتوصــيات نتــائج االستشــاري الفريــق ونــاقش
 العـالج ذلـك يف مبـا اجلـودةد خـدمات مـن الواسـعة باجملموعـة بالفريق أعجب وقد. أكتوبر/  األول تشرين 76

 ذلــــك يف مبــــا املصــــلحةد أصــــحاب خمتلــــ  مشــــاركة مواصــــلة إىل الفريــــق ودعــــا. املرضــــى يتلقاهــــا الــــي والــــدعمد
 املدينـــةد يف البشـــرية املناعـــة نقـــ  لفـــريوس االســـتجابة يف احملليـــةد احلكومـــات وممثلـــي احلكوميـــة  ـــري املنظمـــات
 هـم مـن إىل للوصـول احمللـي اجملتمـع مسـتوى علـى بـ  يضـطلع الـذي مالقـيّ  بالعمل االهتمام زيادة على وشجعوا

ــــار إىل احلاجــــة أشــــد يف ــــق أوصــــى دوأخــــريا  . البشــــرية املناعــــة نقــــ  فــــريوس وعــــالج اختب ــــأن الفري  تســــتخدم ب
 .يةاالحتادروسيا  يف األخرى واحملافظات للمناطق كنموذج بطرسربغ سانت مدينة يف االستجابة

 

 واألولويـــات املســتقبلية املشــاركة جمــاالت عــن فضــال   مــؤخرا د الــذي مت التقــدم أيضــا   االستشــاري الفريــق ونــاقش
 ينبغــي وأنــ  مشــول اجلميــعد ينبغــي ال أنــ  وهــي للصــحةد رؤيتــ  جديــد مــن وأكــد الفريــق. االســرتاتيجية والفــرص

 أيضـا   الفريـق وأطلـع. التمييـز أو األذى مـن خـوف دون جيـدة خدمات على حيصل أن مكان كل يف فرد لكل
 الصــحة عــن املســاءلة: للمــراهقني التحويليــة املســاءلة" املعنــون 2271 لعــام املســتقلة املســاءلة فريــق تقريــر علــى

 .2232 عام خطة يف" واملراهقني واألطفال للنساء اإلنسان وحقوق
ـــــدد رئيســـــها اجملموعـــــة وانتخبـــــت  بـــــاير. ب الســـــيدة الـــــرئيسد ونائـــــب د(بـــــنغالدش) مـــــيالت. ه الســـــيد اجلدي

 (.النمسا)
 

 الدولي البرلماني االتحاد في الشباب البرلمانيين منتدى . 6
ــــدى اجتمــــع ــــوبر/  األول تشــــرين 75 يف الشــــباب الربملــــانيني منت  مــــن 62 جمموعــــ  مــــا وحضــــر. 2271 أكت
 جملـس رئيسـة د(أو نـدا) أوسـورو. م السـيدة االجتمـاع وتـرأس. النسـاء مـن مـنهم املائـةب 36 الشبابد الربملانني
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 املتعــــددة بوليفيــــا دولــــة) تشــــوك إيتامــــاري. ر الســــيدة االجتمــــاع مــــنحــــل حملهــــا يف جــــزء  وقــــد. املنتــــدى إدارة
 .731الـجمعية العامة الـــ  الدورةممن حضروا  املنتدى جملس يف عضو أصغر وهي د(القوميات
 عــدد وحــ . بلــداهنم يف واجهــت مشــاركة الســباب الــي والتحــديات مــؤخرا   احملــرز التقــدم املشــاركون واســتعر 

 املناصـــب إىل الشـــباب وصـــول فـــرص تعزيـــز علـــىلـــيس فقـــط  الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد الشـــباب ينيالربملـــان مـــن
 علـى القـدرات بنـاء على التدريب توفري خالل من املناصب يف الشباب النواب دعم إىل أيضا  إمنا و  االنتخابيةد

 .الوطين املستوى
 

 شـابة الـدويل الربملـاين االحتـاد مجعيـات إىل الوفـود مجيـع تضـم بـأن املنتدى القرتاح التنفيذية اللجنة بتأييد ورحبوا
 .2222 عام حبلول سنة 45 سن دون الذكور من عضو أو األقل على واحدة

 

ـــ دراج أيضـــا   املنتـــدى ورحـــب ـــا مشـــاركة. القـــرار مشـــروع يف الشـــباب مشـــاركة بشـــأن توصـــيات  ب  الـــذكرى: تنوعن
ـــة بشـــأن العـــاملي لإلعـــالن العشـــرين الســـنوية ـــاقش. الدميقراطي  بالشـــبابد املتعلقـــة املســـتقبلية األنشـــطة أيضـــا   ون
 يف الـدويل الربملـاين االحتـاد سـيعقده الـذي الشباب للربملانيني الرابع العاملي املؤمتر اخلصوصد وج  على والح د
 .2271 نوفمرب/  الثاين تشرين 78 و 71 يومي كنداد أوتاواد

 

 القـــرار مشـــروع يف املشـــاركني املقـــررين مســـامهة مكتوبـــة إىل د ليقـــدم(زامبيـــا) كـــالوبو. ب الســـيد وعـــنّي املنتـــدى
. س والســــيدة املنتــــدىد عــــن بالنيابــــة بالشــــباب د تتعلــــقاملســــتدامة التنميــــة لتحقيــــق كوســــيلة الســــالم اســــتدامة
 أهـداف تنفيـذ يف اخلـاص القطـاع شـراكاملتعلق بـ  القرار مشروع يف املشاركني املقررين لتزويد( إسرائيل) هاسكل
 .املنتدى عن بالنيابة مماثل بتقرير داملتجددة الطاقة بشأن سيما وال املستدامةد التنمية

 

روســـــيا  سوتشــــيد يف ســــيعقد الــــذي والطــــالبد للشــــباب عشــــر التاســــع العــــاملي باملهرجــــان املشــــاركون بلــــغوأُ 
 .يةاالحتاد

 

 مواصــلة علــى واتفــق د2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 75 يف الشــباب الربملــانيني منتــدى جملــس اجتمــع كمــا
 حبـو  بـ جراء تكليفـ  خـالل من الربملان يف الشباب ملشاركة دويل هدف لتحديد الدويل الربملاين االحتاد جهود
ـــل التقريـــر مـــن جـــزءا   نتائجـــ  وســـتكون الشـــبابد حصـــ  بشـــأن  مشـــاركة بشـــأن الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد املقب

 .2278 عام يفذي سينشر ال الوطنيةد الربملانات يف الشباب
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 فعاليات أخرى
 

 الدائمة اللجان ورؤساء الجيوسياسية المجموعات لرؤساء المشترك االجتماع . 7
 رؤســـاء مـــع العـــام واألمـــني الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد رئـــيس اجتمـــع أكتـــوبرد/ تشـــرين األول 74 يـــوم صـــباح يف

 اللجــان إصــالح وتنفيــذ الربملانــاتد بعــض يف الوضــع ملناقشــة الدائمــة اللجــان ورؤســاء اجليوسياســية اجملموعــات
 .الدويل الربملاين االحتاد ومقررات قرارات متابعة بشأن األعضاء برملانات قبل من واإلبالغ الدائمةد

 

 بشــأن التنفيذيــة اللجنــة يف دارت الــي املناقشــات علــى اجملموعــات رؤســاء الــدويل الربملــاين االحتــاد رئــيس وأطلــع
 تلـك ومشلـت. خاصـة صـعوبات تواجـ  أو للهجـوم الربملانـات تتعـر  حيـ  بلـدد بكـل اخلاصـة احلاالت بعض

 الرؤســـاء وتبـــادل. والـــيمن د(البوليفاريـــة - مجهوريـــة) فنـــزويال ســـوريةد مالـــدي د كمبوديـــاد يف احلالـــة :احلـــاالت
 دورهـم ولعـب بدقـة التطـورات رصـد مبواصـلة التزامهم عن وأعربوا احملددةد احلاالت تلك بشأن نظرهم وجهات

 .السياسي واحلوار التوعية حي  من املميز
 

 أن مؤكــدا   اجلديــدد الــدويل الربملــاين االحتــاد لــرئيس الوشــيك االنتخــاب إىل الــدويل الربملــاين االحتــاد رئــيس وأشــار
مـــن املؤكـــد أن الـــرئيس املقبـــل ســـيكون  إذ مســـرور وأنـــ  املمتـــازيند املرشـــحني مـــن اثنـــني علـــى معروضـــة العضـــوية

 الــي االنتخابــات إىل اجلمعيــة أمــني وأشــار. اجلنســني بــني باملســاواة الــدويل الربملــاين االحتــاد التــزام يعــزز امــ امــرأةد
 2278 مــارس/  آذار يف جنيــ  يف الــدويل الربملــاين لالحتــاد 738 العامــة الـــــ اجلمعيــة يف إجراؤهــا املتوقــع مــن

ــــال الســـنوات مـــدى علـــى القيـــادة مهـــام عـــن عامـــة حملـــة وقـــدم. مونـــواهب الدائمـــة اللجـــان لرؤســـاء  املاضـــيةد 75 ـــ
 مــع املقبلــةد لالنتخابــات مــؤهلني مرشــحني حتديــد بغيــة املشــاورات بــدء علــى سياســيةاجليو  اجملموعــات وشــجع
 .التناوب مبدأ مراعاة

 

 ملتابعـــة املتخـــذة اإلجـــراءات عـــن الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد أعضـــاء بـــ بالغ الوضـــع املتعلـــق اجلمعيـــة أمـــني وعـــر 
 السـابق اجتماعهـا يف املتخـذ القـرار مـع ومتشـيا  . املبـادرات من و ريها واجلمعيات الدويل الربملاين االحتاد قرارات

 اإلبــــالغ ةعمليــــ يف للمشــــاركة جمموعــــايم مــــن األعضــــاء مــــن عــــددا   اجليوسياســــية اجملموعــــات عينــــت دكــــاد يف
 ويف. الــدويل الربملــاين االحتــاد ملســ  طــوعي أســاس علــى أخــرى أعضــاء برملانــات عــدة اســتجابت وقــد. الســنوية

 .اإلجيابية التجربة هذه مبتابعة التنفيذية اللجنة أوصت نسبيا د املرتفع االستجابة معدل ضوء
 وحيـدد د(املتوسـط يف سـنوات أربـع كـل) دوريـة تقـارير تقـدم دفصـاعدا   اةن مـن اعتبـارا   األعضـاء من وُسيطلب

  والتخطيط التنبؤ إمكانية لضمان وذلك د(األجبدي الرتتيب حسب) بالتناوب املعنيني األعضاء اختيار
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 أعضـــاء وفـــاء وستضـــمن التقـــاريرد تقـــدم التنفيذيـــة واللجنـــة اجليوسياســـية اجملموعـــات ترصـــد وســـوف. األفضـــل
 مجيـــع ويـــتم تنفيـــذه علـــى اجلديـــد النظـــام وســـيطبق. التقـــارير بتقـــدم املتعلقـــة بالتزامـــايم الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد

ـــارا   األعضـــاء ـــدة اإلبـــالغ طريقـــة فـــ ن جنـــ  األمـــرد مـــا وإذا. 2278 عـــام مـــن اعتب النظـــام  يف ســـتنعكس اجلدي
 .األساسي لالحتاد الربملاين الدويل ولوائح 

 

 الـدويل الربملـاين االحتـاد محلـة وعلـى العـامليد الربملـاين للتقريـر اجلديـدة الطبعـة علـى املشـاركني العـام األمـني وأطلع
 مــن كجــزء متعمقــة بصــورة املســتقبل يف الرئيســية واملنشــورات التقــارير هــذه تقــدم أن واقــرتح. للدميقراطيــة دعمــا  
 .اجليوسياسية اجملموعات من جمموعة كل أعمال جدول

 

 متابعــة أمهيــة علــى وشــددوا. بعــدها ومــا احلاليــة اجلمعيــة يف عملهــم برنــامج إىل الدائمــة اللجــان رؤســاء وأشــار
 ممارسـة الـدولينيجلنـة السـلم واألمـن  رئـيس اركوتشـ. املقـررات مـن و ريهـا الدويل الربملاين االحتاد قرارات وتنفيذ
 ســـتنظر حيـــ  داحلاليـــة اجلمعيـــة يف مـــثال   احلـــال هـــو وهـــذا - منـــتظم أســـاس علـــى التنفيـــذ اســـتعرا  يف اللجنـــة
 ضــرورة علــى شــدد كمــا. اإللكرتونيــة احلــرب بشــأن 2275 لعــام الــدويل الربملــاين االحتــاد قــرار تنفيــذ يف اللجنــة
 اجلديــدة املمارســة أن كمــا. الصــلة ذات اإلقليميــة واألنشــطة املتحــدة األمــم عمليــات يف اللجــان رؤســاء إشــراك

اللجنـــة اخلاصـــة بشـــؤون األمـــم و  الـــدولينيدلجنـــة الســـلم واألمـــن ل املشـــرتكة اجللســـة مثـــل - ملشـــرتكةجلســـات الل
للمثاليـة يف  جيـدا منوذجـا   أيضـا   تـوفر - النوويـة األسـلحة حلظـر اجلديـدة املتحـدة األمـم معاهـدة بشـأن داملتحدة
 .انتظاما   أكثر أساس على إلي  الرجوع وميكن والتنسيقد التآزر يعززالعمل 

 

 االحتــاد لــرئيس وامتنــاهنم تقــديرهم عميــق عــن الدائمــة اللجــان ورؤســاء اجليوسياســية اجملموعــات رؤســاء وأعــرب
 تشــودري صــابر الســيد بــذل قــدف. اســتثنائية الــي قــدمها واخلــدمات قيادتــ  علــى واليتــ  املنتهيــة الــدويل الربملــاين
 سـنوات بضـع  ضـون ويف. الدوليـة مكانتـ  وتعزيـز كمنظمة الدويل الربملاين االحتاد تقدم حتقيق أجل من الكثري
 العضـوية تزايـد مـع وتكنولوجيـاد ديناميـةمراعـاة للبيئـةد وأكثـر  أكثـر منظمـة الـدويل الربملـاين االحتاد أصب  قليلةد

 إىل كثــريا  اجلميــع يتطلــع   وكــان دمجاعيــا   جهــدا  اكــن مبثابــة  لــكذو . واملســاءلة الشــفافية مســتوى وارتفــاع واملوازنــة
 .الدويل الربملاين االحتاد أعمال يف مشاركت  استمرار

 

  اإلنسانيالدولي  القانون تعزيز للجنة المفتوحة الجلسة . 1
 في يحمي القانون يزال ال كيف: جنيف التفاقيات اإلضافي  البروتوكول اعتماد منذ عاما   أربعون
 المعاصرة؟ الحرب
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 تأكيــد أعــادت وقــد د7949 لعــام جنيــ  التفاقيــات بروتوكــولني إضــافيني الــدول اعتمــدت عامــا د أربعــني قبــل
 .احلامسة والقواعد املبادئ بتدوين وقامت الدويلد اإلنساين للقانون األساسية املبادئ

 

 الدوليــــة و ـــري( األول الربوتوكــــول) الدوليـــة املســــلحة النزاعـــات ضــــحايا محايـــة اإلضــــافية الربوتوكـــوالت وعـــززت
 الربوتوكــوالت كانــت واليــومد. احلــروب ختــا  هبــا أن جيــب الــي للطريقــة ووضــعت حــدودا   د(الثــاين الربوتوكــول)

 جانـب إىل الربوتوكـوالتد شـكلت وقـد. العـامل يف واسـع نطـاق علـى تطبيقا   األكثر الصكوك بني من اإلضافية
 اإلنســـان كرامــة حلمايــة الزاويــة حجــر وهــي الــدويلد اإلنســاين القــانون أســس د7949 لعــام جنيــ  اتفاقيــات
 .املسلحة الصراعات يف واحرتامها

 

 حــول خاصــة مناقشــة جــرت جنيــ د التفاقيـات اإلضــافية للربوتوكــوالت األربعــني الســنوية بالــذكرى ولالحتفـال
 كــورزود. م. ج الســيناتور مــن مؤلفــا   الفريــق وكــان املعاصــرة؟ احلــرب يف حيمــي القــانون يــزال ال كيــ " موضــوع

 األمحـر الصـليب للجنـة وينالقـان املستشـار شـارلريد. ب والسـيد برملانيـةد السـويدد  ـريند. م والسـيدة كولومبياد
 .جني  نداء أوراسياد منطقة رئيسة كوتنيد ليكوين. م والسيدة الدوليةد

 

 حلمايــة الــالزم القــانوين واإلطــار امســةاحل داةاأل يشــكل يــزال ال اإلنســاين الــدويل القــانون أن علــى الفريــق وشــدد
 لتحســني طريقــة أهـم الواقــع يف هـو احرتامــ  تعزيـز وأن داملســلحة الصــراعات تنشـأ عنــدما وكرامتـ  اإلنســان حيـاة
 اإلرهــابد مكافحــة مثــل اجلديــدةد والتحــديات فاحلقــائق. املســلحة الصــراعات مــن املتضــررين األشــخاص حيــاة
 جيـب احلـربد أوقات يف حىت إن  القول املهم من ولكن إجراءاتد اختاذ املثالد سبيل على الصعبد من جتعل
 تنفيـذ ضـمان إىل الراميـة املبـادرات الفريـق ونـاقش. الصـدد هـذا يف تؤدي  رئيس دور وللربملانات احلقوقد احرتام

 أيضــا   ونــاقش. الصــراعات يف طــرافالــدول األ  ــري أطــراف جانــب مــن ذلــك يف مبــا الــدويلد اإلنســاين القــانون
 احلالـةد هـذه حي  أنـ  يف. كمثال  كولومبياحالة   إىل ا  مشري  وسلميةد مستدامة جمتمعات بناء إىل الرامية اجلهود
ــــق وخلــــ . النجــــاح صــــميم يف السياســــية والشــــجاعة الشــــامل احلــــوار كــــان ــــ  إىل الفري ــــات دعــــا أن  إىل الربملان

 األمحـــر الصـــليب وجلنـــة الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد يصـــدره الـــذي اإلنســـاين الـــدويل الربملـــانيني دليـــل مـــن االســـتفادة
 .الدولية

 
 ممارسة الرقابة من أجل الصالح العام: الماليالطرق المثلى لإلنفاق  :التكافؤنقاش . 3

 والنســـاءد الرجـــال بـــني املســـاواة متثيـــل تعزيـــز أجـــل مـــن املســـاواة بشـــأن نقاشـــا   تربملانيـــاال منتـــدى النســـاء نظـــم
 من متساو   عدد املناقشة يف وشارك. حتلياليم يف اجلندري البعد تعميم إىل دعويم خالل من ومشاركتهم
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 واإلشـــراف املوازنــة يف التــدقيق: الربملــان وظــائ  أهــم إحـــدى التكــافؤ مناقشــة واستكشــفت. والنســاء الرجــال 
 موازنــات تضــمن أن شــأهنا مــن الــي الربملانيــة الرقابــة اســرتاتيجيات النقــاش وتنــاول. واإلنفــاق العامــة املاليــة علــى

 االحتــاد اإلعــالمد يأخصـائ ريتشاردســوند. أ الســيد وقـدم. النــاس مجيــع الحتياجـات وتســتجيب وعادلــة شـاملة
 العـاملي الربملـاين التقريـر وتوصـيات نتـائج اإلمنـائيد املتحـدة األمـم برنـامج شـوفيلد. سي والسيد الدويلد الربملاين

 الــوطين اجمللــس رئيســة مــوديسد. ت الســيدة: أمســاؤهم التاليــة الربملــانيني مــن قبــل النقــاش وأطلــق. 2271 لعــام
 بيتيتـا. ك والسـيدة د(النمسـا) احلسـابات تـدقيق جلنـة رئيسـة موسـرد. غ السـيدة د(فريقيـاإ جنوب) للمقاطعات

 (.هولندا) شرييفر.ن السيد املناقشة وأدار(. بريوال) العامة واحلسابات املوازنة جلنة رئيس روبنيد
 

 ر بـــة يـــربز مل النقـــاش فـــ ن آخـــرد إىل بلـــد مـــن يتفـــاوت املوازنـــة عمليـــة يف الربملانـــات دور أن مـــن الـــر م وعلـــى
 املوازنــات وجعــل حقيقيـة رقابــة ممارسـة دوره يف أيضــا   ولكـن العمليـة فقــطد تلــك يف املشـاركة زيــادة يف الربملانـات

 هـــذه تنفيـــذ أن علـــى املشـــاركون وشـــدد. النـــاس مجيـــع الحتياجـــات واالســـتجابة مواتيـــة للتنميـــةد شـــفافيةد أكثـــر
معلومـــات حـــول  عــن فضـــال   املوازنــةد بنـــود عـــن معلومــات علـــى احلصــول الربملـــانيني مـــن يتطلــب بنجـــاح املهمــة

حتليــــل  يف ملســــاعديم متخصصــــة وهياكــــل دواضــــحة وواليــــة الســــكاند قطاعــــات مجيــــع وأولويــــات احتياجــــات
 ولكـي. الوزاريـة احلقائـب مجيـع ويفاملوازنـة  عمليـة مراحـل مجيـع يف درياجلنـ البعـد ب دمـاج أيضا   وأوصوا. وازنةامل
 جلــان يف اجلنســني بــني تكــافؤ هنــاك يكــون أن املهــم مــن اجلميــعد لصــاحلاملوازنــة  علــى الرقابــة الربملانــات ارسمتـُـ

 املشــاركون ودعــا. الرقابــة هــذه كفــاءة لتقيــيم مؤشــرات وضــع أيضــا   قــرتحواُ . منهــا كــل ورؤســاء الربملانيــة املوازنــة
 .إل اثةل أموالرصد و  موازنايم يف أفضل حنو على املشردين السكان احتياجات مراعاة إىل املتنازعة البلدان

 
 الثاني العالمي البرلماني التقرير بشأن تفاعلية جلسة.  4

ـــ اجلمعيــة يف الثــاين (GPR)العــاملي  الربملــاين مت إطــالق التقريــر  وركــز. الــدويل الربملــاين لالحتــاد 731 العامــة الـ
 الربملـــاين االحتـــاد أعــده الـــذي التقريــر قـــدم وقـــد. احلكومــة ملســـاءلة الربملــان وســـلطة الربملانيـــة الرقابــة التقريــر علـــى

 التوصــيات مـن جمموعـة برملانــا د 752 مـن أكثـر مسـامهات أســاس علـى اإلمنـائي املتحــدة األمـم وبرنـامج الـدويل
 .واملساءلة الرقابة تعزيز بغية للتغيري وسيناريو

 

 وشـارك. اجلمعيـة انعقـاد أثنـاء تفاعليـة اسـتثنائية جلسـة نُّظمـت التقريرد إليها توصل الي بالنتائج الوعي ولزيادة
 كايتانو. ب السيدة النوابد جملس رئيس د(نيوزيلندا) كارتر. د السيد من مؤل  فريق االجتماع يف
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 د(البوندســــتاغ)الربملــــان األملــــاين  رئــــيس( أملانيــــا) رو . س الســــيدة النــــوابد جملــــس رئــــيس نائــــب د(يبــــنيالفل) 
 .الربملان عضو د(صربيا) جريكوف. أ والسيدة

 

 الرئيســية لالســتنتاجات اإلمنــائيد املتحــدة األمــم وبرنــامج الــدويل الربملــاين االحتــاد قدمــ  بعــر د اجللســة وبــدأت
 علــى خــاص بوجــ  الرتكيــز ومت. الرقابــة علــى الربملانيــة القــدرة لزيــادة املتاحــة الفــرص بشــأن مناقشــة تلتهــا للتقريــرد

 .احلسابات تدقيق ومؤسسات املدين اجملتمع مثل املصلحةد أصحاب مع الشراكات سيما ال الشراكاتد
 

 مــن الــر م وعلــى. الشخصــية الربملــانيني جتــارب مــن اجليــدة ملمارســاتعــن ا واقعيــة أمثلــة اجللســة واستخلصــت
 املشــاركون وأبــرز. الفعالــة الرقابــة أمــام مشــرتكة حتــديات هنــاك أن املــداخالت أكــدت والبيئــاتد األوضــاع تنــوع
 واحلكومــة الربملــان بــني الوســائل يف التبــاين ويشــكل. الرقابــة ملمارســة قويــة وهياكــل واضــحة واليــات وجــود أمهيــة
 املـــدين اجملتمـــع مـــع الشـــراكاتحيـــ  أن . املعلومـــات علـــى باحلصـــول يتعلـــق فيمـــا ســـيما ال آخـــرد هامـــا حتـــديا  

 .الربملانيني من لكثري حقيقيا   فرقا  حتد  
 

 ممـــا املعارضـــةد ونـــواب احلكومـــة مـــن كـــل مســـؤولية الرقابـــةف. للرقابـــة السياســـي احليـــز علـــى احلفـــا  يتعـــني كمـــا
 يف الربملــان أعضــاء حريــة محايــةتعتــرب و . السياســي احلــزب انتمــاءات عــن النظــر بغــض سياســية شــجاعة يتطلــب
ــ للتحــدي آمــن حيــز وتــوفري التعبــري  حقيقــة تصــب  أن الفعالــة للرقابــة أريــد إذا هــام أمــر داحلكــومي للعمــل اءالبّن
 .اجلميعملا في  مصلحة  السياسية الرقابة ثقافة زرع وينبغي. واقعة

 

. نسـبيا   قصـرية زمنيـة فـرتة يف نتـائج إىل جبديـةد نفـذت مـا إذا تـؤديد أن ميكـن عمليـة هو فعالة رقابة حتقيق وإن
 واالسـتفادة العـاملي الربملـاين التقرير نتائج نشر إىل الدويل الربملاين االحتاد أعضاء مجيع بدعوة املناقشة واختتمت

)https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2017-) منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
-oversight-parliamentary-2017-report-parliamentary-10/global
)account-government-hold-power-parliamentsوالعمـــل اإلصـــالح يف واملشـــاركة د 

 .الربملانية الرقابة لتعزيز
 
 الحاجاة: واإلنجابياة الجنساية الصاحة تحساين خاالل مان اإليادز علاى القضااء حاول تفاعلية جلسة . 5
 عاجلة برلمانية إجراءات اتخاذ إلى

 بفـــريوس املعـــين املشـــرتك املتحـــدة األمـــم برنـــامج) ســـالداهنا. ف هـــذه الفعاليـــة الســـيد علـــى اإلشـــراف يف شـــارك
ـــة  الصـــحة منظمـــة) ناراســـيمهان - لوســـي. م والســـيدة( UNAIDSاإليـــدز/  البشـــرية املناعـــة نقـــ  العاملي
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WHO .)الصـحة تعزيـز طريـق عـن اإليـدز على للقضاء الربملانيون يطلبها الي اإلجراءات املشاركون وناقش 
 .والضعيفة احملرومة الفئات سيما وال السكاند قطاعات جلميع الصحة يف احلق واحرتام واإلجنابية اجلنسية

 

 إىل( اإليـدز/  البشـرية املناعـة نقـ  بفـريوس املعـين املشـرتك املتحـدة األمـم برنـامج) سـالداهنا. ف السـيد وأشار
 بســبب وإمنــا السياســيد االلتــزام أو املــوارد نقــ  بســبب لــيس حتــديا د يشــكل يــزال ال اإليــدز علــى القضــاء أن

 ولـــن. الســـكان مـــن ضـــعفا   األكثـــر الفئـــات ضـــد العنــ  وتثـــري بالعـــار الوصـــم التمييزيـــة الـــي تشـــجع التشــريعات
 .الصحة الفئات يف تلك يتم ضمان حق مل ما اإليدز على القضاء املمكن من يكون

 

ـــة الصـــحة منظمـــة) ناراســـيمهان - لوســـي. م الســـيدة وشـــددت ـــة أمهيـــة علـــى( العاملي  الشـــاملة الصـــحية التغطي
 اختــاذ يلــزم ولــذلك. والفتيــات للنســاء بالنســبة ســيما وال واإلجنابيــةد اجلنســية الصــحة يف بــاحلق الكامــل للتمتــع

 علــى القضــاء بغيــة املناســبة واإلجنابيــة اجلنســية الصــحة خــدمات علــى احلصــول إمكانيــة لتعزيــز عاجلــة إجــراءات
 .اإليدز انتشار

 

 أشــد الســتهداف البيانــات ومجــع الدوليــةد املعــايري مــع التشــريعات مواءمــة أن املناقشــة أثنــاء املشــاركون والحــ 
 ضــمان الربملـانيني علــى وجيـب. اإليـدز مكافحــة يف حيويـة سـتكون املــديند اجملتمـع مـع واالخنــرا  ضـعفاد النـاس

 .كافيا   متثيال   ممثلة احتياجايم تكون حىت ضعفا   اجملتمع قطاعات أشد خماوف عن بوضوح يعربوا أن
 
 بعملهم للقيام البرلمانيون يستخدمها التي الرقمية األدوات: اإللكتروني للبرلمان تفاعلية جلسة. 6

 الرئيســيةد االجتاهــات يفحبثــت و  العــامليد اإللكــرتوين للربملــان تقريــر أحــد  نتــائج عــن بعــر  اجللســة افتتحــت
 .واجلمهور داملشرعني دللربملانات والتوقعات واألدوار العمليات تغريت وكي 

 

. اخلــارج يف ملواطنيهــا فرنســا طورتــ  أمــر وهــو - اإلنرتنــت علــى للتصــويت الربملــاين الــدعم مســألة فرنســا وأثــارت
د املوثوقيـــة ذلـــك يف مبـــا اإللكـــرتويند التصـــويت يواجههــا الـــي التحـــديات إىل األورويب والربملـــان هولنـــدا وأشــارت

 ومـع. التكلفـة حيـ  مـن وفعـال مالئـم إجـراء هـو اإللكـرتوين التصـويت أن إىل مصـر وأشـارت. الثقةالصحةد و 
 تكـون أن ميكـن األورويبد لالحتاد العامة البيانات محاية الئحة سيما وال اجلديدةد اخلصوصية لوائ  ف ن ذلكد

 .اإللكرتوين التصويت على اةثار بعض هلا
 

 الشـابة األجيـال نإ حيـ  الرقميـة السـاحة إىل االنتقـال والربملـانيني الربملانـات على يتعني أن  البحرين والحظت
 األدوات باستخدام التواصل إىل اضطروا املشرعني أن والحظت. يتجمعوا أن اةخرين من وتتوقع تتفاعل
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وجهــا   ديــزال االتصــال املباشــر ال الكبــرية الريفيــة االقتصــادات يف أنــ  اهلنــد والحظــت. لنــاخبيهم املتغــرية واللغــة 
 بــل االتصــاالت تلــك حمــل حتــل ال الرقميــة الشــبكة وأن حيويــةد احملليــة القــرى شــبكات وأن أمــرا  حامســا د لوجــ 

 النــاس مــن أكــرب عــدد إىل الوصــول علــى املشــرعني تســاعد الرقميــة األدوات أن كــوادوراإل  والحظــت. تكملهــا
 وجهــا   النــاس إىل التحــد  أيضــا   املهــم مــن ولكــن األفكــارد جلمــع فعــال جمــال وأنــ  األصــواتد مــن املزيــد ومســاع
حتقيـــق إمكانيـــة الوصـــول   مـــن مكنـــت الربملانيـــةد العمليـــة يف جســـر مبثابـــة وإذ تعتـــرب الشـــبكات الرقميـــة. لوجـــ 

 .اجلسدية املشاركة إىل احلاجة ذاياد حد يف دتلغ   مل ولكنها دبشكل أكثر إنصافا  
 

هم قيــادة ميكــن الــذين ســنا   األصــغر النــوابثــارة إ ستســتفيد مــن اإللكــرتوين الربملــان جلســة أن املشــاركون والحــ 
 - واملهـــارات املعـــارف مســـألة الربملانـــات مـــن عـــدد وأثـــار. األمثلـــةالتجربـــة واالطـــالع علـــى  خـــالل مـــن التغيـــري
 واتفقـوا. الربملـانيني واملـوظفني الربملـان ألعضـاء مطلـوب الرقميـة األدوات استخدام على التدريب أن إىل واوأشار 
 .مناسب تدريب دون حتقيق  الصعب من ولكن دجيد مفهوم الورقي  ري الربملان أن على

 

 أو) األحيـان مـن كثـري يف الدقيقـة و ـري ظمـةاملن  ـري اإلعـالم وسـائط تسـبب  الذي التأثري مسألة هولندا وأثارت
. الرقمــي العصــر يف للمعلومــات كمصــدر الرئيســية اإلعــالم ســائطالتقليــل مــن دور و و  اإلنرتنــتد علــى( ةاملتحيــز 
االطالع عليهـاد  تكفل أن للربملانات هبا ينبغي الي الكيفيةو  داملعلوماتية األمية حمو حول تساؤالت ذلك وأثار

 تــدرك الربملانــات أن 2276 لعـام العــاملي اإللكـرتوين الربملــان تقريـر أظهــر وقـد. فيهــا  وإشـراك اجلمهــوروتثقيـ  
 بشــأن خـاوفوامل األســئلة مـن عـددا   اإللكــرتوين التصـويت بشـأن املناقشــة وأثـارت. املسـألة هــذه يف دورهـا أمهيـة
أفضـل و  دانفتاحـا   أكثـر تكـون أن حتـاول الـي للربملانات ختلقها أن ميكن الي واملعضلة الرقمية التحتية البنية أمن

 .إليها الوصول إمكانيةمن ناحية 
 

 بـاألدوات األعضـاء د والـي مت إعـدادها لـدعم- اإللكرتونيـة األكادمييـة - الرقمي مشروعها عن تونس وحتدثت
 ســياق يف صــلة ذو ألنــ  الربملانــات يف االبتكــار ملركــز بالنســبة مســألة ذلــك يكــون أن وميكــن. والتــدريب الرقميــة
 الربملـــاين االحتـــاد يعمـــل أن العـــراق واقـــرتح. الربملانـــات بـــني واملـــوارد املعلومـــات وتبـــادل اجليـــدة املمارســـات تبـــادل
 مـــن مزيـــد اذاختـــ إىل يـــدعو وأن للربملانـــاتد الرقميـــة لـــألدوات احليويـــة األمهيـــة بشـــأن الـــوعي زيـــادة علـــى الـــدويل

 أيضـــا   وهـــذا. اإللكرتونيـــة للربملانـــات والـــدعم والتـــدريب باملعرفـــة النهـــو  إىل يـــدفع وأن ذلـــكد بشـــأن القـــرارات
 .يعاجل  أن اجلديد للمركز ميكن شيء
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 االنتخابات والتعيينات
 
 الدولي البرلماني االتحاد رئيس . 7

( املكســـيك) بـــارون كويفـــاس. ج الســـيدة: الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد رئـــيس ملنصـــب املرشـــحني مـــن اثنـــان ترّشـــ 
 (.األورو واي) باسادا. إ والسيدة

 باسـادا علـى والسـيدة صـوتا   281 بـارون علـى كويفـاس السـيدة حصـلت التصـويتد مـن واحدة وخالل جولة
 .صوتا   12

 ثـال  لفـرتة الـدويل الربملـاين لالحتـاد رئيسـا  ( املكسـيك) بـارون كويفاس السيدة احلاكم اجمللس وبالتايلد انتخب
 .2222 أكتوبر/  األول تشرين يف تنتهي سنوات

 .الدويل الربملاين لالحتاد فخري رئيس د(شبنغالد) شودريت .ص السيد السابقد الرئيسو 
 

 التنفيذية اللجنة رئيس نائب . 1
 ســـنة ملـــدة للـــرئيس نائبـــا  ( روســـيا االحتاديـــة) كوساشـــي .ك الســـيد أعضـــائهاد أحـــد التنفيذيـــة اللجنـــة انتخبـــت
 .2278 أكتوبر/  األول تشرين يف تنتهي واحدة

 

 التنفيذية اللجنة . 3
 :التنفيذية اللجنة يف أمساؤهم التالية األربعة األعضاء احلاكم اجمللس انتخب
 اإلفريقية اجملموعة 

 .2279 أكتوبر/  األول تشرين حىت سلف  فرتة الستكمال( كينيا) لوساكا. م. ك السيد
 72+ جمموعة  

 تشــرين يف تنتهـي سـنوات أربـع لفـرتة (سويسـرا) نـيلن - كينـر. م والسـيدة( كنـدا) مـاكغيني. د السـيد
 تشـرين حىت سلفها فرتة الستكمال( النرويج) ليادال هوكيالند. ه والسيدة د2227 أكتوبر/  األول
 .2279 أكتوبر/  األول

 

 الفرعية للتمويل اللجنة . 4
 :التنفيذية اللجنة عينت
 أكتـــوبر/  األول تشــرين حــىت اهلــادئ واحملــيط آســيا جمموعــة لتمثيــل( فيتنــام)  يــاو فــان نغــوين الســيد 

2279. 
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 التنفيذيــــة اللجنــــة يف واليتــــ  فــــرتة انتهــــاء حــــىت( روســــيا االحتاديــــة) كوساشــــي . ك للســــيد جتديــــد مت 
 (.2279 أكتوبر/  األول تشرين)

 

 مجموعة العمل حول سورية . 5
 :أمساؤهم التالية األعضاء تعيني التنفيذية اللجنة أيدت
 د رئيسا  (روسيا االحتادية) كوساشي   .ك السيد 
 نائبا  للرئيس د(فرنسا) بيتشيا ديل. ر السيد 
 نائبا  للرئيس د(ناميبيا) وليامز - منساه. م السيدة 
 (أنغوال) فالينت أوليفريا.م السيدة 
 (كوبا)  وميز فريير. ي السيدة 
 (مصر) العال عبد. السيد ع 
 (اإلسالمية إيران مجهورية) جاليل .ك السيد 
 العربية للمجموعة ممثال  ( املغرب) العبدي. ر السيد 
 أوراسيا ممثال  جملموعة( أرمينيا) إسايان. س السيدة 
 72+ ممثال  جملموعة( أملانيا) رو . س السيدة. 

 

 العنيف والتطر  اإلرهاب بمكافحة المعني المستوى الرفيع االستشار، الفريق . 6
 :أمساؤهم التالية األعضاء تعيني التنفيذية اللجنة أيدت
 (أسرتاليا) باري. س السيد 
 (بنن) هونغبيدجي. أ السيد 
 (كندا) ماكغيني. د السيد 
 (الصني) زياوتشو وانغ السيد 
 (مصر) العال عبد. ع السيد 
 (ناميبيا) وليامز منساه. م السيدة 
 (روسيا االحتادية) كوساشي . ك السيد 
 (السويد) أفسان. أ السيد 
 (سويسرا) نيلن - كيينر. م السيدة 
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 (أو ندا) أوسورو. م السيدة 
 (املتحدة العربية اإلمارات) القبيسي. أ السيدة 
 (الدويل الربملاين لالحتاد الفخري الرئيس) تشودري. ص السيد 

 

 تبرلمانياال مكتب النساء . 1
 :التالية أمسائهنّ اإلقليميات  املمثالت تربملانياال منتدى النساء انتخب
 2278 مارس/  آذار يف تنتهي لفرتة( يابيالروس) نومتشيك. أ السيدة: أوراسيا جمموعة. 
  2278 مارس يف تنتهي لفرتة( فرنسا) إرانت. س السيدة: زائدا   عشر اثناجمموعة 

 

 للبرلمانيين اإلنسان حقوق لجنة . 1
 أكتــوبر/  األول تشــرين يف تنتهــي ســنوات مخــس لفــرتة أمســاؤهم التاليــة األربعــة األعضــاء احلــاكم لــساجمل انتخــب
2222: 
 فريقيةاإل اجملموعة 
 (بنن) أريفاري باكو بن السيد -
 (أو ندا) زابو موكودا. ج السيدة -
 ا  زائد عشر اثنا جمموعة 
 (صربيا) جريكوف. أ السيدة -
 (سويسرا) كاروين. أ السيد -

 

 لحنة شؤون الشرق األوسط.  9
 أكتــــوبر/  األول تشــــرين يف تنتهــــي ســــنوات أربــــع لفــــرتة اللجنــــة يف التــــاليني العضــــوين احلــــاكم لــــساجمل انتخــــب
2227: 
 (بلجيكا)  رويلز. ب السيدة 
 (فرنسا) الفريير جوليان. ه السيد 

 

 اإلنساني الدولي القانون احترام تعزيز لجنة.  70
/  األول تشـرين يف تنتهـي سـنوات أربـع لفـرتة اللجنـة يف أمسـاؤهم التاليـة الثالثـة األعضـاء احلاكم اجمللس انتخب
 :2227 أكتوبر
 (بنن) أواسا اري دايف. أ السيدة: فريقيةاإل اجملموعة 
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 (روسيا االحتادية) فتورجيينا.إ السيدة: أوراسيا جمموعة 
 (بلغاريا) تشوكولوف. د السيد: زائدا   عشر جمموعة اثنا 

 

 الدولي البرلماني االتحاد في الشباب البرلمانيين منتدى مجلس . 77
 :2279 مارس/  آذار يف تنتهي سنتني ملدة إدارت  جملس يف واحدا   عضوا   املنتدى انتخب
 (.كازاخستان) ماكن. ب السيد: أوراسيا جمموعة 

 

 الدائمة اللجان مكاتب . 71
 :أمساؤهم التالية األعضاء مت انتخاب الدائمةد اللجان يف جرت الي االنتخابات عقب
 الدوليني واألمن مالسل جلنة

 آذار حـــىت ســـلف  فـــرتة الســتكمال اهلـــادئ واحملـــيط آســـيا عـــن جمموعــة( اهلنـــد) كامبامبـــايت. ه الســيد /
 .2279 مارس

 2279 أكتوبر يف تنتهي أوىل لفرتة 72+ عن جمموعة( تركيا) كورت. س.ل السيدة. 
 

  جلنة التنمية املستدامة والتمويل والتجارة
 أكتـــــوبر/  األول تشـــــرين يف تنتهـــــي أوىل لفـــــرتة اإلفريقيـــــة عـــــن اجملموعـــــة( اجلزائـــــر) جـــــالب .م الســـــيد 

2279. 
 أوىل تنتهــي لفـرتة الكـارييب البحـر ومنطقـة الالتينيـة عـن جمموعـة أمريكـا( اإلكـوادور) سـوليز. د السـيدة 

 .2279 أكتوبر/  األول تشرين يف
 

  جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 مــارس يف تنتهــي الــي ســلفها مــن األوىل الفــرتة الســتكمال أوراســيا عــن جمموعــة( أرمينيــا) إيســايان. س الســيدة
2278. 

 

 املتحدة األمم اخلاصة بشؤون اللجنة
 أكتــوبر/  األول تشــرين يف تنتهــي أوىل لفــرتة فريقيــةاإل جملموعــةعــن ا( تو ــو) زونــدي  - داجبــان. د.أ الســيدة
2279. 
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 739 الاااعامة ال لجمعيةا امقررو  . 73

 تعزيــز" املعنــون للبنــد مشــاركا   مقــررا   بوصــف  للمغــرب ممثــل تعيــني علــى اإلنســان وحقــوق الدميقراطيــة جلنــة وافقــت
مـــن أجـــل هجـــرة آمنـــةد  العـــاملي امليثـــاق اعتمـــاديف ضـــوء  اهلجـــرةاهلجـــرة و  إدارة شـــأن الـــدويل بالربملـــاين التعـــاون

 .ثان مقرر تعيني هبدف مشاورات الدويل الربملاين االحتاد رئيس وسيجري. "منظمةد وقانونية
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 واالتصاالت اإلعالم
 

 ألكثـر صـحفية مـؤمترات أربعـة وُعقـدت. للجمعيـة العامـة 731 الـدورة خـالل صـحفية بيانـات مخسة ُأصدرت
 احملليـة اإلعـالم وسائلوقامت . املسجلة الدولية اإلعالم وسائط من 64 و احمللية اإلعالم وسائط من 86 من

 لالحتـاد 731 العامة الـــ اجلمعية ومداوالت ملناقشات بتغطية واسعة النطاق الوسطى آسيا بلدان من واألجنبية
 .الدويل الربملاين

 

 اإلنرتنــت شــبكة علــى اجلمعيــة بــ  مت كمــا. ايــام مخســة مــدى علــى الروســية االذاعــة علــى اجلمعيــة بثــت وقــد
 املختلفــة اجللســات حــول رأي آالف 72 مــن أكثــر هنــاك كــان املضــي د للربملــان ووفقــا  . يف العــامل للجمهــور

 .اخلمسة األيام خالل بثها مت الي
 

 كمــواد خمتــارين برملــانيني مــع بالفيــديو مقــابالت 72 أيضــا   لالتصــاالت الــدويل الربملــاين االحتــاد موظفــو أجــرى
 .الشباب الربملانيني ومنتدى اجلندري للمنظور املراعية للربملانات العمل خلطة اخلامسة للذكرى

 

ــــة وأظهــــرت ــــة املراقب ــــة يف اإلعــــالم لوســــائط األولي ــــر أن اجلمعي ــــى مقالــــة 3 222 مــــن أكث  شــــبكة ومنشــــور عل
ـــ  واجلمعيــة تدربملانيــاالــدويلد النســاء ال الربملــاين االحتــاد تــذكر اإلنرتنــتد  علــى نشــرها د والــي مت731العامــة الـ

 اجلمعيــةد مواضــيع خمتلــ  املــواد وتناولــت. أكتــوبر/  األول تشــرين 78 إىل 74 مــن اجلمعيــة انعقــاد فــرتة مــدى
 .الوفود بني الثنائية االجتماعات عن فضال  
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 2الدولي البرلماني االتحاد عضوية
 

 (711) األعضاء عدد
 البحـــــريند أذربيجـــــاند النمســـــاد أســـــرتالياد أرمينيـــــاد األرجنتـــــنيد أنغـــــوالد أنـــــدوراد اجلزائـــــرد ألبانيـــــاد أفغانســـــتاند

بوتسـواناد  واهلرسكد البوسنة د(القوميات املتعددة - دولة) بوليفيا بوتاند بنند بلجيكاد بنغالدشد بيالروسياد
 فريقيـــاإ مجهوريـــة كنـــداد كمبوديـــاد الكـــامريوند دالـــرأس األخضـــر بورونـــديد فاســـود بوركينـــا بلغاريـــاد الربازيـــلد
 كوباد كرواتياد دساحل العاجكوستاريكاد  الكونغود القمرد جزر كولومبياد الصنيد تشيليد تشادد الوسطىد
ـــة قـــربصد ـــة التشـــيكيةد اجلمهوري ـــا مجهوري ـــة الشـــعبية كوري ـــةد مجهوري ـــةد الكونغـــو الدميقراطي  الـــدامنركد الدميقراطي
 إثيوبيـــاد فيجـــيد إســـتونياد االســـتوائيةد  ينيـــا الســـلفادورد اإلكـــوادورد مصـــرد الدومنيكيـــةد اجلمهوريـــة جيبـــويتد
 بيســـاود  يانـــاد -  ينيـــا  ينيـــاد  واتيمـــاالد اليونـــاند  انـــاد جورجيـــاد أملانيـــاد  امبيـــاد الغـــابوند فرنســـاد فنلنـــداد
 دإســرائيل ايرلنــداد إندونيســياد مجهوريــة إيــران اإلســالميةد العــراقد اهلنــدد آيســلنداد هنغاريــاد هنــدوراسد هــاييد

التفيـاد  الشـعبيةد الدميقراطيـة الو مجهوريـة قري يزستاند كينياد الكويتد كازاخستاند ردنداأل الياباند يطاليادإ
 دمالطــا مــايلد مالــدي د ماليزيــاد مد شــقرد مــالويد دلوكســمبورغ ليتوانيــاد ليختنشــتايند ليبيــاد ليســوتود لبنــاند
 منغوليـــــاد مونـــــاكود د(متحـــــدة - واليـــــات) ميكرونيزيـــــا املكســـــيكد موريشـــــيوسد موريتانيـــــاد د3مارشـــــال جـــــزر

 النـرويجد نيجرييـاد النيجـرد نيكـارا واد نيوزيلنـداد هولنداد نيبالد ميامنارد ناميبياد موزامبيقد املغربد مونتينيغرود
 بولنـــداد ديبـــنيالفل دبـــريوال اجلديـــدةد بـــارا وايد  ينيـــا بـــابوا بنمـــاد بـــاالود فلســـطنيد باكســـتاند دُعمـــانســـلطنة 
 ســامواد د3لوســيا ســانت روانــداد رومانيــاد روســيا االحتاديــةد مولــدوفاد مجهوريــة كوريــاد قطــرد مجهوريــة الربتغــالد

 سـنغافورةد سـرياليوند سيشيلد صربياد السنغالد السعوديةد العربية اململكة وبرينسييبد تومي سان مارينود سان
 الســـوداند ســـورينامد ســـريالنكاد إســـبانياد الســـوداند فريقيـــاد جنـــوبإ جنـــوب الصـــومالد ســـلوفينياد ســـلوفاكياد
 مقـــــــدونيا مجهوريـــــــة تايالنـــــــدد الســـــــوريةد طاجيكســـــــتاند العربيـــــــة اجلمهوريـــــــة سويســـــــراد الســـــــويدد نددســـــــوازيال

 توفـــالود تركيـــاد تركمانســـتاند تـــونسد وتوبـــا ود ترينيـــداد تونغـــاد تو ـــود دتيمـــور ليشـــيالســـابقةد  اليو وســـالفية
 أوزبكسـتاند داألورو واياملتحدةد  تنزانيا مجهورية املتحدةد اململكةاملتحدةد  العربية اإلمارات أوكرانياد أو نداد
 .زمبابوي زامبياد اليمند فيتنامد د(البوليفارية - مجهورية) د فنزويال3فانواتو

 

                                                           
 .731كما هي عند اختتام اجلمعية العامة الــ    2
 .2278 يناير /كانون الثاين  7 من اعتبارا   نافذة العضوية حقوق تصب   3
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 (71)األعضاء المنتسبون 
 د اجلمعيــــــة(PARLACEN)الوســــــطى  أمريكــــــا برملــــــان العــــــريبد الربملــــــان جمموعــــــة دول األنــــــديزد برملــــــان

 الــــدول رابطــــة يف األعضــــاء للـــدول الربملانيــــة األورويبد اجلمعيــــة الربملـــان د(EALA) فريقيــــاإ لشــــرق التشـــريعية
فريقيـــــــا إ لغـــــــرب والنقـــــــدي االقتصـــــــادي لالحتـــــــاد املشـــــــرتكة الربملانيـــــــة د اللجنـــــــة(IPA CIS)املســـــــتقلة 

(WAEMU)الالتينيـة  أمريكـا د برملان(PARLATINO)ـرب لـدول االقتصـادية اجلماعـة د برملـان  
 د اجلمعيــــة(CEMAC)فريقيــــا إ لوســــط والنقديــــة االقتصــــادية اجلماعــــة د برملــــان(ECOWAS)فريقيــــا إ

 أوروبــــا جمللــــس الربملانيــــة اجلمعيــــةد و (PABSEC) األســــود البحــــر منطقــــة يف االقتصــــادي للتعــــاون الربملانيــــة
(PACE). 
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 األخرى والنصو  والقرارات األعمال جدول
 731 للجمعية العامة الاا

 
 
 731 اجلمعية العامة  رئيس ونواب رئيس انتخاب 7
 العامة اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج طلبات يف النظر 2
 األعراق وبني األديان بني احلوار خالل من والسالم الثقافية التعددية تعزيز املناقشة العامة بشأن 3
 وحقــوق الدميقراطيــة جلنــة) الدميقراطيــة حــول العــاملي لإلعــالن العشــرين الســنوية الــذكرى: مشــاركة تنوعنــا 4

 (اإلنسان
 وشـــؤون والتجـــارة؛ والتمويـــل املســـتدامةد التنميـــة الـــدوليني؛جلنـــة الســـلم واألمـــن : الدائمـــة اللجـــان تقـــارير 5

 املتحدة األمم
 الـدويل الربملـاين اجلمعيـة العامـة لالحتـاد يف اإلنسـان وحقوق الدميقراطية للجنة املوضوع البند على املوافقة 6

 املقررين وتعيني 739 الـــ
 للســلم د باعتبارهــا يديــدالروهينغــا علــى العنيفــة واهلجمــات االضــطهادد اخلطــريةد اإلنســانية األزمــة إهنــاء 1

 ميامنار يف وطنهم إىل واةمنة املشروطة  ري عوديم وضمان الدولينيد واألمن
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 الثقافية التعددية تعزيز حول بطرسبرغ سانت إعالن
 األعراق وبين بين األديان الحوار خالل من والسالم

 
 

 731 الدولي البرلماني لالتحاد 731الجمعية العامة الاا  أقرته
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 
 لالحتــاد 731 العامــة الـــــ اجلمعيــة انعقــاد مبناســبة بطرســربغ ســانت يف اجتمعنــا بلــدا د 756 برملــانيون مــن حنــند

 .الثقافية والتعددية للسالم أساس أمر األعراقد وبني األديان بني احلوار بأن نعرتف الدويلد الربملاين
 

 اهلويـةد املواطنـةد بشـأن كيبيـك مدينـة إعالن الدويل الربملاين االحتاد اعتمد د2272 أكتوبر/  األول تشرين يف
 والشـمول التنـوع احـرتام بـني التـوازن حتقيق أمهية أدركنا ذلكد خالل ومن. معومل عامل يف والثقايف اللغوي التنوع

 لتحقيـــق عنـــ   ـــى ال وكشـــر  بينهـــاد وفيمـــا اجملتمعـــات داخـــل الثقـــة لبنـــاء كوســـيلة االجتمـــاعينيد والتماســـك
 .للحياة الرفيعة والنوعية التقدمد االزدهارد

 

 للتصـــرفد القابلـــة و ـــري املتســـاوية حبقـــوقهم الكامـــلد بـــالتمتع األفـــراد جلميـــع الســـماح جيـــب أنـــ  علـــى وشـــددنا
 اإلنســــان حلقــــوق الدوليــــة واملعــــايري املعاهــــدات مــــن و ــــريه اإلنســــاند حلقــــوق العــــاملي اإلعــــالن يف هبــــا املعــــرتف
 اللــوند العــرقد الثقافــةد بــأي نــوع كــاند مبــا يف ذلــك للتمييــز يتعرضــوا أال ينبغــي وأنــ  الــدويلد اإلنســاين والقــانون

ذلــك  مــن ســنوات مخــس بعــد. السياســي االنتمــاء أو اجلنســيد التوجــ  اجلنســيةد اهلويــة الــديند العــرقد اللغــةد
 .دائما   كانت ومناسبةد كما صحيحة كيبيك مدينة إعالن يف عليها املنصوص املبادئ تبقى التاري د

 

 العــاملي والقبــول الســالم ذاتــ  حبــد يضــمن ال والــديين الثقــايف التنــوع فــ ن املاضــيةد القليلــة العقــود أظهــرت وكمــا
 جمتمعـات لبنـاء معا   العمل الرئيسينيد املصلحة أصحاب من و ريها الوطنية السلطات على وجيب. للخالفات

 بعــض بــني بــني األمــن انعــدام مشــاعر تثــري أن ميكــن الــي لالنقســامد املثــرية اخلطابــات نشــر ومكافحــة شــاملةد
 .واإلرهاب والتطرف القومية انتشار تشجع أن وميكن اجلماعاتد

 

 املباشــر االتصـال طريـق عـن أيضـا   بـل فحسـبد بـ  حيتـذى مثـاال   نكـون أال لنـا ينبغـي للشـعبد ممثلـني وبوصـفنا
 القانون سيادة واحرتام املساءلةد الشفافيةد توج  أن ينبغي. واإلقليمي الوطين الصعيدين على الناس مع
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 وحنـــن. الـــدينيني والقـــادة الثقافـــة جمـــال يف املصـــلحة أصـــحاب مـــع عالقاتنـــا اإلنســـاند حلقـــوق الـــدويل والقـــانون 
 .والعن  الثقةد عدم للتعصبد بفعالية بغية التصدي والسلميد املستدام للتنوع عاملي منوذج مبتابعة ملتزمون

 

 وبــني األديــاند بــني احلــوار خــالل والســالمد مــن الثقافيــة التعدديــة أجــل مــن  بالعمــلملتــزمني كربملــانينيد وحنــن
 :خالل من األعراق

 

 :القانونية واألطر وضع المعايير عمليات تعزيز
 اإلنسـاند حلقـوق األساسـية الدوليـة الصـكوك مـع متامـا   منسجمة الوطنية التشريعات تكون أن ضمان -

 الثقـــايفد التنـــوع بشـــأن والثقافـــةد والعلـــوم للرتبيـــة املتحـــدة األمـــم ملنظمـــة العـــاملي اإلعـــالن مـــع وكـــذلك
 واألقليـــات د عرقيـــة أو قوميـــة أقليـــات إىل املنتمـــني األشـــخاص حقـــوق بشـــأن املتحـــدة األمـــم وإعـــالن
 واللغوية؛ الدينية

 أو الدينيـةد أو اللغويـةد أو الثقافيـةد أو الوطنيـةد اجملموعـات هوية وتعزيز حلماية تشريعية تدابري اعتماد -
 اةخرين؛ مع اجملتمع يف العيش يف العرقيةد وحقها

 األعـراقد وبـني األديان بني احلوار عن فضال   والعامليد الوطين الصعيدين على الوساطة عمليات تعزيز -
 .الثقافات متعدد جمتمع أعضاء بني الثقة وتعزيز الثقافيةد والدينيةد العرقيةد النزاعات ملعاجلة

 
 :وفعالية تمثيال   أكثر مؤسسات البرلمانات جعل

 العمــرد اجلــنسد نــوع حيــ  مــن للمجتمــعد متثــيال   أكثــر الربملــانيني يكــون أن تضــمن سياســات وضــع -
 حصــــول لضــــمان وأحكــــام إجيابيــــةد تــــدابري اعتمــــاد خــــالل مــــن ذلــــك يف مبــــا والعــــرقد الــــديند اللغــــةد

 التشريعية؛ يف اهليئات تشارك وأن الربملاند يف األقل على واحد على مقعد  القومية األقليات
 أثــر أن تــدرج تقيــيم الربملــاند إىل الوطنيــة واملوازنــات القــوانني مشــاريع تقــدم عنــداحلكومــاتد  مطالبــة -

د 2232 لعـــام املســـتدامة التنميـــة جـــدول مـــن للهـــدف والعرقيـــةد وفقـــا   الدينيـــة األقليـــات ذلـــك علـــى
 بشمولية اجلميع؛

 برملانيــة جلــان أو برملانيــةد جلــان إنشــاء خــالل مــن الربملانيــةد والنقاشــات للمناقشــات كافيــة فــرص ييئــة -
 مـن االجتماعيـةد النزاعـات وحل فهم حتسني أجل من الدييند والتنوع الثقافية التعددية بشأن مشرتكة
 الربملانية؛ اإلجراءات خالل
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 اإلنسـاند وأن حلقـوق الـدويل للقانون تاما   امتثاال   العني د التطرف ملنع املتخذة التدابري امتثال ضمان -
 اخلاطئة؛ املفاهيم أو النمطية القوالب إىل تستند وال

 والـديند الثقافـةد العمـرد اجلـنسد حيـ  مـن شـاملة منـابر وإقامـة للحـوارد آمنـة مسـاحات إنشاء دعم -
 املتعلقــــة اإلقليميــــة والوطنيــــة احملليــــة اإلجــــراءات مناقشــــة الرئيســــيني املصــــلحة ألصــــحاب ميكــــن حيــــ 
 الثقافية؛ والتعددية الديين بالتنوع

 حتضـــر الـــي الوطنيـــة الوفـــود مـــن جـــزء   وعرقيـــةد دينيـــة أقليـــات ميثلـــون الـــذين النـــواب يشـــكل أن ضـــمان -
 .وفعاليات  الدويل الربملاين االحتاد مجعيات سيما وال الدوليةد واملداوالت املنتديات

 
 :والدين بالثقافة المتعلقة اإلنسان حقوق انتهاكات منع

 تنفيــذ مــوظفي بــني فيمــا والدينيــة الثقافيــة املســائل بشــأن توعيــةد بأنشــطة للقيــام كافيــة مــوارد ختصــي  -
 املعـــايري مـــع يتماشـــى مبـــا فيهـــاد والتحقيـــق الكراهيـــة جـــرائم حتديـــد علـــى قـــدريم تعزيـــز بغيـــة القـــواننيد

 الدولية؛ والربوتوكوالت
ــــاء - ــــة جمــــال يف العــــاملني قــــدرات بن ــــة أجــــل مــــن والوســــاطةد التوعي ــــات ييئ  وموثوقــــة علــــى ســــلمية بيئ

 واإلقليمي؛ احمللي الصعيدين
 حبيـــ  ومتيســرةد متاحـــة الربملانيــة الســجالت تكـــون وأن شــفافةد التشــريعية العمليـــة تكــون أن ضــمان -

 أفعاهلم؛ عن املسؤولية وحتميلهم النواب نشا  ومتابعة فهم من والعرقيةد الدينية األقليات تتمكن
مــواطين  لغــري ذلــك يف مبــا الــوطيند اإلقلــيم والعرقيــة داخــل الدينيــة األقليــات مجيــع حلمايــة تــدابري وضــع -

 .حديثا   الوافدة واألقليات البلدد املهاجريند
 

 :والشاملة للجميع الثقافات المتعددة للمجتمعات اجتماعي حوار بناء
 الكراهيـــة تشـــجع الـــي واملنظمـــات املشـــاريع متويـــل منـــع أجـــل املوازنـــةد مـــن علـــى فعالـــة رقابـــة ممارســـة -

 الـي املشاريع ودعم اإللكرتونيةد واملنابر العام اخلطاب علنا  يف الكراهية ومكافحة خطاب والتعصبد
 ذلـك يف مبـا احمللـيد الصـعيد علـى سـيما وال والـديند الثقافـةد اجلنسد نوع حي  من أكرب توازنا   حتقق

 الثقافات؛ املتعددة اإلعالم ووسائل اجلماعيةد األحدا  املختلطةد السكنية املناطق
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 احملليــنيد الــدينيني الزعمــاء مــع شــراكة يف والعمــل والدينيــةد الثقافيــة املســائل بشــأن العلمــاء مــع التعــاون -
 الدينيــــة التفســــريات احــــرتام وضــــمان األصــــوليةد ضــــد الكفــــاح مثــــل االجتماعيــــةد التحــــديات لتقيــــيم

 والدينية؛ العرقية واألقليات والشباب النساء سيما وال الناسد جلميع اإلنسان حلقوق والثقافية
 مبـا والدينيـةد العرقيـة األقليـات ضـد النظـاميد أو اهليكلي التمييز على للقضاء ملموسة إجراءات اختاذ -

 اللغـةد العمـرد اجلـنسد نـوع حسـب املصـنفة البيانـات وحتليـل جلمـع عمليات تنفيذ طريق عن ذلك يف
 .األخرى ووضع األقليات األصلد العرقد الديند

 
 :الشخصية المهارات وتحسين المدنية التربية على التركيز
 التعلـيمد مسـتويات مجيـع علـى اإلنسـان حقـوق جمـال يف والتثقيـ  الشخصـيةد املهـارات تدريس تعزيز -

 الثقايف؛ والتنوع الدينية التعددية أمهية ذلك يف مبا
 أفضـــل تبـــادل أجـــل مـــن ومهنيـــنيد أكـــادمييني خـــرباء مـــن تتـــأل  التنـــوعد بشـــأن وطنيـــة شـــبكة إنشـــاء -

 مستقلة؛ بصورة العامة السياسات تنفيذ ورصد الناجحةد التنوع وخربات املمارسات
 وأثرهــا العوملــة عمليــات شــرح أجــل مــن املقارنــةد واألســاليب الشــاملةد الــنـَُهج وتعزيــز العلــمد دور تعزيــز -

 للمســـــؤولني الثقـــــايف والتنـــــوع الدينيـــــةد التعدديـــــة يف جمـــــال املســـــتمر التـــــدريب ودعـــــم أفضـــــلد بشـــــكل
 .الشرطة وضبا  احمللية السلطة يف العاملون فيهم مبن احلكومينيد

 
 :الدولي التعاون تعزيز

 ملكافحـــة مشـــاريع عـــن فضـــال   األعـــراقد وبـــني األديـــان بـــني احلـــوار تشـــجع الـــي الدوليـــة الـــربامج دعـــم -
 التمييزد والتفكك االجتماعي؛

 وبني األعراق؛ األديان بني الصراعات ملعاجلة الربملانية الدبلوماسية تعزيز -
 احمللية؛ اجملتمعات بني التفاهم وحتسني اجلسور بناء إىل الرامية األديان بني املبادرات تشجيع -
 املتحـدة األمـم مـع تنظيمـ  ميكـن األعـراقد وبـني األديـان بـني احلـوار بشـأن عـاملي مـؤمتر عقـد يف النظر -

 .العاملية األديان وقادة الدولد رؤساء الربملاند رؤساء ومبشاركة
 

 أعـالهد الـواردة التوصـيات بتنفيـذ نتعهـد ف ننـا ولذلك. تغيري إلحدا  الالزمة الوسائل لدينا بأن متاما   نقرّ  وحنن
 .اإلعالن هذا تطبيق رصد الدويل الربملاين االحتاد إىل ونطلب
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  10 الااا الذكرى: تنوعنا مشاركة
 الديمقراطية بشأن العالمي لإلعالن

 

 الدولي البرلماني لالتحاد 731 الااااا الجمعية العامة باإلجماع اتخذته قرار
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 

 الدويلد الربملاين لالحتاد 731 اجلمعية العامة الـــ إن
 

 د7991 لعـام الـدويل الربملـاين االحتـاد عـن الصـادر الدميقراطيـة حـول العـاملي اإلعالن بأمهية تعرتف إذ
 العامليد الربملاين لإلعالن من قبل للمجتمع النطاق الواسع باالستخدام علما   وتأخذ

 

 الـــذي والنزيهــة احلــرة االنتخابــات معــايري بشــأن الــدويلد الربملــاين االحتــاد إعــالن جديــد مــن تؤكــد وإذ
 إرادة مــــن إال تســــتمد أن دولــــة أي يف احلكومــــة لســــلطة ميكــــن ال أنــــ  يؤكــــد والــــذي د7994 عــــام يف اعتمــــد

 ونزيهةد وحرة حقيقية انتخابات يف عنها يعرب كما الشعبد
 

 مرتابطــة عامليــة مــثال   تشــكل القــانوند وســيادة اإلنســاند وحقــوق الدميقراطيــة أن دجديــد مــن تؤكــد وإذ
 بعضا د بعضها ويعزز

 

 د(7948) اإلنســان حلقــوق العــاملي اإلعــالن - التاليــة املتحــدة األمــم وإذا تأخــذ باحلســبان صــكوك
االقتصــــاديةد  بــــاحلقوق اخلــــاص الــــدويل العهــــد د(7966) والسياســــية املدنيــــة بــــاحلقوق اخلــــاص الــــدويل العهــــد

 د اتفاقيـــة(7919) املـــرأة ضـــد التمييـــز أشـــكال مجيـــع علـــى القضـــاء اتفاقيـــة د(7966) والثقافيـــة االجتماعيـــةد
 إىل املنتمــــني األشــــخاص حقــــوق بشــــأن املتحــــدة األمــــم إعــــالن د(2226) اإلعاقــــة ذوي األشــــخاص حقــــوق
 حقـــوق بشـــأن فيينـــا عمـــل وبرنـــامج وإعـــالن د(7992) ولغويـــة دينيـــة أقليـــات عرقيـــةد وإىل أو قوميـــةد أقليـــات
 د(7993) اإلنسان

 

 وال الدميقراطيـةد حـول العـاملي اإلعـالن عليهـا املنصـوص األساسـية علـى العناصـر جديـد مـن تؤكد وإذ
 مكونــات مجيــع فيـ  متثــل الـذي وبشـكل خــاصد الربملــان املســتوياتد مجيـع علــى متثيليــة مؤسسـات وجــود سـيما

 شــؤون إدارة يف واملــرأة الرجــل بــني املتســاوية الشــراكة فعـــّالةد وإداريــة تشــريعية بســلطات والــذي يتمتــع اجملتمــعد
  املتكافئ العام االقرتاع أساس على منتظمة فرتات على ونزيهة حرة انتخابات املستقلد إجراء القضاء اجملتمعد
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 خـالل مـن ذلـك يف مبـا والتجمـعد التعبري وحرية يف احلق السياسيةد األحزاب تنظيم يف احلق والسريد
 ذوي األشـــخاص حقـــوق محايـــة واملفتـــوحد احلـــر اإلعـــالم النشـــطد املـــدين اجملتمـــع اإللكرتونيـــةد االتصـــال وســـائل
 الناسد من املهمشة أو الضعيفة والفئات واألقليات اإلعاقةد

 

 اإلنســــان حبقــــوق املتعلقــــة القــــرارات فيهــــا مبــــا الــــدويلد الربملــــاين لالحتــــاد احلاليــــة القــــرارات إىل وتشــــري
 واحلــق التعبــري حريــة ؛(2221) العامليــة واالنتخابيــة الدميقراطيــة املعــايري د(2225) املــدين واجملتمــع د(2224)
الدميقراطيــة  يف املـواطنني مشـاركة د(2272)الدميقراطيـة  العمليـة يف الشـباب مشـاركة د(2229)املعلومـات  يف
 الـــذي د والتهديـــد(2276)للمـــرأة  السياســـية املشـــاركة د(2275)الرقمـــي  العصـــر يف الدميقراطيـــة د(2273)

 الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد عمــل خطـــة وكـــذلك د(2276) اإلنســـان وحقــوق الدميقراطيـــة علـــى اإلرهـــاب يشــكل 
 د(2272) اجلندرية لالعتبارات  املراعية للربملانات

 

ــــل هــــي الدميقراطيــــةد أن تالحــــ  وإذ  النحــــو علــــى للحكــــمد وطريقــــة اتباعهــــاد ينبغــــي الــــي العليــــا املث
 اخلــربات تنــوع تعكــس الـي للطرائــق وفقــا   تطبـق أن علــى الدميقراطيــةد بشــأن العـاملي اإلعــالن يف عليــ  املنصـوص

 دوليا د هبا املعرتف والقواعد املعايريد واملبادئد من االنتقاص دون والسياسيةد الثقافية واخلصائ 
 

 احلكــم أمهيــة إىل االنتبــاه وتوجــ  املســتدامةد والتنميــة الدميقراطيــة بــني الوثيقــة العالقــة أيضــا   تالحــ  وإذ
 األمـم قمـة ملـؤمتر اخلتاميـة الوثيقـة املنصـوص عليـ  يف النحـو علـى املستدامةد التنمية أهداف لتحقيق الدميقراطي

 التنميــة جــدول أعمــال: عاملنــا حتويــل" املعنــون د2275 عــام بعــد مــا التنميــة إىل أعمــال جــدولبشــأن  املتحــدة
 "2232 لعام املستدامة

 

 وشــــفافةد متثيليــــةد مؤسســــات إىل واحلاجــــة الدميقراطيــــةد يف للربملانــــات املركــــزي الــــدور علــــى وإذ تؤكــــد
 املستوياتد مجيع على وفعالة للمساءلةد وخاضعة إليهاد الوصول وميكن

 

ـــة   ـــة يف النشـــطة املـــواطنني مشـــاركة تعزيـــز يف را ب ـــةد العملي ـــع علـــى احلكومـــة أنشـــطة ويف الدميقراطي  مجي
 السياسيد القرار صنع الرجال والنساء يف بني املساواة بتحقيق وااللتزام الشبابد ذلك يف مبا املستوياتد

 مســـاءلة يف حبريـــة ويعمـــل بالتعدديـــةد يتســـم قـــويد مـــدين جمتمـــع لوجـــود احليويـــة األمهيـــة علـــى مؤكـــدة  
 مـن وتؤكـد وميكـن االعتمـاد عليهـاد موثوقـةد مسـتقلةد معلومـات علـى احلصـول إمكانيـة عـن فضال   احلكوماتد

 األفكارد تدفق حبرية تسم  الي الدميقراطية يف الزاوية حجر هي التعبري حرية على أن جديد
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 عـــن فضــال   الرقميــةد اإلعــالم وســـائط توفرهــا الــي الدميقراطيــة للمشـــاركة اجلديــدة الفــرص تالحــ  وإذ
ـــة إىل علـــى احلاجـــة وتؤكـــد تقـــدمهاد أن ميكـــن الـــي التحـــديات  يف احلـــق مثـــل األساســـيةد احلقـــوق وتعزيـــز محاي

 اخلاصــة الشخصــية البيانــات عــن اإلفصــاح حتديــد يف واحلــق اخلصوصــيةد يف احلــق النزاهــةد الشخصــيةد الســالمة
 واستخدامهاد

 

 بـالغ عـن وتعـرب للدميقراطيةد رئيسية متكني عوامل هي والتنمية األمند السالمد أن أيضا   تالح  وإذ
 وحقــــوق الدميقراطيــــة علــــى القضــــاء إىل يــــدف الــــي أشــــكال د جبميــــع واإلرهــــاب العنيــــ  التطــــرف إزاء قلقهــــا

 األمند للسالم يديدا   تشكل والي األساسيةد واحلريات اإلنسان
 

 واإلقليميـة الدوليـة للمنظمـات اهلـام والـدور الدوليـةد العالقـات يف الدميقراطيـة املبادئ بأمهيةوإذ تسلم 
 املبادئد هبذه التمسك يف

 

 أيلـول 75 بتسـمية 2221 لعـام 1/62 رقـم املتحـدة لألمـم العامة اجلمعية لقرار تأييدها عن وتعرب
 للدميقراطيةد دوليا   يوما   سبتمرب/ 

 منطقــةد أو بلــد أي إىل تنتمــي الدميقراطيــة ال وأن عامليــةد قيمــة الدميقراطيــة أن جديــد مــن تؤكــد  .7
 وتنميـة الفقـرد علـى والقضاء البشريةد اإلمكانيات حتقيق يف تسهم للحكمد نظاما   وهي بوصفها  

 .األمم بني العالقات وحتسني وسلميةد منفتحة جمتمعات

 ســـيادة مبـــادئ الـــدويلد احـــرتام القـــانون يقتضـــي دميقراطـــيد جمتمـــع بنـــاء أن علـــى التأكيـــد تعيـــد  .2
ــــع املنصــــ  اإلنســــاند احــــرتام التنــــوعد اإلدمــــاج حقــــوق القــــانوند ــــني املســــاواة املــــواطننيد جلمي  ب
 أ األقليـات القوميـة أسـرهمد وأفـراد املهـاجرين اإلعاقـةد العمـال ذوي األشـخاص ومحايـة اجلنسـنيد

 املهمشة من الشعب؛ أو الضعيفة الفئات عن فضال   اللغويةد أو الدينية أو العرقيةد  أو
 

 تنتقـد الـي الدميقراطيـةد عناصـر من أساسي كعنصر وأمهيتهاد املعارضة على دور جديد من تؤكد .3
 يف الســـكان قطاعـــات ومصـــاحل سياســـية بـــدائل ومتثـــل الربملانيـــةد واأل لبيـــة احلكومـــة وتـــدقق علـــى

 السياسية؛ األقلية
 

العامـةد أن تتخـذ إجـراءاتد وأن تعمـل باسـتمرارد علـى  املؤسسـات ومجيـع تطلب إىل الربملانـات  .4
 الدميقراطيةد والتمسك هبا؛ بشأن العاملي اإلعالن يف عليها املنصوص والقيم حتقيق املبادئ
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 التنفيذيـــــةد التشــــريعيةد الســــلطات بــــني :الســــلطات بــــني الفصـــــل أمهيــــة علــــى جديــــد مــــن تؤكــــد .5
 الدسـتور خـالل مـن والقضـاء الربملانـات اسـتقالل ضـمان أمهيـة علـى وتؤكـد للحكومـةد والقضائية
وإدارةد ونفقــات  سياســاتد علــى اإلشــراف علــى قــدريا تعزيــز علــى الربملانــات وحتــ ّ  والتشــريعد

 والتوازنات؛ الضوابط نظام من كجزء التنفيذية السلطة
 
 

 وتشـــجع الدميقراطيـــةد العمليـــة يف العامـــة واملشـــاركة املـــواطنني مشـــاركة تعزيـــز إىل الربملانـــات تـــدعو .6
 العـاديني واملـواطنني املـدين اجملتمـع مشـاركة لتيسري عملهاد أساليب حتسني مواصلة على الربملانات

 مداواليا؛ يف
 
 

 يف واملـرأة الرجـل بـني املسـاواة حتقيـق إىل الراميـة جهودهـا تسريع على واحلكومات الربملانات حت  .1
 لضـــمان والدوليـــة الوطنيـــةد اإلقليميـــةد املؤسســـات مســـتويات مجيـــع علـــى القـــرارد صـــنع عمليـــات
 السياســات يف إجيابيــة إجــراءات إدخــال طريــق عــن ذلــك يف مبــا احليــاةد جمــاالت مجيــع يف املســاواة

 اجلنسـني بني املساواة من أجل توفري اجلندريد للمنظور وختصي  املوازناتد املراعية والتشريعات
 اجلنـــدري للمنظـــور مراعيـــة دميقراطيـــة القيـــام بعمليـــات وضـــمان العمليـــةد املمارســـة ويف القـــانون يف

 نظرها؛ مشاركة املرأة ووجهات الواجب النحو على تشمل الي
 
 

 ومشــــاركتهم الشــــباب مشــــاركة لتعزيــــز تــــدابري اختــــاذ إىل السياســــيةد واألحــــزاب الربملانــــات تــــدعو .8
 املسـتويات مجيع على الشباب متثيل عن فضال   الربملاند أعمال ويف االنتخابية العملية يف النشطة

 الربملان؛ يف ذلك يف مبا والدوليةد اإلقليميةد الوطنيةد املؤسسات يف
 

ـــة تكفـــل تشـــريعات وضـــع ضـــمان إىل دأيضـــا   الربملانـــات تـــدعو  .9 ـــامد التعبـــري حري  حبيـــ  بشـــكل ت
 املـــــواطنني مـــــن و ـــــريهم اإلنســـــاند حقـــــوق عـــــن واملـــــدافعون الصـــــحفيوند السياســـــيوند يســـــتطيع
 أي يــدينوا وأن االنتقــامد مــن خــوف دون للقلــق املثــرية املســائل بشــأن علنــا   يتكلمــوا أن العــادينيد

 املعرضـني األشـخاص محايـة لضـمان وسـعها يف ما كل تبذل وأن القبيلد هذا من انتقامية أعمال
 األعمال؛ هذه عن املسؤولني ومعاقبة للخطر

 

 األهــداف حتقيــق لضــمان ومؤسســيةد تشــريعية خطــوات اختــاذ علــى واحلكومــاتد الربملانــات حتـ    .72
 إلدارة وحمايـــــدة مســـــتقلة آليـــــة إنشـــــاء خـــــالل مـــــن ذلـــــك يف مبـــــا تـــــدرجييا د وتوطيـــــدها الدميقراطيـــــة

 االنتخابات؛
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 دستورية؛  ري منتخبةد باستخدام الوسائل إقصاء أي حكومة ورفض إدانة إىل الربملانات تدعو .77
 

 التنديـــد علـــى املـــدين واجملتمـــع الصـــحفينيد السياســـيةد األحـــزاب احلكومـــاتد الربملانـــاتد تُشـــجع .72
 الكراهيــةد علـى يشـجع اةخــريند مـن حيـط   الــذي اإلنرتنـتد ذلـك يف مبــا الكـالمد أشـكال جبميـع

 وبنــــاء العــــام؛ اخلطــــاب يف والتعدديــــة التنــــوع احــــرتام وتعزيــــز جمموعــــة؛ أي ضــــد العنــــ  ويشــــجع
 وإزالـة منـع أجـل مـن املالئمـة التشـريعية التـدابري مجيـع واعتمـاد التكنولوجياد شركات مع شراكات
 والفتيات؛ النساء ضد سيما وال والعن د البلطجةد اإللكرتويند والتحرش الكراهية خطاب

 

 اإلنرتنــــــــت إىل اجلميــــــــع فــــــــرص وصــــــــول يف املســــــــاواة لتعزيــــــــز للربملانــــــــات عــــــــاجال   نــــــــداء   تطلــــــــق .73
 أجـل مـن التعلـيم ذلـك يف مبا الدراسيةد املناهج يف املدنية الرتبية وإدراج اجلديدةد والتكنولوجيات

 والتنميــة الــديند حريــة اجلندريــةد املســاواة التنــوعد احــرتام اإلدمــاجد اإلنســاند حقــوق الدميقراطيــةد
 املستدامة؛

 

 احلكومــات ومســاءلة املســتدامةد التنميــة أهــداف حتقيــق يف مســامهتها تعزيــز إىل الربملانــات تــدعو .74
 مشولية اجلميع؛ بروح اإلمنائيةد األهداف حتقيق يف احملرز التقدم عن

 

 الدوليــةد املنظمــات يف وكــذلك الــدولد بــني العالقــات يف الدميقراطيــة املبــادئ احــرتام علــى حتــ    .75
 ذات للقضـــــايا الدوليـــــة اإلدارة علـــــى تطبـــــق أن جيـــــب الدميقراطيـــــة مبـــــادئ بـــــأن اقتناعهـــــا وتؤكـــــد

 البشرية؛ البيئة سيما وال للبشريةد املشرتك االهتمام
 

 الدميقراطيـــة تعزيـــز إىل الراميـــة الربملانـــاتد جهـــود دعـــم مواصـــلة إىل الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد تـــدعو .76
 احلوكمة اجليدة؛ ووضمان

 

 أحكــام لتنفيــذ جهودهــا جتديــد إىل الــدويلد الربملــاين االحتــاد الربملانــات األعضــاء يف أيضــا   وتــدعو .71
 الربملـاين االحتـاد عمـل خطـة عـن فضـال   بالدميقراطيـةد املتعلقـة الـدويل الربملـاين االحتـاد قـرارات مجيع

 التقــدم رصــد الــدويل الربملــاين االحتــاد إىل وتطلــب اجلندريــةدلالعتبــارات  املراعيــة للربملانــات الــدويل
 الدميقراطية؛ لتعزيز الشاملة اسرتاتيجيت  من كجزء احملرزد

 

للنظـــام  دوليـــا يومـــا   يونيـــو/  حزيـــران 32 يـــوم تســـمية إمكانيـــة يف النظـــر إىل املتحـــدة األمـــم تــدعو .78
 .7889 يونيو/  حزيران 32 يف الدويل الربملاين االحتاد ب نشاء الربملايند احتفاال  
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 النووية التجارب عن الناجمة الدوليين واألمن السلم تهديدات
  الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية أجرتها التي

 طارئ بند إلدراج واليابان المكسيك وفد، طلب على بناء األسماء بنداء التصويت نتائج

 النتائج
 686...........والسلبية اإلجيابية األصوات جمموع 418........................اإلجيابية األصوات
 451............................الثلثني أ لبية 228........................السلبية األصوات

  587......................امتناع عن التصويت
 امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد

 22   باكستان 78   فرنسا  ياب أفغانستان
 5 6  فلسطني 77   الغابون  ياب ألبانيا
  ياب بنما    79 املانيا 75   اجلزائر
  ياب بار واي 1  1  انا 72   أندورا
  ياب البريو 5  8 اليونان 74   أنغوال

   72 الفليبني  ياب  واتيماال   76 األرجنتني
   73 الربتغال  ياب  ينينا 2  9 ارمينيا

  8  قطر  ياب بيساو  ينيا   74 اسرتاليا
   71 مجهورية كوريا 72    يانا 6  6 النمسا

  ياب هايي  ياب أذربيجان
  ياب مجهورية مولدوفا

 74   رومانيا
 72  72 روسيا االحتادية   73 هنغاريا  77  البحرين

  ياب رواندا   72 آيسلندا  22  بنغالدش
  ياب سامو   23 اهلند   ياب روسيا البيضاء

 5  5 سان مارينو   22  ندونيسياإ   73 بلجيكا
  74  اململكة العربية السعودية 9 9  إيران 72   بنن

  ياب صربيا  72  العراق  ياب بوتان
 متعددة-دولة) بوليفيا

 (القوميات
  ياب سيشيل  ياب إيرلندا  72 

   72 سنغافورة   72 إسرائيل  ياب واهلرسك البوسنة
  ياب سلوفاكيا  71   إيطاليا  ياب بوتسوانا
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  ياب سلوفينيا   72 اليابان   22 الربازيل
 77   الصومال  72  األردن  ياب بلغاريا

 71   جنوب السودان  ياب كازخستان  ياب بوركينا فاسو
  ياب إسبانيا 77   الكويت  ياب بوروندي

  ياب سريالنكا  ياب قر يزستان   72 الرأس األخضر
الو الدميقراطية . ج   73 كمبوديا

 الشعبية
  75  السودان 4  8

 72   سورينام   77 التفيا  ياب لكامريونا
  ياب سوازيالند 77   لبنان   75 كندا

  73  السويد  ياب ليسوتو  ياب الوسطى فريقياإ مجهورية
 6  6 سويسرا 72   ليختنشتاين   73 تشاد

  ياب اجلمهورية العربية السورية  ياب لوكسمبورغ 6  1 تشيلي
  ياب  طاجيكستان 72   مد شقر 79  4 الصني

  ياب تايالند  ياب ماالوي   72 كولومبيا
  ياب مجهورية مقدونيا 74   ماليزيا 72   القمر جزر

  ياب الشرقية تيمور  ياب مالدي   ياب كونغو
  ياب تو و  ياب مايل   72 كوستاريكا

 73   تونس  ياب مالطا 3  72 ساحل العاج
 78   تركيا 72   موريتانيا  ياب كرواتيا
  ياب تركمانستان 72   موريشيوس  73  كوبا

  ياب توفالو   22 املكسيك  ياب قربص
 75   أو ندا   8 ميكرونيزيا   73 التشيك مجهورية

 الشعبية. ك. ج
 الدميقراطية

  77  اإلمارات العربية املتحدة  ياب موناكو  72 

 الكونغو. ج
 الدميقراطية

   78 اململكة املتحدة  ياب منغوليا 71  

 75   مجهورية تنزانيا املتحدة  75  املغرب   72 الدمنارك
 77   األر واي  ياب موزنبيق 72   جيبويت

  ياب وزباكستانأ   71 ميامنار  ياب مجهورية الدومينيكان
 3 5 1 فنزويال  72   ناميبيا 73   اإلكوادور

   79 فيتنام  ياب هولندا 79   مصر
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  ياب زامبيا  ياب نيوزيالندا 72   السلفادور
 73   زميبابوي 8   نيكارا وا 77   االستوائية  ينيا
      ياب النيجر 72   أثيوبيا
     22   نيجرييا  ياب فيجي  ياب فيجي
      ياب النروج  ياب فلندا  ياب فلندا

     77   عمان  
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 للسلم ، باعتبارها تهديدالروهينغا على العنيفة والهجمات االضطهاد، الخطيرة، اإلنسانية األزمة إنهاء
 ميانمار في وطنهم إلى واآلمنة المشروطة غير عودتهم وضمان الدوليين، واألمن

 المتحدة، العربية اإلمارات إندونيسيا، المغرب، :وفود طلب على بناء األسماء بنداء التصويت نتائج
 طارئ بند إلدراج وتركيا اإليرانية، السودان، اإلسالمية الجمهورية الكويت، بنغالدش،

 النتائج
 1,062...........والسلبية اإلجيابية األصوات جمموع 1,027........................اإلجيابية األصوات
 708............................الثلثني أ لبية 35........................السلبية األصوات

  205.....................امتناع عن التصويت
 امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد

   20 باكستان   18 فرنسا  ياب أفغانستان
   11 فلسطني   11 الغابون  ياب ألبانيا
  ياب بنما    79 املانيا   15 اجلزائر
  ياب بار واي   14  انا   10 أندورا
  ياب البريو 6  7 اليونان   14 أنغوال

   72 الفليبني  ياب  واتيماال   76 األرجنتني
   73 الربتغال  ياب  ينينا 5  6 ارمينيا

   8 قطر  ياب بيساو  ينيا   74 اسرتاليا
 17   مجهورية كوريا   10  يانا   12 النمسا

  ياب مجهورية مولدوفا  ياب هايي  ياب أذربيجان
 72  72 روسيا االحتادية   73 هنغاريا   11 البحرين

  ياب رواندا   72 آيسلندا   20 بنغالدش
  ياب سامو 23   اهلند   ياب روسيا البيضاء

 10   سان مارينو    22 ندونيسياإ   73 بلجيكا
   14 اململكة العربية السعودية   18 إيران   12 بنن

  ياب صربيا   10 العراق  ياب بوتان
 متعددة-دولة) بوليفيا

 (القوميات
  ياب سيشيل  ياب إيرلندا   12

 72   سنغافورة 12   إسرائيل  ياب واهلرسك البوسنة
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

  ياب سلوفاكيا    17 إيطاليا  ياب بوتسوانا
  ياب سلوفينيا 10   اليابان   22 الربازيل
   11 الصومال   12 األردن  ياب بلغاريا

   17 جنوب السودان  ياب كازخستان  ياب بوركينا فاسو
  ياب إسبانيا   11 الكويت  ياب بوروندي

  ياب سريالنكا  ياب قر يزستان 10   الرأس األخضر
الو الدميقراطية . ج 13   كمبوديا

 الشعبية
   15 السودان 12  

   10 سورينام   77 التفيا  ياب لكامريونا
  ياب سوازيالند   11 لبنان   75 كندا

   13 السويد  ياب ليسوتو  ياب الوسطى فريقياإ مجهورية
 2  10 سويسرا   10 ليختنشتاين   73 تشاد

  ياب اجلمهورية العربية السورية  ياب لوكسمبورغ   13 تشيلي
  ياب  طاجيكستان   10 مد شقر 5 8  الصني

  ياب تايالند  ياب ماالوي  10  كولومبيا
  ياب مجهورية مقدونيا   14 ماليزيا   10 القمر جزر

  ياب الشرقية تيمور  ياب مالدي   ياب كونغو
  ياب تو و  ياب مايل   72 كوستاريكا

   13 تونس  ياب مالطا   73 ساحل العاج
   18 تركيا   10 موريتانيا  ياب كرواتيا
  ياب تركمانستان   10 موريشيوس   13 كوبا

  ياب توفالو   20 املكسيك  ياب قربص
   15 أو ندا 8   ميكرونيزيا 72  3 التشيك مجهورية

 الشعبية. ك. ج
 الدميقراطية

   11 اإلمارات العربية املتحدة  ياب موناكو   12

 الكونغو. ج
 الدميقراطية

   78 اململكة املتحدة  ياب منغوليا   17

   15 مجهورية تنزانيا املتحدة   15 املغرب   72 الدمنارك
   11 األر واي  ياب موزنبيق   10 جيبويت

  ياب وزباكستانأ  17  ميامنار  ياب مجهورية الدومينيكان
   15 فنزويال    10 ناميبيا   13 اإلكوادور
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 19   فيتنام  ياب هولندا   19 مصر
  ياب زامبيا  ياب نيوزيالندا   12 السلفادور

   13 زميبابوي   8 نيكارا وا 77   االستوائية  ينيا
      ياب النيجر   10 أثيوبيا
       20 نيجرييا   ياب  فيجي
      ياب النروج   ياب  فلندا

       11 عمان  
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 الوضع اإلنساني في والية راخين

 طارئ بند وفد ميانمار إلدراج طلب على بناء األسماء بنداء التصويت نتائج

 النتائج
 614...........والسلبية اإلجيابية األصوات جمموع 41........................اإلجيابية األصوات
 449............................الثلثني أ لبية 621........................السلبية األصوات

  593.....................امتناع عن التصويت
 امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد امتناع ال نعم البلد

 22   باكستان  78  فرنسا  ياب أفغانستان
  77  فلسطني 77   الغابون  ياب ألبانيا
  ياب بنما   79  املانيا 15   اجلزائر
  ياب بار واي  14   انا 10   أندورا
  ياب البريو 6  7 اليونان 14   أنغوال

 72   الفليبني  ياب  واتيماال  76  األرجنتني
 73   الربتغال  ياب  ينينا 77   ارمينيا

    قطر  ياب بيساو  ينيا  74  اسرتاليا
    مجهورية كوريا 72    يانا  12  النمسا

  ياب هايي  ياب أذربيجان
  ياب مجهورية مولدوفا

 74   رومانيا
 22   روسيا االحتادية  73  هنغاريا  11  البحرين

  ياب رواندا  72  آيسلندا  20  بنغالدش
  ياب سامو 23   اهلند   ياب روسيا البيضاء

 10   سان مارينو   22  ندونيسياإ 73   بلجيكا
اململكة العربية   18  إيران  72  بنن

 السعودية
 74  

  ياب صربيا    العراق  ياب بوتان
 متعددة-دولة) بوليفيا

 (القوميات
  ياب سيشيل  ياب إيرلندا 72  

 12   سنغافورة 12   إسرائيل  ياب واهلرسك البوسنة
  ياب سلوفاكيا   71  إيطاليا  ياب بوتسوانا
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

  ياب سلوفينيا 10   اليابان 22   الربازيل
  77  الصومال  72  األردن  ياب بلغاريا

  71  جنوب السودان  ياب كازخستان  ياب بوركينا فاسو
  ياب إسبانيا  77  الكويت  ياب بوروندي

  ياب سريالنكا  ياب قر يزستان 10   الرأس األخضر
الو الدميقراطية . ج 1  6 كمبوديا

 الشعبية
  75  السودان 6  6

 72   سورينام  77  التفيا  ياب لكامريونا
  ياب سوازيالند  77  لبنان  75  كندا

  73  السويد  ياب ليسوتو  ياب الوسطى فريقياإ مجهورية
 72   سويسرا 72   ليختنشتاين 73   تشاد

اجلمهورية العربية   ياب لوكسمبورغ  73  تشيلي
 السورية

  ياب

  ياب  طاجيكستان 72   مد شقر 75  8 الصني
  ياب تايالند  ياب ماالوي  10  كولومبيا

  ياب مجهورية مقدونيا  74  ماليزيا 72   القمر جزر
  ياب الشرقية تيمور  ياب مالدي   ياب كونغو

  ياب تو و  ياب مايل 72   كوستاريكا
  73  تونس  ياب مالطا 73   ساحل العاج

  78  تركيا  72  موريتانيا  ياب كرواتيا
  ياب تركمانستان 72   موريشيوس 73   كوبا

  ياب توفالو 9 77  املكسيك  ياب قربص
  75  أو ندا 8   ميكرونيزيا 72  3 التشيك مجهورية

 الشعبية. ك. ج
 الدميقراطية

اإلمارات العربية   ياب موناكو  72 
 املتحدة

 77  

 الكونغو. ج
 الدميقراطية

  78  اململكة املتحدة  ياب منغوليا 71  

  75  مجهورية تنزانيا املتحدة  75  املغرب  72  الدمنارك
  77  األر واي  ياب موزنبيق  10  جيبويت

  ياب وزباكستانأ 71   ميامنار  ياب مجهورية الدومينيكان
  5 72 فنزويال  72   ناميبيا 73   اإلكوادور
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 19   فيتنام  ياب هولندا  79  مصر
  ياب زامبيا  ياب نيوزيالندا 12   السلفادور

 73   زميبابوي 8   نيكارا وا 77   االستوائية  ينيا
      ياب النيجر 72   أثيوبيا
     22   نيجرييا   ياب  فيجي
      ياب النروج   ياب  فلندا

     77   عمان  
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 على العنيفة والهجمات االضطهاد، الخطيرة، اإلنسانية األزمة إنهاء
 غير عودتهم وضمان الدوليين، واألمن للسلم ، باعتبارها تهديدالروهينغا

 ميانمار في وطنهم إلى واآلمنة المشروطة
 
 

 4اآلراء بتوافق الدولي البرلماني لالتحاد 731 العامة الاا الجمعية اعتمدته الذ، القرار
 1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت

 

 

 الدويلد  الربملاين لالحتاد 731 العامة الـــ اجلمعية إن       
 

 جنيـ د) 771 اجلمعيـة العامـة الــــــ باإلمجـاع اعتمدتـ  الـذي الدويلد الربملاين االحتاد قرار إىل تشري ذإ          
 حلقـــوق النطـــاق الواســـعة االنتهاكـــات وقـــ  إىل امللحـــة احلاجـــة بشـــأن د(2221 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 72

 مت اختـــاذه الـــذي القـــرار إىل أيضـــا   وتشـــري ميامنـــارد لشـــعب الدميقراطيـــة احلقـــوق واســـتعادة الفـــورد علـــى اإلنســـان
 الربملانــــاتد الــــدويلد الربملــــاين االحتــــاد دور بشــــأن د(2275 أكتــــوبر/  األول تشــــرين 27 جنيــــ د) باإلمجــــاع

 أصــبحوا الــذين العاجــلد ألولئــك والــدعم الالزمــةد احلمايــة تــوفري يف واإلقليميــةد الدوليــة واملنظمــات الربملــانينيد
 واالتفاقيـات الـدويلد اإلنسـاين القـانون ملبـادئ وفقـا   واالجتماعيـةد الداخليـة والصـراعات احلـربد نتيجة الجئني
 الدوليةد

 

د 12/233مـــــم املتحـــــدة ذات الصـــــلةد مبـــــا فيهـــــا القـــــرارات علـــــى قـــــرارات األإذ تؤكـــــد مـــــن جديـــــد و         
 حول وضع حقوق اإلنسان يف ميامنارد 66/232د 61/233د 68/242

 

 د(7948) اإلنســــان حلقــــوق العــــاملي اإلعــــالن د(7945) املتحــــدة األمــــم ميثــــاق وتأخــــذ باحلســــبان         
 بــاحلقوق اخلـاص الـدويل العهـد د(7963) العنصــري التمييـز أشـكال مجيـع علــى للقضـاء املتحـدة األمـم إعـالن
 د(7966) األول االختياري والربوتوكول( 7966) والسياسية املدنية

 الروهينغــا العرقيــة باألقليــة يعــرتف الــذي د64/238 املتحــدة لألمــم العامــة اجلمعيــة قــرار إىل تشــري وإذ         
 حكومـــة حيـــ ّ  الـــذي د69/248 املتحـــدة لألمـــم العامـــة اجلمعيـــة وقـــرار ميامنـــارد يف الشـــمالية راخـــني واليـــة يف

 .العرقيةالروهينغا احلقوق ألقلية  يف واملساواة املواطنة من  على ميامنار
 

                                                           
 .ميامنار القرار بأكمل  أعرب وفد الصني عن حتفظ  على أجزاء من القرارد بينما رفض وفد  4
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 اإلنسـان حلقـوق اجلسـيمة واالنتهاكـات القسـري التشريد العن د استمرار إزاء القلق بالغ وإذ يساورها         
 ميامنارد يف راخني والية العرقية يفالروهينغا أقلية  منها يعاين الي

 

 تســتهدف الــي ميامنــارد يف الشــمالية راخــني واليــة يف العرقــي التطهــري مبمارســة خــاص بوجــ  صـُـدمت          
 الدينيةد أو العرقية اجلماعات تدمري أو تشريد

 

 علـــى احملتملـــةوآثارهـــا األمنيـــة  بـــنغالدشد إىلللروهينغـــا  النـــزوح  ـــري املســـبوق إزاء قلقهـــا عـــن تعـــرب وإذ        
 واملنطقةد بنغالديش

 

 العرقيد بشأن التطهري وقلق  املتحدة لألمم العام األمني بتعليقات علما   تأخذ وإذ         
 

 قســرا د  املشــردين الروهينغــا مســاعدة أفــراد إىل الراميــة حكومــة بــنغالدش تبــذهلا الــي بــاجلهود ترحــب وإذ         
 والشـركاء البلـدان مـن املتحـدةد و ريهـا األمـم وكـاالت مـن املقـّدم الـدعم وتقـدر من خالل تـوفري ملجـأ مؤقـتد

 الدوليوند
 

 طـــول علــى الدوليــةد للمعــايري انتهــاك يف لألفــرادد املضــادة األلغــام وضــع إزاء القلــق بــالغ يســاورها وإذ         
 ميامنارد إىل العودة من الروهينغا ملنع احلدود

 

 برئاســة راخــني بواليــة املعنيــة االستشــارية اللجنــة عــن الصــادرة والتوصــيات النهــائي بــالتقرير ترحــب وإذ         
 عناند كويف

 

 العرقيـون واملتطرفـون ميامنـارد يف األمـن قـوات ارتكبتها الي الفظائع لضحايا أسفها بالغ عن تعرب ذوإ         
 دالروهينغا مع العميق تعاطفها عن كذلك وتعرب راخنيد يف

 
 

 يف ميامنــارد مبــا يف راخــني واليــة يف اإلنســاند حلقــوق اجلســيمة االنتهاكــات مجيــع بشــدة تــدين .7
 وتـــدعو البغيضـــةد العرقـــي التطهـــري ممارســـة ســـيما وال الربيئـــةد األرواح فقـــدان العديـــد مـــن ذلـــك

 اإلنســان حلقــوق الكامــل االحــرتام وضــمان فــورا د االنتهاكــات هــذه وقــ  إىل ميامنــار حكومــة
 الدين؛ أو العرق بسبب متييز دون للجميعد األساسية واحلريات

 

 اجلنســـياتد متعـــدد فريـــق ب رســـال املتحـــدةد لألمـــم التـــابع اإلنســـان حقـــوق جملـــس قـــرار تؤيـــد .2
 ارتكبتهــا الــي اإلنســان حلقــوق املزعومــة االنتهاكــات يف للتحقيــق للمســاءلةد وخاضــع مســتقلد

 راخني؛ والية يف األمن قوات
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 املــــدنيون وشــــركاؤها األمــــن قــــوات مــــؤخرا ارتكبتهــــا الــــي الفظــــائع إزاء قلقهــــا بــــالغ عــــن تعــــرب .3
 الدولية؛ للقوانني وصارخا   خطريا انتهاكا   تشكل الي ادالروهينغ أقلية ضد املتطرفون

 

 العنـ د أعمـال جلميـع حـد لوضـع وفوريـة عاجلـة تـدابري تتخـذ أن ميامنارد سلطات إىل تطلب .4
 الدولية؛ والعهود الدويلد القانون اإلنساند حقوق تنتهك الي املمارسات مجيع ومواجهة

5. 
 

اإلنســـان التـــابع لألمـــم  حقـــوق وجملـــس املتحـــدةد لألمـــم التـــابع األمـــن جملـــسإىل  أيضـــا   تطلـــب
 وقــ  أجــل مــن بســرعة أن تتــدخل دالصــلة ذات واإلقليميــة الدوليــة املنظمــات ومجيــع املتحــدةد
 والســلم لألمــن يديــدا   تشــكل ألهنــا ومعاجلــة هــذه األزمــةد الروهينغيــاد ألقليــة اإلنســانية املأســاة

 الدوليني؛
 

 املـــأوىد منهـــاد أمــور لتــوفريد مجلـــة بـــنغالدش حكومــة تبـــذهلا الــي للجهـــود تقــديرها عـــن تعــرب .6
 الروهينغــاأفــراد  مــن مليــون مــن يقــرب الطبيــةد إىل مــا والرعايــة امليــاهد الصــحيةد املرافــق الغــذاءد

 املنكوبني؛
 

 ندونيســــيا لعمليــــة اإلصــــالح العســــكري وإرســــاء لــــدعم حكومــــة إ تقــــديرها عــــن أيضــــا  تعــــرب  .1
 .يف ميامنارد لتجسد قيم الدميقراطية احرتام األكثريةد وضمان محاية األقليات الدميقراطية

 

مـــن  املتحـــدةد و ريهـــا األمـــم للبـــدان األخـــرىد إضـــافة إىل وكـــاالت دأيضـــا   تقـــديرها عـــن تعـــرب .8
 إىل ومســـــاعديا دعمهــــا وقـــــدمت تضــــامنهاد عــــن أعربـــــت الــــي األخـــــرىد الدوليــــة املنظمــــات
 قسرا ؛ املشردين الروهينغا

 

 إىل الراميـة اجلهـود إىل االنضـمام الربملانات األعضاء يف االحتاد الربملاين الدويلد إىل مجيع تدعو .9
 الــذي العمــل د ودعــمالروهينغــا إىل اإلنســاين الــدعم وتقــدم للروهينغــاد األساســية احلقــوقتــوفري 
 يف وطـــنهم إىل ألفـــراد الروهينغـــا املســـتدامة هبـــدف العـــودة الـــدويلد واجملتمـــع بـــنغالدش بـــ  تقـــوم
 راخني؛ والية يف واألمن االستقرار استعادة يف واملسامهة ميامنارد يف راخني والية

 

 املأسـاوية للحالـة حـد ووضـع العنـ د لوقـ  تـدابري أي بعد يتخذ مل ميامنار برملان ألن تأس  .72
 راخني؛ والية يفالروهينغا  على تؤثر الي

 مبـا اجلذريـة لألزمـةد األسـباب علـى تقضي أن ميامنار يتعنّي على حكومة أن  على وبقوة تشدد .77
  الذي د7982 لعام اجلنسية قانون إىل استنادا   اجلنسية من الروهينغا شعب حرمان ذلك يف
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 امللكية؛ من جتريدهم اجلنسيةد واحنسار حقوقهمد واستمرار انعدام إىل أدى
 

اد مبـــا يف األخـــرى للروهينغـــ احلقـــوق ســـلطات ميامنـــار ملـــن  حقـــوق املواطنـــةد ومجيـــع بقـــوة تـــدعو .72
ذلــــكد حريــــة التنقــــل والوصــــول إىل أســــواق العمــــلد خــــدمات التعلــــيم والصــــحةد واخلـــــدمات 

 .االجتماعية
 ميامنار إىل حكومة تدعو 73

 شــر د أو قيـد وبـدون فـورا د راخـني واليـة يف العرقــي التطهـري وممارسـة العنـ  الكـ  عـن .أ 
 األبدد وإىل

 ديـارهم إىل قسـرا  إىل بـنغالدشد املشـردينالروهينغـا أفـراد  جلميع املستدامة العودة ضمان .ب 
 ممكند وقت أقرب يف ميامنار يف

 شر ؛ أو قيد وبدون فورا   عنان كويف جلنة تقرير توصيات تنفيذ .ج 
 

 اإلجـراءات مـن مزيـد اختـاذ يف جبديـة النظـر علـى املتحـدةد األمم سيما ال الدويلد اجملتمع حت    74
 األمــم بعثــة الفــور علــى متــن  أن إىل ميامنــار حكومــة وتــدعو ميامنــارد يف اجلاريــة األزمــة ملعاجلــة
 شـامل حتقيـق وإجـراء مـن تـتمكن ميامنـارد حـىتالوصـول إىل  لتقصي احلقـائقد إمكانيـة املتحدة

 واليــــة يف اإلنســــان حقــــوق اجلســــيمة واالنتهاكــــات املزعومــــة الوحشــــية األعمــــال يف ومســــتقلد
 راخني؛

 

ـــاطق" ب نشـــاء وبقـــوة توصـــي .75  حســـب املتحـــدةد األمـــم إشـــراف حتـــت ميامنـــارد داخـــل" آمنـــة من
 والعرق؛ الدين عن النظر بغض املدنيني مجيع االقتضاءد حلماية

 

 خطــة وضــع طريــق عــن راخــنيد واليــة يف اإلنســان حقــوق حلالــة مســتدام حــل إجيــاد إىل تــدعو .76
 السالم؛ لبناء

 

 املستقبلة؛ البلدان يف الروهينغا الالجئني الستيعاب إدماج شاملة برامج وضع إىل أيضا   تدعو .71
 

الشــماليةد بــدون أي  راخــني واليــة إىل واملنظمــات اإلنســانيةد اإلعــالم وســائط بــدخول توصــي .78
 قيود؛

 

  يف اللروهينغ املناهضة الكراهية محلة ملكافحة تدابري تتخذ أن ميامنارد بقوة حكومة ييب .79
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 .االقتصاص األهلي وتطرف املدنيني أيضا   توق  وأن ميامنارد
 

 علـى ميامنـار على الدبلوماسي الضغط حكوماياد لتكثي  تشجيع على الربملانات مجيع حت ّ  .22
 تشـكل الـي ميامنـارد يف راخني والية يف املأساوية للحالة حد من أجل وضع املستوياتد مجيع

 الدوليني؛ واألمن للسلم خطريا   يديدا  
 الــدويلد اإلنســاين القــانون احــرتام بتعزيــز املعنيــة جلنتــ  خــالل مــن الــدويل الربملــاين االحتــاد تــدعو 27

 اختاذهـــاد العـــاملي الربملـــاين اجملتمـــع علـــى يتعـــنّي  الـــي والعمليـــة املناســـبة التـــدابري استكشـــاف إىل
 اخلصــوصد وجــ  وعلــى لألزمــةد ومســتدام ســلمي حــل وتــوفري الروهينغيــاد شــعب حالــة ملعاجلــة
 الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد إبـــالغ إىل الـــدويلد الربملـــاين االحتـــاد يف األعضـــاء برملانـــات مجيـــع دعـــوة
 يقــدم أن الــدويل الربملــاين لالحتــاد يتســى حــىت الصــددد هــذا يف مت اختاذهــا الــي التــدابري جبميــع
 الدويل؛ الربملاين لالحتاد 738 العامة الـــ اجلمعية يف القرارد هذا تنفيذ عن تقريرا  

 الربملـاين يف االحتـاد األعضـاء الربملانات إىل القرارد هذا ينقل أن لالحتاد العام األمني إىل تطلب .22
 .الصلة ذات واإلقليمية الدولية واملنظمات املتحدةد لألمم العام الدويلد األمني

 

 .ميامنار يف التطورات من باملزيد يتعلق فيما تبقى متيقظةد أن تقرر .23
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 الدوليينلجنة السلم واألمن  تقرير
 

 الدولي البرلماني لالتحاد 731 العامة الااا الجمعيةذت به علما  أح
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 
. ل السـيدة برئاسـة 2271 أكتـوبر/  األول تشـرين 78 و 71 يف جلسـتني الدويلجلنة السلم واألمن  عقدت
 (.املكسيك) روخاس

 

 حفا  عملياات فاي المشااركة الوطنياة المسالحة القاوات عمال رصاد فاي البرلماان دور حول نقاش حلقة
 المتحدة، لألمم التابعة السالم

 

 الســيد رئيســيد خبــري إىل اللجنــة اســتمعت أكتــوبرد/  األول تشــرين 71 يف ُعقــدت الــي األوىل اجللســة خــالل
 القــوات علــى الدميقراطيــة للرقابــة جنيــ  مركــز يف والبحــو  السياســات شــعبة ورئــيس مــدير مســاعد بــورند. ه

 بقـــــوات املســـــامهة البلـــــدان برملانـــــات منظـــــور علـــــى الرتكيـــــز مـــــع املوضـــــوعد هـــــذا عـــــر الـــــذي قـــــام . املســـــلحة
(TCCs) . أنـ  علـى وشـدد دالسـالم حفـ  عمليات على تطبيقها ميكن للربملان العامة الوظائ  أن وأوض 
 بالرقابـــة يتعلــق فيمــا اجليــدة املمارســات تطبيـــق ميكــن ولكــن" فضــلاأل" ميكــن اعتبــاره علـــى أنــ  نظــام يوجــد ال

 .احمللي السياق مع تكييفها مبجرد السالم حف  وحدات على الربملانية
 

 مسـتوى علـى سـيما ال خاصـة مؤسسـية ترتيبـات السـالم حف  عمليات وحدات على الربملانية الرقابة وتقتضي
 د(الســويد مثـل) اخلـارج يف االنتشـار عمليـات بشـأن خاصـة تشـريعات إصـدار الرتتيبـات هـذه وتشـمل. اللجـان

(. فنلنــدا مثــل) اخلــارج يف البعثــات يف الــدويل الصــعيد علــى القــرار صــنع عمليــة مــن املبكــرة املراحــل يف الرقابــة أو
 بالنســـبة ذلـــك أكـــان ســـواء نشـــر القـــواتد عمليـــات علـــى مســـبقة موافقـــة تصـــدر أن أيضـــا   للربملانـــات وميكـــن

 .العسكرية العمليات أو/  و املدنية/  للشرطة أو املدنيةد للعمليات
 

املســامهة بقــواتد  البلــدان مــن مــنهم والعديــد. ذلــك تلــت الــي املناقشــة أثنــاء متحــدثا   78 جمموعــ  مــا وحتــد 
 البدايــة منــذ الســالم حفــ  عمليــات يف كاملــة مشــاركة يشــاركوا أن وطلبــوا الرصــدد جمــال يف ممارســايم أوضــحوا

 اإلفــالتموضــوع  وكــان. والبشــرية املاليــة املــوارد لنشــر املتحــدة األمــم ختطــط عنــدما ســيما ال املراحــلد مجيـع ويف
. مجيع أشـكال اإلسـاءة مكافحة كيفية حول اخلرباتحدثون املت وتبادل دكثرية مناقشات موضوع العقاب من

علـــى  الرقابيـــة مهـــامهم ممارســـة يف يواجهوهنـــا الـــي التحـــديات بشـــأن برملـــاهنم آراء عـــن املشـــاركني معظـــم وأعـــرب
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 لكــي حــان قــد الوقــت أن يــدركوا أن العــامل قــادة علــى إن وقــالوا دالســالم حفــ  عمليــات يف املشــاركة لقــواتا
 .املستويات أعلى على وإداريا الصراعات منع يف الربملانات تشارك

 

 اإللكترونية، الحرب بشأن سابق قرار تنفيذ بشأن نقاش حلقة
 دللســالم ICT4 مؤسســة رئــيس ستوفاشــرد. د الســفري: مهــا النقــاش حلقــة يف عضــوين إىل اللجنــة اســتمعت

. االحتاديـةأملانيـا  خارجيـة وزارة يف الدوليـةالفضاء اإللكـرتوين  السياسات تنسيق هيئة رئيس جيهريد. ك والسيد
 موضــوع علــى اللجنــة وأطلعــوا د2275 لعــام الــدويل الربملــاين االحتــاد قــرار تنفيــذ تواجــ  الــي التحــديات وناقشــوا
 ودراســـــة دللمســـــألة احلقيقيـــــة األبعـــــاد معاجلـــــة مـــــن الربملـــــانيني متكـــــني بغيـــــة دنطاقـــــا   األوســـــع لكـــــرتويناإل األمـــــن

 األمــم بــدأت 2222 عــام أوائــل ويف. العــاملي واألمــن والســالم دهلــا يتعرضــون الــي واجلديــدة احلاليــة التهديــدات
 لإلنرتنــت اهلائــل التطورفــ. الســالم يف واالتصــاالت املعلومــات تكنولوجيــا مســامهة كيفيــة يف التفكــري يف املتحــدة

 إجيابيــة جوانــب لــ  العــاملي بطارت الــ هــذاو  املســتخدمني؛ مليــارات هنــاك أن يعــين داألخــرية الســنوات مــدى علــى
 تكنولوجيــا جعـل دواحلكومـات النـاس بــني للتفاعـل ديـدةاجل وسـائلالو  دواتأللــ املكلـ   ـري التطويرفـ. وسـلبية

 دالسـلمي اإللكـرتوين الفضـاء اعتبـار ينبغـي ال ذلـكد ومـع.  وحفظـ السـالم لبناء مفيدة واالتصاالت املعلومات
 القراصـــنة دفقـــط اجملـــرمني قبـــل مـــن لـــيس حتـــديا  لكـــرتوين اإل األمـــن إذ يواجـــ   منـــ ؛ مفرو ـــا   أمـــرا   واجملـــاين املفتـــوح

 ذلـــك يف مبـــا واالتصـــالد املعلومـــات تكنولوجيـــات وتســـتخدم. اســـرتاتيجية أل ـــرا  أيضـــا   ولكـــن دواإلرهـــابيني
 للسياســات أساســيا   يكــون أن ينبغــيومنــع مثــل ذلــك األمــرد  إرهابيــةد أل ــرا  االجتمــاعيد التواصــل وســائط
 تنفيــذ أيضــا   وجيــب. املشــكلة علــى للقضــاء تنفيــذه ينبغــي العــاملي لألمــن أعمــال جــدول وضــع وجيــري. اجلديــدة
 للتحــديات للتصـدي البلـدان تبـذهلا الـي املشــرتكة اجلهـود خـالل مـن الثقـة إجيــاد ميكـنحيـ   الثقـة؛ بنـاء تـدابري

 .األمن سيتعزز الثقةد لبناء معا   العمل خالل ومن. معا   املشرتكة
 

أحيانـا   قورنـت قـد واالتصـاالت املعلومات تكنولوجيا تسببها أن ميكن الي احملتملة األضرار أن من الر م وعلى
 فيــ  تكــن مل وقــت يف مناسـبتنيد يف النوويــة األســلحة اسـتخدمت فقــد النوويــةد باألضـرار الــي تســببها األسـلحة

 الصـــراعات يف األحيـــان مـــن كثـــري يف واالتصـــاالت املعلومـــات تكنولوجيـــات وتســـتخدم. متامـــا   مفهومـــة آثارهـــا
 عناصــر مــن عنصــرا   أصــبحت ف هنــا النحــود هــذا اإللكرتونيــة علــى للحــرب تســتخدم تكــن مل لــو وحــىت. الدوليــة
 أخـــرىد وبعبـــارة. احلقيقـــي املســـل  النـــزاع عتبـــة ال ترقـــى إىل الـــي الصـــراعات أو التقليديـــةد النزاعـــات يف الصـــراع

 .الدويل األمن على بالفعل تؤثر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
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 وإىل الرشـــيد احلكـــم إىل التـــدخالت  البيـــة وأشـــارت. متحـــدثا   71 جمموعـــ  مـــا الالحقـــة املناقشـــة وحتـــّد  يف
 هبــــا يقــــوم الــــي اخلبيثــــة لكرتونيــــةاإل نشــــطةاأل أن أكــــدوا كمــــا. اإللكــــرتوين الفضــــاء يف الســــيادة احــــرتام ضــــرورة

 فريوســات نشــر للخطــرد املعلومــات تعــريض ذلــك يف مبــا مــناأل ويــدد االقتصــاديةد التنميــة تقــو  رهــابيوناإل
 قــد الربملانــات مــن جــدا   قلــيال   عــددا   أن حــني ويف. مزيفــة بيانــات ونشــر التخريــبد علــى التحــريض الكمبيــوترد

 برملــان أن باكســتان ممثــل أوضــ  اإللكرتونيــةد احلــرب بشــأن 2275 عــام قــرار لتنفيــذ خطــوات بالفعــل اختــذت
 التشـــريع هـــذا مثـــل اعتمـــاد وكـــان. 2276 عـــام يف اإللكرتونيـــة اجلرميـــة منـــع بشـــأن تشـــريعات أصـــدر باكســـتان

 هــذا يف اجلــرائم علــى العقوبــات وحــددت عــامد اإللكرتونيــة بشــكل اإللكرتونيــة واحلــرب اجلرميــة منــع حنــو خطــوة
 .الصدد

 

 المستدامة التنمية لتحقيق كوسيلة السالم على الحفاظ حول استماع جلسة
 أنمـــن املتوقـــع  قـــرار موضـــوع بشـــأن للخـــرباء اســـتماع جلســـة اللجنـــة عقـــدت أكتـــوبرد/  األول تشـــرين 78 يف

مــن  ببيانــات اجللســة وافتتحــت(. سويســرا) جنيــ  يف الربملــاين الــدويل لالحتــاد 738العامــة الــــ  اجلمعيــة تعتمــده
 املتحــدة األمــم مكتــب/  والتطبيقــات السياســات ختطــيط فــرع رئــيس برينكمــاند. ه الســيد: خــرباء ثالثــةقبــل 
 والسـيد دالقوقـاز جلنـوب أوروبـا يف والتعـاون األمـن ملنظمة اخلاص املمثل باكلرد. غ السفري السالمد بناء لدعم

 القـــوات علـــى الدميقراطيـــة للرقابـــة جنيــ  مركـــز واألحبـــا د السياســـات شــعبة ورئـــيس املـــدير مســـاعد بــورند. ه
 .املسلحة
 علــى أمريكــي دوالر مليــار 17 حــوايل إنفــاق مــن الــر م وعلــى املاضــينيد العــامني مــدى علــى أنــ  إىل وأشــاروا
 يف جــدا   اخلطــرية واالنتكاســات العنــ  تفشــي حــاالت اســتمرت العــاملد أحنــاء مجيــع يف الســالم حفــ  عمليــات
 الوطنيــة امللكيـة الشــمولد الشـاملةد الـنهج أن علــى أيضـا   الضـوء وســلطوا .والـيمن السـودان جنــوب مثـل أمـاكن

 وبعــد حــدوثها علــى حــدو  الصــراعات قبــل الســالم بنــاء أمهيــة علــى وشــددوا التنميــةد مفتــاح هــي والشــراكات
د كمـا جـرت قضـية السـلمد حفـ  بعدد وحيد  الصراعبذل  يف حاالت ما بعد كجهد يتم  فقط ليس السواءد
 الــي املبكــرد اإلنــذار نظــم تكــن ومل. للنــزاع املتغــرية الطبيعــة إىل بــالنظر أمهيــة أقــل التقليديــة هجالــنُ  وهــذه. العــادة
 والوقايــة املبكــر اإلنــذار جعــل مســؤولية يونالربملــان ويتحمــل. جيــد بشــكل متطــورة إليهــاد احلاجــة أمــس يفكّنــا 
 .القرار اختاذ يف ساعديمد ملالسياسيني زعماءأكثر يسرا   للو  قوة أكرب

 

 علـــى يـــدل ممـــا التســعيناتد يف والصـــراع املنـــاخ تغــري عـــن دراســـات عـــدة إىل أيضــا   االنتبـــاه املتكلمـــون واســرتعى
  الصراعات) الداخلية الصراعات عدد ف ن ذلكد إىل باإلضافة. صراعوال دالتلو  داملوارد ندرة بني صلة وجود
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ـــة احلـــروب دالداخليـــة ـــادد يف آخـــذ( األهلي ـــة تصـــب  أن إىل الصـــراعات تلـــك ومتيـــل االزدي  انـــتحيـــ  كو . دولي
 مـــن للحــد هامــة جــدا   كوســـيلة االعتبــار يف أخــذها وينبغــي دجزئيــا   ناجحـــة الصــراعات هــذه مثــل يف الوســاطة

 .الصراعات فستستأن  الدويلد اجملتمع يهتم مل وإذا. العن 
 

 واتفــق. واحــدة مراقبــة منظمــة فــيهم مبــن دمتحــدثا   72 جمموعــ  حتــّد  اخلــرباءد مــداخالت إىل االســتماع وبعــد
كمـا أنـ     بـالعكسد والعكـس التنميـة بـدون سـالم هنـاك يكـون أن ميكـن ال أنـ  علـى املناقشـة خـالل املشاركون

 نشــوب ملنــع حيويــة أداة باحليــاة النابضــة الدميقراطيــة إن واوقــال. اإلنســان حقــوق احــرتام دون تنميــة وال ســالم ال
 .مستدام سالم على واحلصول الصراعات

 مبـدأ احـرتام يف الربملـان دور بشـأن 736اجلمعيـة العامـة الـــ  الـدورةمت اعتماده يف  الذي القرار إىل أيضا   وأشاروا
 براجمهـــااحلـــق يف وضـــع  البلـــدان جلميـــع القـــرارد ذلـــك إىل واســـتنادا  . للـــدول الداخليـــة الشـــؤون يف التـــدخل عـــدم

 أخـرىد أطـراف أو سـلطات جانـب مـن رقابة دون فيها وحتكم مواردها تنميد و املستدامة التنميةحول  اخلاصة
 .الشركاء مع ومنص  عادل بتبادل مجيعها تتمتع أن وينبغي
 توطيــد: هــي رئيسـية عناصــر ثالثــة يتضـمن أن ينبغــي القــرار مشـروع إن قــائال   املناقشــات املتكلمـني أحــد وأوجـز

ـــة ـــدول؛ شـــؤون يف األجنـــيب التـــدخل منـــع واالســـتقرار؛ الســـالم حتقيـــق إىل الطريـــق بوصـــفها الدميقراطي  وأمهيـــة ال
 .والسالم املستدامة للتنمية املرتابطة الطبيعة
. املواضــيع هــذه بشــأن األوليــة نظرمهــا وجهــات وشــرح إلبــرام املناقشــات بعــد الكلمــة املشــاركان املقــرران وتنــاول

 .738 و 731اجلمعيتني  بني للعمل الزمين اإلطار يف املراحل املهمة عن معلومات قدموا كما
 جلســـتها يف العامـــة اجلمعيـــة إىل اللجنـــة أعمـــال تقريـــر د(املكســـيك) روخـــاس. ل الســـيدة اللجنـــةد رئـــيس وقـــدم

 .أكتوبر/  األول تشرين 78 يف الي انعقدت األخرية
 أعضـاء مـن عضـوا   78 أصـل مـن 74 حضره د2276 أكتوبر/  األول تشرين 71 يف اللجنة مكتب واجتمع
 .املكتب

 اجملموعــات لرؤســاء املشــرتك االجتمــاع أثنــاء جــرت الــي باملناقشــات املكتــب أعضــاء بــ بالغ اللجنــة رئــيس وبــدأ
 .االجتماع ونتائج الدائمةد اللجان ورؤساء اجليوسياسية

كامـــل  مـــن  وقـــرر. الـــدويل الربملـــاين الحتـــادل 738العامـــة الـــــ  معيـــةيف اجل اللجنـــة عمـــل برنـــامج املكتـــبووضـــع 
الدوليـة  عاهـدةامل تنفيـذ بشـأن جـانيب حـد  تنظيم أيضا   واقرتح. قرارها مشروع ملناقشة للجنة املخص  الوقت

 األخــرية العامــة جلســتها هنايــة يف املقرتحــات هــذه علـى بعــد فيمــا اللجنــة ووافقــت. (ATT) األســلحة تجـارةل
 .أكتوبر/  األول تشرين 78 يف الي ُعقدت
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 والتجارة والتمويل المستدامة التنمية لجنة تقرير
 الدولي البرلماني لالتحاد 731 العامة الااا أحذت به علما  الجمعية

 (2271 أكتوبر/  األول تشرين 78 بطرسربغد سانت) 
 

 برئاسـة د2271 أكتـوبر/  األول تشـرين 71 و 76 يـومي والتجـارةلتمويـل وا املسـتدامة التنميـة جلنة اجتمعت
 .الرئيس نائب د(مايل)  يسيز . أ السيد

 

 1071 لعام المناخ بتغير المعني المتحدة األمم مؤتمر في برلمانية مساهمة
 املعــين املتحــدة األمــم مــؤمتر يف الربملــاين لالجتمــاع اخلتاميــة الوثيقــة مشــروع اللجنــة ناقشــت اجلــزءد هــذا خــالل
 .بون يف نوفمرب/  الثاين تشرين 72 يف يعقدسُ  الذي املناخ بتغري

 

 هـام معلـم وهـو د"والتقاضـي املنـاخ تغـري تشـريعات يف العامليـة االجتاهـات" بعنـوان دراسـة بعـر  اجللسة وبدأت
 لالقتصـاد لنـدن كليـة يف والبيئـة املنـاخ تغـري ألحبـا   رانثـام ومعهـد الـدويل الربملـاين االحتـاد بـني التعاون يف آخر

 والسياســـات التشـــريعات عـــن معلومـــات هبـــا املرتبطـــة البيانـــات وقاعـــدة الدراســـة وقـــدمت.  السياســـية والعلـــوم
 السـيدة وأكـدت. بلـدا   25 مـن املنـاخي التقاضـي قضـايا عن فضال دبلدا   764 يف املناخ بتغري املتعلقة الوطنية

 تســهل أداة تشــكالن والدراســة البيانــات قاعــدة أن  رانثــامد معهــد يف الرئيســية األحبــا  زميلــة أفريتشــنكوفاد. أ
 .املناخ تغري بشأن وطنية إجراءات إىل باريس اتفاق ترمجة لضمان أوىل هامة كخطوة القوانني وضع

 

 مشـــروع بـــوند يف الربملـــاين االجتمـــاع يف مشـــاركة ومقـــررة األملـــاين الربملـــان عضـــو ندهـــو . ب الســـيدة وعرضـــت
 للمســاعدة أساسـيا   يكـون أن ميكـن بـون يف الربملـاين االجتمـاع أن علـى وشـددت. اللجنـة علـى اخلتاميـة الوثيقـة

 مشــروع إن وقالــت. الــوطين الصــعيد علــى بــاريس اتفــاق يف الــواردة واألحكــام السياســات تنفيــذ كيفيــة فهــم يف
ـــة خاصـــا   اهتمامـــا   يـــويل الوثيقـــة ـــة للـــدول احملـــددة للحال ـــة  الصـــغرية اجلزري  إىل املاســـة واحلاجـــة د(SIDS)النامي
 .هناك املناخ تغري أثر معاجلة

 

 حاسـوبيا   منوذجـا   لـيس املنـاخ تغـري أن علـى املناقشـةد فريق يف عضو وهو د(فيجي) أوسامات. ج السيد وشدد
 بـدور الربملانـات اضـطلعت وقـد. الناميـة الصـغرية اجلزريـة الـدول مـن العديـد لوجود وشيكا   يديدا   يشكل ولكن 
 شــأن ومــن. بأكملهــا دول وإنقــاذ املتاحــة للعمــل الفــرص مــن تســتفيد أن وجيــب املنــاخد لتغــري التصــدي يف هــام

 . دا   أخرى بلدان يف األرواح ينقذ أن اليوم الصغرية اجلزرية النامية الدول يف العمل
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 الـن د مـع اتفـاقهم عـن كبـري حـد إىل وأعربوا. اخلتامية الوثيقة مشروع على وعلقوا مندوبا   76 الكلمة وتناول
 إىل  ـري املتجـددة الطاقـة مصـادر مـن لالنتقـال البلـدان جلميـع رئيسـية فرصـة ميثـل باريس اتفاق تنفيذ أن وأبرزوا

 وكـــذلك الصـــغريةد اجلزريـــة الناميـــة للـــدول اخلـــاص هشاشـــة الوضـــع علـــى التأكيـــد ومت. املتجـــددة الطاقـــة مصـــادر
 وقــدمت. كتابــة املشــروع علــى التعليقــات مجيــع تقــدم علــى املشــاركون وشــجع. التكنولوجيــا نقــل تكلفــة ارتفــاع

 أكتـوبرد/  األول تشـرين 74 يف عقدتـ  الـذي لالجتمـاع اخلتامية الوثيقة النامية الصغرية اجلزرية الدول برملانات
 .بون يف الربملاين االجتماع يف للمشاركني تتاح أن وطلبت

 
 الطاقااة مجااال فااي خاصااة المسااتدامة، التنميااة أهاادا  تنفيااذ فااي الخااا  القطاااع إشااراك حااول مناقشااة

 المتجددة
 يف738اجلمعيـة العامـة الـــ  يف اعتمـاده املتوقـع الدائمـةد للجنـة املقبل القرار موضوع حول املناقشة هذه نُّظمت
 والتحــديات الفـرص بشــأن اةراء لتبـادل للجنــة الفرصـة إتاحــة هـو املناقشــة مـن الغــر  وكـان. بسويســرا جنيـ 

 وأتاحـت. العمليـة هـذه يف اخلـاص القطاع وإشراك املتجددةد الطاقة إىل األحفوري الوقود من االنتقال جمال يف
 بشـأن الـدويل الربملـاين االحتـاد األعضـاء يف ربملانـاتال هنـج عن أولية معلومات املشاركني للمقررين أيضا   املناقشة

 .املسألة هذه
 

(. فيتنــام) آنــ  كــووك دونــغ والســيد( بلجيكــا)  ريفــروي. أ الســيد املشــاركاند املقــرران املوضــوع هــذا عــر  وقــد
 يف اخلـاص للقطـاع أقـوى وجـود مشـاركة إىل احلاجـة علـى وشـددا. والناميـة املتقدمة البلدان وقدما وجهات نظر

 .أيسر وأسهل بطريقة التكنولوجيا على احلصول ضمان يف سيما وال املتجددةد الطاقة إىل االنتقال عملية
 

 ويف. املتجـددة الطاقـة علـى احلصـول فرص زيادة وتعزيز املشاركة هذه لضمان الكثري تفعل أن للربملانات وميكن
 الطاقــــة جمــــاالت مثــــل الكبــــريةد للمشــــاريع بالنســــبة بــــذلك للقيــــام عمومــــا   كافيــــة سياســــية إرادة هنــــاك أن حـــني

 واملتوســــطة الصـــغرية للمشـــاريع نفســـ  الــــزخم خللـــق اجلهـــود بـــذل إىل حاجــــة هنـــاك تـــزال إال إنـــ  ال الشمســـيةد
 .أمنا   أكثر اخلاص القطاع استثمارات جتعل الي الظروف لتهيئة خاص اهتمام إيالء وينبغي. احلجم

 

 املتجـــددة للطاقـــة الدوليـــة الوكالـــة مـــن ويتمـــان. أ للســـيد الكلمـــة أعطيـــت املشـــاركاند املقـــرران حتـــد  أن وبعـــد
(IRENA .)  معظــم يف حمليــا   إنتاجهــا ميكــن الــي املتجــددة الطاقــة علــى احلصــول ســهولة علــى شــددحيــ 

 املناســـب والسياســـي التشـــريعي واإلطـــار التكنولوجيـــات نقـــل ضـــمان يف التحـــدي ويتمثـــل. العـــامل يف األمـــاكن
 .نطاقها توسيع لضمان
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 مــــن العديـــد أن علـــى أيضــــا   التأكيـــد مـــع الصـــددد هــــذا يف للربملانـــات اهلـــام الـــدور علــــى ويتمـــان الســـيد وأكـــد
 تكــون أن وينبغــي. التقليديــة الطاقــة لصــناعة اخلاصــة املصــاحل مــع التعامــل يف يتمثــل حتــديا   يواجهــون الربملــانيني
 .للربملانيني رئيسيا  اهتماما   الشعب مصاحل أجل من والعمل التحديات هذه مواجهة

 

 علــى مشســية ألــواح وتركيــب دبأنفســهم املشــكلة حــل البلــدان مــن كثــري يف قــرروا قــد النــاس أن األدلــة وأظهــرت
 عـددا  هنـاك  أن هـي النتيجة إال أن كبريةد تكون ال قد أسرة لكل املنتجة الكهرباء كمية أن حني ويف. منازهلم
 تشـــريعية أطـــر وجـــود مـــن التأكـــد الربملانـــات علـــى ويتعـــني. مل يـــتم تســـجيل  املتجـــددة الطاقـــة اســـتخدام كبـــريا  

 .اإلجيابية الشعبية احلركة هذه ودعم لتنظيم مناسبة وسياسية
 

 وضـعتها الـي اجليـدة معظمهـم املمارسـات وتبـادل. ذلـك تلـت الـي املناقشـة يف منـدوبا   25 جمموعـ  مـا وشارك
 الـــي والسياســـات عـــن القـــوانني حمـــددة أمثلـــة املمثلـــني مـــن وقـــدم العديـــد املتجـــددةد الطاقـــة إىل لنقلهـــا بلـــداهنم
 وشـــجعوا. العقـــود يف والشـــفافية املســـاءلة ضـــمان أمهيـــة إىل أيضـــا  وأشـــاروا . الصـــدد هـــذا يف برملانـــايم وضـــعتها
 .بسرعة التكنولوجيا تطور مع عاجلة إجراءات اختاذ على الربملانات
املقدمــةد والكيفيــة الــي ير بهــا املشــاركون  جتســيد املــداخالت  عــن املشــاركان املقــرران أعــرب للمناقشــةد وختامــا  

 .هلم مكتوبة تعليقات إرسال إىل املشاركني ودعوا. القرار مشروع يف دراجهاإل
 

 الصحية المعايير أعلى لتحقيق والبحث العلم استخدام حول نقاش حلقة
 مـــن واســـتفادت. العامليـــة الصـــحة ملنظمـــة املســـاعدة العامـــة املـــديرة بوســـرتيود. ف الســـيدة النقـــاش حلقـــة أدارت

 ريـــوسد. أ الســـيد ؛(إيطاليــا) لوكـــاتيلي. ب الســيدة ؛(زامبيـــا) لـــوه. ن الســيدة :اخلـــربات الــي قـــدمها إســهامات
 األمـوالد ومجـع االبتكـارات الرباجميـةد الشـراكات مـدير كاكاتيـلد. ب السـيد تكسـاس؛ جامعـة مشـاركد أستاذ
 الصـحةد وزارة دبيبارينـا. إ والسـيدة اإليـدز؛/  البشرية املناعة نق  بفريوس املعين املشرتك املتحدة األمم برنامج

 .روسيا االحتادية
 

 ربـط يف يلعبـوه أن للربملانيني ميكن الذي الرئيس الدور على الضوء وسلطت املشهدد بوسرتيو السيدة وحددت
 .والسياسات بالتشريعات العلم

 

 البشـرية املناعـة نقـ  فـريوس وبـاء علـى للرد العلماء من املشورة أخذ قد زامبيا برملان أن لوه السيدة وأوضحت
 مـن مكنـ  امـ الوبـاءد ألسـباب الربملـان فهـم يف حيويـا   إسـهاما   العلمـاء أسـهم وقـد. املراهقني الشباب بني مؤخرا  
 املناعـــة نقـــ  بفـــريوس اإلصـــابة حـــاالت يف الزيـــادة أن بـــرز وقـــد. فعالـــة وسياســـاتية قانونيـــة اســـتجابات وضـــع
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 هـــذه ملواجهـــة وطنيـــة اســـرتاتيجية مت اعتمـــاد لـــذلكد نتيجـــة. األطفـــال زواج حـــاالت ازديـــاد عـــن نامجـــة البشـــرية
 .املمارسة

 

ــــأن لوكــــاتيلي الســــيدة واعرتفــــت  يف املفاجئــــة للزيــــادة لالســــتجابة مســــتعد  ــــري نفســــ  وجــــد اإليطــــايل الربملــــان ب
 دورا   لعبــت اإلعــالم وســائط أن مــن الــر م وعلــى. األطفــال علــى اللقاحــات آثــار عــن الدقيقــة  ــري املعلومــات

 الرسـائل لنشـر اإلعـالم وسـائط مـع التعـاون الربملانيون يواصل أن إال أن  ينبغي املشوهةد الرسائل نقل يف رئيسيا  
 .دقيقة معلومات على لالعتماد اةباء وتشجيع األدلةد على القائمة

 

 السياسـات صـنع عمليـة إىل واإلجنابيـة اجلنسـية الصحة بشأن العلمية األدلة حتويل إن بيبارينا. إ السيدة وقالت
ـــاك ســـتكون الغايـــةد هـــذه ولتحقيـــق إداريـــاد أولويـــات أحـــد هـــو  العلمـــاء بـــني املســـتمر التفاعـــل إىل حاجـــة هن

 .السياسات اعصنّ  عمل وكيفية العلماء تفكري كيفية بني الفجوة لسد والسياسيني
 

 دويل اتفـاق اىل التوصـل اىل ودعا. والسياسيني العلماء بني الفجوة سد أمهية على أيضا   ريوس. أ السيد وشدد
 تكـون أن وينبغـي. من أجل عدم إحلاق الضـرر والعلماء السياسيني بنيعمليات التواصل  لتوجي  املبادئ حول

 .الرئيسية املبادئ هي العام والصاحل اإليثار مبادئ
 اةثـــار هبــا وصـــلت الــي الكيفيــة عـــن املعلومــات مـــن الكثــري تــوفر اإليـــدز حركــة إن كاكاتيـــل. ب الســيد وقــال

 االقتصــادي مركـزهم عـن النظـر بغـض السـكان مجيـع مصـاحل خدمـةو  داملطـاف هنايـة يف العلمـي للتقـدم اإلجيابيـة
 مجيـع علـى الصـحية االسـتجابة يف وممثليهـا احملليـة اجملتمعـات إشراك إىل احلاجة على أيضا   وشدد. واالجتماعي
 .احتياجا   الناس أشد إىل والوصول اجملتمعية البيانات مجع أجل من املستويات

 

 مـــع كثـــب عـــن الربملـــانيون يعمـــل أن ضـــرورة وأبـــرزوا. الكلمـــة ممـــثال   75 أخـــذ ذلـــكد أعقبـــت الـــي املناقشـــة ويف
 .أيضا   أوسع نطاق وعلى لصحةدخاصة يف جمال ا دمبنية على معلومات تشريعات لوضع العلماء

 

 علـــى الرتكيـــز مـــع احليـــاةد ومعـــايري الوطنيـــة االقتصـــادات تنميـــة يف العلمـــي للتقـــدم الـــرئيس الـــدور علـــى وشـــددوا
 مبتكــرةد طبيــة وخـدمات مرافــق وإنشــاء جديـدةد عقــاقري إنتــاج علـى ســاعدت الــي واالبتكـار الصــحية البحـو 
 خــالل مــن احملّدثــة العلميــة األدلــة تــوفري وينبغــي. الســكان مــن احملرومــة األجــزاء إىل املطــاف هنايــة يف والوصــول
 تضـــــمنت الـــــي املوازنـــــة مشـــــاريع إقـــــرار يف الربملانـــــات دور علـــــى الضـــــوء تســـــليط مت كمـــــا. الربملانيـــــة املكتبـــــات

 بــزواج املتعلقــة التشــريعات لتعزيــز علميــة أدلــة مت اســتخدام البلــداند بعــض ويف. العلمــي البحــ  يف اســتثمارات
 .اإلنسانية البيئات يف سيما وال الدوليةد املعايري مع ومواءمتها األطفال
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 المكتب انتخابات
 جمموعـة مـن( اإلكـوادور) سـوليز. د والسـيدة اإلفريقيـة اجملموعـة مـن( اجلزائـر) جالب .م السيد اللجنة انتخبت

 .اللجنة مكتب يف املوجودة الشوا ر مللء والكارييبد وذلك الالتينية أمريكا بلدان
 

 لالحتـــاد 738 العامـــة الــــــ اجلمعيـــة يف للجنـــة املخصـــ  الوقـــت بتكـــريس املكتـــب اقـــرتاح علـــى اللجنـــة ووافقـــت
 .القرار لصيا ة الدويل الربملاين
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 المتحدةاللجنة الخاصة بشؤون األمم  تقرير
 

 الدولي البرلماني لالتحاد 731 العامة الااا أحذت به علما  الجمعية
 (2271 أكتوبر/  األول تشرين 78 غدبطرسرب  سانت) 

 
 

 .أفسان أنطون السيد االجتماع افتت 
 اللجنــة واعتمــدت(. تو ــو) زونفيــد -داجبــان .د .أ الســيدة اللجنــةد مكتــب يف جديــد عضــو تعيــني تأكيــد ومت

د (كازاخســتان) بيمنــدينا. أ والســيدة د(املكســيك) أورتيــز .ج الســيدة عضــوية كــل مــن بتعليــق املكتــب توصــية
 .2.72 القاعدة مبوجب

 

 .اعرتا  دون السابقة الدورة سجل واعتمد
 

 .جلستني من تتأل  الي العامة املناقشة فت  يف أفسان السيد شرع مث
 

 من العمل عاما   10 - المتحدة لألمم البرلماني البعد حول نقاش حلقة
 بصـــفتها د(االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل) اخلارجيـــة العالقـــات مـــديرة فيليـــبد. أ الســـيدة هـــذه النقـــاش حلقـــة تضـــمّ 
 .من احلضور مداخلة عشر أربعةسجل و . كمناقش( كندا) داوسون. د والسيناتور رئيسد مقدم

 

مت و  املاضـيةد العشـرين السنوات مدى على املتحدة واألمم الدويل الربملاين االحتاد بني العالقة النقاش واستعر 
 ال دوليــةد حكوميــة منظمــة وبصــفتها. املتحــدة األمــم لعمــل" الربملــاين للبعــد" األصــلية الرؤيــة حتقيــق مــدى يميــقت

ــــدعي أن املتحــــدة لألمــــم ميكــــن ــــل ت ــــيال  " العــــامل شــــعوب" متثي  معظــــم ألن ميثاقهــــاد يف جــــاء كمــــا دكــــامال   متث
 مـن الكثـري العوملـة تركـت نفسـ د الوقـت ويف. الشعبية األصوات من املائةب مخسني من بأقل نتخبتُ  احلكومات

 .املتحدة األمم مثل الدوليةد املنظمات يف أكرب بتمثيل يطالبون الناس
 

 املنتخبــني املمثلــني لــربط أفضــل وضــع يف الوطنيــةد للربملانــات العامليــة املنظمــة بصــفت  الــدويلد الربملــاين االحتــاد إن
". الدوليـة العالقـات يف الدميقراطيـة الفجـوة" سـد ومـن خـالل هـذه العمليـةد ف نـ  علـى املتحدةد باألمم للشعب

 ســيما وال القــرارد صــنع عمليــات يف الربملانــات مبســامهة للرتحيــب خطــوات نفســها املتحــدة األمــم اختــذت وقــد
  السنني مر على وإعالنايا املتحدة األمم قرارات من عدد ويشهد. املراقب مركز الدويل الربملاين االحتاد مبن 



89 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 جــدول لــدفع الــدويلد الربملــاين االحتــاد ومــع الربملانــات مــع كثــب عــن العمــل علــى املتحــدة األمــم انفتــاح علــى
. املســتدامةد والدميقراطيــة التنميــة اإلنســاند حقــوق إىل واألمــن الســالم مــن اجملــاالتد مجيــع يف الــدويل األعمــال

 الربملانـات املتحـدةد األمـم بـني التفاعـل بشـأن جديـدا   قـرارا   املتحـدة لألمـم العامة اجلمعية تعتمد أن املتوقع ومن
 .2278 عام ربيع يف الدويل الربملاين واالحتاد الوطنيةد

 

 كثـرية حتـديات هنـاك تـزال إال أنـ  ال السـننيد مر على كبري بشكل منت قد املنظمتني بني العالقة أن حني ويف
 الـــدويلد الربملـــاين االحتـــاد مـــن بكثـــري أكـــرب املتحـــدة األمـــم ألن األســـاسد يف متكافئـــة  ـــري فالعالقـــة. شـــك بـــال

 وعلـى. التشـريعية السـلطة عـن السياسـي اسـتقالهلا على احلفا  على دوليةد حكومية منظمة بوصفها وحترصد
 فـــ ن املتحـــدةد األمــم عمليـــات مــن للعديـــد برملـــاين مبنظــور املســـامهة يف الــدويل الربملـــاين االحتـــاد جنــاح مـــن الــر م
 الربملــاين االحتــاد أو الربملانــات مــن تتلقاهــا الــي السياســية املــدخالت مجيــع تأخــذ بــأن ملزمــة  ــري املتحــدة األمــم

 األمــــم التفاقــــات وطنيــــةال ربملانــــاتال تنفيــــذ لتيســــري الــــدويل الربملــــاين االحتــــاد دعــــم إىل حتتــــاج أهنــــا بيــــدَ . الــــدويل
 .املتحدة

 

 خـالل ومـن للتعـاون اتفاقني إطار يف معا   الدويل الربملاين واالحتاد املتحدة األمم تعمل دنفيذيالت الصعيد وعلى
. العامليــة مقارهــا يف هلــا املخطــط واألنشــطة املشــاريع مــن متزايــد عــدد بشــأن العليــا لــإلدارة منتظمــة اجتماعــات

 بوضـع بعـد الوطنيـة والربملانـات القطريـة املتحـدة األمـم فـرق تقـم مل حيـ  امليـداند يف مـا نوعـا   أضـع  فالعالقة
 .املشرتك للعمل منظم هنج

 

 ويرجـع. يف اةونـة األخـرية سـريع حنـو على مؤخرا   املتحدة واألمم الدويل الربملاين االحتاد بني العالقة تعززت وقد
 ذات املتحــدة األمــم عمليــات مجيــع ملتابعــة الالزمــة املــوارد إىل يفتقــر الــدويل الربملــاين االحتــاد أن إىل جزئيــا   ذلــك

 فـ ن نفسـ د الوقـت ويف. والتنفيـذي السياسـي الصـعيدين علـى للتفاعـل املتاحـة الفـرص مجيـع واسـتغالل الصلةد
 علــى حكومايــا حماســبة أو مباشــرة املتحــدة األمــم عمليــات نتــائج ملعاجلــة جمهــزة ليســت الربملانــات مــن العديــد
 إبـــالغ يف املتحـــدة األمـــم اجتماعـــات حيضـــرون الـــذين الربملـــانيون يفشـــل مـــا وكثـــريا  . املتحـــدة األمـــم يف مواقعهـــا
 النمـو يف تسـتمر أن هـي املتحدة األمم مع الدويل الربملاين االحتاد عالقة كانت إذا املطافد هناية يف. زمالئهم

 .حكومايا جتاه أن تكون أقوى نفسها الوطنية الربملانات على جيب وأثرد بقوة
 

 :املناقشة من التالية التوصيات ظهرت املقبلد العام يف العامة اجلمعية لقرار واستباقا   املستقبلد ويف
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 ذلــك يف مبــا حكومايــاد مــن املتحــدة األمــم عــن انتظامــا   أكثــر تقــارير تطلــب أن الربملانــات علــى يتعــني -
 املتحدة؛ األمم ومسؤويل السفراء مع مباشرة استماع جلسات عقد خالل من

 الربملـــاين االحتـــاد يف كمنـــدوبني إمـــا املتحـــدةد األمـــم مناقشـــات حيضـــرون الـــذين الربملـــانيني علـــى يتعـــني -
 مـن زمالئهـمد مـع انتظامـا   أكثـر بشـكل معلومـايم يتشاركوا أن الوطنيةد الوفود يف كأعضاء أو الدويل
 العاملية؛ القضايا بشأن عاجلة مناقشات وإجراء دككل الربملان متكني أجل

 العاملية؛ الشؤون يف مشاركتها لدعم والبشرية املالية املوارد من املزيد ختصي  إىل الربملانات حتتاج -
 بـــني التفاعـــل زيـــادة إىل يـــدعو أن داملتحـــدة األمـــم مـــع تعاملـــ  يف الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد علـــى يتعـــني -

 الوطنية؛ والربملانات املتحدة لألمم القطرية األفرقة
 األكـــرب العضـــويةجيســـدوا بصـــورة أدق  أن( برملانـــا   716) الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد أعضـــاء علـــى يتعـــني -

 ؛(بلدا   793) املتحدة لألمم
 الربملانــــات دالربملانيــــة الشــــبكات مــــع أوثــــق بشــــكل يتعــــاون أن الــــدويل الربملــــاين االحتــــاد علــــى يتعــــني -

 األمــم يف أفضــل بشــكل بأســره العــاملي الربملــاين اجملتمــع لتمثيــل األخــرى الربملانيــة واملنظمــات داإلقليميــة
 .املتحدة

 
للمضااي  المسااار هااو مااا: الدوليااة الحوكمااة فااي المتحاادة لألماام العامااة الجمعيااة دور حااول نقاااش حلقااة
 قدما ؟

 للجمعيـة لرئيسـني السابق هيئة املوظفني رئيس د(الدامنرك) كريستنسن. ت السفري هذه النقاش حلقة تضمنت
ـــة بـــارتوسد. م والســـيدة رئـــيسد مقـــدم بصـــفتها العامـــةد قبـــل  مـــن مـــداخالت مثانيـــةقـــدمت و (. هنغاريـــا) برملاني
 .احلضور

 

 نأ يـذكر. اليـوم ةالدوليـ وكمـةاحل نظـام يف (GA) املتحـدة لألمم العامة اجلمعية أمهية مسألة على النقاش وركز
 لألمـمللتـداول بالنسـبة  الرئيسـية اهليئـة هـي سـيادةد ذات دولة 793 تقريبا   عضويتها تضم الي العامةد اجلمعية
 مناصــرا   بوصــفها حيويــا   دورا   تلعــب العامــة اجلمعيــة إال أن دقانونــا   ملزمــة ليســت قرارايــا أن حــني ويف. املتحــدة
 مـــع وباملقارنـــة ذلـــكد ومـــع. هلـــا للتصـــدي إجـــراءات باختـــاذ والتوصـــية العامليـــة القضـــايا ملناقشـــة األعضـــاء للـــدول
 بروزهـا وزيـادة سلطتها لتأكيد السنني مر على العامة اجلمعية صارعت فقد دمتثيال   واألقل األصغر األمن جملس

 .عموما   واجلمهور الربملانيني بني
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 جلنـــة املتحـــدة مـــماأل شـــكلت عملهـــاد ســـاليبأ وحتســـني العامـــة اجلمعيـــة مســـتوى رفـــع يف املســـاعدة جـــلأ ومـــن
 رئـيس دور بتعزيـز توصـية التوصـيات هـذه بـني مـن وكـان. لإلصـالح توصيات لوضع سنوات عدة منذ خمصصة
 واليــــة توســــيع مت لــــذلكد نتيجــــة. احتفاليــــا دورا   العامــــة اجلمعيــــة تــــاري  معظــــم يف أدىالــــذي  العامــــةد اجلمعيــــة
 االجتماعـاتد عقـد يف أقـوى بـدور للقيـام أفضـل بشكلإعادة هيكلة منصب األمني العام  ومت العامةد اجلمعية
 اجلمعيـة إىل يعهـد اخلصـوصد وجـ  وعلـى. األعمـال جـدول وضـع يف واملساعدة السياسيةد املفاوضات وتوجي 
 جلســـات عقـــد ذلـــك ويشـــمل. املتحـــدة لألمـــم العـــام األمـــني اختيـــار عمليـــة إدارة يف أكـــرب بـــدور اةن العامـــة
 .االختيار عملية مراحل جبميع األعضاء الدولواطالع  دللمنصب املرشحني مع العامة للجمعية استماع

 

 كافيــا   ســيكون اليــوم اجلمعيــة العامــة بــ  تقــوم الــذي األقــوى القيــادي الــدور أن الواضــ  مــن لــيس ذلــكد ومــع
   يــتم إبــالغأنــ هــو املشــكلة مــن جــزءحيــ  إن . أمهيــة أكثــر جتعلهــا طــرقمــن امــتالك  العامــة اجلمعيــة لتمكــني

ـــة عمـــل حـــول املعلومـــات  مشـــكلة وهنـــاك. العـــامل أحنـــاء مجيـــع يف العواصـــم إىل بشـــكل ضـــعي  العامـــة اجلمعي
 روح تغــــذي والــــي العامــــةد اجلمعيــــة يف اةراء توافــــق إىل تســــتند الــــي القــــرارات اختــــاذ عمليــــة أن هــــيد و أخــــرى

 .ضعيفة سياسية نتائج إىل تؤدي أن ميكن التسويةد
 

 إىل األمـــن جملـــس اجتـــاه هـــو األول: العامـــة اجلمعيـــة ســـلطة أمـــام آخـــران حتـــديان األخـــرية الســـنوات يف بـــرز وقـــد
 العشــريند جمموعــة ظهــور هــو واةخــر العامــة؛ اجلمعيــة اختصــاص ضــمن عــادة تقــع الــي املســائل علــى التعــدي

 وبراجمهـا احملـدودة عضـويتها تتجـ  إىل إيـالء مزيـد مـن االهتمـام إىل الـي الرمسيـةد  ـري اجملموعـات مـن  ريها ورمبا
 يسـم  مـا وهـو العـامليد االقتصـاد إدارة يف للمسـاعدة ال  أصـ تنشـأ مل املتحـدة األمم أن من الر م وعلى. املركزة

 هـــذا يف أقـــوى بـــدور القيـــام إىل ســـتحتاج املتحـــدة األمـــم إال أن حتقيـــق اخـــرتاقد حنـــو بالتقـــدم العشـــرين جملموعـــة
 يصـحبها ومـا املسـتدامة التنميـة الشـاملة 2232 عـام خطـة تنفيـذ علـى البلـدان ملسـاعدة كان ذلك إذا اجملالد

 .املستدامة التنمية أهداف من
 
 

 :املناقشة من التالية التوصيات وقد ظهرت
 األمـند جملـس مـع عالقتهـا علـى العامليـة الشـؤون يف العامـة للجمعيـة أقـوى وجـود دور يعتمـد مـا بقدر -

 توســيع إىل خاصــة بصــفة األمــن جملــس وحيتــاج. جيــب أن يســري جنبــا  إىل جنــب اهليئتــني إصــالح فــ ن
 العامة؛ اجلمعية عضوية بشكل أفضل ليمثل عضويت 

 اجلمعيـــة إلصـــالح املخصصـــة اللجنـــة إىل مباشـــرة مـــدخالت يقـــدم أن الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد ينبغـــي -
 العامة؛



92 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 للمســاعدة املتحــدةد واألمــم العامــة اجلمعيــة مــع وثيــق بشــكل العمــل إىل الــدويل الربملــاين االحتــاد حيتــاج -
 .العامل حول الربملانات مع األخرى والنتائج العامة اجلمعية قرارات مشاركة يف

 

 واألمــم برملانــايم بــني العالقــة حــول مناقشــات إجــراء علــى املشــاركني اللجنــة رئــيس شــجع اجللســةد ختــام ويف
 الربملـاين لالحتـاد هبـا ميكـن الـي والطـرق العالقـةد تلـك لـدعم الدويل الربملاين لالحتاد يرون  الذي والدور املتحدةد
 اجلمعيـة لقـرار مـدخالت لتقـدم الربملانـات إعـداد علـى ذلـك وسيسـاعد. تعاوهنمـا تعزيـز املتحـدة واألمـم الدويل
 تبــدأ أن مبجــرد الــدويل الربملــاين واالحتــاد دالوطنيــة الربملانــات داملتحــدة األمــم بــني التفاعــل بشــأن داملقبــل العامــة

 .2278 عام أوائل يف املفاوضات
 

**** 
 النوو،؟ السالح نزع في األمل هو ما: النووية األسلحة لحظر المتحدة األمم عملية

جلنـة السـلم و  املتحـدة األمـم بشـؤون اخلاصـة اللجنـة عقـدت د2271 أكتـوبر/  األول تشـرين 76 يوم ظهر يف
النـــــوويني  الســــالح ونــــزع االنتشــــار عـــــدم أجــــل مــــن برملــــانيني مــــع بالتعـــــاون تفاعليــــة جلســــة الــــدولينيواألمــــن 

(PNND). 
 

 لالحتـــاد التابعـــة املتحـــدة األمـــم بشـــؤون اخلاصـــة اللجنـــة رئـــيس أفســـاند. أ الســـيدهـــذه اجللســـة التفاعليـــة  اروأد
  ــوميزد - وايــت. إ الســفري: التــاليني ملتكلمــنيا املشــرتكة االســتثنائية اجللســة هــذهحتــد  يف و  الــدويلد الربملــاين
 بشـأن للتفـاو  املتحـدة األمـم مـؤمتر ورئـيس جنيـ د يف املتحدة األمم مكتب لدى لكوستاريكا الدائم املمثل
مبـادرة  ومؤسس رئيس بلريد. ب السيد عليها؛ التام القضاء إىل يقود النوويةد األسلحة حلظر قانونا ملزم صك

 عـــدم أجـــل مـــن برملـــانيني العـــامليد املنســـق ويـــرد. أ الســـيد ؛(مـــن األســـلحة النوويـــة عامـــل خـــال  )الصـــفر العامليـــة 
 البحــــو  جمموعــــة يف مشــــارك باحــــ  كــــولنيد. ج والســــيد ؛(PNND)النــــوويني  الســــالح ونــــزع االنتشــــار

ـــــة يف وعضـــــو( GRIP) واألمـــــن الســـــالم عـــــن واملعلومـــــات ـــــة احلمل ـــــى للقضـــــاء الدولي ـــــة األســـــلحة عل  النووي
(ICAN .) الضـوء لتسـليط االفتتـاح يف ب جيـاز شـودريدت. ص السـيد الـدويلد الربملـاين االحتاد رئيس وحتد 

 .الربملان مشاركة إىل واحلاجة القضية أمهية على
 

 يوليـو/  متـوز 1 يف املتحـدة األمـم اعتمـديا الـي النوويـة لألسـلحة الشـامل احلظـر معاهـدة علـى املناقشـة وركزت
 أو امــتالكد أو حيــازةد وبشــكل فّعــال املعاهــدة هــذه ســتجعل النفــاذد حيــز االتفاقيــة دخــول ومبجــرد. 2271

 ملعاهــدات ووفقــا   ذلــكد ومــع. دويل قــانون مبوجــب قــانوين  ــري الصــلةد ذات واملــواد النوويــة التعامــل باألســلحة
 املـــوقعني علــى حصــرا   ســتطبق( عــادة معـــروف هــو كمــا) النــووي احلظــر معاهـــدة فــ ن القبيــلد هــذا مــن أخــرى
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 صــوتت( املتحــدة األمــم أعضــاء كــانوا ميثلــون  البيــة وإن) نوويــة  ــري فقــط دولــة 722 أن إىل وبــالنظر. عليهــا
 الـــدول إشـــراك كيفيـــة هـــو اليـــوم الســـؤال فـــ ن اةند حـــىت عليهـــا وقعـــت فقـــط دولـــة 53 وأن املعاهـــدةد لصـــاحل
 مـــن أخـــرى خطـــوات تتخـــذ أو املعاهـــدة إىل املطـــاف هنايـــة يف تنضـــم حبيـــ  وحلفائهـــاد املعروفـــة التســـع النوويـــة

 .النووي السالح نزع حنو خطوايا
 

 حقيقيــا   خطــرا   تشــكل عامــا د 12ممــا كانــت عليــ  قبــل  اليــوم بكثــري أقــوى أصــبحت الــي النوويــةد األســلحة إن
 البـاردةد احلـرب هناية منذ كبري حد إىل اخنفضت قد العاملية املخزونات أن حني ويف. والبيئة البشر على وحاليا  
 وزرع النــاسد مــن املاليــني تقتــل نوويــة حمرقــة وقــوع خطــرإن و  حــريبد رأس 75 222 حــوايل جمموعــ  مــالصــب  

 .هبذا املستوى من قبل يكن مل التقديرد سوء أو الصدفة طريق عن إما بأكملهاد بلدان إىل النفايات
 

 صـفتها كانـت الي د7912 عام يف النووية األسلحة انتشار حظر معاهدة مع تتفق النووي احلظر معاهدة إن
 لألســلحة احلــائزة  ــري الــدول تلتــزم أن مقابــل يف أســلحتها عــن النوويــة الــدول تتخلــى أن هــي الضــمنيةد الكــربى
 احلظـر معاهـدة إىل تنضـم الـي البلـدان فـ ن جوهرهـاد ويف. األسـلحة هـذه مثـل اسـتحواذ أو تطـوير بعدم النووية

 احلظـر معاهـدة وتكمـل. النوويـة األسـلحة مـن خـال   عـامل إىل االنتشـار عـدم معاهدة متضي قدما  برؤية النوويد
. فعاليتهـا أثبتـت الـي - والبيولوجيـة الكيميائيـة - الشـامل الـدمار أسـلحة حتظر الي األخرى املعاهدات النووي
 شـأهنا النـوويد احلظـر معاهـدة إن. الـدويل القـانون قـوة يتطلـب األمـم مجيـع أمن أن معا   املعاهدات هذه وتثبت

 اقتنائهـاد أو حيازيـا مـع يتسـام  خطـاب مـن النوويـةد باألسـلحة املتعلـق اخلطاب تغري أسالفهاد شأن ذلك يف
 مبدئيـة مسـألة بأهنـا األسـلحة تلـك ووصـ  مبـدأد كمسـألة األسـلحة هـذه مثـل يوصـم واقعيـةد وواقعـا كحقيقة

 .اإلنسان لرفاه خماوفها العميقة عن وبعيدا
 

 باالنضــمام النوويــةد الــدول فيهــا مبــا البلــداند جلميــع تســم  األحكــام مــن عــدد النــووي احلظــر معاهــدة ولــدى
 إلدخـال تدرجييـة خبطـوات مـدعوما   املعاهـدة يف املبـني الشـامل احلـل كـان إذا إال حيـد  لـن ذلك أن  ري. إليها

 الثقــة بنــاء تــدابري تعزيــز إىل الــدويل اجملتمــع حيتــاج شــيءد كــل وقبــل أوال. صــفوفها يف وحلفائهــا النوويــة الــدول
 الــدول عــن صــادر إعــالن: يلــي مــا التــدابري هــذه وتشــمل. الســالح نــزع مفاوضــات مــن ملزيــد الســبيل لتمهيــد
 أبـدا   تشـن لـن بأهنـا النوويـة الـدول تعهـد أبـدا؛جيـب أال خُتـا  و  نوويـةد حـرب كسـب أبدا   ميكن ال بأن  النووية

" األول االســـتخدام" عـــن النوويـــة الـــدول إعـــالن النوويـــة؛ لألســـلحة احلـــائزة  ـــري الـــدول علـــى نـــووي هجـــوم أي
 التأهــب حالــة مــن النوويــة ترســانايا إلخــراج النوويــة الــدول تتخــذها الــي امللموســة واخلطــوات النوويــة؛ لألسـلحة
 .دوليا   علي  متفق حتقق نظام إىل وتقدميها دالقصوى
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 شـامل حـل إجيـاد علـى اجلديـد االنفتـاح فـ ن السـالحد لنـزع املتحـدة األمـم مـؤمتر سـاد الـذي املـأزق إىل وبالنظر
 يف عقـده املقـرر النـوويد السـالح بنـزع املعـين املسـتوى الرفيـع املتحدة األمم مع مؤمتر يأيت قد النوويةد لألسلحة

 .نيويورك يف 2278 مايو/  أيار
 

 وأصــحاب الربملــانيني صــراحة النــووي احلظــر معاهــدة تــدعو الــدويلد القــانون صــكوك مــن صــك يف مــرة وألول
 النوويـة بشـكل تـامد إزالـة األسـلحة إىل احلاجـة حـول" العـام الضـمري" تعزيـز يف املساعدة إىل اةخريند املصلحة
 نـــزع حنـــو اخلطـــوات مـــن عـــدد اختـــاذ للربملـــانيني ميكـــن الواقـــعد يف. الشـــاملة األخالقيـــة تعتبـــارااال مـــن انطالقـــا  
 :مثل النوويد السالح
 والتصــــديق عليهــــا التوقيــــع أي) املعاهــــدة إىل بعــــد تنضــــم مل الــــي البلــــدان يف الربملــــانيني مــــع التواصــــل -

 ".خيارا يعد مل العمل عن التقاعس" أن على مشددين د(عليها
 تعزيــز يف واملســاعدة النوويــةد لألســلحة الكبــري بــاخلطر عامــة واجلمهــور النــاخبني لتوعيــة بنشــا  العمــل -

 لتقوم بذلك؛ احلكومات على للضغط الالزم بالغضب الشعيب الشعور
 منتظمــة حاطــات وطلــب د2278 لعــام املســتوى الرفيــع املــؤمتر إىل املؤديــة للعمليــة كثــب عــن متابعــة -

 .احلكومة من
 النـووي احلظـر مبعاهـدة للتوعيـة الربملانـات مـع العمـل يواصـل أن جانبـ د من الدويلد الربملاين االحتاد على وجيب
 .النووي السالح لنزع األخرى املبادرات ومجيع
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 اليوم عالمال في الديمقراطية وضع عن رئاسي بيان
 
 

 107 دورته في الدولي البرلماني الحاكم لالتحاد المجلس أيده
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت) 

 
 أعضــاء وجيــد لالعتــداءد تتعــر  كمؤسســات فالربملانــات: العــامل أحنــاء مجيــع يف للقلــق مثــريا   اجتاهــا   نشــهد إننــا

 أعتربهـــا الــي األحــدا  هــذه مثـــل ضــد تكلمــت رئيســكمد وبصــفي. للخطـــر عرضــة أكثــر أنفســهم الربملانــات
 .نفسها الدميقراطية على اعتداءات

 

 مــن جيعــل امــ للهجــومد تتعــر  التعبــري حريــة: األزمــة أعــرا  أو أســباب تتشــاب  احلــاالتد هــذه مــن كثــري ويف
 الربملانــــات ســــلطات االنتهاكــــات؛ ضــــد التحــــد  املــــدين واجملتمــــع الصــــحافةد الربملــــانينيد علــــى جــــدا   الصــــعب
 بشـكل تـؤدي دورهـا ال الوطنيـة االنتخابـات جلـان والقضـاء؛ التنفيذية السلطة: األخرى احلكومة فروع تقوضها
 األساسـية املفـاهيم يقـّو  املتفشـي والفسـاد السلطةد يف بقائها لضمان للحكومة أدوات حي  تعترب صحي د
 .جيد بشكل املدارة العامة القانوند وللمسائلةد وللمالية أمام للمساواة

 

 وباحثـة صـحفية وهـي  اليزيـاد كاروانـا دافـين السـيدة ا تيـال العبـارات بـأقوى أشـجب أن أود الصددد هذا ويف
 االستقصـــائيةد الصـــحافة عـــن دفاعـــا   نـــتكلم أن وعلينـــا. بنمـــا أوراق يف التحقيقـــات تولـــت مالطـــا مـــن معروفـــة
بـــــأروحهم  خيـــــاطرون الـــــذين العـــــامل أحنـــــاء مجيـــــع يف والنســـــاء الرجـــــال مـــــن الشـــــجعان الصـــــحفيني عـــــن ودفاعـــــا  

أ لــى مثــن  دفعــت الــي  اليزيــا الســيدة أســرة مــع وتضــامننا تعاطفنــا عــن ونعــرب. وأجســادهم إلظهــار احلقــائق
 .بالفساد للتنديد

 

 متثـل ال الـي مجعياتنـا إىل تـأيت وفـودا نشـهد األزمـاتد حلـل حلوارإىل ا ماسة احلاجة في  تكون الذي الوقت ويف
 التهديــــدات خــــالل مــــن الربملـــان أعضــــاء اســــتهداف وجيــــري. الربملـــان يف السياســــية اةراء مــــن الكامــــل الطيـــ 

 أدعـو وإنـين. البلـدان مـن كثـري يف السياسـي الفضـاء ويـتقل  األخرىد التخوي  وأشكال االنتقامية واألعمال
 يف الكمبـوديني النـواب جلميـع اةمنـة والعـودة السياسـينيد السـجناء ومجيـع سـوخا كـيم السـيد سراح إطالق إىل

 الـدويل الربملـاين االحتـاد جلنـة تقرير ويشري. املستقلة اإلعالم ووسائل املدين اجملتمع على اهلجمات وإهناء املنفىد
 .املقلق االجتاه هذا إىل للربملانيني اإلنسان حبقوق املعنية
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 إلسـكات ُتسـتخدم اجلنائيـة اإلجـراءات أن يـزعم حيـ  كمبودياد يف السياسية احلالة إزاء عميق قلق ويساورين
 علــى يبعــ  وممــا. 2278 عــام يف االنتخابــات ســبقت الــي الفــرتة يف مفيــد بــدور القيــام مــن ومنعهــا املعارضــة

 احلـــــاكم احلــــزب واالنقســـــامات بــــني احلريــــاتد أن االنتقـــــاص مــــن حيــــ  مالــــدي د يف الوضـــــع دأيضــــا   القلــــق
 .الربملان عمل سري ويعطل مزعجة أبعادا   يتخذ واملعارضةد

 

. الدولـة سـلطات بـني الفصـل مبـدأ وتقـويض الربملـاند سـلطات ا تصـاب جيري البوليفاريةد فنزويال مجهورية ويف
 انـدلع وقـد. بواجبـايم االضـطالع جملـرد السـلطات جانـب مـن والتخويـ  املضـايقة مـن الربملان أعضاء ويشكو
املعارضـةد  يقـوده الـذي والربملان احلاكم احلزب تسويتهاد بنييبدو أن  ال ميكن  ال الي اخلالفاتد نتيجة العن 

 فيـ  لـبس ال بتضـامن نقـ  وحنـن. فنـزويال لشـعب كبـرية معانـاة يف تسـبب مـن اهلبـو د ممـا دوامة واالقتصاد يف
ذهــب  مزعجــةد إنســانية كارثــة الــيمن يف احلالــة أصــبحت ولقــد. لفنــزويال الوطنيــة واجلمعيــة الربملــان مؤسســة مــع

 وبلــد للربملــاند مقســمة مؤسســة إىل املتعارضــة الفصــائل بــني اخلــالف أدى وقــد. الربيئــة األرواح آالف ضــحيتها
 نـواب عنـ  أعـرب الذي االلتزام إزاء بالتشجيع نشعر أننا  ري. اليمين للشعب توص  ال ومعاناة احلربد مزقت 

 .اإلنسانية املساعدة على احلصول لتسهيل الربملان فصيلي
 

 مـــن معـــا   ملتزمـــون اجملتمـــعد هـــذا يف كأعضـــاء وحنـــن. للربملانـــات العـــاملي اجملتمـــع الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد وجيمـــع
 الدميقراطيـــــــــــة بشـــــــــــأن العـــــــــــاملي اإلعـــــــــــالن يف مكـــــــــــرس منهـــــــــــا وكثـــــــــــري. املشـــــــــــرتكة واملبـــــــــــادئ القـــــــــــيم خـــــــــــالل

(dem.htm-e/161-http://www.ipu.org/cnl )الشـــهر مــن العشـــرين يف بــ  احتفلنـــا الــذي 
 أن علينـا جيـب اإلعـالن؛ هـذا يف عليهـا املنصـوص األساسـية واملبادئ القيم عن دفاعا   نق  أن وعلينا. املاضي
علمنــا كحملــة مشــاعل  نواصــل أن وجيــب. وُمثل هــا الدميقراطيــة ونــ  بــروح نعــ  بــ  الغــريد ونتمســك مــا منــارس

 خلدمــة مت انتخابنـا شـيءد كــل وقبـل نـ أ أبـدا د ننســى أال وجيـب. السـلمية واحللــول السياسـيد احلـوار للتسـام د
 .وسالم أمان يف وفرصةد كرمية حياة أجل من وتطلعات  شعبنا مصاحل

 

 يف عديــــدة مناســــبات يف اســــتخدمناها وقــــد. الربملانيــــة الدبلوماســــية - تصــــرفنا حتــــت وخمتــــربة جمربــــة أداة لــــدينا
 مث أوروبــاد يف والتعـاون األمـن بشــأن هلسـنكي عمليـة ســبقت الـي السـنوات يف البــاردةد احلـرب خـالل: املاضـي

 يف اليـوم نسـتخدمها إننـا. املتوسـط األبـيض البحـر منطقـة يف والتعـاون األمـن مـؤمتر إنشـاء خـالل مـن الحقا   يف
. املنطقـــة يف الســالم مشـــاريع بتشــجيع الـــدويل الربملــاين االحتـــاد قيــام مـــع الفلســطييند يســـرائيلاإل الصــراع ســياق

 هي الرتكيةد والقربصية اليونانية القربصية السياسية األحزاب بني مجعياتنا احلوار يف َيّسرت الي واالجتماعات
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 أو التـــوترات فتيـــل نـــزع علـــى وقـــدريا الربملانيـــةد للدبلوماســـية والوقـــائي البنّـــاء الطـــابع علـــى آخـــر ملمـــوس مثـــال 
 .السلمية بالوسائل جتنبها

 

 مـن ذلـكد مـن األهـم ولكـن كلمـاتكمد خـالل مـن الراية عاليا   رفع إىل أدعوكم العاملد يف والربملانيون الربملانات
 جتســــدوهناد وأقــــرانكم الــــي املؤسســــة تتعــــر  فيهــــا مــــرة كــــل يف تتكلمــــوا أن أناشــــدكم إنــــين. أعمــــالكم خــــالل

 منـذ بـذلك للربملـانيني اإلنسـان االحتـاد الربملـاين الـدويل حلقـوق جلنـة وتقـوم. بآخر أو بشكل الربملانيوند للهجوم
 بقسـوة علينـا سـيحكم التـاري  إن. برملـاين تضـامن إطـار يف معـا   نقـ  أن جيـب األوقـاتد هـذه مثـل ويف. عقود

ـــا واحـــد كـــل أحـــ ّ  وإين. ذلـــك نفعـــل مل إذا  عـــن للـــدفاع الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد محلـــة يف االشـــرتاك علـــى من
 .الدميقراطية

 

 الكامـل بـاهلجوم شـعرت الـي الكـارييبد البحـر منطقـة يف اجلزر مع القلبية وتضامننا تعاطفنا عن أعرب أن وأود
 املسـاعدة تقـدم أن الربملانـات أناشد الربملايند للتضامن مماثل معر  ويف. األخرية الطبيعية والكوار  لألعاصري

 .بنائها إعادة وحماولة تعافيها عند النامية الصغرية اجلزرية الدول هذه تتسبب يف تقدم املساعدةد إىل أن أو
 

 وقــد. النوويــة األســلحة مــن خــال   بعــامل القــوي الــدويل الربملــاين االحتــاد التــزام علــى التأكيــد أعيــد أن أود وأخــريا د
 واحلــــوار الســـلمية بالوســـائل اخلالفـــات حـــل يف املتمثـــل األساســـي املبـــدأ علـــى الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد تأســـس

 بلــدان هنــاك تـزال ال أنــ  إال النــوويد السـالح ونــزع النــووي االنتشـار عــدم إىل دومــاَ  املنظمـة ودعــت. السياسـي
 اةثــار إىل وبــالنظر. النوويــة التجــارب حتظــر الــي املتحــدة لألمــم التــابع األمــن جملــس قــرارات حتــرتم ال العــامل يف

 التصـميم أو التقـدير سـوء أو الصـدفة طريـق عـن سـواء النوويـةد للحواد  اإلنسانيةد اةثار ذلك يف مبا املدمرةد
 يعمـل وأن حبـزمد يقـ  أن العـاملي الربملـاين اجملتمع على جيب واملكاند الزمان يف حمدودة تكون أن ميكن ال الي
 .النووية األسلحة من خال   عامل حتقيق أجل من معا  
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 1071 لعام الدولي البرلماني االتحاد موازنة
 

 227 دورت  يف الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس عليها وافق
 (2271 أكتوبر/  األول تشرين 78 بطرسربغد سانت)

 
الموازنة المعتمدة  

1071 
 1071الموازنة المعتمدة 

 إجمالي األموال مصادر أخرى الموازنة العادية
 اإليرادات

 10,467,100  10,467,100 10,227,000 االشرتاكات املقدرة
 237,000  237,000 337,000 رأس املال العامل

 من اإللزامية االقتطاعات
 املوظفني

1,023,000 1,048,500  1,048,500 

 100,000  100,000 100,000 الفوائد
 0 (296,500) 296,500 0 تكالي  دعم الربامج

 16,000  16,000 16,000 إيرادات أخرى
 4,002,600  4,002,600 4,224,300 املسامهات الطوعية

 15,871,200 3,706,100 12,165,100 15,927,300 اإليرادات إجمالي
     النفقات

     األهداف االسرتاتيجية
 قوية برملانات بناء. 7

 ودميقراطية
2,428,700  1,430,600  891,300  2,321,900  

 بني املساواة تعزيز . 2
 املرأة حقوق واحرتام اجلنسني

1,555,900  532,200  1,166,800  1,699,000  

 حقوق وتعزيز محاية .3
 اإلنسان

1,538,400  1,039,000  430,500  1,469,500  

  505,200  354,000  151,200  502,300 السالم بناء يف املسامهة . 4
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 واألمن الصراعات ومنع
 بني والتعاون احلوار تعزيز . 5

 الربملانيني
3,182,000  3,159,400   3,159,400  

  417,200  337,500  79,700  329,600 الشباب متكني تعزيز. 6
 حول الربملانات تعبئة -1

 العاملي التنمية أعمال جدول
1,083,700  150,200  822,500  972,700  

 الدميقراطية الفجوة سد . 8
 الدولية العالقات يف

893,000  923,000   923,000  

  11,467,900  4,002,600  7,465,300  11,513,600 مجموع فرعي
  854,700  867,900  867,900  854,700 العوامل التمكينية

  1,026,200   1,026,200  1,086,900 فعالة حوكمة ورقابة داخلية
  10,000   10,000  10,000 الدعمد واالتصاالت الرؤيةد
 املنظور مراعاة تعميم

 على القائم والنهج اجلنساين
 احلقوق

2,668,900  2,681,700   2,681,700  

امانة تتميز بكفاءة وفعالية 
 املوارد

4,620,500  4,585,800   4,585,800  

  114,000   114,000  114,000 مجموع فرعي
  114,000   114,000  106,000 نفقات أخرى

  (312,800)  296,500)  (296,500)  (312,800) استبعادات
  15,871,200  3,706,100  12,165,100  15,927,300 إجمالي النفقات
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 2278 لعام املعتمدة الرأمسالية املوازنة
 1071 البند

  35,000 الكمبيوتر أجهزة استبدال. 7
  15,000 األثا . 2
  400,000 ويندوز استبدال. 3
  100,000 تطوير املوقع االلكرتوين. 4

  550,000 إجمالي النفقات الرأسمالية
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 1071 لعام والموازنة المعتمدة البرنامج
 المتحدة لألمم المقررة األنصبة جدول إلى استنادا 1071 لعام االشتراكات جدول

 227 دورت  يف الدويل الربملاين لالحتاد احلاكم اجمللس عليها وافق
 (2271 أكتوبر/  األول تشرين 78 بطرسربغد سانت)

 - 1076األمم المتحدة  اسم الدولة
1071 

 1071المقترح لعام المقياس 
 فرنك سويسر، نسبة مئوية

 11,500 %0.110 %0.006 أفغانستان
 11,500 %0.110 %0.008 ألبانيا
 32,300 %0.310 %0.161 اجلزائر
 11,500 %0.110 %0.006 اندورا
 11,500 %0.110 %0.010 أنغوال

 116,800 %1.120 %0.892 األرجنتني
 11,500 %0.110 %0.006 أرمينيا
 265,900 %2.550 %2.337 اسرتاليا
 98,000 %0.940 %0.720 النمسا

 18,800 %0.180 %0.060 اذربيجان
 16,700 %0.160 %0.044 البحرين
 11,500 %0.110 %0.010 بنغالدش

 18,800 %0.180 %0.056 روسيا البيضاء
 115,700 %1.110 %0.885 بلجيكا

 10,400 %0.100 %0.003 بنني
 10,400 %0.100 %0.001 بوتان

 12,500 %0.120 %0.012 )برملان احتادي)بوليفيا 
 12,500 %0.120 %0.013 البوسنة واهلرسك

 12,500 %0.120 %0.014 بوتسوانا
 412,900 %3.960 %3.823 الربازيل
 16,700 %0.160 %0.045 بلغاريا

 11,500 %0.110 %0.004 بوركينا فاسو
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 اسم الدولة
المتحدة األمم 
1076 - 1071 

 1071المقياس المقترح لعام 
 فرنك سويسر، نسبة مئوية

 10,400 %0.100 %0.001 بوروندي
 10,400 %0.100 %0.001 الرأس األخضر

 11,500 %0.110 %0.004 كامبوديا
 11,500 %0.110 %0.010 الكامريون

 324,300 %3.110 %2.921 كندا
 10,400 %0.100 %0.001 مجهورية إفريقيا الوسطى

 11,500 %0.110 %0.005 تشاد
 61,500 %0.590 %0.399 تشيلي
 822,800 %7.890 %7.921 الصني 

 51,100 %0.500 %0.322 كولومبيا
 10,400 %0.100 %0.001 جزر القمر

 11,500 %0.110 %0.006 الكونغو
 17,700 %0.170 %0.047 كوستا ريكا
 11,500 %0.110 %0.009 ساحل العاج

 24,000 %0.230 %0.099 كرواتيا
 19,800 %0.190 %0.065 كوبا

 16,700 %0.160 %0.043 قربص
 54,200 %0.520 %0.344 مجهورية التشيك

 11,500 %0.110 %0.005 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
 11,500 %0.110 %0.008 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 82,400 %0.790 %0.584 الدمنارك
 10,400 %0.100 %0.001 جيبويت

 17,700 %0.170 %0.046 مجهورية الدومنيكان
 19,800 %0.190 %0.067 اإلكوادور

 31,300 %0.300 %0.152 مصر
 12,500 %0.120 %0.014 السلفادور
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 اسم الدولة
 - 1076األمم المتحدة 
1071 

 1071المقياس المقترح لعام 
 فرنك سويسر، مئويةنسبة 

 11,500 %0.110 %0.010  ينيا االستوائية
 15,600 %0.150 %0.038 استونيا 
 11,500 %0.110 %0.010 أثيوبيا
 10,400 %0.100 %0.003 فيجي
 67,800 %0.650 %0.456 فنلندا
 514,000 %4.930 %4.859 فرنسا

 12,500 %0.120 %0.017 الغابون
 10,400 %0.100 %0.001  امبيا

 11,500 %0.110 %0.008 جورجيا
 666,300 %6.390 %6.389 أملانيا
 12,500 %0.120 %0.016  انا

 69,900 %0.670 %0.471 اليونان
 14,600 %0.140 %0.028  واتيماال

 10,400 %0.100 %0.002  ينيا
 10,400 %0.100 %0.001  ينيا بيساو

 10,400 %0.100 %0.002  يانا
 10,400 %0.100 %0.003 هايي

 11,500 %0.110 %0.008 هندوراس
 32,300 %0.310 %0.161 هنغاريا

 13,600 %0.130 %0.023 يسلنداآ
 99,100 %0.950 %0.737 اهلند

 73,000 %0.700 %0.504 ندونيسياإ
 69,900 %0.670 %0.471 اجلمهورية االسالمية اإليرانية

 28,200 %0.270 %0.129 العراق
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 اسم الدولة
 1076األمم المتحدة 

- 1071 
 1071المقياس المقترح لعام 

 فرنك سويسر، نسبة مئوية
 53,200 %0.510 %0.335 إيرلندا

 64,700 %0.620 %0.430 إسرائيل
 405,600 %3.890 %3.748 إيطاليا
 1,009,400 %9.680 %9.680 اليابان
 13,600 %0.130 %0.020 األردن

 36,500 %0.350 %0.191 كازاخستان
 13,600 %0.130 %0.018 كينيا

 48,000 %0.460 %0.285 الكويت
 10,400 %0.100 %0.002 قر يزستان

 10,400 %0.100 %0.003 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 17,700 %0.170 %0.050 التفيا
 17,700 %0.170 %0.046 لبنان

 10,400 %0.100 %0.001 ليسوتو
 28,200 %0.270 %0.125 ليبيا

 10,400 %0.110 %0.007 ليختنشتاين
 20,900 %0.200 %0.072 ليتوانيا

 19,800 %0.190 %0.064 لكسمبورغ
 10,400 %0.100 %0.003 مد شقر
 10,400 %0.100 %0.002 مالوي
 52,100 %0.500 %0.322 ماليزيا

 10,400 %0.100 %0.002 جزر املالدي 
 10,400 %0.100 %0.003 مايل

 12,500 %0.120 %0.016 مالطا
 10,400 %0.100 %0.001 جزر مارشال

 10,400 %0.100 %0.002 موريتانيا
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 اسم الدولة
 1076األمم المتحدة 

- 1071 
 1071المقياس المقترح لعام 

 فرنك سويسر، نسبة مئوية
 12,500 %0.120 %0.012 موريشيوس
 174,100 %1.670 %1.435 املكسيك

 10,400 %0.100 %0.001 (واليات ميكرونيزيا املتحدة)ميكرونيزيا 
 11,500 %0.110 %0.010 موناكو
 200'11 %0.110 %0.005 منغوليا

 11,500 %0.110 %0.004 اجلبل األسود
 18,800 %0.180 %0.054 املغرب

 11,500 %0.110 %0.004 موزمبيق
 11,500 %0.110 %0.010 ميامنار
 11,500 %0.110 %0.010 ناميبيا
 11,500 %0.110 %0.006 نيبال

 179,400 %1.720 %1.482 هولندا
 45,900 %0.440 %0.268 نيوزيلندا
 11,500 %0.110 %0.004 نيكارا وا

 10,400 %0.100 %0.002 النيجر
 38,600 %0.370 %0.209 نيجرييا
 111,600 %1.070 %0.849 النرويج
 26,100 %0.250 %0.113 عمان

 24,000 %0.230 %0.093 باكستان
 10,400 %0.100 %0.001 باالو

 10,400 %0.100  فلسطني
 15,600 %0.150 %0.034 بنما

 11,500 %0.110 %0.004  ينيا اجلديدة
 12,500 %0.120 %0.014 بارا واي
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 اسم الدولة
األمم المتحدة 

1076 - 1071 
 1071المقياس المقترح لعام 

 فرنك سويسر، نسبة مئوية
 29,200 %0.280 %0.136 البريو

 33,400 %0.320 %0.165 الفليبني
 110,500 %1.060 %0.841 بولندا

 60,500 %0.580 %0.392 ربتغالال
 45,900 %0.440 %0.269 قطر

 235,700 %2.260 %2.039 مجهورية كوريا
 11,500 %0.110 %0.004 مجهورية املولدافا

 35,500 %0.340 %0.184 رومانيا
 341,000 %3.260 %3.088 روسيا االحتادية

 10,400 %0.100 %0.002 رواندا
 10,400 %0.100 %0.001 سانت لويس

 10,400 %0.100 %0.001 مسوا
 10,400 %0.100 %0.003 سان مارينو

 10,400 %0.100 %0.001 ساو تومي وبرينسييب
 143,900 %1.380 %1.146 اململكة العربية السعودية

 11,500 %0.110 %0.005 السنغال
 15,600 %0.150 %0.032 صربيا

 10,400 %0.100 %0.001 سيشيل
 10,400 %0.100 %0.001 سريا ليون
 66,700 %0.640 %0.447 سنغافورا
 32,300 %0.310 %0.160 سلوفاكيا
 21,900 %0.210 %0.084 سلوفينيا
 10,400 %0.100 %0.001 الصومال
 57,400 %0.550 %0.364 فريقياإجنوب 

 10,400 %0.100 %0.003 جنوب السودان
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 اسم الدولة
 - 1076األمم المتحدة 
1071 

 1071المقياس المقترح لعام 
 فرنك سويسر، نسبة مئوية

 276,300 %2.650 %2.443 سبانياإ
 14,600 %0.140 %0.031 سريالنكا
 11,500 %0.110 %0.010 السودان
 11,500 %0.110 %0.006 سورينام
 123,000 %1.180 %0.956 السويد
 142,900 %1.370 %1.140 سويسرا

 13,600 %0.130 %0.024 اجلمهورية العربية السورية
 11,500 %0.110 %0.004 طاجيكستان

 48,000 %0.460 %0.291 تايالند
 11,500 %0.110 %0.007 مجهورية مقدونيا اليو وسالفية السابقة

 10,400 %0.100 %0.003 تيمور ليشي
 10,400 %0.100 %0.001 تو و
 10,400 %0.100 %0.001 تونغا

 15,600 %0.150 %0.034 ترينداد وتوبا و
 14,600 %0.140 %0.028 تونس
 130,300 %1.250 %1.018 تركيا

 13,600  %0.130  %0.026 تركمانستان
 10,400 %0.100 %0.001 توفالو
 11,500 %0.110 %0.009 أو ندا
 25,000 %0.240 %0.103 أوكرانيا

 84,500 %0.810 %0.604 مارات العربية املتحدةاإل
 475,500 %4.560 %4.463 اململكة املتحدة

 11,500 %0.110 %0.010 مجهورية تنزانيا املتحدة
 21,900 %0.210 %0.079 األورو واي

 13,600  %0.130  %0.023 وزباكستانأ
 10,400 %0.100 %0.001 فانواتو

 81,300 %0.180 %0.571 (اجلمهورية البوليفارية)فنزويال 
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 اسم الدولة
 - 1076األمم المتحدة 
1071 

 1071المقياس المقترح لعام 
 فرنك سويسر، نسبة مئوية

 11,500 %0.110 %0.058 فيتنام
 11,500 %0.110 %0.010 اليمن
 11,500 %0.110 %0.007 زامبيا

 11,500 %0.180 %0.004 زميبابوي
 

 عضو أو عضو مشارك
 األمم المتحدة

 2018مقترح لعام  1071 -1076

 فرنك سويسر، نسبة مئوية نسبة مئوية
  2,100  %0.020  الربملان األنديز
  000'1  %0.010  الربملان العريب

  000'1  %0.010  برملان أمريكا الوسطى
  000'1  %0.010  فريقياإاجلمعية التشريعية لشرق 

  6,300  %0.060  الربملان األورويب
اجلمعية الربملانية املشرتكة بني الدول األعضاء يف رابطة الدول 

 املستقلة
 0.030%  3'100  

  000'1  %0.010  فريقياإلالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب اللجنة الربملانية 
  100'3  %0.030  أمريكا الالتينيةبرملان 
فريقيا إاالحتاد االقتصادي والنقدي لوسط برملان 

(CEMAC ) 
 0.010%  1'000  

 فريقياإاجملموعة االقتصادية لدول  رب برملان 
ECOWAS 

 0.010%  1'000  

  5,200  %0.050  اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا
  10,501,700  %100  اإلمجايل
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 المتحدة األمم منظومة مع التعاون
  الفرتة يف الدويل الربملاين االحتاد هبا اضطلع الي األنشطة قائمة

 2271 سبتمرب/  أيلول 75 إىل مارس/  آذار 75 من
 227 دورت  يف الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس وأخذ هبا علما  

 (2271 أكتوبر/  األول تشرين 78 بطرسربغد سانت)
 
 اإلنسان وحقوق الديمقراطية

 تصــــاعد" بعنــــوان املتحــــدة لألمــــم جامعــــة مناســــبة يف الــــدويل الربملــــاين االحتــــاد شــــارك أبريــــلد/  نيســــان 22 يف
 املتحـــدة األمـــم مقـــر د والـــي ُعقـــدت يف"اهلجـــرة جمـــال يف السياســـات علـــى املرتتبـــة واةثـــار الوطنيـــة السياســـات

 مـن أجـل مشـاورات العامـة اجلمعيـة رئـيس ومكتـب الـدويل الربملـاين االحتـاد بـدأ الصـي د وخالل فرتة. بنيويورك
ـــة االســـتماع جلســـة ـــي د2278 لعـــام الـــدويل الربملـــاين واالحتـــاد املتحـــدة األمـــم بـــني املشـــرتكة الربملاني  ســـتقدم ال
 .اهلجرة بشأن العاملي لالتفاق الدولية احلكومية املفاوضات يف رئيسيا   إسهاما  

 

اإلنســــــان  حلقــــــوق املتحــــــدة األمــــــم جمللــــــس والثالثــــــني اخلامســــــة الــــــدورة يف الــــــدويل الربملــــــاين االحتــــــاد وشــــــارك
(UNHRC)الربملـــاين االحتـــاد وشـــارك. 2271 يونيـــو/  حزيـــران 23 إىل 6 مـــن الفـــرتة يف ُعقـــد الـــذي د 

 .الدورة هذه يف رمسيني ببيانني وأدىل جانبيني حدثني تنظيم يف الدويل
 

 عمـــل بـــني يونيـــود حـــول الصـــالت/  حزيـــران 72 يف املســـتوى رفيـــع عامـــا   حـــوارا   األول اجلـــانيب احلـــد  وكـــان
 د(IDLO)التنميــة  لقــانون الدوليــة املنظمــة مــع باالشــرتاك احلــد  هــذا ونُظّــم. القضــاء واســتقالل الربملانــات

 الدائمـــة البعثـــات مـــن بـــدعم جنيـــ د يف العليـــا الدراســـات معهـــد يف بالدميقراطيـــة املعـــين هريمشـــان ألـــربت ومركـــز
 .املتحدة واململكة املكسيكد الياباند إليطالياد

 

 بالتعـاون جلورجيـا الدائمـة والبعثـة العامليـة احلقـوق جمموعـة ونظمـ  يونيـود/  حزيـران 22 يف الثـاين احلـد  وُعقد
 حقـوق آليـات لتوصـيات الفّعـال الـوطين التنفيـذ ضمان يف الربملانات دور على وركز. الدويل الربملاين االحتاد مع

 الــدوري واستعراضــ  املتحــدة لألمــم التــابع اإلنســان حقــوق جملــس ذلــك يف مبــا املتحــدةد لألمــم التابعــة اإلنســان
 منـــتظم ومجـــع اإلنســـاند حقـــوق علـــى أقـــوى برملانيـــة قـــدرات بنـــاء إىل احلاجـــة علـــى املشـــاركون وشـــدد. الشـــامل

 .املعنية حبقوق اإلنسان والربملانات املتحدة األمم آليات بني املشاركة وتعزيز اجليدةد الربملانية للممارسات
 



110 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 مشــــاركة علــــى يشـــجع قــــرارا   املتحـــدة لألمــــم التـــابع اإلنســــان حقـــوق جملــــس اعتمـــد يونيــــود/  حزيـــران 23 ويف
 دراســة تعــد أن اإلنســان حلقــوق املتحــدة األمــم مفوضــية إىل القــرار وطلــب. أعمالــ  الربملانــات بشــكل أكــرب يف

 حقـوق جلنـة وعمـل الربملانـات بـني التـآزر أوجـ  تشجيع وتعزيـز الدويلد حول كيفية الربملاين االحتاد مع بالتعاون
 .الشامل الدوري واستعراضها املتحدة لألمم التابعة اإلنسان

 

 املتعــــدديند املصــــلحة أصــــحاب بــــني مشــــاورات يف الــــدويل الربملــــاين االحتــــاد شــــارك يونيــــود/  حزيــــران 29 ويف
 بشـــأن املتحــدة األمــم عمـــل خطــة تنفيــذ تعزيــز حـــول اإلنســاند حلقــوق الســـامية واملفوضــية اليونســكو نظمتهــا
 إطـــار يف بـــارزة مكانـــة مـــؤخرا   القضـــية هـــذه اكتســـبت وقـــد. العقـــاب مـــن اإلفـــالت ومســـألة الصـــحفيني ســـالمة
إمكانيـة وصـول اجلمهـور و  األساسـية احلريـات محايـة يـربز الـذي املستدامةد التنمية أهداف من 76 رقم اهلدف

 .املعلومات إىل
 

 إىل 5 مــن الفــرتة يف ُعقــد الــذي الــدويل العمــل ملــؤمتر املائــة بعــد السادســة الــدورة الــدويل الربملــاين االحتــاد وحضــر
 لالحتفــال يونيــو/  حزيــران 72 يف جنيــ  يف نُظّــم الــذي احلــد  ذلــك يف مبــا د2271 يونيــو/  حزيــران 76

والكــوار د محايــة الطفولــة مــن  النزاعــات يف" شــعار حتــت عقــد الــذي األطفــالد عمــل ملناهضــة العــاملي بــاليوم
 ."عمل األطفال

 

 عـــاملي ميثـــاق وضــع بشـــأن املتحـــدة لألمــم العامـــة اجلمعيـــة قــرار يف الربملانـــات دور علـــى الضــوء تســـليط مت وقــد
 حلقـــة يف الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد شـــارك أبريـــلد/  نيســـان 78 ويف. واملنتظمـــة واملنظمـــة اةمنـــة للهجـــرة جديـــد
 بشــأن الــدويل التعــاون تعزيــزاهلجــرة عــن  حــول للهجــرة الدوليــة املنظمــة عقدتــ  الــذي الــدويل احلــوار أثنــاء نقــاش

ـــــدويل الربملـــــاين وســـــّهل االحتـــــاد. 2278 عـــــام وحوكمتهـــــا يف اهلجـــــرة ـــــة يف عضـــــوا   22 مشـــــاركة أيضـــــا   ال  اجللي
 24 يـومي نيويـورك يف للهجـرةد واملعقـودة االقتصـادية اجلوانـب بشـأن املتحـدة لألمم العامة للجمعية املوضوعية

 .يوليو/  متوز 26 يف املتعددين املصلحة ألصحاب استماع جلسة ويف يوليود/  متوز 25 و
 

 األمــــم مــــع بالتعــــاون ونيويــــورك جنيــــ  يف فعاليــــات الــــدويل الربملــــاين االحتــــاد نظّــــم ســــبتمربد/  أيلــــول 75 ويف
 العـــاملي لإلعـــالن العشـــرين والـــذكرى للدميقراطيـــةد الـــدويل لليـــوم العاشـــرة الســـنوية بالـــذكرى لالحتفـــال املتحـــدةد

 .الدميقراطية بشأن
 املتحـــدة األمـــم وبرنـــامج الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد الثـــاين العـــاملي الربملـــاين للتقريـــر التحضـــريية األعمـــال واســـتمرت

 الطبعـة هـذه وتركـز. الـدويل الربملـاين لالحتـاد 731 العامـة الــــ اجلمعيـة يف إطالقـ  بغيـة احملـددد املوعـد يف اإلمنـائي
 .للربملانات الرقابة وظيفة على
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 يف وســــاهم د2271 مــــايو/  أيــــار يف النــــرويج يف ُعقــــد للخــــرباءد اجتمــــاع يف الــــدويل الربملــــاين االحتــــاد وشــــارك
 التنميـــة مؤشـــرات بشـــأن اإلمنـــائي املتحـــدة األمـــم لربنـــامج للحوكمـــة التـــابع أوســـلو مركـــز قادهـــا الـــي املناقشـــات
 .76 املستدامة

 

 إىل املســاعدة لتقــدم املشــرتك مشــروعهما الــدويل الربملــاين واالحتــاد اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج كمــا واصــل
 .جورجيا برملان دعم يف التعاون وبدأ ميامنارد برملان

 
 الشباب وتمكين الجندرية المساواة

يف  املـــرأة خريطـــة مـــن جديـــدة طبعـــة للمـــرأةهليئـــة األمـــم املتحـــدة  التنفيـــذي واملـــدير لالحتـــاد العـــام األمـــني أطلـــق
 والســتني احلاديــة الــدورة يف مــارس/  آذار 75 يف دللمــرأة املتحــدة األمــم وهيئــة الــدويل الربملــاين لالحتــاد السياســة

: شــركائ  مــع جانبيــة فعاليــات ثــال  الــدويل الربملــاين االحتــاد مظّــونَ . نيويــورك يف قــدتعُ  الــي املــرأة وضــع للجنــة
 للطفولــــة املتحــــدة األمــــم منظمــــة مــــع مــــارس/  آذار 76 يف لكنــــداد الدائمــــة البعثــــة مــــع مــــارس/  آذار 74 يف
 الـدويل الربملـاين االحتـاد عقـد مارسد/  آذار 71 ويف. اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع ةوواحد د(اليونيسي )

. للمـــرأة االقتصـــادي التمكـــني بشـــأن دكامـــل يـــوم ملـــدة املعتـــاد الربملـــاين االجتمـــاع للمـــرأة املتحـــدة األمـــم وهيئـــة
 .برملانيا   222 وحضره

 

 الــدويل الربملــاين االحتــاد نظــم دويونيــ/  حزيــران يف التــابع لألمــم املتحــدة اإلنســان حقــوق جملــس دورة ســياق ويف
 يف املـرأة ضـد العنـ  بشـأن فعاليـة جانبيـةد وسـرياليون للسـويد الـدائمتني والبعثتـني الوطين الدميقراطي املعهد مع

 ضـد بـالعن  املعـين اخلاص املتحدة األمم مقرر مع للتفاعل منصة مبثابة ةاجلانبي ت الفعاليةوكان. السياسة جمال
 إىل ةشـــفوي مبداخلـــة أيضـــا   الـــدويل الربملـــاين االحتـــادســـاهم و . العنـــ  هـــذا وعواقـــب أســـباب د وذلـــك حـــولاملـــرأة

 احلـــوار أثنـــاءد وذلـــك املمارســـة ويف القـــانون يف املـــرأة ضـــد بـــالتمييز املعـــين املتحـــدة لألمـــم التـــابع العامـــل الفريـــق
 .اإلنسان حقوق جملس دورة يف قدعُ  الذي التفاعلي

 

املـــــرأة  ضــــد التمييــــز علـــــى بالقضــــاء املعنيــــة املتحــــدة األمـــــم جلنــــة مــــع العمــــل الـــــدويل الربملــــاين االحتــــاد وواصــــل
(CEDAW) .اللجنــةد حــول وضــع مشــاركة إىل إحاطــة الــدويل الربملــاين االحتــاد قــّدم يوليــود/  متــوز 3 ويف 

 اتفاقيــة عــن اإلبــالغ عمليــة يف الربملانيــة املشــاركة مســتوى وعــن االســتعرا د قيــد البلــدان يف السياســة يف املــرأة
 .املعنية البلدان يف املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء
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 جمــال يف لرتكيــا الكــربى الوطنيــة للجمعيــة دعمهمــا للمــرأةد املتحــدة األمــم وهيئــة الــدويل الربملــاين االحتــاد وواصــل
 .اجلنسني بني املساواة

 

 وبرملــــان اإلمنـــائي املتحــــدة األمـــم برنــــامج مـــع الـــدويل الربملــــاين االحتـــاد اشــــرتك أبريـــلد/  نيســـان 26 و 25 ويف
 كولومبـــــو يف اهلـــــادئ واحملـــــيط آســـــيا منطقـــــة مـــــن الشـــــباب للربملـــــانيني إقليمـــــي اجتمـــــاع عقـــــد يف ســـــريالنكاد

. العنيــ  التطــرف ومنــع والســلمية الشــاملة باجملتمعــات النهــو  يف الشــباب الربملــانيني دور بشــأن د(سـريالنكا)
 وناقشــوا. املــدين اجملتمــع يف الشــباب قــادة مــن عشــراتال عــن فضــال   دبلــدا   77 مــن برملانيــا   52 الــدورة وحضــر
 أيضــا   املناقشــات وأبــرزت. ملنعهــا إجــراءات وحــددوا العنيــ د بــالتطرف واملتصــلة منطقــة بكــل اخلاصــة القضــايا

 دوافــع ملعاجلــة قويــة كوســيلة السياســية املؤسســات وتعزيــز املســتدامة التنميــة أهــداف مــن 76 رقــم اهلــدف أمهيــة
 .العني  التطرف

 

مــن  د"واألمــن والســالم الربملانــات يف الشــباب مشــاركة" بعنــوان حبثيــة ورقــة االحتــاد قــّدم يوليــ د/  متــوز 72 ويف
 الشـــبابد) 2252 األمـــن رقـــم جملـــس قـــرار يف احملـــرز التقـــدم حـــول املتحـــدة لألمـــم العـــام األمـــني أجـــل دراســـة

 يف الشـباب بشـأن مشـاركة 2276 لعـام الـدويل الربملـاين االحتـاد تقريـر على الورقة بُنيت وقد(. واألمن السالمد
 واألمـن السـالم أنشـطة مـع الربملـان يف الشـباب مشـاركة بـني الـروابط وأبـرزت العامليةد وبيانايا الوطنية الربملانات

 واملقـابالت لألدبيـات موسـع اسـتعرا  أيضـا   مت إجـراء تعمقـا د أكثـر حتليـل تقـدم وبغية. حالة دراسات أربع يف
 الورقـة وأسـفرت. املصلحة أصحاب من و ريهم الشباب الربملانيون فيهم مبن اجمليبنيد من 42 مع املنظمة شب 
 .واألمن السلم تعزيز يف الشباب مسامهة تسخري لزيادة التوصيات من سلسلة عن

 

 األمـم مقـر يف 2271 لعـام الشـباب مجعيـة يف الـدويل الربملاين االحتاد شارك أ سطسد/  آب 77 و 72 ويف
 مــع العمليــة واملهــارات املعــارف وتبــادل لــتعلم العــامل أحنــاء مجيــع مــن للشــباب برنــامج وهــو نيويــوركد يف املتحــدة

 بشــأن عمـل حلقــة مـن جــزء   الـدويل الربملــاين االحتـاد وكـان. املهنيــني مـن و ــريهم املتحـدة األمــم مـن دبلوماسـيني
 .والسياسية العلميةد االقتصاديةد الثقافيةد اجملاالت يف الشباب متكني

 
 الدوليان واألمن مالسل
 اةخـريند والشـركاء السـالم لبناء جني  ومنرب جني  يف املتحدة األمم مكتب مع الدويل الربملاين االحتاد َعم ل
ـــة التحضـــري يف للبـــدء ـــاين تشـــرين 72-6) للســـالم جنيـــ  أســـبوع خـــالل تُعقـــد مشـــرتكةد فعاليـــات لثالث /  الث
 (.2271 نوفمرب
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 حظـــر معاهـــدة بشـــأن التفـــاو  عمليـــة عـــن إحاطـــة الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد حضـــر يونيـــود/  حزيـــران 72 ويف
 الربملانــــات مجيـــع إىل يونيـــو/  حزيــــران 79 يف الـــدويل الربملـــاين لالحتــــاد العـــام األمـــني وكتــــب. النوويـــة األســـلحة

 بـدور صـراحة يوليـود/  متـوز 1 يف اعتمـدت الـي املعاهـدةد وتعـرتف. العمليـة يف املشـاركة علـى األعضاءد حلثها
 .النووية األسلحة من خال   عامل إجياد على املساعدة يف الربملانيني

 

ـــدائم املراقـــب مكتـــب ممثـــل أدار يونيـــود/  حزيـــران 22 ويف  يف املتحـــدة األمـــم لـــدى الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد ال
 ملكافحـة املتحـدة األمـم للجنـة اخلـاص املنتـدى مـن كجـزء الـدويل القضائي التعاون بشأن عملد حلقة نيويورك
 .اإلرهاب

 

 الـــذي االحـــتاللد مـــن عامـــا   52 مبناســـبة منتـــدى يف الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد شـــارك يونيـــود/  حزيـــران 29 ويف
 .للتصرف القابلة  ري قوق ح الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية املتحدة األمم جلنة جني  يف نظمت 

 
 المستدامة التنمية
/  نيســـان 24 و 23 و 78 يف املســـتوى الرفيـــع املســـتدامة التنميـــة متويـــل خمتـــرب الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد حضـــر
 الـذي الفعـالد اإلمنـائي التعـاون أجـل مـن العامليـة للشـراكة التوجيهية اللجنة اجتماع يف املنظمة وشاركت. أبريل
 بــني الشــراكات بشــأن الالحقــة جمموعــة العمــل اجتماعــات يف وشــاركت اإلمنــائيد املتحــدة األمــم برنــامج يضــم

 األويل العمــل بــدأ وقــد. القطــري الصــعيد علــى املســتدامة التنميــة أهــداف وتنفيــذ املتعــددين املصــلحة أصــحاب
 أعضـــاء أجـــل مـــن داإلمنـــائي املتحـــدة األمـــم وبرنـــامج الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد توجيهيـــة مـــذكرة تقـــدم أجـــل مـــن

 .الصي  فصل خالل اإلمنائي التعاون بشأن الربملان
 

 التنميـــة أل ـــرا  املوازنـــة وضـــع بشـــأن عمـــل دورة يف الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد شـــارك أبريـــلد/  نيســـان 26 ويف
 برنـامج إىل وباإلضـافة. اإلمنـائي املتحـدة األمـم وبرنامجاملعنية بوضع املوازنة  الدولية شراكةال نظمتها املستدامةد

 كــان مــن بــني للمــرأةد املتحــدة األمــم وهيئــة للمــرأةد اإلمنــائي املتحــدة األمــم ومكتــب اإلمنــائيد املتحــدة األمــم
 .واملكسيك واهلند الربازيل حكومات عن ممثلني املشاركون

 

 املعنــون تقريــره نيويــورك يف الــدويل البنــك إطــالق لــدى مداخلــة الــدويل الربملــاين االحتــاد قــدم مــايود/  أيــار 7 ويف
 ".القانونوكمة و احل"
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/  حزيــران 9 إىل 3 مــن الفــرتة يف قــدعُ  الــذي للمحيطــات العــاملي املــؤمتر يف بيانــا   الــدويل الربملــاين االحتــاد وألقــى
 الربملــاين لالحتــاد الســنوية الربملانيــة االسـتماع جلســة نتــائج البيــان وعكــس. بنيويـورك املتحــدة األمــم مقــر يف يـوين

 .احمليطات على ركزت والي فربايرد/  شبا  يف عقدت الي الدويل
 

 تنظـيم إعـادة بشـأن املتحـدة لألمـم العـام األمـني تقريـر يوليـو إطـالق/  متوز 5 يف الدويل الربملاين االحتاد وحضر
 األمــني نائــب وأكــد. 2278 عــام أوائــل يف يبــدأ أن ينبغــي كبــري إصــالح وهــو اإلمنــائيد املتحــدة األمــم نظــام
 الربملـاين مبـا فـيهم االحتـاد آخـريند شـركاء مـع واسـع نطـاق علـى التشـاور علـى املنظمـة عزم املتحدةد لألمم العام

 .التقرير هذا على األخرية اللمسات وضع جيري حي  الدويلد
 

 حـول العامـة اجلمعيـة اختذتـ  قـرار بشـأن الرمسيـة  ـري املناقشـة الـدويل الربملـاين االحتاد حضر يوليود/  متوز 1 ويف
 .الربملانات دور إدراج أجل من ومارس ضغطا   العامليةد االقتصادية احلوكمة

 

( أبريــل/  نيســان 4 دكــاد) املتحــدة األمــم بشــؤون اخلاصــة الــدويل الربملــاين االحتــاد للجنــة الربيــع دورة وخصصــت
 التنميــــة بشــــأن 2271 لعــــام املتحــــدة لألمــــم املســــتوى الرفيــــع السياســــي للمنتــــدى التحضــــريية لألعمــــال كليــــا

 الرفيـع السياسـي املنتـدى مـن الـرئيس املوضـوع بشـأن مناقشـة وإجـراء الربملانيـة اإلجراءات واستعرا  املستدامةد
 اهلـادئد واحملـيط ةسـيا واالجتماعيـة االقتصـادية اللجنـة مـن املتحـدة األمم عن ممثلني الدورة وضمت. املستوى
 .للمرأة املتحدة األمم وهيئة اإلمنائيد املتحدة األمم برنامج

 

 72يــومي  ) نيويــورك يف املســتوى الرفيــع السياســي املنتــدى يف الــدويل الربملــاين االحتــاد شــارك الحــقد وقــت ويف
 ويف. املســتدامة التنميــة أهــداف تنفيــذ بشــأن الطوعيــة استعراضــايا دولــة 44 قــدمت حيــ  د(ويوليــ/  متــوز 9و

 املســتوى الرفيــع السياســي للمنتــدى رمســي جــانيب حــد  يف بلــدا 36 مــن برملانيــا   82 شــارك يوليــود/ متــوز 71
 الربملانيــة بــايرد بيــرتا والســيدة العــام واألمــني الــدويل الربملــاين االحتــاد رئــيس وعقــد. الــدويل الربملــاين االحتــاد نظمــ 

 املســتوى الرفيــع السياســي املنتــدى يف الربملــانيني مشــاركة يــوجز يــويلد/  متــوز 79 يف صــحفيا   مــؤمترا   النمســاويةد
 الربملـاين االحتـاد اشـرتك دويوليـ/  متـوز 78 ويف. 2232 لعام املستدامة التنمية جدول أعمال تنفيذ ضمان ويف

 الــدويل واملعهــد د(IDLO) االنتخابيــة واملســاعدة للدميقراطيــة الــدويل املعهــد دلبــريو الدائمــة البعثــة مــع الــدويل
ــــة ــــة واملســــاعدة للدميقراطي ــــة املســــاءلة بشــــأن فعاليــــة جانبيــــة يف د(IDEA) االنتخابي  املســــاواة عــــن الدميقراطي

 اجللسـة أمـام كلمـة الـدويل الربملـاين لالحتاد العام األمني وألقى. الفقر على والقضاء اخلدمات تقدم يف اجلندرية
 .ويولي/  متوز 22 يف املستوى الرفيع السياسي للمنتدى العامة
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 الــذي اإلمنــائي للتعــاون املتحــدة األمــم منتــدى يف نيلربملــانا مــن جمموعــة مشــاركة الــدويل الربملــاين االحتــاد رويّســ
 .االجتماع إىل مالحظايم وقدموا سبتمربد/  أيلول 9 إىل 6 من الفرتة يف األرجنتنييف  آيرس بوينس يف قدعُ 

 

 الصـــحة جلمعيـــة العامـــة املناقشـــة يف خطابـــا   الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد العـــام األمـــني ألقـــى مـــايود/  أيـــار 24 ويف
 دالنمسـا برعايـة العامليـةد الصـحة ومنظمـة الـدويل الربملـاين االحتـاد اشـرتك مايود/  أيار 29 ويف. السبعني العاملية

 ســــد يف الربملـــانيني دور بشــــأن التـــوايلد علــــى الثانيـــة للســــنة برملـــاين اجتمــــاع تنظـــيم يف والكــــامريوند دبـــنغالدش
 الفريــق مــن وعضــوان الــدويل الربملــاين لالحتــاد العــام األمــني االجتمــاع وحضــر. والسياســات األدلــة بــني الفجــوة

 .الدويل الربملاين لالحتاد التابع بالصحة املعين االستشاري
 

 رفيع مستوى على التفاعل
 خـــالل املتحـــدةد األمـــم بشـــؤون اخلاصـــة الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد جلنـــة أعضـــاء اجتمـــع أبريـــلد/  نيســـان 3 يف

 حبضـــور بــنغالدش يف القطـــري املتحــدة األمـــم بفريــق دكـــاد يف الــدويل الربملـــاين لالحتــاد 736اجلمعيــة العامــة الـــــ 
 وكــان. لليونيســي  وقــاموا بزيــارة ملشــروع جينكــاد مريوســالف الســيد السياســيةد للشــؤون املســاعد العــام األمــني
 املتحـــدة األمـــم بـــني التفاعـــل إمكانـــات علـــى الضـــوء تســـليط هـــو القطـــري الفريـــق مـــع االجتمـــاع مـــن الغـــر 

 .املضيفة البلدان وبرملانات
 

 شـتاينرد أشـيم السـيد اإلمنـائيد املتحدة األمم لربنامج اجلديد باملدير الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني والتقى
ـــــــذي املـــــــدير نيويـــــــوركد ومـــــــع يف يوليـــــــو/  متـــــــوز 78 يف لصـــــــندوق األمـــــــم املتحـــــــدة للســـــــكان  بالنيابـــــــة التنفي
(UNFPA)مبعــو  يوليــو مــع/  متــوز 79 يف أيضــا   والتقــى. يوليــو/  متــوز 71 كــا د يف ناتاليــا الــدكتور د 

 اجلديـد دورهـا مـن األول األسبوع خالل ويكراماناياكيد جايامثا السيدة بالشبابد املعين اجلديد املتحدة األمم
 .املتحدة األمم يف

 

 العــام األمــني نائــب مــع أوليــة مشــاورات الــدويل الربملــاين لالحتــاد العــام األمــني أجــرى أ ســطسد/  آب 72 ويف
 األمـم يف املسـتوى الرفيعـي املسـؤولني بـني اجتمـاع لعقـد التحضريات بشأن حممدد أمينة السيدة املتحدةد لألمم

 وطرائـــق العمليـــة االجتمـــاع واســـتعر . 2271 عـــام مـــن الثـــاين النصـــ  يف الـــدويل الربملـــاين واالحتـــاد املتحـــدة
 .والعاملي الوطين الصعيدين على املنظمتني بني التفاعل
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 األوسط الشرق شؤون لجنة تقرير
 

 227 دورت  يف الدويل الربملاين لالحتاد احلاكم علما  اجمللس ذ ب أح
 (2271 أكتوبر/  األول تشرين 78 بطرسربغد سانت)

 
: حضــر كــال اجللســتني كــل مــنو . 2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 76 و 74 يــومي جلســتنيد اللجنــة عقــدت
 د(مصـر) علـواين. ر السـيدة د(فلسـطني) األمحـد. أ السـيد د(شـيلي) ألينـدي باسـكال. د السـيدة اللجنـة رئيسة
. الــــدورتني يف( إيطاليــــا) فارينــــا. غ الســــيد د(ســــلوفينيا) وفــــاتوفيتش. م والســــيد د(سويســــرا) مــــوري. ف الســــيد

بينمـا . أكتـوبر/  األول تشرين 74 يفالي ُعقدت  اجللسة( املتحدة العربية اإلمارات) احملرزي. م السيد حضرو 
/  األول تشــــرين 76 يفالــــي ُعقــــدت  اجللســــة( إندونيســــيا) منــــور. ر والســــيد( ....) شــــاي .ن الســــيد حضــــر
 .أكتوبر

 

 اللجنـة اسـتمعت السـياقد هـذا ويف. األوسـط الشـرق يف العامة التطورات آخر عن تقرير إىل اللجنة واستمعت
 املعلنــة النيــة بارتيــاح اللجنــة والحظــت. اليمــين الربملــان يف الفصــيلني أعضــاء مــن موســعة إعالميــة إحاطــات إىل

 لشـعب املعانـاة مـن املزيـد لتفـادي حماولـة يف داإلنسانية لألزمة حل إجياد يف دوالتعاون احلوار يف الفصيلني لكال
 .اليمن

 

 البـــالغ اتقـــديره عــن توأعربـــ. جمموعـــة العمـــل حــول ســـوريةو  التنفيذيــة اللجنـــة مبـــداوالت أيضــا   اللجنـــة بلغــتوأُ 
 علــىجمموعــة العمــل حــول ســورية  توشــجع. الــدويل الربملــاين االحتــاد يف اةليــات خمتلــ  بــني والتنســيق للتــآزر

 .أحرزت  الذي بالتقدم علم على اللجنة وإبقاء دالنبيلة مهمت  مواصلة
 

. جنيـ  يف 2271 يـويل/  متـوز يف عقـدت الـي امليـاه بشـأن الثانيـة املستديرة املائدة عن تقريرا   األعضاء وتلقى
 السـلميد واحلـوار للتعـاون عناصـر تتضمن الي املشرتكة املسائل على الثانية املستديرة املائدة ركزت يذكرد وكما
 إىل املسـتديرة املائـدة توصـيات ترمجـة علـى حرصـها عـن اللجنة أعربت املتابعةد سياق ويف. املياه إدارة سيما وال

 اسـتنادا   د"السـالم أجـل مـن العلـم" مدارس األعضاء حدد الصددد هذا ويف. الواقع أر  على ملموسة أنشطة
 وهــو العلميــةد لألوســا ( CERN) النوويــة للبحــو  األوروبيــة املنظمــة تســتخدم  نــاج  ملشــروع منــوذج إىل

 حمايدة مظلة حتت من أجل التعاون املنطقة شعوب اجلميع بني أجل من التكنولوجي االبتكار يشجع برنامج
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 التســهيالت وتــوفري الســتيعاب النوويــة للبحــو  األوروبيــة املنظمــة مــن املقــدم بــالعر  اللجنــة ورحبــت. للعلــم 
 .للمدرسة

 

 لتبـــادل منصـــة امليـــاه؛ بشـــأن برملانيـــة لشـــبكة انطـــالق منصـــة مبثابـــة الســـالم أجـــل مـــن العلـــم مـــدارس وســـتكون
 ميكـــن املبـــادرةد هـــذه جنـــاح إىل واســـتنادا  . املنطقـــة يف الربملـــانيني قبـــل مـــن امليـــاه إدارة بشـــأن لتجـــاربوا اخلـــربات
 .املياه إدارة حتديات نفس تواج  أخرى مناطق لتشمل الشبكة هذه نطاق توسيع

 

 تنفيـذ يف األعضـاء مـع الكامـل للعمل يف هذين االجتاهنيد ووعـدوا بتعـاوهنم حارا ترحيبا   اللجنة أعضاء ورحب
 وجـ  علـى املشـاريع هـذه لتنفيـذ ملموسـة مقرتحـات تقـدم يف قـدما   املضـي علـى األمانة وشجعوا. املشاريع هذه

 علـــى تنطـــوي الـــي املشـــاريعد هلـــذه وحكومـــايم برملانـــايم داخـــل الـــدعم بتعزيـــز األعضـــاء مجيـــع ووعـــد. الســـرعة
 .األوسط الشرق منطقة يف السالم لعملية مؤاتي  بيئة ييئة يف لإلسهام إمكانيات

 

 ناجعــا   مــوردا   بوصــف  د"الســالم مشــاريع" هنــج لصــحة تأييــدهم علــى جديــد مــن التأكيــد اللجنــة أعضــاء وواصــل
 بتعزيـز وااللتـزام املتبـادل واالحـرتام اجملاملـة مـن جـو يف املـداوالت جـرت وقـد. األوسط الشرق يف السالم لعملية
 .األوسط الشرق منطقة يف السالم قضية

 

 :التايل النحو املتابعة وفق إجراءات على مت االتفاق وقد
ــــم" مدرســــة أول تنظــــيم - ــــة املنظمــــة مــــع بالتنســــيق د"الســــالم أجــــل مــــن العل ــــة للبحــــو  األوروبي  النووي

(CERN) 
 املياه إدارة جمال يف خربة لديها أخرى كيانات مع شراكات إقامة تشجيع -
 .للممارسة إقليمي كمجتمع املياه بشأن برملانية شبكة إنشاء -

 

ـــد رئـــيس انتخـــاب اللجنـــة وأرجـــأت  مـــن أي متكـــن لعـــدم نظـــرا د2278 عـــام يف املقبلـــة دوريـــا حـــىت هلـــا جدي
 .يف الدورة احلضور من املرشحني

 

 والســتني الثالثــة دوريـا خــالل األوسـط الشــرق شـؤون جلنــة اســتنتاجات تأييـد إىل احملــاكم اجمللـس اللجنــة وتـدعو
 .731اجلمعية العامة الــ  خالل بطرسربغ سانت يف
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 األخرى واألنشطة المقبلة االجتماعات جدول
 

 227 دورت  يف الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس عليها وافق
 (2271 أكتوبر/  األول تشرين 78 بطرسربغد سانت)

 املنـــــاخ بتغــــري املعــــين املتحــــدة األمــــم مــــؤمتر انعقــــاد مبناســــبة الربملــــاين االجتمــــاع
(COP23 / CMP13) 

 (أملانيا) بون
 2271 نوفمرب/ تشرين الثاين 72

 

 عـرب إنسـانيةو  دذكيـة هجـرة حنـو أفضـل إقليمـي تعـاون تعزيز حول الدويل املؤمتر
 املتوسط األبيض البحر

 (مالطا) فاليتا
ــــــاين 76-71 ــــــوفمرب/ تشــــــرين الث  ن

2271 
 

 (كندا) أوتاوا الشباب للربملانيني الرابع العاملي املؤمتر
ــــــاين 71-78 ــــــوفمرب/ تشــــــرين الث  ن

2271 
 

 حقـائق إىل اإلنسـان حقـوق جمال يف الدولية االلتزامات ترمجة عن إقليمية ندوة
 املتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق جملس أعمال يف الربملان مسامهة: وطنية

 (السلفادور) سالفادور سان
ــــــاين 21-28 ــــــوفمرب/ تشــــــرين الث  ن

2271 
 (بوليفيا) كوتشابامبا لرئيسات الربملانات عشرة الثانية القمة

 ديســــــــــــــمرب/ كــــــــــــــانون األول 6-1
2271 

 

 (األرجنتني) إيرس بيونس العاملية التجارة منظمة بشأن الربملاين للمؤمتر السنوية الدورة
 ديســــــــــمرب/ كــــــــــانون األول 9-72

2271 
 

 (سويسرا) جني  للربملانيني اإلنسان حقوق للجنة 755 الدورة
 ينـــــــــاير/ كـــــــــانون الثـــــــــاين 25-28

2278 
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 الدوليــة واالســرتاتيجية الــدويل الربملــاين االحتــاد بــني مشــرتكة إقليميــة دون نــدون
 مـن احلـد بشـأن آسـيا شـرق مشـال يف (  UNISDR)الكـوار   مـن للحـد
 2232 لعام املستدامة التنمية وخطة الكوار  خماطر

 (كوريا مجهورية) سيول
 2278 يناير/ كانون الثاين

 (التاري  تأكيد سيتم يتم)
 

 نيويورك املتحدة األمم يف السنوية الربملانية االستماع جلسة
 2278 فرباير/ شبا  22-23

 

 التجـارة مبنظمـة املعـين الربملـاين للمـؤمتر التوجيهيـة للجنة واألربعني احلادية الدورة
 العاملية

 (األورويب الربملان) بروكسل
 2278 مارس /فرباير

 (التاري  تأكيد سيتم)
 

 نيويورك املرأة وضع للجنة والستني الثانية الدورة انعقاد مبناسبة الربملاين االجتماع
 2278 مارس منتص 

 (التاري  تأكيد سيتم)
 

 (سويسرا) جني  واالجتماعات ذات الصلة 738اجلمعية العامة الــ 
 2278 مارس/ آذار 24-28

 

 كندا 2278 لعام السبعة جمموعة اجتماع يف الربملاين االجتماع
 مـــــــــايو/ أيـــــــــار - أبريـــــــــل /نيســـــــــان 
2278 

 (التاري  تأكيد سيتم)
 

 أوروبـا لربملانـات املسـتدامة التنميـة أهـداف حتقيـق بشـأن الرابعة اإلقليمية الندوة
 الوسطى وآسيا والوسطى الشرقية

 (صربيا) بلغراد
 2278 مايو/ أيار 71-78

 

ـــــــــ  العاملية الصحة مجعية عند انعقاد الربملاين االجتماع  الربملـــــــــاين االحتـــــــــاد مقـــــــــر) جني
 (الدويل

 2278 مايو/ أيار
 (التاري  تأكيد سيتم)
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 النـــاطقني للمشـــاركني الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد وأداء هيكـــل عـــن إعالميـــة نـــدوة

 بالفرنسية
ـــــــــ   الربملـــــــــاين االحتـــــــــاد مقـــــــــر) جني

 (الدويل
 يونيـــــــــــو/ حزيـــــــــــران -مـــــــــــايو/ أيـــــــــــار

2278 
 (التاري  تأكيد سيتم)

 

 التجــارة مبنظمــة املعــين الربملــاين للمـؤمتر التوجيهيــة للجنــة واألربعــني الثانيــة الـدورة
 العاملية التجارة ملنظمة السنوية الدورة انعقاد مبناسبة العاملية

ـــــــــ   الربملـــــــــاين االحتـــــــــاد مقـــــــــر) جني
 (الدويل
 2278 يونيو/ حزيران

 (التاري  تأكيد سيتم)
 

 جني  العاملية التجارة منظمة بشأن الربملاين للمؤمتر السنوية الدورة
 2278 يونيو/ حزيران

 (التاري  تأكيد سيتم)
 

 املتحـــدة لألمـــم املســـتوى الرفيـــع السياســـي املنتـــدى يف الربملـــاين اجلـــانيب احلـــد 
 ( (HLPF) املستدامة التنمية بشأن

 نيويورك
 2278 يوليو/ متوز منتص 

 (التاري  تأكيد سيتم)
 

 العامليــــة التجــــارة مبنظمــــة املعــــين الربملــــاين للمــــؤمتر التوجيهيــــة للجنــــة 43 الــــدورة
 العاملية التجارة ملنظمة السنوي العام املنتدى انعقاد مبناسبة

ـــــــــ   الربملـــــــــاين االحتـــــــــاد مقـــــــــر) جني
 (الدويل
ـــــول  /تشـــــرين األول –ســـــبتمرب / أيل
 2278 أكتوبر

 (التاري  تأكيد سيتم)
 

 جني  العاملية التجارة ملنظمة السنوي العام املنتدى إطار يف الربملانية الدورة
ـــــول  /تشـــــرين األول –ســـــبتمرب / أيل
 2278 أكتوبر

 (التاري  تأكيد سيتم)
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 (سويسرا) جني  واالجتماعات ذات الصلة 738اجلمعية العامة الــ 

 اكتـــوبر/ تشـــرين األول 71 – 73
2278 

 

 التنميــة أهــداف حتقيــق حــول آســيا جنــوب يف لرؤســاء الربملانــات الثالثــة القمــة
 املستدامة

 سريالنكا
 (واملواعيد سيتم تأكيد املكان)

 

 رابطــة لربملانــات املســتدامة التنميــة أهــداف حتقيــق بشــأن إقليميــة دراســية حلقــة
  املستقلة الدول

 سانت بطرسربغ
 روسيا االحتادية

 (التاري  تأكيد سيتم)
 

 الـدويلد الربملـاين االحتـاد مشـرتك بـني إطـار يف اجلنسـني بـني املسـاواة جلان مؤمتر
 يف والرجــل للمــرأة الفــرص بتكــافؤ املعنيــة واللجنــة للمــرأةد املتحــدة األمــم هيئــة

  تركيا برملانمشروع 
 

 تركيا
 (واملواعيد سيتم تأكيد املكان)

 أمريكـا لربملانـات املسـتدامة التنميـة أهـداف حتقيق بشأن الثانية اإلقليمية الندوة
 برملــان و الــدويل الربملــاين االحتــاد نظمهــا الــي الكــارييبد البحــر ومنطقــة الالتينيــة
 ( Parlatino) الالتينية أمريكا

 

 (بنما) مدينة بنما
 (التاري  تأكيد سيتم)

 مبناســـبة الطفـــل حقـــوق ومحايـــة تعزيـــز يف الربملـــان مســـامهة بشـــأن إقليميـــة نـــدوة
ــــــــدورة انعقــــــــاد ــــــــة االقتصــــــــادية للجماعــــــــة الربملانيــــــــة ال ــــــــا إ لوســــــــط والنقدي فريقي

(CEMAC ) 
 

 CEMAC مقر برملان
 (االستوائية  ينيا) ماالبو

 (التاري  تأكيد سيتم)

 عشــــر االثـــين اجملموعـــة لربملانــــات املســـتدامة التنميـــة أهــــداف حتقيـــق عـــن نـــدوة
 آسيا وشرق اجليوسياسية

 (إسرائيل) القدس الكنيستد
 2278 عام من الثاين النص 

 

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان 7542 املتحدة األمم قرار وتنفيذ للربملانات اإلقليمية الندوة
 

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان والتنمية الصحة بشأن فريقيةاإل للربملانات إقليمية دون ندوة
 

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان اإلرهاب مكافحة مؤمتر
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 واملواعيد سيتم تأكيد املكان الربملانات لرؤساء عشر الثال  القمة مؤمتر

 

 يف للربملانـــات املســـتدامة التنميـــة أهـــداف حتقيـــق بشـــأن الثانيـــة اإلقليميـــة النـــدوة
 اهلادئ واحمليط آسيا منطقة

 

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان

 للربملانـــــات املســـــتدامة التنميـــــة أهـــــداف حتقيـــــق حـــــول الثانيـــــة اإلقليميـــــة النــــدوة
 فريقيةاإل

 
 

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان حلنة شؤون الشرق األوسط تعقدها الي الثالثة املستديرة املائدة
 2278 اإللكرتوين للربملان العاملي املؤمتر

 

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان الطفل حقوق ومحاية تعزيز يف الربملان مسامهة بشأن إقليمية ندوة
 

 حقـائق إىل اإلنسـان حقـوق جمال يف الدولية االلتزامات ترمجة عن إقليمية ندوة
 املتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق جملس أعمال يف الربملان مسامهة: وطنية

 

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان

 والفتيات النساء ضد العن  وإهناء اجلنسني بني املساواة بشأن إقليمية ندوة
 

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان

 العربية للربملانات املستدامة التنمية أهداف حتقيق حول إقليمية ندوة
 

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان

 الشباب للربملانيني اخلامس العاملي املؤمتر
 

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان

 واملواعيد سيتم تأكيد املكان 5الصلة ذات واالجتماعات 742 العامة اجلمعية
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 يف انتظار تقدم ضمانات رمسية إلصدار التأشريات جلميع املشاركني 5
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 738 اجلمعية العامة أعمال جدول
 

 (2278 مارس/  آذار 28 -24 جني د)
 
 738العامة الـــ  اجلمعية رئيس ونواب رئيس انتخاب .7

 

 العامة اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج طلبات يف النظر .2
 

 املناقشة العامة .3
 

4. 
 

 املستدامة التنمية لتحقيق كوسيلة السالم استدامة
 (الدولينيجلنة السلم واألمن )

 

 املتجددة بالطاقة يتعلق فيما خاصة املستدامةد التنمية أهداف تنفيذ يف اخلاص القطاع إشراك .5
 (والتجارةالتمويل و  املستدامة التنمية جلنة)
 

 الدائمة اللجان تقارير .6
 

 يف املسـتدامة والتنمية والتمويل التجارة الدولينيد وجلنةلجنة السلم واألمن املواضيع ل بنود على املوافقة .1
 املقررين وتعيني الدويل الربملاين لالحتاد 742 الـــالعامة  اجلمعية

 

 وقواعده الدويل الربملاين لالحتاد األساسي النظام على تعديالت .8
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 1071 لعام الكربونية البصمة بشأن الدولي البرلماني االتحاد تقرير
 

 216 دوريا يف الدويل الربملاين لالحتاد التنفيذية اللجنة أقرت 
 (2271 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسربغد سانت)

 
 الدولي البرلماني االتحاد رئيس من رسالة

 املسـتدامة التنميـة تعزيـز علـى كبـريا   تـأثريا   بسويسـراد جنيـ  يف مقـره يقـع الـذي الـدويلد الربملـاين االحتـاد أثر لقد
 املســـتدامة البيئـــة تعزيـــز علـــى طابعـــ  بوضـــع أيضـــا   ملتـــزم واليـــوم. املاضـــية العقـــود مـــدى علـــى أنشـــطت  مجيـــع يف

 اجلمعيــة جعــل الــدويل الربملــاين االحتــاد قيــادة قــررت ذلــكد علــى وبنــاء. الكربــون حيــ  مــن احملايــدة واألنشــطة
 مجعيـة" بـنغالدشد دكـاد يف استضـافتها الـي الصـلة ذات واالجتماعـات الـدويل الربملاين لالحتاد 736العامة الـــ 
ـــة اهليئـــة بوصـــف  الـــدويلد الربملـــاين واالحتـــاد". خضـــراء  مـــع للتعـــاون اســـتعداد علـــى السياســـاتد لواضـــعي العاملي

 واملــوارد بالطاقـة املرتبطـة األنشــطة عـن الناجتـة الكربـون انبعاثــات تعـويض طريـق عــن العـامليني املصـلحة أصـحاب
 .اجلمعية تستهلكها الي

 

 هــــذه تفرضـــها الـــي البيئيـــة األعبـــاء مـــن تقلـــل بطــــرق جتـــري أحـــدا  هـــي اخلضـــراء اجلمعيـــات أو واالتفاقيـــات
 والطاقـــةد املـــوارد اســـتخدام النفايـــاتد إلدارة بيئيـــا   املفضـــلة املمارســـات اخلضـــراء االتفاقيـــات وتطبـــق. األنشـــطة

 واإلقامــةد الفنــادق منهــاد والــتخل  األ ذيــة تــوفري والبنــاءد املواقــع حتديــد املرافــقد اختيــار احمللــيد والنقــل الســفر
 علـــى الســـليب تأثريهـــا مـــن للحـــد بيئيـــة مبـــادرات احلـــد  أو اخلضـــراء اجلمعيـــة وتضـــم. والشـــراء اإلدارة وقـــرارات
 .الكوكب

 

 عـن لالسـتدامةد مثاال   البيئة بشأن إجراءات  الدويل الربملاين االحتاد يتخذ أن املبادرة خالل هذه من املتوقع ومن
 قابليــة وأكثــر أفضــل جــو بضــمان العــامل قــادة وعــد كمــا البيئــةد حلمايــة املناســبة التخفيــ  مبــادرات اختــاذ طريــق

ــــة للعــــيش ــــو  مــــن وخالي ــــال التل ــــات تقــــدير إن. املقبلــــة لألجي ــــاس  ــــازات انبعاث  د(GHE) احلــــراري االحتب
 واخلطــوة. البيئــة علــى أنشــطة أي أثــر تقيــيم يف األوىل اخلطــوة هــو د"الكربونيــة البصــمة تقيــيم" باســم واملعــروف

 ممــا الكربــوند حيــ  مــن حمايــدة تصــب  لكــي الكربــون انبعاثــات لتعــويض مناســبة إجــراءات اعتمــاد هــي التاليــة
 .واحلفا  عليها االستهالك بني املتنا م التوازن سيضمن
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 املنتجــةد الدفيئــة غــازاتال كميــة حيــ  مــن البيئــة علــى البشــرية األنشــطة لتــأثري مقيــاس هــي الكربونيــة والبصــمة
 مـــن كجـــزء الكربونيـــة البصـــمة قياســـات باســـتخدام يوصـــى. الكربـــون أكســـيد ثـــاين مكـــافئ بوحـــدات املقاســـة

 ويعمـل. منهـا واحلـد الدفيئـة الغـازات انبعاثـات ملراقبـة األحـدا  أو املشـاريع أو للمنظمـات املنـاخ اسرتاتيجيات
 وأخــريا د التخفــيضد ملبــادرات األولويــة وإعطــاء الدفيئــةد  ــازات انبعاثــات مصــادر أهــم لتحديــد كــأداة القيــاس
 .الكربوين احلياد لتحقيق االنبعاثات لتعويض

 

ـــــ  باجلمعيــــة املرتبطــــة الدفيئــــة  ــــازات انبعاثــــات مــــن التخفيــــ  وســــيتم  الــــدويل الربملــــاين لالحتــــاد 736العامــــة الـ
 .احمللية االحتياجات حتديد مع الصلةد ذات واالجتماعات

 

 تفتقــر أهنـا سـنجد الريفيـةد املنــاطق يف تعـيش الـي احملليـة اجملتمعـات معظــم وجهنـا اهتمامنـا الحتياجـات مـا وإذا
 نظيفـة طهـي حلول التحديد وج  وعلى املنزليةد للطاقة معقولة وأسعار نظيفة حلول على احلصول إمكانية إىل

 مثــل التقليديــة الوقــود أنــواعيســتخدمون يف الطــب   بــنغالديش يف الســكان مــن باملائــة 89 مــن وأكثــر. وفعالــة
 و ــري تقليــديا   مصــممة مواقــد معظمــ  ويســتخدم. النبــايت والفحــم دالزراعيــة النفايــات داجلــوت عصــي داحلطــب
 التـــدهور داملغلقــة األمــاكن يف اهلــواء تلــو  األحيائيــةد الكتلــة اســتهالك مــن كبــرية كميــات يســبب ممــا فعالــةد
 .الغابات إزالة ذلك من واألهم دالبيئي

 

 لكميـات املطـب د يف طويلـة سـاعات يقضـون الذين واألطفال القدميةد املواقد يستخدمن اللوايت النساء تتعر 
 وفـاة يف( HAP) املنـزيل اهلـواء تلو  ويساهم. خاص بشكل بالصحة تضر الي والسموم امللوثات من كبرية

 ال أســرة مليــون 32 مــن يقــرب مــا هنــاك احلــايلد الوقــت ويف. بــنغالدش يف ســنويا مبكــرة وفــاة حالــة 18222
 3 مـن قريـب النظيفـة الطهـي حلـول علـى حيصـلون مـن عـدد يزال وال ملوثةد تقليدية طب  مواقد تستخدم تزال

الكربـــوند كمـــا أظهـــرت نتـــائج  انبعاثـــات لتخفيـــ  كوســـيلة احملســـنة الطهـــي مواقـــد اختيـــار أن يعـــين ممـــا باملائـــةد
 .ومفيدة ترحيب موضع ستكون دكاد يف الدويل الربملاين لالحتاد 736العامة الــ  اجلمعية

 

 32 تـوفري ضـمان إىل يـدف الـي بـنغالدشد حكومـةإىل  بالنسـبة أيضـا   أولوية احملسن الطهي موقد توزيع ويعد
 ميكـــن املبـــادرةد هـــذه يف املســـامهة خـــالل ومـــن. 2232 عـــام حبلـــول للطاقـــة وفعـــال نظيـــ  طهـــي موقـــد مليـــون
 .املستدامة التنمية أهداف حتقيق على البلد مساعدة يف حيويا   دورا   يلعب أن الدويل الربملاين لالحتاد

 

 الــدويل الربملـاين االحتـاد أن جــدا   الواضـ  مـن البيئـةد علــى باحلفـا  الـدويل الربملـاين االحتــاد قيـادة التـزام ضـوء ويف
  الطاقة اعتماد وترية تسريع على املساعدة واملواردد الطاقة على احلفا  البيئةد حلماية الزاوية حجر يرسي



126 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 واهلــواء اخضــرارا   أكثــر بيئــة خلــق أجــل مــن العــامليد الصــعيد علــى املــرأة ومتكــني الفقــرد حــدة ختفيــ  النظيفــةد
 يف النمـوذج هـذا لتكـرار التعـاون يـد مـد إىل العـامليني القـادة مجيع االحتاد ويدعو. الغد وقادة ألطفالناد النظي 
 .اخضرارا   أكثر األر  جلعل أحيائهمد يف وكذلك الوطنيةد سياقايم

 

 يف الـدويل الربملـاين االحتـاد مقـر مـن سـواء املسـعىد هـذا يف املشـاركني جلميـع شـكرنا خـال  عـن نعرب أن ونود
. ذلــك حتقيــق علــى للمســاعدة بــنغالدشد دكــاد يف الــدويل الربملــاين لالحتــاد احملليــة األمانــة أو سويســراد جنيــ د
 هـــذا تنفيـــذ يف املبـــادرة زمـــام ألخـــذ كـــاربون فيوتشـــر شـــركة إىل خاصـــة شـــكر كلمـــة توجـــ  آخـــراد ولـــيس وأخـــريا
 يف ومهنيـتهم وتفـانيهم محاسـهم نقـدر وحنـن. للكربـون حمايـدا   احلد  هذا جعل أجل من الفريدد البيئي التقييم

 .736العامة الــ  اجلمعية عن النامجة االنبعاثات من للتخفي  احمللية التعويض آليات إجراء وتنفيذ
 

**** 
 تنفيذ، ملخص
 الـدويل الربملـاين االحتـاد قيادة قررت العامليةد االستدامة جتاه للشركات االجتماعية املسؤولية التزامات من كجزء
ـــ  اجلمعيــة جعــل  بــ جراء كلفــت وقــد. الكربــون حمايــد أو" أخضــر" اجتماعــا   بــنغالدش دكــاد يف 736العامــة الـ
 االحتــاد بــ  يضــطلع الــذي نوعــ  مــن األول التقيــيم وهــو للحــد د البيئــي األثــر لتقيــيم الكربونيــة للبصــمة تقيــيم

 دتتبعهـا داجلمعيـة تولـدها الـي الكربونيـة االنبعاثـات أنشـطة حتديـد هـو التقيـيم من اهلدف وكان. الدويل الربملاين
 .تعويض  أو الكربون من احلد جماالت وحتديد دقياسها

 

مـن  الطاقـة اسـتخدامات إمجـايل بالتفصيل ويوض  الكربونية البصمة تقييم نتائج يوفر التقرير هذا ف ن مثد ومن
ـــ  مــن طــن) الكربــون أكســيد ثــاين انبعاثــات حيــ  مــن الدفيئــة  ــازات وانبعاثــات د736قبــل اجلمعيــة العامــة الـ

 أداة وهـو الدفيئـةد  ـازات لربوتوكـول والتقريـر احملاسبة ملعيار وفقا   إعداده مت وقد. (الكربون أكسيد ثاين مكافئ
 االنبعاثـات سـبتحُ  وقـد. وإداريـا دحتديـدها دالدفيئـة  ـازات انبعاثات لفهم استخداما   األكثر الدولية احملاسبة

 اململكــة يف الريفيــة والشــؤون األ ذيــة إدارة وضــعتها الــي 2276 لعــام االنبعاثــات حتويــل معــامالت باســتخدام
 إزالتهـا وعمليـات الدفيئـة  ـازات انبعاثـات تقدير بشأن د2226: 7-74264 أيزو للمعيار امتثاال املتحدةد
 الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد كـــان الـــي األنشـــطة حـــول الكربونيـــة البصـــمة تقيـــيم حـــدود وحـــددت. عنهـــا واإلبـــالغ

 :التالية الفئات من أكثر أو واحد إىل االنبعا  مصادر نسبتو  تشغيليةد سيطرة
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 الربملـــاين االحتـــاد ميلكهـــا الـــي األصـــول مـــن الدفيئـــة لغـــازات املباشـــرة االنبعاثـــات: 7 النطـــاق انبعاثـــات -
 .عليها يسيطر الي أو الدويل

 البخــارد احلــرارةد املشــرتاةد الكهربــاء مــن املباشــرة  ــري الدفيئــة الغــازات انبعاثــات: 2 النطــاق انبعاثــات -
 .والتربيد

 .املنظمة أنشطة من األخرى املباشرة  ري الدفيئة  ازات انبعاثات: 3 النطاق انبعاثات -
 

 :التايل النحو على الصلة ذات واالجتماعات 736اجلمعية العامة الــ  خالل الكربون انبعاثات نطاق وكان
 7 النطاق

 املباشرة االنبعاثات
 2 النطاق

 املباشرة  ري االنبعاثات
 3 النطاق

 املباشرة  ري االنبعاثات
 (جوا) السفر الكهرباء شراء الوقود احرتاق

 (األر  على) السفر  
 (اللوجستية) واخلدمات النقل  
 اإلقامة  
 استخدام املياه  
 النفايات من التخل   

 

 :يلي ما يساوي الكربون النبعاثات الثالثة النطاقات هلذه الكربون أكسيد ثاين ومكافئ
 7 النطاق

 المباشرة االنبعاثات
 

 CO2e من متر، طن

 7.69  الوقود احرتاق
 7.69  7 النطاق انبعاثات إجمالي

   

 1 النطاق
 المباشرة غير االنبعاثات

  

 55.48  الكهرباء شراء
 55.41  7 النطاق انبعاثات إجمالي
 51.71  1و 7 النطاق انبعاثات إجمالي
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 3 نطاقال
 المباشرة غير االنبعاثات

  

 3,030.01  (جوا) السفر
 14.43  (األر  على) السفر
 4.25  (اللوجستية) واخلدمات النقل

 267.5  اإلقامة
 0.07  استخدام املياه

 3.56  النفايات من التخل 
 3319.82  7 النطاق انبعاثات إجمالي
 3376.99  االنبعاثات( صافي) التقرير إجمالي

 
 حســـب املصـــنفة الكربـــون أكســـيد ثـــاين تكـــافئ حيـــ  مـــن الدفيئـــة  ـــازات النبعاثـــات تفصـــيل يلـــي فيمـــا ويـــرد

 :واملندوب النطاق

 المندوبين CO2e من متر، طن االنبعاثات نطاق     
 المندوبون/  االنبعاثات
(tCO2e) 

 2.222 1,280 1.69 7 النطاق انبعاثات إمجايل
 2.26 1,280 55.48 2النطاق  انبعاثات إمجايل
 2.24 1,280 57.17 2و 7 النطاق انبعاثات إمجايل
 2.59 1,280 3319.82 3النطاق  انبعاثات إمجايل
 2.63 1,280 3376.99 االنبعاثات( صافي) التقرير إجمالي

 
 واألحـدا  736اجلمعية العامـة الـــ  يف احلراري االحتباس  ازات انبعاثات إمجايل موجز التايل اجلدول يف ويرد
 :والنشا  النطاق حسب مصنفة الصلةد ذات
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 (٪) المئوية النسبة (tCO2e) االنبعاثات النشاط النطاق

 2.25 7.69 الوقود احرتاق 7النطاق 
 2.73 55.48 الكهرباء شراء 2النطاق 
 89.12 3232.27 (جوا) السفر 3النطاق 

 2.432 74.43 (األر  على) السفر 
 2.73 4.25 (اللوجستية) واخلدمات النقل 
 1.93 261.5 اإلقامة 
 2.2 2.21 استخدام املياه 
 2.77 3.56 النفايات من التخل  

 700 3316.99  اإلجمالي
 

 السـفر مـن جـاءت 736اجلمعية العامـة الـــ  يف الكربون انبعاثات معظم ف ن أعالهد اجلداول يف مبني هو وكما
. الطاقـــة خفـــض خـــالل مـــن عـــام بشـــكل الكربـــون انبعاثـــات ختفـــيض يـــتم. الطاقـــة واســـتخدام واإلقامـــة اجلـــوي
 يف الدفيئــة  ــازات النبعاثــات رئــيس مصــدر هــي العاليــة امللوثــات ذات التقليديــة الطهــي مواقــد أن إىل وبــالنظر

 اســتهالك مــن للحــد كوســيلة حمســنة مواقــد بتوزيــع قــرارا   الــدويل الربملــاين االحتــاد قيــادة اختــذت فقــد بــنغالدشد
 فعـال حـل ذلـك أن ثبـت وقـد. 736اجلمعية العامة الـــ  عن الناجتة الكربون انبعاثات وتعويض الوطنيةد الطاقة
 شدبـنغالد يف احملليـني للسـكان الطاقـة استهالك يف كفاءة وذات نظيفة مواقد توفري خالل ومن. للغاية وك ء

 حتقيـــق باجتـــاه ملمـــوس تقـــدم إحـــراز علـــى شبـــنغالد مســـاعدة يف حيويـــا   دورا   الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد يلعـــب مل
ـــ اجلمعيــة  تكــون أن أيضــا   كفــل أيضــا   بــل فحســبد املســتدامة التنميــة أهــداف  مــن متامــا   حمايــدة736العامــة الـ
 .أخضرد وكانت حدثا  الكربون حي 
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 المتعلقة القرارات
 للبرلمانيين اإلنسان بحقوق

 
 الكاميرون

CM/01   - زانغ  أمباسا ديودوني 
 107 دورته في باإلجماع الدولي البرلماني الحاكم لالتحاد المجلس اعتمده قرار

 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)
 

 الدويلد الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس إن
 القــرار وإىل للكــامريوند الوطنيــة اجلمعيــة يف ســابق عضــو وهــو زانــغد أمباســا ديــودوين الســيد قضــية إىل باإلشــارة

 د(2275 أكتوبر/  األول تشرين) 7391دورت  الــ  يف اعتمدت  الذي
 :القضية بوقائع املتعلقة التالية املعلومات إىل يشري وإذ

 إىل 2222 أ ســـطس/  آب مـــن الفـــرتة يف العامـــة األشـــغال وزيـــر منصـــب زانـــغ أمباســـا الســـيد شـــغل -
 الشــعيب الــدميقراطي التجمــع بطاقــة علــى 2221 عــام يف د وانتخــب2224 ديســمرب/  األول كــانون

 ؛(RDCP)الكامريوين 
 آب 1 يف الربملانيـة حصـانت  الوطنيـة اجلمعيـة مكتـب رفـع أن قبـل الكـامريون زانـغ أمباسـا السـيد  ـادر -

 يــديرها كــان الــي العامــة األمــوال اخــتالس ادعــاءات يف حتقيــق بــ جراء للســماح د2229 أ ســطس/ 
 العامة؛ لألشغال كوزير

 الـي احلسـابات تـدقيق عمليـات مـن تنبـع زانـغ أمباسـا السـيد إىل املوجهـة الـتهم ف ن للسلطاتد ووفقا   -
 ووريد جســر علــى التجديــد أعمــال متويــل مصــدر وهــي للتنميــةد الفرنســية الوكالــة مــن شــكوى دفعتهـا
 والــوزارات الدولــة شــركات ختضــع العــامد للمــدعي ووفقــا  . عنــ  مســؤوال   زانــغ أمباســا الســيد كــان الــذي

 املفـو  الـوزير هبـا يقـوم سـنوي تـدقيق لعمليـات العامـةد األمـوال تدير الي األخرى احلكومية واهليئات
 احلسابات؛ لتدقيق العليا الدولة مبكتب املكل  الرئيس مكتب لدى

 اخـتالس بتهمـة اجلنائيـة اإلجـراءات أوال   الدولـة رئـيس اختـار احلسـاباتد تـدقيق عمليات إىل واستنادا -
 الشــرطة انتهــاء علــى عــامني مــن أكثــر مــرور وبعــد د2273 يونيــو/  حزيــران 77 ويف. العامــة األمــوال
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 تلـــك يف التحقيـــق قاضـــي إىل ايامـــات اخلاصـــة اجلنائيـــة للمحكمـــة العـــام املـــدعي رفـــع التحقيـــقد مـــن
 يونيـو/  حزيـران 9 مـؤرخ يف وبـأمر. زانـغ أمباسـا السـيد بيـنهم مـن شخصا   75 ضد وجهت احملكمةد
 إدانتـ د مبوجـب ثبتّـت الـي احملكمة تلك إىل آخرين عليهم مدعى وأربعة العام املدعي أحال  د2274

 الســجن عقوبــة (7): يلـي مبــا  يابيـا عليــ  وحكمـت د2275 يونيــو/  حزيـران 78 يف الصــادر قرارهـا
 CFAفريقـي اإل املـايل االحتـاد فرنكـات مـن) فرنـك بليـون 8د5 قـدره مبلـغ دفـع (2) احليـاة؛ مـدى

francs) والـتمس . احليـاة مـدى املدنية حقوق  مصادرة( 3) و الكامريون؛ دولة إىل تعويضات لدفع
 هنـاك كـان (7) :أنـ  حبجـة اخلاصـة اجلنائيـة احملكمـة إللغـاء قـرار العليـا احملكمـة إىل زانغ أمباسا السيد
 التحكـيم قـرار أثـار( 2) فرنـك؛ مليـون 97 عـن الفـرق يقـل وال املاليـةد العقوبـة مقـدار يف مـادي خطأ

 لعـام القضـائية السـلطة تنظـيم قانون من 1 املادة تن ( 3) ب ؛ املقضي احلكم بسلطة تتعلق مشاكل
 الواقع؛ ويف القانون يف قرارايم أسباب القضاة يبني أن وجوب على 2226

 يف قــرار علــى التوقيــع مت الدولــةد رئــيس مــن أوامــر علــى وبنــاء جاريــةد اجلنائيــة اإلجــراءات أن حــني ويف -
 اجمللــس إىل زانــغ أمباســا الســيد إىل املوجهــة االيامــات فيــ  حييــل 2272 أكتــوبر/  األول تشــرين 72

 مـن حـال  يـاهبم يف املتهمـون ميثل أمامـ  أن ميكن الذي د(CDBF)املوازنة واملالية  لشؤون التأدييب
 هبـذا زانـغ أمباسـا السـيد أن  مل يتم إخطار مبحامي ويبدو .اجلنائية اإلجراءات خالف على حمامد قبل

/  آب 22 ويف. تفســري أي دون توقيعــ  مــن أشــهر ســبعة بعــد أي د2273 مــايو/  أيــار يف إال القــرار
 التـأدييب اجمللـس مـن معلومـات علـى للحصول جزئيا   طلبا   زانغ أمباسا السيد تلقى د2273 أ سطس

 مـن أكثـر مـرور وبعـد. موسـعتني دفـاعيتني مـذكرتني يف عليـ  ورد د(CDBF)املوازنـة واملاليـة  لشؤون
 ثانيـا   جزئيـا   طلبـا   (CDBF)املوازنـة واملاليـة  لشـؤون التـأدييب اجمللـس مقـرر أرسـل ذلـكد علـى شهرين

 2273 ديســــمرب/  األول كـــانون 73 يف زانـــغ أمباســـا الســـيد عليـــ  ورد معلومـــاتد علـــى للحصـــول
 للدفاعد أخرى مبذكرة

 

 :زانغ أمباسا السيد إىل املوجهة وااليامات القانونية اإلجراءات بشأن التالية املالحظات إىل يشري وإذ
/  أيلـــول 4 املـــؤرخ 2273/281 رقـــم املرســـوم د7 املـــادة أحكـــام مبوجـــب الشـــكوىد لصـــاحب وفقـــا -

 رئـيس لسـلطة( CONSUPE)لتـدقيق احلسـابات  العليـا الدولـة مكتـب خيضـع د2273 سبتمرب
 الشــكوى صــاحب يؤكــد" . عنــ  املســؤولية ويتحمــل منــ  التعليمــات يلتقــى الــذي مباشــرةد اجلمهوريــة

 أن وجيـب. اجلمهوريـة رئـيس خدمـة يف" أداة" هـو" لتدقيق احلسابات العليا الدولة مكتب " أن بالتايل
 الدولـة مكتـب يف الفنيـني املـوظفني أن إىل الشـكوى صـاحب ويشـري". ويذعن للضغو  األوامر يتبع"
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 فــــ ن مث ومــــن املهنيـــةد والقــــدرات اخلـــربة إىل يفتقــــرون( CONSUPE)لتــــدقيق احلســـابات  العليـــا
 الســــيد يطلــــع مل الشــــكوىد لصــــاحب ووفقــــا. اجلــــدل إثــــارة إىل ومتيــــل املصــــداقية إىل تفتقــــر تقــــاريرهم

 احلســاباتد تــدقيق عمليــة يف املســامهة إىل ودعــا األصــليةد التــدقيق عمليــات علــى مطلقــا   زانــغ أمباســا
 التـأدييب اجمللـس مقـرر أن الشـكوى صاحب يؤكد عليها؛ التعليق إىل دعوت  أو باالستنتاجات وإبال  
 طلــب صــيا ة طريــق عــن ذلــك يف مبــا الــداخليد النظــام خــرق قــد (CDBF)املوازنــة واملاليــة  لشــؤون
ــــــان   جزئــــــي ــــــدقيق عمليــــــات يف املــــــذكورة تلــــــك إىل باإلضــــــافة االيامــــــات وصــــــيا ة للمعلومــــــاتد ث  ت

 أن (CDBF)املوازنــــة واملاليــــة  لشــــؤون التــــأدييب اجمللــــس رئــــيس ذكــــر ذلــــكد علــــى وردا  . احلســــابات
 صـــــارما   امتثـــــاال   متتثـــــل د(CDBF)واملاليـــــة املوازنـــــة  لشـــــؤون التـــــأدييب للمجلـــــس اإلجرائيـــــة القواعـــــد
ـــدفاعد يف واحلـــق الـــرباءة الفـــرتا  العامـــة للمبـــادئ  حـــواد  عـــدة أو حـــاد  هنـــاك كـــان إذا" وأنـــ  ال
املفــرت  أنــ  علــى أساســها مت تقــدم  بــاجلرائم وثيقــا   ارتباطــا   تــرتبط املقــرر حتقيقــات عــن ناشــئة جديــدة
ـــ  املـــدعى ـــأدييب اجمللـــس إىل علي ـــة  لشـــؤون الت ـــة واملالي ـــا يســـم  للمقـــررد د(CDBF)املوازن  وفقـــا   فهن
 يف املبـدأ هـذا يقتصر للقضية؛ دراست  لدى االعتبار يف يأخذها بأن املتسقد القضائية السوابق لقانون
 التــذرع فــ ن الشــكوىد لصــاحب ووفقــا".  يــتم خالهلــا التــدقيق الــي اإلدارة فــرتة علــى األوقــات مجيــع

 اســتعمال إســاءة املوازنــة واملاليــة هــو لشــؤون التــأدييب اجمللــس علــى معروضــة قضــية يف" الــرتابط" مبفهــوم
 وتــرتك املاليــةد اهليئـة هــذه أمـام واإلجــراءات حتكمهـا الــي األخالقيـة للمبــادئ خطـري وانتهــاك للسـلطةد

 تعسفية؛ قرارات الختاذ واسع نطاق على مفتوحا   الباب
 الــوزارة؛ تلــك داخــل الفســاد كــاف  ألنــ  معروف ــا زانــغ أمباســا الســيد كــان الشــكوىد لصــاحب ووفقــا   -

 ألي زانــغ أمباســا الســيد مــن قبــل اخــتالس أو خمالفــة أي هنــاك يكــن مل أنــ  الشــكوى صــاحب يؤكــد
 األشــغال وزارة يف متاحــة الصــلة ذات ووثــائق موضــوعية حبقــائق تتعلــق كــاند فااليامــات مهمــا مبلــغ

 للتنميـة؛ الفرنسـية الوكالـة مثـل املاحنـة واجلهـات العطـاءاتد وكالـة تنظـيم الوزراءد رئيس مكتب العامةد
 يف حتكيميـــا   قـــرارا 2272 يوليـــو/  متـــوز 73 يف الدوليـــة التجـــارة  رفـــة أصـــدرت ذلـــكد علـــى وعـــالوة
 جسـر جتديـد أعمال بتنفيذ يتعلق نزاع وهو الكامريوند دولة ضد( UDECTO) أوديكتو قضية

 علــى حكــم فقــد القضــيةد كســبت هــذه الكــامريون أن إىل نظــرا   أنــ  الشــكوى صــاحب يؤكــد ووري؛
 يف املتمثـــل القـــانوين املبـــدأ قـــوة علـــى أيضـــا  و  كبـــريةد مبـــالغ بـــدفع( UDECTO) أوديكتـــو الشــركة

 األضـرار بشـأن زانـغ أمباسـا السـيد ضـد املوجهـة االيامـات اجلرمد فـ ن على مرتني احملاكمة جواز عدم
 الفرنسية للوكالة العام املدير سارية؛  وذكر تعد مل للكامريونيتم االدعاء بأن  تسبب هبا  الذي
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 ضـــد شـــكوى أي تقـــدم مل الوكالـــة أن د2274 ينـــاير/  الثـــاين كـــانون 1 املؤرخـــة رســـالت  يف للتنميـــة 
 التـــأدييب اجمللـــس أمـــام ضـــده املرفوعـــة اإلجـــراءات ســـياق يف بأنشـــطت  يتعلـــق فيمـــا زانـــغ أمباســـا الســـيد
 ميكـن مالحظـات أيـة بتقـدم لـ  يسـم  وضـع يف لـيس املنع قانون مبوجب وأن  واملاليةداملوازنة  لشؤون

 مقــدم رمســي طلــب علــى بنــاء إال اخلــارجد يف القضــائية أو اإلداريــة اإلجــراءات يف كــدليل اســتخدامها
 الدولية؛ القضائية املساعدة إجراءات من كجزء

 يف احملـامني نقابـة يف واحملـامي فورميـان كـوريج حمامـاة مكتـب شريك) فورمان سيمون السيد ُكل  وقد -
 71 يف اخلاصـة اجلنائيـة احملكمـة أمـام القضـية هـذه يف عقـدت الـي االسـتماع جلسـة حبضور د(باريس
 قاضــــي أمــــر أن علــــى التأكيــــد جيــــدر: "تقريــــره ويقــــول يف عنهــــا؛ واإلبــــالغ 2274 ســــبتمرب/  أيلــــول

 إشــارة أي يتضــمن ذكــر ال املــتهمد ضــد املوجهــة االيامــات وتقــدم مبصــادرة ســلطة احملكمــة التحقيــق
 جيـــد مل تتعلــق بأنــ  إليــ  املوجهــة وكثــري االيامــات. زانــغ أمباســا الســيد باســم الشخصــي اإلثــراء علــى

 إىل وبـالنظر. حماسـبتها يسـتطع مل الـي املوازنـةد مصروفات ملختل  مربرة مستندات مدققوا احلسابات
 الدفاعيــة احلجــج مــن الكثــري فــ ن معهــمد حماســبية وثــائق أخــذين مناصــبهم عــادة يرتكــون ال الــوزراء أن

 يف املثــالد ســبيل علــى الوثــائقد هــذه علــى العثـور إىل الــداعي االقــرتاح علــى تعتمــد زانــغ أمباســا للسـيد
 تربيــر تقــدم علــى قدرتــ  عــدم فــ ن حــالد أيــة وعلــى.  املاليــة وزارة أو العامــة األشــغال وزارة حمفوظــات

 علـــى دلـــيال   يشـــكل ال د(2224-2222) ســـنة 72 إىل 72 قبـــل حـــدثت الـــي للنفقـــات مفصـــل
 قـد ممـا سـوء د احلـاالت أكثـر يف تكـون أن ينبغـي إجراميـةد نيـة وجـود عـدم حالـة ويف. جنـائي اختالس
 اجلنــائيد القصــد إىل إشــارة أي أر مل التحقيــقد قاضــي أمــر قــراءة وعنــد. تأديبيــة إجــراءات إىل يــؤدي
 ". الشخصي اإلثراء عن ناهيك

 نزاهـــة يف طويـــل زمـــن منـــذ شـــكوكهما عـــن احلـــاكم واجمللـــس الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد جلنـــة أعربـــت وقـــد -
 لتمكـــني قـــط تتحقـــق مل الظـــروف أن اســـتنتاج إىل أفضـــى ممـــا زانـــغد أمباســـا الســـيد ضـــد اإلجـــراءات

 الالجــئ بوضــع يتمتــع الــذي زانــغد أمباســا حبيــ  أن الســيد القضــيةد هلــذه واملوضــوعية العادلــة املعاملــة
 زانــغد أمباســا الســيد ضــد ذاتــ  بــاحلكم يتعلــق وفيمــا. الكــامريون إىل جيــب أن يعــود اخلــارجد يف الرمســي
 هبـــا تصــل الـــي الكيفيــة يبـــني ال احلكــم أن (7): التاليـــة املخــاوف عـــن الــدويل الربملـــاين االحتــاد أعــرب

 أمباسـا السـيد قـدم (2) جنائيـة؛ جرميـة ويشـكل الشخصيد واإلثراء اجلنائي االختالس إىل االيامات
 الرئيســية االيامــات تتصــل (3) إليــ ؛ املوجهــة االيامــات ايــام مــن لكــل ومفصــلة موســعة ردودا   زانــغ

 القضية الي مت الفصل فيها بشكل ووريد جسر جتديد بأعمال زانغ أمباسا السيد ضد املوجهة
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وقعـت  أوديكتـو الوصـول إىل نتيجـة مفادهـا أن شـركةمـن خـالل  الدوليـة التجـارة كامل من قبل  رفـة  
 حتـت تصـرف لـدى تكـون قـد معلومـات أي رمسيـا تطلـب مل الكـامريون دولة أن يبدو (4) خطأ؛ يف 

ـــة ـــة الفرنســـية الوكال  االيامـــات علـــى الضـــوء مـــن مزيـــد لتســـليط املاحنـــةد اجلهـــات مـــن  ريهـــا أو للتنمي
 األصـــلية االيامـــات يف املـــذكور املـــال مبلـــغ بـــني نـــاقضت وجـــود (5) زانـــغ؛ أمباســـا الســـيد إىل املوجهـــة
 زانغ؛ أمباسا السيد ضد الصادر احلكم يف واملذكور

 ســـياق يف إليهـــا ينظـــر أن جيـــب زانـــغ أمباســـا الســـيد حماكمـــة فـــ ن الشـــكوىد صـــاحب ذكـــره ملـــا ووفقـــا   -
 كانـت محلـة بوصـفها واسع نطاق على انتقدت الي د"Opération Épervierعملية النسر "

 التفكـري ذات العامـة الشخصيات صمت العامةد األموال واختالس الفساد مكافحة إىل أصال   يدف
مـــع  دائمـــا تتماشـــى ال نظـــر وجهـــات عـــن أعـــرب زانـــغد أمباســـا الســـيد وأن أشخاصـــا  مثـــل النقـــديد

 وجهات نظر حزهبمد
 

 عـن الصـادر احلكـم ب لغـاء زانـغ أمباسـا السـيد طلـب بشـأن حكمـا   بعـد تصدر مل العليا احملكمة أن إىل وبالنظر
 اخلاصةد اجلنائية احملكمة

 

 أن د2271 يونيـو/  حزيـران 32 يف وجدد (CDBF)املوازنة واملالية  لشؤون التأدييب اجمللس أن إىل وبالنظر
 خلزانـة فرنـك باليـني 1.5 قـدرها خسـارة عـن أسـفرت إداريـة خمالفـات عدة بارتكاب مذنب زانغ أمباسا السيد

 ملـا ووفقـا   فريقـي؛إ فرنـك مليـون 2 جمموعهـا بلغ خاصة  رامة بدفع زانغ أمباسا السيد على حكم كما الدولةد
 اإلبطـال دعـوى رفـع مـن منعـ  الـذي التـأدييب اجمللـس حبكـم زانغ أمباسا السيد يبلغ مل الشكوىد صاحب ذكره
/  األول كـانون 5 املـؤرخ 14/78 رقم القانون علي  ين  انتصاف سبيل وهو املختصةد اإلدارية احملكمة أمام

 د(72 املادة) 7916 يوليو/  متوز 8 املؤرخ 16/4 رقم بالقانون املكمل د7914 ديسمرب
 االدعـاءات ضـوء يف زانـغ أمباسـا السـيد ضد التأدييب اجمللس اختذه الذي القرار إزاء القلق بالغ يساوره .7

 قـدمها الـي القويـة والـردود عليـ د املفروضـة العقوبـة شـدة عادلـةد حماكمـة يف بعدم ممارسة احلـق اخلطرية
 أخـرى مـرة تسـتفد مل الكامريونيـة السـلطات ألن أسـف  عـن ويعـرب. االيامـات ايام من كل لدحض

 يف تبـدو الوكالـة ألن نظـرا املساعدةد لتقدم للتنمية الفرنسية الوكالة إىل رمسي طلب تقدم إمكانية من
 املطروحة؛ املسائل على بشكل كامل الضوء لتسليط على املساعدة من ميكنها وضع

 مـن منعـ  بالتـايل التـأدييبد اجمللـس قـرار مـن نسـخة بعد يتلقَ  مل زانغ أمباسا السيد ألن قلق  عن يعرب .2
 ممكن؛ وقت أقرب يف القرار من بنسخة تزويده إىل السلطات ويدعو قانونا ؛ في  الطعن
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 احلكـــم؛ الغــاء طلــب عــن بعــد يعلــن مل العليــا للمحكمــةاإلجــراءات اجلنائيــة  ألن القلــق بــالغ يســاوره .3
 احملكمـة أن يف ويثـق ؛"العدالـة هـو إنكـار العدالـة تـأخري"اهلـام الـذي يقـول إن  املبـدأ جديـد مـن ويؤكد
 بذلك؛ تأكيد على احلصول يف وير ب االستعجال؛ سبيل على الطلب هذا يف ستنظر العليا

 كانـت زانـغ أمباسـا السـيد إدانـة إىل أدت الـي اإلجـراءات بـأن الصـددد هـذا يف آراءه جديد من يؤكد .4
 خمتلـ  أن الواقـعد يف األحـوال؛ مـن حال بأي إدانت  تربر أن ميكن ال أهنا لدرجة باملخالفاتد حمفوفة

 إلجــراء تعــر  بأنــ  لاليــام قويــا   وزنــا تعطــي معــا د تؤخــذ عنــدما احلالــةد هــذه يف للقلــق املثــرية العناصــر
 عوامل أخرى  ري النواحي القانونية؛  من بدافع جنائي

 النحـــو علـــى ســـرتاعي العقوبـــةد إلغـــاء طلـــب بشـــأن قرارهـــا إىل التوصـــل عنـــد العليـــاد احملكمـــة بـــأن يثـــق .5
 اإلجرائية؛ املخالفات هذه الواجب

 طــرف وأي الشــكوىد وصــاحب املعنيــةد الســلطات إىل القــرار هــذا ينقــل أن العــام األمــني إىل يطلــب 1
 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 

 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضية هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب 8
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 الديموقراطية الكونغو جمهورية
 

DRC/71 - ندونغاال ديومي يوجين 
 

 107 دورته في باإلجماع الدولي البرلماني الحاكم لالتحاد المجلس اعتمده قرار
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 
 الدويلد الربملاين لالحتاد احلاكم اجمللس إن

 جلمهوريــة الوطنيــة اجلمعيــة يف ســابق عضــو وهــو نــدونغاالد ديــومي يــوجني الســيد قضــية إىل باإلشــارة
 د(2276 مارس/  آذار لوساكاد) 798 دورت  يف اعتمد الذي القرار وإىل الدميقراطيةد الكونغو

 

/  آب 27 و أكتـــوبر/  األول تشـــرين 72 مؤرخـــة الوطنيـــة اجلمعيـــة رئـــيس مـــن رســـائل إىل وباإلشـــارة
 أصــــــحاب قــــــدمها الــــــي واملعلومــــــات 2271 ينـــــاير/  الثــــــاين كــــــانون 22 و مــــــارس/  آذار 32 و أ ســـــطس
 الشكوىد
 

 72 مـن الفـرتة يف الدميقراطيـة الكونغـو مجهوريـة إىل متت الي بالبعثة املتعلق التقرير إىل أيضا   يشري وإذ
 د(R.2-(CL/193/11b) 2273 يونيو/  حزيران 74 إىل

 

 زعــيم نــدونغاالد بالســيد اإليقــاع مت: الشــكوى أصــحاب قــدمها الــي التاليــة االدعــاءات إىل يشــري وإذ
 د2277 عــام انتخابــات خــالل واســع نطــاق علــى االنتخابـات بتزويــر علنــا   نــدد ألنــ  معــار د سياســي حـزب

 أعضـــاء مــن 42 فيـــ  شــارك الوطنيـــة اجلمعيــة يف احتجاجـــا   أيضــا   قـــدم االنتخابــات؛ نتـــائج شــرعية يف وشــكك
 املضـــايقات مـــن حلملـــة 2272 يونيـــو/  حزيـــران منـــذ هـــدفا   نـــدونغاال الســـيد كـــان األســـبابد وهلـــذه املعارضــة؛
 بصـفة املضايقات وقد اتسمت املعارضة؛ وإضعاف السياسية العملية عن إبعاده إىل الرامية والقانونية السياسية
 يونيـــــو/  حزيـــــران 21 يف التعســـــفي االعتقـــــال (7): األساســـــية حلقوقـــــ  التاليـــــة املزعومـــــة باالنتهاكـــــات خاصـــــة
  ــري االنفـرادي االحتجــاز تـاله معارضــةد حزبيـة ملنصــة نـدونغاال الســيد إنشـاء مــن واحـد يــوم قبـل أي د2272
حيـ   د2272 أكتـوبر/  األول تشرين 77 إىل يونيو/  حزيران 21 من املخابرات أجهزة جانب من القانوين
 كــانون 8 يف نــدونغاال الربملانيــة عــن الســيد احلصــانة رفــع (2) معاملتــ ؛ أســيئت قــد نــدونغاال الســيد أن اُدعــي
 75 يف الربملانيــــة لواليتــــ  التعســــفي اإللغــــاء (3)الــــدفاع؛  يف حلقوقــــ  انتهاكــــا   تعســــفيا د 2273 ينــــاير/  الثــــاين

 احلــق تتجاهــل الــي السياســية والــدوافع هلــاد أســاس ال الــي القضــائية اإلجــراءات (4) ؛2273 يونيــو/  حزيــران
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 يف إدانتـ  حـىت 2273 أبريـل/  نيسـان مـن احملاكمـة قبـل القـانوين  ـري االحتجاز (5) عادلة؛ حماكمة يف إجراء
 د2273 يوليو/  متوز هناية منذ السجن يف الطبية الرعاية من احلرمان( 6) ؛2274 مارس/  آذار

 

 :التالية واالدعاءات املعلومات إىل يشري وإذ
 إليهــــاد ينتمــــي الــــي الربملانيــــة املؤسســــة قــــاطع نــــدونغاال الســــيد أن مــــرارا   أكــــدت الوطنيــــة اجلمعيــــة أن -

اجلمعيـة  خـالل ُعقـدت الـي اجللسـة يف محايتهـا؛ مـن يسـتفيد أن يتوقـع ال وأنـ  شرعيتهاد يف ويشكك
ــــــ  الكونغـــــو مجهوريـــــة وفـــــد ذكـــــر د(2274 مـــــارس/  آذار) الـــــدويل الربملـــــاين لالحتـــــاد 732 العامـــــة الــ
 يف املشـاركة علـى ووافـق األخـرية االنتخابـات شـرعية على ندونغاال السيد يعرت  لو مل أن  الدميقراطية
 تكـــن قـــد ألغـــت ومل الربملانيـــة احلصـــانة رفـــع علـــى توافـــق مل الوطنيـــة اجلمعيـــة فـــ ن الربملانيـــةد اإلجـــراءات

 الربملانية؛ واليت 
بــدال  مــن ذلــكد  ولكنــ  االنفــراديد احلــبس يف أبــدا   حمتجــزا   نــدونغاال الســيد يكــن مل للســلطاتد ووفقــا -

 احلصـــــانة رفـــــع بــــاجلرم املشـــــهود؛ وبعــــد التوقيـــــ  لتفــــادي 2272 يونيـــــو/  حزيــــران أواخـــــر يف هــــرب
 لـ  عالقـة ال قاصـرين ا تصاب بتهم وحوكم االحتياطي؛ احلبس يف وأودع علي  القبض ألقي الربملانيةد
 السياسية؛ بأنشطت 

 مــع جنســية بعالقــات نــدونغاال الســيد إىل املوجهــة االيامــات فــ ن الشــكوىد أصــحاب ذكــره ملــا وفقــا -
 الصحةد من هلا أساس ال - ا تصابا   االدعاء يعتربها الي - رصّ القُ 

 بارتكـــــاب تتســـــم حماكمـــــة هنايـــــة يف نـــــدونغاالد الســـــيد علـــــى حكـــــم د2274 مـــــارس/  آذار 26 يف -
 أجـــل مـــن أجـــور بـــدفع قـــام وألنـــ  اال تصـــابد بتهمـــة ســـنوات 72 ملـــدة بالســـجن خطـــريةد خمالفـــات
 القانونيةد السن دون اإلنا  مع بالرتاضي اجلنسي االتصال

 

 جســــيمة انتهاكــــات شــــوهتها قــــد احملاكمــــة أن الســــابقة مقرراتــــ  يف بشــــدة انتقــــد أنــــ  إىل أيضــــا   يشــــري وإذ
الدميقراطيــة  الكونغــو مجهوريــة يف القضــائية اإلجــراءات أن عــن فضــال   الواجبــةد القانونيــة اإلجــراءات لضــمانات

 حــدو  احتمــال مــن خشــيت  عــن أعــرب وأنــ  االســتئناف؛ بعمليــة إجــراء أي تتضــمن ال الربملــانيني تشــمل الــي
 للقضيةد الشديد السياسي الطابع ضوء يف سيما وال العدالةد يف خطري خطأ

 

 نــدونغاالد الســيد قضــية أيضــا   إليهــا قُــّدم الــي اإلنســاند حبقــوق املعنيــة املتحــدة األمــم جلنــة أن إىل وبــالنظر
( 7) 9 و( 3) 2 املــواد احلالــةد أن بشـأن 2276 نــوفمرب/  الثـاين تشــرين 3 اســتنتاجها املـؤرخ يف يف حكمـت

 قد والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من( ب( )3) 74 و( ( 7) 74 و( 7) 72 و
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 إلطــالق ســراح املناســبة اخلطــوات باختــاذ الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة إىل تعليمــات وأصــدرت انتهكــتد 
 اإلنصــاف مبــادئ تتفــق مــع جديــدة حتقيقــات بــدء األمــرد لــزم وإذا إدانتــ د وإلغــاء الفــورد علــى نــدونغاال الســيد

 القرارد ذلك تنفذ مل الدميقراطية الكونغو مجهورية ولكن سلطات مناسب؛ تعويض ومنح  الرباءةد وافرتا 
 

 دعـت د الـي(CNDH-RDC) اإلنسـان حلقـوق الوطنيـة اللجنـة إىل قُـّدمت القضية أن إىل وبالنظر
 التابعـة اإلنسـان حقـوق جلنـة قرار تنفيذ إىل دللجمهورية العام واملدعي العدل وزير 2271 مايو/  أيار 29 يف

 أقــرب يف لــذلك وفقــا   القضــية يف النظــر وإعــادة الدوليــة الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة املتحــدةد التزامــات لألمــم
 ممكند وقت
 

 الدميقراطيــــةد الكونغــــو مجهوريــــة يف املعارضــــة أحــــزاب مثــــل مــــثلهم الشــــكوىد أصــــحاب أن إىل يشــــري وإذ
 كشــر  آخــريند سياســيني ســجناء عنــ  مــع  بــاإلفراج مــرارا   وطــالبوا   سياســيا د ســجينا   نــدونغاال الســيد يعتــربون
 واجملموعـات األ لبيـة بـني املعقـودة الوطنيـة للمشـاورات النهـائي التقريـر وأن السياسـي؛ احلـوار السـتئناف مسـبق

 الســـيد فـــيهم مبـــن السياســـيني الســـجناء عـــن بـــاإلفراج أوصـــى د2273 ســـبتمرب/  أيلـــول يف املعارضـــة السياســـية
 ندونغاالد

 

 د2276 ديســمرب/  األول كــانون 37 يف املوقـع العــام الشــامل السياسـي االتفــاق أن اعتبــاره يف ضـعي وإذ
 دباالنتخابــات يتعلــق فيمــا األعمــال التشــريعي جلــدول األولويــة إلعطــاء الشــيوخ وجملــس الوطنيــة اجلمعيــة وجــ 

 طلــب السياســيني؛ الســجناء ســراح بــ طالق يتعلــق فيمــا السياســية التــوترات حــدة ختفيــ  إىل الراميــة والتــدابري
ــــادر" أن (CENCO)للكونغــــو  الــــوطين األســــقفي املــــؤمتر مــــن االتفــــاق أطــــراف  حــــل عــــن البحــــ  إىل يب
الصـددد  هـذا يف للكونغـو بالوسـاطة الـوطين األسـقفي املـؤمتر كلفـوا نـدونغاال؛ السـيد حالـة يف" ومـر    مناسب

 مــن ديســمرب/  األول كــانون 37 اتفــاق تنفيــذ طرائــق بشــأن الطــرفني بــني اتفــاق إىل التوصــل بتيســري بــأن يقــوم
 الــوطين األســقفي املــؤمتر وأهنــى السياســية؛ التــوترات بتخفيــ  يتعلــق فيمــا ســيما وال د"خاصــة ترتيبــات" خــالل
 الطرفنيد بني اتفاق  ياب يف الوساطة مهمة
 

 السياســـــية التــــوترات حــــدة ختفيـــــ  إىل الراميــــة التــــدابري بتنفيــــذ اخلـــــاص الرتتيــــب أن اعتبــــاره يف يضــــع وإذ
ـــــع د2276 ديســـــمرب/  األول كـــــانون 37 املـــــؤرخ االتفـــــاق يف عليهـــــا املنصـــــوص ـــــل/  نيســـــان 21 يف وّق  أبري

 اليـــوم يف نـــدونغاالد الســـيد فــيهم مبـــن رمـــزينيد سياســيني ســـجناء ســـبعة عـــن اإلفــراج علـــى يـــن  وأنــ  د2271
 عن د يتم اإلفراج مل ندونغاال السيد وأن التوقيع؛ يلي  الذي اخلامس
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 قـد د(CNSA)االتفـاق  ملتابعـة الـوطين اجمللـس أن رسـالت  يف ذكر الوطنية اجلمعية رئيس أن إىل وبالنظر
 مســؤوال   اةن أصــب  الــذي االتفــاقد ملتابعــة الــوطين اجمللــس وأن د2271 يوليــو/  متــوز موضــع التنفيــذ يف وضــع
 بــأن 2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 2 يف أبلغــ  قــد السياســيةد التــوترات حــدة ختفيــ  إىل الراميــة التــدابري عــن

 ندونغاال؛ للسيد رئاسي عفو على للحصول جارية مبادرات هناك
 

 حـادا   تـدهورا   تـدهورت نـدونغاال السـيد حالة ف ن الشكوىد أصحاب ذكره ملا وفقا   أن  إىل أيضا   وإذ يشري
 لــ  الســماح منهجــي بشــكل رفضــت الســلطات ولكــن د2273 يوليــو/  متــوز أواخــر يف احتجــازه بــدأ أن منــذ

 حقــوق جلنــة وقــد طلبــت املناســبة؛ الصــحية الرعايــة مــن حمرومــا   حــىت اةن يــزال ال وأنــ  املستشــفى إىل بالــذهاب
 اختـاذ الدميقراطيـة الكونغـو مجهوريـة مـن د2274 أكتـوبر/  األول تشـرين 8 يف املتحـدةد لألمم التابعة اإلنسان

 معاجلتـ  ميكـن ال ضـرر إحلـاق دون للحيلولـة املناسـبةد الطبيـة الرعاية على حصول  لضمان الالزمة التدابري مجيع
 علـــى إخراجـــ  للحصـــول تتطلـــب ال حالتـــ  وأن املناســـبة الطبيـــة الرعايـــة تلقـــى أنـــ  الســـلطات وذكـــرت بصـــحت ؛

 اخلارجد يف الطبية الرعاية
 

 كينشاسـا يف مستشـفى إىل السـجن مـن نقلـ  السـلطات قبلـت 2271 أبريـل/  نيسـان يف أنـ  إىل وبالنظر
 الســيد أن الطــيب الفحــ  مــن املزيــد كشــ  الشــكوىد أصــحاب ذكــره ملــا ووفقــا حاليــا ؛ هنــاك يــزال ال حيــ 

وال   اخلــارج؛ إىل األمــر نقلــ  ويتطلــب الدميقراطيــةد الكونغــو مجهوريــة يف متــوفر  ــري عــالج إىل حيتــاج نــدونغاال
 إجابةد دون الغر  هلذا السلطات إىل حمامي  قدم  الذي الطلب يزال

 املقدمة؛ املعلومات على الوطنية اجلمعية رئيس يشكر .7
 نـدونغاال السـيد ونقـل االتفاقد ملتابعة الوطين اجمللس يتخذها الي اخلطوات باهتمام يالح  .2

 ممكن؛ وقت أقرب يف جديد تطور بأي إبال   يف وير ب املستشفى؛ إىل
 قـــد الســـلطات أن مـــن الـــر م علـــى نـــدونغاال الســـيد احتجـــاز الســـتمرار اســـتيائ  عـــن يعـــرب .3

 مـــرة الســـلطات وحيـــ  مـــرات؛ عـــدة ســـراح  بـــ طالق املاضـــية الـــثال  الســـنوات مـــدى علـــى تعهـــدت
 فورا؛ عن  اإلفراج يف قدما املضي على أخرى
 أصــحاب العــدلد وزيــر الربملانيــةد الســلطات إىل القــرار هــذا ينقــل أن العــام األمــني إىل يطلــب .4

 الصلة؛ ذات املعلومات بتقدم ل  يسم  وضع يف يكون أن حيتمل ثال  طرف وأي الشكوىد
 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضية هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب .5
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 الديموقراطية الكونغو جمهورية
 

DRC86 - ديونغو فرانك 
 107 دورته في باإلجماع الدولي البرلماني الحاكم لالتحاد المجلس اعتمده قرار

 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)
 

 الدويلد الربملاين االحتاد إدارة اجمللس إن
 

 حـزب ورئـيس الدميقراطيـة الكونغـو جلمهوريـة الوطنية اجلمعية عضو ديونغود السيد قضية إىل باإلشارة
 األول كـانون منـذ للربملـانيني اإلنسـان حقـوق جلنـة جانـب مـن االسـتعرا  قيـد قضـيت  كانت املعارضةد والذي

 اللجنـــــــة لقواعــــــد األول امللحــــــق" )ومعاجلتهـــــــا الشــــــكاوى فحــــــ  إجـــــــراءات" إطــــــار يف د2276 ديســــــمرب/ 
 د(وممارسايا
 

/  آب 27  أكتــــــوبرد/  األول تشـــــرين 72 املؤرخـــــة الوطنيـــــة اجلمعيــــــة رئـــــيس رســـــائل إىل وباإلشـــــارة
 د2271 يناير/  الثاين كانون 22 و مارسد/  آذار 32أ سطسد   

 

 كــانون) للجنــة 752 الــدورة يف الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة مــن لوفــد اســتماع جلســة إىل وباإلشــارة
 د(2271 يناير/  الثاين

 

 فرانـــك الســـيد اعتقـــل: التاليـــة الوقـــائع علـــى يوافقـــون والســـلطات الشـــكوى أصـــحاب أن إىل وبـــالنظر
 مــن ناشــطا   72 مــع د(MLP)اللومامبيــة التقدميــة  احلركــة يف املعارضــة حــزب ورئــيس الربملــان عضــو ديونغــود

 وجــــرى. الرئاســــي احلــــرس جنــــود قبــــل مــــن 2276 ديســــمرب/ كــــانون األول 79 يف منزلــــ  يف السياســــي حزبــــ 
 عليــــ  وحكــــم معجــــلد إجــــراء مبوجــــب د2276 ديســــمرب/  األول كــــانون 28 ســــريعة يف بــــ جراءات حماكمتــــ 
  ــري واالحتجــاز التعســفي االعتقــال بســبب واألخــريةد األوىل احلــالتني مــن كــل يف ســنوات مخــس ملــدة بالســجن
 الوقتد ذلك منذ كينشاسا يف بالسجن عقوبة يقضي وهو. التعذيب حدت  من زاد الذي القانوين

 

 الرئاســـــية االنتخابـــــات تأجيـــــل بعـــــد التـــــوتر مـــــن جـــــو يف وقعـــــت األحـــــدا  أن اعتبـــــاره يف يأخـــــذ وإذ
 الذي التاري  هو ديسمرب/  األول كانون 79 وأن يوم ؛2276 عام هناية يف أصال إجراؤها املقرر والتشريعية



141 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 
كمـا عـدت  انتخابـاتد إجراء إىل شهور منذ املعارضة ودعت الدستور؛ مبوجب الدولة رئيس والية في  تنتهي 

 الدولةد رئيس يتنحى أن إىل
 

 ســيما وال الدميقراطيــةد الكونغــو مجهوريــة يف املتحــدة األمــم بعثــة أصــدريا الــي للتقــارير وفقــا   معتــربا  أنــ 
 يف عنيفــــة اشــــتباكات وســــط ديونغــــو الســــيد اعتقــــال وقــــع اإلنســــاند حلقــــوق املشــــرتك املتحــــدة األمــــم مكتــــب

 جانـب مـن اجلسـيم اإلمهـال مـن استيائها عن املتحدة األمم أعربت وقد .البلد من أخرى أماكن ويف كينشاسا
 العنيــ  الفعــل ورد املعارضــةد لألصــوات العنيــ  والقمــع احلــواد د تلــك خــالل واألمــن والــدفاع الشــرطة قــوات
 تصـعيد إىل يـؤدي خطـر علـى تنطـوي إهنـا قالـت الي السلطاتد جانب من االحتجاجات على املسؤول و ري

 تأييــده ديونغــو الســيد أعلــن د2276 ديســمرب/  األول كــانون 73 يف املتحــدةد األمــم لتقــارير ووفقــا   العنــ ؛
 أيضـــا   والـــذي كـــان الرئاســـية؛ االنتخابـــات يف( كـــابيال للـــرئيس املعلـــن اخلصـــم) كـــاتوميب مـــويس الســـيد لرتشـــي 

 كـانون 79 يف واملعارضـة العلنيـة للـرئيس االحتجاجـات إىل الـدعوة يف اسـتمر الـذي الوحيد املعار  الشخ 
 السابقةد األيام يف وقعت الي والقمع االعتقاالت بعد ديسمرب/  األول

 :بشأهنا اجلانبني مواق  ختتل  الي التالية واملعلومات االدعاءات بشكل كامل اعتباره يف يأخذ وإذ
 

  البرلمانية والحصانة ديونغو السيد اعتقال وراء الكامنة الظرو 
 احلــرس جنــود مــن ثالثــة حــاول ديســمربد/  األول كــانون 79 يف الشــكوىد أصــحاب ذكــره ملــا وفقــا -

 إىل أن يشـــقوا طـــريقهم ومســـلحنيد مدنيـــة ثيابـــا   يرتـــدون وهـــم - هـــويتهم حتديـــد مت الـــذين - الرئاســـي
 علــى مظــاهرة إىل دعوتــ  بعــد التــوترد مــن يــوم يف السياســي ســالمة علــى خوفــا. ديونغــو الســيد منــزل
 منــزل إىل واقتــادوهم" علـيهم قــبض" وقــام سـبان مــن احلـي  الســلطاتد فرضـت  الــذي احلظـر مــن الـر م
 منظمـة بعثـة مـن فريـق إىل وطلـب بعدم إزاء باجلنودد من الشبان ديونغو وطلب السيد. ديونغو السيد
 أجــل مــن شـهادايم وأخــذ التــدخل الدميقراطيـة الكونغــو مجهوريــة يف االسـتقرار لتحقيــق املتحــدة األمـم
مـــع  العتقالـــ  الرئاســـي احلـــرس جنـــود وصـــل مث. اجلمهـــور جانـــب مـــن انتقاميـــة ألعمـــال تعرضـــهم منـــع

 .تعر  منزل  للسلب والنهب وقد. حاضرين كانوا الذين 75 الــــــ احلزب أعضاء
 ومت جتاهــل. سياســي ســجني وهــو جرميــة أي يرتكــب مل ديونغــو الســيد أن الشــكوى أصــحاب يــدعي -

 ألنـ  الشـكوىد أصـحاب ذكره ملا وفقا   الئقد  ري املعّجل اإلجراء إىل اللجوء وكان الربملانيةد حصانت 
 أعضــاء وإضــعاف إلســكات د احلــاكم النظــام نظمهــا مــؤامرة هــي هــذه أن ويــرون. جرميــة أي يرتكــب مل

 ديونغـو السـيد أن ويـذكرون. الدولـة رئـيس واليـة متديد ضد االحتجاجات ومنع وسيلةد بأي املعارضة
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 مـن كفاحـ  مـن السابقة األشهر خالل اال تيال وحماوالت والتهديدات لالضطهاد بالفعل تعر  قد
 تـــتم مل الســـلطات إىل وجههـــا الـــي االحتجاجـــات إن الشـــكوى أصـــحاب وقـــال. النظـــام تغيـــري أجـــل

 .عليها اإلجابة
 

 :بينها التناقض من نقا  عدة حي  أن هناك. األحدا  من نس  عدة السلطات وقدمت
 احلــــرس جنــــود مــــن ثالثــــة اســــتغرق: حكمهــــا يف التاليــــة الصــــيغة العليــــا العــــدل حمكمــــة أصــــدرت (أ )

أمـــام   أنفســـهم ووجـــدوا ديـــارهمد إىل للعـــودة ســـلكوا طريقـــا  خمتصـــرا   مدنيـــة مالبـــس يف اجلمهـــوري
 إىل من قبـل الشـبان ومت أخذهم".  الذين ضربوهم الشبان من جمموعة قبل من نصب هلم كمني
 رتبــتهم علــى يركـز مفصــل اســتجواب" إىل تعرضـوا هنــاكد. تعليماتـ  علــى بنــاء ديونغـو الســيد مقـر

بــــاهلراوات  الضــــربات مــــن لعــــدد مجيعــــا   الثالثــــة وتعــــر  نطقــــةدامل يف وجــــودهم وأســــباب ودورهــــم
 مــن ســراحهم وأطلــق ديونغــود الســيد مقــر يف ســاعات أربــع ملــدة واحتجــزوا". بالســواطري وهــددوا
 .الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة تدخل خالل

 وإىل د"ختريبيــة حركــة" إىل تشــري ديونغــود الســيد اعتقــال إىل تارخيهــا يرجــع الــي الرمسيــة املراســالت (ب )
 .وميليشيات  ديونغو السيد جانب من" التمرد" وتنظيم" املدين العصيان على التحريض"

عليـ  حفاظـا  علـى  القـبض ألقـي ديونغـو السـيد أن إىل الوطنيـة اجلمعيـة قدمتها الي الصيغة تشري  (ج )
ـــة مـــن  لســـالمت  ـــة قـــد يرتكبهـــا أفـــراد أعمـــال حـــدو  أياخلاصـــةد وذلـــك للحيلول  احلـــرس انتقامي

 .اجلمهوري
ــــة رئــــيس يؤكــــد (د ) ــــغ أنــــ  الوطنيــــة اجلمعي  إىل اللجــــوء إىل أدت الــــي باملخالفــــات العامــــة اجلمعيــــة أبل

 وحصــانت  للــدفاع ديونغــو الســيد حقــوق تأييــد بضــمان العــام املــدعي وأبلــغ املعجلــةد اإلجــراءات
 .املعجل اإلجراء وراء احملددة الظروف السلطات تبلغ ومل. الربملانية

 
 ديونغو السيد تعذيب 
 العســكري تشاتشــي خمــيم يف حزبــ  ومؤيــدو ديونغــو الســيد احتجــز الشــكوىد أصــحاب ذكــره ملــا وفقــا -

أجـرب علـى تنـاول . العامـة النيابـة إىل نقلـ  وقبـل اعتقالـ  بعـد العسـكرية االسـتخبارات أجهـزة مباين ويف
 بقضــبان ضــرب البنــادقد بأعقــاب مت ضــرب . معروفــة  ــري مــادة مــع حقــنهم مت. القنّــب أيضــا  و  الشــراب
ـــة  بأســـالك خطـــرية جبـــروح أصـــيب الكربيتيـــكد حبـــامض أحـــرق بالســـتيكيد أنبـــوب يف حماطـــة حديدي
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 العسـكرية احملـاكم إىل شـكوى ديونغـو السـيد قـدم د2271 فرباير/  شبا  21 ويف. وقضبان معدنية
 .جتاهلها مت الي األعمال هذه بشأن

 الوطنيـة اجلمعيـة رئـيس ذكـر وقـد. واالحتجـاز التعـذيب ادعـاءات على ردا   معلومات يتم تقدم أي مل -
 االســـتخبارات وحـــدة ألن الـــوطيند العـــام املـــدعي مكتـــب إىل ديونغـــو الســـيد نقـــل طلـــب أنـــ  ببســـاطة

 االدعـاءات هـذه العليـا احملكمـة تذكر ومل. الربملان يف لعضو لالحتجاز مناسبا   مكانا   ليست العسكرية
 أخــذوا للمحاكمــةد التقطــت الــي والصــور حملامييــ  وفقــا   ديونغــود الســيد أن مــن الــر م علــى قرارهــاد يف

 .موصوال  بسائل حقن الوريد املستشفى سرير يف االستماع جلسات إىل قسرا
 

 ديونغو السيد محاكمة عدالة 
 حماكمــة يف بــاحلق املتعلقــة الضــمانات مــن األدىن احلــد يالحــ  مل الشــكوىد أصــحاب ذكــره ملــا وفقــا   -

 معاملتــ  ســوء بســبب داحملكمــة أمــام املثــول أو دفاعــ  إعــداد علــى قــادرا   يكــن مل ديونغــو الســيد: عادلــة
 شــــاهد أيبــــ احملكمــــة تســــمع مل احملاكمــــة؛ قبــــل احملــــامني إىل الوصــــول مــــن يــــتمكن مل االحتجــــاز؛ يف

 مبـا اإلجرائيـة املخالفـات مـن العديـد ارتكبـت االدعـاء؛ شـهود يف يشـكك أن للدفاع ميكن ال للدفاع؛
 سـبيل هنـاك يكـن مل علنيـة؛ جلسـة أن يـتم تالوتـ  يف قبـل الـوطين التلفزيـون علـى احلكـم ب  ذلك يف

 هـذا ضـد الدسـتوري طعن  قبول مسببد قرار أي دون احملكمةد رفضت إدانت د يف للطعن لالنتصاف
 الغياب؛

 احملاكمة؛ إجراءات أثناء حمامي  بدعم فعال   حظي قد ديونغو السيد أن الوطنية اجلمعية رئيس أكد -
 السـيد نسـخة يقـدم ومل اسـتنتاجاياد يؤيد دليل أي العليا احملكمة عن الصادر املنطقي القرار يقدم ومل -

 ومؤيديـ  ديونغو السيد قدمها الي النس  بني الصارخة التناقضات من الر م على لألحدا د ديونغو
 األمــين الســياق اعتبارهــا يف احملكمــة تأخــذ مل أخــرى؛ ناحيــة مــن واملــدعني العــام واملــدعي ناحيــةد مــن

 منــذ هلــا تعــر  أنــ  ديونغــو الســيد ذكــر الــي والتهديــدات القمــع خلفيــة وال آنــذاكد الســائد السياســي
 اجلمهوري؛ احلرس جنود من سيما وال طويلد وقت

. ديونغـو السـيد لـدى علـيهم القبض ألقي الذين عشر اخلمسة احلزب أعضاء العادية احملكمة اعتقلت -
 بالســجن أحكــام آخــرين حبــق ســبعة وأصــدرت د2271 يونيــو/  حزيــران 3 يف مــنهم مثانيــة تربئــة ومت

 وخالفـــا  . النطـــاق واســعة خمففـــة ظـــروف مــع االعتـــداءد والضـــربد االختطــافد بســـبب أشـــهر 1 ملــدة
 الــي واألدلــة الــدفاع حمــامو أثارهــا الــي األســباب إىل بوضــوح احملكمــة قــرار أشــار العليــاد احملكمــة لقــرار

 .حكمها إىل التوصل يف احملكمة استخدمتها
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  االحتجاز ظرو 
 الطبيـة الرعايـة ديونغـو السـيد يعـط مل املتكـررةد الطلبـات مـن الر م على أن  الشكوى أصحاب يدعي -

 الصـحية ونظـرا  ملشـاكل  اعتقالـ د أثنـاء هلـا تعـر  الـي املعاملة سوء أعقاب يف احتجازهد أثناء املناسبة
ـــة؛  إىل ديونغـــو الســـيد ونقـــل الشـــكوى؛ ألصـــاحب وفقـــا   الســـجند يف صـــحت  تـــدهورت بالتـــايل املزمن

 الشــرطةد ولــيس الرئاســيد احلــرس إشــراف حتــت ولكــن د2271 أ ســطس/  آب 78 يف املستشــفى
 خاصـةد عيـادة يف قصـرية إقامـة وبعـد ديونغـو؛ السـيد سـالمة بشأن خماوف أثار قانوين  ري إجراء وهو
 الالزمة؛ الرعاية على احلصول دون أ سطس/  آب 37 يف السجن إىل قسرا   أعيد

 العــدل بــوزير اتصــل أنــ  د2271 مــارس/  آذار 32 املؤرخــة رســالت  يف الوطنيــة اجلمعيــة رئــيس وذكــر -
 األوقــات مجيــع يف الزيــارة حقــوق وعلــى املناســبد الطــيب العــالج علــى ديونغــو الســيد حصــول لضــمان

 أ سطس؛/  آب أحدا  عن معلومات أية تقدم ومل السجن؛ يف وجوده أثناء
 

 الســيد إدانــة إليهــا تســتند الــي بالوقــائع يتعلــق فيمــا أعــاله واالختالفــات املــذكورة التناقضــات إىل وبــالنظر
ـــة رئـــيس وألن ديونغـــود ـــة اجلمعي ـــاين كـــانون 22 املؤرخـــة رســـالت  يف اقـــرتح الوطني ـــاير/  الث  االتصـــال 2271 ين

املنظمــة الــي يعتــرب اســتقالهلا " الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة يف االســتقرار لتحقيــق املتحــدة األمــم منظمــة ببعثــة
 حقيقيةد احلقائق أن من التحقق أجل من د"خارج الشك

 

 يف االســـتقرار لتحقيـــق املتحـــدة األمـــم منظمـــة بعثـــة نشـــريا الـــي التاليـــة االســـتنتاجات اعتبـــاره يف يضـــع وإذ
 حقـوق انتهاكـات بشـأن اإلنسـان حلقـوق املتحـدة األمـم فريـق تقريـر يف سيما وال الدميقراطيةد الكونغو مجهورية
 :2276 ديسمرب/  األول كانون 79 أحدا  سياق يف املرتكبة اإلنسان
 علـى عضـوا   76 اجلمهـوري احلـرس من جنود اعتقل كينشاساد يف ديسمربد/  األول كانون 79 يف" -

 الـــوطين الربملـــان وعضـــو رئيســـهم فـــيهم مبـــن د(MLP)اللومامبيـــة التقدميـــة  احلركـــة أعضـــاء مـــن األقـــل
 جنــود مــن ثالثــة احتجــازه قيامــ  بســبب القــبض عليــ  ألقــي ديونغــو الســيد أن ويــدعى. ديونغــو فرانــك
 األمــم منظمــة بعثــة تــدخل وبعــد. وضــرهبم واحتجــازهم منزلــ  دخــول حــاولوا الــذين اجلمهــوري احلــرس

 معـــ  واملتعـــاطفون ديونغـــو فرانـــك أطلـــق الدميقراطيـــةد الكونغـــو مجهوريـــة يف االســـتقرار لتحقيـــق املتحـــدة
 الكونغــــو مجهوريــــة يف االســــتقرار لتحقيــــق املتحــــدة األمــــم منظمــــة بعثــــة مغــــادرة وبعــــد. الثالثــــة اجلنــــود

 75 و عليـ  القبض وألقوا ديونغو السيد مسكن اجلمهوري احلرس جنود من عدد هاجم الدميقراطيةد
 .ب  الضرر مقره وإحلاق هنب قبل اللومامبية التقدميةد احلركة أفراد من
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 حيــ  العســكريد تشاتشــي خمــيم إىل حزبــ  وأعضــاء ديونغــو الســيد أرســل علــيهمد القــبض إلقــاء بعــد -
 فرانــك احتجــز وقــد. ماكــاال ســجن إىل نقلــوا مث. اجلمهــوري احلــرس جنــود يــد علــى للتعــذيب تعرضــوا
ومهينـــةد  و ـــري إنســـانية قاســـية ملعاملـــة تعـــر  حيـــ  العســـكرية االســـتخبارات أجهـــزة مقـــر يف ديونغـــو
 ســجن إىل وأخــريا العــامد املــدعي مكتــب إىل مث اجلنائيــةد الشــرطة إىل الليلــة نفــس يف نقلــ  قبــل وذلــك
 ". ماكاال

 الكونغوليــــة الســــلطات قامــــت ديســــمربد/  األول كــــانون 22 و 79 أحــــدا  وبعــــد وأثنــــاءد وقبــــلد -
 يف احتجاجــاتد يف املشــاركة أو بــالتخطيط قيــامهم يف يشــتب  أشــخاص واحتجــاز مجاعيــة باعتقــاالت

 يــربره مــا الــذي فرضــت  الســلطات االحتجاجــات علــى التــام ومل يكــن للحظــر. مظــاهرة أي ملنــع حماولــة
 26 و 25 املــادتني مــع يتعـار  أنــ  كمـا والنظــامد القـانون علــى باحلفـا  يتعلــق فيمـا متناســب و ـري
 االســتخدام اإلنســان حلقــوق الدوليــة املفوضــية تقريــر أدان كمــا. الــدويل القــانون وكــذلك الدســتور مــن
ـــدابري للقـــوة املتناســـب  ـــري ـــة والت ـــي القمعي  مـــن واإلفـــالت الســـلمينيد املتظـــاهرين ضـــد اســـتخدمت ال

 مـــن الــر م علــى" بأنـــ  املفوضــية تقريــر ويؤكـــد. أفعــاهلم بســبب األمـــن قــوات بــ  تتمتـــع الــذي العقــاب
 حقـــوق جمللـــس اخلاصـــة اإلجـــراءات ذلـــك يف مبـــا والدوليـــةد الوطنيـــة املنظمـــات وجهتهـــا الـــي النـــداءات
 للنشـــا  مالءمـــة أكثـــر بيئـــة لتهيئـــة خطــوات أي الســـلطات تتخـــذ مل املتحـــدةد لألمـــم التـــابع اإلنســان
 ".السلمي السياسي

 

 وأصـحاب األ لبيـة أبرمت  الذي 2276 ديسمرب/  األول كانون 37 اتفاق أن أخريا   اعتباره يف يضع وإذ
 احلالــة لتحســني تــدابري تنفيــذ علــى يــن  األزمــةد مــن خمــرج إلجيــاد حماولــة يف املعارضــوند السياســيون املصــلحة

 يف الدميقراطيـــةد الكونغـــو مجهوريـــة وفـــد وقـــد رأى السياســـيني؛ الســـجناء مجيـــع حتريـــر طريـــق عـــن أي السياســـيةد
 اإلطــار هــذا يف تســويتها ميكــن ديونغــو الســيد حالــة أن د2271 ينــاير/  الثــاين كــانون يف عقــدها الــي جلســت 
 يف اةن حـىت ديونغـو السـيد اسـم يظهـر ومل حريتـ ؛ واستعادة التساهل من قدر على احلصول من متكن  بطريقة
 هذهد السياسي التوتر حدة ختفي  تدابري من املتضررين السياسيني السجناء قائمة
 

 والسـابقني احلـاليني الربملـان بأعضـاء املتعلقـة 34 الــــ القضايا بشأن املشرتكة املخاوف خطورة إىل يشري وإذ
 املتعلقــة تلــك ســيما وال طويلــةد فــرتة منــذ اللجنــة علــى معروضــة كانــت والــي الدميقراطيــةد الكونغــو مجهوريــة مـن

 األ لبيـــة احلكومـــةد سياســـة للدولـــةد الـــرئيس موقـــ  يتحـــدثون ضـــد الـــذين للربملـــانيني التعبـــري حريـــة بانتهاكـــات
 خمتل  فيها جرت الي الظروف إىل وبالنظر عادلةد إجراءات وجود وعدم العدالةد بنظام التالعب الرئاسيةد
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 الـــي املتكـــررة اهلجمـــات عـــن فضـــال   االنتصـــافد ســـبل و يـــاب الربملـــانيوند هـــؤالء فيهـــا شـــارك الـــي احملاكمـــات
 باسـتخدام العـام املـدعي قبـل مـن املاضي يف عديدة مناسبات يف متت كان والي الربملانيةد احلصانة على جرت
 عادلد  ري متسارع إجراء
 

 املختصة؛ السلطات إىل املرسلة والرسائل املقدمة املعلومات على الوطنية اجلمعية رئيس يشكر .7
 وبالســياق الطــرفنيد مــن الــواردة باملعلومــات يتعلــق فيمــا موثوقــة الشــكوى أصــحاب ادعــاءات أن يــرى .2

 العــدل حمكمــة حكــم شــيء يف ال أنــ  اخلصــوص وجــ  علــى ويالحــ  األحــدا ؛ فيــ  كشــفت الــذي
 فعالد وبدال  مـن ذلـكد يبـدو حد  ما حتديد حاولت احملكمة أن يشري إىل ديونغو السيد على العليا
 عــن إمــا ذلــك مــن التحقــق حيــاول ومل العــامد املــدعي قــدمها الــي األحــدا  نســخة علــى فقــط ركــز أنــ 

 الســيد أن تثبــت بأدلــة يستشــهد ال احملكمــة قــرار أن بقلــق أيضــا   ويالحــ  تربئــةد أو جتــرم أدلــة طريــق
 القــرار مــن النقــيض علــى ديســمربد/  األول كــانون 79 حــواد  عــن شخصــيا   مســؤوال   كــان ديونغــو
 الذين اعتقلوا مع د وأبرأت معظمهم؛ احلزب حاكمت ناشطي الي احملكمة عن الصادر

 معارضـــت  عـــن اإلعـــراب مواصـــلة حملاولتـــ  عليـــ  وحكـــم الســـيد أنـــ  قـــد القـــي القـــبض علـــى مـــن خيشـــى .3
حيـ  أنـ  مل  املعارضـة؛ نظمتهـا الـي لالحتجاجـات حـد وضـع أجـل ومن الدولةد رئيس والية لتمديد

 العادلــةد مــن قبــل واحملاكمــة الســلمي والتجمــع التعبــري حلريــة األساســية احلقــوق يــتم مراعــاة وال محايــة 
 الدميقراطية؛ الكونغو مجهورية يف والتشريعية والقضائية التنفيذية طاتالسل

 حيـ  يبـدو أن وُصـدمد وعـّذبد العسـكريد احلبس يف ظل احلايل الربملان أعضاء أحد أن جزع  يثري .4
 مناسب؛ إجراء أي تتخذ مل السلطات

 الراميــة التــدابري تنفيــذ إطــار يف ممكــند وقــت أســرع يف ديونغــو الســيد عــن اإلفــراج إىل الســلطات يــدعو .5
/  األول كــــانون 37 املــــؤرخ االتفــــاق يف عليــــ  املنصــــوص النحــــو علــــى السياســــية احلالــــة حتســــني إىل

 السياســـيني؛ الســـجناء قائمـــة يف إلدراجـــ  الشـــرو  مجيـــع يلـــيب ديونغـــو الســـيد ألن د2276 ديســـمرب
 بشـــأن العســـكرية احملـــاكم إىل ديونغـــو الســـيد قـــدمها الـــي الشـــكوى معاجلـــة ضـــمان علـــى أيضـــا   وحيثهـــا
 ومستقلة؛ ونزيهة شفافة وبطريقة إبطاء دون ل  تعر  الذي اإليذاء

 احلقـــوق بـــأن لـــديها واجـــب والتـــزام بضـــمان احـــرتام الربملانيـــةد الســـلطات ســـيما وال الســـلطاتد يـــذكر .6
 هــذه أداء علــى الوطنيــة اجلمعيــة وحيــ ّ  السياســيةد انتمــاءايم كانــت أيــا   الربملــانينيد جلميــع األساســية

 للخطـرد معرضـة بأكملهـا الربملـان مؤسسـة واسـتقالل نزاهـة أن على مشددا   مستقبال ؛ بالكامل املهمة
 السياســــي احلــــوار يكــــون ال عنــــدما ســــيما ال وتكرارهــــاد احلــــاالت هــــذه مثــــل حبــــدو  تســــم  عنــــدما
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 مــن واخلــروج يف أمــال   ســوى املتــوتر السياســي الســياق هــذا مثــل يف املعارضــة دور حيــرتم الــذي الشــامل
 شعب الكونغو؛ على بالنفع ستعود الي األزمة

 طــرف وأي الشـكوىد أصــحاب الربملانيـةد السـلطات إىل القــرار هـذا ينقـل أن العــام األمـني إىل يطلـب .1
 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 

 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضية هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب .8
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 فنزويال
 

VEN13 - بالنكو ريتشارد VEN48 - (السيدة)فيرمين  يانيت 
VEN16 - بورخيس خوليو VEN49 - (السيدة) فيغيرا دينورا 
VEN19 - (السيدة) براشو نورا VEN50 - فلوريس وينستون 
VEN24 - (السيدة) غواروال نيرما VEN51 - غونزاليس عمر 
VEN25 - يغرزا خوليو VEN52 - غونزاليس ستالين 
VEN26 - غوزامانا روميل VEN53 - خويدو خوان 
VEN27 - مانتيال روزميت VEN54 - غوانيبا توماس 
VEN28 - بريتو إنزو VEN55 - غويرا خوسيه 
VEN29 - سوجو جيلبرتو VEN56 - ،جيفارا فريد 
VEN30 - كارو جيلبر VEN57 - غوزمان رافائيل 
VEN31 - فلوريدو لويس VEN58 - (السيدة)هرنانديز . ج ماريا 
VEN32 - غونزاليس يودورو VEN59 - مارون بييرو 
VEN33 - ميالن خورخي VEN60 - ميجيا. أ خوان 
VEN34 - أرماس أرماندو VEN61 - مونتويا خوليو 
VEN35 - غرازيا د، أميريكو VEN62 - أوليفارز. م خوسيه 
VEN36 - باديال لويس VEN63 - باباروني كارلوس 
VEN37 - ريجنولت خوسيه VEN64 - بيزارو ميغيل 
VEN38 - (السيدة) فرنانديز دينيس VEN65 - ،ألوب راموس هنر 
VEN39 - (السيدة) لوزانو اوليفيا VEN66 - ريكيسنس خوان 
VEN40 - (السيدة) سولورزانو ديلسا VEN67 – ،روندون. لويس إ 
VEN41 - الكاال روبرت VEN68 - (السيدة) سواريز بوليفيا 
VEN42 - (السيدة)أريالنو  غابي VEN69 - فاليرو كارلوس 
VEN43 - باستاردو كارلوس VEN70- (السيدة) فاليرو ميالجرو 
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VEN44 - (السيدة)باريوس  ماريالبيرت VEN71 - فيرر جيرمان 
VEN45 - (السيدة)بيليساريو  أميليا VEN72 - (السيدة) ديليا أدريانا 
VEN46 - بوزو ماركو VEN73 - ليبا لويس 
VEN47 - بريتو خوسيه  

 
 107 دورته في اآلراء بتوافق الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار

 6(1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)
 

 الدويلد الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس إن
 

 والـــي د32-24 و 79 و 76 و VEN13 امللفـــات أمســـاء حتـــت القائمـــة القضـــايا إىل وباإلشـــارة
 واملائــدة الســابقةد املعارضــة حتــال  مــن أعضــاء علــى تــؤثر الــي اإلنســان حقــوق بانتهاكــات باالدعــاءات تتعلــق

 أعقــاب يف الوطنيــة اجلمعيــة يف املقاعــد أ لبيــة علــى حصــلت الــي د(MUD)الدميقراطيــة  للوحــدة املســتديرة
 د2275 ديسمرب/  األول كانون 6 الي جرت يف الربملانية االنتخابات

 

 اللجنـة فيهـا نظـرت د13 إىل VEN33 امسـاء امللفـات مـن حتت جديدة قضايا علي  معروضا   وكان
ـــاإلجراء عمـــال   للربملـــانيني اإلنســـان حبقـــوق املعنيـــة  مـــن األول امللحـــق) ومعاجلتهـــا الشـــكاوى يف للنظـــر املـــنق  ب
 د(املنقحة واملمارسات القواعد

 

 املسـتديرة املائـدة إىل املنتمـون والربملـانيون الشـكوى صاحب بانتظام قدمها الي املعلومات إىل وبالنظر
 أكتـوبر/  األول تشـرين 74 يف اللجنـة عقـديا الـي االسـتماع جلسـة وخالل د(MUD)الدميقراطية  للوحدة
 د2271

 

 :احلالة هذه يف نواحي القلق بشأن املل  يف التالية املعلومات إىل وبالنظر
 
 
 
 

 

                                                           
 .أبدى عضو فنزويلي من احلزب احلاكم حتفظات بشأن القرار  6
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 المظاهرات أثناء وأنصار الحكومة القانون إنفاذ ضباط قبل من البرلمانيين على الهجمات
 ودسـتور الدميقراطيـة عـن دفاعـا   نُظمـت الـي السـلمية املظاهرات خلفية على الشكوىد لصاحب وفقا   -

 هلجـوم همأمسـاؤ التاليـة الربملـانيون  املعارضـة أعضـاء تعـر  د2271 مـارس/  آذار 28 اجلمهورية منـذ
 :القانون إنفاذ موظفي أو/  و احلكومة مؤيدي من

o ريتشـــارد بيليســـاريود أميليـــا باســـتاردود كـــارلوس بـــاريوسد ماريـــالبريت أريالنـــود  ـــايب الكـــاالد روبـــرت 
 ونســــتون فيغــــرياد دينــــورا فريمــــنيد يانيــــت بريتــــود خوســــي  بــــورخيسد خوليــــو بــــوزود مــــاركوس بالنكــــود
 ســـتالني  ـــونزاليسد عمـــر لوزانـــود أوليفيـــا  ـــويراد خوســـي  خويـــدود خـــوان فلوريـــدود لـــويس فلـــوريسد

 هرنانـديزد. غ ماريـا  وزمـاند رافائيل  يفاراد فريدي  وانيباد توماس  راتسياد دي أمريكو  ونزاليسد
 كــــارلوس أوليفــــارزد. م خوســــي  مونتويــــاد خوليــــو مــــيالند خــــورخي ميجيــــاد. أ خــــوان مــــاروند بيــــريو

 ديلســـــا رونـــــدوند. إي لـــــويس ريكيســـــنسد خـــــوان ألـــــوبد رامـــــوس هنـــــري بيـــــزارود ميغيـــــل بابـــــارويند
 فالريود ميالجرو فالريود كارلوس سواريزد بوليفيا سولورزانود

 

ـــــب أصـــــدر د2271 أ ســـــطس/  آب ويف - اإلنســـــان  حلقـــــوق الســـــامي املتحـــــدة األمـــــم مفـــــو  مكت
(OHCHR)يف االحتجاجــات ســياق يف اإلنســان حقــوق وجتــاوزات انتهاكــات" بعنــوان تقريــرا   د 

ــــائج وتشــــري". 2271 يوليــــو/  متــــوز 37 إىل أبريــــل/  نيســــان 7 مــــن البوليفاريــــة فنــــزويال مجهوريــــة  نت
 بـــــدء منـــــذ األمهيـــــة املتزايـــــدة اإلنســـــان حقـــــوق حالـــــة إىل اإلنســـــان حلقـــــوق الســـــامية املفوضـــــة مكتـــــب

 وزيــادة الــوطين األمــن قــوات جانــب مــن السياســية املعارضــة قمــع مســتويات تزايــد مــع االحتجاجــاتد
 وثـق وقـد. مـادورو الـرئيس حلكومـة معارضون أهنم على إليهم ينظر الذين األشخاص واضطهاد وصم
 مـن احلـد هبدف الوطنيةد السلطات ارتكبتها اإلنسان حلقوق النطاق واسعة انتهاكات املفوضية تقرير
 نطـــاق الـــي انتشـــرت علـــى املظـــاهرات خلفيـــة علـــى للحكومـــةد املناهضـــة االحتجاجـــات مـــن نـــوع أي

 واالحتجـــاج املفرطـــة القـــوة منهجـــي بشـــكل تســـتخدم األمـــن قـــوات أن إىل املفوضـــية وخلصـــت. البلـــد
 التعـذيبد حـد إىل احلـاالت بعـض يف تصـل الـي املعاملـةد سوء أمنا  ووثقت احملتجنيد حبق التعسفي

 فيمــا السـلطات لـدى احملتجــزين لألشـخاص الواجبـة احملاكمــة حلقـوق اجلسـيمة االنتهاكــات عـن فضـال  
 األمـــن قـــوات أن إىل والشـــهود الضـــحايا مـــن ومتســـقة موثوقـــة روايـــات وتشـــري. باالحتجاجـــات يتعلـــق

ـــــردع املفرطـــــة القـــــوة منهجـــــي بشـــــكل اســـــتخدمت ـــــارة املعارضـــــةد ســـــحق املظـــــاهراتد ل . اخلـــــوف وإث
 القــوات مــن جــزءا   يشــكل الــذي البوليفــاريد الــوطين واحلــرس البوليفاريــة الوطنيــة الشــرطة واســتخدمت

 أثنـاء البالسـتيكيةد والكريـات امليـاه مـدافع مثـل فتكـاد األقل واألسلحة للدموع املسيل الغاز املسلحةد
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 بالضـرورة املتعلقة الدولية القانونية للمبادئ انتهاك يف تدرجييد حنو على إنذارد سابق دون املظاهرات
 ضـرر إحـدا  إىل يـدف بطريقـة منتظمـةد بصـورة فتكا األقل األسلحة أيضا   واستخدمت. والتناسب

 علــــى مباشــــرة للــــدموع املســــيل الغــــاز قنابــــل األمــــن قــــوات أطلقــــت املثــــالد ســــبيل علــــى. لــــ  مــــربر ال
 حقــــوق مفوضــــية وثقــــت كمــــا. ضــــررا   أكثــــر املعدلــــة جلعلهــــا والــــذخرية القصــــري املــــدى يف املتظــــاهرين

 حــواد  الســلطات أدانــت مــا ونــادرا  . املتظــاهرين ضــد املميتــة للقــوة األمــن قــوات اســتخدام اإلنســان
 هــذه مثــل عــن مســؤولة األمــن قــوات تكــون أن رفضــت احلــاالت معظــم ويف للقــوةد املفــر  االســتخدام
 ".نإرهابيو " بأهنم مرارا   املتظاهرين ووصفت احلواد د

 

 البرلمان في مقاعدهم شغل من البرلمانيون منع 
 مـن عـدد بتعليـق العليـا احملكمـة يف االنتخابيـة الـدائرة أمرت د2275 ديسمرب/  األول كانون 32 يف -

 باالدعـــاءات احلكـــم ويتعلـــق. أمازونـــاس مقاطعـــة االنتخـــايب اجمللـــس عـــن أحكـــام البال ـــات الصـــادرة
 مـــن ومجـــيعهم)  وزامانـــا والســـيد يغـــرزاد الســـيد  ـــواروالد الســـيدة بانتخـــاب املتعلـــق باالحتيـــال املتعلقـــة
 تــاديو ميغيــل والســيد د((MUD)الدميقراطيــة  للوحــدة املســتديرة واملائــدة الســابقةد املعارضــة حتــال 

 قــررت د2276 ينــاير/  الثــاين كــانون 5 ويف(. PSUV فنــزويال يف املتحــد االشــرتاكي مــن احلــزب)
 أمازونــاس مقاطعــة نــواب وأن يــربرهد مــا لــ  لــيس أنــ  إىل بــالنظر احلكــمد هــذا جتاهــل الوطنيــة اجلمعيــة
 فنـزويال يف املتحـد االشرتاكي من احلزب) تاديو السيد أن من الر م على مقاعدهمد يشغلوا أن ينبغي

PSUV )احملكمــــة قضــــت د2276 ينــــاير/  الثــــاين كــــانون 77 ويف. احملكمــــة أمــــر احــــرتام اختــــار 
 علقـــت الـــذين الربملـــان أعضـــاء طاملـــا أن بـــاطال   ســـيكون الوطنيـــة اجلمعيـــة تتخـــذه قـــرار أي بـــأن العليـــاد
الدميقراطيـة  للوحـدة املسـتديرة للمائـدة االئـتالف أحزاب وقررت. مقاعدهم بقوا يف عضويتهم احملكمة

 ينــاير/  الثــاين كــانون 73 يف ولكــن احملكمــةد حلكــم حتــد   يف التشــريع مواصــلة البدايــة يف الربملــاند يف
 ويتوقعـــون الربملـــاند يف وضـــعهم يفقـــدوا أن دون" الربملـــان مغـــادرة املوقوفـــون األعضـــاء طلـــب د2276
 يف قــرروا لكـنهم الوطنيـةد اجلمعيـة إىل ذلـك بعـد عــادوا مث ؛"مقاعـدهم اسـتئناف مالءمـة أكثـر شـروطا  
 املعروضــة القضــية يف تقــدم يــتم إحــراز أي مل أنــ  يبــدو أعماهلــا؛ مــن املؤقــت االنســحاب الحــق وقــت
 .الربملانيني تعليق أصل هي الي الغش بادعاءات يتعلق فيما العليا احملكمة على
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 السياسية الدوافع ذات اإلجراءات أو/  و للبرلمانيين التعسفي االعتقال 
 اعتقلـــوا د(SEBIN)البوليفـــاري  االســـتخبارات جهـــاز مـــن ضـــابطني أن الشـــكوى صـــاحب يـــذكر -

 يونيـــو/  حزيـــران ويف. 2271 ينـــاير/  الثـــاين كـــانون 77 يف تعســـيفا   واحتجـــزوه كـــارو جيلـــرب الســـيد
 ألجـل باحتجـازه أمـرت عسـكرية حمكمـة أمـام الدسـتورد مع تناقض يف كارود السيد عر  د2271

ـــة يف توكويتـــو ســـجن يف مســـمى  ـــري ـــتهم. كـــارابوبو والي  اخليانـــة هـــي كـــارو الســـيد ضـــد املوجهـــة وال
 ال كـارو السـيد فـ ن الشـكوىد صـاحب ذكـره ملـا ووفقـا  . املسلحة للقوات تابعة سلع على واالستيالء

 حقـوق ومنظمـات وحمـاموه أسـرت  أفراد أثار وقد. كبريا  من وزن   جزءا   وفقد الغذاء من يكفي ما يتلقى
 دون عزلـةد يف حيتجـز كـارو السـيد إن يقـال ذلـكد علـى وعـالوة. السلطات مع املسألة هذه اإلنسان
. الســجون مـوظفي مــع الفعلـي االتصــال إمكانيـة دون وحــىت احملتجـزيند مــن  ـريه أو بأطفالــ  االتصـال

 مــن مــرارا   حمــاموه طلــب وقــد. الطبيعــي وال يصــل إليــ  الضــوء دين بثالثــة أمتــارمــرت  وتبلــغ أبعــاد زنزانتــ 
 كـــارو الســـيد وبـــدأ. جـــدوى دون ولكـــن تكـــون فيـــ  حقوقـــ  حمرتمـــةد احتجـــاز مركـــز إىل نقلـــ  القاضـــي
 .دعوات  جتاهل مت إذا معا   شفتي  خبياطة وهدد 2271 سبتمرب 77 يف الطعام عن إضرابا  

 انتخابـات يف الربملـان يف منـاوبني كأعضـاء املنتخبـني سـوجو والسـيد بريتود السيد مانتيالد السيد ُحرم -
 القانونيـة بـاإلجراءات يتعلـق فيمـا د2274 عـام يف حـريتهم مـن د2275 ديسـمرب/  األول كانون 6

 يف ســـوجو والســـيد مـــانتيال الســـيد ســـراح وأطلـــق الشـــكوى؛ لصـــاحب وفقـــا   سياســـية ألســـباب اجلاريـــة
 أن بيــدَ  ضــدهم؛ القانونيــة القضــية وتســتمر ؛2276 ديســمرب/  األول وكــانون نــوفمرب/  الثــاين تشــرين
 .االعتقال رهن زال ما بريتو السيد

 النائــــب احتجــــاز املناســــب مــــن أن العليــــا العــــدل حمكمــــة أعلنــــت د2271 أ ســــطس/  آب 71 يف -
 خلصــت أن وبعــد النطــاقد واســعة ابتــزاز حلقــة يف بـالتور  ايامــات أســاس علــى فرييــر جريمــان السـيد

 السـيد وكـان". دائمـة جرميـة" بارتكـاب تتعلق الي" التلبس" من حاالت واحدة كانت القضية أن إىل
 العـام املـدعي زوج وهـو دPSUV فنـزويال يف املتحد االشرتاكي احلزب يف أصال عضوا فريير جريمان
ـــذي ديـــاز الســـابق ـــ  أطـــاح ال  عـــن أعـــرب أن بعـــد د2271 أ ســـطس/  آب يف التأسيســـي اجمللـــس ب

 حصـــانة التأسيســـية اجلمعيـــة رفعـــت د2271 أ ســـطس/  آب 78 ويف. للحكومـــة خطـــرية انتقـــادات
 .اليوم نفس يف كولومبيا إىل وزوجت  فريير السيد وفر .فريير السيد
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 يتعلاااق فيماااا األخااارى وغيااار ذلاااك مااان أشاااكال الترهياااب السااافر لجاااوازات العشاااوائية المصاااادرة 
 الدولي البرلماني بالعمل

 ينـــاير/  الثــاين كــانون يف) فلوريــدو الســيد هويــة بطاقـــات أو/  و ســفر جــوازات اهلجــرة موظفــو ألغــى -
/  يف آذار)  ــونزاليس الســيد د(2271 فربايــر/  يف شــبا ) دافــيال الســيد د(2271 فربايــر/  وشــبا 
 إىل عـــــادوا إمــــا ألهنــــم د(2271 يوليـــــو/  يف متــــوز)  راتســــيا دي أمريكـــــو والســــيد د(2271 مــــارس
 موظفـو هلـم وقـال اخلـارج؛ يف الربملـاين بالعمـل يتصـل فيمـا فنزويال مغادرة وشك على كانوا أو فنزويال
 ويف. املــذكورة الوثــائق ســرقة عــن أبلغــت رمسيــة شــكوى بســبب ألغيــت قــد ســفرهم جــوازات إن اهلجــرة
 جــوازات ســرقة بشــأن رمسيــة شــكوى أي تقــدم مل أنــ  الشــكوى صــاحب يؤكــد األربــعد احلــاالت مجيــع

 بــل القــانوند يف هلــا أســاس وال تعســفية تــدابري الربملــانينيد هــي ضــد املتخــذة التــدابري أن ويــرى. الســفر
 عـن للتعبـري الدوليـة احملافـل يف املشـاركة يف ير بـون الـذين الربملـانيني وإسـكات مضايقة إىل فقط يدف

.فنزويال يف السياسية للحالة انتقادهم
 دكـــا مـــن عنـــدما كانـــت عائـــدة ســـولورزانود ديلســـا الســـيدة اعتقلـــت د2271 أبريـــل/  نيســـان 6 ويف  -

ــــ  اجلمعيـــة إىل الفنزويلـــي الوفـــد رئيســـة كانـــت حيـــ   بطريقـــة الـــدويلد الربملـــاين لالحتـــاد 736العامـــة الـ
 جهــاز بــأوامر اإليــرادات الوطنيــة وإدارة واجلمــارك املســلحة القــوات ضــبا  جانــب مــن وخميفــة مســيئة

 32 ملـــدة كرهـــائن ســـولورزانو الســـيدة الضـــبا  واحتجـــزت. (SEBIN)البوليفـــاري  االســـتخبارات
 االحتــاد إىل جلــأت أخربيــاد كمــا ألهنــاد اخللــويد هاتفهــا بســلب وهــددت هبــا لقــتومح تقريبــا د دقيقــة

 بالــدخولد لــك مســ أ ال أنــا القادمــة املــرة يف. "هنــاك تبقــى أن جيــب كــان: "هلــا قــالوا. الــدويل الربملــاين
 ..."لك  حيد  أن ميكن ما تعرفني ال أنت نفسكد ورعاية

ـــ/ متـــوز  75يف  - د وصـــل النـــواب خـــورخي مـــيالن وريتشـــارد بالنكـــو إىل مطـــار ســـيمون 2271 ويولي
ســـيمي مطـــار وبينمـــا كـــان نائـــب مـــيالن يســـجل دخولـــ  إىل الـــبالدد حـــاول وكـــالء . بوليفـــار الـــدويل

ملــايند اقتــادوه إىل  رفــة قــام فيهــا رب مركــزه كمعتمــدا  علــى وعنــدما رفــض تســليم د . ســحب جــواز ســفره
إبطـال جـواز سـفرهد وأخـذ حجـزهد و  دضـرب قـاموا بئـد هنريبسـون هرييـراد الرا بتوجيـ  مـنمخسة ضـبا د 

وكـان النائـب بالنكـود مـن . حمـو املعلومـات الـي حتتـوي عليهـاو د مـا يتضـمن  هاتف  اخللوي السـتعرا 
( SEBIN)البوليفـاري  االسـتخبارات جهـازبعمـالء مـن  ناحيت د يف انتظار حقائب  يف املطار حماطـا  

 .دقيقة دون تفسري 42وليفاريد احتجزوه أكثر من واحلرس الوطين الب
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  التعسفي من شغل المناصب العامة االستبعادمزاعم 
 العـام املراقـب)اهليئـة العامـة للجمهوريـة اسـتبعدت د 2271أ سطس / آب  3 يف مبوجب قرار مؤرخ -

. عامـا   75يف اجلمعية الوطنيةد السيدة أدريانا ديلياد من شغل مناصب عامة ملـدة  عضوا  ( للجمهورية
النائــــب الســــيد لــــويس ليبــــا مــــن شــــغل  أيضــــا  د منــــع املراقــــب العــــام 2271أ ســــطس / آب  76ويف 

ووفقــا لصـــاحب . االســتبعاداملناصــب العامــةد علــى الــر م مــن عــدم وجــود معلومــات عــن طــول فــرتة 
الواليــة الربملانيــة إال مـن خــالل قـرار قــانوين هنــائي يف أعقـاب إجــراءات حتــرتم  الشـكوىد ال ميكــن إلغـاء

 .اإلجراءات القانونية الواجبةد وال ينطبق أي منهما على حالة الربملانيني املذكورين أعاله
 

 التاااي العساااكرية شااابه الجماعاااات ذلاااك فاااي بماااا البرلمانياااة، للمبااااني المشاااروع غيااار االحاااتالل 
 حقاوقهم وانتهااك خطيارة بجاراح وإصاابتهم الناواب علاى باالهجوم الحكوماة، من بحض قامت،
 اإلنسانية

 

 2271 يوليو/ متوز 5 أحدا 
 يف يعقـد رمسـي عام حبفل عام كل من يوليو/  متوز 5 يف فنزويال استقالل قانون يتم االحتفال بتوقيع -

 قــام داليــوم ذلــك صــباح ويف. للربملــان اســتثنائية دورة وبعقــد التشــريعي للقصــر التابعــة البيضــاوية القاعــة
 القاعــة يف مفــاجئ حبفــل الــوزارات خمتلــ  عــن وممثلـون العيســمي طــارق الســيد اجلمهوريــة رئــيس نائـب

 الســـلطة أعضــاء انســحب وقـــد. الربملانيــة القيــادة مــن إذن دون االســـتقالل بيــوم لالحتفــال البيضــاوية
 .القصر خارج ظلوا أنصارهم لكن احلفلد بعد التنفيذية

 أنصـار مـن جمموعـة قامـت ظهـرا د عشـرة الثانيـة السـاعة حـوايل يف تُعقـد االسـتثنائية بينما كانت الـدورة -
 يلوحـون بـاهلراواتد األنابيـبد وهـم الربملاند بغزو التشريعي املبى مدخل خارج جتمعوا الذين احلكومة

: معهــــم يعملــــون الــــذين وأولئــــك الوطنيــــة اجلمعيــــة نــــواب ويهــــددون املتفجــــرةد واألجهــــزة والســــكاكني
https://www.youtube.com/watch?v=of00oAZf82s. 

 وخوســي  بـاديالد لـويس رمــاسدأ أرمانـدو براتشـود نــورا دي  رازيـاد أمريكـو املشــرعون اجلرحـى بـني مـن -
 وكــان الــرأسد حــول جبســم للضــرب تعرضــ  بعــد التشــنجات مــن  راتســيا دي نائــب وعــاىن. رجينولــت

 دما يــةد كدمــة بأنــ  إصــابت  تشــخي  مت حيــ  طــيبد مرفــق إىل إســعاف ســيارة بواســطة نقلــ  يتعــني
 .الرأس يف جروح من يعانون آخرين مشرعني ثالثة وظل. األضالع من وكسر العديد

 

https://www.youtube.com/watch?v=of00oAZf82s
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 حصــارها احلكومــة مؤيــدي جمموعــة واصــلت األويلد اهلجــوم وبعــد الشــكوىد صــاحب ذكــره ملــا ووفقــا   -
 728 واحتجـــاز الربملـــاند مقـــر علـــى الصـــواري  وإطـــالق ســـاعاتد ســـبع مـــن ألكثـــر اجلمعيـــة ملنطقـــة

 ممثلـــو ذلـــك يف مبـــا خاصـــني وضـــيوف املوســـيقيني عـــن فضـــال   نائبـــا د 94 و عـــامال د 722 صـــحفينيد
 كـان البوليفـاريد الـذي الـوطين احلـرس أن علـى أيضـا   الشكوى صاحب ويشدد. الدبلوماسي السلك
 ضــــد اهلجمــــات منــــع علـــى يعمــــل ومل املتظــــاهرين حيتـــو   مل العمــــلد أمــــاكن عـــن احلراســــة عــــن مســـؤوال
 .الربملانيني

/  متـوز 5 يف وقعـت الـي األحـدا  إىل أعـالهد املـذكور اإلنسـان حلقـوق السـامية املفوضـية تقريـر أشار -
 جلســـة الوطنيــة اجلمعيــة عقــدت يوليـــود/  متــوز 5 يــوم صــباح يف: "التـــايل النحــو علــى 2271 يوليــو
 مائــــة مــــن أكثــــر تضــــم جمموعــــة اقتحمــــت الظهــــرد حــــوايل ويف. فنــــزويال اســــتقالل يــــوم مبناســــبة رمسيــــة

 وبــدأوا اجلمعيــةد مبــاين إىل املســلحةد الكولكتيفــوس مجاعــة مــن مزعومــون أعضــاء بيــنهم مــن شــخ د
ـــة بالقضـــبان واملـــوظفني الصـــحفينيد الربملـــانينيد ومهامجـــة الصـــواري  ب لقـــاء  وأفـــادت. والعصـــي املعدني
 كيـ  اإلنسـان حلقـوق السـامية املفوضـية إىل اجلرحـى أحـد وأشار. أسلحة حيمل بعضهم بأن التقارير

 األفـــراد كـــان كيـــ  األمـــن لقطـــات يف ذلـــك بعـــد رأى ولكنـــ  للضـــربد تعرضـــ  بعـــد وعيـــ  أنـــ  فقـــد
 حلقــــوق الســــامية املفوضــــية قابلتــــ  صــــحفي وقــــال". األر  علــــى وضــــعي أثنــــاء ويضــــربونين يركلــــونين"

".  الــــدماء تغطــــيهم الربملــــانيني مــــن العديــــد رأيــــت حيــــ  الرئيســــيةد الغرفــــة إىل جلــــأت لقــــد" اإلنســــان
 وقـد. املبـى مغـادرة مـن الربملـانيون منـع الوقـتد ذلك وخالل. ساعات ست من أكثر اهلجوم واستمر
 نأ نبــاءاأل فــادتوأ. املعارضــة مــن برملــانيني مخســة بيــنهم مــن شخصــا   72 اصــابة عــن احلــاد  اســفر

 مــــامأ البوابــــات فــــت  الوطنيــــةد اجلمعيــــة مقــــر تــــأمني عــــن البوليفــــاري املســــئول الــــوطين احلــــرس احلــــزب
 قـابلتهم الذين الشهود أحد وقال. الضحايا محاية يف فشل بينما اهلجوم وشهد املسل  الكولكتيفوس

 هــو الــدليل". "متامــا   مبــال  ــري البوليفــاري كــان الــوطين احلــرس " إن اإلنســان حلقــوق الســامية املفوضــية
 الــوطين احلــرس مــع ومنســقا   خمططــا   كــان شــيء كــل أن أعتقــد]...[  واحــد وال معتقــل يوجــد ال أنــ 

 ".البوليفاري
 

 2271 يونيو /حزيران 21 أحدا 
 

 للجمعيــة عاديــة دورةمســاء د وبينمــا تنعقــد  اخلامســة الســاعة حــوايل د2271 يونيــو/  حزيــران 21 يف -
 اجمللس وختم رمز حتمل خمتومة صناديق( GNB)البوليفاري  الوطين احلرس وكالء أخذ الوطنيةد
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 مــن مســبق إذن علــى احلصــول دون االحتــادي التشــريعي القصــر إىل( CNE)لالنتخابــات  الــوطين 
 يف املـواد هـذه ملثـل اإلطـالق علـى سـبب أي يوجـد ال الشـكوىد لصـاحب ووفقـا  . الربملانيـة السلطات

 .الربملانية السلطات دون علم جلبهم ومت الربملانية املباين
ـــةد اجلمعيـــة لـــرئيس الثانيـــة النائـــب فرنانـــديزد دنـــيس دنـــواب مـــن النســـاء ثـــال  اقرتبـــت -  ديلســـا الوطني

 وممـــا حيـــد  ممـــا للتحقـــق فلـــوريسد ونســـتون النائـــب مـــع جنـــب إىل جنبـــا لوزانـــود وأوليفيـــا ســـولورزانود
 الـوطين ضـبا  احلـرس قبـل مـن بـاخلوذ والضـرب االبتعاد على أجربوا ولكنهم الصناديقدتتضمن  تلك 

 وذهبـت. وليـال بيتـانكور علـى أهنـم الضـبا  املهـامجني هؤالء سولورزانو النائب حدد وقد. البوليفاري
 محايـة عـن البوليفـاري املسـؤول الـوطين احلـرس وحـدة رئـيس لو ـود فالدميـري العقيد على اللوم إلقاء إىل

 .يف الرقبة خطرية ب صابة سولورزانو إصابة إىل اهلجوم وأدى. الوطنية اجلمعية مباين
 الوطنيــةد اجلمعيــة رئــيس بــورخيس خوليــو النائــب احــدا  عــن ارمــاس لو ــو العقيــد اســتجوب عنــدما -

 عنــدما الحــقد وقــت ويف. باالنســحاب النائــب وأمــر د"مناســبا يــراه الصــراعات حســبما يــدير انــ  قــال
 أنـا: "التـايل النحـو علـى أجـاب الوطنيـةد اجلمعيـة رئيس بأن  أرماس لو و العقيد بورخيس النائب ذّكر
 .مكتب  من د وأخرج النائب"الوحدة قائد ولكنين الوطنيةد للجمعية رئيسا   تكون وقد الوحدةد قائد

 احمليطـة العسـكرية شـب  املسـلحة اجلماعـات بـدأت جتـريد األحـدا  هـذه ويف الوقت الذي كانت فيـ  -
 اخلطــرة واألشــياء املتفجــرات ورمــي والشــتائم الشــعارات وهتــاف التشــريعيد إىل القصــر عنيــ  بــدخول
 خالهلــا يتخــذ ومل ســاعاتد أربــع مــن ألكثــر املبــى واُحتــل كرهــائن النــواب واحتجــز. املبــى يف األخــرى

ـــة تابعـــة أمـــن قـــوة أي البوليفـــاري أو الـــوطين احلـــرس جانـــب مـــن إجـــراء أي  اجلماعـــات إلخـــراج للدول
 األحــدا  هــذه فــ ن الشــكوىد صــاحب ذكــره ملــا ووفقــا  . للنــواب البدنيــة الســالمة محايــة أو العنيفــةد
 التأسيســيةد الوطنيــة للجمعيـة مناســبة يف متحـدثا   مــادورود الـرئيس قيــام مـن قليلــة سـاعات بعــد وقعـت

 إىل البوليفاريــةد سننضــم ثــورةال دمــرت وإذا والعنــ د الفوضــى اجتاحــت فنــزويال إذا: "التــايل بالتهديــد
باألصـواتد سـنقوم بـ  مـن خـالل  بـ  القيـام علـى قـادرين نكـون ال قد وما نستسلم أبدا د ولن القتالد
 ".  باستخدام السالح بالدنا سنحرر - البنادق

 مـــواد نقـــل البوليفـــاري يف الـــوطين احلـــرس ضـــبا  اختـــذها الـــي اإلجـــراءات أن الشـــكوى صـــاحب يؤكـــد -
سـلطات د ميثـل انتهاكـا   مـن مسـبق إذن دون الربملـان إىل ( CNE)لالنتخابـات  الوطين خت  اجمللس
 ووفقـا  . الربملـان انتهاكـا  حلصـانة ميثـل النـوابد ودفع إن ضرب ذلكد إىل باإلضافة الربملان؛ الستقاللية

  واملسؤولني والصحفيني املشرعني ومنع الوطنية اجلمعية احتالل ف ن الشكوىد صاحب ذكره ملا
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 البدنيـة سـالمتهم ويعر  العابرد املرور حرية يف األشخاص هؤالء حق ينتهك املبىد مغادرة من الربملانيني
 يف احملتجــزين املــواطنني مــن و ـريهم والربملــانيني بالنســاء اخلاصــة اإلنسـان حلقــوق صــارخ انتهــاك يف للخطـرد
 .التشريعي القصر

 

 الدسـتورد كتابـة إلعـادة مجعيـة سـيعقد أنـ  2271 مايو/  أيار 7 يف أعلن مادورو الرئيس أن إىل وبالنظر
 وعلـى د2271 يوليـو/  متـوز 32 ويف الشـوارع؛ يف االحتجاجـات مـن جديـدة حبدو  موجـة دفع الذي األمر
 أ ســطس/  آب 4 ويف التأسيسـية؛ اجلمعيـة علـى التصـويت جـرى والــدويلد الـوطين الضـغط تصـاعد مـن الـر م

 اليمنيد التأسيسية اجلمعية أعضاء أدى د2271
 

ـــة أعمـــال علـــى املفروضـــة العامـــة بـــالقيود يتعلـــق فيمـــا التاليـــة املعلومـــات أيضـــا   اعتبـــاره يف يضـــع وإذ  اجلمعي
 :وأعضائها الوطنية

 

 مرتبـات ذلـك يف مبـا األمـوالد مـن الوطنيـة اجلمعيـة فنـزويال رئـيس َحـرم د2276 أ سطس/  آب منذ -
 عملها؛ تكالي  لتغطية الالزمة واألموال وموظفيها أعضائها

 ممـــا أدى إىل تضـــاءل الوطنيـــةد للجمعيـــة التابعـــة املبـــاين مـــن العديـــد علـــى التأسيســـية اجلمعيـــة اســـتولت -
 عملها؛ كبري يف مباين

 مـــــع نفســـــها التأسيســــية اجلمعيـــــة كرســــت د2271 أ ســـــطس/  آب 78 يف الصــــادر القـــــرار مبوجــــب -
 .التشريعية السلطات

 

 اســـتقالل عــدم بشــأن وآخـــرين الشــكوى صــاحب عنهـــا أعــرب الــي املســـتمرة نــواحي القلــق إىل يشــري وإذ
 بــديال د قاضـيا   27 و قضـاة ثالثـة أن إىل أخــرىد أمـور مجلـة مـن بـني أشــارواد الصـددد هـذا ويف العليـا؛ احملكمـة
 عجـل للمحكمـة علـى انتخـاهبم ب د مت مباشرة صلة هلم يكن مل إن احلاكمد باحلزب وثيقة عالقة على بعضهم

 ديســمرب/  األول كــانون 6 انتخابــات مــن واحــد شــهر مــن أقــل بعــد واليتهــاد املنتهيــة الوطنيــة اجلمعيــة قبــل مــن
ـــي د2275 ـــة ألغـــت ال ـــة اجلمعيـــة يف احلـــاكم احلـــزب أ لبي  5 يف مهامهـــا تولـــت حـــديثا د والـــي املنتخبـــة الوطني
 د2276 يناير/  الثاين كانون

 

 اإلنســان حقــوق جلنــة مــن وفــد إلرســال 2273 بعيــد مــن عــامأمــد  منــذ بـُـذلت الــي اجلهــود إىل يشــري وإذ
ـــي بـــاءت بالفشـــل فنـــزويالد إىل للربملـــانيني  بالوفـــد للرتحيـــب احلكومـــة مـــن واضـــ  ظـــل عـــدم وجـــود إذن يف وال

  لالحتاد 736اجلمعية العامة الـــ  من األخري اليوم يف الدويلد الربملاين االحتاد رئيس أن إىل مشريا   مع ؛ والعمل
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 وبعثـــة اإلنســـان حلقـــوق ب رســـال بعثـــة اإلســـراع إىل دعـــا د(2271 أبريـــل/  نيســـان 5) دكـــا يف الـــدويل الربملـــاين
ـــد علـــى حصـــل اقرتاحـــا   فنـــزويالد إىل املســـتوى رفيعـــة سياســـية  فيفـــاس داريـــو الســـيد مـــن القاعـــة يف ضـــمين تأيي
 برملـــان يف باتريـــا ال دي بلـــوك الفنزويليـــة الربملانيـــة اجلماعـــة ومنســـق الفنزويليـــة الوطنيـــة اجلمعيـــة عضـــو فيالزكـــود
ــــ  اجلمعيـــة انعقـــاد منـــذ أنـــ  إىل وبـــالنظرالالتينيـــة؛  أمريكـــا  رئـــيس بـــذل الـــدويلد الربملـــاين لالحتـــاد 736العامـــة الـ
 للقيـام الفنزويليـة التنفيذيـة السـلطة موافقـة علـى للحصـول عديـدة حمـاوالت العـام واألمـني الدويل الربملاين االحتاد
 جدوىد دون ولكن البعثاتد هبذه

 

 والتقــى د2276 يوليــو/  متــوز أواخــر يف فنــزويال إىل العــام األمــني هبــا قــام الــي الرمسيــة الزيــارة إىل يشــري وإذ
 األ لبيـة أحـزاب مـن والربملـانيني املظـاملد أمـني الوطنيـةد اجلمعيـة رئـيس فنزويالد برئيس آخريند بني من خالهلاد

 اللجنةد قبل من املخططة البعثة لتنظيم األساس وأرسى واملعارضةد
 

 بُـذلت قـد 2271 فربايـر/  شـبا  إىل 2276 مـايو/  أيـار مـن الفـرتة يف املبذولـة اجلهـود أن إىل يشري وإذ
 الســـابقد ســـبانياإ وزراء د رئـــيس(UNASUR) اجلنوبيـــة أمريكـــا أمـــم الحتـــاد العـــام األمـــني وســـاطة بفضـــل
 إىل أدى ممـا معـا د السياسيني اجلانبني جلمع والحقا  الفاتيكاند وبنماد الدومينيكان مهوريةجل السابقني الرؤساء

ــــوبر/  األول تشــــرين 32 يف رمسيــــة عامــــة جلســــات عقــــد ــــوفمرب/  الثــــاين تشــــرين 72 و 77 و 2276 أكت  ن
 اخلالفــات ضـوء يف الحـق وقــت يف توقـ  احلـوار أن  ــري السياسـي؛ بـاحلوار املتعلقــة املسـائل يف للبـت 2276
 وســبتمرب أ ســطس يف املبذولــة وقــد فشــلت اجلهــود قــدما؛ املضــي وكيفيــة اةند حــىت إليــ  التوصــل مت مــا بشــأن

 احملادثاتد هذه إلحياء 2271
 

 ســـالمة تقـــويض إىل الراميـــة واجلهـــود املعارضـــة ألعضـــاء املســـبوق  ـــري القمـــع إزاء القلـــق بـــالغ يســـاوره .7
 فنزويال؛ برملان واستقالل

 الربملـاند أعضـاء علـى هجمـات بوقـوع تفيـد الي واخلطرية النطاق الواسعة التقارير إزاء بالصدمة يشعر .2
 مـن الواضـ  وإفاليـم احلكومـةد ومؤيـدي الدولـة أمـن عناصـر بـني فيهـا التواطـؤ أو املباشرة املشاركة أو

 خـالل مـن اإلسـاءاتد مـن الـنمط هلـذا حـد وضـع إىل السـلطات ويدعو احلواد ؛ هذه على العقاب
 ومســــاءلة ومناصــــري احلكومــــةد القــــانون ب نفــــاذ املكلفــــني القــــانون مــــن قبــــل املــــوظفني احــــرتام ضــــمان

 االنتهاكات؛ عن املسؤولني
 يف حتــدثوا أن بعــد الربملــانيني مــن عــدد ضــد ارتكبــت الــي االنتقاميــة األعمــال إزاء القلــق ببــالغ يشــعر .3

  يف التحقيق على السلطات وحي  مقبول؛  ري التخوي  هذا يعترب فنزويال؛ يف الوضع عن اخلارج
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 فـــورا  إىل اهلويـــة ووثـــائق الســـفر إعـــادة جـــوازات إىل الســـلطات ويـــدعو تكرارهـــا؛ ومنـــع احلـــواد  هـــذه
ـــــ  اجلمعيــــة يف الرمســــي الفنزويلــــي الوفــــد أعضــــاء يعــــود أن وضــــمان املعنيــــنيد الربملــــانيني  731العامــــة الـ

 انتقام؛ دون فنزويال إىل الدويل الربملاين لالحتاد
أدى إىل  ممــا الوطنيــةد اجلمعيــة يف 2271 يوليــو/  متــوز 5 يف وقعــا ناللــذا والعــدوان الغــزو جزعــ  يثــري .4

كـانوا مسـؤولنيد  احلكومـة مؤيدي بأن تفيد الي اخلطرية والتقارير خطريةد جبروح برملانيني عدة إصابة 
 الربملانيــة املبــاين يف التـدخل إزاء أيضــا   بـالقلق يشــعر الدولـة؛ أمــن كعناصـر حبريــة وقـارين علــى التصـرف

 يف مــا كــل بــذل إىل الســلطات ويــدعو الربملــانيني؛ مــن العديــد معاملــة وإســاءة يونيــو/  حزيــران 21 يف
 عنها؛ املسؤولني ومعاقبة للغاية اخلطرية احلواد  هذه يف للتحقيق وسعها

 االضــطالع مــن متنعهــا ال الــي الوطنيــةد اجلمعيــة علــى املفروضــة العامــة القيــود إزاء عميــق بقلــق يشــعر .5
 التأسيسـيةد اجلمعيـة بـأن وصـدم نفسـها؛ الربملـان ملؤسسـة كامـل ازدراء أيضـا   تثبـت بل بأعماهلا فقطد

 الواجـبد النحـو علـى املنتخبـة الوطنيـة حتل حمل اجلمعية الدستورد صيا ة إعادة على الرتكيز من بدال  
 املختصـة السـلطات وحيـ  الوطنيـة؛ اجلمعيـة يف عضو عن الربملانية احلصانة برفع خمتصة نفسها وتعترب
األكمـلد مـن  الوجـ  علـى بعملهـم االضـطالع مـن وأعضـائها الوطنيـة اجلمعية تتمكن أن ضمان على

 الصحي ؛ الوج  على عملها ألداء الالزم التمويل وختصي  سلطايا خالل احرتام
 أثنـــاء كافيـــة معاملـــة تلقيـــ  ضـــمان علـــى الســـلطات وحيـــ  كـــارو؛ الســـيد حالـــة إزاء بـــالغ بقلـــق يشـــعر .6

 إليــــ  املوجهــــة االيامــــات وعــــن املســــألةد هــــذه بشــــأن رمسيــــة معلومــــات تلقــــي يف وير ــــب االحتجــــاز؛
 الكاملــة التفاصــيل عــن املزيــد معرفــة أيضــا   ويــود إليهــا تلــك االيامــات؛ تســتند الــي وبالوقــائع حتديــدا د

 بريتو؛ السيد ضد املوجهة االيامات إليها تستند الي القانونية والوقائع لألسباب
 يف وير ـــب هنـــائي؛ قـــانوين قـــرار  يـــاب يف العامـــة املناصـــب مـــن الربملـــانيني اســـتبعاد إزاء القلـــق يســـاوره .1

 املسألة؛ هذه بشأن الرمسية اةراء ومن االستبعادد قرار من نسخة على احلصول
 إىل بــالنظر اقتناعــا د أكثــر يــزال وال بعــد؛ فنــزويال إىل اإلنســان حقــوق لــدعم تنفيــذ بعثــة بشــدة يأســ  .8

 ويطلــب القائمــة؛ نــواحي القلــق معاجلــة يف تســاعد أن ميكــن البعثــة هــذه بــأن بســرعةد املتــدهورة احلالــة
 مستمر؛ حكومي تأييد وجود عدم حالة يف حىت بعثة إرسال إمكانية يستكش  أن العام األمني إىل

 يف أوسـع سياسـية أزمـة مـن جـزء تشـكل احلـاالت هـذه يف املسـائل بـأن القائـل موقفـ  جديـد مـن يؤكد .9
 يتصـرفا أن اجلـانبني كـال إىل أخرى مرة ويطلب السياسي؛ احلوار طريق عن إال حلها ميكن ال فنزويال
 مــن ويؤكــد اخلارجيــة؛ الوســاطة مبســاعدة السياســي احلــوار باســتئناف تامــا   التزامــا   يلتزمــا وأن نيــة حبســن
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 مزيـد علـى احلصـول ويـود اجلهـود؛ هـذه يف للمسـاعدة اسـتعداد علـى الـدويل الربملاين االحتاد أن جديد
 املساعدة؛ هذه لتقدم طريقة أفضل عن الرمسية املعلومات من

 وأي الشــــكوىد أصـــحاب املختصـــةد الســــلطات إىل القـــرار هـــذا ينقــــل أن العـــام األمـــني إىل يطلـــب .72
 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال  طرف

 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن احلالة هذه دراسة تواصل أن اللجنة إىل يطلب .77
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 كمبوديا
 

CMBD  /11- تشنغ تشان 
CMBD  /41 - (السيدة) سوتشوا مو 
CMBD  /49 - فيروم كيو 
CMBD  /50 - فان هو 
CMBD  /57 - ر، لونغ 
CMBD  /51 - رومدول نوت 

CMBD  /53 - سوثافارين الرجال 
CMBD  /54 - لاير خيمارين 
CMBD  /55 - هونغ أور سوك 
CMBD  /56 - صوفيا كونغ 
CMBD  /51 - ،شامروون نها 
CMBD  /51 - رينسى سام 
CMBD  /59 - أن سام أم 
CMBD  /60 - سوخا كيم 
CMBD  /67 - (السيدة) الني ثاك 

 
 107 دورته في اآلراء بتوافق الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار

 7(1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)
 

 الدويلد الربملاين لالحتاد احلاكم اجمللس إن
  

 الكمبـودي الـوطين اإلنقـاذ حـزب مـن أعـاله املـذكورين عشـر اخلمسـة الربملـانيني حـاالت إىل وباإلشارة
 الكمبـوديد الـوطين اإلنقـاذ حـزب يف ةطويلـ فـرتة منـذ بـارزون أعضاء مجيعا   هم الذين د(CNRP)املعار  

 د(2271 أبريل/  نيسان 5 دكاد) 222 دورت  يف اعتمد الذي القرار وإىل

                                                           
 .أعرب وفد كمبوديا عن حتفظات  بشأن القرار  7
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 للجمعيـــــة العـــــام لألمـــــني 2271 ســـــبتمرب/  أيلـــــول 28 و 3 يف املـــــؤرختني الرســـــالتني إىل وباإلشـــــارة
 واألطــراف الشـكوى أصــحاب قـدمها الــي املعلومـات وكـذلك األخــريد هـذا قــدمها الـي الفيــديو ومـواد الوطنيـةد

 املوثوقةد الثالثة
 

ـــــ اجلمعيــــة عقــــديا الــــي االســــتماع جلســــات إىل وباإلشــــارة ــــدويل الربملــــاين لالحتــــاد 731 العامــــة الــ  ال
 عضـــو سوشـــواد مـــو الســـيدة ومـــع الكمبـــودي الوفـــد مـــع( 2271 أكتـــوبر/  األول تشـــرين بطرســـربغد ســـانت)

 مـن كجـزء د(CNRP)املعـار   الكمبـودي الـوطين اإلنقـاذ حـزب رئـيس ونائـب لكمبوديـا الوطنيـة اجلمعية
 والوثـائق الفيـديو أشـرطة وإىل احلـوارد لتعزيـز منهجيـة بطريقـة اجلانبني كال إىل االستماع ومواصلة اللجنة جهود

 الوقتد ذلك يف الطرفان قدمها الي اإلضافية
 

 فربايــــر/  شــــبا  يف كمبوديــــا إىل اللجنــــة هبــــا قامــــت الــــي الزيــــارة عــــن النهــــائي التقريــــر إىل وباإلشــــارة
 (CL/199/11(b)-R.1 الوثيقة) 2276

 

 حيــاول احلــاكم احلــزب أن علــى تــدل املنظــورةد احلــاالت بــأن الشــكوى أصــحاب ادعــاء إىل يشــري وإذ
 و 2271 لعــــامي والوطنيــــة احملليــــة لالنتخابــــات الســــابقة الفــــرتة يف واســــتبعادها وإســــكايا املعارضــــة إضــــعاف
 (3) الربملـــان؛ أعضـــاء ضـــد اجلســـدي العنـــ ( 2) والضـــغط؛ التخويـــ  (7): منهـــا خمتلفـــةد بوســـائل 2278

 حماكمــات الصــحةد مــن هلــا أســاس ال متعــددة جنائيــة مبحاكمــات تتســم الــي والقضــائية السياســية املضــايقات
 (4) باالعتقــال؛ التهديــد اســتمرار أجــل مــن معلقــة ظلــت الــي الــتهم عــن فضــال   قضــائيةد إدانــات عادلــةد  ــري

 وحـل بتعليـق التهديـدات( 5)و كمبوديـا؛ دخـول ومن السياسية املشاركة من للمعارضة السابق الزعيم استبعاد
 اضـطلعت الـي السياسـية لألنشطة املستقبلي واحلظر د(CNRP)املعار   الكمبودي الوطين اإلنقاذ حزب

 د7991 لعام السياسية األحزاب قانون على مؤخرا   أدخلت الي بالتعديالت عمال حديثا   املعينة قيادت  هبا
 

 يف عنهــا أعــرب الــي نـواحي القلــق اخلطــرية وإىل امللــ د يف الــواردة املستفيضــة املعلومــات إىل يشـري وإذ
 إىل قضــاياهم أحيلــت الــذين 75 الـــــ الربملــان أعضــاء ضــد املرتكبــة اجلســيمة االنتهاكــات بشــأن ســابقةد قــرارات

إلجــراء  اإلطــالق علــى تقــدم أي إحــراز عــدم وإىل د2274 يوليــو/  متــوز منــذ للربملــانيني اإلنســان حقــوق جلنــة
 مرضيةد تسوية

 

 :كمبوديا إىل 2276 لعام اللجنة وزيارة السياسي باحلوار يتعلق فيما يلي ما إىل يشري وإذ
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 د2273 عــام يف االنتخابــات بعــد مــا ألزمــة حــدا   2274 متــوز/  يوليــو يف السياســي االتفــاق وضــع -
". احلـوار ثقافـة" باسـم املعروفـة الربملـان يف املمثلـني الرئيسـيني السياسيني احلزبني بني للحوار آلية وأنشأ
 للحــوار أكــرب مســاحة وفتحــت. الســائدة العنــ  ثقافــة إلهنــاء أساســية احلــوار ثقافــة أن الطرفــان ورأى

 األمهيـة ذات املسـائل بعـض بشـأن تقـدم إحـراز لألطـراف وأتاحـت الربملانيةد املؤسسة داخل السياسي
 القضــــايا معاجلــــة يف أخفقــــت أهنــــا بيــــدَ . 2275 عــــام ومنتصــــ  2274 يوليــــو/  متــــوز بــــني الوطنيــــة
 وحلها؛ املعروضة

 وقتــا   أعطيــت أن بعــد كمبوديــاد إىل" األخــري املــالذ زيــارة" اللجنــة أجــرت د2275 فربايــر/  شــبا  يف -
 كــانوا الربملــانيني أن إىل للزيــارة النهــائي التقريــر وخلــ . تفاوضــية حلــول إلجيــاد الطــرفني لكــال متكــررا  

 حنــو علــى دورهــم أداء مــن مــنعهم مت وقــد. األساســية حلقــوقهم خطــرية النتهاكــات ضــحايا يزالــون وال
 االضطهاد؛ من خوف دون حبرية املعارضة يف وأعضاء كربملانيني فعال

. 2276 يوليــو/  متــوز 77 مؤرخــة رســالة يف الرمسيــة آراءهــا لكمبوديــا الوطنيــة اجلمعيــة شــاركت وقــد -
 املعارضـني الربملـانيني مجيع أن وادعت املنظورةد احلاالت يف اإلنسان حلقوق ارتكاب انتهاكات ونفت
املوضـوع هـو  هـذا فـ ن ذلـكد علـى وبنـاء للقـانون؛ وفقـا   معـاقبتهم جيب الذين اجملرمني من هم املعنيني

 مــن حلهــا ميكــن سياســية مســألة هــي مــن يقــرر بشــأن د ولــيس الكمبوديــة حمــضد واحملــاكم قضــائي أمــر
 ينتهك د أو القانون حمل حيل أن ميكن ال السياسي احلوار ألن احلوارد ثقافة خالل

 

 انعقــاد منـذ اللجنــة علـى املعروضــة الفرديـة احلــاالت يف حـدثت الــي التاليـة التطــورات اعتبارهـا يف تضـع وإذ
ـــة  هـــذا يف الطرفـــان يتشـــاطرها الـــي واالدعـــاءات الـــدويلد واملعلومـــات الربملـــاين لالحتـــاد 736العامـــة الـــــ  اجلمعي
 :الصدد

 

. املعنيــني املعارضــني الربملــانيني ضــد االبتدائيــة الســجن أحكــام مــن سلســلة االســتئناف حمكمــة أيــدت -
 جلســـة بعـــد د2271 يونيـــو/  حزيـــران 29 يف ســـنوات ســـبع ملـــدة هـــور ســـوك الســـيد حكـــم وأيـــدت

 التشــــهري بتهمــــة - شــــهرا   22 دام الــــذي رينســــي ســــام الســــيد حكــــم أيــــدت يــــوم؛ نصــــ  اســــتغرقت
 أ ســطس/  آب 73 يف يل كــيم السياســي احمللــل ا تيــال وراء بأنــ  الــوزراء والتحــريضد وبايــام رئــيس

 ثـاك السـيناتور ضـد شـهرا 78 ملـدة بالسجن حكما   أ سطسد/  آب 29 يف أيدتد كما ؛2271
 وراء بأنـ  فيـديود مقطـع يف سـند هـون الـوزراء رئـيس ايـم أنـ  يـزعم: التشـهري بسـبب أيضـا   وهو اليند
 .يل كيم ا تيال
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املعـــار   الكمبـــودي الـــوطين اإلنقـــاذ حلـــزب احلـــايل الـــرئيس ســـوخاد كـــيم الســـيد علـــى القـــبض أُلقـــي -
(CNRP )ــــلد منتصــــ  بعــــد منزلــــ  يف 2271 ســــبتمرب/  أيلــــول 3 يف  222 ونقــــل مســــافة اللي

 احلـبس يف حمتجـزا   زال مـا أنـ  زعـم حيـ  د3 النائية رقـم اإلصالحيات مركز إىل العاصمة من كيلومرت
 و 75 بـني تـرتاوح بالسـجن عقوبـة ويواجـ . زنزانت  يف ساعة 24 ملدة الفيديو مراقبة حتت االنفراديد

 دولــة مــع ســري اتفــاق وجــود" بأهنــا تعــرف الــي د"أجنبيــة قــوة مــع التــآمر" جرميــة الرتكــاب ســنة 32
 مــن 443 املــادة") كمبوديــا مملكــة ضــد العــدوان أو القتاليــة األعمــال إثــارة هبــدف وكالئهــا أو أجنبيــة
 الشـتات إىل قدمـ  علين خلطاب فيديو شريط هي التهم تدعم الي األساسية األدلة(. اجلنائي القانون

. 2273 األويل لــ  عــام البــ  منــذ االنرتنــت علــى الفيــديو وكــان. 2273 عــام أواخــر يف أســرتاليا يف
 حيتــوي دقـائق ثـال  ملـدة حتريــره مت مقطـع عـن فضـال   الكامـلد الفيــديو شـريط السـلطات شـاركت وقـد
 مــا علـى يـن  املقطــع هـذا نـ . ســوخا كـيم السـيد قاهلـا الــي إدانـة   الكلمـات أكثــر يعتربونـ  مـا علـى
 :يلي

 "مـــــن خـــــالل دعـــــاين األمريكيـــــنيد الربملـــــان ألول مـــــرةد يف عضـــــو أصـــــبحت عنـــــدما د7993 عـــــام يف 
 إرســاء عمليــة فهــم أجــل مــن املتحــدة الواليــات لزيــارة اخلمــري مــن سياســي كــأول األمريكيــة احلكومــة

. 7993 عــام منــذ عــام الواليــات املتحــدة كــل زرت لقــد. يســاعدون علــى حتقيقهــا الــي الدميقراطيــةد
 يف تغيـري إحـدا  أجـل مـن الوقـت مـن لفـرتة السياسـة مـن أخـرج بأنـ  جيـب  قـرروا   األخريةد زياريت ويف

 إليــ د أنتمــي كنـت الــذي السياسـي مــن احلــزب السياسـةد خرجـت مــن 2222 عــام يف مثد. كمبوديـا
 املركـــز؟ هـــذا إنشــاء إىل حيتـــاجون ملـــاذا". الكمبــودي اإلنســـان حقـــوق مركــز" تســـمى منظمـــة وأنشــأت

 إىل حباجـــة حنـــن األعلـــىد املســـتوى تغيـــري فقبـــل. القمـــة حماربـــة ميكننـــا ال القيـــادة تغيـــري أردنـــا إذا قـــالوا
 بلــــد يف سياســــية اســــرتاتيجية إهنــــا. أوال   األدىن املســــتوى تغيــــري إىل حباجــــة حنــــن. األدىن اجلــــزء اقــــتالع

 يو وســالفياد مــن النمــوذج اختــاذ مــين طلبــت ســاعدتيند الــي األمريكيــة املتحــدة والواليــات. دميقراطــي
 بأنــ  كــان لــدى ميلوســيفيتش تعــرف أنــت. ميلوســيفيتش الــديكتاتور مــن تغيــري مكــنهم حيــ  صــربياد
ليـــتم  االســـرتاتيجيةد واألخـــذ هبـــذه هـــذه باســـتخدام تتغـــري أن ميكـــن ولكـــن. الـــدبابات مـــن كبـــري عـــدد

 هــــذه إىل اةن نصــــل أننــــا مبـــا ذلــــكد ومــــع. هـــذا عــــن يعــــرف أحـــد ال ولكــــند. كمبوديــــا تنفيـــذها يف
. وسـننج  االسـتمرار مـن املزيـد لـدينا سـيكون. االسـرتاتيجية هـذه عـن اليـوم أخربكم أن جيب املرحلةد

ـــداد مونرتيـــالد العاصـــمةد واشـــنطن يف جـــامعيني أســـاتذة خـــرباءد لـــدي. أي شـــيء أفعـــل ال أنـــا مت  كن
 اتبعـت وإذا. القـادة لتغيـري اسرتاتيجية بشأن يل املشورة تقدم أجل من األمريكيني قبل من استئجارهم
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جيــــب أن  مــــاذا أعــــرف ال فأنــــا لنــــا ال نــــتمكن مــــن الفــــوزدومــــا ز  واالســــرتاتيجيةد التكتيــــك هــــذا مثــــل
 ؛"نفعل؟

 

 يظهــر" الفيــديو أن 2271 سـبتمرب/ أيلــول 28 مؤرخـة رســالة يف الوطنيـة للجمعيــة العـام األمــني أكـد -
مـــا   ـــرار علـــى النظـــامد تغيـــري لتنفيـــذ والنيـــة والتخطـــيط واملســـاعدة الـــدعم يف أجنبيـــة دولـــة مـــع اتصـــال

ـــة كمبوديـــا حبكومـــة لإلطاحـــة وصـــربياد حصـــل مـــع يو وســـالفيا  الوفـــد أكـــد وقـــد". دميقراطيـــا املنتخب
 لديـ  أن بوضـوح تبـني سـوخاد كـيم السـيد قاهلـا الي العبارة أن 731 العامة الـــ اجلمعية يف الكمبودي

 يف النظــام تغيـري فيهــا مت الـي طريقــةال إىل يشـري ألنــ  واضـ  هــذا وأن بـالقوة؛ باحلكومــة لإلطاحـة خطـة
 قــد بــالقوة احلكومــة إســقا  خطــة وأن. ميلوســيفيتش بــالرئيس واإلطاحــة الســابقة ويو وســالفيا صــربيا
 هــذاد جتلــى وقــد هــذا؛ يومنــا حــىت وتســتمر د2273 عــام منــذ األقــل علــى الوقــتد بعــض منــذ بــدأت
 إىل احلاجـــة بالتـــايل اإلنرتنـــتد شـــبكة علـــى يـــزال ال كـــان الفيـــديو أن حقيقـــة خـــالل مـــن للوفـــدد وفقـــا  
 عليـــ  القـــبض وإلقـــاء حـــىت حـــدو  انقـــالب االنتظـــار مـــن بـــدال   بصـــورة وقائيـــةد عليـــ  القـــبض إلقـــاء

 الــوطين اإلنقــاذ حــزب زاليــ وال. فقــط ســوخا كــيم هــذه الــتهم تطــال الســيد أن الوفــد وذكــر. متلبســا  
 عــدد ســوى البلــد يغــادر ومل. هــذا يومنــا حــىت كمبوديــا يف عمــلي( CNRP)املعــار   الكمبــودي

 ادعـائهم سـبب يفهـم ال أنـ  الوفـد وذكـر داملعـار  الكمبـودي الـوطين اإلنقـاذ حزب أعضاء من قليل
 .يديدات تلقوا أهنم

 كــذلك وزعمــوا. سياســية دوافــع وذات الصــحة مــن هلــا أســاس ال الــتهم أن الشــكوى أصــحاب ادعــى -
. القضــــية هــــذه يف أخــــرى مــــرة انتهكــــت الواجبــــة القانونيــــة اإلجــــراءات ومعــــايري الربملانيــــة احلصــــانة أن

 قــد ســوخا كــيم فــ ن الســيد د2273لعــام  جترميــ  علــى حديثــ  مــن خــالل الفيــديو يف أنــ  إىل وأشــاروا
 يف مبــا الوســائلد خــالل مــن الكمبوديــة السياســية املعارضــة لتعزيــز وخططــ  املعارضــة دور فقــط أوضــ 
 االتصـــــاالت د(وأســــاتذة اجلامعــــات األمــــريكيني اخلــــرباء مــــن ذلــــك يف مبــــا) واملشــــورة التــــدريب ذلــــك

 يف الفــوز أجــل مــن العامــةد واالحتجاجــات التجمعــاتد وتنظــيم اإلعالمــي العمــل العامــةد والعالقــات
 الكمبــــودي الــــوطين اإلنقــــاذ حــــزبو  ســــوخا كــــيم الســــيد أن وأكــــدوا. املطــــاف هنايــــة يف االنتخابــــات

 دور جـــوهر هـــو هــذا وأن والدســـتورية الســلمية بالوســـائل النظـــام تغيــري ايـــدواد (CNRP)املعــار  
املعــــار   الكمبــــودي الــــوطين اإلنقــــاذ حــــزبوأصــــر . دميقراطــــي بلــــد أي يف املعارضــــة أحــــزاب ووجـــود

(CNRP) ســــام الســــيد ووصــــ . كمبوديــــا وقــــوانني دســــتور إطــــار يف إال يتصــــرف مل أنــــ  علــــىد 
 مــن العديــد ردد وقــد. االنتخابــات قبــل" املعارضــة رأس لقطــع جــادة حماولــة" بأهنــا اخلطــوة هــذه رينســى
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 أعــرب د2271 عــام ســبتمرب/ أيلــول 4 يــوم ويف .االدعــاء هــذا بقــوة والدوليــة احملليــة الفاعلــة اجلهــات
 قــد كــان ســوخا كــيم الســيد بــأن الشــديد عــن القلــق اإلنســان حلقــوق الســامي املتحــدة األمــم مفــو 
 وأن الربملانيـــــةد حصــــانت  أو عادلــــة حماكمتــــ  حماكمــــة لضــــمانات احــــرتام دون يبــــدو مــــا علــــى اعتقــــل

ســوخاد  كــيم الســيد ذنــب عــن املســؤولني وكبــار الــوزراء رئــيس قبــل مــن العديــدة العلنيــة التصــرحيات"
 ". عادلة حماكمة يف واحلق الرباءة تشكل انتهاكا  الفرتا  

 اجتمعـــت أعـــالهد إليهـــا املشـــار 2271 ســـبتمرب/  أيلـــول 28 املؤرخـــة يف العـــام األمـــني لرســـالة وفقـــا   -
 سـوخاد كـيم السـيد اعتقـال السـتعرا  سـبتمرب/  أيلـول 1 يف الوطنية للجمعية التابعة الدائمة اللجنة

 82 ووجــدت أن ذلــك يــتم امتثــاال  للمــادة االدعــاءد قــدمها الــي والتقــارير االحتجــاز أمــر ذلــك يف مبــا
 بـاإلذن اقـرتاح العتمـاد 2271 مربسبت/  أيلول 77 يف استثنائية عامة جلسة وعقدت. الدستور من

 أي يكـن ومل(. الفيـديو مقطع) املقدمة القوية واألدلة اجلرمية خلطورة نظرا   القضائية اإلجراءات مبواصلة
 احلصــــانة أن الكمبوديــــة الســــلطات وتــــّدعي. أثنــــاء إجــــراء التصــــويت حاضــــرين املعارضــــة أعضــــاء مــــن

 اجلمعيـة إىل الكمبـودي الوفـد وأوضـ . حالـة اجلـرم املشـهوديف  ارتكبـت اجلرميـة ألن تنطبق ال الربملانية
 عـام إىل يعـودا سـوخا كـيم السـيد هبـا أدىل الـي والكلمـات الفيـديو كـان لـو حـىت أنـ  731 العامة الــــ
 اجلرميــة أن حيــ  التلــبسد جــرائم مــن إال أن بقائهمــا متــاحني علــى االنرتنيــت يشــكل جرميــة د2273
 ســوخا كــيم الســيد اعتقــال ســبب لشــرح مــربرات تقــدم ومل الســبب؛ هلــذا 2273 عــام منــذ اســتمرت

 .الليل منتص  يف سبتمرب/  أيلول 3 يف فجأة
ـــــة إىل الشـــــكوى أصـــــحاب طلـــــب - ـــــارة للربملـــــانيني اإلنســـــان حقـــــوق جلن ـــــاء ســـــوخا كـــــيم الســـــيد زي  أثن

 الوفــد أشــار ممكــن؛ وقــت أقــرب يف ســوخا كــيم بالســيد االجتمــاع يف ر بــتهم عــن وأعربــوا االحتجــازد
 هــذا ستيســر الوطنيـة اجلمعيــة أن إىل الـدويلد الربملــاين لالحتـاد 731 العامـة الـــــ اجلمعيــة إىل الكمبـودي

 .ردا  رمسيا  واإلذن هلا التماس أجل من الصلة ذات السلطات مجيع مع وتتواصل األمر
 عامــا   بيانــا   2271 ســبتمرب/  أيلــول 4 يف الــوزراء رئــيس أصــدر الشــكوىد أصــحاب ذكــره ملــا ووفقــا   -

 جتـــرأ" إذا احلـــل يواجـــ  د كـــان(CNRP)املعـــار   الكمبـــودي الـــوطين اإلنقـــاذ حـــزب أن مـــن حيـــذر
 املعـــار د الكمبـــودي الـــوطين اإلنقـــاذ حـــزب أعضـــاء وأن ســـوخاد كـــيم الســـيد" حلمايـــة الظهـــور علـــى
. باحلكومـة لإلطاحـة املزعومـة املؤامرة يف مت التحقيق معهم بتهمة تورطهم األجانبد الرعايا عن فضال  

 اإلنقــاذ مــن حــزب الربملــانيون دعــا أن بعــد 2271 ســبتمرب/  أيلــول 77 يف العلنيــة التهديــد وتكــررت
 أن يزعم الوقتد ذلك ومنذ. السجن يف زيارت  وحاولوا عن  املعار  إىل اإلفراج الكمبودي الوطين
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ـــأهنم وصـــفوا املعارضـــة نـــواب ـــة حتـــت ووضـــعوا د"متمـــردون" ب  وتعرضـــوا للتخويـــ  مـــرارا  مســـتمرةد  رقاب
 عقــدت الـي االسـتماع جلســة أثنـاء سوشـوا مـو الســيدة فيهـا شـاركت الــي للمعلومـات ووفقـا  . وتكـرارا  

 اإلنقــاذ حـزب يف العليــا القيـادات معظــم أجـربت الـدويلد الربملــاين لالحتـاد 731 العامـة الـــــ اجلمعيـة يف
 يف كمبوديـا مـن الفـرار علـى هـيد فـيهم مبـن الربملـاند أعضـاء نصـ  املعار  وحنـو الكمبودي الوطين
 اعتقــاهلم مـن حتـذرهم رسـالة تلقـوا أن بعـد االنتقاميـة األعمـال مـن خوفـا   املاضـيةد وذلـك القليلـة األيـام

 عـن سوتشـوا مـو السيدة وأعربت. املعار  الكمبودي الوطين اإلنقاذ حلزب الوشيك واحلل الوشيكد
 أو آرائهـمد عـن للتعبـري حريـة أي لديهم يعد مل الكمبوديني املعارضة وأعضاء الربملانيني أن مفاده رأي

 علـــى ختشـــى وأهنـــا خارجهـــاد أو كمبوديـــا داخـــل حبريـــة التحـــرك أو الســـلميد التجمـــع أو االجتمـــاعد
 عــن وأعربــت. املعــار  الكمبــودي الــوطين اإلنقــاذ حــزب وأعضــاء الربملــانيني مجيــع وســالمة  ســالمتها
 صـــوت احـــرتام وضـــمان واملعارضـــةد الربملانيـــة واجبايـــا ممارســـة ملواصـــلة بوديـــاكم إىل العـــودة يف ر بتهـــا
 عـن وأعربـت. الربملـان املعـار  يف الكمبـودي الـوطين اإلنقـاذ حزب انتخب الذي الكمبودي الشعب

 السياسيد احلوار استئناف املعار  يف الكمبودي الوطين اإلنقاذ حزب ر بة
 

ـــاره يف يأخـــذ وإذ ـــي العامـــة الدوليـــة التقـــارير اعتب ـــة واملنظمـــات املتحـــدة األمـــم تقـــدمها ال  واإلقليميـــة الدولي
 مل قمـع محلـة أعقـاب يف األخـريةد األشهر يف تقل  قد كمبوديا يف السياسي الفضاء بأن تفيد األخرىد والي

 فـــ ن املتحـــدةد لألمـــم اخلــاص للمقـــرر وفقـــا   وأنــ  املـــديند واجملتمـــع اهلامــة اإلعـــالم وســـائط علــى مثيـــل هلـــا يســبق
واسـع؛  نطـاق علـى اسـتمرت السياسـي النقـاش وقمـع احلكومـة انتقـادات لتقييـد تسـتخدم الـي القـوانني جمموعة

 التزويـرد العصـياند باالنفصـالد خطـرية يـم توجي  مت والتحريضد التشهري إىل باإلضافة التقاريرد هلذه وفقا   وأن 
 السلميد التجمع يف احلق على املفروضة القيود ترفع ومل واخليانةد

 

 لعـــــام السياســـــية األحـــــزاب لقـــــانون ســـــريع تعـــــديل َمـــــن  د2271 مـــــارس/  آذار 9 يف أنـــــ  إىل يشـــــري وإذ
 علــى وحيظــر. وحلهــا السياســية األحــزاب لوقــ  والقضــائية التنفيذيــة للســلطات مســبوقة  ــري ســلطات 7991

تـــويل  رينســـيد ســـام الســـيد مثـــل د(البســـيطة اجلـــرائم ذلـــك يف مبـــا) اجلنائيـــة احملكمـــة ب دانـــة املتهمـــني األشـــخاص
 ومبوجـب. أجنـيب متويـل علـى احلصـول األحـزاب احملظـورة علـى حيظـر كما السياسيةد األحزاب يف عليا مناصب
 مخــس ملــدة سياســي نشــا  بــأي القيــام جرميــةد بارتكــاب أديــن إذا احلــزبد رئــيس علــى حيظــر املعــدلد القــانون
  امضةد بعبارات التعديالت أحكام صيغت وقد. العليا احملكمة من ألمر وفقا   السياسي حزب  وحيل سنواتد
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 ســـيما ال الـــدويلد القـــانون مبوجـــب اجلمعيـــات تكـــوين حريـــة يف احلـــق علـــى املقبولـــة القيـــود متامـــا   تعـــار  وهـــي
 والتناسبد الضرورة متطلبات

 

 مــــرة السياســــية األحــــزاب قـــانون ُعــــّدل د2271 يوليــــو/  متــــوز 37 يف أنـــ  كــــذلكد اعتبــــاره يف يضـــع وإذ
 أو جنائيـة باسـتخدام الصـوت جرميـة بارتكـاب بأي شخ  مـدان االرتبا  األحزاب من منع أجل من أخرىد
 مــن منعهــا أو تنتهــك التعــديالتد يتبــني أهنــا الــي السياســية األحــزاب حــل وميكــن مكتوبــة؛ وثــائق أو الصــورة
 سنواتد مخس إىل تصل ملدة السياسية األنشطة مجيع من حظرها أو لالنتخابات الرتش 

 

 إىل رمسيـا   طلبـا   د2271 أكتـوبر/  األول تشـرين 6 يف قـدمد الداخليـة وزيـر أن الشكوى صاحب يرى وإذ
 املــذكورة د بنــاء  علــى التعــديالت(CNRP)املعــار   الكمبــودي الــوطين اإلنقــاذ حــزب حبــل العليــا احملكمــة
 وأن املقبلـةد األسـابيع يف احلـزب حبـل العليـا احملكمـة تـأمر أن مـن اإلنسـان حلقـوق الوطنيـة اللجنـة ختشى أعاله؛

 عــن فضــال   واحمللــيد الــوطين الصــعيدين علــى الشــعب مينحهــا الــي االنتخابيــة واليــايم مــن احلــزب أعضــاء حتــرم
 29 يف إجراؤهــا املقــرر العامــة االنتخابــات يف مــا حــد إىل حبريــةد والعمــل االنتخابيــة احلمــالت مــن اســتبعادهم

 مناقشـــة بـــدأت الوطنيـــة اجلمعيـــة املعـــار  أن الكمبـــودي الـــوطين اإلنقـــاذ ذكـــر حـــزب ؛2278 يوليـــو/  متـــوز
ـــع ب عـــادة تســـم  تشـــريعات عـــدة علـــى التعـــديالت ـــع توزي ـــة املقاعـــد مجي ـــة الوطني  الـــوطين اإلنقـــاذ حلـــزب واحمللي
 قــــد التعـــديالت أن ذكــــرت اإلعـــالم وســــائل أن حلـــ ؛ حالــــة يف األخـــرى األطــــراف املعــــار  علـــى الكمبـــودي
 الربملـان مؤسسـة وشـرعية نزاهـة يف تشـكك اخلطوة وأن هذه ؛2271 أكتوبر/  األول تشرين 76 يف اُعتمدت

 املعــار ؛ الكمبــودي الــوطين اإلنقــاذ حلــزب ووفقــا   كمبوديــاد لدســتور وفقــا   تتصــرف تعــد مل ألهنــا كمبوديــا يف
 وقـد ذكـر املقبـلد العـام يف كمبوديـا يف ونزيهـة حـرة انتخابات إجراء إمكانية يف أيضا   ف ن هذه اخلطوة تشكك

ـــــ لجمعيــــةل الكمبــــودي الوفــــد ــــدويل الربملــــاين لالحتــــاد 731 العامــــة الـ مناقشــــة هــــذه  أن العلــــم لديــــ  بــــ جراء ال
 الوطنيةد اجلمعية التعديالت يف

 األساســـية اإلنســـان حقـــوق بـــاحرتام الدوليـــة كمبوديـــا بالتزامـــات يتعلـــق فيمـــا يلـــي مـــا اعتبـــاره يف يضـــع وإذ
 :وتعزيزها ومحايتها
 حتــرتم أن والسياســيةد املدنيــة بــاحلقوق اخلــاص الــدويل العهــد يف طرفــا بوصــفها كمبوديــاد علــى يتعــني -

 حريـة التجمـعد حريـة التعبـريد حريـة يف األساسـية احلقـوق ذلـك يف مبا اإلنساند حلقوق الدولية املعايري
 وحمايــــدةد مســــتقلة حمكمــــة جتريهــــا الــــي العادلــــة احملاكمــــة القــــانوند أمــــام املســــاواة اجلمعيــــاتد تكــــوين

 العامة؛ الشؤون يف واملشاركة
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 التــابع اإلنســان حقــوق جملــس أجراهــا الــي لكمبوديــاد الشــامل الــدوري لالســتعرا  الثانيــة الــدورة بعــد -
 بتعزيــز" توصــيات أمــورد مجلــة مــن بــني الكمبوديــةد الســلطات قبلــت د2274 عــام يف املتحــدة لألمــم
 التجمــــع اجلمعيــــاتد تكــــوين التعبــــريد حريــــات ممارســــة واجلماعــــات لألفــــراد تتــــي  ومواتيــــة آمنــــة بيئــــة

 ســيما وال اجلســدية واالعتــداءات التعســفية واالعتقــاالت والرتهيــب للمضــايقات حــد وضــع الســلميد
 أو سـيطرة دون العدالـة اسـتقالل لضمان الالزمة التدابري مجيع اختاذ" و" السلمية املظاهرات سياق يف

ــــــــــدخل ــــــــــر") سياســــــــــي ت ــــــــــق تقري ــــــــــدوري باالســــــــــتعرا  املعــــــــــين العمــــــــــل فري  لكمبوديــــــــــا الشــــــــــامل ال
(A/HRC/26/16))د 

 

 يف املكرسـة" األحـزاب املتعـددة الليرباليـة الدميقراطيـة" يف املتمثـل األساسـي املبـدأ أيضـا   اعتبـاره يف يضع وإذ
 الـي 37 املـادة سـيما وال اخلمـريد املـواطنني والتزامـات حقـوق بشـأن كمبوديـاد دسـتور من 3 والفصل 7 املادة
 األمـــم ميثــاق يف عليــ  املنصــوص النحـــو علــى اإلنســان حقــوق وحتــرتم تعـــرتف كمبوديــا مملكــة" أن علــى تــن 

 وكـــذلك" د]...[ اإلنســـان حبقـــوق املتعلقـــة واالتفاقيـــات والعهـــود اإلنســـاند حلقـــوق العـــاملي اإلعـــالن املتحـــدةد
( 2) الربملانيـة؛ باحلصـانة الشـيوخ وجملـس اجلمعية تتمتع( 7: )يلي ما على تنصان اللتني 724 و 82 املادتني

 لواجباتــ ؛ ممارســت  يف عنهــا املعــرب اةراء بســبب يعتقــل أو حيتجــز أو الربملــان أعضــاء مــن عضــو أي حيــاكم ال
 قضــايا يف( 4) الربملــان؛ مــن بــ ذن إال احتجــازه أو اعتقالــ  أو الربملــان أعضــاء مــن عضــو حماكمــة جيــوز ال( 3)

 رفــــع اإلذن هــــذا يتطلــــب( 5. )اإلذن وطلــــب فــــورا   الربملــــان بــــ بالغ املختصــــة الســــلطة تقــــوم املخالفــــةد التلـــبس
 الربملـان يف عضـو أي حماكمـة أو اعتقـال تعليـق يطلب أن للربملان ميكن( 6)و الثلثني؛ بأ لبية الربملانية احلصانة

 أرباعد ثالثة بأ لبية تصويت بعد
 

ـــ  يف التنفيذيــةد اللجنــة أن اعتبــاره يف يضــع وإذ  التنفيذيــةد اللجنــة حثــت د731اجتمــاع اجلمعيــة العامــة الـ
 يف ملســاعديا الكمبوديــة الســلطات مــع العمــل علــى مواصــلة الــدويل الربملــاين االحتــاد قيــادة احلــاكمد اجمللــس ومث

 لالنتخابات القادمةد ا  واستقرار  سالما   أكثر بيئة ييئة على والعمل الدولية للمعايري االمتثال
 

 الفيديو؛ ومواد املعلومات ودعم آرائهما تبادل على الطرفني كال يشكر .7
 وعـدم كمبوديـاد يف املعارضـني للربملـانيني اإلنسـان حقـوق حالة تصعيد زيادة إزاء قلق  بالغ عن يعرب .2

د 731العامـة الـــ  اجلمعيـة إىل الكمبـودي والوفد الكمبودية السلطات من ومقنعة واضحة ردود وجود
 للغاية؛ اخلطرية نواحي القلق بشأن
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 شـــيء أي تتضـــمن ال 2273 عـــام يف ســـوخا كـــيم الســـيد هبـــا أدىل الـــي الفيـــديو مقـــاطع أن يســـتنتج .3
 علـــــى حلظــــة أي يف حيــــّر  مل ســــوخا كــــيم الســــيد أن إىل ويشــــري جنائيــــة؛ جرميــــة يشــــكل أن ميكــــن

 يهـدف أنـ  أكـد وأنـ  موضوع التجـرمد الفيديو أشرطة يف التشهريية العبارات أو العن د أو الكراهيةد
 يف بوضـوح انتهكـت قـد التعبـري يف حريتـ  أن ويـرى االنتخابـات؛ يف بـالفوز سياسـي تغيري إحدا  إىل

اخليانـةد الـي تصـل  علـى كـدليل استخدم قد الفيديو هذا أن من عميقة بصدمة ويشعر القضية؛ هذه
ـــدليل عامـــا د 32 إىل تصـــل ملـــدة عقوبتهـــا إىل الســـجن ـــا   يـــربر وأن هـــذا ال  قبـــل املطـــول احتجـــازه حالي

 أي  يــاب يف الربملانيــة للحصــانة الواضــ  االنتهــاك أيضــا   جزعــ  ويثــري االنفــرادي؛ احلــبس يف احملاكمــة
 مرتكب؛ تلّبس وأي جنائية جرمية

 الفـوري واإلفـراج سـوخا كـيم السـيد إىل املوجهـة سـقا  الـتهمإ علـى الكمبوديـة السـلطات مجيع حيضّ  .4
 التـــأخري مـــن مزيـــد دون للمعارضـــة ورئيســـا   برملانيـــا   عضـــوا   بصـــفت  مهامـــ  اســـتئناف مـــن لتمكينـــ  عنـــ د

 والتقييد؛
 كمبوديــا إىل اللجنــة مــن وفــد زيــارة لتنظــيم املناســبة اخلطــوات مجيــع يتخــذ أن العــام األمــني إىل يطلــب .5

 ممكـند وقـت أقـرب يف الزيـارة هذه تيسري كمبوديا برملان ويناشد السجند يف سوخا كيم السيد للقاء
 أثناء ذلك؛ هذه يف التهم وتربئت  من سراح  على إطالق السلطات ح  مع

 املعارضـنيد الربملـان ألعضـاء األساسـية احلقـوق انتهـاك وقـ  علـى ووفـورا د الكمبوديـة السـلطات حي ّ  .6
 لضــمان املناســبة الضــمانات مجيــع تــوفري عــن فضــال   املســتمرةد مضــايقتهم إلهنــاء عاجلــة تــدابري واختــاذ
 السياســية أنشــطتهم باســتئناف تــأخريد دون بأمــاند العــودة مــن املنفــى إىل ذهبــوا الــذين أولئــك متّكــن
ـــام(CNRP)املعـــار   الكمبـــودي الـــوطين اإلنقـــاذ حـــزب داخـــل ـــة القي  انتخابيـــة يف حبملـــة د وحري
 االعتقـاالت مـن مزيـد مـن خمـاوف دون بسـرعةد تقـرتب الـي 2278 عـام انتخابـات تسـبق الي الفرتة

 الربملان؛ يف الوحيد املعارضة حزب حل أو واالنتقام
 املنصــوص النحــو علــى الــدويلد الربملــاين االحتــاد عنهــا يــدافع الــي والقــيم للمبــادئ وفقــا   أنــ  إىل يشــري .1

 ســـــبتمرب/  أيلـــــول يف الـــــدويل الربملـــــاين االحتـــــاد اعتمـــــده الـــــذي للدميقراطيـــــة العـــــاملي اإلعـــــالن يف عليـــــ 
 الســـلطة إىل االنضـــمام خالهلـــا مـــن يـــتم الـــي العمليـــات أن تكفـــل الدميقراطيـــة حالـــة" فـــ ن د7991

 جانـب مـن متييزيـة و ـري وحـرة مفتوحـة مشـاركة نتـاج وهـي احلرةد السياسية باملنافسة تسم  بالتناوبد
  دور وقبول التسام  زيادة يف أمل  عن ويعرب ؛"وروحا   نصا   القانوند لسيادة وفقا مُتارس الشعبد
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 الــــوطين اإلنقــــاذ حــــزب يــــتمكن أن مبكــــان األمهيــــة مــــن أنــــ  ويــــرى كمبوديــــا؛ يف السياســــية املعارضــــة

 املقبلة؛ االنتخابات يف الوقوف د من(CNRP)املعار   الكمبودي
 طـرف وأي الشـكوىد أصـحاب املختصـةد السـلطات إىل القـرار هـذا ينقـل أن العام األمني إىل يطلب .8

 الصلة؛ ذات املعلومات بتقدم ل  يسم  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 
 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن احلالةد هذه دراسة تواصل أن اللجنة إىل يطلب .9
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 المالديف جزر
 

MLD /76 - (السيدة* )8 ديد، ماريا MLD /50 - شهيد اهلل عبد * 
MLD /11 - عيسى أحمد MLD /57 - (السيدة* ) آدم روزينا 
MLD /19 - (السيدة* ) اهلل عبد إيفا MLD /51 - صالح محمد إبراهيم 
MLD /30 - مانيك موسى * MLD /53 - نشيز محمد 
MLD /37 - رشيد إبراهيم MLD /54 - شريف إبراهيم * 
MLD /31 - شيفاز محمد MLD /55 - محلف أحمد * 
MLD /33 - فهمي إمثياز * MLD /56 - إسماعيل فايز * 
MLD /34 - جّسام محمد MLD /51 - حسين رشيد محمد * 
MLD /35 - رشيد أحمد MLD /51 - نزار علي * 
MLD /36 - رشيد محمد MLD /59 - فالح محمد * 
MLD /31 - رضا علي MLD /60 - رياض اهلل عبد * 
MLD /39 - لبيب الياس MLD /67 - حسين علي * 
MLD /40 - (السيدة) محمد روجيه MLD /61 - مأمون فارس * 
MLD /47 - ثريق محمد MLD /63 - ديد، إبراهيم * 
MLD /41 - أسلم محمد * MLD /64 - إبراهيم قاسم * 
MLD /43 - رشيد محمد * MLD /65 - إبراهيم وحيد محمد * 
MLD /44 - وحيد علي MLD /66 - حسين سعود * 
MLD /45 - سمير أحمد MLD /61 - أميث محمد * 
MLD /46 - علي أفراشيم MLD /61 - محمد اللطيف عبد * 
MLD /41 - عزيم علي * MLD /69 - الكريم عبد أحمد * 
MLD /49 - فهمي ألهان MLD /10 - عار  حسين * 

 

                                                           
 .2274مارس / يف الربملان يف انتخابات آذار( أعيد انتخاب * )  8
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 107 دورته باإلجماع في الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 

 الدويلد الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس إن
 

 اعتمدتـــ  الـــذي القـــرار وإىل دMLD /76-67 امللـــ  اســـم حتـــت القائمـــة احلـــاالت إىل وباإلشـــارة
 د(2276 أكتوبر/ تشرين األول) 222 دورت  الــ يف

 

ـــدة ـــ  حتـــت والقضـــايا اجلدي ـــة فحصـــتها وقـــد دMLD /62-12 امللـــ  اســـم الـــي عرضـــت علي  جلن
 القواعــــــد مــــــن األول امللحــــــق) ومعاجلتهــــــا الشــــــكاوى فحــــــ  بــــــ جراءات عمــــــال   للربملــــــانيني اإلنســــــان حقــــــوق

 (املنقحة واملمارسات
 

ـــي املعلومـــات إىل وبـــالنظر ـــة للحـــزب موعـــةاجمل زعـــيم نيهـــاند أمحـــد النائـــب قـــدمها ال  التقـــدمي الربملاني
ـــديفي  ـــد (PPM)املال ـــة وقائ ـــدي  وفـــد مـــن آخـــرين عضـــوين جانـــب إىل الربملـــاند يف األ لبي ـــة إىل مال  اجلمعي
ــــ  74يـــوم  عقـــدت الـــي اجللســـة يف( 2271 أكتـــوبر/ تشـــرين األول) الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد 731 العامـــة الــ

 يف املقدمــة املعلومــات إىل أيضــا   وبــالنظر للربملــانيني؛ اإلنســان حقــوق جلنــة مــع 2271 أكتــوبر/ تشــرين األول
 الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد رئـــيس بـــني 2271 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 5 يـــوم جنيـــ  يف ُعقـــد الـــذي مـــاعاالجت

مـن  احلـاكمد احلـزب يف آخـرين أعضـاء ويضـم نيهـان السـيد برئاسـة مالـدي  مـن ووفـد جهـةد من العام واألمني
 ناحية أخرىد

 

 بانتظامد الشكوى صاحب يقدمها الي املعلومات أيضا   اعتباره يف يضع وإذ
 

 الفـرتة يف مالـدي  إىل للربملـانيني اإلنسـان حقـوق جلنة أوفديا الي بالبعثة املتعلق التقرير إىل وباإلشارة
 يف سـابقتني بعثتـني عقـب د(CL/200/11(b)-R.2) 2276 أكتـوبر/  األول تشـرين 72 إىل 72 مـن

 د2273و 2272 عامي
 

 احلـزب إىل ينتمـون أعـاله املـذكورين والسـابقني احلـاليني الشعيب اجمللس أعضاء معظم أن إىل يشري وإذ
 قـــد للربملـــانيني اإلنســـان حقـــوق جلنـــة علـــى املعروضـــة القضـــية وأن د(MDP)املعـــار   املالـــديفي الـــدميقراطي

 الطائشـةد القانونيـة اإلجـراءات التعسـفينيد االحتجـاز بالتوقي د ادعاء حاالت ومشلت 2272 عام يف بدأت
 احلـــزب يف ســـابق عضـــو وهـــو علـــيد أفراشـــيم الســـيد قضـــية يف القتـــل ذلـــك يف مبـــا والعنـــ د التهديـــد وأعمـــال
 د(PPM) مالدي  يف احلاكم التقدمي
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 مـارس/  آذار بدايـة منـذ وقعـت الـي باألحـدا  باملل  واملتعلقـة املتصلة التالية املعلومات إىل وبالنظر
2271: 

 

 بحجب الثقة اقتراحات تقديم محاوالت 
 

 الـدميقراطي احلـزب :وهـي مالديفيـةد سياسية أحزاب أربعة زعماء وقَّع د2271 مارس/  آذار 24 يف -
 د(JP)جومهـــــوري  د حــــزب(PPM)املالــــديفي  التقــــدمي احلــــزب د(MDP)املعــــار   املالــــديفي

 الـدميقراطي احلـزب يرأس  الذي املعار  التحال  حصل لالئتالف؛ اتفاقا   د(AP)أدهاال   وحزب
/  أيــار يف احملليــة اجملــالس انتخابــات يف املقاعــد مــن باملائــة 53 د علــى(MDP)املعــار   املالــديفي

 املقاعد؛ من باملائة 21 بنسبة عبد اهلل ميني الرئيس حزب حصل بينما د2271 مايو
 45 مـــن بـــدعم تقـــدمد أن مناســـبات ثـــال  يف املعارضـــة حاولـــت الشـــكوىد صـــاحب ذكـــره ملـــا وفقـــا   -

 بنزاهـة؛ يتصـرف ال بأنـ  منهـا اعتقادا   الربملان رئيس ضد الثقة بعدم اقرتاحا   األصواتد بأ لبية دبرملانيا  
 أفــادوا اجلــيش أفــراد ألن التصــويت جيــر   مل ؛2271 مــارس/  آذار 24 يف الثقــة بعــدم اقــرتاح أول قُــّدم
 صـاحب ذكـره ملـا ووفقـا  . الربملانية املقرات من مت ترحليهم قسرا   املعارضني الربملان أعضاء من 73 بأن

 ضـــد الرتهيـــب محلـــة علـــى احلـــاكم احلـــزب وحـــاف  موقفـــ  علـــى اجمللـــس رئـــيس حـــاف  فقـــد الشـــكوىد
 يوليــــو/ متــــوز 24 يف إجراؤهــــا املقــــرر مــــن كــــان الثانيــــة احملاولــــة أن املعارضــــة تؤكــــد املعارضــــة؛ أعضــــاء
 اجلــدران تســلق مــنهم الــبعض وقــرر الربملــاند دخــول مــن النــواب منعــت األمــن قــوات ولكــن د2271
 مقـررة برملانيـة جلسـة هنـاك يكـن مل للسلطات ووفقا   بالقوة؛ إزالتها مت الربملانيةد والحقا   باملباين احمليطة

وكـان هنـاك  مالـدي د يف االسـتقالل بيـوم واحتفـال أجنبيـة شخصيات من زيارة بسبب اليوم ذلك يف
 الــوطين الربملــان أ لــق مالــدي  جــيش أن الشــكوى صــاحب يؤكــد املنطقــة؛ إجـراءات أمنيــة مشــددة يف

 بعـــدم تصـــويت إجـــراء إىل الراميـــة الثالثـــة احملاولـــة إلحبـــا  حماولـــة يف 2271 أ ســـطس/  آب 22 يف
 يكـن ومل مـربرد و ـري خـاطئ" العسـكري التـدخل" ادعاء أن السلطات تؤكد الربملان؛ رئيس ضد الثقة
 علــى الثقــة حبجــب طلــب تقــدم يــتم مل الســلطاتد ذكرتــ  ملــا وفقــا. إ ــالق للمكــان وال تــدخل هنــاك
 رشــ  بينمــا ســحبوا دعمهــم لــ د االقــرتاح علــى أصــال   وقعــوا الــذين بعــض ألن الواجــبد وذلــك النحــو
 لتوقيع د آخرون
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 البرلمانية للوالية الدعوة المزعومة إلبطال 
 

 الثقـــةد حبجـــب التصـــويت إلحبـــا  حماولـــة يف العـــامد النائـــب قـــدم الشـــكوىد صـــاحب ذكـــره ملـــا وفقـــا   -
 جيـــرد أن شـــأن  مـــن حكـــم إصـــدار إىل ســـعيا   2271 يوليـــو/  متـــوز 77 يف العليـــا احملكمـــة إىل دعـــوى
 الـذي احلـزب إىل ينتمون يعودوا حبجة أهنم مل الربملانيةد واليتهم من الشعب جملس أعضاء من العديد
 ان حيــ  املتزايــدد السياســي التــوتر اطــار يف العليــا احملكمــة اىل الطلــب وجــاء .علــى مقاعــده انتخبــوا
 احلـزب  ـادروا قـد الربملـان رئـيس ضـد االيـام قـرار علـى وقعـوا الـذين 75 الـــــ الربملان اعضاء من عشرة

 مــن مــنهم بينمــا ســبق وأن مت طــرد ثالثــة العليــاد احملكمــة حلكــم حتســبا  ( PPM)املالــديفي  التقــدمي
 .احلزب

ـــــذين املشـــــرعني أن علـــــى يـــــن  حكمـــــا   العليـــــا احملكمـــــة أصـــــدرت د2271 يوليـــــو/  متـــــوز 73 يف -  ال
 حـزب إىل يتحولون الذين أو انتخاهبمد وقت ميثلون  الذي السياسي احلزب من يطردون أو يستقيلون

 يفقـدون النـواب أن احلكـم ذكـر كمـا.  الربملانيـة واليـتهم يفقـدوا أن جيـب د(تغيـري الـوالء احلـزيب) آخر
 احلكـم ب نفـاذ الدولـة مؤسسـات وأمـرت وضـعهمد بتغيـري الربملـان االنتخابـات جلنة تبّلغ عندما واليتهم
  ــــري أعــــاله املــــذكور احلكــــم فــــ ن الشــــكوىد لصــــاحب ووفقــــا  . يوليــــو/ متــــوز 73 مــــن اعتبــــارا   اجلديــــد
 :وهي القائمةد القوانني من عددا   يتحدى ألن  دستوري

 عليـ  حكـم إذا إال الربملـان أعضـاء أحـد اسـتبعاد جيـوز ال أنـ  علـى تـن  الـي الدستورد من 13 املادة (أ )
 علــى وعــالوة. القضـائية الســلطة يف عضــوا   أصـب  ذلـك مبرســوم أو كــان أو ســنةد مـن ألكثــر بالسـجن

 بدقة؛ القانون ينظمها الي الربملانية حصانتهم من النواب حيمي ذلكد
ـــي السياســـيةد األحـــزاب قـــانون مـــن 76 املـــادة (ب )  موظـــ  طـــرد ميكـــن أنـــ  حـــني يف أنـــ  علـــى تـــن  ال

 مقعده؛ عن التخلي إىل يضطر لن ف ن  تأديبيةد ألسباب حزب من منتخب
 أعضــاء قــام إذا أنــ  إىل مشــريا   بتغيــري الــوالء احلــزيبد يســم  الــذي 2272 لعــام العليــا احملكمــة حكــم (ج )

 مقاعدهمد عن التخلي على إجبارهم ميكن ف ن  ال باالنتقال من حزب ةخرد احمللية اجملالس
 

 لتربيــر اخلاطئــة اإلشــارات مــن عــددا   يتضــمن العليــا احملكمــة حكــم أن أيضــا   الشــكوى صــاحب وأكــد -
 يف النظـــر القضــاة مــن تقتضـــي الــي واألمــن بالســـالم املتعلقــة اإلســالمية الشـــرعية مبــادئ مثــل قرارهــاد
 علــى وعــالوة". القــانون أو الدســتور عليهــا ال يــن  الــي املســائل يف البــت عنــد" اإلســالمية الشــريعة
 الدميقراطيــــة يقومـــون بتغيـــري الــــوالء احلـــزيبد يقوضـــون الــــذين املشـــرعني أن القضـــاة رئــــيس قـــال ذلـــكد
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 االنشــقاق ضـد تعـديالت" إىل مشــريا   القـانوند وسـيادة للسـيادة يديــدا   ويشـكلون األحـزابد املتعـددة
 ."أمريكا من املتحدة الواليات يف املقاعد إلغاء يف واحلق اهلنديد الدستور يف

 

 مقاعـدهمد الربملـان أعضـاء مـن سـبعة فقـدَ  د2271 يوليو/  متوز 73 منذ العلياد احملكمة لقرار نتيجة -
 طلـب علـى بنـاء مالدي  يف التقدمي احلزب عضوية من أمسائهم ب زالة االنتخابات جلنة قامت حي 
 .احلزب

 مــن النــاخبني وحرمــان اخلطــري املمارســة ســوء إىل تغيــري الــوالء احلــزيب أدى الربملانيــةد للســلطات ووفقــا   -
 بيــدَ  املمارســةد هــذه إلهنــاء تشــريع لســن عديــدة حمــاوالت بــذلت قــد احلاليــة واحلكومــة التصــويت؛ حــق
 هـذه لتوضـي  العليـا احملكمـة إىل طلبـا   احلكومة وقدمت اخلطوة؛ هذه عرقلة اختاروا املعارضة نواب أن

 .لدعمها تشريع سن حني إىل تغيري الوالء احلزيب مينع حكم عن أسفرت الي املمارسة
 

 بمحاااوالت يتعلااق فيمااا الرشااوة، بتهمااة مااؤخرا   أدينااوا أو محتجاازين، زالااوا مااا الااذين البرلمااانيون 
 الثقة بعدم اقتراح تقديم

 

 مأمون فارس النائب حالة
ــــب مت اعتقــــال - ــــو 78 يف مــــأمون فــــارس النائ  حمكمــــة عــــن صــــادر أمــــر مبوجــــب د2271 متــــوز/  يولي

 وهــو الثقــةد علــى التصــويت قبــل النــواب رشــوة يف بــالتور  وايامــ  مســكن  عــن البحــ  جييــز اجلنايــات
 د2271 يوليـو/  متـوز 79 ويف. دونيـدهو يف االحتجـاز مركـز إىل ذلـك بعـد ونقـل. بشدة نفاه ادعاء

 ويف. حماكمتـ  انتهـاء حـىت مـأمون للسـيد مسـمى  ـري ألجـل احتياطيـا   حبسا   اجلنائية احملكمة أصدرت
 76 ويف. للمــدانني ختصيصــ  مت الــذي مافوشــيد احتجــاز مركــز إىل نُقــل د2271 يوليــو/  متــوز 22

لتصـب   الرشـاوى قبـول مـن التهمـة عـّدل قـد العـام املـدعي مكتـب بـأن أُفيـد د2271 سبتمرب/  أيلول
 اإلقامــة ومت نقلــ  إىل. الربملــان رئــيس إخــراج حمــاوالت لـدعم الربملــانينيد وذلــك مــن لزمالئــ  رشــوة تقـدم
 .2271 أكتوبر/  األول تشرين يف اجلربية

 

 إبراهيم قاسم السيد حالة
 

 رشـوةد بتقـدم 2271 أبريـل/  نيسان 73 يف أوال   مهوريداجل حزب زعيم إبراهيمد قاسم السيد ميُ ا -
 وحماولـة الشخ د هلذا الرمسية السلطة ممارسة على التأثري بغر  عمومي موظ  مع التواصل وحماولة
  حماكمة جترى أن املقرر من وكان. قانونيا   هبا مصرح  ري منفعة تقدم خالل من الناخب على التأثري
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 قاســم الســيد ألن أُلغيــت االســتماع جلســة أن إال د2271 يوليــو/  متــوز 76 يف األوىل قاســم الســيد
 رفـع حملاولـة طلبـات عدة قاسم السيد حمامي أرسل مث. املستشفى إىل االستعجال وج  على أُدخل قد

احملاولـة وكانـت  العـالجد لتلقـي اخلارج إىل بالسفر قاسم للسيد والسماح سفرهد  على املفرو  احلظر
 يكـن مل حملاميـ د ووفقـا   د2271 يوليـو/  متـوز 25 يف األوىل قاسم السيد جلسة وُعقدت.  ري جمدية

 قــــانون مــــن( ج) 774 للمــــادة خرقــــا   يشــــكل مــــا وهــــو حمــــامنيد لتعيــــني ســــاعات مثــــاين ســــوى لديــــ 
 منهـا أي حيـرتم مل متعـددةد اسـتماع جلسـات األوىل قاسـم السيد جلسة قبتوأع. اجلنائية اإلجراءات
 .الواجبة القانونية اإلجراءات

  يابيـــــا   قاســـــم الســـــيد علـــــى ماليـــــ  يف اجلنائيـــــة احملكمـــــة حكمـــــت د2271 أ ســـــطس/  آب 24 يف -
 يف اهنـار ألنـ   يابيـا   قاسـم السـيد علـى وحكم. يوما   عشر واثين وشهرين سنوات ثال  ملدة بالسجن

أنـديرا  مبستشـفى املركـزة العنايـة وحـدة يف قبولـ  ومت احملكمـةد مقر داخل 2271 أ سطس/  آب 24
ـــة احملكمـــة أن الشـــكوىد صـــاحب وذكـــر. التـــذكاري  انـــدي  حلضـــور قاســـم الســـيد اســـتدعت اجلنائي
 وذكـــر. 2271 أ ســـطس/  آب 24 د وذلـــك يف77:22 الســـاعة اليـــوم نفـــس يف اســـتماع جلســـة

 وأنـ  قاسـمد السـيد علـى املفروضـة الرشـوة يمـة بشـأن حكـم إىل التوصـل هـو اليـوم أمـر أن االسـتدعاء
 حتـرتم مل قاسـم السـيد حماكمـة أن الشـكوى صـاحب وأبرز.  ياب  يف احملاكمة فستستمر حيضرد مل إذا

 حماكمـة أول كوهنـا ذلك يف مبا اإلجرائيةد املخالفات من عددا   وتتضمن الواجبةد القانونية اإلجراءات
 إن الشـــكوى صـــاحب قـــال ذلـــكد إىل وباإلضـــافة. 2228 عـــام دســـتور نفـــاذ بـــدء منـــذ  يابيـــا   تُعقـــد

 السـيد طلبـات مـن الـر م علـى االستماعد حيدد جلسات زمين جدول إصدار رفضت اجلنائية احملكمة
 لــدى قاســمد الســيد وأرســل. اخلتاميــة مرافعاتــ  إلعــداد للــدفاع الكــايف الوقــت تــوفر ومل املتعــددةد قاســم
 أنــ  إىل تشــري طبيــة بشــهادة مشــفوعة حالتــ  فيهــا يوضــ  اجلنائيــة احملكمــة إىل رســالة اســتدعاءد تلقيــ 
 عاجلـة طبيـة رعايـة يتلـقَ  مل إذا خطـر يف سـتكون حياتـ  وأن مالـدي د يف متـوفر  ـري عالج إىل حيتاج

 بتســهيل املعنيــة الدولــة قــرارا  لســلطات أيضــا  أصــدرت احملكمــة  قاســمد الســيد حملــامي ووفقــا  . اخلــارج يف
 بطلـب قاسـم للسـيد أخـريا   مسـ  وقـد. السـفر علـى احلظـر رفـع بالتـايل العـالجد لتلقي اخلارج إىل سفره

 سـنغافورةد إىل ذلـك بعـد  ـادر مث. 2271 سـبتمرب/  أيلـول بداية يف مالدي  خارج الطبية املساعدة
 السـلطات وتـدعي. أيـام 72 مـديا طبيـة ب جـازة املالـدي  جـزر يف اإلصـالحيات دائرة أذنت أن بعد
 لتنفيـــذ املالـــدي  جـــزر إىل العــودة لتجنـــب إجازتــ د وخيتلـــق األعـــذار شـــرو  حيـــرتم ال قاســـم الســيد أن

 والســيد قاســم الســيد قضــايا فــ ن للســلطاتد ووفقــا   الشــكوى؛ صــاحب ينكــره حكمــ د األمــر الــذي
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 أجـــل مـــن املختــارون املعارضـــة نــواب يبـــذهلا الــي اجلهـــود ســـياق يف أيضــا   إليهـــا ينظــر أن جيـــب مــأمون
 .الربملان رئيس إقالة حماولتهم يف الرشوة إىل اللجوء

 

 باإلرهاب تُهم بشأن ديد، إبراهيم السيد محاكمة
 

 د وهـــو عميـــد(MDP)املعـــار   املالـــديفي الـــدميقراطي حلـــزب عضـــو ديـــديد إبـــراهيم الســـيد حيـــاكم -
 باإلرهـــاب املتصـــلة الـــتهم العـــام املـــدعي ســـحب د2275 عـــام ويف. اإلرهـــاب جتـــدد بتهمـــة متقاعـــدد
 الثقــةد عــدم طلــب علــى بنــاء الثانيــةد للمــرة اُيــمد ديــدي الســيد أن  ــري. ديــدي الســيد ضــد املوجهــة
 منحــ  ومت. مسـتمرة وهـي 2271 يوليـو/ متـوز 22 يف ديـدي السـيد حماكمـة بـدأت. األسـباب بـنفس
 .القانونية املساعدة على للحصول أيام 72

 

 ومجيــــع العليــــاد احملكمــــة فيهــــا مبــــا بأكملهــــاد القضــــائية الســــلطة فقــــدت للمعارضــــةد وفقــــا   أنــــ  إىل وبــــالنظر
 اخلـــدمات وجلنـــة الفســـادد مكافحـــة جلنـــة االنتخابـــاتد جلنـــة مثـــل الدســـتورد أنشـــأها الـــي املســـتقلة املؤسســـات
 إال املعارضــة؛ مجيــع وقمــع خلنــق الــرئيس يــد يف أدوات وأصــبحت للقــانوند وفقــا   التصــرف يف حريتهــا القضــائيةد

 مالدي د يف السلطات وفصل القانون لسيادة كامل احرتام هناك للسلطاتد وفقا   أن 
 

 معلقــة خمتلفــة قانونيــة قضــية 33 هنــاك كانــت د2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 1 حــىت أنــ  إىل وبــالنظر
 االعتــداء"و د"اإلرهــاب" د"ســرية معلومــات عــن الكشــ " د"تعــديات جنائيــة" بــتهم معارضــا   برملانيــا   27 ضــد
 ."ضابط على

 

 :أخرىد ما يلي أمور بني من أبرزتد اللجنة بعثات أن إىل يشري وإذ
 األ لبيـــــة بـــــني هــــادف حـــــوار وجـــــود وعــــدم وخارجـــــ د الربملـــــان داخــــل السياســـــي االســـــتقطاب زيــــادة -

 واملعارضة؛
 أمدها؛ طال الي الربملانيني ترهيب أشكال من و ريها بالقتل التهديد ظاهرة -
 الربملانيني؛ ضد القانون تنفيذ موظفي جانب من املفرطة القوة استخدام -
 أســاس علــى التجمــع التعبــري وحريــة حريــة يف احلــق علــى هلــا مــربر ال الــي بــالقيود املتعلقــة نــواحي القلــق -

 املعدل؛ السلمية اجلمعيات وقانون التعبري وحرية االسم وحسن السمعة محاية قانون
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 عمـل مـن احلـد يف تـؤثر والـي للربملـاند األساسـي النظام على أدخلت الي التعديالت بشأن املخاوف -
 مــا وهــو النــوابد جملــس رئــيس جانــب مــن املعارضــة ضــد القــوي التحيــز ومــزاعم الربملــاند يف املعارضــة

 .متاما   ينكره
 الربملانيةد لإلجراءات السليم واالستخدام الربملانية األخالقيات تعزيز ضرورة -

 

ـــــة الســـــلطات أن يـــــرى وإذ ـــــاك أن تعتقـــــد الربملاني ـــــة معلومـــــات هن ـــــة بشـــــأن هامـــــة خاطئ ـــــدي  يف احلال  مال
 الربملانيــة للحــزب جمموعــة زعــيم أن أيضـا   االعتبــار يف األخــذ مــع اللجنـة؛ إىل املعارضــة قــدمتها الــي واالدعـاءات

 الســتقبال ســعيدة ســتكون الســلطات أن للجنــة ذكــر الربملــاند يف األ لبيــة وقائــد( PPM)املالــديفي  التقــدمي
 أن إىل بـالنظر املنظـورة؛ احلـاالت يف املعلقـة واألسـئلة نـواحي القلـق وتوضـي  ملناقشة الدويل الربملاين االحتاد وفد

 بطرسـربغ سـانت يف اجتمعـوا الـدويل الربملـاين لالحتـاد العـام واألمـني الـدويل الربملـاين االحتـاد ورئيس الربملان رئيس
 سياسيا د بعدا أيضا   البعثة هذه تشمل أن على واتفقوا د2271 أكتوبر/  األول تشرين 75 يف

 

ـــاره يف يضـــع وإذ  لربملـــان التابعـــة الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد جلنـــة يف الرئيســـية املعارضـــة أحـــزاب ممثلـــي أن اعتب
 بــأن تفيــد د2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 8 و 1 يــومي الــدويل الربملــاين االحتــاد إىل رســائل كتبــوا مالــدي د

 يقـرر مـن قبـل رئـيس اةن أصـب  مالـدي  وفـود تكـوين وأن د2274 عـام منـذ واحدا   اجتماعا   تعقد مل اللجنة
 الـدويل؛ الربملـاين االحتـاد إىل منـدوبيها بشأن قرار اختاذ من مينعها مما األطرافد مع التشاور دون وحدهد اجمللس
 (MDP)املعــار   املالــديفي الــدميقراطي اجملموعــة الربملانيــة حلــزب رئــيس فــ ن نيهــاند الســيد ذكــره ملــا ووفقــا  
 رســـالة ويف عاجــل؛ شخصـــي التــزام بســـبب احلضــور مـــن ُمنــع ولكنـــ  الوفــدد يف أُدرج قـــد صــاحل إبـــراهيم الســيد
 يكـون أن يسـتطيع ال بأنـ  الـدويل الربملاين االحتاد سولي  السيد أُبلغ د2271 أكتوبر/  األول تشرين 1 مؤرخة
 الدويل الوطنيةد الربملاين االحتاد وجلنة للربملان املوحدة للقواعد خرق يف اجمللس رئيس خيتاره وفد يف طرفا  

 

 علـى 2279 و 2278 عـامي يف مالـدي  يف وبرملانيـة رئاسـية انتخابات إجراء املقرر من أن  إىل وبالنظر
 التوايلد
 إمكانيـــة لعـــدم يأســـ  لكنـــ  قـــدمتها؛ الـــي املعلومـــات وعلـــى تعاوهنـــا علـــى الربملانيـــة الســـلطات يشـــكر .7

 ممثلــــي أن مــــن الصــــدد هــــذا يف بــــالقلق يشــــعر آرائهــــا؛ إىل لالســــتماع املعارضــــة أعضــــاء أحــــد مقابلــــة
 وير ـب قرارايـا؛ يف رأي لـديهم لـيس أهنـم يؤكـدون الـدويل الربملـاين لالحتـاد الوطنيـة اللجنة يف املعارضة

 املسألة؛ هذه بشأن الرمسية اةراء تلقي يف
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 أن خيشــى قانونيــة؛ إلجــراءات خضــع قــد الربملــان يف املعارضــة مــن كبــريا   جــزءا   ألن القلــق بــالغ يســاوره .2
 وتقليـل والتجمـع التعبـري حريـة مسـاحة اخنفـا  حـول اجلاريـة التقـارير مـع جنـب إىل جنبا   احلالةد هذه

 هــو هــذا كــل بــأن لالدعــاء وزن تعطــي الربملــاند عمــل يف مفيــد بشــكل للمســامهة للمعارضــة الفــرص
 املعارضة؛ إلسكات متعمدة حماولة من جزء

 قسـرا   ُمنعـوا الربملـانيني أن مـن بالضـيق ويشـعر الربملانيـة؛ األمـاكن عسـكرة زيـادة إزاء عميـق بقلـق يشعر .3
ــــو/  متــــوز 24 يف الربملــــان دخــــول مــــن ــــ  د2271 يولي ــــ  أن ــــوا ينبغــــي حي ــــادرين أن يكون ــــع يف ق  مجي

هلـا  لـيس نائبـا   72 ضـد" الشـرطة واجـب عرقلـة" يمـة فـ ن بالتـايل الربملاند إىل الوصول على األوقات
 فورا ؛ االيامات هذه إسقا  إىل السلطات ويدعو موضع؛

 ســليم قــانوين أســاس  يــاب يف الربملــان أعضــاء مــن ســبعة واليــة ألنــ  مت إلغــاء أيضــا   القلــق بــالغ يســاوره .4
ــــق ويســــاوره املالــــديفي؛ القــــانون مبوجــــب ــــة أن مــــن القل ــــة اللجن ــــات إلغــــاء يف شــــرعت االنتخابي  الوالي
 قيـد يـزال ال اإللغـاء قـرار صـميم يف العليـا احملكمـة قـرار يواجـ  الـذي التحـدي كان وإن حىت الربملانيةد
 يف فــوري أثــر لــ  كــان ألنــ  سياســيد إهلــام مصــدر كــان اإللغــاء أن مــن املخــاوف فــ ن مث ومــن النظــر؛

 الثقة؛ عدم اقرتاح إقرار يف النجاح احتمال من احلد
 القانونيـــة اإلجـــراءات حتـــرتم مل قاســـم الســـيد ضـــد احملاكمـــة بـــأن احملـــددة االدعـــاءات إزاء بـــالقلق يشـــعر .5

 هــذه بشــأن الرمسيــة اةراء تلقــي يف وير ــب احلكــم؛ فيهــا صــدر الــي املزعومــة الظــروف وعــن الواجبــةد
توصـــل احملكمـــة إىل اســـتنتاج  لفهــم احلكـــم مـــن نســخة علـــى احلصـــول يف أيضــا   كمـــا ير ـــب املســائل؛
 الســيد عــزم موعــد عــن الشــكوى صــاحب مــن معلومــات تلقــي يف وير ــب الرشــوة؛ حماولــة يف مــذنب
 السفر؛ إلذن امتثاال   مالدي  إىل العودة على قاسم

 فــــارس الســــيد إىل املوجهـــة الــــتهم إليهــــا تســـتند الــــي الدقيقـــة الوقــــائع عــــن معلومـــات تلقــــي يف ير ـــب .6
 يواجهـون الـذين اةخـرين الربملـانيني حـول التفاصـيل مثـل هـذه علـى احلصول يف أيضا   وير ب مأمون؛
 ديدي؛ إبراهيم السيد ذلك يف مبا التهمد من أخرى أنواعا  

 مالـدي د إىل مبهمـة للقيـام الـدويل الربملـاين االحتـاد إىل الربملانية السلطات وجهتها الي بالدعوة يرحب .1
 يربزهـــا مل الـــي القضـــايا فيهـــا مبـــا القضـــاياد مجيـــع بشـــأن املعلقـــة وأســـئلت  احلاليـــةد نـــواحي قلقـــ  ملناقشـــة
 يف املهمـــة هـــذه يرتـــب أن العـــام األمـــني إىل ويطلـــب املعنيـــة؛ األطـــراف مجيـــع مـــع القـــرارد هـــذا حتديـــدا  

 جدا ؛ القريب املستقبل
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 يف أكــرب سياسـية أزمـة مـن جـزءا   تشـكل احلـاالت هـذه يف القضـايا بـأن القائـل موقفـ  جديـد مـن يؤكـد .8
 أن األطــراف مجيــع إىل أخــرى مــرة ويطلــب السياســي؛ احلــوار طريــق عــن إال حلهــا ميكــن ال مالــدي 
 الربملـاين االحتـاد أن جديـد مـن ويؤكـد السياسـي؛ احلـوار باسـتئناف متامـا   تلتـزم وأن نيـةد حبسن تتصرف
 احلميـــدة مســـاعي  تقـــدم طريـــق عـــن ذلـــك يف مبـــا اجلهـــودد هـــذه يف للمســـاعدة اســـتعداد علـــى الـــدويل

 جلميـع يسـم  متكـافئد مستوى لتوفري القانوين اإلطار وجود ضمان يف للمساعدة التقنيةد واملساعدة
 املقبلة؛ االنتخابات يف الكاملة باملشاركة السياسية األحزاب

 طـرف وأي الشـكوىد أصـحاب املختصـةد السـلطات إىل القـرار هـذا ينقـل أن العام األمني إىل يطلب .9
 الصلة؛ ذات املعلومات بتقدم ل  يسم  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 

 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضية هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب .72
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 منغوليا
3 

MON  /07 - سانجاسورين زوريغ 
 

 107 دورته في باإلجماع الدولي البرلماني الحاكم لالتحاد المجلس اعتمده قرار
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 
 الدويلد الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس إن

 

تطــوير  ووزيـر منغوليـاد يف الدولـة األعلـى جملـس عضـو ساجناسـوريند زوريـغ السـيد قضـية إىل وباإلشـارة
 2 يف ا تيـــل والـــذي - اتيالتســـعين يف منغوليـــا يف الدميقراطيـــة احلركـــة أبـــو يعتـــرب كـــان الـــذي األساســـيةد البنيـــة
 د(2271 أبريل/  نيسان دكاد) 222 دورت  يف اعتمدت  الذي القرار وإىل د7998 أكتوبر/  األول تشرين

 

 الدولـــــة جملـــــس رئـــــيس نائـــــب إىل املوجهـــــة 2271 مـــــايو/  أيـــــار 71 املؤرخـــــة الرســـــالة إىل وباإلشـــــارة
 الثالثةد واألطراف الشكوى أصحاب يتقامسها الي املعلومات وإىل األعلىد

 

 رئيسـة كـويفد فوزيـة السـيدة برئاسـة للربملـانينيد اإلنسـان حقـوق جلنة من وفدا   أن اعتباره يف يأخذ وإذ
 سـبتمرب/  أيلـول 73 إىل 77 مـن الفـرتة يف منغوليـا إىل بعثـة أوفـد اللجنـةد عضـو االرادي علي والسيد اللجنةد
 د2271

 

ـــ الســنوات مــدى علــى اللجنــة بعثــات مــن بعثــات ثــال  تشــكيلأنــ  مت  االعتبــار يف يأخــذ وإذ  79 الــ
 بشأن د قرارا   52 من أكثر الدويل الربملاين االحتاد واختذ البدايةد يف القضية تقدم منذ انقضت الي

 

 الـــدويل الربملـــاين احلـــاكم لالحتـــاد اجمللـــس دعـــا منغوليـــاد إىل 2275 لعـــام اللجنـــة زيـــارة عقـــب أنـــ  إىل يشـــري وإذ
 قضــية حـل يف بـ  القيـام ينبغـي أنـ  ورأى العدالـةد حتقيـق لضـمان جهـدهاد قصـارى بـذل إىل املنغوليـة السـلطات

 :التالية التوصيات إىل العاجل االعتبار وإيالء زوريغد السيد ا تيال
ـــادة االســـتعجالد وجـــ  علـــى القضـــية ســـرية إلغـــاء -  طريـــق عـــن ذلـــك يف مبـــا التحقيـــقد يف الشـــفافية وزي

 تبـــادل طريـــق عـــن أيضـــا   ولكـــن زوريـــغد الســـيد وأقـــارب الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد مـــع املنـــتظم االتصـــال
 أجـــل مـــن يواجههـــاد الـــي والتحـــديات التحقيـــق نتـــائج بشـــأن املنغـــويل الشـــعب مـــع العامـــة املعلومـــات

 وفعالة؛ مستقلة نزيهةد بطريقة عوجلت قد القضية أن وإثبات التحقيقد جهود يف الثقة استعادة
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 مبعـــــايري الصـــــارم التقيـــــد وضـــــمان ممكـــــند حـــــد أدىن إىل املركزيـــــة االســـــتخبارات جهـــــاز دور مـــــن احلـــــد -
 التحقيــق؛ أثنـاء املرتكبـة االنتهاكـات عـن والتعـويض املسـاءلة عـن فضـال   الواجبـةد القانونيـة اإلجـراءات

 يف متخصصــة مســاعدة طلــب العــام؛ املــدعي ملكتــب والفعالــة الكاملــة الســيطرة حتــت التحقيــق وضــع
 العمـل فريـق مـن كجـزء) التحقيـق يف اجلنـائيني اخلـرباء وتضـمني التعاقـديد القتـل حـاالت يف التحقيق
 الســجالت الشــهودد أقــوال فحـ  علــى والرتكيــز ؛(جديـدة مســتقلة حتقيــق آليـة أو مــن خــالل احلـايلد
 الشرعي؛ الطب حتليل يف حصرا   االستثمار من بدال   املصدرد املفتوحة واملواد العامةد

 اإلجـــراءات يف أطـــراف هـــم الـــذين زوريـــغد الســـيد ألقـــارب التحقيـــق ملفـــات إىل الوصـــول حـــق مـــن  -
 التحقيق؛ يف اجلديدة بالتطورات بانتظام وإبال هم القانونيةد

 مـــــن املعنيـــــة الســـــلطات مجيـــــع حصـــــول لضـــــمان القائمـــــةد والتوازنـــــات املؤسســـــية الضـــــوابط اســـــتخدام -
 مــــا إذا املســــؤولية وحتّمــــل مناســــبةد نتــــائج علــــى للســــلطة والقضــــائية التنفيذيــــةد التشــــريعيةد الســــلطات

 والقانونية؛ الدستورية بواجبايا الوفاء يف أخفقت
 ذلــك يف مبــا األخــريةد التحقيــق أنشــطة( 7: )يلــي مبــا منــتظم علــم علــى الــدويل الربملــاين االحتــاد إبقــاء -

 اخلاصـــة للرقابـــة الفرعيـــة اللجنـــة عـــن الصـــادرة والتوصـــيات التقيـــيم( 2) املعلقـــة؛ والتحـــديات نتائجهـــا
 البعثةد تقرير عن الناشئة التوصيات تنفيذ يف احملرز التقدم (3)األعلى؛ و الدولة جمللس التابعة

 

 :2275 عام زيارة بعد حدثت قد التالية التطورات أن إىل يشري وإذ
 

ومت  د2275 نــوفمرب/  الثــاين تشــرين 73 يف زوريــغد الســيد أرملــة بولغــاند بــانزرا ش الســيدة اُعتقلــت -
 مســتوى إىل ترقــى ظــروف يف املركزيــةد االســتخبارات وكالــة قبــل مــن شــهور ملــدة االحتجــاز وضــعها يف
 االحتجـاز؛ يف زارهـا برملـاين وفـد أكـده مـا حنـو علـى اإلنساند حلقوق الدولية املعايري مبوجب التعذيب
 أهنـــا الوقـــت ذلـــك يف ةالربملانيــ الســـلطات وأوضـــحت املطـــافد هنايــة يف بولغـــان الســـيدة ســـراح وأطلــق
 أن بيـدَ ". القضـية إهنـاء مت بالتـايل اجلرميةد يف تورطها يثبت مل" ولكن القضيةد يف فيها مشتبها اعتربت
 مستمرة؛ ملراقبة وختضع سراحهاد إطالق منذ اخلارج إىل السفر من ممنوعة ظلت بولغان السيدة

. زوريـغ السـيد قتـل جرميـة بارتكـاب اعرتفـوا أهنـم وادعـي آخـريند فـيهم مشـتب  ثالثـة علـى القبض أُلقي -
. 2276 ديســمرب/  األول كــانون 21 يف ســنة 25 و 24 بــني تــرتاوح ملــدة بالســجن علــيهم وحكــم

 االبتدائي؛ احلكم االستئناف حمكمة أيدت د2271 مارس/  آذار 74 ويف
 



184 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 أن أســــاس علــــى مغلقــــةد وذلــــك أبــــواب خلــــ  االســــتئناف وحماكمــــات ابتدائيــــة حماكمــــات إجــــراء مت -
 حمـــامي قـــدمها الـــي الطلبـــات متكـــرر بشـــكل احملكمـــة ورفضـــت. للغايـــة ســـرية بأهنـــا ُصـــّنفت القضـــية
 املتهمــني حملــامي مُســ  وقــد. العلنيــة وللمحاكمــة القضــية عــن الســرية لرفــع زوريــغ الســيد وأســر املتهمــني

 وللســبب. بــ  تتعلــق معلومــات أي تبــادل مــن منعــوا ولكــنهم اإلجــراءاتد حبضــور زوريــغ أســرة وأفــراد
 عامـا   بيانـا   زوريـغ السـيد أسـرة وأصدرت. اإلجراءات تفاصيل أو احلكم من نسخة أي تتاح مل نفس د

 العدالــة أنــ د مــن وجهـة نظرهــاد أن إىل وَخُلصـت احملــاكمد وقــرارات اإلجـراءات شــرعية يف فيــ  تشـكك
 احملاكمـــــاتد يف موثوقـــــة ثالثـــــة أطـــــراف أيضـــــا  واعتـــــربت . تســـــتمر أن ينبغـــــي القضـــــية وأن مل تتحقـــــقد

ــــةد اإلعــــالم ووســــائط ــــا   أن املنغولي  اجلنــــاة إخفــــاء إىل يهــــدف تكــــون األمــــور بعــــارة عــــن ســــتارا  دخاني
 لال تيالد املدبر العقل/  احلقيقيني

 

 دهبـا القضـية تنـاول مت الـي الطريقـة إزاء قلقهـا عـن وتكرارا   مرارا   أعربت الربملانية السلطات أن إىل يشري وإذ
 بــني الفصــل بســبب التــدخل تســتطع ومل اإلجــراءاتد عــن معلومــات علــى احلصــول مــن تــتمكن مل أهنــا وذكــرت

ـــت القضـــيةد وتصـــني  الســـلطات ـــدة ببعثـــة ولكنهـــا رحّب ـــة هبـــا قامـــت جدي ـــارة اللجن  مـــع مباشـــرة املخـــاوف إلث
 الصلةد ذات والتنفيذية القضائية السلطات

 

 إىل األخـرية بالبعثـة قـام الـذي الوفـد قدمها الي التاليةد األولية والتوصيات املالحظات اعتباره يف يضع وإذ
 :الكامل البعثة تقرير انتظار يف بشكل كامل اللجنة عليها وافقت والي منغولياد

 

 األولية المالحظات 
 أنـ  إال العليـا؛ احملكمـة أعضـاء أو السـجن يف املـدانني مبقابلـة لـ  يسم  مل ألن  أسف  عن الوفد أعرب -

ـــ  ســـروره عـــن أعـــرب ـــاءة مناقشـــات إجـــراء مـــن متكـــن ألن ـــع مـــع بّن ـــةد الســـلطات مجي ـــة الربملاني  التنفيذي
 منغوليـا ورئيس األعلىد الدولة جملس رئيس ونائب رئيس ذلك يف مبا الصلةد ذات األخرى والقضائية
 اإلنســــان حقــــوق ومنظمــــات الثالثــــةد املــــدانني واألشــــخاص زوريــــغد أســــرة وأفــــراد حــــديثاَد املنتخــــب

 والدبلوماسيني؛
 ا تيـال قضـية يف الثالثـة األفـراد وإدانـة حماكمـة أن السابقةد مـن ونواحي القلق االدعاءات الوفد وأكد -

 التحقيـق عمليـة ونزاهـة شـرعية وقّوضـت العادلـةد للمحاكمـة الدوليـة املعـايري انتهكـت قد زوريغ السيد
 :أدناه الواردة ئجالنتا بشأن األويل االستنتاج هذا يف الوفد واستند والقضاء؛
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 بعثـة منـذ اللجنـة أو احلـاكم اجمللـس عن الصادرة السابقة التوصيات من أيا   املنغولية السلطات تنفذ مل (أ )
 ؛2275 لعام اللجنة

 علنيـــة اســـتماع جلســـات عقـــد طلبـــات ورفضـــت. مغلقـــة أبـــواب خلـــ  أخـــرى مـــرة احملاكمـــة جـــرت (ب )
 جلسـة وبعـد. ُصـّنفت قـد القضـية أن أسـاس علـى املديند وذلـك الطرف وحمامو عليهم املدعى قدمها

 وأكــدت. 2271 أ سـطس/  آب 4 يف هنائيــا   حكمـا   العليـا احملكمــة أصـدرت جــدا د قصـرية اسـتماع
 يـــتم إبـــالغ كمـــا أنـــ  مل. ســـنوات بضـــع إال ختّفـــض ومل الثالثـــةد فـــيهم املشـــتب  ضـــد املطولـــة األحكـــام

 ثة؛البع قبل إجراء التطور هبذا الدويل الربملاين االحتاد
 هــذه تكــن ومل. الســرية العمليــات أثنــاء املخــابرات ضــبا  مجعهــا أن بعــد ســريةد األدلــة معظــم ظلــت (ج )

. اإلجـراءات مراحـل مـن مرحلـة أي يف الدفاع حملامي أو العام املدعي ملكتب أبدا   متاحة السرية األدلة
 حصـــرا   تقـــدم األدلـــة هـــذه إن للوفـــدد وقيـــل. نـــوع أي مـــن التشـــكيك أو لالســـتجواب ختضـــع ال وهـــي

 رفضـت العليـا احملكمـة أنإىل  من د نظـرا   التحقق من يتم التمكن مل تأكيد وهو العلياد احملكمة لقضاة
 سريا ؛ 2271 أ سطس/  آب 4 املؤرخ قرارها مع الوفدد وأبقت االجتماع

مــن  أو منــ  نســخة علــى احلصــول مــن الوفــد يــتمكن ومل. شــخ  ألي متاحــا   النهــائي احلكــم يكــن مل (د )
 قــرارات إليهــا تســتند الــي القــرارات تلــك أســاس علــى أو) عليهــا يقــوم الــي األســس عــن معلومــات أي

 شـهر مـن أكثـر مـرور ر ـم احملكمـةد قـرار الطرفني من أي يتلق مل وأثناء إجراء البعثةد(. األدىن احملاكم
 احلكم؛ صدور على

 األشــــخاص أن يبـــدو املنغــــويلد القـــانون مبوجــــب هنائيـــة اةن أصــــبحت األحكـــام أن مــــن الـــر م علـــى (ه )
 العليـاد وذلـك احملكمـة رئـيس إىل واحـد هنـائي اسـتئناف تقدم على قادرين يكونون قد الثالثة املدانني

 مــــىت معرفــــة مــــن يــــتمكن مل الوفــــد أن  ــــري. النهــــائي احملكمــــة قــــرار اســــتالم مــــن يومــــا   32  ضــــون يف
 بشــأن قــرارا   اختــذوا الــذين القضــاة أن عميــق بقلــق أيضــا   اللجنــة والحظــت. حكمهــا احملكمــة ستصــدر

 أن ذلــك الوفــد ويــرى للغايــةد عــادي  ــري وضــع وهــو العليــاد احملكمــة رئــيس بيــنهم القضــيةد كــان مــن
آخـر اسـتئناف لألشـخاص  بشـأن قـرارا   يتخـذ أن اةن إليـ  يطلـب عندما املصاحل تضارب إىل سيؤدي
 املدانني؛

 لتحويـــل والفســـاد التعـــذيب اســـتخدام عـــن وموثوقـــة متكـــررة تقـــارير الوفـــد تلقـــى وأثناءهـــاد البعثـــة قبـــل (و )
  إجراءات خالل من جبدية التقارير هذه القضائية السلطات تعاجل ومل. القضية هذه يف العدالة مسار
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 حقيقـــة توجــد ال أنــ  وطلــب منــ  االعتقــادد ببســاطةد الوفــد وأ بلــغ. وشــفافة مصــداقية وذات مســتقلة

 التقارير؛ هلذه
 مــن للضــغو  عرضــة األكثــر هــم الثالثــة املــدانني األشــخاص بــأن األويلد االســتنتاج إىل الوفــد توصــل (ز )

 اجلرميـة ارتكاب يف اةخرين وإشراك تورطهمد عن كاذبة اعرتافات لتقدم االستخبارات أجهزة جانب
 فـيهم املشـتب  أجراهـا الي التحقيقات بشأن وتكرارا   مرارا   أثري قد القلق هذا أن إىل وبالنظر. وتنظيمها
ــــ الســـنوات مـــدى علـــى والشـــهود  يعـــاين أن إمكانيـــة يســـتبعد أن للوفـــد ميكـــن ف نـــ  ال املاضـــيةد 79 الــ
 زوريغ؛ السيد يف مقتل وأن  مت توريط األشخاص األبرياء املصريد نفس من اةخرون

باسـتمرار علـى  إليـ  يشـار ممـا كثـريا   بـأن كبـري احتمـال هناك أعالهد املذكورة نواحي القلق إىل وبالنظر (ح )
 رفـع يـتم مل ومـا. السـنني مـر االسـتخبارات علـى أجهـزة قبـل مـن بالفعـل صـنعها مت قـد سـريةد أنـ  أدلـة
 قــد يكونــون قــد الــذين القــانون وتطبيــق  االســتخبارات مــوظفي فــ ن متامــا د القضــية ملــ  عــن الســرية
 ممـا عقـابد أي دون بذلك القيام مواصلة على قادرين سيكونون للسلطةد جسيمة انتهاكات ارتكبوا
 معرفــة دون حيـول أن شــأن  مـن وهــذا. املنغـوليني للمــواطنني األساسـية اإلنســان حلقـوق انتهاكــا   يشـكل
 زوريغ؛ السيد ا تيال حقيقة

 الــذين األشــخاص مجيــع ضــد مُيــارس الــذي والضــغط الرتهيــب مســتوى إزاء دهشــت  عــن الوفــد أعــرب (  )
 ورمبـــــا القــــانونيوند وحمــــاميهم اإلجـــــراءات أطــــراف) مباشــــرة بصــــورة ســـــواء بالقضــــيةد اهتمامــــا   يبــــدون

 يف الفاعلـة اجلهـات أو والسياسـيوند الربملانيون) مباشرة  ري بصورة أو( واحملققون القضائيون املوظفون
 أو القضــية مــع التعامــل كيفيــة بشــأن خمــاوفهم عــن الــذين يعلنــون العــادينيد املــواطنني أو املــدين اجملتمــع
 حماوريـــ  بعـــض أن الوفـــد والحـــ (. املنغـــويل الشـــعب مـــع الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد قـــرارات تشـــارك جملـــرد

 بشـأن مـوكليهم مـع بتبادل املعلومات حىت للمحامني ُيسم  ومل. االنتقام من خوفا   املعلومات حجبوا
 نظــــرا   أنــــ  للوفــــدد بوضــــوح اإلجـــراءات يف األطــــراف وذكــــرت. الدفاعيــــة اســــرتاتيجيتهم أو اإلجـــراءات

 تبـادل مـن يتمكنـوا مل بالتـايل الكشـ د عـدم اتفـاق علـى التوقيع إىل اضطروا للقضيةد املصنفة للحالة
 يف وخيضــعوند. احملــاكم قــرارات أســباب أو احملاكمــةد إجــراءات أو اجلنــائيد امللــ  عــن معلومــات أي

 عـن بالكشـ لقيـامهم  وإدانـتهم عليهمد القبض وإلقاء إليهمد االيام توجي  إىل بذلكد قيامهم حالة
 األجانبد للرعايا الدولة أسرار

 علـى دالئل هي عن القضيةد السرية لرفع السياسية واملعارضة املستمرة السرية أن من للغاية قلق الوفد -
 وإمنــا للتســرت علــى احلقيقــةد عــن الكشــ  إىل الواقــع يف يــدف ال األخــرية واإلجــراءات التحقيقــات أن
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 أن خــاص بوجــ  القلــق دواعــي مــن الســياقد هـذا ويف. لال تيــال املنظمــةواجلهــة  احلقيقــي املــدبر العقـل
 ؛ (2223) عاما  تقرتب 25 تبلغ الي التقادم مدة

 املنظمــة اجلهــة لتحديــد اةن فــت  أنــ  يــدعى الــذي خطــورةد حــول التحقيــق أكثــر خمــاوف يثــري وهــذا -
 املـدعي مكتـب لسـلطة التـابع القضـائية بالتحقيقـات املعـين العمـل فريق مت استبعاد وقد. املدبر والعقل
يفـوت  وال. املسـؤولية االسـتخبارات ومن  املسؤولية احلصـرية عـن التحقيـق إىل كالـة القضيةد من العام
ـــرّج اإلشـــارة إىل أن  الوفـــد ـــذين قـــابلهم مل ي ـــة تـــؤدي أن أحـــدا  مـــن ال  حتقيـــق أو شـــيء أي إىل العملي
ـــة عدالـــة ـــاك وكانـــت. حقيقي ـــ  مـــن املـــ خمـــاوف هن  الضـــغط رج  اســـتخدام ذلـــك مـــن أجـــل ممارســـةبأن

 أخرى؛ نتائج إىل وإيصال الناس
 عادلـــة حماكمـــة إن. املـــدانني الثالثـــة األشـــخاص عـــن فضـــال   زوريـــغد الســـيد ألســـرة العدالـــة تـــوفري جيـــب -

. احلقيقيــة العدالــة لتحقيــق الوحيــدة الوســيلة اةن هــي ونزيهــةد مســتقلة حمكمــة أمــام وعادلــة ومفتوحــة
. سياســية أل ــرا  خطــري بشــكل العدالــة تطبيــق إســاءة لتجنــب التــأخري مــن مزيــد دون تــتم أن وجيــب

 مقتنـــع الوفــد فــ ن املاضــيةد القليلــة الســنوات مــدى علــى تطــور الــذي العميــق الثقــة عــدم إىل وبــالنظر
 القـانوند لسـيادة وفقا   يعمل أن  إثبات على املنغويل القضاء لقدرة مهم جدا   اختبار هذا بأن كذلكد

 .التجارية واملصاحل للسياسيني رهينة يصب  ومل
 

 

 األولية التوصيات 
 وأن املسـتمرةد وضع حد للسـرية الوزراء ورئيس األعلىد الدولة جملس رئيس منغولياد جيب على رئيس -

ـــأمروا ـــاإلفراج ي ـــةد الســـري بالقـــانون عمـــال   القضـــية عـــن والكامـــل الفـــوري ب  هـــذه ميـــنحهم الـــذي للدول
 كمـــا ختفيـــ د مــا املختصـــة الســلطات لـــدى يكـــن مل وإذا. القــومي األمـــن جملــس يف كأعضـــاء الســلطة
 زوريـغ السـيد ذكـرى وتكـرم واإلنصـافد العدالـة أجـل مـن املطاف هناية يف القضية فت  ينبغي تدعيد
 أسرت ؛ وكرامة

للـــدفاعد وذلـــك مـــن خـــالل  واحرتامهـــا حيادهـــاد اســـتقالهلاد تثبـــت أن القضـــائية الســـلطة ينبغـــي علـــى -
 املـــداننيد وحبضــــور الثالثـــة األشــــخاص عامـــة حماكمـــة ب عــــادة التـــأخري مـــن مزيــــد أوامـــر ودونإصـــدار 
 القائمة؛ اخلطرية العيوب مجيع ملعاجلة ودولينيد حمليني مراقبني

 أهنـم ويفـرت  الثالثـةد املـدانني األشـخاص عـن اإلفـراج ينبغـي العدالةد يف خطري خطأ حدو  تفادي -
 املـــدانني األشـــخاص علـــى جيـــب وشـــفافة؛ عادلـــةد منصـــفةد بطريقـــة احملاكمـــة إعـــادة يـــتم أن إىل أبريـــاء
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 الطبيـة الرعايـة تـوفري مـع العاديـةد االحتجـاز ظـروف مـن يسـتفيدوا أن عنهمد يتم اإلفراج حىت الثالثةد
 واحملامني؛ إليهم من قبل أسرهم املقيد مع توفري إمكانية الوصول  ري املالئمةد

 وينبغــي القضــيةد أطــراف ضــد املســتمرين والرتهيــب الضــغو  مجيــع إلهنــاء عاجلــة تــدابري اختــاذ ينبغــي -
 وجـــ  علـــى فـــيهم واملشـــتب  الشـــهود علـــى والضـــغط التعـــذيبد بالقســـرد املتصـــلة املســـائل مجيـــع معاجلـــة

 ونزيهة؛ مستقلة حتقيق إجراءات خالل من االستعجالد
 أخرجــوا مث فــيهم كمشــتب  احتجــزوا الــذين اةخــرين األشــخاص ومجيــع بلغــان اعتبــار الســيدة أن ينبغــي -

 وينبغـي. تامـا   احرتامـا   حتـرتم األساسية حقوقهم وأن أبرياءد األدلةد بأهنم إىل االفتقار بسبب ذلك بعد
 احملكمـة توجـ  مل مـا قيـودد دون اخلـارج إىل والسـفر منغوليـاد أحنـاء مجيع يف حبرية بالتحرك هلم السماح

 قوية؛ أدلة أساس على رمسية ايامات بشكل رمسي
 فـورا   لال تيال املدبر والعقل املنظمة اجلهة على للتعرف فُت  الذي املستقل التحقيق القيام بنقل ينبغي -

 لضـمان كثـبد عـن عليهـا اإلشـراف ينبغـي العـام؛ املدعي مكتب إىل الوطنية االستخبارات وكالة من
ــــي األدلــــة مجيــــع مراعــــاة  يســــتخدمها الــــي التحقيــــق أســــاليب وضــــمان أن وتثبيتهــــاد إدانتهــــا تثبــــت ال

 القانون؛ وسيادة اإلنسان حقوق معايري مع بدقة تتماشى القواننيد بتنفيذ املكلفون املوظفون
 الســـلطاتد بـــني الفصـــل احـــرتام مـــع قويـــةد برملانيـــة رقابـــة ميـــارس أن األعلـــى الدولـــة جملـــس علـــى جيـــب -

ـــةد حتقيـــق  لضـــمان ـــاند العدال  ســـبيل علـــى ينظـــر أن وينبغـــي. القضـــية هـــذه يف وأن يتضـــ  ذلـــك للعي
 ومينحهـــا الغايـــةد هـــذه لتحقيـــق واضـــحة واليـــة هلـــا خمصصـــة برملانيـــة جلنـــة إنشـــاء إعـــادة يف االســـتعجال

. شــامل تقيــيم إجــراء ميكــن حبيــ  املصــنفة واألدلــة احملكمــة وثــائق مجيــع إىل الكامــل الوصــول إمكانيــة
 تعزيـــز ســـبل بشـــأن التقنيـــة املســـاعدة لتيســـري طلبـــ د علـــى بنـــاء جـــاهزا د الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد ويظـــل
 الربملانيةد الرقابة

 

 إىل اللجنــــة هبـــا قامـــت الـــي األخـــرية البعثـــة خـــالل تعاوهنـــا علـــى املنغوليـــة الربملانيـــة الســـلطات يشـــكر .7
 .العليا احملكمة أعضاء أو املعتقلني بلقاء إىل أن  مل يتم السماح للوفد بشدة يأس  حني يف منغولياد

 املتعلقـــة األوليــة والتوصــيات باملالحظــات علمـــا   ويأخــذ بــ ؛ املضــطلع العمـــل علــى البعثــة وفــد يشــكر .2
 الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد العامـــة املقبلـــة اجلمعيـــة يف النهـــائي البعثـــة تقريـــر الصـــرب بفـــارغ وينتظـــر بالبعثـــةد

 ؛(2278 مارس/  آذار)
القضائيةد يف تفضيل اتبـاع  واإلجراءات التحقيق عن املسؤولة السلطات باستمراريعرب عن استيائ د  .3

 شـفافة إجـراءات علـى اتبـاع واحملاكمـاتد السـريةد األدلـة الرتهيبد التعذيبد على تنطوي الي الطرق
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 كقضــية السياســية األحــزاب مجيــع اســتخدام الســتمرار يأســ  كمــا. العادلــة احملاكمــة يف احلــق حتــرتم
 سياسية؛ مساومة

 رئـــيس األعلـــىد الدولـــة جملـــس رئـــيس وحيـــ ّ  القضـــيةد عـــن فـــورا   الســـرية رفـــع إىل الســـابقة دعوتـــ  جيـــدد .4
 لضــمان التــأخريد مــن مزيــد دون اهلــدف هــذا لتحقيــق إجــراءات اختــاذ علــى الــوزراء ورئــيس اجلمهوريــةد

 اإلنسان؛ حلقوق الدولية واملعايري منغوليا لدستور عادلةد واالمتثال حماكمة يف احلق احرتام
 فــيهم مبــن ودوليــنيد حمليــني مــراقبني حبضــور العلنيـة احملاكمــة ب عــادة تــأمر أن علــى العليــا احملكمــة حيـضّ  .5

 اإلفـراج إىل ويـدعو حلـدو  إسـاءة كبـرية يف تطبيـق العادلـة؛ تفاديـا   الـدويلد الربملـاين االحتـاد من مراقب
 وعادلـــة عادلـــة بطريقـــة أخـــرى مـــرة احملاكمـــة إمتـــام حـــني إىل الثالثـــةد املـــدانني األشـــخاص عـــن العاجـــل
 ال الــذين األشـخاص تنقـل حريـة علــى املفروضـة القيـود جلميـع فــوري رفـع إىل كـذلك ويـدعو وشـفافة؛

 القضية؛ يف فيهم كمشتب  رمسية يمة احملكمة إليهم توج 
 جلنـة إنشـاء إعـادة خـالل مـن القضـيةد بشـأن الرقابيـة أعمالـ  يسـتأن  أن األعلـى الدولة جملس يناشد .6

 كـاف   اسـتعرا  إلجـراء واضـحة واليـة وإعطائهـا االسـتعجالد وج  على الغر  هلذا خمصصة برملانية
 الربملانيــة الرقابــة أن إىل ويشــري الفعالــة؛ االنتصــاف بتــوفري ســبل والتوصــية للقلــقد املثــرية املســائل جلميــع
 تفـــي ضـــمان أن يف تســـاعد وأهنـــا والفســـادد الســـلطة اســـتعمال إســـاءة ضـــد أساســـية ضـــمانة تشـــكل

 أيضـا   جديـد مـن ويؤكـد ختـدمهم؛ الـذين األشـخاص بالتزامايـا جتـاه احلكوميـة واإلجـراءات السياسات
 منغوليا؛ برملان إىل التقنية املساعدة لتقدم الدويل الربملاين االحتاد استعداد على

 الربملانيــــة الســــلطات جانــــب مــــن بالقضــــية املتعلقــــة اجلديــــدة بــــالتطورات علــــم علــــى إبقــــاءه يف ير ــــب .1
 الصلة؛ ذات األخرى والسلطات

 طــرف وأي الشـكوىد صــاحب املختصـةد الســلطات إىل القـرار هــذا ينقـل أن العــام األمـني إىل يطلـب .8
 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 

 .املناسب الوقت يف تقريرا تقدم وأن احلالة هذه دراسة تواصل أن اللجنة إىل يطلب .9
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 الفليبين

PHI /01 - ليما د، ليلى 
 

 107 دورته في باإلجماع الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 
 الدويلد الربملاين لالحتاد احلاكم اجمللس إن         

 

 أبريــل/  نيسـان) 791الـــ  دورتـ  يف اعتمدتـ  الــذي القـرار وإىل ليمـا دي السـيناتور قضـية إىل وباإلشـارة        
 د(2271

 

 السـلطات مـن الي قامت بـدعوة د(CL/201/11(b)-R.1)تقرير وفد اللجنة  اعتباره يف يأخذ وإذ     
 حالـــة عــن مباشــرة معلومــات مجــع( 2271 مــايو/  أيــار 24-22) يبــنيالفل بالــذهاب إىل الفلبينيــةد الربملانيــة

 حماميهـــــا نفســـــهاد ليمـــــا دي وســـــيناتور والقضـــــائيةد احلكوميـــــةد الربملانيـــــةد الســـــلطات مـــــن ليمـــــا دي الســـــناتور
 ثالثةد أطراف عن فضال   وموظفيهاد

 احلنيد ذلك منذ بانتظام الشكوى أصحاب قدمها الي املعلومات مراعاة ومع
 

 :املل  يف الواردة التالية املعلومات إىل يشري وإذ       
 مــايو/  أيــار مــن الفــرتة يف يبــنيالفل يف اإلنســان حقــوق للجنــة رئيســة ليمــا دي ليلــى الســيناتور عملــت -

 مـن عـدد يف التحقيقات من سلسلة قيادة تولت الصفةد وهبذه. 2272 يونيو/  حزيران إىل 2228
 يف( DDS) دافــاو يف املــوت بفرقــة يســمى مبــا املرتبطـة املزعومــة القضــاء نطــاق خــارج القتــل عمليـات

 دوتـريتد السـيد أن إىل وخلصـت طويلـةد عمدة املدينة لفـرتة دوتريت السيد كان حي  دافاود مدينة
 (.DDS) دافاو يف املوت فرقة وراء كان ديبنيالفل رئيس اةن

/ تشـرين األول يف املنصـب هـذا من واستقالت. للعدل أمينا   ليما دي السيدة عينت د2272 عام يف -
 مـايو/ أيـار انتخابـات يف الشـيوخ جملـس يف مقعـد علـى للحصـول محلتها على للرتكيز 2275 أكتوبر

 بوصـــفها ليمـــاد دي الســـناتور بـــدأت د2276 أ ســـطس/  آب ويف. ناجحـــة كانـــت والـــي د2276
 متعـاطي مـن اةالف حاالت مقتل يف حتقيقا   الشيوخد جملس يف اإلنسان وحقوق العدل للجنة رئيسا  
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 يف منصــب  دوتــريت الــرئيس تــويل أهنــا حــدثت منــذاملخــدراتد والــي يـُـدعى  وجتــار املزعــومني املخــدرات
 ؛2276 يونيو/  حزيران

 فـرع أمـام قضية يف 2271 فرباير/  شبا  24 يف واحتجزت ليما دي السناتور على مت إلقاء القبض -
 فرعــي أمــام أخــريني قضــيتني يف كمــا فيهــاد تواجــ  الــي د224( RTC) اإلقليميــة اجلنائيــة احملكمــة
 مفادهـا ايامـات أسـاس علـى جنائية إجراءات د226 و 225( RTC) اإلقليمية اجلنائية احملكمة

 يف اليهـــا املوجهـــة االيامـــات وجـــاءت. الشـــيوخ جملـــس يف محلتهـــا لتمويـــل خمـــدرات أمـــوال تلقـــت أهنـــا
 دي الســيناتور ومســؤولية بيليبيــدد نيــو ســجن يف املخــدرات جتــارة بشــأن النــواب جملــس حتقيــق اعقــاب

 بـدء مـن أسـبوع بعـد النـواب جملـس يف التحقيـق وبـدأ. للعـدل وزيـرا   كانـت عنـدما الصـدد هذا يف ليما
 القضاء؛ نطاق خارج القتل عمليات يف الشيوخ جملس يف حتقيقها

 علـى أهنـا تصورها احلكوميةد السلطات أعلى قبل من تشهري علنية حلملة ليما دي السيناتور تعرضت -
 نـوفمرب/  الثـاين تشـرين 1 ويف. بعـد تبـدأ مل احملاكمـة أن مـن الـر م علـى ومذنبـةد" أخالقيـة  ري امرأة"

 محايـــة البيانــات ضـــد الـــرئيس أمــر إلصـــدار التماســـا   ليمــا دي الشـــيوخ جملــس عضـــو قــدمت د2276
بـــالك  عـــن  ممثليـــ  مـــن وأي دوتـــريت الـــرئيس احملكمـــة تـــأمر أن وطلبـــت العليـــاد احملكمـــة يف دوتـــريت

 بالبيانـات واإلدالء املشـروعد العـام االهتمـام نطـاق خـارج الشخصـية حيايـا عـن البحـ  عـن تفاصـيل
 تصــ  ضــدهاد تتضــمن متييــزا  جنســيا ك نســاند كرامتهــا مــن حتــط تفــرتي عليهــا كــامرأةد الــي العلنيــة

 مــع تتنــاى أو حقوقهــاد وتنتهــك ضــدهاد نفســيا عنفــا   تشــكل عنــ د تعلــن أو املزعــوم اجلنســي ســلوكها
 العامةد املصلحة أو/  و العامة والسياسة اجليدةد والعادات احلميدةد واألخالق القانوند

 

 :إجراء البعثة منذ حدثت الي التالية التطورات إىل وبالنظر       
 

 6 مقابـــــل أصـــــوات 9 بأ لبيـــــة العليـــــاد احملكمـــــة رفضـــــت د2271 أكتـــــوبر/  األول تشـــــرين 72 يف -
 احملكمـة فـرع علـى املعروضـة القضـية يف عليهـا القـبض ب لغاء قـرار ليما دي السيناتور التماس أصواتد
 القرار؛ هذا يف النظر إلعادة طلبا   ليما دي السيناتور قدم وقد ؛224( RTC) اإلقليمية اجلنائية

 يوليــــو/  متــــوز 79 يف عليهــــا بــــالقبض أمــــرا   225(RTC) اإلقليميــــة اجلنائيــــة احملكمــــة فــــرع أصــــدر -
 الطلبــات رُفضــت وباملثــلد النظــرد ومت رفضــ ؛ إلعــادة التماســا   ليمــا دي الســيناتور وقــدمت. 2271
 يف االسـتدعاء موعـد حتديـد مت ؛225 (RTC) اإلقليميـة اجلنائيـة احملكمـة فرع إىل املقدمة الالحقة

 ومــــن أويلد قضـــائي أمـــر أو مؤقــــت زجـــري أمـــر يصـــدر مل مــــا ؛2271 نـــوفمرب/  الثـــاين تشـــرين 24
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 املعروضـة القضـية تـزال وال. االسـتدعاء بعـد احملاكمـةد ذلك يف مبا اإلجراءات القانونيةد تتم أن املتوقع
 معلقة؛ 226 (RTC) اإلقليمية اجلنائية احملكمة فرع على

 تأييـدهم عـن فيـ  أعربـوا قرارا   الشيوخ جملس يف األقلية كتلة أعضاء قدم د2271 مايو/  أيار 29 يف -
 أخـرى قـدمت ومتـت حماولـة. ليمـا دي السيناتور طلب على بناء   األحيان بعض يف إخالء مؤقت ملن 
  لبية؛األ حصول  على عدم بسبب أيضا   ولكنها فشلت د2271 سبتمرب/  أيلول بداية يف

 يوليــو/  متـوز 72 يف زار الثالــ د بيمنتـل أكويلينــو الشـيوخ جملـس رئــيس بـأن الشــكوى أصـحاب أفـاد -
 اإلخــالءد علــى للحصــول طلــب أي بــدعم يلتــزم إنــ  وقــال. ليمــا دي الشــيوخ جملــس عضــو 2271

 واللجــان الشــيوخ جمللــس ســلفا   املقــررة الــدورات الشــيوخ جملــس حيــدد أن شــريطة احملكمــةد مبوافقــة رهنــا  
 حضورها؛ يف تر ب الي

 هــذه طــرح ليمــا دي الســيناتور حمــامي ويعتــزم املؤقــت؛ اإلخــالء طلــب عــن بعــد العليــا احملكمــة تعلــن مل -
 النظر؛ إعادة طلب يف املسألة

 لــيمد هــريا ألفــني الســيد الســجوند مكتــب يف القــانونيني املــوظفني كبــري أن الشــكوى أصــحاب ويؤكــد -
ـــ يســمى مــا بــني مــن أن علــى بوضــوح ينصــان الســجوند مكتــب مــن مــذكرة وكــذلك " 79 بيليبيــد" بــ
 شهادايم؛ تقدم منذ متميزة معاملة من استفادوا ليما دي السيناتور ضد شهدوا مدانني

 االحتجـازد وهـي يف بشـكل كبـري جـدا   سياسـية   ناشـطة   تـزال ال ليمـا دي السـيناتور أن من الر م على -
 التلفزيـوند أو اإلنرتنـتد إىل الوصـول إال أن  ال تتوفر هلا إمكانية والكتب؛ اجملالت الصح د وتتلقى

 ليمـا دي السـيناتور كتـب وقد - الطبيب أمر من الر م على اهلواءد تكيي  وحدة إىل أو الراديود أو
 الصدد؛ هذا يف الفلبينية الوطنية الشرطة رئيس إىل رسالة

 

 الربملــان أعضـاء دعـا د2271 يوليـو/  متـوز 22 يف القطريـةد زيـاريم ختـام يف د أنـ يأخـذ باحلسـبان وإذ        
 لعضــو عادلــة حماكمــة ضــمان إىل يبــنيالفل ســلطات" د(اإلنســان حبقــوق املعنيــة الفرعيــة وجلنتــ ) األربعــة األورويب
 ". الشيوخ جملس يف التصويت ذلك يف مبا كسيناتورد بواجبايا القيام هلا والسماح الشيوخد جملس

 

 مـــوجزةد بعـــد إجـــراءات بعمليـــات اإلعـــدام املعـــين املتحـــدة لألمـــم اخلـــاص املقـــرر أن اعتبـــاره يف يضـــع وإذ       
/  آب 78 يف الصـــــادر املشـــــرتك بياهنمـــــا يف دعيـــــا الصـــــحةد يف بـــــاحلق املعـــــين املتحـــــدة لألمـــــم اخلـــــاص واملقـــــرر

 علـى ولـيس حمكمـة يف علـيهم حيكـم" باملخـدرات االجتـار جرائم ارتكاب إىل أن  يف حاالت 2276 أ سطس
ـــــع حلمايـــــة الالزمـــــة التـــــدابري فـــــورا   تعتمـــــد أن إىل الفلبينيـــــة الســـــلطات ودعيـــــا د"الشـــــوارع يف مســـــلحني يـــــد  مجي
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 لألمــم اخلـاص املقــرر قـال القضــاء؛ نطـاق خـارج اإلعــدام وعمليـات املســتهدف القتـل عمليــات مـن األشـخاص
 إىل ودعـا د"عامـة صـحية كقضـية املخـدرات علـى االعتماد" معاجلة ينبغي إن  الصحةد يف باحلق املعين املتحدة

 النتـــــائج لتحســـــني كوســـــيلة الشخصـــــي لالســـــتخدام وحيازيـــــا املخـــــدرات اســـــتهالك جتـــــرم الـــــي العدالـــــة نظـــــم"
 ".الصحية

 

 " بشــــأن 2271 مـــارس/  آذار 76 املـــؤرخ بتـــاري  قـــراره يف األورويبد الربملـــان أن اعتبـــاره يف يضـــع وإذ       
 نطـــاق خـــارج القتـــل عمليـــات مـــن الكبـــري العـــدد بشـــدة يـــدين د"ليمـــا دي. م ليلـــى الســـيناتور حالـــة - يبـــنيالفل

 تعازيـ  عـن يعـرب املخـدرات؛ حبملـة مكافحـة املعنية احلاكمة واجلماعات املسلحة القوات هبا تقوم الي القضاء
 األدلــة تــزور الفلبينيــة الشــرطة قــوة أن مفادهــا الــي املوثوقــة التقــارير إزاء قلقــ  بــالغ عــن ويعــرب الضــحايا؛ ألســر
 ويــدعو املســتهدفون؛ هــم املــدن فقــراء مــن الســاحقة األ لبيــة وأن القضــاءد نطــاق خــارج القتــل عمليــات لتربيــر

 القضــاء نطــاق خــارج القتــل عمليــات يف الفــور علــى مغــزى وذات نزيهــة حتقيقــات إجــراء إىل يبــنيالفل ســلطات
 التحقيقـات هـذه دعـم إىل األورويب االحتـاد ويـدعو العدالـة؛ إىل وتقـدميهم األفعـال هـذه مرتكيب ومقاضاة هذهد

 القتلد عمليات من املزيد وقوع ملنع الالزمة التدابري مجيع الختاذ يبنيالفل وسلطات
 

 لألمـم التـابع اإلنسان حقوق جملس قبل من توصيات عدة رفضت قد ديبنيالفل حكومة أن إىل وبالنظر       
 مشـريا   املخـدراتد علـى احلـرب عـن النامجـة املزعومـة القضـاء نطـاق خـارج القتـل عمليـات يف للتحقيق املتحدةد

 املشـروعةد  ـري املخـدرات مكافحـة محلـة تنفيـذ أثنـاء وقعـت الـي الوفيـات أن الكفايـة فيـ  مبـا أوضـحت أهنا إىل
 قـدمت توصـية 251 أصـل مـن 723 سـوى تقبـل مل احلكومـة أن القضـاء؛ نطـاق خـارج قتـل عمليـات ليست
 اإلنســـان حقـــوق حلالـــة اجمللـــس أجـــراه الـــذي الشـــامل الـــدوري لالســـتعرا  والثالثـــني السادســـة الـــدورة خـــالل

ــــ باملقرتحـــات علمـــا   اإلحاطـــة مـــع د2271 أيـــار/  مـــايو يف الفلبينيـــة  الـــي تلـــك جانـــب وإىل. املتبقيـــة 754 الــ
 طلبــا   أيضــا   احلكومــة رفضــت املزعومــةد القضــاء نطــاق خــارج القتــل عمليــات يف مســتقل حتقيــق إجــراء إىل تــدعو

 تعســفيا   أو مــوجزة بــ جراءات أو القضــاء خــارج اإلعــدام حبـاالت املعــين املتحــدة لألمــم اخلــاص للمقــرر بالسـماح
 البلدد إىل رمسية بزيارة

 

 يف ألقـــاه الـــذي االفتتـــاحي خطابـــ  يف اإلنســـاند حلقـــوق الســـامي املتحـــدة األمـــم مفـــو  أن إىل وبـــالنظر      
 املتحـــدةد لألمـــم التــابع اإلنســـان حقــوق جمللـــس والثالثـــني السادســة الـــدورة أمــام 2271 أيلـــول/  ســبتمرب 77
 بقصـــد قتـــل النـــار إطـــالق لسياســـة املفتـــوح الـــذي يقدمـــ  الـــرئيس الـــدعم إزاء بـــالغ بقلـــق أشـــعر زلـــت مـــا: "قـــال
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 خـــارج القتـــل عمليـــات مـــن اةالف تقـــارير يف املوثوقـــة للتحقيقـــات الواضـــ  الغيـــاب عـــن فضـــال   فـــيهمد املشـــتب 
 " مرتكبد أي حماكمة وعدم القانوند نطاق

 

 جملـــس أعضـــاء عضـــو مـــن 76 قـــدم د2271 ســـبتمرب/  أيلـــول 25 يف أنـــ  دأيضـــا   اعتبـــاره يف يضـــع وإذ       
 رودريغـــو الــرئيس إدارة فيــ  حيثــون د576 الشــيوخ رقــم جملــس قــرار مشــروع الشــيوخ جملــس يف 23 الـــــ الشــيوخ
 حتقيـق جـراءإ ىلإ القرار دعا كما". أطفالنا سيما وال القتلد موجة لوق  الالزمة اخلطوات اختاذ" على دوتريت

 نــ أ مؤكــدا   د"هــذه القتــل عمليــات ىلإ تــؤدي الــي وجــدتد نإ املؤسســيةد ســباباأل" حــول الشــيوخ جملــس يف
 الدســتورد يكفلهــا الــي حلقــوقهم صــارخ انتهــاك يف مــؤخرا   قتلــوا الــذين طفــالاأل عــدد يف املفــزع لالرتفــاع نظــرا  "

 "هذهد العمد القتل عمليات يف حتقيق إلجراء ملحة حاجة هناك الدوليةد واملعاهدات الفلبينية والقوانني
 

 الـي مـاراويد مدينـة يف واالشـتباكات مينـداناو يف النـزاع تصاعد خضم يف أن  دأيضا   اعتباره يف يضع وإذ      
 23 حتــت األحكــام العرفيــة يف القريبــة وجزرهــا مينــداناو دوتــريت الــرئيس وضــع كراهيــة عنصــريةد جمموعــة تضــم
 موافقـة دون يومـا   62 أقصـاها ملـدة العرفيـة األحكـام علـى يـن  7981 عـام دسـتور إن ؛2271 مـايو/  أيار

 نطـــاق بتوســـيع دوتـــريت الـــرئيس طلـــب الكـــونغرس جملســـي مـــن  د2271 يوليـــو/  متـــوز 22 ويف الكـــونغرس؛
 األحكــام ميــدد قــد إنــ  قــال دوتــريت الــرئيس وأن ؛2271 عــام هنايــة حــىت يبــنيالفل جنــوب يف العرفيــة األحكــام

 د"الشعب محاية" أجل من األمرد لزم إذا بأسره البلد إىل العرفية
 

 حقـــوق جلنـــة موازنـــة بتخفـــيض النـــواب جملـــس وجههـــا الـــي التهديـــدات بعـــد أنـــ  إىل أخـــريا د وبـــالنظر          
 يتصــل فيمــا د(أمريكــي دوالر 22 يعــادل مــا أي)فقــط  بيســو فلبيــين 7 222 مبلــغ إىل 2278 لعــام اإلنســان
 املوازنــة اســتعادة أخــريا    أنــ  تقــررالقــانوند إال نطــاق خــارج القتــل بعمليــات املتعلقــة التقــارير يف املكثــ  بتحقيقــ 
 مـن تـتمكن حـىت ينسـجم مـع الزيـادة الـي طلبتهـا اللجنـة ال املخصـ  املبلغ أن من الر م على للجنةد السابقة
 القضاءد نطاق خارج القتل عمليات عن املتعددة التقارير يف كامل حتقيق إجراء

 

القيــام  اســتقباهلا للبعثــةد وعلــى تيســري علــى الربملانيــةد الســلطات ســيما ال الفلبينيــةد الســلطات يشــكر .7
 احملتجزة؛ ليما دي السيناتور زيارة ذلك يف مبا مبهامهاد

 البعثة؛ إليها توصلت الي والتوصيات النتائج متاما   يؤيد .2
 وجـ  التخلـيد علـى يف جبديـة والنظـر ليمـاد دي السـناتور عـن فـورا   اإلفـراج إىل املعنيـة السـلطات يدعو .3

 البعثـة تقريـر أن الصـدد هـذا يف يؤكد ؛ جدية أدلة هناك تكن مل إذا القانونية اإلجراءات عن السرعةد
 حلـرب الصـرحية معارضـتها علـى ردا   جـاءت ليمـاد دي السـناتور ضـد املتخـذة اخلطـوات أن جبـالء يبني
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 خــارج القتــل عمليــات عــن املزعومــة ملســؤوليتها إدانتهــا ذلــك يف مبــا املخــدراتد علــى دوتــريت الــرئيس
 ضدها؛ اجلنائية القضايا لتربير دليل يوجد ال وأن  القضاءد نطاق

 علـى املعروضـة القضـية يف إلغـاء اعتقاهلـا املالئـم مـن أن تـرى ال العليـا احملكمـة د بناء علي د ألنيأس  .4
 الكامـــــل االعتبـــــار ســـــتويل احملكمـــــة أن يف ويثـــــق ؛224 (RTC) اإلقليميـــــة اجلنائيـــــة احملكمـــــة فـــــرع

 علـم علـى  إبقائـ يف وير ـب النظر؛ إلعادة طلبها يف وحماموها ليما دي السيناتور قدمها الي للحجج
 الشأن؛ هبذا

 املعروضـة القضـية يف عنهـاد واإلبـالغ العادلـة احملاكمـة احـرتام معـايري لرصد حماكمة مراقب إرسال يقرر .5
 احملاكمة؛ بدء حالة يف د225 (RTC) اإلقليمية اجلنائية احملكمة فرع على

 تصـفها والـي ليمـاد دي السـيناتور ضـد العليـا السلطات تشنها الي العلنية احلملة إزاء بالصدمة يشعر .6
 ألنـــ  مل تبـــت أســـف  عـــن ويعـــرب بعـــد؛ تبـــدأ مل احملاكمـــة أن ر ـــم ومذنبـــةد" أخالقيـــة  ـــري امـــرأة" بأهنـــا

 هلـا تعرضـت الـي املهينة املعاملة وإدانة إلهناء هامة فرصة يضيع مما املسألة بعدد هذه يف العليا احملكمة
 ممكن؛ وقت أسرع يف املسألة هذه يف البت إىل العليا احملكمة ويدعو برملانية؛ امرأة بصفتها

 يف زمالئـــ  مشـــاركة ضـــمان علـــى خاصـــةد بشـــأن املســـاعدة مســـؤولية يتحمـــل الشـــيوخ جملـــس أن يـــرى .1
 مل الشــيوخ جملــس ألن لــذلك ويأســ  لعملهــم؛ انتقاميــة أعمــاال   يواجهــون عنــدما والتحــد  مداوالتــ 
 جملــــس أعمـــال أهـــم يف مباشـــرة ليمـــا دي الســـناتور مشــــاركة لصـــاحل حـــازم موقـــ  اختـــاذ مـــن يـــتمكن
 مـع بالتضـامن العمـل مـن أخـريا   رئيسـ د قيـادة حتـت الشـيوخد جملس يتمكن أن خملصا   ويأمل الشيوخ؛

 زميل ؛
 إفراجــا  مؤقتــا د العليــاد احملكمــةاألمــلد يف حالــة عــدم اإلفــراج الفــوري عنهــاد أن متنحهــا  خــال  حيــدونا .8

ــــون اإلنرتنــــتد إىل وصــــول مــــن الســــرعة وجــــ  علــــى املعنيــــة الســــلطات متكــــن أن أيضــــا   ويأمــــل  التلفزي
 وحــدة أيضــا   هلــا تــوفر ســوف الســلطات أن يف ويثــق الربملــاين؛ عملهــا كثــريا   ستســهل أهنــا إذ واإلذاعــةد
 الشأن؛ هبذا علم على إبقائ  يف وير ب هلا؛ الطبيب ألمر بناء  على اهلواءد تكيي 

 طــرف وأي الشــكوى صــاحب املختصــةد الســلطات إىل القــرار هــذا ينقــل أن العــام األمــني إىل يطلــب .9
 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 

 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضية هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب .72
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 107 دورته في باإلجماع الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 

 الدويلد الربملاين لالحتاد احلاكم اجمللس إن        
 

 األول كـانون بـني الفـرتة يف مجيعا   ا تيلوا الذين أعاله املذكورين األربعة الربملانيني حاالت إىل وباإلشارة        
 يف للربملـــانيني اإلنســـان حقـــوق جلنـــة اختذتـــ  الـــذي والقـــرار د2228 ينـــاير/  الثـــاين وكـــانون 2225 ديســـمرب/ 

 د(2275 أكتوبر/ تشرين األول) 791  الــ تد ودر (2271 يناير/  الثاين كانون) 752الـــ دوريا
 

 الربملـاين لالحتـاد 731 العامـة الـــــ اجلمعيـة إىل سـريالنكا وفد قدمها الي املعلومات اعتباره يف يأخذ وإذ        
/  األول تشـرين 74 يف اللجنـة مـع عقـدت الـي اجللسـة يف العـدلد وعضوية وزيـر الربملان رئيس برئاسة الدويلد
 د2271 أكتوبر

 

 :حباالت يتعلق فيما والسلطات الشكوى أصحاب قدمها الي التالية املعلومات إىل يشري وإذ        
 

 باراراجاسينغهام السيد 
 كـــانون 24 يف د(TNA)التحـــال  الـــوطين التـــاميلي  يف عضـــو وهـــو باراراجاســـينغهامد الســـيد قُتـــل -

 باتيكـــالوا يف مـــاريد ســـانت كاتدرائيـــة يف املـــيالد عيـــد عشـــية جتمـــع أثنـــاء 2225 ديســـمرب/  األول
 عسكريتني؛ تفتيش نقطي بني مشددة أمنية منطقة يف الواقعة

 مبسـاعدة السـريالنكية احلكومـة يـد علـى قُتـل باراراجاسينغهام السيد أن دوما   الشكوى أصحاب أكد -
 د"(كارونـــا جمموعـــة" باســـم أيضـــا   املعروفـــة دTMVP) بوليكـــال فيـــدوثاالي ماكـــال مجاعيـــة التاميـــل

 منـور جبهـة عـن انفصـلت الـي د"(كارونـا" املسـتعار االسـم) موراليثـاران. ف السـيد بقيادة فصيل وهو
 التاميــل منــور جبهــة عنهــا أعربــت الــي د بســبب املظــامل2224 عــام يف (LTTE)للتحريــر  التاميــل
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 إن قيــــل الوقــــتد ذلــــك ويف الشــــرق؛ يف التاميــــل وجتاهــــل الشــــمال يف وضــــع التاميــــل للتحريــــرد حــــول
 أصـــب  بـــذلك القيــام رفضـــ  وإن االنقســـام؛ دعــم باراراجاســـينغهام الســـيد مــن طلبـــت كارونـــا جمموعــة
 وشرق؛ مشال إىل التاميل ينقسم أن تريد كانت احلكومة أن إىل بالنظر مشكلةد

 رئــيس فــيهم مبــن فــيهمد املشــتب  مــن أربعــة علــى القــبض أُلقــي د2275 أكتــوبر/  األول تشــرين 4 يف -
ــــوزراء  بوليكــــال فيــــدوثاالي ماكــــال حركــــة التاميــــل زعــــيم وهــــو الشــــرقيةد املقاطعــــة جمللــــس الســــابق ال

(TMVP)مــنهم إن اثنــان وقيــل احلركــةد يف أعضــاء ومجــيعهم آخــريند أعضــاء أربعــة أيضــا   وتــور  ؛ 
 أربعــة مــن املكونــة اجملموعــة هــذه مــن آخــرين اثنــني أحــد علــى التعــرف مت التــوايل؛ علــى واهلنــد ديب يف

 شـــرطة منطقــة يف بالرصـــاص بــدوره قُتـــل ولكنــ  الطلقـــات أطلــق الـــذي الشــخ  أنـــ  علــى أشــخاصد
 رقـم للمحكمـة العليـا باتيكـالوا قضـية يف ايـام لـوائ  العـام املـدعي قدم ؛2228 عام يف كاثثانكودي

 عامة؛ بصفة آخرين وثالثة احملتجزين األربعة األشخاص ضد 3251/71
 

 رافيرا، السيد 
 تشــرين 72 يف بالرصــاص د(TNA)التحــال  الــوطين التــاميلي  يف عضــو وهــو رافــريايد الســيد قُتــل -

 كولومبــــود يف رئيســـي طريـــق علـــى ســـفره أثنــــاء األمـــين ضـــابط  جانـــب إىل د2226 نـــوفمرب/  الثـــاين
 تشـري القتـل ظـروف أن تبـني معلومـات إىل الشـكوى أصـحاب يشري نارية؛ دراجة على املسل  وهرب

 الـي املـدين الرصـد جلنـة إسـكات هو رافرياي السيد مقتل من الفوري الغر  وأن الدولد مسؤولية إىل
 كبرية؛ اضطرابات واالبتزاز والقتل االختطاف عمليات عن تقاريرها أثارت والي أنشأهاد

 د2275 أكتــوبر/  األول وتشــرين مــارس/  آذار يف مــنهم مخســة أشــخاصد مثانيــة علــى القــبض أُلقــي -
 أربعـة توقيـ  مت والشـرطة؛ البحريـة آخرين من واثنني السريالنكية البحرية القوات قادة من اثنان منهم
 قـبض الـذي املسـلحة القـوات قـادة وأحـد 2226 عـام يف اعتقلـوا الـذين الثالثـة وهم هبمد املشتب  من

 مشــورة علـى بنـاء احملكمـة قبـل مـن الحـق وقـت اإلفـراج عـنهم يفومت  د2275 مـارس/  آذار يف عليـ 
 الســـيد جرميـــة يف التواطـــؤ إىل أيضـــا   التحقيـــق أشـــار بكفالـــة؛ اةخـــرين عـــن بينمـــا أُفـــرج العـــامد النائـــب

 املعـــروف) كريســـتوفر روســـتون فابيـــان الســـيد د"(تشـــاران" باســـم املعـــروف) فيفيكانانـــدان ســـيفاكانثان
 كــان" شــاران" إن ويقــال ؛"(سـامي" باســم املعــروف) ســوريش باالنيسـامي والســيد د"(هوســني" باسـم
 عليــ ؛ القـبض مطلوبـا   يـزال وال سويسـراد إىل د وهــاجر(TNA)التحـال  الـوطين التـاميلي  يف عضـوا  
 حاليــا يعــيش أنــ  ويُعتقـد احلكوميــةد املخــابرات لـدائرة تــابع اســتخبارات ضـابط ســابقا  " هوســني" وكـان

 ؛"ســامي" وجــود مكـان حتديــد بعـد يــتم ومل بعــد؛ عليـ  القــبض يـتم مل أنــ  كمــا جمهـول؛ أجنــيب بلـد يف
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 وقـد سويسـرا؛ مـن" شـاران" تسـليم عملية وبدأت منهمد ثالثة حبق توقي  مذكرات احملكمة أصدرت
 ؛"هوسني" و" شاران" ضد اإلنرتبول من محراء إشعارات تأمني مت

 املتحـدةد اململكـة سـلطات إىل املتبادلـة القانونيـة للمسـاعدة طلبـا   أيضـا   السـريالنكية السلطات قدمت -
الـي  املتحـدةد اململكـة يف يارد سكوتالند نيو يف (MPS)العاصمة  شرطة دائرة دعم على للحصول

 موقـــع جرميـــة وجـــدت يف الـــي األدلـــة مـــن األصـــابع وبصـــمات النـــووي احلمـــض مالمـــ  أجـــرت اختبـــار
 جـدا د حامسـة النووي احلمض مقارنات نتائج اعتربت فيها؛ للنظر املتحدة اململكة وأخذها إىل القتلد
 التواطــؤ احلاجــة إثبــات إىل املقرتحــة النــووي احلمــض مقارنــات تــؤدي أن جــدا   يــأملون احملققــون وكــان

 ثالثـة ضـد مـوجزة  ـري إجـراءات العـام النائـب بـدأ ذلـكد مـن الـر م علـى القتـل؛ جرميـة يف هبم املشتب 
 د"هوسـني" د"شـاران" وضـد د2275 عـام يف بكفالـة عـنهم وأفرج اعتقاهلم مت الذين فيهم املشتب  من
 عليـ  القـبض أُلقـي د والذي"كشاهد حكومي" املتبقي الرابع ب  املشتب  استخدم حني يف د"سامي" و

 27 يف ايــام لــوائ  املتهمــني إىل وجهــت شــاهدا ؛ 32 ذكــر أن د بعــد2275 عــام يف ســراح  وأطلــق
 احملكمـــة قبـــل مـــن احملاكمـــة انتهـــاء حـــني إىل االحتيـــاطي ووضـــعوا رهـــن احلـــبس د2276 يوليـــو/  متـــوز

 وقـدم فـيهم؛ املشـتب  سـراح مجيـع تطلق أن 2276 ديسمرب/  األول كانون 24 يف قررت الي العلياد
 احلكم؛ ضد استئنافا   العام املدعي

 

 ماهيسواران السيد 
 املوازنــة ضــد صــوت ماهيســواران السـيد أن علــى البدايــة منــذ القضـية هــذه يف الشــكوى صــاحب شـدد -

 األمـن حـراس عـدد اخنفـض قصـريةد بفـرتة االقـرتاع بعـد وأنـ  د2221 ديسمرب/  األول كانون 74 يف
احلـد مـن محايتـ   أن مفادهـا ببيانـات صـراحة ماهيسـواران السـيد وأدىل اثنـني؛ إىل 78 من ب  املكلفني
 دون ولكـــن أمنـــ د تعزيـــز احلكومـــة مـــن مـــرارا   وطلـــب خطـــريد حنـــو علـــى للخطـــر حياتـــ  يعـــر  األمنيـــة

 ملــا ووفقــا   وجيــزة؛ فــرتة بعــد وتــويف الرصــاص عليــ  أُطلــق د2228 ينــاير/  الثــاين كــانون 7 يف جــدوى؛
 عنــدما إنــ  تلفزيونيــة مقابلــة يف ماهيسـواران الســيد قــال أن بعــد اهلجـوم جــاء الشــكوىد صــاحب ذكـره

 اإلرهابيـة احلملـة بالتفصـيل سيصـ  د2228 ينـاير/  الثـاين كانون 8 يف الربملانية اجللسات تستأن 
 والقتل؛ االختطاف كي  تُدار عمليات سيما وال جفناد يف احلكومة هبا تقوم الي

 جفنــاد مــن فــالنتينود كــولني جونســون الســيد علــى القــبض الســلطات ألقــت للقتــلد التاليــة األشــهر يف -
 ناشـط أنـ  إىل احملققـون وخلـ  النـووي؛ احلمـض حتليـل أسـاس علـى مت اعتبـاره بأنـ  هـو املسـل  الذي

 السـيد واعـرتف ماهيسـواران؛ السـيد لقتـل كولومبـو إىل وإرسـال  تدريبـ  مت التاميـلد حترير منور حركة يف
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 هنـــــاك يـــــزال وال باإلعـــــدام؛ عليـــــ  وحكــــم 2272 أ ســـــطس/  آب 21 يف وأُديـــــن باجلرميـــــة فــــالنتينو
 فالنتينو؛ كولني جونسون السيد ضد الصادر احلكم بشأن استئناف

 
 داساناياكي. د السيد 
 فــيهم املشــتب  أحــد علــى القــبض وأُلقــى ؛2228 ينــاير/  الثــاين كــانون 8 يف داســاناياكي الســيد قُتــل -

 فـيهم املشـتب  اعتقـال إىل أدى كولومبـود األمـر الـذي يف العاملـة التاميـل حتريـر منور حركة يف الرئيسيني
 أ ســـطس/  آب 7 يف عليـــ  وحكـــم بالـــذنب فرنانـــدود هايازينـــ  الســـيد أحـــدهمد اعـــرتف اةخـــرين؛
 التنفيــذد وقــ  مــع ســنوات 72 ملــدة وبالســجن مــع األعمــال الشــاقةد ســنتني ملــدة بالســجن 2277
 اإلجــــراءات انتهــــت احملققــــني؛ إىل املعلومــــات تقــــدم روبيــــةد لــــرفض 32 222قــــدرها   رامــــة ودفــــع

 كومــاران ساتيشــا ســوندرام الســيد مهــا املتهمــني مــن آخــران اثنــان وايــم فرنانــدو؛ الســيد ضــد القانونيــة
 تسـعد بـتهم نيجومبـو يف العليـا احملكمـة يف املتهمـني تـريوند مـالكوم هيتياراششيجي كوالثونغا والسيد

 ساتيشـا سـوندرام السـيد أن بيـد قتـل؛ جرميـة الرتكـاب والتحريض القتلد الرتكاب التآمر ذلك يف مبا
 مـــــايو/  أيـــــار 74 يف املستشـــــفى يف وتـــــويف االحتيـــــاطيد احلـــــبس ســـــجن يف مريضـــــا   ســـــقط كومـــــاران
 جاريةد تزال ال اةخرين املتهمني ضد القضية أن حني يف د2275

 

 ســــبتمرب/  أيلــــول 76 يف أصــــدر اإلنســــان حلقــــوق الســــامي املتحــــدة األمــــم مفــــو  أن إىل يشــــري وإذ         
 االنتهاكـات يف مكتبـ  أجـراه الـذي الشـامل التحقيق بشأن د(A/HRC/30/CRP.2) التقرير 2275

 احلكومــــة أي) الطرفــــان ارتكبهــــا الــــي الصــــلة ذات واجلــــرائم اإلنســــاند حلقــــوق املزعومــــة والتجــــاوزات اجلســــيمة
 و 2222 عـامي بـني سـريالنكا يف( أخـرى جهـة من التاميل وجبهة منور ناحيةد من الصلةد ذات واملؤسسات

 :يلي ما إىل رافريايد والسيد باراراجاسينغهام السيد بقتل يتعلق فيما التقريرد يشري ؛2277
 عليهــاد احلصــول مت الــي املعلومــات إىل اســتنادا   باراراجاســينغهامد الســيد قضــية يف بالــدافع يتعلــق فيمــا -

 وأن باراراجاســينغهامد جوزيــ  قتلــت كارونــا مجاعــة بــأن االعتقــاد إىل تــدعو معقولــة أســباب توجــد"
 ".وحرضتهم ساعديم واجليش األمن أفراد

 اجلبهــــة مــــن لكــــل الناقــــدة وبياناتــــ  املعتدلــــة بآرائــــ  واســــع نطــــاق علــــى معــــروف رافــــرياي الســــيد كــــان -
املدنيـــةد مـــع برملــــانيني  املراقبـــة جلنــــة أنشـــأ فقـــد قتلـــ ؛ ســــبقت الـــي األســـابيع يف ســـيما وال واحلكومـــةد

 وعمليــات القســريد االختفــاء االختطــافد عمليــات عــن مســؤولة احلكومــة أن زعمــت آخــريند والــي
 الســيد شــارك قتلــ د مــن واحــد يــوم قبــل أنــ  إىل أيضــا   املتحــدة األمــم تقريــر ويشــري املشــروع؛  ــري القتــل
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 األمــــم مكاتــــب أمــــام مظــــاهرة يف (TNA)التحــــال  الــــوطين التــــاميلي  أعضــــاء مــــن و ــــريه رافــــرياي
 وعمليـــات الشــرقد يف اجلـــيش قبــل مـــن التاميــل املــدنيني مقتـــل علــى احتجاجـــا   كولومبــود يف املتحــدة

 القضاءد نطاق خارج القتل وعمليات املتزايدةد االختطاف
 

 :يلي ما إىل أعم بشكل خلصت قد أعاله املذكورة املتحدة األمم أن إىل أيضا   يشري وإذ       
 

 للقـــانون جســـيمة انتهاكـــات ارتكبـــت األطـــراف مجيـــع بـــأن االعتقـــاد إىل تـــدعو معقولـــة أســـباب هنـــاك -
 االستعرا ؛ قيد الفرتة خالل الدويل اإلنساين للقانون اجلسيمة وانتهاكات اإلنساند حلقوق الدويل

 العســـكرية شـــب  واجلماعـــات الســـريالنكية األمـــن قـــوات بـــأن لالعتقـــادد تـــدعو معقولـــة أســـباب هنـــاك -
 األشـخاص مـن و ـريهم للمـدنيني مشـروعة و ـري النطـاق واسـعة قتل عمليات يف تورطت هباد املرتبطة

 بصــفة مســتهدفني كــانوا والصــحفيني اإلنســايند اجملــال يف والعــاملني التاميــل السياســيني وأن احملميــني؛
ال يتفقـون  أهنـم يعتقـد مـدنيني مشـروعة  ـري بصـورة أيضا   قتلت التاميلد حترير منور قوات وأن خاصة؛

 تاميليـــة سياســـية شخصـــيات عـــن فضـــال   خمـــربيند كـــوهنم يف يشـــتب  أو التاميـــلد حتريـــر منـــور مـــع جبهـــة
 وأكادمييني؛ حكوميني مسؤولني منافسةد

 

 عــن فضــال   عملهــاد أســلوب يف الشــب  وأوجــ  وتكرارهــاد وخطوريــا االدعــاءاتد مــن اهلائــل العــدد إن -
 عادية؛ جرائم اعتبارها ميكن ال منهجية جرائم إىل مجيعها تشري الظاهرد الثابت السلوك منط

 ادعـاءات يف بـ  وموثـوق مسـتقل حتقيـق إلجـراء حاليـا   جمهـز  ري سريالنكا يف اجلنائية العدالة نظام إن -
 االنتهاكات؛ هذه عن املسؤولني مساءلة أو والضخامةد االتساع من مثل هذا

 وحمققـــني حمـــامنيد عـــامنيد مـــدعني قضـــاةد تضـــم خمتصـــة خاصـــة حمكمـــة إنشـــاء الضـــروري مـــن لـــذلك -
 ضـــد املرتكبـــة واجلـــرائم احلـــرب جـــرائم اخلصـــوصد يف وجـــ  بـــ جراء احملاكمـــاتد علـــى مكلفـــني دوليـــني

 الضحاياد محاية وبرنامج والشهود الدفاع ومكتب واملقاضاةد للتحقيق مستقل جهاز مع اإلنسانيةد
 

 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 7 يف اعتمـــد املتحـــدةد لألمـــم التـــابع اإلنســـان حقـــوق جملـــس أن إىل يشـــري وإذ        
 بــأن ســريالنكا حكومــة بــاعرتاف يرحــب (7) :يلــي مبــا اجمللــس فيــ  قــرر حيــ  ســريالنكاد أيدتــ  قــرارا   2275
 نظــام يف ســريالنكا الســكان مــن مجيــع اجملتمعــات احملليــة يف ثقــة وبنــاء القــانوند ســيادة لــدعم ضــرورية املســاءلة
 يف للتحقيــق خــاص حمــام مــع قضــائية آليــة ب نشــاء ســريالنكاد حكومــة اقــرتاح التقــدير مــع يالحــ ( 2) العدالــة؛

 أن يؤكـــد (3) االقتضــاء؛ حســـب الــدويلد اإلنســاين القـــانون وانتهاكايــا اإلنســان حقـــوق انتهاكــات ادعــاءات
 أفــراد يقودهــا قضــائية وحماكمــات مســتقلةد قضــائية مؤسســات تشــمل أن ينبغــي املصــداقية ذات العدالــة عمليــة
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األجانـبد  القضـاة مـن و ـريهم الكومنول  قضاة أمهية الصدد هذا يف يؤكد( 4) وحيادهم؛ بنزاهتهم معروفون
 ذلـك يف مبـا السـريالنكيةد القضـائية اةليـات يف املشـاركني هلـم املـأذون واحملققـني العـامني واملدعني الدفاع حمامي
 اخلاصد املستشار مكتب مع العمل

 

 املســـتوىد الرفيعـــي احلكـــوميني املســـؤولني كبـــار جانـــب إىل لســـريالنكاد احلـــايل الـــرئيس أن إىل يشـــري وإذ       
 سريالنكاد يف واملساءلة املصاحلة إىل احلاجة على مرارا   أكد

 

 ةليــات العامــة األمانــة 2275 ديســمرب/  األول كــانون 78 يف شــّكل الــوزراء جملــس أن إىل يشــري وإذ       
 مكتــب: التاليــة املصــاحلة آليــات وتنفيــذ بوضــع الــوزراءد رئــيس املكلفــةد حتــت ســلطة مكتــب التنســيقية املصــاحلة

 يف التعويضـات؛ ومكتـب القضـائية؛ اةليـة التكـرار؛ وضمانات عدم املصاحلة العدالةد احلقيقةد جلنة املفقودين؛
 تقريرهــــا ســــريالنكا يف املصــــاحلة بآليــــات املعنيــــة العمــــل جمموعــــة أصــــدرت د2271 ينــــاير/  الثــــاين كــــانون 3

 يف الفصـل علـى لإلشـراف ودوليـني حمليـني قضـاة مـن تتـأل  خمتلطـة حمكمـة بتعيني في  أوصت النهائيد والذي
 احملكمـة يف الـدويل حيـ  أن الوجـود البلـد؛ يف األهليـة احلـرب أثنـاء ارتكبت حرب جرائم بارتكاب االدعاءات

 واجلمهورد احملكمة بني الثقة إعادة مبجرد تدرجييا   سينتهي
 

 للربملــانينيد اإلنســان حقــوق جلنــة عقــديا الــي االســتماع جلســة يف ذكــر قــد العــدل وزيــر أن إىل وبــالنظر       
 الدســتوريد الــي تتضــمن التعــديل تطــرح عمليــة أن مبجــرد ممكنــا  التفكــري فيــ  ســيكون خمتلطــة حمكمــة إنشــاء أن

 نـــوفمرب/  الثـــاين تشـــرين 7 و أكتـــوبر/  األول تشـــرين 37 و 32 يف اةن حـــىت املقدمـــة املقرتحـــات اســـتعرا 
 بتعزيـــز عميقـــا   التزامـــا ملتزمـــة تـــزال ال احلاليـــة احلكومـــة فـــ ن نفســـهاد اجللســـة يف اجمللـــس لـــرئيس وفقـــا   ؛2271

 اخلــاص املقــرر يقــوم اإلنســاند حبقــوق احلكومــة التــزام مــن وكجــزء الرشــيد؛ واحلكــم اإلنســاند حقــوق املصــاحلةد
 إىل الثالثـة الرمسيـة زيارتـ  يف التكـرار عـدم العدالـةد التعويضـاتد وضـمانات احلقيقـةد بتعزيـز املعين املتحدة لألمم

 النطاقد الواسعة السابقة والتجاوزات االنتهاكات من الرتكات معاجلة يف احملرز التقدم لبح  سريالنكاد
 

 :األربع القتل قضايا بشأن االستماع جلسة يف احملكمة رئيس قدمها الي اجلديدة املعلومات إىل وبالنظر      
 باراراجاسينغهام السيد 

 ســبعة ضــد االيــام لــوائ  تقــدم لغــر  2271 ديســمرب/  األول كــانون 1 و 6 يف القضــية حــددت
 خاص؛ رئيس قبل من القضية مع التعامل يتم متهمني؛

 

 رافيرا، السيد 
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 العليا؛ احملكمة يف 2271 ديسمرب/  األول كانون 72 يف القضية حتديد مت
 

 ماهيسواران السيد 
 ؛2271 ديسمرب/  األول كانون يف املدان املتهم قدم  الذي االستئناف حدد

 

 داساناياكي السيد 
 ؛2271 ديسمرب/  األول كانون 73 يف سيتم االستماع يف القضية

 
 يف التحقيقــــات لرصــــد خمتــــارة برملانيـــة جلنــــة إنشــــاء يعتــــزم ســـريالنكا وزراء رئــــيس أن إىل أيضــــا   يشـــري وإذ       

 القبيلد هذا من إجراء أي يتخذ مل ولكن الربملانينيد ا تياالت
 

 معلومات؛ من قدماه ما وعلى تعاوهنما على العدل ووزير الربملان رئيس يشكر .7
 اةن هـي باراراجاسـينغهام السـيد قضـية يف فـيهم املشـتب  ضـد املرفوعـة القضـية أن االرتياح مع يالح  .2

 لــوائ  مــن نسـخة علــى واحلصـول احملاكمــات بتطـورات علــم علـى  إبقائــ يف ير ـب للمحاكمــة؛ حمـددة
 املبذولــة اجلهــود يف احملــرز يطلــع علــى التقــدم أن أيضــا   يــود اجلرميــة؛ بــدوافع املتعلقــة واملعلومــات االيــام
 وتسليمهم؛ اخلارج يف املوجودين فيهم املشتب  أماكن لتحديد

 النكســـة مـــن الـــر م علـــى رافـــريايد الســـيد حالـــة يف مماثـــل تقـــدم يتحقـــق أن يف األمـــل خـــال  حيـــدوه .3
 اللـذين فيهمـا املشـتب  مكـان حتديـد يف احملـرز بالتقـدم علـم علـى إبقـاءه يف ير ـب احملكمـة؛ يف األصلية
 وأن االسـتئنافد يف احلاصـلة بـالتطورات علـم علـى إبقـاءه أيضـا   يـود لإلنرتبول؛ أمحر إلشعار خيضعان

 فيهم؛ املشتب  إطالق سراح يقضي الذي االبتدائية احملكمة حكم من نسخة يتلقى
 علـــــى الكامـــــل الضـــــوء لتســـــليط خمتلطـــــة حمكمــــة ب نشـــــاء ملتزمـــــة الســـــريالنكية الســـــلطات أن يســــعده .4

 هبـذا علـم علـى يبقـى أن يـود قريبـا ؛ احملكمة هذه إنشاء يف يثق املاضي؛ يف اإلنسان حقوق انتهاكات
 محايـة أفضـل لتـوفري والشـهودد الضـحايا محايـة قـانون تعزيز إىل السلطات يدف الشأند ومعرفة كي 

 وخارجها؛ سريالنكا داخل للشهود ممكنة
 الســيد قضــية يف اجلــاين ضــد الصــادر احلكــم مــن نســخة علــى احلصــول يف ر بتــ  عــن اإلعــراب يكــرر .5

وختفــيض  قتلــ  الضــوء علــى األخــذ باالعتبــار توقيــت يســلط كــان إذا مــا ملعرفــة وخباصــة ماهيســواراند
 باالستئناف؛ علم على  ائإبق يف ير ب إجراءات  األمنية؛
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 عمــا ســتكتمل داســاناياكي الســيد قضــية يف الوحيــد فيــ  املشــتب  ضــد القانونيــة اإلجــراءات أن يف يثــق .6
 الشأن؛ هبذا علم على  إبقائ يف ير ب قريب؛

 الربملـــان أعضـــاء ا تيـــاالت يف التحقيقــات لرصـــد ذكرهـــا ســبق الـــي الربملـــاين االختيــار جلنـــة بـــأن مقتنــع .1
 أن يف صـــادق أمـــل وحيـــدوه املســـائل؛ هـــذه يف املســـتمر الربملـــاين اإلشـــراف تكفـــل أن ميكـــن الســـابقنيد

 االستعجال؛ سبيل على التنفيذ موضع اللجنة هذه الربملان يضع
 أصــــحاب املعنيــــةد الســــلطات إىل املعلومــــات وطلــــب القــــرار هــــذا ينقــــل أن العــــام األمــــني إىل يطلــــب .8

 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال  طرف وأي الشكوىد
 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن احلاالت هذه دراسة تواصل أن اللجنة إىل يطلب .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



204 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 روسيا االتحادية
 

RUS  /07 - ستاروفويتوفا غالينا 
 

 107 دورته في باإلجماع الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 
 الدويلد الربملاين لالحتاد احلاكم اجمللس إن        

 

 اُ تيــل الــذي روســيا االحتاديـةد يف الـدوما جملــس عضــو سـتاروفويتوفاد  الينــا السـيدة قضــية إىل وباإلشـارة       
 األول تشـرين جنيـ د) 791دورتـ  الـــ  يف اعتمدتـ  الـذي القـرار وإىل د7998 نـوفمرب/  الثاين تشرين 22 يف
 (2275 أكتوبر/ 

 

 2271 أكتـــــوبر/  األول تشــــرين 3 املؤرخــــة يف الســــلطات مــــن الــــواردة الرســــالة اعتبــــاره يف يضــــع وإذ        
 الشكوىد صاحب قدمها الي واملعلومات

 

 الــدوماد جملــس ممثلــي مــع للربملــانيني اإلنســان حقــوق جلنــة عقــديا الــي االســتماع جلســات إىل وبــالنظر       
 خــالل وحماميهــا ســتاروفويتوفاد  الينــا الســيدة شــقيقة ســتاروفويتوفاد أولغــا الســيدة ومــع العــامد املــدعي ومكتــب

 د(2271 أكتوبر بطرسربغد سانت)  الدويل الربملاين لالحتاد 731 اجلمعية العامة الـــ
 

 :سنوات عدة خالل املقدم باملل  املتعلقة التالية املعلومات إىل يشري وإذ      
 قتـل جرميـة بارتكـاب كولشـنيد والسيد أكيشني السيد مها رجالند أدين د2225 يونيو/  حزيران يف -

وعلـــى  العـــامد ونصـــ  عامـــا   23 ملـــدة بالســـجن أكيشـــني الســـيد علـــى وحكـــم ســـتاروفويتوفاد الســـيدة
 يف خلصــت الــي بطرســربغد مدينــة وكالمهــا صــدر قــراره مــن قبــل حمكمــة عامــاد 22بــــ كولشــني الســيد

 اثنــان أديــن د2221 ســبتمرب/  أيلــول ويف سياســية؛ دوافــع ذات كانــت القتــل جرميــة أن إىل حكمهــا
 ومت التـــوايل؛ علــى وســـنتني ســنة 77 ملـــدة بالســجن عليهمــا وحكـــم القتــلد جرميـــة يف بــالتواطؤ آخــران
 لثالثــــة ودوليــــة وطنيــــة اعتقــــال أوامــــر صــــدرت ســــراحهم؛ وإطــــالق آخــــرين فــــيهم مشــــتب  أربعــــة تربئــــة

 أن د2228 أبريــــل/  نيســــان يف الصــــادر تقريــــره يف العــــام املــــدعي مكتــــب ذكــــر آخــــرين؛ أشــــخاص
 ال ســتاروفويتوفا الســيدة قتــل يف املشــاركني اةخــرين األفــراد هويــة لتحديــد والبحــ  التحقيــق عمليــات

 جارية؛ تزال
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 الفسـاد حبـاالت ونـددت اإلنسـاند حقـوق عـن الـروس املـدافعني أبـرز مـن ستاروفويتوفا السيدة كانت -
 اإلنسـان حقـوق جلنـة أعربـت د2229 نـوفمرب/  الثـاين تشرين يف ا تياهلا؛ من قصري وقت قبل البارزة
 العنيفـةد واالعتـداءات التهديـدات مـن االنزعـاج علـى يبعـ  مـا إزاء قلقهـا" عـن املتحـدة لألمـم التابعة
 اخلـــوف مـــن مناخـــا   خلـــق ممـــا روســـيا االحتاديـــةد يف اإلنســـان حقـــوق عـــن واملـــدافعني الصـــحفيني وقتـــل
 لتــوفري فوريــة إجــراءات اختــاذ" علــى االحتاديــة وحــّ  روســيا د... " اإلعــالم وســائط علــى ســلبيا   وتــأثريا  
 واالعتـداءات التهديـدات يف ونزيـ  مسـتقلد شـاملد فعالد فوريد حتقيق إجراء ووضمان فعالةد محاية

 األفعــال هــذه مــرتكيب ضــد إجــراءات يف والشــروع القضــائية املالحقــة االقتضــاءد وعنــد والقتــلد العنيفــة
 المتثـال والثـاين األول الشـاملني الـدوريني االستعراضـني خـالل مماثلـة توصـيات عديـدة دول قدمت ؛"

 املتحـدة لألمـم التـابع اإلنسـان حقـوق جملـس أمـام اإلنسـان حقـوق جمال يف اللتزامايا االحتادية روسيا
 د(2273 أبريل/  ونيسان 2229 فرباير/  شبا )

 

 الــدوماد جملـس يف عضــو وهـو  ــافريلوفد .أ سـري ي السـيد قــدمها الـي التاليــة املعلومـات إىل يشـري وإذ        
ــــ  أثنـــاء عقـــدت الـــي اجللســـة يف اللجنـــة إىل ـــاالد) الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد 726اجلمعيـــة العامـــة الـ /  آذار كمب

 (:2272 أبريل/  نيسان - مارس
 كـان الـي ستاروفويتوفاد السيدة قتل يف شاركوا الذين األفراد مجيع هوية حتديد جدا   الصعب من كان -

 علــى د2226 عــام يف ممكنــا د أصــب  ذالك أن وبعــد السياســي؛ نشــاطها ســياق يف إليهــا النظــر يتعــني
 مل الـي اجلـرائم عـن األساسـية املعلومـات تـوفري يف التعاون مقابل خمفضة أحكام على احلصول املدانني
 الســيدة مقتــل حــول مــؤخرا   اســتؤن  الــذي التحقيــق دفــع يف للمســاعدة كولشــني الســيد تعــاون حُتــلد

 ميخائيـل السـيد: إضـايف فيـ  مشـتب  علـى التعـرف مـن السـلطات متكنـت لـذلكد نتيجـة ستاروفويتوفا؛
 كـان النطـاقد واسـعة إجراميـة أنشـطة يف ضـالع أعمـال ورجل الربملان يف سابق عضو وهو  لوشنكود

 .يف يم باالبتزاز السابق يف مذنب أن  ثبت الطويل بالسجن حكما   بالفعل يقضي
 وأنشـأ عنهـاد املسـاءلة وإجـراء سـتاروفويتوفاد السـيدة قتـل جرميـة علـى الضـوء ب لقـاء الـدوما جملس التزم -

 التطـورات بشـأن العـام املـدعي مكتـب مـع والتنسـيق القضـيةد رصد تتوىل واألمن الفساد ملكافحة جلنة
 يف الــــدويل الربملــــاين االحتــــاد إىل واإلجــــراءات التحقيــــق عــــن املعلومــــات مــــن مزيــــدا   وســــتقدم األخــــرى؛
 املقبلةد األشهر
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 2275 أ ســــطس/  آب 21 يف وأديــــن رمسيــــة يمــــة إليــــ  وجهــــت  لوشــــنكو الســــيد أن إىل يشــــري وإذ      
 اال تيالد منظمي أحد بوصف  عاما   71 ملدة بالسجن

 

 كمــــنظم متواطئــــا   كــــان"  لوشــــنكو الســــيد أن بوضــــوح ذكــــرت حكمهــــاد يف احملكمــــةد أن إىل وبــــالنظر       
 د"ستاروفويتوفا السيدة قتل جرمية ارتكاب لتنظيم هويت  حيدد مل شخ  من تعليمات تلقى" وأن  د"لال تيال

 

 اسـم تقـدم علـى اتفـق صـفقة يف حماكمتـ د إجـراءات أثنـاء دخـلد قـد  لوشـنكو السيد أن إىل يشري وإذ       
 تصــرف أنــ  ذكــر  لوشــنكو الســيد بــأن وأفيــد خمفضــة؛ عقوبــة مقابــل القتــل عمليــة بتنظــيم أمــره الــذي الشــخ 

 يف ســــابق زعــــيم وهــــو د(كومــــارين باســــم أيضــــا   املعــــروف) بارســــوكوف فالدميــــري الســــيد مــــن أوامــــر علــــى بنــــاء
 سابقةد إدانة على بالسجن حكما   بالفعل يقضي كان الذي د"اإلجرامية تامبوف عصابات"
 

 يف متورطــــا   بارســــوكوف الســــيد يكــــون أن املعقــــول مــــن أنــــ  وجــــد الشــــكوىد صــــاحب أن إىل يشــــري وإذ       
 مــــن أكثــــر أو شــــخ  مــــن أوامــــر علــــى بنــــاء تصــــرف األرجــــ  علــــى أنــــ  يعتقــــد ولكنــــ  مــــاد بطريقــــة اال تيــــال

 التحقيـق متابعـة ضـرورة بالتـايل القتـل؛ علـى للتحـريض شخصـي دافـع لديـ  يوجـد ال ألنـ  اةخـريند األشخاص
 ستاروفويتوفاد السيدة ا تيال بتنظيم أمره الذي احلقيقي املدبر العقل لفض 

 

 يف  لوشـنكو السـيد إدانـة منذ التحقيق يف آخر تقدم أي حيرز مل الشكوى أن  وفقا  لصاحبيرىد  وإذ       
 اةند حىت بارسوكوف السيد إىل يمة أي توج  مل وأن  د2275 عام

 

 72 جمموعـ  مـا الـدويل الربملـاين لالحتـاد العـام األمـني أرسـل د2272 عـام جلسـة عقـب أنـ  إىل وبالنظر       
 معلومــات التمـاس بغيـة الـدوماد جملـس رئـيس إىل األول املقـام يف الروسـيةد الربملانيـة السـلطات إىل رمسيـة رسـائل
 مجعيـــات يف الروســـية الوفـــود أعضـــاء مـــع املناقشـــات املـــدبرد ومواصـــلة العقـــل أجـــراه الـــذي التحقيـــق عـــن حمّدثـــة
 د2271 أكتوبر/  األول تشرين 3 حىت سنوات مخس ملدة استجابة أي ترد مل وأن  الدويل؛ الربملاين االحتاد

 

 االحتـــاد وجملـــس الـــدوما جملـــس رئـــيس رد د2271 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 3 يف أنـــ  كـــذلك يـــرى وإذ        
 التحقيــق اسـتكمال بشــأن اللجنـة أعضـاء إبــالغ" منـ  وطلبــوا الـدويلد الربملـاين لالحتــاد العـام األمــني رسـالة علـى

ـــةد القضـــية هـــذه يف ـــة اجلنائي ـــداخلي للنظـــام وفقـــا   القضـــية إ ـــالق يف النظـــر بغي ـــة ال  أن املتحـــدثان ذكـــر ؛"للجن
 شــددا ســنوات؛ منــذ فــيهم املشــتب  مــن عــدد ضــد القضــائية واإلجــراءات التحقيقــات تابعــت الروســية الســلطات

 فقـدان آالم مـن ختفـ  اجلرميـةد ال ميكـن أن هذه ومنظمي يتلقاها القتلة الي واملربرة املشروعة العقوبة" أن على
 والناشــط يف جمــال حقــوق بــارزد حمــام   نتــذكره علــى أنــ " الــذي د"اجلديــدة روســيا يف السياســيني أملــع مــن واحــد
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 حكومـــة أنشـــأت وقـــد ".احلـــدي  الروســـي اجملتمـــع لتشـــكيل الكثـــري فعلـــت الـــي العامـــة والشخصـــية اإلنســـاند
 اإلنسانيةد الدراسات معاهد لطالب ستاروفويتوفا  الينا باسم مسيت دراسية منحة بطرسربغ سانت

 

 املنقحـــة إجراءايـــا مـــن 25 املـــادة وأن تستســـلم أبـــدا د أال هـــو للجنـــة التـــوجيهي املبـــدأ أن إىل يشـــري وإذ       
 علــى تــن  د(للربملــانيني اإلنســان حقــوق جلنــة وممارســات لقواعــد األول امللحــق) ومعاجلتهــا الشــكاوى لفحــ 

 د"مرضية تسوية إىل التوصل يتم مل ما مقبلةد دورات يف القضية يف النظر املبدأ حي  من اللجنة تواصل" أن 
 

 بـاألمن املعنيـة الـدوما جلنـة رئـيس نائب فيبورنوفد أناتويل السيد قدمها الي التالية املعلومات إىل وبالنظر      
 :الدويل الربملاين لالحتاد 731 العامة الــــ اجلمعية خالل عقدت الي االستماع جلسة يف الفسادد ومنع

 

 كانـــت فقــد عديــدة؛ لســنوات ســتاروفويتوفا الســيدة ا تيــال يف التحقيــق الروســية الســلطات واصــلت -
فـــرتة  طـــول يعـــزى أن ميكـــن األشـــخاص؛ مـــن كبـــري وتـــور  عـــدد القضـــية تعقـــد ضـــوء يف صـــعبة مهمـــة

 اإلجـرام مسـتويات وارتفـاع السـوفيايت االحتـاد اهنيـار أي اجلرميةد فيها وقعت الي الظروف إىل التحقيق
 وأعربــت اال تيــالد ظــروف علــى الضــوء لتســليط جهــدها قصــارى الســلطات بــذلت الوقــت؛ ذلــك يف

 مـن العديـد وإدانـة حتديـد إىل بنجـاح التحقيق أدى الزمن؛ طال مهما توضيحهاد يف ر بتها عن دائما  
 املــدبر العقــل  لوشــنكو هــو الســيد أن املصــداقية مــن فــ ن  لوشــنكو؛ الســيد فــيهم مبــن فــيهمد املشــتب 

ــــ  للجرميــــةد احلقيقــــي ــــك يف ســــعيدا   يكــــن مل ألن ــــي الوقــــت ذل ــــآراء العامــــة ال ــــت ب  الســــيدة عنهــــا أعرب
  ـري ومـن اةند حـىت احملـاكم حددتـ  الـذي الوحيـد املـدبر العقـل هـو  لوشـنكو والسـيد ستاروفويتوفا؛

 ســيناريوهات يف النظــر يف التحقيــق اســتمر لــو حــىت آخــريند فــيهم مشــتب  هويــة حتديــد يــتم أن املــرج 
 اجلـــاين حتديـــدأنـــ  مت  تـــرى ألهنـــا القضـــية بـــ  الق اللجنـــة الربملانيـــة الســـلطات توصـــي ولـــذلك خمتلفـــة؛

 احلقيقيد
 دومــا جملــس يلتــزم ســتاروفويتوفاد الســيدة ا تيــال يف بارســوكوف الســيد تــور  يف باالشــتباه يتعلــق فيمــا -

 حـــىت ذلـــك علــى التعليـــق ميكنـــ  وال االحتاديــةد دســتور روســـيا يف املكـــّرس الـــرباءة افــرتا  مببـــدأ الدولــة
 الشأند هذا يف للمحكمة النهائي التحقيقد واحلكم من االنتهاء

 ملتـزم الـدوما جملـس حيـ  إن املاضـي؛ قضـايا مـن مسـألة الربملانية السلطات تعاون عدم اعتبار ينبغي -
 املستقبلد يف احلوار ومواصلة اللجنة مع بالتعاون
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لروســيا  العــام املــدعي سوليشــنيكاد إفغينيفنــا اجلنــرال قــدمها الــي التاليــة املعلومــات اعتبــاره يف يضــع وإذ        
 لالحتـاد 731 ال اجلمعيـة انعقـاد أثنـاء ُعقـدت الـي اجللسـة يف الغربيةد الشمالية االحتادية عن املنطقة االحتادية
 :الدويل الربملاين

 

 املتــورطني األشــخاص مجيــع بعــد حيــدد مل ألنــ  جاريــا د ســتاروفويتوفا الســيدة مقتــل يف التحقيــق يــزال ال -
 املمكنـــةد الســـيناريوهات مجيـــع التحقيـــق ويتـــابع اال تيـــال؛ وراء املـــدبر العقـــل ذلـــك يف مبـــا اجلرميـــةد يف

وتعتــــرب  ســـرية؛ ترتيبــــات إىل تســـتند ألهنــــا التعاقديـــة القتـــل عمليــــات يف التحقيـــق الصــــعب مـــن ولكـــن
 قبـــل مـــن وتأكيـــدها رمسيـــة يـــم توجيـــ  حـــني إىل ســـرية التحقيقـــات تكـــون وحساســـة؛ معقـــدة القضـــية
 يف اجلــــدد هبــــم املشــــتب  ضــــد رمسيــــة ايامــــات أي تأكيــــد يــــتم مل حمــــددين؛ فــــيهم مشــــتب  ضــــد حمكمــــة

 أي يف التحقيـــق ويبحــ  اإلعــالمد وســائط يف بارســوكوف الســيد اســم وقــد ذُكــر األخــرية؛ الســنوات
 اةن؛ حىت يما  رمسيا   إلي  توج  ل  بالقضيةد إال إن  مل ممكنة صلة

 أو متابعـة ينبغـي كـان إذا ما بتقرير املختصة الوحيدة السلطات هي واحملكمة العام املدعي إن مكتب -
 ذوي مــن حمققــني يضــم فريــق قبــل مــن التحقيــق جيــري ومســتمرا ؛ مفتوحــا   يــزال ال الــذي التحقيــق إهنــاء
 منــذ احليــاة قيــد علــى ظلــوا الــذين والشــرطة العــامد املــدعي مكتــب االحتــاديد األمــن جهــاز مــن اخلــربة

 املشـتب  إىل االيامـات لتوجيـ  كافية أدلة مجع من متكنهم ضمانات توجد ال أن   ري عديدة؛ سنوات
 اةخرين؛ فيهم

 التحقيـقد ولـيس لـ  اختصـاص يف يشـارك وال خمتلفـةد واليـة ذات خمتلفـة مؤسسة هو الدوما إن جملس -
 العـام املـدعي مكتـب حيـ  إن احمللـي؛ القـانوين لإلطـار إقفالـ د وفقـا أو استمراره بشأن قرارات الختاذ

 عــر  يف يشــرتك وهــو التحقيــق؛ علــى واإلشــراف القضــية مبتابعــة قانونيــا   املخولــة الوحيــدة الســلطة هــو
 ســــتاروفويتوفا الســــيدة أن إىل بــــالنظر الــــدوماد جملــــس مــــع التحقيــــق بشــــأن املســــتجدات ةخــــر مــــوجز
 بـ بالغ العـام املـدعي مكتـب يقـوم القضـيةد إقفال أو جديدة أحكام إصدار حالة ويف برملانية؛ كانت
 املاضيد يف حد  كما األصولد حسب الدوما جملس

 

 جلســـة يف وحماميهـــاد ســـتاروفويتوفا أولغـــا الســـيدة قـــدمتها الـــي التاليـــة املالحظـــات اعتبارهـــا يف يضـــع وإذ      
 :الدويل الربملاين لالحتاد 731 العامة الــ اجلمعية خالل عقدت الي االستماع

 

 علـم علـى األسرة إبقاء مت مهنية؛ بطريقة دائما   احملققون وعمل الوقتد مرور مع تقدما   التحقيق حقق -
  هنــاك ولكــن املرحلــةد هــذه يف ذاتــ  حــد يف حتقيــق فريــق يوجــد ال منــتظم؛ أســاس علــى باملســتجدات
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 احتمـاال وأقـل والوقت ميرد بدون هناية التحقيق كان القضية؛ هذه يف بنشا  يعمل واحد فقط حمقق
 فــــرتة طــــول بســــبب الوقــــت مــــع مــــرور احملققــــني مت اســــتبدال. النهائيــــة ب مكانيــــة الوصــــول إىل النتيجــــة

 وقـــد التحقيـــق؛ وكفـــاءة اســـتمرارية علـــى أثـــر ممـــا التقاعـــدد لســـن األقصـــى احلـــد بلغـــوا وكـــوهنم التحقيـــق
 ؛أيضا   الوقت مرور مع التحقيق ودعم العام االهتمام اخنفض

ويبحــ   جاريــا يــزال ال والتحقيــق املــدبرد العقــل يتعلــق فيمــا خمتلفــة ســيناريوهات حــول شــكوك هنــاك -
 إثبـــات علـــى كافيـــا   دلـــيال   قبولـــ  يعتـــرب وال كشـــاهدد  لوشـــنكو بالســـيد الوثـــوق ميكـــن وال. عـــن ذلـــك

 احملكمــةد يف الشــكوك إثبــات يــتم أن وإىل. إضــافية أدلــة تثبتــ  مل مــا بارســوكوف للســيد الــدقيق الــدور
ــــرباءة افــــرتا  احــــرتام جيــــب  الســــيد املمكــــن تصــــديق القــــول أنومــــن  احملتمــــل مــــن أنــــ  حــــني ويف. ال

 قـد وحـده يكون أن املنطقي من ليس ف ن  لال تيالد املشرتك التنظيم يف دور ل  يكون قد بارسوكوف
ـــ  باال تيـــالد وأمـــر حـــر   آخـــر؛ شـــخ  مـــن تعليمـــات يكـــون تلقـــى أن جيـــب احلالـــةد هـــذه يف وأن
 مرضية؛ تسوية إىل التوصل دون إقفال لقضية لتسهيل ُيستخدم مالئم فداء كبش يكون أن وخيشى

 ستواصــل ومعاقبتــ ؛ النهــائي املــدبر حتديــد العدالــة تتطلــب ســتاروفويتوفاد  الينــا الســيدة لعائلــة بالنســبة -
 العدالةد حتقيق يتم حىت التحقيق استمرار لضمان وسعها يف ما كل بذل وحماميها األسرة

 

 علــى وحماميهــا ســتاروفويتوفا  الينــا الســيدة شــقيقة العــامد املــدعي ومكتــب الربملانيــة الســلطات يشــكر .7
 املقدمة؛ القّيمة املعلومات وعلى تعاوهنما

 ا تيـــال عـــن الكاملـــة املســـاءلة بضـــمان املتجـــدد الروســـية الســـلطات والتـــزام الدؤوبـــة بـــاجلهود يعـــرتف .2
 مكتـــب ممثـــل وأن مســـتمرا د يـــزال ال التحقيـــق أن االرتيـــاح مـــع ويالحـــ  ســـتاروفويتوفاد  الينـــا الســـيدة
 املــدبر العقــل بشــكل كامــل علــى يــتم تســليط الضــوء مفتوحــا  حــىت ســيبقى أنــ  أكــد قــد العــام املــدعي
 للجرمية؛

 وال التحقيـــقد يف التقـــدم مـــن مزيـــد إحــراز تـــدعم أدلـــة علـــى العثـــور قريبــا يـــتم أن يف األمـــل عـــن يعــرب .3
 املدبر؛ العقل حتديد حنو سيما

 مكتـــب جيريـــ  الـــذي التحقيـــق يف اجلديـــدة بـــالتطورات علـــم علـــى  الـــدوما جملـــس أن باهتمـــام يالحـــ  .4
 اخلمــس الســنوات خــالل مقبــوال   يكــن مل الربملانيــة الســلطات مــع التعــاون ألن يأســ  العــام؛ املــدعي
 جلنـة كانـت إذا مـا يعرف أن يود اللجنة؛ مع جديد حوار لبدء الدوما جملس بعر  ويرحب املاضيةد
 السـلطات وإبـالغ القضيةد رصد الراهن الوقت يف تواصل دوما جمللس التابعة واألمن الفساد مكافحة
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ـــة ـــ  الـــتهم  إذا ســـيما وال املســـتقبلد يف التحقيـــق حبالـــة بانتظـــام العـــام املـــدعي ومكتـــب الربملاني مت توجي
 .اجلددد ومتت حماكمتهم وإدانتهم فيهم للمشتب 

 صــاحب العــامد املــدعي مكتــب الربملانيــةد الســلطات إىل القــرار هــذا ينقــل أن العــام األمــني إىل يطلــب .5
 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال  طرف وأي الشكوىد

 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضيةد هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب .6
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 تركيا
 

TK69 - (السيدة) يلدريم غولزر TK98 - أونلو أليكان 
TK70 - (السيدة) إرماك سيلما TK99 - تان ألتان 
TK71 - سارييلديز فيصل TK100 - بيلجن أيهان 
TK72 - أيحان إبراهيم TK101 - يلدريم بهسيت 
TK73 - أكتاس كمال TK102 - أوزترك بيردان 
TK75 - (السيدة) أوزكوك إرتان بيديا TK103 – فرات مهمت مير دنجير 
TK76 - (السيدة) كونكا بيسيم TK104 –  إردال أتاس 
TK77 –  (السيدة)بوركو كليك أوزكان TK105 - دورا آرول 
TK78  - (السيدة) سجالر ديميريل TK106 - كوركو  إرتوغرول 
TK79 - (السيدة) أوكاالن ديليك TK107 - انكو فرحات 
TK80 - (السيدة) تاسديمير ديرايت ديالن TK108 - أوزو، هيسيار 
TK81 - (السيدة) أوكا فيليكناس TK109 - بالوكين إدريس 
TK82 –  (السيدة)فيجن يوكسكجار TK110 - تاسكير إمام 
TK83 - (السيدة) كيرستيسيوغلو فيليز TK111 - ،يلدريم كادر 
TK84 - (السيدة) كايا هودا TK112 - بوتان ليزجين 
TK85 - (السيدة) بيرليك ليلى TK113 - أصالن علي محمد 
TK86 - (السيدة) زانا ليلى TK114 - أديامان إمين محمد 
TK87 - (السيدة) بشتاش دانيش ميرال TK115 - يلدريم نادر 
TK88 - (السيدة) إرغات ميزجين TK116 - أكدوغان نهاد 
TK89 - (السيدة) أيدوجان نورسل TK117 – نيمتوال اردوكموس 
TK90 - (السيدة) بولدان بيرفين TK118 - بيدمير عثمان 
TK91 - (السيدة) بيكريكلي سعدت TK119 – سالهاتين ديميرتاش 
TK92 - (السيدة) يجيتالب سيبل TK120 - ،أوندر سوريا سير 
TK93 - (السيدة) أوزتورك هيزر توغبا TK121 - بير زيا 
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TK94 - زيدان اهلل عبد TK122 - سانكار ميثات 
TK95 - جيفير، أديم TK123 - توغرول محمود 
TK96 - يلدريم أحمد TK124 - (السيدة) إرميز أيكان 
TK97 - أتاالن علي TK125 - (السيدة) باساران أكار أيس 

 
 107 دورته في باإلجماع الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار

 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)
 

 الدويلد الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس إن       
 

ـــ  دورتــ  يف اختــذه الــذي القــرار وإىل أعــالهد املــذكورين الربملــانيني حــاالت إىل وباإلشــارة         تشــرين) 799الـ
ـــ  دوريــا يف للربملــانيني اإلنســان حقــوق جلنــة اعتمدتــ  الــذي القــرار وكــذلك د(2276 أكتــوبر/  األول  752الـ

 د(2271 يناير/  الثاين كانون)
 

د 2271 ينـــاير/  الثـــاين كـــانون 25 و مـــارس/  آذار 29 و ســـبتمرب/  أيلـــول 28 رســـائل إىل وإذ يشــري      
 الـــي اجلديـــدة واالدعـــاءات املعلومـــات وإىل الـــدويلد الربملـــاين اجملموعـــة الرتكيـــة لـــدى االحتـــاد رئـــيس مـــن املوجهـــة
 الشكوىد صاحب قدمها

 
ـــي بالبعثـــة املتعلـــق التقريـــر وباإلشـــارة إىل       ـــة أجريـــا ال  الوثيقـــة) 2274 فربايـــر/  شـــبا  يف تركيـــا إىل اللجن

CL/195/11(b)-R.1) 
 

ـــ تتعلــق القضــية أن إىل ويشــري       حــزب  يف برملانيــا   58 جممــوع مــن الربملــانيني احلــالني والســابقنيد مــن 56 بــ
 تعــديل بعـد جنائيــةد وايامـات إرهابيــة جرميـة 522 مــن أكثـر يواجهــون وأهنـم ؛(HDP)الشـعب الــدميقراطي 

 د2276 مايو/  أيار يف الربملانيةد وذلك احلصانة بشكل يأذن في  برفع الدستور
 

 :التالية املعلومات يعارضان ال الطرفني أن اعتباره يف يضع وإذ      
 

 طريـــق عـــن الرتكـــي الدســـتور تركيـــا يف الكـــربى الوطنيـــة اجلمعيـــة عـــّدلت د2276 مـــايو/  أيـــار 22 يف -
  عمـــال   الربملـــان؛ أعضـــاء ربـــع مـــن لرفـــع احلصـــانة عـــن أكثـــر احلصـــانةد قـــانون مشـــروع علـــى التصـــويت
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 ذلـك يف معلقـة كانـت الـي الربملانيـة احلصـانة رفـع طلبـات معاجلـة تـتم مل املعتمـدد الدستوري بالتعديل
 للتنفيـــذ التنفيذيـــة الســـلطة إىل أعيـــدوا ذلـــكد مـــن وبـــدال   العـــادي؛ الدســـتوري اإلجـــراء مبوجـــب الوقـــت

 الربملـــان ألعضـــاء اســـتماع إجـــراء جلســات الربملـــاند أو مســـبقد ودون موافقــة اســـتعرا  دون الفــوريد
 عضـوا  مـن 12 التماسات قدمت من إجرائيةد أسباب على بناء الدستوريةد احملكمة رفضت املعنيني؛
حــزب الشــعب الــدميقراطي  مــن ملانيــا  بر  مخســون قــدم التعــديل؛ إلغــاء إىل يســعون الــذين الربملــان أعضــاء

(HDP)اإلنسان؛  حلقوق األوروبية احملكمة إىل طلبات ذلك د بعد 
 يف د(HDP)حــــزب الشــــعب الــــدميقراطي  أعضــــاء ضــــد احملاكمــــة إجــــراءات مــــن تســــتمر العشــــرات -

 تركياد أحناء مجيع يف املنتشرة احملاكم خمتل 
 

 :يلي كما هي 56 الــــ لألعضاء احلالية العامة احلالة أن الشكوى صاحب يرى وإذ        
 األشـهر يف الربملـان أعضـاء مـن 72 ضـد باإلدانـة حكمـا   71 عـن يقـل ال مـا الرتكيـة احملـاكم أصدرت -

 األخرية؛
 ؛2271 أكتوبر/  األول تشرين أوائل يف حمتجزين الربملان أعضاء من تسعة ظل -
 الرقابــة حتــت وضــعوا حيــ  التنقــلد يف حــريتهم علــى قيــودا   يواجهــون ولكــنهم أحــرار اةخــرون النــواب -

وســيتم اعتقــاهلم  اخلــارجد إىل اللجــوء النــواب مــن ثالثــة طلــب) اخلــارج إىل الســفر مــن ومنعــوا القضــائية
 أحنـاء مجيـع يف ضـدهم اجلاريـة احملاكمـات مـن إضافة إىل العديد ذلكد أدى وقد(. تركيا إىل عادوا إذا

 الربملانية؛ واليتهم ملمارسة مفيد حنو على أنفسهم تكريس على قدريم تقييد إىل تركياد
 املطـول لغياهبمـا اثنتـان(: تبرملانيـا   نسـاء أربـع ذلك يف مبا)من أعضاء الربملان  مخسة واليايم إلغاء مت -

 ال بــتهم قدميــة األقــل علــى جزئيــا   اإلدانــات هــذه وتــرتبط. النهائيــة اإلدانــات بعــد وثالثــة الربملــاند عــن
عـــن الربملـــانيني  الربملانيـــة احلصـــانة رفـــع يـــتم مل بالتـــايل الشـــاملةد للحصـــانة الدســـتوري التعـــديل يشـــملها
إلغــــاء واليــــة اثنــــني مــــن  أن الشــــكوى صــــاحب وخيشــــى. الشــــكوى صــــاحب ذكــــره ملــــا وفقــــا   املعنيــــنيد

 ويـزعم. احملاكمـة إجـراءات واسـتمرار مـؤخرا د جديـدة إدانات صدور بسبب قريبا   الربملانيني اإلضافيتني
 جنسيتهما؛ من الربملان أعضاء من   مت حرمان اثننيأن

 مـــن يوكســـكداغد فـــيجن الســـيدة د(HDP)حـــزب الشـــعب الـــدميقراطي  رئـــيس نائـــب حرمـــت كمـــا -
 سياسـيةد أنشـطة أي مـن ممارسـة احملكمـة مـن التنفيـذيد ومت منعهـا بقـرار وموقعها احلزب يف عضويتها

 الشكوى؛ صاحب ذكره ملا وفقا  
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 الربملــاند يف عضــوات ثــال  بيــنهم مــن واللفظيــةد البدنيــة املعاملــة لســوء الربملــان أعضــاء بعــض تعــّر  -
 باســم الناطقــة كونكــاد بيســيم الســيدة -أيضــا   ابنهــا للتعــذيب تعــر  الــي - أوكــا فيليكنــاس الســيدة
 احتجـاج خـالل الشـرطة قبـل مـن البـدين لالعتـداء تعرضـوا جييتالـب؛ سـيبل والسـيدة النسائيةد اجلمعية

 جبــروح أوكــا أصــابت الســيدة قــد الشــرطة أن ويــزعم ؛2276 األول تشــرين/  أكتــوبر يف بكــر ديــار يف
ـــ  بالغـــةد  تعرضـــت كمـــا الشـــكوى؛ صـــاحب ذكـــره ملـــا وفقـــا   املستشـــفىد إىل إدخاهلـــا يتعـــني كـــان وأن
 يـزعم ؛2276 ديسـمرب/  األول كـانون 72 يف احتجازها أثناء اجلسدية للمضايقات كونكا السيدة

 أوائـــل يف املوازنــة مناقشـــة أثنــاء الربملـــان يف أيضــا   جـــرت( وجهــ  يف اللكمـــات) اجلســدية اهلجمــات أن
 املستشــفى إىل يلــدرم هبيــت والســيد أديامــان حممــد الســيد نقــل مث ؛2276 ديســمرب/  األول كــانون

 (HDP)حـزب الشـعب الـدميقراطي  من الربملان أعضاء تعر  ذلكد على وعالوة الحق؛ وقت يف
 نفســهاد املناقشــة أثنــاء الربملــان يف والتنميــة العدالــة حــزب أعضــاء مــن اليمينيــني كلمــات شــتم مــن إىل

 الشكوىد لصاحب وفقا
 

 بشــــأن والشــــاكي الســــلطات قـــدمتها الــــي واةراء املعلومــــات يف اختالفـــات وجــــود اعتبــــاره يف يضـــع وإذ       
 :للقلق املثرية التالية املسائل

 

 البرلمانية الحصانة 
 

فــ ن  األحكــام تعليــق مت حيــ  املســتخدمد بــاإلجراء الدســتور أنــ  مت انتهــاك الشــكوى صــاحب يــدعي -
 حــدةد مــن خــالل اســتعرا  الــتهم علــى حالــة كــل يــتم اســتعرا  العــادي الواجــبد  هــو أن اإلجــراء
 يف عضـــو كـــل مـــع اســـتماع جلســـة إجـــراء ذلـــك يف مبـــا الربملـــاند يف عضـــو كـــل ضـــد املقدمـــة واألدلـــة

ــــة جلنــــة أمــــام الدفاعيــــة واحلجــــج ولرؤيتــــ  للوقــــائع لالســــتماع الربملــــاند لرتكيــــا  الكــــربى الوطنيــــة اجلمعي
(GNAT )الوطنيــة  اجلمعيــة أن الشــكوى صــاحبة تــدعي العامــة؛ اجللســة وذلــك قبــل الصــلةد ذات
 ألعضائ ؛ األساسية احلقوق حتم   مل

الشـــــعب الـــــدميقراطي حـــــزب  يف الربملـــــانيني معظـــــم عـــــن احلصـــــانة رفـــــع أن الشـــــكوى صـــــاحب يـــــدعي -
(HDP)حــزب ميثلهــا الــي املهمشــة الشــعوب مــن و ــريهم األكــراد الســتبعاد إداريــا   انقالبــا" كــان د 

ـــدميقراطي الشـــعب ـــا برملـــان مـــن ال  املتضـــررين الربملـــان أعضـــاء مـــن الســـاحقة األ لبيـــة أن ويـــزعم". تركي
  وأن د(الـــدميقراطي الشــعب وحــزب اجلمهـــوري الشــعب حــزب) الرئيســـيني املعارضــة حــزيب إىل ينتمــون

 



215 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 أردو ــاند الـرئيس أعمــال جـدول منتقــدي ويديـد إلســكات أوسـع جهــد مـن جــزء   كـان اإلجــراء هـذا
 تابع؛ برملان السيطرة الكاملة على التنفيذ وضمان

وهـــم  التعـــديل؛ اعتمـــاد عنـــد بدقـــة بالدســـتور أنـــ  قـــد مت التقيـــد باســـتمرار الربملانيـــة الســـلطات أكـــدت -
لرتكيـا  الكـربى الوطنية للجمعية صراحة الرتكي الدستور منح  حق هو الدستور تعديل أن إىل يشريون

(GNAT)يالحظــون". التشــريعية للســلطة التقديريــة الســلطة متامــا   يعكــس األخــري التعــديل" د وأن 
 للسـلطاتد وفقـا   أخـرى ومرة الكامل؛ باالعرتاف حظيت قد الربملانية احلصانة ملبدأ احليوية األمهية أن
 هنــاك كانــت التعــديلد اعتمــاد وقــت ففــي التحديــد؛ وجــ  علــى مســتهدفة املعارضــة أحــزاب تكــن مل

 العدالـــة حـــزب فيهـــا مبـــا السياســـيةد األحـــزاب مجيـــع مـــن الربملـــان أعضـــاء ضـــد كثـــرية قضـــائية ملفـــات
ـــ تتعلــق ملفــا   578 مشــل احلصــانة رفــع أن إىل الســلطات تشــري تنتظــر املعاجلــة؛ والتنميــةد  عضــوا   55 بــ

 حــــزب مـــن برملانيـــا   عضـــوا   59 بــــــ تتعلـــق ملفـــا   275و الـــدميقراطيد الشـــعوب حـــزب مـــن الربملـــان يف
ـــ تتعلــق ملفــا 23و اجلمهــوريد الشــعب  تتعلــق ملفــا   52 و القوميــة احلركــة مــن برملــانيني أعضــاء 72 بـ

 الربملـان أعضـاء مـن 774 لـــ ملفا   133 جمموع  ما - والتنمية العدالة حزب من برملانيا   عضوا 29 بــ
ـــ ملفــا 13 و املعارضــنيد  خمتلــ  يف خمتلفــة أرقــام وردت وقــد األ لبيــة؛ مــن الربملــان أعضــاء مــن 39 لـ
 الشكوىد صاحب ومن السلطات من الواردة البال ات

 
 ،حازب مان البرلماانيين علاى المفروضاة األخارى والقياود المحاكماة، قبال االحتجاز االعتقاالت 

 زيااااارات وعرقلااااة االنفااااراد،، والحاااابس التعساااافي، االحتجاااااز وماااازاعم الااااديمقراطي  الشااااعب
 السجون

 العدالـةد سـري عرقلـة ومنـع لالسـتجواب اإلجبـاري احلضـور ضـمان احملاكم من يُطلب للسلطاتد وفقا   -
 الـرد مـرارا   رفضـوا الـذين الربملان على أعضاء إال بالقبض أوامر تصدر مل اإلرهاب؛ قضايا يف سيما وال

ـــ  اعـــرت  تأكيـــد) االســـتجواب دعـــوات علـــى  قبـــل  باالحتجـــاز أمـــر صـــدر ؛(الشـــكوى صـــاحب علي
 يف تعتـــرب ال اإلرهابيـــة املنظمــات لصـــاحل الدعايــة وإقامـــة العنــ  إىل الـــدعوة" أن أســاس علـــى احملاكمــة

مـن أجـل  املنشـود اهلـدف مـع ومتناسـبة ضـروريةد مناسـبةد االحتجـاز أوامـر" وأن د"التعبـري حرية نطاق
 املتاحة؛ واألدلة اجلرائم طبيعة إىل وبالنظر د"العامة والسالمة اإلقليميةد السالمة القوميد األمن محاية

واحتجــازهم  الربملــانيني علــى بــالقبض املتعلقــة احملــاكم قــرارات فــ ن الشــكوىد صــاحب ذكــره ملــا ووفقــا   -
 أســباب توجــد ال أنــ  كــذلكد الشـكوى صــاحب ويــدعي. متســقة و ـري تعســفية كانــت احملاكمــة قبـل
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 أعضـاء مـن العديـد أن وزعـم. آخـرين عن واإلفراج الربملان أعضاء بعض احتجاز تربر وقانونية وقائعية
ـــاح أن دون شـــهاديمد وإمنـــا جـــرى اعتقـــاهلم مباشـــرة إلدالء يســـتدعوا مل الربملـــان  املثـــول فرصـــة هلـــم تت
 اسـتدعاء مت أخـرىد ناحيـة مـن. الشـكوى لصـاحب وفقا   لالستجواب احلضور أبدا   يرفضوا ومل. طوعا  

 ووفقــــا  . احملكمــــة إىل بــــالقوة وتقــــدميهم اعتقــــاهلم ومت لالســــتجوابد احلضــــور ورفضــــوا آخــــريند أعضــــاء
 كـذلكد الشـكوى صـاحب ويـدعي. بـري زيـا السـيد مثـل بعضـهمد عـن أُفـرج فقد الشكوىد لصاحب

ـــ  علـــى يـــن  الرتكـــي اجلنـــائي القـــانون أن  جيـــوز العـــامد املـــدعي اســـتدعاء علـــى شـــخ  يـــرد مل إذا أن
 وتسـتند. بشـهادت  اإلدالء ضـمان هـو وحيـد لغر  بالقوةد العام املدعي مكتب إىل تنقل  أن للشرطة
أحـــد تلـــك  اســـتدعاء أمـــر علـــى الـــرد عـــدم يعتـــرب ال حمـــددةد معـــايري إىل احملاكمـــة قبـــل االحتجـــاز أوامـــر

 االحتجــاز أوامــر مــن أيــا   أن إىل الشــكوى صــاحب وأشــار. الشــكوى صــاحب ذكــره ملــا وفقــا   املعــايريد
 قانونيــةد أحكــام علــى أو قضــائي اســتدعاء علـى جييبــوا مل النــواب أن إىل يشــري الصــادرةد احملاكمــة قبـل
 قـدمها الـي االحتجـاز ألوامـر مـوجزة ترمجـات وأثبتـت. األساس هذا على احملاكمة قبل االحتجاز تربر

 االدعاء؛ هذا الشكوى صاحب
 يف االنفـــرادي احلــبس يف احتجـــزوا قــد احملتجــزين الربملـــان أعضــاء معظــم أن الشـــكوى صــاحب يــدعي -

 احملــاكم وعــن ديــارهم عــن بعيــدا   تركيــاد أحنــاء مجيــع نائيــةد وضــمن إجــراءات أمنيــة مشــددة يف ســجون
 إليهــا بالـدخول أجنـيب وفــد ألي يسـم  مل السـجون؛ زيـارة مــن حرمـوا أهنـم يــزعم فيهـا؛ حيـاكمون الـي
 والســيد دميريتــاش مــن بيــنهم الســيد مــنهمد ثالثــة نقــل الشــكوى؛ صــاحب ذكــره ملــا وفقــا   اةند حــىت

ــــات إىل زيــــدان ــــاين كــــانون يف حمتجــــزين مــــع زنزان ــــاير/  الث  االدعــــاءاتد هلــــذه واســــتجابة ؛2271 ين
 الظــروف" هــو العقابيــة املؤسســات يف الســجناء وضــع عنــد األســاس املعيــار أن إىل الســلطات أشــارت
 مبوجــب إال العــدل وزارة هبــا تــأذن أن ميكــن ال الســجون زيــارات أن علــى تــن الــي  ؛"القائمــة املاديــة

 عـــن معلومـــات أيـــة تقـــدم ومل ؛"مباشـــرة بزيـــارات" القيـــام شـــخ  ألي حيـــق ال وأنـــ  الســـاريد التشـــريع
 اةخريند الربملانيني احتجاز ظروف
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 التجماع التعبيار، وحرياة عادلاة، محاكماة فاي للحاق المزعوماة االنتهاكاات - القضاائية اإلجاراءات       
 الجمعيات وتكوين

 

 ذات كانــت اإلجــراءات وأن تعســفيةد كانــت الربملــان أعضــاء اعتقــاالت أن الشــكوى صــاحب ادعــى -
 ســبقت الــي الفــرتة يف ذلــك يف مبــا والسياســةد الربملــان يف عملهــم مواصــلة مــن ملــنعهم سياســية دوافــع

 ؛2271 أبريل/  نيسان يف الدستوري االستفتاء
 بــافرتا  بــدء   الواجبــةد القانونيــة واإلجــراءات العادلــة احملاكمــة ضــمانات أن الشــكوى صــاحب يــدعي -

ــــة أمهلــــت؛ قــــد الــــرباءةد ــــدار ال القضــــائية فالعملي ــــةد بطريقــــة ت  لصــــاحب وفقــــا   ونزيهــــة مســــتقلةد عادل
 ممـــا قـــانويند مبستشـــار االســـتعانة يف حقـــوقهم علـــى قيـــودا   احملتجـــزون الربملـــان أعضـــاء واجـــ  الشـــكوى؛

 القـــانونينيد حمـــاميهم زيـــارات مراقبـــة ذلـــك يف مبـــا الـــدفاعد إعـــداد علـــى قـــدريم خطـــري بشـــكل قـــّو 
 مجعيـــات حظـــرت احلكومـــة أن وزعـــم حمـــاميهم؛ ضـــد والرتهيـــب عليهـــاد والرقابـــة وضـــبطها واتصـــااليم

 احتجـــازد بتخويـــ د وقامـــت الـــدميقراطيد الشـــعب حـــزب يف الربملـــانيني معظـــم ميثلـــون الـــذين احملـــامني
 بـــالتواطؤ وايمـــتهم الـــدميقراطيد الشـــعب حـــزب حمـــامي مـــن العديـــد ضـــد وممارســـة الضـــغط اليامـــات

 الرتكيــة الســلطات أشــارت. الربملــانيني عــن الــدفاع علــى وافقــوا أهنــم جملــرد إرهابيــة منظمــة إىل واالنتمــاء
 الطــوارئد حالــة مبوجــب عتمــدةامل والتشــريعات اإلرهابيــة/  األمنيــة للتهديــدات االســتجابة ضــرورة إىل

 23 املــؤرخ 661 رقــم واملرســوم د2276 أكتــوبر/  األول تشــرين 29 املــؤرخ 615 رقــم املرســوم مثــل
 . املتخذة التدابري مشروعية د وذلك لتربير2276 يولي /  متوز

 الشــعب حــزب مــن 56 الـــــ الربملــان أعضــاء إىل املوجهــة الــتهم أن كــذلكد الشــكوى صــاحب ويــدعي -
ـــــدميقراطي ـــــريد حريـــــة يف حقـــــوقهم وتنتهـــــك الصـــــحةد مـــــن هلـــــا أســـــاس ال ال  وتكـــــوين التجمـــــعد التعب
 واإلرهابيــــة اجلنائيــــة الــــتهم مــــن املئــــات لــــدعم مصــــداقية وذات جديــــة أدلــــة تُقــــّدم وأنــــ  مل اجلمعيـــات؛

ــــق األدلــــة أن الشــــكوى صــــاحب يــــدعي الشــــكوى؛ صــــاحب ذكــــره ملــــا وفقــــا   ضــــدهمد املوجهــــة  تتعل
 لتعزيـز يـتم االضـطالع هبـا الـي السـلميةد السياسـية األنشـطة مـن و ريهـا والتجمعات العامة بالبيانات

 الكردســـــتاين العمـــــال حـــــزب بـــــني الوســـــاطة للحـــــزبد مثـــــل والربنـــــامج السياســـــي الربملانيـــــة الواجبـــــات
 الــذايت احلكــم إىل علنــا وتــدعو د2275 و 2273 بــني الســالم عمليــة مــن كجــزء الرتكيــةد واحلكومــة
 يف مبـا) تركيـا شـرق جنـوب يف احلـايل بـالنزاع يتعلـق فيمـا أردو ـان الـرئيس سياسـات وانتقـاد السياسيد

 أن الشـكوىد يـدعي صـاحب(. السـياق هـذا يف الرتكيـة األمـن قـوات ارتكبتهـا الـي اجلرائم إدانة ذلك
 احلقـــوق ومحايـــة واضـــ  نطـــاق يف وتقـــع جرميـــةد أي تشـــكل ال واألنشـــطة والتجمعـــات البيانـــات هـــذه
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 القانونيــة لإلجــراءات الســليمة املعــايري جتاهــل مت أنــ  بالتــايلد يــدعي ف نــ  الربملــان؛ ألعضــاء األساســية
 مســتقلةد عادلــةد بطريقــة تــدار القضــائية العمليــة أن أيضــا   يعتقــد ال ف نــ  التحقيــق؛ مرحلــة يف الواجبــة
 ويف الرتكــــــي؛ القضــــــاء وتســــــييس للقضــــــايا السياســــــي البعــــــد إىل بــــــالنظر احملاكمــــــة مرحلــــــة يف ونزيهــــــة

 حلـق وانتهاكـات ا  الشـكوى أن هنـاك قيـود أصـحاب ادعى اكتملتد أو بالفعل بدأت الي احملاكمات
 الدفاع؛

ــــة الســــلطات أكــــدت - ــــدميقراطي الشــــعب حــــزب مــــن الربملــــان عضــــاءأ أن باســــتمرارد الربملاني  ايمــــوا ال
الحظــت  فقــد. وعملهــم تصــرحيايم بســبب الكردســتاين العمــال حلــزب االرهابيــة املنظمــة اىل باالحنيــاز

 املـادة أن وهـي تشـري إىل الصـلة؛ ذات الدوليـة االتفاقيـات يف املبني النحو على حدودهاد التعبري حلرية
 اســــتخدام علــــى تشــــجع تشــــيد أو أو تــــربر تعبــــريات" علــــى تــــن  اإلرهــــاب مكافحــــة قــــانون مــــن 1

 الربملـانيني أن السـلطات تؤكـد ؛"يديـد أو عنـ  أو إكـراه علـى تنطـوي ملنهجيـات اإلرهابيـة املنظمات
 وتعـــرتف أن الكردســـتاين؛ العمـــال حلـــزب إرهابيـــة املنظمـــة هبـــا تقـــوم الـــي العنـــ  أعمـــال وعـــززوا بـــرروا

 الربملــاند أعضــاء ضــد املوجهــة الــتهم معظــم بشــأن هنائيــة قــرارات بعــد تصــدر مل القضــائية الســلطات
 وأنـــ  مت احمللـــي؛ القـــانون مبوجـــب موجـــودة املناســـبة القضـــائية االنتصـــاف ســـبل مجيـــع أن علـــى وتشـــدد
 عــن مفصـلة معلومـات السـلطات تقــدم مل ولكـن د2271 عـام يف اإلدانـة أحكــام مـن سلسـلة تسـليم
 التعبريد حرية احملاكم فيها تراعي الي الطريقة أو أحكامهاد إىل للوصول احملاكم اعتمديا الي األدلة

 
 املــؤرخ رأيهــا يف دعــتد( البندقيــة جلنــة) القــانون خــالل مــن للدميقراطيــة األوروبيــة اللجنــة أن إىل وبــالنظر       

 عــــددهم البــــالغ الربملــــان أعضــــاء احلصــــانة الربملانيــــة جلميــــع اســــتعادة إىل د2276 أكتــــوبر/  األول تشــــرين 74
 :التالية االستنتاجات أساس على الرتكيد الربملان ألداء أساسي كضمان عضوا د 739
 األفـراد مـن 739 بـــ يتعلـق ألنـ  الدستوري التعديل إجراء الستخدام إساءة هو اتبع الذي إن اإلجراء -

 حـني يف احلصـانةد برفـع املتعلقـة القـرارات مـن عـددا   يشـكلون اجلوهرد حي  ومن حتديدهمد مت الذين
 مــــن 83 الــــي حتــــددها املــــادة للضــــمانات وختضــــع فرديــــةد لكــــل حالــــة تتخــــذ أن ينبغــــي القــــرارات أن

 التـــدابري الوطنيـــةد أكثـــر اجلمعيـــة اتبعـــت اعتـــداال د أكثـــر حـــل إىل الســـعي مـــن وبـــدال   الدســـتور املعلقـــة؛
 احملكمــة أمــام الطعــن مــن وحــرمتهم د739 الــــــ الربملــان أعضــاء رفــع احلصــانة بشــكل كامــل عــن جذريــة

 التناسب؛ ملبدأ مبا يشكل انتهاكا   الدستوريةد
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 تتعلـق املعنيـة امللفـات ومعظـم احلصانةد إللغاء ممكن وقت يف أسوأ جعل  الرتكي القضاء يف الوضع إن -
 اللجنـــة أبلغـــت الرتكـــي؛ القضـــاء ونزاهـــة اســـتقالل بشـــأن خطـــرية شـــكوك هنـــاك كانـــت التعبـــري؛ حبريـــة

ـــتمكن مل ولكـــن) ـــالغ الربملـــان أعضـــاء ضـــد املرفوعـــة امللفـــات مـــن كبـــريا   عـــددا أن د(التأكيـــد مـــن ت  الب
 االنقــــالب بعــــد فصــــلوا أو/  و ســــجنوا الــــذين العــــامون املــــدعون أعــــّدها قــــد عضــــوا د 739 عــــددهم
 ؛2276 عام يف الفاشل

 أن وجيـــب. الدميقراطيـــة مـــن أساســـيا جـــزء   الربملـــان ألعضـــاء حريـــة التعبـــري تشـــكل" ذلـــكد علـــى عـــالوة -
 إن. الربملــان خــارج يتكلمــون عنــدما أيضــا   محــايتهم وينبغــي النطــاقد واســعة التعبــري يف حــريتهم تكــون
 أن ميكــن ال اإلقليمـيد الـذايت احلكـم مثــل عنيفـة  ـري سياسـية أهــداف حتقيـق إىل بـدون عنـ  السـعي
 املوجـ  اخلطـاب) العبـارات الـي تغضـب مـع عـام بوجـ  التسـام  مـن بـد وال. اجلنائية للمالحقة خيضع
 مقبــوال   يكــون أن جيــب د والــي(ذلــك إىل ومــا واجلمهوريــةد واألمــة احلكــوميني واملســؤولني الــرئيس ضــد
 حريــة علــى املفروضــة القيــود تفســري وجيــب. الربملــان تصــدر مــن أعضــاء عنــدما ســيما وال عــامد بوجــ 

 ميكـن العنـ  مـرتكيب مباشـرة يـدعم أو العن  إىل يدعو الذي فالكالم. تفسريا  ضيقا   التعبري على أهنا
 تركيـا أن اإلنسـاند حلقـوق األوروبيـة للمحكمة القضائية السوابق وتبني. جنائية مالحقة إىل يؤدي أن

. لإلرهـــاب دعايـــة تعتـــرب الـــي بالقضـــايا يتعلـــق فيمـــا ســـيما ال التعبـــريد حريـــة محايـــة يف مشـــكلة تواجـــ 
 د" جدا واسع اجلنائي القانون نطاق]...[  أن إىل جزئيا   ذلك ويرجع

 

 الــدويل الربملــاين لالحتــاد احلــاكم اجمللــس إليهــا توصــل الــي التاليــةد والتوصــيات االســتنتاجات إىل يشــري وإذ      
 حريــة بشــأن مماثلــة خمــاوف تثــري الــي بالقضــايا يتعلــق فيمــا د2274 عــام يف تركيــا إىل أوفــدت الــي البعثــة بعــد

 :التعبري
 إجراميــــة أعمــــال علــــى أدلــــة أهنــــا علــــى تفّســــر للربملــــانينيد والقانونيــــة الســــلمية السياســــية األنشــــطة إن -

 يف باحلالـة يتعلـق فيمـا سـيما وال املاضـيد يف متكـررة مناسـبات يف واحملـاكم وإرهابيةد من قبـل االدعـاء
 ســابقة قضـايا يف أمـدها موضـع قلـق طـال مسـألة تركيــا يف التعبـري حريـة محايـة وإن تركيـا؛ شـرق جنـوب
 لتعزيـز إجـراءات اختـاذ إىل 7992 عـام منـذ مـرارا   الرتكيـة السـلطات دعـت الـي اللجنةد على معروضة
 األساسي؛ احلق هذا احرتام

 اهليئــات إصــالح إىل وتــدعو أمــدهاد طــال الــي نــواحي القلــق املتخــذة التشــريعية اإلصــالحات تعــاجل مل -
 اإلرهــــاب ملكافحــــة الواســــعة األحكــــام باســــتخدام يتعلــــق فيمــــا اإلنســــاند حلقــــوق واإلقليميــــة الدوليــــة
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 مبوجــب احملمــي الســلوك وجتــرم د"(إجراميــة منظمــة إىل االنضــمام" جرميــة ســيما ال) اجلنــائي والتشــريع
 اإلنسان؛ حلقوق الدويل القانون

 االحتجاجـات بـني التمييـز يف كبـري حـد إىل الفشـل الرتكيـة القضـائية واملمارسـة القـانوين اإلطار واصل -
 أخرىد جهة مننفسها  ألهدافلالي تعمل  العنيفة واألنشطة ناحيةد من املخالفةد واةراء السلمية

 

 إىل ببعثـــة للقيـــام اللجنـــة طلـــب 2271 مـــارس/  آذار 29 يف رفضـــت الرتكيـــة الســـلطات أن يـــرى وإذ        
 رسـالة ويف ؛"القضـائية العمليـة علـى سـلبا   يـؤثر أن ميكن" أن ذلك أساس على احملتجزيند الربملانيني وزيارة تركيا

 حالـة عـن املعلومـات بعـض الـدويل الربملـاين االحتـاد جمموعـة رئـيس تبـادل د2271 سـبتمرب/  أيلول 28 مؤرخة
 يوكســيداغد والســيدة دميريتــاش الســيد الــدميقراطيد الشــعب حلــزب املشــاركني الرئيســني ضــد اجلاريــة اإلجــراءات

 احملـددة واألدلـة الوقـائع عـن مفصـلة معلومـات تقـدم ومل تبادل املعلومـات؛ إضافية تعليقات لدي  ليس أن  وذكر
 املتكـررة الطلبـات مـن الـر م علـى الـدميقراطيد الشـعب حـزب مـن برملـانيني إىل املوجهة التهم لدعم قدمت الي

 اللجنــة وجهتهــا الــي الــدعوة الــدويل الربملــاين الربملــان الرتكــي لــدى االحتــاد جمموعــة رفضــت الغايــة؛ هــذه لتحقيــق
 الدويلد ينالربملا لالحتاد 731 العامة الـــ اجلمعية انعقاد أثناء املطروحة نواحي القلق ملناقشة استماع جلسة إىل

 

 للمحاكمــات مســتقلة مبراقبــة كلفــت للربملــانيني اإلنســان حقــوق جلنــة أن كــذلكد اعتبــاره يف يضــع وإذ       
 :وأن د2271 سبتمرب/  أيلول 78 يف يوكسكداغ فيغن السيدة إىل االستماع جلسة حلضور
 الســــــيدة تواجــــــ  د2271 يوليــــــو/  متــــــوز 4 يف بــــــدأت الــــــي ضــــــدهاد األخــــــرية اإلجــــــراءات هــــــذه يف -

 علـى التحـريض" د"اإلرهابية الدعاية" د"إرهابية منظمة إدارة" بتهم عاما   83 ملدة السجن يوكسكداغ
 ؛" والتجمعات د"باملظاهرات املتعلق القانون انتهاك" د"العن 

 يوكســكداغ الســيدة ألقتهــا كلمــات( 7) لاليامــات؛ املؤيــدة واألدلــة الوقــائع يف بعــد احملكمــة تنظــر مل -
 السـيدة كانـت الي)حلزب الشعب الدميقراطي  التنفيذي اجمللس من تغريدة( 2) خمتلفةد مناسبات يف

 قبــــل مــــن 2274 لعــــام كوبــــاين حصــــار علــــى االحتجــــاج إىل النــــاس تــــدعو( فيــــ  عضــــوا   يوكســــكداغ
املتظـاهريند  ضـد الشـرطة جانـب مـن القـوة اسـتخدام يف باإلفرا  الرتكية احلكومة التزام وعدم داعشد

 مــــؤمتر يف وأنشــــطتها يوكســــكداغ الســــيدة مشــــاركة (3)و القتلــــى؛ مــــن وقــــوع العديــــد إىل أدى ذيوالــــ
 حكوميـةد  ـري منظمـة 122 حنـو تضـم قانونـا   هبـا معـرتف جامعـة منظمـة وهـي - الدميقراطيـة اجلمعية
 عملية خالل رئيسيا   دورا الي لعبت – الدميقراطي الشعب حزب ذلك يف مبا سياسية وأحزاب
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 تعليـق منـذ الكردسـتاين العمـال حـزب مـن جـزءا   باعتبارهـا إجراميـةد منظمـة اةن ولكنهـا تعتـرب السالم
 ؛2275 عام يف السالم عملية

 جممــع حمــاكم يف صــغرية  رفــة اختيــار علــى احتجاجــا   اجللســةد يف حاضــرة يوكســيداغ الســيدة تكــن مل -
 أن علــى كـذلك اعرتضــت. للجمهـور مفتوحــة عاديـة حمكمــة قاعـة مــن بـدال   كمكــان سـينكان سـجن

 الــدويل الربملـاين االحتــاد مراقـب باسـتثناء احملكمــةد قاعـة دخــول مـن ممنوعـون واحملليــني الـدوليني املـراقبني
 بشـأن خمـاوف أيضـا   الـدفاع حمـامو أثـار علنيـة؛ اسـتماع جلسـة يف حلقهـا انتهاكـا ذلـك واعتربت .فقط

 منـتظم بشـكل اجللسـة يـرأس الـذي القاضـي حيـ  اتبـع العادلـة؛ عدم تكافئ وسائل الدفاع واحملاكمـة
 املعقـودة االسـتماع جلسـة أثنـاء الـدفاع حمـامو قدمها الي االلتماسات مجيع ورفض العامد املدعي رأي
 السـيدة وإبقـاء دهانفسـ األمـاكن يف القضـية يف النظـر مواصـلة احملكمة قررت سبتمرب؛/  أيلول 78 يف

 6 يف حـــددت الـــي التاليـــةد اجللســـة إىل بـــالقوة إحضـــارها كـــذلك وقـــررت االحتجـــاز؛ قيـــد يوكســـيداغ
 ؛2271 ديسمرب/  األول كانون

 ويـتم مشـاركة السـلطات الحقـةد مرحلـة يف اللجنـة إىل للمحاكمـات الكاملـة عن املراقبـة تقرير سيقدم -
 ومالحظاياد تعليقايا الرتكية

 

 آخــر طلبــا   2271 ســبتمرب/  أيلــول 25 يف قــدم قــد الــدويلد الربملــاين االحتــاد أن اعتبــاره يف يضــع وإذ        
 هـو الطلـب هـذا مـن اهلـدف كـان بالقضـية؛ يتعلق فيما ثالثا   طرفا   بصفت  اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة إىل

 للربملانينيد اإلنسان حبقوق املعنية الدويل الربملاين االحتاد جلنة وقرارات بأعمال احملكمة إبالغ
 

 األساســيةد اإلنســان حقــوق وتعزيــز محايــةد بــاحرتامد الدوليــةد املتعلقــة تركيــا التزامــات اعتبــاره يف يضــع وإذ      
 حلقــــوق األوروبيــــة واالتفاقيــــة املدنيــــة والسياســــيةد بــــاحلقوق اخلــــاص الــــدويل العهــــد يف طرفــــا   بوصــــفها ســــيما وال

 اإلنساند
 

 الرتكيـة احلكومـة احتجـت د2276 يوليـو/  متـوز 75 يف وقـع الـذي الفاشـل االنقـالب منذ أن  يرى وإذ       
 د79 د71 د74 د73د 72د 72د 9 د2/3 املـواد مبوجـب اللتزامايـا الطـوارئ حبالة تتعلق باستثناءات رمسيا  
 مــــن ذلــــك شــــاب  ومــــا والسياســــيةد املدنيــــة بــــاحلقوق اخلــــاص الــــدويل العهــــد مــــن 21و د26 د25د 22 د27

 اإلنساند حلقوق األوروبية االتفاقية من استثناءات
 

 اإلنســاند حلقــوق املتحــدة لألمــم التــابعني اخلاصــني املقــررين مــن جمموعــة أن دأيضــا   اعتبــاره يف يضــع وإذ      
 الــدويل العهــد مــن] 4 باملــادة االحتجــاج" أن إىل يشــري د2276 أ ســطس/  آب 79 يف عامــا   بيانــا   أصــدروا
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 القـول ميكـن والـي األمـةد حليـاة يديـد هنـاك كـان إذا إال مشـروعا   يكون ال[ والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص
 الطـوارئد حـاالت يف حىت يتجنبد أن للمرء ميكن ال" أن  على اخلرباء وشدد".  احلالة هذه يف تتحقق مل إهنا

 الواجبــة القانونيــة لإلجــراءات األساســية بالعناصــر وااللتــزام التعــذيبد وحظــر احليــاةد يف احلــق حبمايــة التزامــات
 فــ ن بــ د مســموحا   التقييــد يكــون عنــدما حــىت" وأنــ  د"والــرأي االعتقــاد يف اجلميــع حــق ومحايــة التمييــزد وعــدم
 ؛"صــارما   تقيــدا   احلالــة احتياجــات تقتضــيها الــي التــدابري علــى التــدابري هــذه بقصــر قانونيــا   التزامــا   احلكومــة علــى
 اســـتخدام إزاء قلقهـــم عــن معـــربني األزمــاتد أوقـــات يف القــانون بســـيادة التمســك علـــى الرتكيــة احلكومـــة حثــوا
 اســتخدامها ينبغــي أن تلــك التــدابري االســتثنائية ال مــن املعارضــة والنقــدد والتحــذير الســتهداف الطــوارئ تــدابري
 أزمةد يف التعمق إىل البلد تدفع بطريقة

 

 لربملانـات الوطنيـة الوفـود مـن د واملوجهـة2271 سـبتمرب/  أيلـول 22 املؤرخة الرسالة اعتباره يف يأخذ وإذ     
 للربملــانيني اإلنســان حقــوق انتهاكــات إزاء قلقهــا بــالغ عــن معربــة والســويدد النــرويج فنلنــداد آيســلنداد الــدامنركد
 عنهاد والدفاع لدعمهم جهودها ملواصلة للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة وتشجيع األتراكد

 

 قـــدمتهاد الـــي املعلومـــات علـــى الـــدويلد وذلـــك الربملـــاين الربملـــاين الرتكيـــة لـــدى االحتـــاداجملموعـــة  يشـــكر .7
 الوحيـد األجنـيب املراقـب هـو الـدويل الربملـاين االحتـاد كلفـ  الـذي احملاكمـة مراقـب أن باهتمام ويالح 

 ويعـرب ؛2271 سـبتمرب/  أيلـول 78 يف يوكسـكداغ للسـيدة االستماع جلسة حبضور ل  مس  الذي
 د2271 ديســـمرب/  األول كـــانون 6 يف التاليـــة اجللســـة يف احملاكمـــة مراقبـــة تســـتمر أن يف ر بتـــ  عـــن

 االستماع؛ جلسات عن ا  هنائي ا  تقرير  املراقبد أن يتلقى والية عند انتهاء وينتظر
 إزاء بـاجلزع يشـعر وهو تركياد إىل مبهمتها تقوم بأن للجنة تأذن مل السلطات أن بقلق شديدد يالح  .2

 أجنــــيب وفـــد ألي الســـماح وعــــدم احملتجـــزيند للنـــواب االنفـــرادي احلــــبس بشـــأن املســـتمرة االدعـــاءات
 االحتجاز؛ بزياريم يف

 إمكانيـة منحهـا علـى الربملانيـة السـلطات وحيـ  اللجنـةد بعثة تتم أن الضروري من بأن  مقتنعا   يزال ال .3
 إرسـال بعثـة إمكانيـة استكشـاف الرتكيـةد السـلطات مـع يواصلد أن العام األمني إىل يطلب الوصول؛

 النــواب الحتجــاز الراهنــة الظــروف عــن املعلومــات تبــادل إىل دعوتــ  للســلطات جيــدد كمــا تركيــا؛ إىل
 اللجنة؛ بعثة إىل الفوري الوصول إمكانية ومنحهم احملتجزيند

 العامــة البيانــات أن مــن األخــريةد األشــهر يف الصــادرة األحكــام ضــوء يف دعميــق بقلــق تشــعر يــزال ال .4
ــــة السياســــية واألنشــــطة الســــلمية  نطــــاق يف تــــدخل والــــي الربملــــاند أعضــــاء هبــــا يضــــطلع الــــي القانوني



223 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 اإلجراميــــة األعمــــال علـــى دلــــيال   تعتــــرب قـــد اجلمعيــــاتد وتكــــوين والتجمـــع التعبــــري حريــــة يف حقـــوقهم
 اإلنسان؛ حقوق جمال يف الدولية تركيا اللتزامات انتهاكا   ما يشكلتُرتكبد  الي واإلرهابية

 بقـوانني يتصـل فيمـا اجلمعيـاتد وتكـوين التعبـري حريـة بشـأن أمـدهاد طـال الي نواحي القلق إىل يشري .5
 الرتكيـة السـلطات إىل السـابقة توصـيات  ويكـرر إجراميـةد منظمـة إىل االنتماء وجرمية اإلرهاب مكافحة
 املطلوبــة املعلومــات تبــادل علــى الرتكيــة الســلطات وحيــ  عاجــل؛ حنــو علــى هــذه نــواحي القلــق ملعاجلــة
 يف مبــا املعنيـنيد الربملـانيني إىل املوجهـة واإلدانــات الـتهم لـدعم املدعومـةد احملــددة واألدلـة الوقـائع بشـأن
ـــع مـــن الصـــلة ذات املقتطفـــات ذلـــك ـــالتطورات علـــم علـــى إبقـــاءه أيضـــا   ويـــود احملـــاكمد قـــرارات مجي  ب

 األحكام؛ إصدار يتم عندما سيما ال اإلجراءاتد يف اجلديدة
 أنــ  تعطــي ترجيحــا  كبــريا   يبــدو القضــيةد حــل حنــو تقــدم إحــراز وعــدم األخــريةد التطــورات أن مــن حيــّذر .6

 التمثيــل مــن الــدميقراطي الشــعب حــزب حرمــان إىل يــدف قــد اجلاريــة اإلجــراءات أن مــن للمخــاوف
 نطاقـــا د األوســـع السياســـية الســـاحة ويف الربملـــان يف املعارضـــة مـــا يضـــع  أحـــزاب الربملـــاند يف الفعـــال
 الربملـاين التمثيـل إمكانية أن من نواحي قلق  جديد من ويؤكد ميثلوهنا؛ الذين السكان إسكات بالتايل

 جنــوب يف السـائدة واألمنيــة السياسـية احلالــة تـدهور زيـادة يف تســهم قـد احملــدودةد املتضـررين للسـكان
 ككل؛ الربملان مؤسسة استقالل إضعاف عن فضال   تركياد شرق

 52 ميــثلن حيــ  الراهنــةد باحلالــة يتــأثرن تربملانيــاالنســاء ال مــن كبــريا   عــددا   أن خــاص بقلــق يالحــ  .1
 الشــعب حــزب مــن الربملــانيني نصــ  وأن الــدميقراطيد الشــعب حــزب يف املعنيــني الربملــانيني مــن باملائــة

 مــن الربملانيــةد هــم واليايــا ألغيــت الــذين اخلمســة الربملــان أعضــاء مــن وأربعــة احتجــزواد قــد الــدميقراطي
 الكــربى الوطنيــة اجلمعيــة يف املــرأة متثيــل علــى متناســب  ــري تــأثري إىل يــؤدي قــد هــذا أن ويــرى النســاء؛
 لالعتـداءات املزعومـة احلواد  عن معلومات أي تقدم مل السلطات أن بقلق كذلك ويالح  لرتكياد

 األقل؛ على تبرملانيا   نساء ثال  ضد ارتكبت الي واللفظيةد اجلسدية
 احـرتام إىل الـداعي املشـرتك عملهمـا علـى األورويبد الشـمال بلدان برملانات إىل الشكر خبال  يتوج  .8

 الــدويل الربملــاين االحتــاد أعضــاء مجيــع إىل دعوتــ  وجيــدد املعنيــنيد األتــراك للربملــانيني األساســية احلقــوق
 .القضية هلذه العاجل احلل لدعم ملموسة إجراءات إىل الربملاين التضامن مبدأ لرتمجة

 طــرف وأي الشــكوىد صــاحب الربملانيــةد الســلطات إىل القــرار هــذا ينقــل أن العــام األمــني إىل يطلــب .9
 مجيع اختاذ يف والشروع الصلةد ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 
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ـــة لتنظـــيم الالزمـــة الرتتيبـــات  ـــة اللجنـــةد مـــن وفـــد قبـــل مـــن املطلوبـــة البعث ـــة بعثـــات وأي  يف للمحاكمـــة مراقب
 املستقبل؛

 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضيةد هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب .72
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 فلسطين
 

PAL  /01 - البرغوثي مروان 
 

 107 دورته في اآلراء بتوافق الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار
 9(1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 
 
 

 الدويلد الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس إن        
 

 د(PLC)الفلسـطيين  التشـريعي اجمللـس يف احلـايل العضـو الرب ـوثيد مـروان السـيد قضـية إىل إشارة ويف        
 د(2275 أكتوبر) 7391الـــ  دورت  يف اختذه الذي والقرار

 

ــــــــــر وباإلشــــــــــارة        ــــــــــري فورمــــــــــان ســــــــــيمون الســــــــــيد تقري الوثيقــــــــــة ) الرب ــــــــــوثي الســــــــــيد حماكمــــــــــة عــــــــــن اخلب
CL/177/11(a)-R.2) مـــــن قبـــــل مركـــــز بتســـــيلم  2226 أيلـــــول/  نشـــــرت يف ســـــبتمرب الـــــي والدراســـــة

(B’Tselem )(احملتلـــــة األراضـــــي يف اإلنســـــان حلقـــــوق يســـــرائيلاإل املعلومـــــات مركـــــز)مـــــن منـــــع" واملعنـــــون د 
 "يةسرائيلاإل السجون يف احملتجزين الفلسطينيني زيارة حق انتهاك: االتصال

 

 26 الـدويلد واملؤرخـة الربملـاين االحتـاد إىل الكنيست وفد رئيس من املوجهة الرسالة اعتباره يف يأخذ وإذ       
 أثنـــاء الفلســـطيين الوفـــد مـــع للربملـــانيني اإلنســـان حقـــوق جلنـــة عقـــديا الـــي واجللســـة د2271 ســـبتمرب/  أيلـــول
 أكتــوبر/  األول تشــرين 78 - 74 بطرســربغ ســانت) الــدويل الربملــاين لالحتــاد 731 العامــة الـــــ اجلمعيــة انعقــاد

 د(2271
 

 :الرب وثي السيد حبالة يتعلق فيما باملل  املتعلقة التالية املعلومات إىل تشري وإذ       
 احتجــاز مركــز إىل ونُقــل اهللد رام يف 2222 أبريــل/  نيسـان 75 يف يةســرائيلاإل الــدفاع قــوات اعتقلتـ  -

 قتـــل ايامـــ  جبرميـــة أســـاس علـــى أبيـــب تـــل حمكمـــة أدانتـــ  د2224 مـــايو/  أيـــار 22 يف ؛إســـرائيل يف
 بســـيارة هبجـــوم تتعلـــق قتـــل وحمـــاوالت ينيدإســـرائيل مخســـة مقتـــل عـــن أســـفرت الـــي باهلجمـــات تتعلـــق

 احليــــاةد مـــدى بالســـجن أحكـــام مخســـة عليـــ  وحكمـــت إرهابيـــةد منظمـــة وبتهمـــة عضـــوية مفخخـــةد
  القضـــائية بالواليــة يعــرتف ال ألنــ  طعنــا د الرب ــوثي الســـيد يقــدم ومل عامــا ؛ 22 ملــدة بالســجن وحكــم

 

                                                           
 عن حتفظات  بشأن القرار إسرائيلأعرب وفد   9
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 االنتهاكـــات" إن فورمـــان الســـيد قـــال الرب ـــوثيد الســـيد حماكمـــة عـــن الشـــامل تقريـــره ويف ية؛ســـرائيلاإل
 وتشـمل". عادلـة حماكمة ُمن  الرب وثي السيد أن استنتاج املستحيل من جتعل الدويل للقانون العديدة

 التعذيب؛ استخدام االنتهاكات هذه
 الدبلوماســـــي املستشـــــار ذكـــــر د2273 ينـــــاير/  الثـــــاين كـــــانون 6 املؤرخـــــة رســـــالت  يف ورد ملـــــا ووفقـــــا   -

 آخـريند نـزالء مـع عاديـة زنزانـة يف حمتجـزا   وكان. هدارم سجن يف الرب وثي اعتقل السيد: "للكنيست
 وكـان أسـرت د مـن منتظمـة زيـارات يتلقـى أن الواقـعد يف الرب ـوثي للسـيد وحيق. عزل أو فصل أي دون

 ".2272 ديسمرب/  األول كانون 4 يف آخرها
 

 تأديبيــة جلنــة أمــام للتهديــد الشــكوىد أصــحاب ذكــره ملــا وفقــا   تعــر د الرب ــوثي الســيد أن إىل يشــري وإذ       
 تشــرين 77 يف اجلارديــان صــحيفة يف نشــرت الــي املــادة مثــل أخــرى مــادة نشــره حالــة يف االنفــرادي احلــبس مــع

 وينهـي". لفلسـطني إسـرائيل إهنـاء احـتالل بعـد إال سـالم هنـاك يكـون لـن: "وعنواهنـا د2275 أكتـوبر/  األول
مـرة  وأول عامـا د 42 قبـل الفلسـطيين االسـتقالل أجـل مـن النضـال إىل انضـممت: "مـع مقالتـ  الرب وثي السيد

 للقــانون وفقــا   بالســالم التمســك مــن مينعــين مل اخلامســة عشــرد وهــذا ســجنت فيهــا هــي عنــدما كنــت يف ســن
 عامــا   املنظــور هــذا منهجيــا   دمــرت بــاالحتاللد القائمــة الســلطة دإســرائيل لكــن. املتحــدة األمــم وقــرارات الــدويل

 املاضـيةد 73 الــــ السـنوات ذلـك يف مبـا يةدسـرائيلاإل السـجون يف حيـايت من عاما   22 أمضيت لقد. اةخر تلو
 ســيكون لالحــتالل األخــري اليــوم: تغيريهــا ميكــن ال الــي احلقيقــة هــذه مــن تأكيــدا   أكثــر جعلتــين الســنوات وهــذه
 د" السالم من األول اليوم

 

 الفــرتة يف الطعــام عــن مجــاعي إضــراب يبــدأاالنفــراديد ل احلــبس يف وضــع الرب ــوثي الســيد أن إىل وبــالنظر       
ـــــار 32 إىل أبريـــــل/  نيســـــان 71 مـــــن  الســـــجون يف االحتجـــــاز ظـــــروف علـــــى احتجاجـــــا   د2271 مـــــايو/  أي
 الســـجون يف الطعـــام عـــن نضـــرب حنـــن ملـــاذا " بعنـــوان تـــاميز نيويـــورك صـــحيفة يف عنـــ  مقـــال ونشـــر يةدســـرائيلاإل
 الرب ـــوثي الســـيد فـــ ن املصـــدرد مفتوحـــة ملعلومـــات وفقـــا   أنـــ  إىل وبـــالنظر". يةســـرائيلاإل الســـجون ية يفســـرائيلاإل

 نشرهاد الي الرأي ومقالة بدأهد الذي الطعام عن اإلضراب نتيجة د"تأديبية حمكمة يف" سيحاكم
 

/  أيلـول 26 املؤرخـة الـدويل الربملـاين االحتـاد إىل الكنيست وفد رئيس من املوجهة الرسالة أن إىل وبالنظر      
 اسـتماع جلسـة إىل اللجنـة دعـوة ورفضـت الرب ـوثيد السـيد قضـية عن معلومات أي تقدم مل د2271 سبتمرب
ـــ  خــالل يف هــذا ( 2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 78-74) الــدويل الربملــاين لالحتــاد 731اجلمعيــة العامــة الـ

 بشــأن معلومــات علــى للحصــول عديــدة طلبــات علــى تــرد مل يةدســرائيلاإل الســلطات أن إىل يشــري وإذ الصــدد؛
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 مـــدى عـــن معلومــات جانـــب إىل أســرت د زيـــارة يف حقوقــ  ســـيما وال احلاليــةد الرب ـــوثي الســيد احتجـــاز ظــروف
 الطبيةد الرعاية على حصول 

 

 حــاول فــت  الربملانيــةد جمموعــة ورئــيس الفلســطيين الوفــد عضــو األمحــدد عــزام أنــ  وفقــا  للســيد إىل وبــالنظر      
 الكنيســتد مــن أجــل الوصــول إىل الربملــانيني الفلســطينيني أعضــاء مــع العمــل الفلســطيين الــوطين اجمللــس رئــيس

 جمديةد تكن مل اجلهود هذه ولكن الرب وثيد السيد سيما وال يةدسرائيلاإل السجون يف احملتجزين
 

 جلســة عقــد إىل اللجنــة دعــوة رفــض الــدويل الربملــاين االحتــاد لــدى الكنيســت وفــد رئــيس ألن يأســ   .7
 علــى احلصــول وطلبــات أمــدهد طــال الــذي لقلــقإىل ا نظــرا   أكثــرد مؤســفا   األمــر هــذا ويعتــرب اســتماع؛
 البلـــد ســـلطات مـــع احلـــوار مبــدأ إىل يســـتند اللجنـــة عمـــل أن علــى ويشـــدد احلالـــة؛ هـــذه يف معلومــات

 اةراء تبــادل يف الكنيســت يشــارك أن يف صــادق أمــل وحيــدوه برملاهنــا؛ شــيء كــل وقبــل وأوال   املعــيند
 مـــر  حـــل إىل التوصـــل حنـــو تقـــدم إحـــراز تيســـري أجـــل مـــن اللجنـــة مـــع لوجـــ  وجهـــا   منتظمـــة بصـــورة

 للقضية؛
 نتيجــة اعتقالــ د مــن عامــا   75 بعــد حمتجــزا   يــزال ال الرب ــوثي الســيد ألن عميــقد قلــق يســاوره يــزال ال .2

 الـــدويل العهـــد يف طرفـــا   بوصـــفها دإســـرائيل أن تفرضـــها الـــي العادلـــة احملاكمـــة مبعـــايري تفـــي ال حملاكمـــة
 الرب وثي؛ السيد إدانة تثبت مل وبالتايل باحرتامهاد ملزمة والسياسيةد املدنية باحلقوق اخلاص

 سـابق وقـت يف الرب ـوثي السـيد ضـد انتقاميـة أعمال بارتكاب يديدات من ورد ما إزاء القلق يساوره .3
 هـذه بشـأن الرمسيـة اةراء تلقـي يف وير ب التعبري؛ حرية يف للحق مبمارست  يتعلق فيما العامد هذا من

 الفلســـطينيني الســـجناء إن يُقـــال الـــي الســـجون ظـــروف إزاء قلقـــ  بـــالغ عـــن اإلعـــراب ويكـــرر املســـألة؛
 بـني إليـ  التوصـل مت الـذي االتفـاق عـن معلومـات الصـدد هـذا يف ويطلـب ؛إسـرائيل يف فيهـا حيتجزون

 عــــام يف الطعـــام عــــن إهنـــاء اإلضـــراب إىل أدى الرب ـــوثيد والــــذي والســـيد يةســــرائيلاإل الســـجون دائـــرة
 ؛2271

 حـــني حـــدو  ذلـــكد أن إىل تقـــدمد وأن إبطـــاءد دون عنـــ  اإلفـــراج إىل يةســـرائيلاإل الســـلطات يـــدعو .4
 احلالية؛ احتجازه ظروف عن جديدة رمسية معلومات

 فـــرتة اعتقـــال الســـيد طـــوال األمـــدد املقـــدم منـــذ فـــرتة طويلـــة طلبـــ  بعـــد تلـــيب مل الســـلطات ألن يأســـ  .5
 الزيارة؛ هذه وتيسر إجيايب بشكل السلطات تستجيب أن خملصا   يأمل بزيارت ؛ اإلذن مبن  الرب وثيد
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 طـــرف وأي الشـــكوىد صـــاحب املعنيـــةد الســـلطات إىل القـــرار هـــذا ينقـــل أن العـــام األمـــني إىل يطلـــب .6

 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 
 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضيةد هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب .1
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 فلسطين
 

PAL  /05 - سعدات أحمد 
 

 107 دورته في اآلراء بتوافق الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار
 10(1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 
 

 الدويلد الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس إن       
 

 اجمللــس إىل 2226 ينــاير/  الثــاين كــانون يف اُنتخــب الــذي ســعداتد أمحــد الســيد قضــية إىل وباإلشــارة       
 (2274 أكتوبر/  األول تشرين) 795 دورت  الـــ يف اعتمده الذي القرار وإىل الفلسطييند التشريعي

 

  Yesh Dinديــن  يــيش"ية  ــري احلكوميــة ســرائيلاإل املنظمــة أعــديا الــي الدراســة إىل إشــارة ويف        
 العسـكرية احملـاكم يف الواجبـة القانونيـة اإلجـراءات حقـوق حـول تطبيـق د(اإلنسان حقوق أجل املتطوعون من)

املعاملـة وفقـا   حقـوق  يـاب عـن تكشـ  والـي د"اخللفـي الفنـاء إجراءات" بعنوان الغربيةد الضفة يف يةسرائيلاإل
 حلقــوق يســرائيلاإل املعلومــات مركــز) بتســيلم منظمــة نشــريا الــي والدراســة احملــاكمد تلــك لألصــول القانونيــة يف

 الفلسـطينيني حـق انتهـاك: االتصـال مـن منـع" بعنـوان 2226 سـبتمرب/  أيلـول يف( احملتلة األراضي يف اإلنسان
 ديةسرائيلاإل السجون يف

 

 26 املؤرخــة الــدويل الربملــاين االحتــاد إىل الكنيســت وفــد رئــيس مــن املوجهــة الرســالة اعتبــاره يف يأخــذ وإذ      
 أثنـــاء الفلســـطيين الوفـــد مـــع للربملـــانيني اإلنســـان حقـــوق جلنـــة عقـــديا الـــي واجللســـة د2271 ســـبتمرب/  أيلـــول
 أكتــوبر/  األول تشــرين 78-74 د بطرســربغ ســانت) الــدويل الربملــاين لالحتــاد 731 العامــة الـــــ اجلمعيــة انعقــاد

 د(2271
 

 :سعدات السيد مل  بشأن التالية املعلومات إىل يشري وإذ      
 

ـــدفاع قـــوات اختطفـــت د2226 مـــارس/  آذار 74 يف - ـــ  الـــذي ســـعداتد الســـيد يةســـرائيلاإل ال  ايمت
 األول تشـرين يف يدسرائيلاإل السياحة وزير زيفيد. ر السيد ا تيال يف بالضلوع يةسرائيلاإل السلطات

 آخرين سجناء أربعة جانب إىل دإسرائيل يف هدارم سجن إىل ونقل أرحيا من د2227 أكتوبر/ 

                                                           
 عن حتفظات  بشأن القرار إسرائيلأعرب وفد   10
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 الســـيد أن ذلـــكد إىل مـــن شـــهر بعـــد يةســـرائيلاإل وخلصـــت الســـلطات القتـــل؛ يف تـــورطهم يف يشـــتب 
 يمــة 79 ووجهــت فــيهم؛ املشــتب  اةخــرين األربعــة اُيــم ولكــن القتــلد عمليــة يف يشــارك مل ســعدات

 د(PFLP)فلســطني  لتحريــر الشــعبية للجبهــة قيادتــ  عــن ناشــئة وكلهــا ســعداتد الســيد ضــد أخــرى
 العنـ ؛ جـرائم يف املباشـرة املشـاركة الـتهم هذه من أي يدعي وال إرهابيةد منظمة إسرائيل تعتربها الي
 عاما ؛ 32 ملدة بالسجن سعدات السيد على ُحكم د2228 ديسمرب/  األول كانون 25 ويف

 مــن فحصــ  يــتم مل أنــ  أُفيــد كمــا والربــود الــدمد ضــغط الرقبــةد ارتفــاع آالم مــن ســعدات الســيد يعــاين -
 رفضـــت األوىلد مت احتجـــازه للمـــرة عنـــدما إليـــ ؛ حيتـــاج الـــذي الطـــيب العـــالج يتلقـــى وال الطبيـــب قبـــل

ـــ  الســـماح يةســـرائيلاإل الســـلطات  خـــالل عائليـــة زيـــارات أي ســـعدات الســـيد يتلـــقَ  ومل بزيارتـــ ؛ لزوجت
 أبــــيهم بزيــــارة فلســــطينية هويــــة بطاقــــات حيملــــون الــــذين ألطفالــــ  يســــم  مل األوىل؛ الســــبعة األشــــهر
 احلــبس يف ســعدات الســيد وضــع د2229 يونيــو/  وحزيــران مــارس/  آذار يف معروفــة؛  ــري ألســباب

 ؛2229 يونيو/  حزيران يف أيام تسعة ملدة الطعام عن إضراب إىل دفع  مما االنفراديد
 يف ســـينتهي الـــذي ســـعاداتد الســـيد عـــزل أمـــر تأكيـــد مت د2272 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 27 ويف -

 مــرة متديــده مت أنــ  الواضــ  ومــن أخــرى؛ أشــهر ســتة ملــدة الرابعــة للمــرة د2277 أبريــل/  نيســان 27
 وانتهـت سـنوات؛ لثال  سعدات السيد عزل إىل أدى مما د2277 أكتوبر/  األول تشرين يف أخرى
/  نيســـان يف الطعـــام عـــن االضـــراب أهنـــى الـــذي االتفـــاق مـــن كجـــزء د2272 مـــايو/  أيـــار يف عزلتـــ 
 أحــــد أكــــد ؛إســــرائيل يف فلســــطيين معتقــــل 2222 حنــــو جانــــب مــــن 2272 مــــايو/  أيــــار - أبريــــل

 وابنــ  ســعدات الســيد زوجــة أن مــن الــر م علــى أنــ  د2272 ســبتمرب/  أيلــول يف الشــكوى أصــحاب
 التصاري ؛ من اةخرين الثالثة إال أن  استمر حرمان أطفال  زيارت د من متكنا األكرب

 الدبلوماســـــي املستشـــــار ذكـــــر د2273 ينـــــاير/  الثـــــاين كـــــانون 6 املؤرخـــــة رســـــالت  يف ورد ملـــــا وفقـــــا   -
 آخـريند نـزالء مـع عاديـة زنزانـة يف حمتجـزا   وكان. هدارم سجن يف سعدات اعتقل السيد: "للكنيست

 وكـان أسـرت د مـن منتظمـة زيـارات يتلقـى الواقـعد أن يف سـعدات للسـيد وحيق. عزل أو فصل أي دون
 ".2272 ديسمرب/  األول كانون 4 يف آخرها

 

 علـــى كامـــل حظـــر مت فـــر  الشــكوىد أصـــحاب أحـــد قـــدمها الــي للمعلومـــات وفقـــا   أنـــ  إىل يشــري وإذ       
 الـذي املنطقـةد يف العنـ  فيـ  انـدلع وقـت يف د2274 يوليـو/  متـوز مـن سـعدات السيد على األسرية الزيارات

 د2275 عام سبتمرب/  أيلول يف إال يرفع مل
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 د2275 نــــوفمرب/  الثــــاين تشــــرين 23يف  املؤرخــــة الكنيســــت رئــــيس مــــن لرســــالة وفقــــا   أنــــ  إىل وبــــالنظر      
 قـال عـزل؛ أو فصـل ودون آخـرين نـزالء مـع عاديـة زنزانة يف واحتجز هدارمد سجن يف سعدات السيد احتجز
 8 يف آخرهـا وكـان أسـرت د مـن منتظمـة زيـارات علـى احلصـول سـعدات إنـ  حيـق للسـيد دأيضا   الكنيست رئيس
 كـانون 25 يف الشـكوى أصـحاب أحـد قـدمها الـي للمعلومـات وفقا   أن  بيدَ  ؛2275 أكتوبر/  األول تشرين
 إىل 2226 مـــن الفـــرتة يف حقوقهـــا يف الزيـــارة مـــن ســـعادات الســـيد ابنـــة حرمـــت فقـــد د2276 ينـــاير/  الثـــاين

 واحدةد زيارة خالهلا منحت الي د2275
 

 أجـراه الطعـامد عـن مجـاعي إضـراب يف 2271 أبريـل/  نيسـان يف شارك سعدات السيد أن إىل وبالنظر       
ـــا   نُقـــل إنـــ  وقيـــل يةدســـرائيلاإل الســـجون يف االعتقـــال ظـــروف علـــى احتجاجـــا   الفلســـطينيون املعتقلـــون  إىل مؤقت

 لذلكد نتيجة هوليكدار سجن يف االنفرادي احلبس
 

 يف الشـكوى أصـحاب أحـد ذكـره ملـا وفقـا   مرضـيةد سـعدات السيد صحة أن أيضا   اعتباره يف يضع وإذ        
 زيــارة مــن ســعدات الســيد ُحــرم وقــد الطبيــة؛ الرعايــة ســوء مــن يعــاين يــزال ال ولكنــ  د2271 ســبتمرب/  أيلــول
 زيارت د من زوجت  سوى تتمكن ومل أمنيةد ألسباب أسرت  أفراد

 

 أيلـول 26 املؤرخـة الـدويل الربملـاين االحتـاد إىل الكنيسـت وفد رئيس من املوجهة الرسالة أن إىل وبالنظر        
 جلســــة إىل اللجنــــة دعــــوة ورُفضــــت ســــعداتد الســــيد قضــــية عــــن معلومــــات أي تقــــدم مل د2271 ســــبتمرب/ 

ـــ اجلمعيــة خــالل اســتماع ( 2271 أكتــوبر/  األول تشــرين 78-74) الــدويل الربملــاين لالحتــاد 731 العامــة الــ
 الصددد هذا يف

 

 حــاول فـت  الربملانيـةد جمموعـة ورئــيس الفلسـطيين الوفـد عضـو األمحـدد عــزام أنـ  وفقـا  للسـيد إىل وبـالنظر       
 الكنيســتد مــن أجــل الوصــول إىل الربملــانيني الفلســطينيني أعضــاء مــع العمــل الفلســطيين الــوطين اجمللــس رئــيس

 جدوىد دون اجلهود هذه ولكن سعدات د السيد سيما ال يةدسرائيلاإل السجون يف احملتجزين
 

 جلســة عقــد إىل اللجنــة دعــوة رفــض الــدويل الربملــاين االحتــاد لــدى الكنيســت وفــد رئــيس ألن يأســ  .7
ـــذي للقلـــق نظـــرا   أكثـــرد مؤســـفا   األمـــر هـــذا ويعتـــرب اســـتماع؛  علـــى احلصـــول وطلبـــات أمـــدهد طـــال ال
 البلـــد ســـلطات مـــع احلـــوار مبــدأ إىل يســـتند اللجنـــة عمـــل أن علــى ويشـــدد احلالـــة؛ هـــذه يف معلومــات

  اةراء تبادل يف الكنيست يشارك أن يف صادق أمل وحيدوه برملاهنا؛ شيء كل وقبل وأوال   املعيند
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 مـــر  حـــل إىل التوصـــل حنـــو تقـــدم إحـــراز تيســـري أجـــل مـــن اللجنـــة مـــع لوجـــ  وجهـــا   منتظمـــة بصـــورة         
 للقضية؛
 بعــد سياســية دوافــع ذات حملاكمــة نتيجــة حمتجــزا   يــزال ال ســعدات الســيد ألن أســف  بــالغ عــن يعــرب .2

 املتمثـل األمـد الطويـل موقفـ  الصـدد هـذا يف جديـد من ويؤكد اعتقال ؛ على عاما   77 من أكثر مرور
 بــاألحرى بــل األصــليةد القتــل بتهمــة لــ  عالقــة ال إســرائيل إىل ونقلــ  ســعادات الســيد اختطــاف أن يف

 فلسطني؛ لتحرير الشعبية للجبهة العام األمني بصفت  السياسية ألنشطت 
 حـــني حـــدو  ذلـــكد أن إىل تقـــدمد وأن إبطـــاءد دون عنـــ  اإلفـــراج إىل يةســـرائيلاإل الســـلطات يـــدعو .3

 الطـيب العـالج علـى حصـول  إمكانيـة مدى احلاليةد وعن احتجازه ظروف عن جديدة رمسية معلومات
 الفلسـطينيون السـجناء فيها يُعتقل الي السجون ظروف بشأن الصدد هذا يف قلق يزال وال املطلوب؛

 ؛إسرائيل يف
 طـــوال فـــرتة اعتقـــال الســـيد األمـــدد املقـــدم منـــذ فـــرتة طويلـــة طلبـــ  بعـــد تلـــب   مل الســـلطات ألن يأســـ  .4

 الزيارة؛ هذه وتيسر إجيايب بشكل السلطات تستجيب أن خملصا   يأمل بزيارت ؛ اإلذن مبن  سعداتد
 طـــرف وأي الشـــكوىد صـــاحب املعنيـــةد الســـلطات إىل القـــرار هـــذا ينقـــل أن العـــام األمـــني إىل يطلـــب .5

 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 
 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضيةد هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب .6
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 فلسطين
 

PAL28 - طير أبو محمد 
PAL29 - عطون أحمد 
PAL30 - طوطح محمد 
PAL32 - الزعارير  باسم 
PAL47 - قفيشة حاتم 
PAL57 - يوسف حسن 
PAL61 – 11النتشة محمد جمال 
PAL62 - الفقهاء الجابر عبد 
PAL63 - رمضان نزار 
PAL64 – بدر محمد ماهر 
PAL65 - سلهب عزام 
PAL75 - رجوب نايف 
PAL78 - البوريني حسني 
PAL79 – رياض رداد 
PAL80 - زيدان الرحمن عبد 
PAL82 - جرار خالدة 
PAL84 - دحبور ابراهيم 
PAL85 - مبارك أحمد 
PAL86 - مطر الرازق عبد عمر 
PAL87 - التل محمد 
PAL89 - طافش خالد 
PAL90 - الزبون أنور 

                                                           
 (.اإلداري)ي سرائيلفقط عضو اجمللس التشريعي الفلسطيين من القائمة حاليا يف االعتقال اإل  11
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 107 دورته في اآلراء بتوافق الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار
 12(1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 
 

 الدويلد الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس إن       
 

 يف الفلسـطيين التشـريعي اجمللـس يف مجيعـا   انتخبـوا الـذين أعـالهد املـذكورين الربملـانيني حالـة إىل إشارة ويف       
 (2275 أكتوبر/  األول تشرين) 791الــ  دورت  يف اعتمدت  الذي القرار وإىل د2226 يناير/  الثاين كانون

 

 26 املؤرخــة الــدويل الربملــاين االحتــاد إىل الكنيســت وفــد رئــيس مــن املوجهــة الرســالة اعتبــاره يف يأخــذ وإذ       
 د2271 سبتمرب/  أيلول

 

ـــاره يف يأخـــذ وإذ        ـــي االســـتماع جلســـة أيضـــا   اعتب ـــة عقـــديا ال  الوفـــد مـــع للربملـــانيني اإلنســـان حقـــوق جلن
ـــ اجلمعيــة خــالل فــت د حلركــة الربملانيــة اجملموعــة رئــيس األمحــدد عــزام الســيد برئاســة الفلســطيين  731 العامــة الـــ

 د(2271 أكتوبر/  األول تشرين بطرسربغد سانت) الدويل الربملاين لالحتاد
 

عـن الربنـامج االنتخـايب حلركـة  التشـريعي اجمللـس يف انتخبـوا قـد املعنيني الربملانيني بعض أن إىل يشري وإذ        
حمـاكمتهم ومتـت  ؛2226 يونيـو/  حزيـران 25 يف يإسـرائيل جنـدي اختطاف بعد واعتقلوا واإلصالحد التغيري

 املنظمـةد تلـك عـن نيابـة الربملان يف مقعدا   يشغلون وأهنم د(محاس) إرهابية منظمة إىل باالنتماء وإدانتهم بتهمة
 علــيهم وحكــم مشــروعة؛  ــري منظمــة ويــدعمون الربملانيــةد اللجــان يف بــاجللوس إليهــا اخلــدمات وأهنــم يقــدمون 

 شهرا د 42 إىل تصل ملدة بالسجن
 

 العديــد اعتقــال أُعيــد عقــوبتهمد قضــاء أثنــاء املعنيــني الربملــانيني معظــم عــن أُفــرج حــني يف أنــ  يالحــ  وإذ       
 خالــدة الســيدة حالــة يف كمــا اإلداريد االحتجــاز قيــد ووضــعوا ملــرات متعــددةد وأحيانــا الحــقد وقــت يف مــنهم
 يوليـــو/  متـــوز 72 يف اإلداري االعتقـــال يف ووضـــعت 2271 يونيـــو/  حزيـــران 2 يف اعتقاهلـــا أُعيـــد الـــي جـــرار

 د2271
 

 يف املعتقلـــني التشـــريعي اجمللـــس أعضـــاء عـــدد بلـــغ د2271 ســـبتمرب/  أيلـــول مـــن اعتبـــارا   أنـــ  إىل وبـــالنظر      
 أشخاصد عشرة اإلداري االحتجاز

 

 :اإلداري االحتجاز باستخدام يتعلق ما يليد فيما إىل يشري وإذ       
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 يُطلــب مــا عــادة الــذي اإلداريد لالعتقــال االســتثنائي التــدبري بــأن إســرائيل يف العليــا احملكمــة قضــت -
 كانـت إذا إال تطبيقـ  ميكـن ال مسـمىد  ـري أجل إىل الواقع يف ميدد أن ميكن ولكن أشهرد ستة ملدة

 كانـت إذا أو وملموسـا د حمـددا   يشـكل يديـدا   الشـخ  أن تبـني هبـاد وموثـوق حاليـة معلومات هناك
 ووفقـــا   عاديـــة؛ جنائيـــة إجـــراءات يف األدلـــة تقـــدم حتظـــر املصـــادر وأمـــن لالســـتخبارات الســـرية الطبيعـــة

 والنزيهــةد املســتقلة العســكرية احملــاكم أوالد: القضــائية للمراجعــة طريقــان هنــاك يةدســرائيلاإل للســلطات
 احتجــازه قــرار كــان إذا مــا حتديــد أجــل مــن املعــيند بــاحملتجز الصــلة ذات املــواد تقيــيم ســلطة هلــا الــي

 الـــي العســـكريةد املالحقـــة وثانيـــا د التنقـــلد وحريـــة عادلـــة حماكمـــة يف العامـــة حقوقـــ إىل  نظـــرا   معقـــولد
 قــد أنــ  قيــل الـذي الــنهج وهــو اإلداريد االحتجـاز اســتخدام يف" وحريصـة جــدا   حــذرة" سياســة تطبـق

 اإلداري؛ االحتجاز أوامر عدد خفض
 عــادة مــربر اإلداري االعتقــال أن علــى مــرارا   وخارجهــا إســرائيل يف اإلنســان حقــوق منظمــات شــددت -

 وبنـاء األدلـة؛ عـن الكشـ  أو التهديـد وطبيعة نطاق حيدد أن دون د"أمين يديد"وجود  إىل بالرجوع
 بــالنظر فّعــالد  ــري احلــق هــذا فــ ن الطعــند اإلداريــني للمعتقلــني حيــق أنــ  مــن الــر م وعلــى ذلــكد علــى
 األوامــرد إليهــا تســتند الــي املعلومــات علــى احلصــول إمكانيــة إىل يفتقــرون وحمــاميهم احملتجــزين أن إىل

 ذي جدىد دفاع تقدم يستطيعون ال مث ومن
 

 الســيد ســراح أُطلــق د2271 عــام يف الشــكوى صــاحب قــدمها الــي للمعلومــات وفقــا   أنــ  إىل وبــالنظر        
 يف اعتقالـ  وأُعيـد اإلداريد االحتجـاز يف سـنوات ثـال  أمضـى أن بعـد 2276 فرباير/  شبا  72 يف النتشة
 ســلهب عــزام والســيد يوســ  حســن الســيد وأن اإلداري؛ االحتجــاز يف ووضــع 2276 ســبتمرب/  أيلــول 28
 ديســـــمرب/  األول كـــــانون 6 و 2275 أكتـــــوبر/  األول تشـــــرين 22 يف اإلداري االحتجـــــاز قيـــــد وضـــــعا قـــــد

 مبــارك أمحــد الســيد: اإلداري االحتجــاز قيــد وضــعوا قــد أمســاؤهم التاليــة األشــخاص وأن التــوايل؛ علــى 2276
 بـــدر حممـــد الســـيد ؛(2271 مـــارس/  آذار 23) دحبـــور إبـــراهيم الســـيد ؛(2271 ينـــاير/  الثـــاين كـــانون 6)
 الــرازق عبــد عمــر والســيد د(2271 يوليــو/  متــوز 72) جــرار خالــدة الســيدة ؛(2271 يونيــو/  حزيــران 28)
 (2271 يولي /  متوز 23)
 

 الطعـام عـن مجـاعي ب ضـراب الفلسـطينيون املعتقلـون قام د2271 أبريل/  نيسان 71 يف أن  إىل وبالنظر      
 يةدسرائيلاإل السجون داخل االحتجاز ظروف على احتجاجا   يوما د وذلك 57 استمر
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 الطعـام عـن اإلضـراب مـن الـر م على األمحدد عزام السيد الفلسطيين الوفد لرئيس وفقا   أن د إىل وبالنظر       
 ال الـــذين احملتجـــزيند احتجـــاز ظـــروف مـــن كثـــريا   حتســـن مل يةســـرائيلاإل الســـجون خدمـــة فـــ ن مـــؤخرا د مت الـــذي
 الطبيةد والرعاية لألسرة املناسبة الزيارة حقوق على للحصول مؤهلني  ري يزالون

 مالحظايـا يف بـالقلقد تشـعر تـزال ال املتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق جلنة أن اعتباره يف يضع وإذ       
 د13والسياسـية املدنيـة بـاحلقوق اخلـاص الـدويل العهـد إىل املقـدم سـرائيلإل الثالـ  الـدوري التقرير بشأن اخلتامية

 احلــاالت مــن كثــري يف يســتند االحتجــاز أمــر نإ حيــ  للفلســطينينيد اإلداري االحتجــاز ممارســة اســتمرار إزاء
 و د9 د4 املــواد) عائليــة وإجــراء اتصــاالت مســتقلني وأطبــاء مبحــام االســتعانة مــن حرمــاهنم وإىل ســرية أدلــة إىل

 االحتجـــاز إجـــراءات يف الســـرية األدلـــة واســـتخدام اإلداري االحتجـــاز ممارســـة بوقـــ  بالتـــايلد وأوصـــت د(74
 جرميـة أن يـتم ايـامهم فـورا  بارتكـاب إمـا اإلداري االحتجـاز ألوامـر خيضعون الذين األفراد يكون وأن اإلداريد

 سراحهمد يطلق أو جنائية
 

 األول كـانون 22 املؤرخـة رسالت  يف ذكر الكنيست يف الدبلوماسيني املستشارين كبري أن إىل يشري وإذ       
 حلضـــور إدانتـــ  بعـــد 2275 يونيـــو/  حزيـــران 74 يف ســـراح  أطلـــق قـــد البـــوريين الســـيد أن 2275 ديســـمرب/ 

 أشـهر سـتة ملـدة بالسـجن حكـم تلقـي وبعـد شـهرا د 72 ملـدة بالسـجن عليـ  وحكـم قانونيـة  ـري مجعيات جتمع
 وفقــا   أنــ  إىل أيضــا   يشــري وإذ ســنوات؛ ثــال  مــديا اختبــار فــرتة خــالل مماثــل انتهــاك بســبب التنفيــذ وقــ  مــع

 زيــداند الــرمحن عبــد والســيد ريــا  رداد الســيد فــ ن ســابقا د الشــكوى أصــحاب أحــد قــدمها الــي للمعلومــات
 جنائيةد بتهمة ما وقت مت احتجازمها يف اإلداريد االحتجاز يف مرة ألول احتجزا اللذين

 

 يف أنـ  التشـريعيد اجمللـس يف أعضـاء لثالثـة اإلقامـة تصـاري  ب لغـاء املتعلقة التالية املعلومات إىل يشري وإذ      
 طـريد أبـو حممـد للسـيد الشرقية القدس يف اإلقامة تصاري  يسرائيلاإل الداخلية وزير ألغى د2226 مايو/  أيار

 مقاعـد شـغل خـالل مـن سـرائيلإل الـوالء عـدم أبـدوا قـد أهنـم حبجـة عطـوند أمحـد والسيد طوط د حممد السيد
 اإلفــراج بعــد ؛2226 يونيــو/  حزيــران يف اعتقــاهلم بســبب ينفــذد مل األمــر أن الفلســطيين؛ التشــريعي اجمللــس يف

 القــــدس مغــــادرة علــــيهم بــــأن فــــورا   الثالثــــة الرجــــال أُخطــــر د2272 يونيــــو/  حزيــــران - مــــايو/  أيــــار يف عــــنهم
 عليـ  القـبض وأُلقـي ذلـكد ورفـض د2272 يونيـو/  حزيـران 79 حبلـول بالرحيـل طـري أبـو السيد وأُمر الشرقية؛

 بالرحيــل اةخــرين وقــد أُمــر الربملــانيني بعــد؛ فيمــا الغربيــة الضــفة إىل رحــل مث د2272 يونيــو/  حزيــران 32 يف
 للصــليب الدوليــة اللجنــة مبــى إىل جلــأوا األمــرد هلــذا االمتثــال كــذلك ورفضــا د2272 يوليــو/  متــوز 3 حبلــول
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 و 2277 ســـبتمرب/  أيلـــول 26 يف منـــ  باســـتبعادهم يةســـرائيلاإل الســـلطات قامـــت الـــذي القـــدسد يف األمحـــر
 التوايلد على 2272 يناير/  الثاين كانون 23

 

 األمــني إىل املوجهــة 2271 ســبتمرب/  أيلــول 26 املؤرخــة رســالت  يف الكنيســتد وفــد أن رئــيس يــرى وإذ      
 ســيما ال رســالتكمد يف أمســاؤهم الــواردة األفــراد أنشــطة تناولــت: "يلــي يقــول مــا الــدويلد الربملــاين لالحتــاد العــام

 اجتماعــات يف أو مراســالتنا يف ســواء ســنواتد األخــرية اةونــة يف خمتلفــة مناســبات يف ب ســهاب جــرارد الســيدة
 علـى بالتفصـيل التعليـق مـن متنعـين الـي املسـائل هـذه حساسية تقدرون أنكم من واثق وأنا. لوج  مباشرة وجها  

 أمنيــة ملخــاوف اســتجابة متــت إســرائيل إجــراءات أن لكــم أؤكــد أن ميكنــين ذلــكد ومــع. االدعــاءات هــذه طبيعـة
 هـــذا وعلـــى. الربملـــان أعضـــاء مـــن املتوقـــع النمـــوذجي" للعمـــل السياســـي"اســـتجابة  ولـــيس وملموســـةد مشـــروعة
الــنفسد املمنــوح  عــن الــدفاع حــق إطــار يف متامــا   تتصــرف األفــرادد هــؤالء احتجــاز لــدى دإســرائيل فــ ن النحــود

 يف اســتماع جلســة إىل اللجنــة دعــوة الــدويل الربملــاين االحتــاد لــدى الكنيســت وفــد رئــيس رفــض". لســائر األمــم
ــــة خــــالل الصــــدد هــــذا ـــــ اجلمعي  أكتــــوبر/  األول تشــــرين 78-74) الــــدويل الربملــــاين لالحتــــاد 731 العامــــة الـــ

 د(2271
 

 أعضـاء مـع العمـل الفلسـطيين الـوطين اجمللـس رئيس حاول الفلسطييند الوفد لرئيس وفقا   أن  إىل وبالنظر       
 مل اجلهـود هذه ولكن يةدسرائيلاإل السجون يف احملتجزين الكنيستد هبدف الوصول إىل الربملانيني الفلسطينيني

 وراء الكامنـــة األســـباب لفهـــم الكنيســـت رئـــيس مـــع الفلســـطينية الربملانيـــة الســـلطات وتواصـــلت جمديـــة؛ تكـــن
 تـرد بشـأن مل يةسـرائيلاإل الربملانيـة السـلطات ولكـن احلـوارد ثقافة على للحفا  حماولة يف جرارد السيدة اعتقال
 األخرىد احلاالت من أي أو جرار السيدة احتجاز

 

 رسالت د على الكنيست وفد رئيس يشكر .7
 مؤســفا   األمــر هــذا ويعتــرب اســتماع؛ مــن أجــل عقــد جلســة باللجنــة االجتمــاع عــدم اختــار ألنــ  يأســ  .2

 علـى ويشـدد احلالـة؛ هـذه يف أمـده طـال معلومـاتد الـذي علـى احلصـول وطلبـات للقلـقد نظرا   أكثرد
 برملاهنـــا؛ شـــيء كـــل وقبـــل وأوال   املعـــيند البلـــد ســـلطات مـــع احلـــوار مبـــدأ إىل يســـتند اللجنـــة عمـــل أن

 اللجنــة مــع لوجــ  وجهــا   منتظمــة بصــورة اةراء تبــادل يف الكنيســت يشــارك أن يف صــادق أمــل وحيــدوه
 للقضية؛ مر  حل إىل التوصل حنو تقدم إحراز تيسري أجل من

 نـــواب مثانيـــة وأن اإلداريد واالعتقـــال جـــرار والســـيدة النتشـــة الســـيد اعتقـــال إعـــادة إزاء القلـــق يســـاوره .3
 اإلفـراج يـتم عنـدما حـىت القضـيةد تـاري  يف يظهـر كمـا أنـ د يـرى االحتجـاز؛ هذا يف أيضا   هم آخرين
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 االعتقـــال يف وضـــعهم وميكـــن متجــدد العتقـــال ف نــ  ال يزالـــون عرضـــة التشـــريعيد اجمللـــس أعضـــاء عــن
 وقت؛ أي يف أخرى مرة اإلداري

 أدلـة علـى تعتمـد مـا كثـريا   اإلداري االحتجاز ممارسة أن من الصدد هذا يف عميق بقلق يشعر يزال ال .4
 القضـائية السـوابق وقـانون املعيـاري املسـتوى علـى أنـ د ويـدرك ية؛سـرائيلاإل السـلطات تقـر كمـا سـريةد
 اإلداري؛ االحتجــــاز اســــتخدام إســــاءة منــــع علــــى الضــــمانات تــــن  العليــــاد للمحكمــــة الصــــلة ذات

 وجــود عــدم إىل أساســا   ذلــك ويرجــع متامــا د خمتلــ  اإلداري االحتجــاز واقــع أن األســ  مــع ويالحــ 
 ويــــدعو التعســــفية؛ للمعاملــــة عرضــــة جيعلهــــم ممــــا أنفســــهمد عــــن للــــدفاع للمحتجــــزين فعليــــة إمكانيــــة

 يف فعالـة ضـمانات وضـع طريـق عـن اإلداريد االحتجـاز ممارسة عن التخلي إىل يةسرائيلاإل السلطات
 املصنفة؛ األدلة باستخدام يتعلق فيما سيما وال احملتملةد االنتهاكات ضد نفس  الوقت

 طـــرف وأي الشـــكوىد صـــاحب املعنيـــةد الســـلطات إىل القـــرار هـــذا ينقـــل أن العـــام األمـــني إىل يطلـــب .5
 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 

 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضيةد هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب .6
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 فلسطين
 

PAL  /14 - بكر أبو نجاة 
 

 107 دورته فيباإلجماع  الدولي البرلماني لالتحاد الحاكم المجلس اعتمده قرار
 (1071 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت)

 
 

 الدويلد الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس إن       
 

 جلنـــة الـــي درســـتها الفلســـطييند التشـــريعي اجمللـــس عضـــو بكـــرد أبـــو جنـــاة الســـيدة إذ ُعـــر  عليـــ  قضـــية       
 القواعــــــد مــــــن األول امللحــــــق) ومعاجلتهــــــا الشــــــكاوى فحــــــ  بــــــ جراءات عمــــــال   للربملــــــانيني اإلنســــــان حقــــــوق

 د(واملمارسات املنقحة
 

 د2271 أ سطس 32 بتاري  الفلسطيين الوطين اجمللس رئيس من املوجهة الرسالة إىل وبالنظر       
 

 خــالل الفلســطيين الوفــد مــع للربملــانيني اإلنســان حقــوق جلنــة عقــديا الــي األخــذ باحلســبان اجللســة ومــع       
 د(2271 أكتوبر/  األول تشرين بطرسربغد سانت) الدويلد الربملاين لالحتاد 731 العامة الـــ اجلمعية

 

 :الشكوى صاحب قدمها الي التالية املعلومات اعتباره يف يضع وإذ      
 

 رئاســي قــرار إثــر د2276 األول كــانون/  ديســمرب يف الربملانيــة احلصــانة مــن بكــر أبــو الســيدة حرمــت -
 خطـي بقـرار قـط بكـر أبـو السـيدة تـزود ومل ضـدها؛ إجراء حتقيق ملتابعة العام النائب أمام الطريق مهد

 ذلك؛ وراء الكامنة األسباب تربير أو التدبري هبذا ب خطارها
 تشـرين يف صـدر دسـتوري حبكم مدعوما   بكر أبو للسيدة الربملانية احلصانة ب لغاء الرئاسي القرار كان -

 للربملـانيني الربملانيـة احلصـانة ب لغـاء 2272 لعـام عبـاس الـرئيس قـرار أيـد د الـذ2276 نـوفمرب/  الثاين
 قانونيـة قـرارات يصـدر وهـو سـلطت  يتخطـى ال عباس الرئيس إن" احلكمد يف جاء ملا ووفقا   السابقني؛

 صـــاحب د وأشـــار"جلســـة عنـــدما ال يكـــون يف الفلســـطيين التشـــريعي اجمللـــس اعضـــاء حصـــانة إللغـــاء
 منـــذ اجتماعاتـــ  عقـــد مــن يـــتمكن مل الفلســـطيين التشـــريعي اجمللــس أن إىل الصـــددد هـــذا يف الشــكوى
 ؛2221 عام يف وفت  محاس بني الصراع اندالع
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 أساسـا   وذلـك د2276 فربايـر/  شـبا  منـذ والقيـود والرتهيـب للمضـايقات بكـر أبـو السـيدة تعرضت -
 مث الفســـادد ادعـــاءات ضـــوء يف احمللـــي احلكـــم وزيـــر أجراهـــا الـــي املعـــامالت يف حتقيقـــا   طلبـــت أن بعـــد

 متهمة بالتشهري؛ نفسها وجدت
 اجمللـــس مقـــر إىل جلـــأت التشـــهري؛ بتهمـــة بكـــر أبـــو الســـيدة اعتقـــال جـــدوى دون الســـلطات حاولـــت -

 أبــو الســيدة واختتمـت ؛2276 مــارس/  آذار 72 إىل فربايــر/  شـبا  22 مــن الفلســطيين التشـريعي
فــت   جمموعــة رئــيس بــذلك أقنعهــا أن بعــد العــام النائــب إىل الفســاد ملفــات وســلمت اعتصــامها بكــر

 الفســاد ملكافحــة الفلســطينية اللجنــة أمــام شــفهية شــهادة أيضــا   قــدمت األمحــدد عــزام الســيد الربملانيــةد
ــــوزير ضــــد ــــب مــــن إجــــراءات أي تُتخــــذ مل ولكــــن أعــــالهد املــــذكور ال ــــة جان  أو الفســــاد مكافحــــة جلن

 .ضدها قائمة التشهري قضية تزال وال االدعاءاتد هذه يف للتحقيق الربملانية السلطات
 مكتـوب تفسـري أي تتلـق ومل د2271 يونيـو/  حزيران يف إشعار دون بكر أبو السيدة رواتب توقفت -

 نشـا  أي مبمارسـة بكـر أبـو للسيدة يسم  مل الفلسطينيةد السلطة من أوامر فبموجب اإلجراء؛ هلذا
 د2276 يونيـــو/  حزيـــران بعـــد ســـفر حلظـــر تعرضـــت فقـــد راتبهـــا؛ توقيـــ  منـــذ األجـــر مـــدفوع مهـــين

 ترهيــب أعمــال وتواجــ  يديديــةد رســائل تلقــت فقــد ؛2271 أ ســطس/  آب أوائــل يف رُفــع والــذي
 يومية؛

 راتبهـاد وقـ  الربملانيـةد احلصـانة الفلسـطينيةد بشـأن رفـع احملـاكم أمـام شكوى بكر أبو السيدة قدمت -
 راتبهــا إعــادة مــن حماميهــا يــتمكن مل الفلســطييند القضــاء اســتقالل لعــدم نظــرا   ولكــن الســفرد وحظــر

 اعتصــام خــالل التشــريعي اجمللــس بــدخول لــ  يســم  قــرار علــى احلصــول حــىت أو وحصــانتها الربملانيــةد
 علي د القبض ب لقاء املخاطرة دون بكرد أبو

 

 فــ ن د2271 أ ســطس/  آب 32 املؤرخــة الفلســطيين الــوطين اجمللــس رئــيس لرســالة وفقــا   أنــ  يــرى وإذ       
 الفلسـطيين الـوطين اجمللـس إىل شكوى تقدم مل بكر أبو السيدة ألن خاطئةد الشكوى صاحبة ادعاءات معظم
 ونظامـــ  التشـــريعي اجمللـــس إطـــار يف أعـــاله املـــذكور للـــوزير اســـتجواب أو ســـؤال أي تقـــدم ومل قضـــيتهاد بشـــأن

 قـد املسـألة ألن ضـدهاد قـانوين إجراء أي هناك يكن مل بكرد أبو السيدة سلوك من الر م على وأن  الداخلي؛
 أبــو الســيدة وعائلــة الــوزير أســرة بــني الشــعبية للتقاليــد وفقــا أجريــت الــي القبليــة املصــاحلة" بفضــل بالفعــل حلــت
 املتعلقــة األخـرى االدعـاءات بشـأن رمسيــة شـكوى خـالل مـن القانونيـة االنتصــاف سـبل تلـتمس مل وأهنـا". بكـر

 واملضايقاتد املرتب بوق 
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 جمموعــة ورئــيس الفلســطيين الوفــد عضــو األمحــدد عــزام الســيد قــدمها الــي التاليــة املعلومــات إىل وبــالنظر        
 الدويل؛ الربملاين لالحتاد 731 العامة الــ اجلمعية أثناء ُعقدت الي االستماع جلسة يف الربملانيةد فت 

 وال املختصــةد هـي فقــط الربملانيـة الســلطات فـ ن بكـرد أبــو للسـيدة الربملانيــة احلصـانة برفــع يتعلـق فيمـا -
 فصـيلها مـع تنظيميـة قضـية تواجـ  بكـر أبـو السـيدة كانـت الـرئيس؛ صالحيات ضمن القرار هذا يقع

 وســـائل إىل جلـــأت. للحـــزب السياســـي املســـار حـــول املتباينـــة نظرهـــا وجهـــات بســـبب فـــت د الربملـــايند
 عــن فصــلها قــررت الــي فــت  جلنــة علــى ُعرضــت لــذلكد نتيجــة فــت د قيــادة ضــد بيــان لتقــدم اإلعــالم
 .احلزب

 وزراء علنـــا   لتـــتهم اإلعـــالم وســـائل إىل اللجـــوء مـــن الربملـــانيني متنـــع عملـــ  وأســـاليب اجمللـــس إجـــراءات -
 إىل املـذكور الـوزير ضـد الشـكوى إحالـة بكـر أبـو السـيدة علـى ينبغي وكان نوع؛ أي من باالنتهاكات

 الوقـت؛ ذلـك يف وزيـر يكـن مل بالفسـادد بكـر أبو السيدة ايمت  الذي الوزير ف ن الربملانية؛ السلطات
 الســــلطات دعمــــت بالتشــــهري؛ أيضــــا   ايموهــــا ســــابقني وزراء مــــع املاضــــي يف مماثلــــة قضــــايا واجهــــت
 كانــت عنــدما الفلســطييند التشــريعي اجمللــس مقــر داخــل محايتهــا وعرضــت بكــر أبــو الســيدة الربملانيــة

 يف عضـــوا   بصـــفت  بأنـــ د الرئاســـة وأبلـــغ القضـــية يف األمحـــد الســـيد توســـط وقـــد االعتقـــالد وشـــك علـــى
 ال بأنــ  الفلســطينية الســلطات أبلغتــ  الربملانيــة؛ حمميــة مــن خــالل احلصــانة بكــر أبــو الســيدة الربملــاند

 ضدها؛ معلقة قضية توجد
 أبـــو الســيدة مـــع التحقيــق مـــن متكــن لســلطات د ووفقـــا   مســتقلةد ســـلطة بصــفت  العـــامد النائــب أن  ــري -

 ســاعة ملــدة اســتجوبت حيــ  العــامد النائــب مكتــب إىل بكــر أبــو الســيدة األمحــد الســيد ورافــق بكــر؛
 للتقاليـد وفقـا   قبليـةد مصـاحلة إجـراء ومت توجيـ  أيـة يـم إليهـا؛ أي دون باملغـادرة هلـا السماح قبل تقريبا  

 بكر؛ أبو السيدة وعائلة الوزير أسرة بني الشعبيةد
 الســلطة هــي املاليــة ووزارة. بكــر أبــو الســيدة راتــب بوقــ  يقضــي قــرارا الربملانيــة الســلطات تصــدر مل -

 حضـــورها عـــدم بســـبب راتبهـــا مـــن بكـــر أبـــو الســـيدة حرمـــت وقـــد املســـائل؛ هـــذه يف للبـــت املختصـــة
 رمسية؛ شكوى خالل من القانوين االنتصاف تلتمس أن وميكنها الربملاند جلسات

 و 2276 عـامي يف مـرات عـدة السـفر مـن بكـر أبـو السيدة متكنت املزعومد السفر حبظر يتعلق فيما -
 د2271
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 والسياسـيةد والـذي املدنيـة بـاحلقوق اخلـاص الـدويل العهـد يف طـرف فلسـطني دولـة أن اعتباره يف يضع وإذ     
 ممــا التنقــلد حريــة مــع اجلمعيــات وتكــوين التعبــري حريــة يف احلــق يضــمن والــذي د2274 عــام يف عليــ  صــدقت
 أعالهد املذكورة باحلقوق املتعلقة القيود حظر يستتبع

 

 املقدمة؛ املعلومات وعلى تعاوهنا على الربملانية السلطات يشكر .7
ـــالغ يســـاوره .2 ـــة احلصـــانة رفـــع إزاء القلـــق ب ـــي بكـــرد أبـــو للســـيدة الربملاني  اســـتجابة جـــاءت أهنـــا يبـــدو ال

 الربملانيـة احلصـانة رفـع أن مـن أيضـا   بـالقلق ويشـعر الـرأي؛ وحريـة الربملانيـة لواليتهـا املشـروعة للممارسة
 الربملان؛ واستقالل السلطات بني الفصل مبدأ مع يتعار قد مت من قبل الرئيسد األمر الذي قد 

 برفــع الــرئيس قــرار تؤيــد الــي القانونيــة واألســباب الوقــائع عــن رمسيــة معلومــات تلقــي إىل يتطلــع لــذلك  .3
 منها؛ نسخة عن فضال بكرد أبو للسيدة الربملانية احلصانة

 احلصـــانة ورفـــع راتبهـــا بوقـــ  املتعلقـــة شـــكواها يف بســـرعة احملكمـــة حتكـــم أن يف األمـــل خـــال  حيـــدوه .4
 األمر؛ لزم إذا اإلجراءاتد أثناء ويساعدها املسألة هذه سريصد الربملان أن يف ويثق الربملانية؛

 طـــرف وأي الشـــكوىد صـــاحب املعنيـــةد الســـلطات إىل القـــرار هـــذا ينقـــل أن العـــام األمـــني إىل يطلـــب .5
 الصلة؛ ذات املعلومات تقدم من ميكن  وضع يف يكون أن حيتمل ثال 

 .املناسب الوقت يف تقريرا   إلي  تقدم وأن القضيةد هذه يف النظر تواصل أن اللجنة إىل يطلب .6
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137
th

 Assembly  
 

1. Inaugural ceremony 
 

The inaugural ceremony took place at the ExpoForum, St. Petersburg, on Saturday, 14 October 2017 at 
7.30 p.m., with H.E. Vladimir Putin, the President of the Russian Federation, in attendance. 
 

H.E. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, welcomed all participants and said that his 
country was honoured to host the 137

th
 IPU Assembly. He stressed the significance of holding the 

Assembly in St. Petersburg, the city in which the first Russian Parliament – the State Duma – had been 
founded, and where Russian parliamentary traditions, law-making practices and parliamentary culture 
had been formed.  
 

It was vital that parliamentarians address the contemporary challenges facing the world. There had 
been an increasing number of attempts to limit direct contact and communication among lawmakers 
through the imposition of discriminatory sanctions, which represented an attack on the sovereign right of 
each State to express its point of view. The IPU must take steps to prevent the erosion of the system of 
international law and strengthen the culture of inter-State dialogue. 
 

There was no single model of development in the modern world: each State had an inalienable right to 
shape its own destiny as stipulated in the Charter of the United Nations. Attempts to interfere in the 
affairs of sovereign States, without taking into account their national and cultural specificities, had 
resulted in the destabilization of the situation in the Middle East and North Africa and the growth of the 
terrorist threat. It was therefore in the shared interest of parliamentarians to promote peace and 
cooperation with the aim of reducing conflict, preventing the emergence of schisms along ethnic and 
religious lines and moving towards a more robust and inclusive architecture of international relations.    
 

Mr. Saber Hossain Chowdhury, President of the Inter-Parliamentary Union, welcomed all 
participants and thanked everyone involved in the planning and running of the Assembly. The 
137

th
 Assembly would be the largest in the IPU’s history: the level and extent of participation was 

unprecedented and served as a testimony to the heightened importance of the Organization’s work. The 
Russian Federation had issued visas without restrictions to all persons wishing to attend the Assembly, 
which represented a victory for parliamentary diplomacy and set a shining example for potential hosts of 
future IPU Assemblies.  
 

While globalization had brought many advantages, it had also led to growing inequality. The world faced 
a number of stark challenges, including the increased threat of terrorism, new theatres of conflict and 
climate change. The latest human tragedy unfolding in Myanmar, where in the space of a few weeks 
over half a million Rohingya people experiencing persecution, discrimination and violent repression in 
their homeland had crossed the border into Bangladesh, represented the world’s fastest developing 
refugee emergency and had the potential to put regional stability at risk.  
 

Challenging times therefore lay ahead for parliaments and for democracy. Member Parliaments must 
guard and protect their respective institutions and engage in inter-faith and inter-ethnic dialogue to 
promote cultural pluralism. As an Organization, there was no limit to the progress that could be made if 
Member Parliaments worked together towards one shared vision.  
 

On a personal note, the 137
th
 Assembly would mark the end of his three-year tenure as IPU President. 

He had devoted himself fully to the Organization’s growth and vitality and he expressed the hope that 
his successor would continue to make great strides towards the promotion of peace among peoples and 
the strengthening of parliamentary democracy. 
 

Ms. Valentina Matvienko, Chairperson of the Council of the Federation, Federal Assembly of the 
Russian Federation, welcomed all those present and thanked everyone involved in the organization of 
the 137

th
 IPU Assembly. She recalled that the Russian Federation had upheld its belief in the 

inadmissibility of the imposition of any type of sanctions against parliamentarians and had guaranteed 
the unhindered entry into the country of all parliamentarians who wished to attend the Assembly, without 
exception.  
 

It was important in such complex times for parliamentarians to strive to maintain peace and seek 
consensus, particularly when traditional diplomatic mechanisms fell short and where the threat of 
conflict loomed large. The marriage of universal democratic principles with each country’s unique 
traditions would pave the way for genuine, productive international cooperation.  
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In recent times, disagreements between States had escalated, leading to violations of the fundamental 
principles of international law and interference in the affairs of sovereign States. In that context, the 
decision to discuss during the 137

th
 Assembly the ways in which the Organization could promote 

cultural pluralism and peace through interfaith and inter-ethnic dialogue was particularly pertinent and 
would serve to strengthen parliamentary democracy. The inclusion of gender equality issues as part of 
the agenda of the Assembly would also play a key role. 
 

Mr. Vyacheslav Volodin, Chairperson of the State Duma, said that his country was honoured to host 
the 137

th
 IPU Assembly. It would serve as the ideal platform for parliamentarians representing a variety 

of democratic institutions and traditions to come together and find solutions to the range of challenges 
currently facing the world. He therefore welcomed the Assembly’s focus on promoting cultural pluralism 
and peace through interfaith and inter-ethnic dialogue and urged every State to make its voices heard.  
 

Mr. Yury Fedotov, Director General of the United Nations Office at Vienna, read out a message 
from the United Nations Secretary-General, Mr. A. Guterres. As a former parliamentarian, he 
understood the challenges faced by parliamentarians and the enormous responsibilities with which they 
were entrusted. In a world where inequalities were rising, conflict was spreading and climate change 
was rampant, it was vital that political, religious and community leaders had a voice and embraced 
interfaith and inter-ethnic dialogue.  
 

Parliamentarians should seek to support efforts towards inclusive dialogue in their respective countries 
and around the world, including by building alliances with national and local governments, religious 
groups and grassroots organizations. He encouraged the IPU to maintain its strong cooperation with the 
United Nations to promote respect, safety and dignity for all.  
 

H.E. Vladimir Putin declared the 137
th
 IPU Assembly open. 

 

The speeches were followed by a performance of traditional Russian dances and songs. 
 

2. Election of the President 
 

The first plenary sitting of the 137
th
 IPU Assembly opened at the Tavrichesky Palace in St. Petersburg, 

Russian Federation, in the morning of Sunday, 15 October, with the election of Ms. V. Matvienko, 
Chairperson of the Council of the Federation, Federal Assembly of the Russian Federation, as 
President of the Assembly.  
 

3. Participation 
 

Delegations from 155 Member Parliaments took part in the work of the Assembly
1
:  

 

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, 
Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Bosnia and 
Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, 
Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic 
Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial 
Guinea, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, 
Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, 
Lebanon, Lesotho, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, 
Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Morocco, 
Mozambique, Myanmar, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, 
Oman, Pakistan, Palestine, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Portugal, Qatar, Republic of Korea, 
Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, 
Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, 
Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, The former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, 
United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela 
(Bolivarian Republic of), Viet Nam, Zambia and Zimbabwe. 
 

In addition, the Parliaments of the Marshall Islands, Saint Lucia and Vanuatu were affiliated as new IPU 
Members, with their membership rights taking effect as of 1 January 2018.   
 
 

                                                      
1
 For the complete list of IPU Members, see page 27 
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The following six Associate Members also took part in the Assembly: the Andean Parliament, the Arab 
Parliament, the European Parliament, the Interparliamentary Assembly of Member Nations of the 
Commonwealth of Independent States (IPA CIS), the Latin American and Caribbean Parliament 
(PARLATINO) and the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC). 
 

Other observers comprised representatives of: (i) the United Nations system: the United Nations, Food 
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Partnership for Maternal, Newborn and 
Child Health (PMNCH), Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), the United Nations 
Children's Fund (UNICEF), the United Nations Development Programme (UNDP), UN Women, the 
World Health Organization (WHO), the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (UNOCHA); the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC); (ii) the Preparatory 
Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), the World Bank; 
(iii) the League of Arab States; (iv) the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (JPA), the African 
Parliamentary Union (APU), the Arab Inter-Parliamentary Union (AIPU), the Asian Parliamentary 
Assembly (APA), the Assemblée parlementaire de la Francophonie, the Association of Senate, Shoora 
and Equivalent Councils in Africa and the Arab World (ASSECAA), the Forum of Parliaments of the 
International Conference on the Great Lakes Region (FP-ICGLR), the Interparliamentary Assembly on 
Orthodoxy (IAO), the Maghreb Consultative Council, the Pan-African Parliament, ParlAmericas, 
Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND), the Parliamentary Assembly 
of the Mediterranean (PAM), the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-
operation in Europe (OSCE), the Parliamentary Assembly of Turkic-speaking countries (TURKPA), the 
Parliamentary Assembly of the Union of Belarus and Russia, the Parliamentary Union of the 
Organization of Islamic Cooperation Member States (PUIC); (v) the Global Fund to fight AIDS, 
tuberculosis and malaria; the World Federation of UN Associations (WFUNA); Liberal International, 
Socialist International; (vi) the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), the 
International Committee of the Red Cross (ICRC), the International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (International IDEA), and the International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (IFRC).  
 

Of the 1,885 delegates who attended the Assembly, 833 were members of parliament.  Those 
parliamentarians included 87 Presiding Officers, 66 Deputy Presiding Officers and 249 women (30%). 
 

As at 17 October 2017, 30 per cent of the MPs participating in the Assembly were women. That 
percentage corresponded to the average recorded in recent years. Of the 144 delegations composed of 
more than one MP, 18 were exclusively single-sex (12.5%). They included 17 all-male delegations and 
one all-female delegation. In addition, 11 single-member delegations were in attendance at the 
Assembly: 10 male and one female.  
 

Among the 29 single-sex delegations, 10 were sanctioned for being represented only by men or women 
three or more times consecutively. Nine of them of them were all-male, namely: Bosnia and 
Herzegovina, Democratic People’s Republic of Korea, Haiti, Luxembourg, Malta, Micronesia (Federated 
States of), Qatar, Samoa and Somalia. One of the delegations sanctioned - from Nicaragua - was 
all-female. 
 

4. Choice of an emergency item 
 

On 15 October 2017, the President informed the Assembly that eight requests for the inclusion of an 
emergency item had been confirmed out of a total of 18 that had been initially submitted. Many of those 
original proposals had been merged with others or subsequently withdrawn. 
 

Before the vote, the delegations of Morocco, Indonesia, United Arab Emirates, Bangladesh, Kuwait, Iran 
(Islamic Republic of), Sudan and Turkey had taken the decision to merge their individual proposals 
regarding the situation of the Rohingya people in Myanmar into one item, as listed below. The 
delegations of Mexico and Japan also decided to merge their individual items on the nuclear tests 
conducted by the Democratic People’s Republic of Korea into one item. 
 
The eight proposals were the following: 
 

 The involvement and active commitment of parliaments in maintaining international security and 
peace through support for a political solution (Djibouti); 

 The role of the Inter-Parliamentary Union in addressing the breakdown of the constitutional order 
and the disregard for the National Assembly in Venezuela (Bolivarian Republic of Venezuela); 

 Promoting spaces for the establishment of a global compact for safe, orderly and regular 
migration (Plurinational State of Bolivia); 
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 The role of parliaments in countering the growing threat of terrorism (India); 

 Threats to peace and international security arising from nuclear tests conducted by the 
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) (Mexico and Japan); 

 Ending the grave human crisis, persecution and violent attacks on the Rohingya as a threat to 
international peace and security and ensuring their unconditional and safe return to their 
homeland in Myanmar [Morocco, Indonesia, United Arab Emirates, Bangladesh, Kuwait, Iran 
(Islamic Republic of), Sudan and Turkey]; 

 The Inter-Parliamentary Union supports the Parliament of the Bolivarian Republic of Venezuela, 
threatened in its functions, powers and existence (Chile); 

 Humanitarian situation in Rakhine State (Myanmar). 
 

The delegations of Bolivia (Plurinational State of), Venezuela (Bolivarian Republic of), Chile, Djibouti 
and India withdrew their proposals. Djibouti stated it would submit its proposal to the Standing 
Committee on Peace and International Security, while Bolivia stated it would submit its proposal to the 
Standing Committee on Democracy and Human Rights.  
 

The Assembly proceeded with a roll-call vote on the remaining three items (see pages 34 to 36) listed 
below: 
 

 Threats to peace and international security arising from nuclear tests conducted by the 
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) (Mexico and Japan); 

 Ending the grave human crisis, persecution and violent attacks on the Rohingya as a threat to 
international peace and security and ensuring their unconditional and safe return to their 
homeland in Myanmar [Morocco, Indonesia, United Arab Emirates, Bangladesh, Kuwait, Iran 
(Islamic Republic of), Sudan and Turkey]; 

 Humanitarian situation in Rakhine State (Myanmar). 
 

The merged proposal regarding the situation of the Rohingya people and one on the Democratic 
People’s Republic of Korea’s nuclear testing received the required two-thirds majority. The merged 
proposal on the Rohingya received a higher number of votes, and was therefore adopted and added to 
the agenda as Item 7. 
 

5. Debates and decisions of the Assembly and its Standing Committees 
 

(a) General Debate on Promoting cultural pluralism and peace through interfaith and inter-ethnic 
dialogue (Item 3) 

 

Ms. V. Matvienko (Russian Federation), in her capacity as President of the 137
th

 Assembly, introduced 
the theme of the General Debate, Promoting cultural pluralism and peace through inter-faith and inter-
ethnic dialogue. She underscored that the combination of universal democratic principles with each 
culture's unique traditions could lay the foundations for genuine and productive international 
cooperation. She added that interfaith and inter-ethnic dialogue was crucial today, when international 
relations were seeing a distinct decline into confrontation.  
 

Ms. N. Al Kharoosi (Oman), Second Vice-President of the Bureau of Women Parliamentarians, standing 
in for the President of the Bureau, Ms. M. Mensah-Williams (Namibia), provided a gender perspective 
on the overall theme of the General Debate. She underlined that for any dialogue to be genuine, it must 
be inclusive and that the agenda for interfaith and inter-ethnic dialogue must be one for gender equality. 
All representatives of ethnic or religious groups must uphold the principle of equality. She encouraged 
delegates to place gender equality at the heart of peace efforts, and affirmed that women’s rights and 
the inclusion of women must be preconditions to any form of dialogue. 
 

Ms. M. Osoru (Uganda), President of the Board of the Forum of Young Parliamentarians, underscored 
that dialogue, tolerance, empathy, knowledge and equality were essential tools to advance inter-ethnic 
and interfaith harmony. Young people were particularly exposed, through online platforms, to 
propaganda from extremist ideologies and were vulnerable to becoming alienated and radicalized. She 
called upon parliamentarians to pay special attention to that risk and make sure that young people were 
not left behind. 
 

Ms. R. Izsák-Ndiaye, former UN Special Rapporteur on minority issues and member of the United 
Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, addressed the Assembly as a keynote 
speaker. She highlighted that the barriers to establishing true and functioning inclusive societies and 
cultural pluralism were not legal or intellectual but personal and political. She challenged all 
parliamentarians to depoliticize the issue of tolerance and inclusion and to guarantee equality and 
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dignity, together with the right to identity, for every member of society. She also recalled that 2017 
marked the 25

th
 anniversary of the UN Declaration on the Rights of Persons belonging to National or 

Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, which provided a unique and timely opportunity to reflect on 
past achievements and to look forward to identifying ways to further strengthen international standards 
on minority rights protection. 
 

His Holiness the Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, Chair of the Commonwealth of Independent 
States Inter-Religious Council, underscored the need to find a moral compass in today’s world and to 
build justice on the basis of ethical values. The moral compass of humanity could only be established 
through shared values that could not be misused for ideological or political purposes. It was through 
inter-religious dialogue that representatives of different traditions could overcome mistrust and counter 
radicalism. He encouraged parliamentarians to pursue further their law-making task keeping in mind 
that its ultimate goal was the triumph of the ideals of good, justice and love in society.  
 

Mr. A. Othman Altwaijri, Director General of the Islamic Educational, Scientific and Cultural 
Organization, recognized the importance of intercultural dialogue in fostering understanding and 
establishing peace among peoples and ethnicities. He also stressed the need for a new world order 
based on respect for cultural and religious diversity, justice and equality to thrive in the current global 
context characterized by the prevalence of conflicts, extremism, violation of peoples’ rights and 
denigration of their religious and cultural values.  
 

A total of 124 legislators from 118 national parliaments, including 59 Presiding Officers, as well as 
representatives of seven observer organizations, contributed to the General Debate. The key messages 
and policy recommendations from the General Debate were reflected in the outcome document, the 
St. Petersburg Declaration (see page 29).  
 

(b) Standing Committee on Peace and International Security  
 

The Standing Committee on Peace and International Security held two sittings on 17 and 18 October 
2017 with its President, Ms. L. Rojas (Mexico), in the chair.  
 

On 17 October, the Committee examined two items through back to back panels on The role of 
parliament in monitoring the action of national armed forces participating in UN peacekeeping 
operations, and on The implementation of a previous resolution on cyber warfare.  
 

On 18 October, the Committee held an expert hearing on Sustaining peace as a vehicle for achieving 
sustainable development, the topic of a resolution that was expected to be adopted by the 138

th
 IPU 

Assembly in Geneva (Switzerland). The hearing opened with the statements of three experts from the 
United Nations Peacebuilding Support Office (UNPBSO), the Organization for Security and 
Co-operation in Europe (OSCE) and the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF). Further to the experts’ interventions, a total of 12 speakers, including one observer 
organization, took the floor.  
 

The Bureau of the Standing Committee on Peace and International Security met on 17 October 2017. 
Fourteen out of 18 members were present. They discussed internal arrangements, the main ongoing 
topics of the peace and security agenda and the Committee’s work programme for the 138

th
 IPU 

Assembly. 
 

The President of the Committee informed the Bureau members of the discussions held during the 
Meeting of Chairpersons of the Geopolitical Groups and Presidents of the Standing Committees, 
including the rotation of presidencies between geopolitical groups and the large number of vacancies 
expected in March 2018.  
 

The Asia-Pacific Group proposed Mr. H.B. Kambhampati (India) to complete the mandate of 
Mr. R.K. Singh, a Bureau member from the same country. The Twelve Plus Group proposed 
Ms. L.I Ceritoğlu Kurt (Turkey) as a new Bureau member to replace Ms. J. Durrieu (France). Both 
proposals were approved by the Committee on 17 October 2017.  
 

The Committee report on the panel and hearing (see page 40) was presented to the Assembly at its last 
sitting on 18 October by the President of the Standing Committee, Ms. L. Rojas (Mexico).  
 

The Committee also teamed up with the Standing Committee on United Nations Affairs to organize a 
joint interactive session on the UN process for the prohibition of nuclear weapons in the afternoon of 
16 October 2017 (see pages 47-48). 
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(c) Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade  
 

The Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade held its sittings on 16 and 
17 October with its Vice-President, Mr. A. Cissé (Mali), in the chair.  
 

The Committee discussed the draft outcome document of the Parliamentary Meeting at the UN Climate 
Change Conference in Bonn, due to take place on 12 November 2017. The Parliamentary Meeting was 
being organized by the IPU in cooperation with the Parliaments of Fiji and Germany. A co-Rapporteur of 
the Parliamentary Meeting, Ms. B. Höhn (Germany) introduced the document and Mr. J. Usamate (Fiji) 
spoke about how the draft outcome document related to Fiji. The Committee's feedback would be 
incorporated and presented to the Parliamentary Meeting. During the same segment 
Ms. A. Averchenkova of the London School of Economics presented the study entitled Global trends in 
climate change legislation and litigation.  
 

The Committee also debated the subject item of the next resolution, Engaging the private sector in 
implementing the SDGs, especially on renewable energy. The theme was introduced by the 
co-Rapporteurs, Mr. A. Gryffroy (Belgium) and Mr. Q.A. Duong (Viet Nam), as well as Mr. A. Whiteman 
of the International Renewable Energy Agency (IRENA). At the end of the debate, the co-Rapporteurs 
provided an initial insight about how they would incorporate the Committee's input into the draft 
resolution.  
 

The Committee also held a panel discussion entitled Using science and research to achieve the highest 
health standards. A panel of renowned experts introduced the theme and triggered a discussion around 
the place of scientific evidence in the political arena.  
 

The Committee elected Mr. M. Djellab (Algeria) for the African Group and Ms. D. Solíz (Ecuador) for the 
Group of Latin America and the Caribbean to fill the existing vacancies on the Committee Bureau.  
 

The Committee approved the proposal of the Bureau to dedicate the Committee's sessions at the 
138

th
 IPU Assembly to drafting the resolution. 

 

The Committee report (see page 40) was presented to the Assembly at its last sitting on 18 October by 
the Committee Vice-President, Mr. A. Cissé (Mali).  
 
(d) Standing Committee on Democracy and Human Rights 
 

The Committee held sittings on 15, 16 and 17 October 2017, with the Committee President, 
Ms. B. Tshireletso (Botswana), in the Chair.  
 

The Committee considered the draft resolution, Sharing our diversity: The 20
th
 anniversary of the 

Universal Declaration on Democracy. The co-Rapporteurs, Ms. S. Dev (India), Mr. N. Schrijver 
(Netherlands) and Mr. I. Umakhanov (Russian Federation), presented the draft resolution.  
 

When examining the draft resolution, the Committee considered 90 amendments submitted by 
15 parliaments (Armenia, Bahrain, Bolivia [Plurinational State of], Canada, China, France, Germany, 
Indonesia, Iran [Islamic Republic of], Italy, South Africa, Sweden, Switzerland, United Arab Emirates 
and Viet Nam). Three amendments were proposed by the Forum of Women Parliamentarians. 
 

The revised draft resolution, as further amended orally on the recommendation of the co-Rapporteurs, 
was adopted unanimously at the final sitting by the Committee.  
 

The draft resolution was submitted by Mr. I. Umakhanov (Russian Federation) to the Assembly at its 
plenary sitting in the afternoon of 18 October and was adopted unanimously (see page 31). 
 

The Committee Bureau met on 16 October. It considered proposals for the future work programme of 
the Committee. Regarding the subject of the Committee’s next resolution, one proposal had been 
submitted before the deadline (by Morocco) and two afterwards (one by the Syrian Arab Republic and 
the other by the Plurinational State of Bolivia).  
 

The Bureau decided to put two proposals forward for the Committee’s consideration, namely those of 
Morocco and of Syria. After a vote, the Committee endorsed the subject item proposed by Morocco, 
Strengthening inter-parliamentary cooperation on migration and migration governance in view of the 
adoption of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. A preparatory debate on the 
next resolution would take place at the 138

th
 Assembly in March 2018. The resolution would be finalized 

at the 139
th
 Assembly in October 2018.  
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The Assembly subsequently approved the subject item for the next resolution. It decided that one of the 
rapporteurs of the resolution would be appointed by the Moroccan Parliament. It requested the IPU 
President to consult with the geopolitical groups to identify a second rapporteur. 
 

The Committee also considered a proposal by Belgium to hold a panel discussion at the 138
th
 Assembly 

entitled The role of parliaments in ending discrimination based on sexual orientation and gender identity, 
and ensuring respect for the human rights of LGBTI, which would not lead to a resolution. Although in 
the Bureau some members had opposed the idea, a majority of Bureau members decided to submit the 
proposal to the Committee, which approved it unanimously at its sitting on 17 October.  
 

On the recommendation of the Bureau, the Committee also endorsed a document submitted by the IPU 
Advisory Group on Health, entitled Review and follow-up action on the 2012 IPU resolution on Access 
to health as a basic right: The role of parliaments in addressing key challenges to securing the health of 
women and children.   
 

The Committee elected Ms. S. Isayan (Armenia) to represent the Eurasia Group on the Bureau. 
 

The President of the Standing Committee presented these decisions to the Assembly at its last sitting 
on 18 October, and the Assembly took note of the Committee’s report. Several delegations (Algeria, 
Benin, Iran [Islamic Republic of], Jordan, Somalia and Sudan) expressed reservations and objections on 
the proposed subject for a panel discussion. The delegation of Morocco, on behalf of the Arab Group, 
and the delegation of Uganda on behalf of the African Group, also forcefully rejected the proposal. In 
the light of the opposing views on the matter, the President of the Assembly referred the proposal back 
to the Committee for further consideration.  
 

The IPU President drew the attention of all delegates to the Assembly to the fact that, as 
parliamentarians and representatives of the people, they were called upon to examine and discuss all 
important matters, irrespective of how difficult or complex they were. He underscored once again that all 
discussions should be carried out in an atmosphere of understanding and mutual respect, in the service 
of the dignity of all human beings, and that hate speech was not to be tolerated under any 
circumstances. 
 
(e) Standing Committee on United Nations Affairs 
 

The Committee held its main sitting on 15 October 2017. It consisted of two interactive debates 
moderated by the President of the Committee, Mr. A. Avsan (Sweden). 
 

The first debate took stock of the relationship between the IPU and the United Nations over the past 
20 years and assessed the extent to which the original vision of a "parliamentary dimension" to the work 
of the United Nations had been realized. Among other things, it drew attention to a new resolution the 
UN General Assembly would debate and adopt in May 2018 on interaction between the United Nations, 
national parliaments and the IPU. The panel featured Amb. A. Filip, Director of External Relations (IPU), 
as main presenter, and Mr. D. Dawson (Canada), as discussant.  
 

The second debate focused on the question of the relevance of the UN General Assembly in today's 
system of international governance. The sense of the debate was that recent reforms to strengthen the 
UN General Assembly were moving in the right direction but still had a long way to go to make this body 
more effective as the pivot of the current multilateral system. The panel featured Amb. T. Christensen 
(Denmark), former Chief of Staff to two Presidents of the UN General Assembly, as main presenter, and 
Ms. M. Bartos (Hungary), as discussant. Eight interventions were made from the floor. 
 

The Committee adopted the recommendation of the Bureau to suspend two members under Rule 10.2, 
Ms. G. Ortiz González (Mexico) and Ms. A. Bimendina (Kazakhstan). The Committee elected 
Ms. A.D. Dagban-Zonvide (Togo) to the Bureau. 
 

The Bureau of the Committee on United Nations Affairs also met on 15 October. Members reviewed 
recent activities of the IPU at the United Nations or in cooperation with the United Nations and its 
various entities. The Bureau decided to dedicate the Committee session at the 138

th
 Assembly in March 

2018 to preparations for the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF). 
 

The Committee report (see page 45) was presented to the Assembly at its last sitting on 18 October by 
the Committee President, Mr. A. Avsan (Sweden).  
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(f) Debate on the emergency item 
 

Ending the grave human crisis, persecution and violent attacks on the Rohingya as a threat to 
international peace and security and ensuring their unconditional and safe return to their homeland in 
Myanmar (Item 7) 
 

The debate on the emergency item took place in the morning of Monday, 16 October 2017 with 
Ms. M. Lohela, Speaker of the Parliament of Finland, as the chair. Twelve speakers took the floor, 
namely from Bangladesh, Canada, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Malaysia, Morocco, 
Sudan, Turkey, Uganda, United Kingdom and Uzbekistan. 
 

Participants heard accounts of the alarming situation involving hundreds of thousands of Rohingya 
people who had fled to Bangladesh since August 2017, as well as the tens of thousands of Rohingya 
who remained internally displaced inside Myanmar without access to vital humanitarian aid.  
 

Many delegates strongly condemned the violence and called on the Government of Myanmar to protect 
human rights and grant humanitarian organizations access to the affected areas. Other delegates 
added their condemnation of the ethnic cleansing taking place in the Myanmar and expressed grave 
concern for the Rohingya people, many of whom had been left stateless and thereby deprived of their 
fundamental rights and access to basic services. Participants in the debate reiterated the urgent need 
for the international community to take swift action to alleviate the suffering of the Rohingya people. 
Many participants underscored the necessity to facilitate the safe return of the Rohingya refugees to 
their homeland and raise further international awareness on this matter. 
 

One delegate recalled that the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians had advocated 
strongly for the release of political prisoners in Myanmar for many years. She deplored the silence of the 
de facto leader of the country and urged her to speak up on the issue. Another parliamentarian called 
on parliaments to speak with one voice in order to stop the suffering of the Rohingya people. One 
delegate stressed the importance of dialogue, noting that 2017 was the Year of Dialogue with the 
People in Uzbekistan, and urged Member Parliaments to promote inter-faith and inter-ethnic dialogue. 
 

The Assembly then referred the emergency item to a drafting committee made up of representatives 
from Australia, Bangladesh, Benin, Canada, Iran (Islamic Republic of), Mexico, Morocco, Slovenia, 
Sudan and Venezuela (Bolivarian Republic of). 
 
(g) Adoption of the resolution on the emergency item 
 

In the afternoon of 17 October 2017, the plenary sitting of the Assembly adopted the resolution by 
consensus (see page 37). Following its adoption, the delegation of Myanmar rejected the entire 
resolution while the delegation of China expressed a reservation to parts of the resolution. 
 

6. Concluding sitting 
 

On the afternoon of 18 October 2017, the Assembly met for its concluding sitting. The Assembly 
President referred to the rich and very substantive General Debate that had been conducted over the 
previous days on the overall theme of Promoting cultural pluralism and peace through interfaith and 
inter-ethnic dialogue. The deliberations had been enriched by contributions from the former UN Special 
Rapporteur on minority issues, His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, and the Director 
General of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO). 
 

Mr. D. McGuinty (Canada) provided an overview of the outcome of the General Debate, the 
St. Petersburg Declaration, which captured the key messages and identified concrete avenues for 
parliamentary action to enhance and promote inter-ethnic and interfaith dialogue. They included 
measures to strengthen normative processes and legal frameworks, ensure that parliaments were more 
representative and effective institutions, prevent human rights violations relating to culture and religion, 
promote social dialogue for multicultural and inclusive societies, strengthen civic education and improve 
interpersonal skills, and promote international cooperation. He underscored the commitment that 
parliaments were undertaking to implement those recommendations and to monitor the implementation 
of the St. Petersburg Declaration. 
 

The IPU Secretary General paid tribute to the extraordinary service of the outgoing IPU President, 
Mr. Saber Chowdhury. The President’s wisdom, dedication and tireless energy had generated great 
respect and visibility for the IPU and, as noted in the countless interventions during the Assembly; he 
would be sorely missed by one and all. On behalf of the IPU, its Member Parliaments and the 
Secretariat, he conferred upon Mr. Chowdhury the title of IPU Honorary President, and expressed the 
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conviction that Mr. Chowdhury would continue to be actively involved in the work of the Organization. A 
publication In His Words had also been prepared and circulated to all Members, capturing the most 
memorable thoughts and statements expressed by the IPU President during his term in office. The 
Secretary General also handed over a gavel to the outgoing President as a symbol of his leadership 
during his three-year term. 
 

The IPU President thanked the Secretary General and all the IPU Members for their good wishes and 
kind words of appreciation. It had been an honour for him to serve as the President of the world 
organization of national parliaments and he was now ready to pass on the baton for the new President 
to continue the good work that had been carried out. The achievements of the past years had been 
made possible by the partnership and trust between the President, the IPU Secretariat, and the Member 
Parliaments. Such efforts had enabled the IPU membership to increase substantially, parliamentary 
diplomacy to play a greater role in the service of peace and democracy, and important new initiatives to 
be undertaken in areas such as youth participation, sustainable development and climate change 
(including the organization of the first green IPU Assembly), the abolition of nuclear weapons, counter-
terrorism and combating violent extremism. The President underscored the fact that diversity was the 
strength of the IPU, as well as the "togetherness" that had allowed Members to bridge political divides 
and practice what the IPU preached. He had great confidence in the potential and future of the IPU, and 
wished to thank all Member Parliaments and the IPU Secretariat for their confidence and support.   
 

The representatives of the geopolitical groups welcomed the substantive outcomes of the Assembly, as 
well as the warm hospitality and excellent organization provided by the Russian Federation as host. 
Ms. R. Kadaga (Uganda) on behalf of the African Group, Mr. A. Omari (Morocco) on behalf of the Arab 
Group, Ms. A. Anggraini (Indonesia) on behalf of the Asia-Pacific Group, Mr. C. Lloret (Ecuador) on 
behalf of the Group of Latin American and the Caribbean , Mr. D. Pacheco (Portugal) on behalf of the 
Twelve Plus Group, and Ms. K. Atshemyan (Armenia) on behalf of the Eurasia Group, all offered warm 
words of appreciation and congratulations for a highly successful IPU Assembly. 
 

In her concluding remarks, Ms. V. Matvienko, President of the Assembly and Chairperson of the Council 
of the Federation, Federal Assembly of the Russian Federation, provided an overview of what had 
undoubtedly been a very successful and substantive IPU Assembly. She expressed her appreciation for 
the active engagement of so many national parliaments and called upon delegates to actively follow-up 
on the decisions and resolutions they had jointly adopted. She thanked the IPU Secretariat, the support 
staff and the many volunteers for their hard work and support. The St. Petersburg Assembly would 
certainly go down as a glowing chapter in IPU’s long and impressive history. Looking forward to the 
parliamentary dialogue and cooperation ahead, she declared the 137

th
 IPU Assembly closed.   

 
 
 

201
st

 session of the Governing Council 
 

1. Election of the IPU President 
 

At its sitting on 18 October, following one round of voting by secret ballot, the Governing Council elected 
Ms. Gabriela Cuevas Barron (Mexico) as its President for a three-year term ending in October 2020. 
 

2. Membership of the IPU  
 

At its sitting on 15 October, the Governing Council approved the requests for affiliation from the 
Parliaments of Turkmenistan, Uzbekistan and Vanuatu, with the membership rights of Vanuatu taking 
effect from 1 January 2018. At its sitting on 18 October, it also granted approval for the requests for 
affiliation received from the Parliaments of the Marshall Islands and Saint Lucia on the understanding 
that their membership rights would enter into force as of 1 January 2018. The overall membership of the 
IPU was thus raised to 178 national parliaments. The Council also approved the request for Associate 
Member status from the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC). 
 

The Council was apprised of the situation of certain parliaments and endorsed relevant 
recommendations formulated by the Executive Committee with regard to each of them. It also approved 
the proposal to establish a High-Level Panel on Parliamentary Diplomacy and entrusted the Secretariat 
with finalizing its working modalities, including its composition and terms of reference, for further 
consideration by the Executive Committee at the next session. 
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The Council endorsed the recommendation of the Executive Committee to pursue a new approach to 
the annual reporting exercise by IPU Members whereby a number of parliaments from each geopolitical 
group would be selected on a rotational basis to share their experience. It also requested the Secretary 
General to review modalities for retaining the membership of defaulting Members experiencing financial 
hardship, political turmoil, natural disasters or other extenuating circumstances on a case-by-case 
basis. The Secretary General would present detailed proposals at the next session of the Council. 
 

3. Financial situation of the IPU 
 

The Governing Council received a report on the financial situation of the IPU as at 31 July 2017 and an 
updated list of unpaid contributions. As at 13 October 2017, one Member (Yemen) had arrears of two 
full years and was subject to voting sanctions. Two Members (the Gambia and Honduras) were subject 
to suspension due to arrears of three or more years. The Executive Committee did not recommend the 
suspension of those two Members, as efforts were underway to collect the arrears due and retain their 
membership. The Council endorsed that recommendation and urged the geopolitical groups to 
encourage their members to pay up their contributions in a timely manner so as to avoid the regrettable 
situation of arrears. 
 

The Council took note that the income and expenditure of the IPU were close to target for the first half of 
the year and were projected to remain within overall budget until the end of the year.  
 

4. Draft programme and budget for 2018 
 

The Council received the consolidated budget proposal for 2018. Reporting on behalf of the Executive 
Committee, the Chairperson of the Sub-Committee on Finance, Mr. R. del Picchia (France), observed 
that the proposed budget accurately reflected the IPU Strategy in financial terms. He explained that the 
budget proposal had been prepared under the supervision of the Sub-Committee on Finance and 
according to the highest standards of transparency. He highlighted that following several years of 
decrease in Members’ assessed contributions from 2012 to 2016, the proposed budget introduced an 
increase of 2 per cent in contributions to respond to some increases in regular costs. He underlined that 
the budget was balanced and did not require any recourse to the reserves of the Working Capital Fund. 
However, in order to balance the budget, it had been necessary to make savings by holding both 
Assemblies in Geneva during 2018. At the same time, the IPU’s full range of activities would be 
maintained.  
 

The Chair of the Sub-Committee on Finance thanked the UK Parliament for its generous donation to the 
Parliamentary Solidarity Fund, which had allowed a member of the Parliament of Vanuatu to attend the 
137

th
 Assembly. He also explained that future increases in the budget would be difficult to achieve as 

contributions should remain stable during the two future budget exercises. The Secretary General noted 
that the next World Conference of Speakers of Parliament was due to take place in 2020 and that 
additional funds would be required for the Conference and its preparations in 2019. 
 

The Secretary General informed the Council of the efforts to mobilize voluntary funds from external 
sources. Several long-term funding agreements were soon to be up for renewal. Voluntary funds were 
important in contributing to the costs of supporting IPU programmes.  
 

The Governing Council approved the 2018 budget of CHF 15,871,200. The approved budget and scale 
of contributions for 2018 are presented on pages 51 and 52.  
 

5. Cooperation with the United Nations system 
 

The Council took note of the checklist of activities conducted in cooperation with the United Nations 
since the previous Assembly held in April 2017 in Dhaka (see complete list on page 56). It approved the 
establishment of a High-Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism and 
entrusted its members with finalizing its working modalities. The IPU President, in consultation with the 
Secretary General, would strive to ensure gender and geopolitical balance in its composition. 
 

The IPU President and Secretary General launched the Second Global Parliamentary Report, a joint 
IPU-UNDP flagship publication, in the Governing Council on 18 October. The Report focuses on 
parliamentary oversight and parliament’s power to hold the government to account. 
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6. Implementation of the IPU Strategy for 2017-2021  
 

The Council took note of a report on recent activities aimed at implementing the Strategy and endorsed 
the proposed modalities for enhancing youth participation at IPU Assemblies, which would be translated 
into concrete amendments to the IPU Statutes and Rules and presented at the next Assembly. 
 

7. Recent specialized meetings 
 

The Governing Council took note of the results of the Regional Seminar for Young Parliamentarians for 
the Asia-Pacific region ( http://archive.ipu.org/splz-e/colombo17.htm); the Regional Seminar for the 
Asia-Pacific region on the SDGs (http://archive.ipu.org/splz-e/HoChiMinh17.htm); the Parliamentary 
Meeting at the 70

th
 World Health Assembly (http://archive.ipu.org/splz-e/wha17.htm); the Regional 

Conference on violence against women and girls for Central and Eastern Europe 
(http://archive.ipu.org/splz-e/Bucharest17.htm); the Regional Seminar on Promoting child nutrition in 
Western and Central Africa (http://archive.ipu.org/splz-e/Ouagadougou17.htm); the Second Roundtable 
on Water (http://archive.ipu.org/splz-e/water17.htm); the Parliamentary Meeting at the UN High-Level 
Political Forum on Sustainable Development (http://archive.ipu.org/splz-e/summary.pdf); the Second 
Interregional Seminar on parliamentary capacity-building and the further implementation of the SDGs 
(http://archive.ipu.org/splz-e/beijing17.htm); and the Regional Conference  of Young Parliamentarians 
for Africa (http://archive.ipu.org/splz-e/abuja17.htm).           
 

8. Activities of committees and other bodies 
 

At its sitting on 18 October, the Governing Council took note of the reports on the activities of the Forum 
of Women Parliamentarians (see page 16); the Committee on Middle East Questions (see page 17); the 
Group of Facilitators for Cyprus (see page 18); the Committee to Promote Respect for International 
Humanitarian Law (see page 18); the Advisory Group on Health (see page 19); and the Forum of Young 
Parliamentarians of the IPU (see page 19).   
 

The Council also heard the report of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians and 
approved 15 decisions submitted by the latter (see pages 67 to 118), noting the reservations expressed 
by the delegations of Cambodia, Israel and an MP from the ruling party in Venezuela. 
 

9. Future inter-parliamentary meetings 
 

The Council granted provisional approval to hold the 140
th
 Assembly in Buenos Aires in April 2019 

pending the provision of visa guarantees for all participants by the Argentinian authorities. 
 

10. Elections to the Executive Committee 
 

At its sitting on 18 October, the Governing Council elected the following four members: Mr. D. McGuinty 
(Canada) and Ms. M. Kiener-Nellen (Switzerland) to serve a four-year term ending in October 2021 and 
Mr. K.M. Lusaka (Kenya) to complete the term of his predecessor and Ms. H. Haukeland Liadal 
(Norway) to complete the term of her predecessor, both ending in October 2019.   
 
 
 

276
th

 session of the Executive Committee 

 

1. Proceedings and decisions 
 

The Executive Committee held its 276
th
 session in St. Petersburg on 12, 13 and 17 October 2017. The 

President of the IPU chaired the meetings. The following members took part in the session: 
Ms. F. Benbadis (Algeria); Ms. M.I. Valente (Angola); Mr. A. Lins (Brazil); Ms. Y. Ferrer Gómez (Cuba); 
Mr. A. Abdel Aal (Egypt); Mr. R. del Picchia (France); Mr. K. Jalali [Iran (Islamic Republic of)]; 
Mr. S. Sonoda (Japan), replacing Mr. S. Suzuki on 17 October; Ms. M. Mensah-Williams (Namibia) in 
her capacity as President of the Forum of Women Parliamentarians on 12 and 13 October; 
Ms. A. Habibou (Niger); Ms. H. Haukeland Liadal replacing Ms. G. Eldegard (Norway), who is no longer 
a member of parliament; Mr. K. Kosachev (Russian Federation); Ms. M. Osuro (Uganda), in her 
capacity as President of the Forum of Young Parliamentarians; Mr. I. Liddell-Grainger (United Kingdom) 
and Mr. Vu Hai-Ha replacing Mr. N. Van Giau (Viet Nam).  
 

http://archive.ipu.org/splz-e/colombo17.htm
http://archive.ipu.org/splz-e/HoChiMinh17.htm
http://archive.ipu.org/splz-e/wha17.htm
http://archive.ipu.org/splz-e/Bucharest17.htm
http://archive.ipu.org/splz-e/Ouagadougou17.htm
http://archive.ipu.org/splz-e/water17.htm
http://archive.ipu.org/splz-e/summary.pdf
http://archive.ipu.org/splz-e/beijing17.htm
http://archive.ipu.org/splz-e/abuja17.htm
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The Executive Committee heard the report of the IPU President on his activities since the previous 
Assembly and the interim report of the Secretary General. It examined the situation of certain 
parliaments, and made specific recommendations to the Governing Council on the parliaments of 
Burundi, Cambodia, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, the Gambia, Guinea-Bissau, Libya, 
Maldives, Philippines, South Sudan, Syrian Arab Republic, Thailand, Turkey, Venezuela (Bolivarian 
Republic of) and Yemen. Noting the worrying situation in many of these parliaments, the Committee 
endorsed the principle of establishing a High-Level Panel on Parliamentary Diplomacy composed 
primarily of illustrious former parliamentarians and IPU Presidents.  
 

It examined requests for affiliation from the Parliaments of Turkmenistan and Uzbekistan and 
recommended that the Governing Council grant them. The Executive Committee recommended that the 
requests for affiliation submitted by Vanuatu, the Marshall Islands and Saint Lucia be granted by the 
Governing Council on the understanding that the membership would take effect as of 1 January 2018. It 
recommended that the decision to suspend the Parliaments of the Gambia and Honduras be deferred 
pending the outcome of the discussion on the retention of membership in exceptional cases.  It also 
recommended that the Council approve a request for Associate Member status from the Parliamentary 
Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC).  
 

The Executive Committee heard a report on the annual reporting exercise by Members and 
recommended that the Governing Council endorse the new approach that had been taken whereby 
certain parliaments from each geopolitical group would be identified on a rotational basis to share their 
best practices of follow-up on IPU decisions and resolutions. 
 

In a bid to achieve universal membership, the Executive Committee endorsed a proposal on the 
retention of membership in the case of parliaments experiencing financial hardship, political turmoil, 
natural disasters or other extenuating circumstances whereby the rights of the defaulting Member would 
be suspended rather than the actual membership.   
 

In addition, the Executive Committee heard the report of the Sub-Committee on Finance, which 
recommended that the Executive Committee approve the draft programme and budget for 2018. 
 

In connection with the implementation of the IPU Strategy for 2017-2021, the Executive Committee 
endorsed a number of proposals to boost youth participation in the IPU. It recommended that the 
Governing Council entrust the Secretariat with formulating amendments to the relevant provisions of the 
IPU Statutes and Rules.  
 

The Executive Committee examined the composition, mandate and terms of reference of the proposed 
High-Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism. It entrusted the Group with 
fine-tuning its working modalities and recommended that the IPU President and Secretary General carry 
out further consultations with a view to ensuring that its composition was more geopolitically and gender 
balanced.  
 

The Executive Committee examined a proposed amendment to the Rules and Practices of the 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians aimed at lowering its quorum. It recommended 
that the Committee identify alternative ways of overcoming the hurdle of absenteeism, which impeded 
the Committee’s work. 
 

The Executive Committee also examined the report of the on-site mission that had been conducted to 
Buenos Aires in June 2017 in view of Argentina hosting the 140

th
 Assembly in April 2019. It 

recommended that the Council grant provisional approval for Argentina to host that Assembly pending 
the provision of visa guarantees from the Argentinian authorities for all participants. It also heard an 
update on the archives and agreed to make a provision in the budget for the digitalization phase of the 
archives project.  
 

The Executive Committee endorsed the Outcome Document of the General Debate and the Presidential 
Statement on the state of democracy in the world today. 
 

It also endorsed the Carbon Footprint Report for the Dhaka Assembly. Once the necessary measures 
were taken locally to offset the Assembly carbon footprint, primarily through the distribution of improved 
cooking stoves, the Dhaka Assembly could be considered as being "green". Efforts would be made to 
continue that good practice in the context of future IPU Assemblies and events.  
 

The Executive Committee elected Mr. K. Kosachev (Russian Federation) as its Vice-President.  
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2. Sub-Committee on Finance 
 

The Sub-Committee on Finance met on 11 October 2017 to prepare and facilitate the Committee’s 
consideration of the financial situation of the IPU, the draft programme and budget for 2018, the 
situation of voluntary funding and an update on the Parliamentary Solidarity Fund. The Sub-Committee 
advised the Executive Committee to recommend the 2018 budget to the Governing Council, having 
been closely involved in overseeing its preparation throughout the year.  
 

It informed the Executive Committee that due to time constraints, it had had to authorize the use of the 
Parliamentary Solidarity Fund to facilitate the participation of the Parliament of Vanuatu at the 
137

th
 Assembly, at which its application for membership of the IPU was to be examined. It was now 

requesting that the Executive Committee endorse that decision, which it did. The Executive Committee 
urged the geopolitical groups to encourage their members to pay up their contributions. 
 

The term of Mr. K. Kosachev (Russian Federation) was renewed for a further two years. The 
Sub-Committee noted the resignation of Mr. S. Suzuki (Japan) and decided to nominate Mr. Nguyen 
Van Giau (Viet Nam) to represent the Asia-Pacific Group. 
 

3. Working Group on Syria 
 

The Working Group on Syria reported to the Executive Committee on its activities since its 
establishment at the previous session in Dhaka. The Executive Committee endorsed the Group’s report, 
terms of reference and plan of action. The Group proposed to hold bilateral meetings with the 
delegations of certain parliaments present at the 137

th
 Assembly to inform them of its work and gain 

their support. The Group elected Mr. K. Kosachev (Russian Federation) as its President and Mr. R. del 
Picchia (France) and Ms. M. Mensah-Williams (Namibia) as its Vice-Presidents. 
 
 

Forum and Bureau of Women Parliamentarians 
 
The 26

th
 session of the Forum of Women Parliamentarians took place on 14 October 2017. It brought 

together 114 delegates from 74 countries and representatives of various international organizations. 
The Second Vice-President of the Bureau of Women Parliamentarians, Ms. N. Al Kharoosi (Oman), 
opened the session. Ms. G. Karelova, MP and Vice-Chairperson of the Council of the Federation 
(Russian Federation), was elected Chair of the 26

th
 session of the Forum. The President of the 

Inter-Parliamentary Union, Mr. S. Chowdhury, and the Chairperson of the Council of the Federation, 
Ms. V. Matvienko, welcomed the participants.  
 

Ms. W.A. Khan (Bangladesh) gave a brief overview of the work of the 39
th
 session of the Bureau that 

had been held in Dhaka in April 2017 and of the 40
th
 session held that morning in St. Petersburg.  

 

As a contribution to the Assembly, the participants examined, from the point of view of gender parity, the 
draft resolution entitled Sharing our diversity: The 20

th
 anniversary of the Universal Declaration on 

Democracy (Standing Committee on Democracy and Human Rights). Two groups were set up, each to 
address one aspect of the resolution. Ms. L. Gumerova (Russian Federation) and Ms. W.A. Khan 
(Bangladesh) were appointed chairs, while Ms. S. Sirivejchapun (Thailand) and Ms. H. Alhelaissi (Saudi 
Arabia) were appointed rapporteurs.  
 

The two groups agreed that education, gender equality and gender parity in access to Internet and new 
technologies were fundamental to strengthening democracy. They stressed the need to design school 
curricula that would contribute to gender equality. They also endorsed the inclusion of gender equality in 
the new information and communication technologies (ICTs), an increase in the number of women in 
science and technology as well as online training, e-commerce and e-business platforms for women in 
cities and in rural areas. They recommended that parliaments establish partnerships with enterprises in 
the technology sector and legislate to prevent and eliminate all forms of online hate speech, 
harassment, intimidation and violence, in particular against women and girls.  
 

Following discussions, the Forum made proposals to amend the draft resolution of the Standing 
Committee on Democracy and Human Rights. The Committee subsequently included all the 
amendments in its draft resolution.  
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Panel discussion: Marking the fifth anniversary of the Plan of Action for Gender-sensitive 
Parliaments 
 

Participants shared their experiences on measures taken by their parliaments to implement the Plan of 
Action for Gender-Sensitive Parliaments. The exchange, moderated by Mr. S. Spengemann (Canada), 
began with contributions by Ms. M. Espinales, First Deputy Speaker of the National Assembly of 
Nicaragua and Ms. J. Luveni, Speaker of the Parliament of Fiji. 
  

Numerous examples of gender-sensitive reforms were discussed, including affirmative measures to 
increase the number of women and their access to decision-making roles in parliament; the design of 
tools to mainstream gender in legislation, budget oversight and government actions; the establishment 
and strengthening of parliamentary committees and forums on gender issues; the adoption of measures 
to combat sexual harassment in parliament; the setting up or improvement where they exist of childcare 
facilities in parliaments, and better coordination of parliamentary work with school holidays.  
 
 

 

Subsidiary bodies of the Governing Council 
 

1. Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
 

Mr. B. Fabritius (Germany), Vice-President, Mr. F. Pinedo (Argentina), Mr. A. Alaradi (Bahrain), 
Mr. A.B.M.F.K. Chowdhury (Bangladesh), Mr. B. Mbuku Laka (Democratic Republic of the Congo), 
Ms. D. Solórzano (Venezuela [Bolivarian Republic of]), Ms. B. Jonsdóttir (Iceland), and Ms. L. Dumont 
(France) took part in the Committee’s 154

th
 session, which was held from 13 to 17 October 2017. 

Ms. F. Koofi (Afghanistan), the Committee President, was unable to attend. 
 

During the session, the Committee held eight hearings with delegations and complainants to strengthen 
its understanding of the cases before it and convey its concerns. At the session, the Committee had on 
its agenda 34 cases concerning the situation of 214 members of parliament in 11 countries. Of the 
cases examined, 30 per cent were from Asia; 30 per cent from the Americas; 27 per cent from Europe; 
12 per cent from the Middle East and North Africa region and 1 per cent from Africa. Some 23 per cent 
of the cases concerned women members of parliament and 85 per cent of the cases concerned 
opposition members.   
 

The Committee submitted 15 decisions to the Governing Council for adoption concerning the following 
countries: Cambodia, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Maldives, Mongolia, Palestine, 
Philippines, Russian Federation, Sri Lanka, Turkey and Venezuela (Bolivarian Republic of). 
 

2. Committee on Middle East Questions 
 

The Committee held two sittings, on 14 and 16 October 2017. The Committee’s President, 
Ms. D. Pascal Allende (Chile), Mr. A.N.M. Al Ahmad (Palestine), Ms. R.A. Elwani (Egypt), Mr. F. Müri 
(Switzerland), Mr. M. Tašner Vatovec (Slovenia) and Mr. G. Farina (Italy) attended both of the sessions. 
Mr. M. Al Mehrzi (United Arab Emirates) attended the sitting on 14 October. Mr. N. Shai (Israel) and 
Mr. R. Munawar (Indonesia) attended the sitting on 16 October.  
 

The Committee examined the current situation in the Middle East, and in that context, expressed its 
commitment to the ongoing work of the IPU. The Committee held hearings with both factions of the 
Yemeni Parliament and was pleased that both had voiced a commitment to cooperate in order to 
address the humanitarian crisis in the country. Following a briefing from members of the Working Group 
on Syria, the Committee noted its satisfaction with the collaborative approach of the Group.  
 

In accordance with the recommendations of the Second Roundtable on Water, which had taken place 
earlier in 2017, the Committee recommended the establishment of the first "Science for Peace" school 
in collaboration with the European Organization for Nuclear Research (CERN). The members also 
committed to using that initiative as a starting point to launch a parliamentary network on water, which 
aimed to share parliamentary experiences and gather experts in water management together. The 
Committee was unanimous in its agreement to implement the initiative.  
 

The Committee postponed the election of a new President until its next session in 2018.  
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3. Group of Facilitators for Cyprus 
 

The Group of Facilitators for Cyprus met on 14 October 2017. The meeting was attended by two 
Facilitators, Mr. P. Van Den Driessche (Belgium) and Mr. J. De Matos Rosa (Portugal), four members of 
the House of Representatives of the Republic of Cyprus and four representatives of the Turkish-Cypriot 
political parties. 
 

The parties appreciated the opportunity to engage in continued dialogue and expressed resolute 
support for a solution that would benefit all Cypriots, in particular the next generation. They expressed 
the wish for the negotiations under the auspices of the United Nations to find a peaceful solution for the 
unification of Cyprus based on a bizonal, bicommunal federation and political equality, in accordance 
with the relevant United Nations resolutions and the values and principles of the European Union.  
 

4. Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
 

The Committee met on Monday, 16 October 2017. Representatives of the ICRC and the Office of the 
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) also took part. It re-elected Ms. N. Ali Assegaf 
(Indonesia) as its chair for a one year mandate. 
 

The Committee heard a presentation on the overall situation of refugees worldwide. There are more 
than 65.5 million forcibly displaced persons in the world (22.5 million refugees and 10 million stateless 
persons).  
 

The Committee discussed the situation of the Rohingya in Myanmar and the Rohingya refugees and 
noted that the total number of Rohingya refugees in Bangladesh was close to 800,000. It also noted the 
important efforts made by Bangladesh, the host country, and heard a report from the ICRC on 
humanitarian assistance provided in Rakhine state. 
 

The Committee condemned the violence and the reported violations of human rights in Rakhine state. It 
pressed the Government of Myanmar to end the military operations, to ensure protection of all civilians 
and restore peace and stability. It stressed the importance of broadening humanitarian access to the 
populations concerned and called on the international community to provide financial support assistance 
to the Rohingya refugees and the Bangladesh host populations. 
 

In view of its mandate, the Committee and its members undertook to monitor the implementation of the 
resolution on the emergency item on Ending the grave human crisis, persecution and violent attacks on 
the Rohingya as a threat to international peace and security and ensuring their unconditional and safe 
return to their homeland in Myanmar. It furthermore asked to meet at its next session with UN agencies 
and other international organizations monitoring the crisis in Myanmar. It invited the Myanmar 
Parliament to meet with the Committee at the 138

th
 Assembly to brief it more on the situation, the 

actions taken and discuss what could be done by the national authorities and the parliament, and the 
parliamentary community.  
 

The Committee was also informed of the New York Declaration for Refugees and Migrants. It was 
important for the IPU to follow the process and facilitate parliamentary involvement in the design and 
implementation of the Global Compact on Refugees, due for 2018. 
 

With regard to statelessness, the Committee recalled that the IPU had called on its Members to support 
the UNHCR #IBelong campaign and the Global Plan of Action to end Statelessness, launched in 2014. 
Their aim was to end statelessness in 10 years. This was ambitious and required strong political will and 
action. The Committee urged parliaments and their members to continue to raise awareness in their 
parliaments on this important issue and to take action where relevant. 
 

The Committee discussed follow-up to the joint ICRC-IPU publication International Humanitarian Law: 
Handbook for Parliamentarians No. 25 (2016). It encouraged parliaments and members to generate 
interest for the IHL Handbook within Parliament through a specifically-designed event (possibly in 
partnership with the ICRC). It also looked forward to discussing at its next session a more 
comprehensive workplan of cooperation with the ICRC.   
 

The Committee discussed follow-up to the emergency item resolution on Urgent international action to 
save millions of people from famine and drought in parts of Africa and Yemen that had been adopted in 
Dhaka (136

th
 IPU Assembly). It recalled that the IPU President and the Secretary General had sent a 

follow-up letter to all IPU Members urging them to take action and report back on what was done to 
implement the resolution. Only three responses had been received. The Committee called on Members 
to recommit to following up on the resolution that, unfortunately, still remains relevant today, and to 
report back to the IPU on measures taken. 
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5. Advisory Group on Health 
 

Field visit 
 

On 16 October 2017, members of the IPU Advisory Group on Health participated in a field visit to the 
St. Petersburg AIDS Centre and held meetings with NGO and international organization 
representatives, members of parliament, and officials from the local authorities of St. Petersburg. 
 

UNAIDS and WHO representatives briefed members of the Advisory Group on the HIV epidemic in the 
Russian Federation. Members learned that, while the country had experienced a significant surge in the 
number of new HIV diagnoses since 2011, the figures for the St. Petersburg area had remained fairly 
constant owing to the introduction of inclusive HIV prevention programmes.  
 

At the St. Petersburg AIDS Centre, members of the Advisory Group spoke directly with four patients 
who shared their experiences of living with the virus. They also met with managers and staff to discuss 
the types of treatment and support that patients received. The members learned that the Centre had 
established anonymous HIV testing and offered regular information sessions to patients so that they 
could understand more about the disease and were able to counter the stigma and discrimination they 
faced in society. The Centre also organized peer-to-peer support sessions and worked in partnership 
with local NGOs in an effort to provide HIV testing to the most marginalized groups of society. In 
addition, a dedicated department provided treatment to some 364 children living with HIV.  
 

A working lunch was arranged between the members of the Group and representatives of three NGOs, 
namely Humanitarian Action, E.V.A. Network and the International Treatment Preparedness Coalition 
(ITPC). Members also met with three members of the St. Petersburg authorities at Smolny to discuss 
the approach taken to AIDS treatment in the region. 
 
Advisory Group Meeting 
 

The Advisory Group on Health met on 17 October; three out of nine members were present. 
Representatives of the World Health Organization (WHO), the Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS (UNAIDS) and the Global Fund to Fight AIDS, Malaria and Tuberculosis also attended.  
 

The Advisory Group discussed the findings and recommendations of the field visit to the St. Petersburg 
AIDS Center on 16 October. The Group was impressed by the wide range of quality services, including 
treatment and support, which patients received. The Group called for continued involvement of different 
stakeholders, including NGOs and local government representatives, in the HIV response in the city and 
encouraged increased attention to the invaluable work undertaken at community level to reach those 
most in need of HIV testing and treatment. Lastly, the Group recommended that the response in the City 
of St. Petersburg be used as a model for other regions and provinces in the Russian Federation. 
 

The Advisory Group also discussed recent progress, as well as future areas of engagement and 
strategic priorities and opportunities. The Group reaffirmed its vision for health, namely that no one 
should be left behind and that everyone everywhere should have access to quality services without fear 
of harm or discrimination. The Group was also briefed on the 2017 Independent Accountability Panel’s 
report entitled Transformative accountability for adolescents: Accountability for the health and human 
rights of women, children and adolescents in the 2030 Agenda. 
 

The Group elected its new President, Mr. H. Millat (Bangladesh), and Vice-President, Ms. P. Bayr 
(Austria). 
 

6. Forum of Young Parliamentarians of the IPU 
 

The Forum of Young Parliamentarians met on 15 October 2017. A total of 60 young parliamentarians 
attended, 36 per cent of whom were women. The meeting was chaired by Ms. M. Osuru (Uganda), the 
President of the Board of the Forum. She was replaced for part of the meeting by Ms. R.B. Itamari 
Choque (Plurinational State of Bolivia), the youngest member of the Board of the Forum present at the 
137

th
 Assembly.  

 

Participants took stock of the recent progress achieved and the challenges encountered in their 
respective countries concerning youth participation. Several young MPs urged the IPU to promote not 
only the access of young people to elective positions but also to support young MPs in office by 
providing capacity-building training at the national level. 
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They welcomed the endorsement by the Executive Committee of the Forum’s proposal for all 
delegations to IPU Assemblies to include at least one young female or male member under 45 years of 
age by 2020.    
 

The Forum also welcomed the inclusion of their recommendations on youth participation in the draft 
resolution Sharing our diversity: The 20

th
 anniversary of the Universal Declaration on Democracy. It also 

discussed future youth-related activities and noted, in particular, the IPU’s Fourth Global Conference of 
Young Parliamentarians to be held in Ottawa, Canada, on 17 and 18 November 2017. 
 

The Forum nominated Mr. P. Kalobo (Zambia) to submit to the co-Rapporteurs of the draft resolution 
Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development a written youth-related 
contribution on behalf of the Forum and Ms. S. Haskel (Israel) to provide the co-Rapporteurs of the draft 
resolution Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on renewable energy with 
a similar report on behalf of the Forum. 
 

The participants were informed of the 19
th
 World Festival of Youth and Students, to be held in Sochi, 

Russian Federation.  
 

The Board of the Forum of Young Parliamentarians also met on 15 October 2017 and agreed to further 
the IPU’s efforts to identify an international target for youth participation in parliament by commissioning 
research into youth quotas, the findings of which would be part of the next IPU report on youth 
participation in national parliaments, to be published in 2018.  
 
 

Other events 
 

1. Joint Meeting of the Chairpersons of the Geopolitical Groups and Presidents of the 
Standing Committees 

 

In the morning of 14 October, the IPU President and Secretary General met with the Chairpersons of 
the Geopolitical Groups and the Presidents of the Standing Committees to discuss the situation of 
certain parliaments, the implementation of the reform of the Standing Committees, and the reporting by 
Member Parliaments on follow-up to IPU resolutions and decisions. 
 

The IPU President briefed the Chairpersons of the Groups on discussions in the Executive Committee 
on some of the country-specific situations where parliaments were under attack or experiencing 
particular difficulties. Those included the situation in Cambodia, Maldives, Syria, Venezuela (Bolivarian 
Republic of) and Yemen. The Chairs shared their perspectives on those specific situations, and 
expressed their commitment to continue to monitor carefully developments and play their unique role in 
terms of outreach and political dialogue. 
 

The IPU President referred to the imminent election of the new IPU President, underscoring the fact that 
the membership had before it two excellent candidates and that he was delighted that the next 
President was certain to be a woman, reinforcing the IPU’s commitment to gender equality. The 
Secretary of the Assembly referred to the elections that were expected to take place at the 138

th
 IPU 

Assembly in Geneva in March 2018 for the new Presidents and Vice-Presidents of the Standing 
Committees. An overview of leadership assignments over the past 15 years was provided, and the 
Geopolitical Groups were encouraged to commence consultations with a view to identifying qualified 
candidates for the forthcoming elections, while observing the principle of rotation.    
 

The Secretary of the Assembly presented the situation of reporting by the IPU Members on action taken 
in follow-up to IPU resolutions, Assemblies and other initiatives. In keeping with the decision taken at 
their previous meeting in Dhaka, the Geopolitical Groups had each designated a number of Members 
from their respective groups to engage in the annual reporting exercise. Several other Member 
Parliaments had responded on a voluntary basis to the IPU survey. In light of the relatively high 
response rate, the Executive Committee had recommended that such a positive experience should be 
pursued.  
 

Members would henceforth be required to submit periodic reports (every four years, on average), and 
the selection of the Members concerned would be determined by rotation (in alphabetical order), so as 
to ensure predictability and better planning. The Geopolitical Groups and the Executive Committee 
would monitor the submission of reports and would ensure that the IPU Members met their reporting 
obligations. The new system would be in place and be applicable to all Members as of 2018. If 
successful, the new reporting modality would be reflected in the IPU Statutes and Rules. 
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The Secretary General briefed participants on the new edition of the Global Parliamentary Report, and 
on the IPU campaign in support of democracy. It was suggested that, in future, such major reports and 
publications be presented in depth as part of the agenda of the individual Geopolitical Groups. 
 

The Presidents of the Standing Committees referred to their programme of work at the current 
Assembly and beyond. They underscored the importance of follow-up and implementation of IPU 
resolutions and other decisions. The President of the Standing Committee on Peace and International 
Security shared the practice of the Committee in reviewing implementation on a regular basis – that was 
the case, for example, at the current Assembly, where the Committee would examine implementation of 
the 2015 IPU resolution on cyber-warfare. She also underscored the need for the Committee Presidents 
to be more involved in relevant UN processes and regional activities. The new practice of joint sessions 
– such as the joint session of the Standing Committee on Peace and International Security and the 
Standing Committee on United Nations Affairs on the new United Nations Nuclear Weapons Ban Treaty 
– also provided a good business model which enhanced synergy and coordination, and which could be 
reverted to on a more regular basis. 
 

The Chairpersons of the Geopolitical Groups and the Presidents of the Standing Committees expressed 
their deep appreciation and gratitude to the outgoing IPU President for his leadership and extraordinary 
service. Mr. Saber Chowdhury had done much to bring the IPU forward as an organization and enhance 
its international standing. In just a few short years, the IPU had become a greener, more dynamic and 
tech-savvy organization, with a growing membership and budget and a high level of transparency and 
accountability. That had been a team effort, and they all very much looked forward to his continued 
engagement in the work of the IPU.   
 

2. Open session of the Committee to Promote International Humanitarian Law 
 Forty years since the adoption of the Additional Protocols to the Geneva 

Conventions: How does the law still protect in contemporary war? 
 

Forty years previously, States had adopted two Additional Protocols to the 1949 Geneva Conventions, 
and in doing so, had reaffirmed the basic principles of international humanitarian law and codified 
crucial principles and rules.  
 

The Additional Protocols strengthened the protection of victims of international (Protocol I) and non-
international (Protocol II) armed conflicts and placed limits on the way wars must be fought. Today, the 
Additional Protocols were among the most broadly ratified instruments in the world. Together with the 
Geneva Conventions of 1949, the Protocols formed the foundations of international humanitarian law 
and are the cornerstone for the protection and respect of human dignity in armed conflicts.  
 

To celebrate the 40
th
 anniversary of the Additional Protocols to the Geneva Conventions a special 

debate took place on the theme How does the law still protect in contemporary war?  The panel was 
composed of Senator J.M. Corzo, Colombia, Ms. M. Green, MP, Sweden, Mr. B. Charlier, Legal 
Adviser, ICRC and Ms. M. Lequin Coutin, Head of Eurasia Region, Geneva Call.  
 

The panel emphasized that international humanitarian law remained a critical tool and the necessary 
legal framework to protect human life and dignity when armed conflicts arose and that strengthening its 
respect was in fact the single most important way to improve the lives of people affected by armed 
conflict. New realities and challenges, such as the fight against terrorism, for instance, made itt even 
more difficult to take action but it was important to say that even during times of war, rights had to be 
respected, and parliaments had a key role to play in that regard. The panel discussed initiatives to 
secure the implementation of international humanitarian law, including by non-State parties to conflicts. 
It also discussed efforts to build sustainable and peaceful societies, mentioning the example of 
Colombia. In that case, inclusive dialogue and political courage were at the heart of success. The panel 
concluded by calling on parliaments to make use of the IHL Handbook for Parliamentarians, jointly 
produced by the IPU and the ICRC. 
 

3. Parity debate Holding the purse strings: Exercising oversight for the common good 
 

The Forum of Women Parliamentarians organized a parity debate to promote parity representation and 
participation of men and women by inviting them to mainstream the gender dimension in their analyses. 
An equal number of men and women participated in the debate. The parity debate explored one of 
parliament’s most powerful functions: scrutinizing the budget and overseeing public finances and 
spending. The debate addressed parliamentary oversight strategies that would ensure budgets that 
were inclusive, fair and responsive to the needs of all people. Mr. A. Richardson, Information Specialist, 
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IPU, and Mr. C. Chauvel, UNDP, presented the findings and recommendations of the 2017 Global 
Parliamentary Report. The debate was launched by the following parliamentarians: Ms. T. Modise, 
Chairperson of the National Council of Provinces (South Africa), Ms. G. Moser, Chair of the Court of 
Audit Committee (Austria), and Ms. K. Beteta Rubín, Chair of the Committee on Budget and General 
Accounts (Peru). Mr. N. Schrijver (Netherlands) moderated the debate.   
 

Even though the role of parliaments in the budgetary process may vary from one country to the other, 
the debate highlighted not only the desire of parliaments to become more involved in that process but 
also to exert genuine oversight and render budgets more transparent, conducive to sustainable 
development, and responsive to the needs of all people. The participants underscored that, to carry out 
that task successfully, parliamentarians needed to have information on the items of the budget, as well 
as on the needs and priorities of all sectors of the population, a clear mandate and specialized 
structures to assist them in budgetary analysis. They also recommended that the gender dimension be 
integrated throughout the budgetary process and in all ministerial portfolios. For parliaments to exercise 
budgetary oversight in the interest of all, it was important to have gender parity in parliamentary 
budgetary commissions and their respective presidencies. It was also proposed to draw up indicators to 
assess the efficiency of such oversight. Participants called for countries in conflict to take better account 
of the needs of the displaced population in their budgets and provide for relief funds. 
 

4. Interactive Session on the Second Global Parliamentary Report 
 

The second Global Parliamentary Report (GPR) was launched at the 137
th
 IPU Assembly. It focused on 

parliamentary oversight and parliament’s power to hold government to account. Jointly prepared by the 
IPU and UNDP on the basis of contributions from more than 150 parliaments, the report offered a series 
of recommendations and a scenario for change with a view to strengthening oversight and 
accountability.  
 

To raise awareness of the report’s findings, an interactive special session was organized during the 
Assembly. It brought together a panel composed of Mr. D. Carter (New Zealand), Speaker, House of 
Representatives, Ms. P. Cayetano (Philippines), Deputy Speaker, House of Representatives, 
Ms. C. Roth (Germany), Vice-President of the Bundestag, and Ms. A. Jerkov (Serbia), MP. 

 

The session began with a presentation by the IPU and UNDP of the main conclusions of the report, 
followed by a discussion on opportunities to increase parliamentary capacity for oversight. Special focus 
was placed on partnerships, in particular partnerships with l stakeholders, such as civil society and audit 
institutions.  
 

The session drew out real-life examples of good practices from MPs’ personal experiences. Despite the 
diversity of situations and environments, interventions confirmed that common challenges to effective 
oversight existed. Participants highlighted the importance of clear mandates and strong structures to 
exercise oversight. The discrepancy of means between Parliament and Government constituted another 
important challenge, especially with regard to access to information. That was where partnerships with 
civil society made a real difference for many MPs.  
 

Political space for oversight also had to be preserved. Oversight was the responsibility of both 
government and opposition MPs, requiring political courage irrespective of political party affiliation. 
Protecting MPs’ freedom of expression and providing for a safe space for constructive challenge of 
government action were important if effective oversight was to become a reality. A political culture of 
oversight ought to be cultivated for the benefit of all.  
 

Achieving effective oversight was a process which, if undertaken in earnest, could yield results in a 
relatively short period of time. The discussion concluded with a call to all IPU Members to disseminate 
and make use of the findings of the Global Parliamentary Report 
(https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2017-10/global-parliamentary-report-2017-
parliamentary-oversight-parliaments-power-hold-government-account) and to engage in reform and 
action to enhance parliamentary oversight.  
 

5. Interactive session on Ending AIDS through improving sexual and reproductive 
health: the need for urgent parliamentary action 

 

The event was co-moderated by Mr. V. Saldanha (UNAIDS)) and Ms. M. Lusti-Narasimhan (WHO). 
Participants discussed the actions required by parliamentarians to eradicate AIDS through the 
promotion of sexual and reproductive health and the respect for the right to health of all segments of the 
population, especially disadvantaged and vulnerable groups.  

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2017-10/global-parliamentary-report-2017-parliamentary-oversight-parliaments-power-hold-government-account
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2017-10/global-parliamentary-report-2017-parliamentary-oversight-parliaments-power-hold-government-account


Inter-Parliamentary Union – Other events 

 

23 

 

Mr. V. Saldanha (UNAIDS) noted that ending AIDS remained a challenge not because of a lack of 
resources or political commitment, but because of discriminatory legislation that encouraged stigma and 
provoked violence against the most vulnerable groups of the population. Eradicating AIDS would not be 
possible unless the right to health of those groups was guaranteed.  
 

Ms. M. Lusti-Narasimhan (WHO) stressed the importance of universal health coverage to the full 
enjoyment of the right to sexual and reproductive health, particularly for women and girls. Urgent action 
was therefore required to promote access to appropriate sexual and reproductive health services in 
order to end the spread of AIDS. 
 

During the debate participants noted that harmonizing legislation with international standards, collecting 
data to target the most vulnerable persons and engaging with civil society would be crucial in the fight 
against AIDS. Parliamentarians must ensure that they clearly voiced the concerns of the most 
vulnerable segments of society so that their needs were adequately represented. 
 

6. e-Parliament interactive session: The digital tools that parliamentarians use to do 
their work 

 

The session opened with a presentation on the findings of the latest World e-Parliament Report and 
looked at the key trends, how they were changing the processes, roles and expectations of parliaments, 
legislators and the public.  
 

France raised the issue of parliamentary support to internet voting – something France had developed 
for its nationals abroad. The Netherlands and the European Parliament noted the challenges that e-
voting faced, including reliability, veracity and trust. Egypt noted that e-voting was both a convenient 
and a cost-effective measure. The new privacy regulations, particularly the EU General Data Protection 
Regulation, could, however, have some implications on e-voting.  
 

Bahrain observed that parliaments and parliamentarians had to move into the digital arena since that 
was where the younger generations interacted and expected others to congregate. It noted that 
legislators had to communicate using the changing tools and language of their constituents. India noted 
that in large rural economies face-to-face contact remained critical, that local village networks were vital, 
and that the digital did not replace those contacts but supplemented them. Ecuador observed that digital 
tools helped legislators reach more people and hear more voices, that it was an effective space for 
gathering ideas but that it was also important to talk to people face-to-face. Digital was a bridge into the 
parliamentary process and enabled more equitable access but it did not, in and of itself, remove the 
need for physical engagement. 
 

The participants remarked that the e-Parliament session would benefit from bringing in younger MPs 
who could lead the change through experience and example. A number of parliaments raised the issue 
of knowledge and skills – noting that training in the use of digital tools was required for members of 
parliament and parliamentary staff. They agreed that the paperless parliament was a good concept but 
that it was hard to achieve without proper training.  
 

The Netherlands raised the issue of the influence that unregulated and often inaccurate (or biased) 
online media had and the demotion of mainstream media as a source of information in the digital age. 
That raised questions about information literacy and on how parliaments should ensure they informed, 
educated and engaged the public. The 2016 World e-Parliament Report had shown that parliaments 
were aware of the significance of their role in the matter. The discussion on e-voting raised a number of 
questions and concerns about the security of digital infrastructure and the dilemma it could create for 
parliaments trying to be more open and accessible.  
 

Tunisia spoke about its digital project - the e-academy – that it was developing to support members with 
digital tools and training. That could be a matter for the Centre for Innovation in Parliaments as it was 
relevant in the context of sharing good practices and exchanging information and resources between 
parliaments. Iraq proposed that the IPU work on awareness-raising on the critical importance of digital 
tools for parliaments, that it call for further resolutions on that, and push to advance knowledge on, 
training in and support to e-parliaments. That too was something the new Centre could address.  
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Elections and appointments 
 

1. IPU President  
 

Two candidates ran for the post of IPU President: Ms. G. Cuevas Barron (Mexico) and Ms. I. Passada 
(Uruguay).  
 

In the single round of voting, Ms. Cuevas Barron obtained 287 votes and Ms. Passada 70.  
 

The Governing Council consequently elected Ms. Cuevas Barron (Mexico) as President of the Inter-
Parliamentary Union for a three-year term ending in October 2020.  
 

The outgoing President, Mr. S. Chowdhury (Bangladesh), was made an Honorary President of the 
Inter Parliamentary Union.  

 

2. Vice-President of the Executive Committee 
 

The Executive Committee elected one of its members, Mr. K. Kosachev (Russian Federation) as its 
Vice-President for a one-year term ending in October 2018.   
 

3. Executive Committee 
 

The Governing Council elected the following four members to the Executive Committee:  
 

 African Group 
Mr. K. M. Lusaka (Kenya) to complete the term of his predecessor until October 2019. 
 

 Twelve Plus Group 
Mr. D. McGuinty (Canada) and Ms. M. Kiener-Nellen (Switzerland) for a four-year term ending in 
October 2021 and Ms. H. Haukeland Liadal (Norway) to complete the term of her predecessor 
until October 2019. 
 

4. Sub-Committee on Finance 
 

The Executive Committee appointed:  
 

 Mr. Nguyen Van Giau (Viet Nam) to represent the Asia-Pacific Group until October 2019. 

 Mr. K. Kosachev (Russian Federation) was renewed until the end of his term on the Executive 
Committee (October 2019). 

 

5. Working Group on Syria  
 

The Executive Committee endorsed the appointment of the following members: 
 

 Mr. K. Kosachev (Russian Federation), President 

 Mr. R. del Picchia (France), Vice-President 

 Ms. M. Mensah-Williams (Namibia), Vice-President 
 

 Ms. M. I. Oliveira Valente (Angola)  

 Ms. Y. Ferrer Gómez (Cuba) 

 Mr. A. Abdel Aal (Egypt)  

 Mr. K. Jalali [Iran (Islamic Republic of)]  
 

 Mr. R. El Abdi (Morocco) representing the Arab Group 

 Ms. S. Isayan (Armenia) representing the Eurasia Group 

 Ms. C. Roth (Germany) representing the Twelve Plus Group. 
 

6. High-Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism 
 

The Executive Committee endorsed the appointment of the following members: 
 

 Mr. S. Parry (Australia) 

 Mr. A. Houngbédji (Benin) 

 Mr. D. McGuinty (Canada) 

 Mr. Wang Xiaochu (China) 

 Mr. A. Abdel Aal (Egypt) 

 Ms. M. Mensah-Williams (Namibia) 

 Mr. K. Kosachev (Russian Federation) 
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 Mr. A. Avsan (Sweden) 

 Ms. M. Kiener-Nellen (Switzerland) 

 Ms. M. Osoru (Uganda)  

 Ms. A. Al Qubaisi (United Arab Emirates) 

 Mr. S. Chowdhury (Honorary President of the IPU) 
 

7. Bureau of Women Parliamentarians 
 

The Forum of Women Parliamentarians elected the following two regional representatives: 
 

 Eurasia Group: Ms. A. Naumchik (Belarus) for a term ending in March 2018. 

 Twelve Plus Group: Ms. S. Errante (France) for a term ending in March 2018 
 

8. Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
 

The Governing Council elected the following four members for a five-year term ending in October 2022: 
 

 African Group 
- Mr. N. Bako-Arifari (Benin)  
- Ms. J. Mukoda Zabwe (Uganda)  

 

 Twelve Plus Group 
- Ms. A. Jerkov (Serbia)  
- Mr. A. Caroni (Switzerland)  

 

9. Committee on Middle East Questions 
 

The Governing Council elected the following two members to the Committee for a four-year term ending 
in October 2021: 
 

 Ms. B. Grouwels (Belgium) 

 Mr. H. Julien Laferrière (France) 
 

10. Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
 

The Governing Council elected the following three members to the Committee for a four-year term 
ending in October 2021: 
 

 African Group: Ms. A. Dafi Ouassagari (Benin)  

 Eurasia Group: Ms. E. Vtorygina (Russian Federation)  

 Twelve Plus Group: Mr. D. Chukolov (Bulgaria)  
 

11. Board of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU 
 

The Forum elected one member to its Board for a two-year term ending in March 2019: 
 

 Eurasia Group: Mr. B. Maken (Kazakhstan). 
 

12. Bureaux of the Standing Committees 
 

Following elections that took place in the Standing Committees, the following members were elected: 
 

Standing Committee on Peace and International Security 
 

 Mr. H.B. Kambhampati (India) for the Asia-Pacific Group to complete the term of his predecessor 
until March 2019 

 Ms. L.C. Kurt (Turkey) for the Twelve Plus Group for a first term ending in October 2019. 
 
Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade 
 

 Mr. M. Djellab (Algeria) for the African Group for a first term ending in October 2019 

 Ms. D. Soliz (Ecuador) for the Group of Latin America and the Caribbean for a first term ending in 
October 2019. 

 
Standing Committee on Democracy and Human Rights 
 

 Ms. S. Isayan (Armenia) for the Eurasia Group to complete the first term of her predecessor 
ending in March 2018. 



Inter-Parliamentary Union – Elections and appointments 

26 

Standing Committee on United Nations Affairs 
 

 Ms. A.D. Dagban-Zondive (Togo) for the African Group for a first term ending in October 2019. 
 

13. Rapporteurs to the 139th Assembly 
 

The Standing Committee on Democracy and Human Rights agreed that a representative of Morocco 
would be appointed as a co-Rapporteur for the subject item Strengthening inter-parliamentary 
cooperation on migration and migration governance in view of the adoption of the Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration. The IPU President would hold consultations with a view to 
appointing a second rapporteur. 
 
 
 
 
 

Media and communications 
 
Five press releases were issued during the 137

th
 Assembly. Four press conferences were held for the 

over 86 local media and 64 international media registered. Local and foreign media from Central Asian 
countries widely covered the debates and discussions of the 137

th
 IPU Assembly.  

 

The Assembly was broadcast on the national Russian broadcaster over the five days. The Assembly 
was also webcast to a global audience. According to the host Parliament, there were over 10,000 views 
of the different sessions streamed throughout the five days.  
 

IPU Communications staff also conducted 10 video interviews with selected parliamentarians as 
material for the fifth anniversary of the Plan of Action for Gender-Sensitive Parliaments and the Forum 
of Young Parliamentarians.  
 

Initial media monitoring on the Assembly showed that more than 3,000 online articles and blog posts 
mentioning the IPU, women MPs and the 137

th
 Assembly were posted over the Assembly period from 

14-18 October. The articles covered the various themes of the Assembly, as well as bilateral meetings 
between delegations.   
 

A live Twitter feed using the #IPU137 hashtag was available.  
 

From 14 to18 October 2017, there were over 400,000 hits on the IPU Twitter account, which gained 
300 additional followers during that period. In total, the IPU tweeted 262 times. The IPU Facebook page 
reached 30,000 users and gained 30 additional followers. A total of 51 posts were made to Facebook. 
 

According to MailChimp monitoring, there were some 6,000 views of Assembly press releases between 
14 and 18 October. Media monitoring indicated that press releases reached a potential audience of 
500 million people. 
 

Flickr was again used to distribute photos of the Assembly to the media and participants. There were 
41 Flickr albums posted with over 3,500 views from 14 to18 October. 
 

All sessions that were webcast were also subsequently posted on the IPU’s YouTube channel. At 
1 November 2017, there had been over 2,500 views of the different videos.  
 

During the Assembly, the 2017 Global Parliamentary Report was launched in the Governing Council. 
Each delegation received a copy. The Communications staff also produced a short video testimonial of 
a Cambodian MP for broadcast in the plenary of the Governing Council.  
 

The IPU publications stand proved to be extremely popular and all publications were taken very quickly 
by delegates. There was considerable demand for copies of the Global Parliamentary Report and its 
executive summary, as well as the SDGs toolkit and the gender-sensitive parliaments toolkit.  
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Membership of the Inter-Parliamentary Union
*
 

 
 

 
Members (178) 
 

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, 
Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Bosnia and 
Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, 
Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Democratic 
Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial 
Guinea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, the Gambia, Georgia, Germany, Ghana, 
Greece, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, 
Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, 
Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libya, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands

**
, 

Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Montenegro, 
Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, 
Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian 
Federation, Rwanda, Saint Lucia

**
, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, 

Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, South 
Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, 
Tajikistan, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad 
and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United 
Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu

**
, Venezuela (Bolivarian 

Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia and Zimbabwe 
 
Associate Members (12) 
 

Andean Parliament, Arab Parliament, Central American Parliament (PARLACEN), East African 
Legislative Assembly (EALA), European Parliament, Interparliamentary Assembly of Member Nations of 
the Commonwealth of Independent States (IPA CIS), Inter-Parliamentary Committee of the West 
African Economic and Monetary Union (WAEMU), Latin American Parliament (PARLATINO), 
Parliament of the Economic Community of West African States (ECOWAS), Parliament of the Central 
African Economic and Monetary Community (CEMAC) and Parliamentary Assembly of the Black Sea 
Economic Cooperation (PABSEC), and Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
*
 As at the close of the 137

th
 Assembly. 

**
 Membership rights become effective as of 1 January 2018. 
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Agenda, resolutions and other texts  
of the 137

th
 Assembly  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Election of the President and Vice-Presidents of the 137
th
 Assembly 

 
2. Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda 
 
3. General Debate on Promoting cultural pluralism and peace through interfaith and inter-ethnic 

dialogue 
 

4. Sharing our diversity: The 20
th
 anniversary of the Universal Declaration on Democracy 

 (Standing Committee on Democracy and Human Rights) 
 
5. Reports of the Standing Committees on Peace and International Security; Sustainable 

Development, Finance and Trade; and United Nations Affairs 
 
6. Approval of the subject item for the Standing Committee on Democracy and Human Rights at the 

139
th
 IPU Assembly and appointment of the Rapporteurs 

 
7. Ending the grave human crisis, persecution and violent attacks on the Rohingya as a threat to 

international peace and security and ensuring their unconditional and safe return to their 
homeland in Myanmar 
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St. Petersburg Declaration on Promoting cultural pluralism 
and peace through interfaith and inter-ethnic dialogue 

 
Endorsed by the 137

th
 IPU Assembly 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 
 
We, Members of Parliament from 158 countries, meeting in St. Petersburg on the occasion of the 
137

th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union, recognize that interfaith and inter-ethnic dialogue is 

fundamental for peace and cultural pluralism. 
 

In October 2012, the IPU adopted the Quebec City Declaration on Citizenship, identity and linguistic and 
cultural diversity in a globalized world. By so doing, we recognized the importance of balancing respect 
for diversity with social inclusiveness and cohesion as a means of building trust within and among 
societies and as a sine qua non for progress, prosperity and a high quality of life.  
 

We underscored the fact that all individuals must be allowed the full enjoyment of their equal and 
inalienable rights recognized in the Universal Declaration of Human Rights and other international 
human rights and humanitarian law treaties and standards, and that they should not be subject to 
discrimination on any grounds including culture, race, colour, language, ethnicity, religion, gender 
identity, sexual orientation, or political affiliation. Five years down the line, the principles enshrined in the 
Quebec City Declaration remain as valid and relevant as ever.  
 

As the past few decades have shown, cultural and religious diversity does not in and of itself guarantee 
peace and global acceptance of differences. National authorities and other key stakeholders must work 
together to build inclusive societies and combat the dissemination of divisive discourses which can give 
rise to feelings of insecurity among certain groups and can encourage the spread of nationalism, 
extremism and terrorism. 
 

As representatives of the people, we should not only lead by example, but also by direct contact with 
people at the national and regional level. Transparency, accountability and respect for the rule of law 
and international human rights law should guide our relationships with cultural stakeholders and 
religious leaders. We have the obligation to pursue a global model of sustainable and peaceful diversity 
in order to effectively tackle intolerance, mistrust and violence.  
 

As parliamentarians, we commit to working towards cultural pluralism and peace through interfaith and 
inter-ethnic dialogue by: 
 
Strengthening normative processes and legal frameworks: 
 

- Ensure that national legislation is fully in line with the core international human rights 
instruments, as well as with the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization’s Universal Declaration on Cultural Diversity and the United Nations Declaration 
on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities; 

- Adopt legislative measures to protect and promote the identity of national, cultural, linguistic, 
religious or ethnic groups and their rights to live in community with others; 

- Strengthen mediation processes at the national and global level as well as interfaith and inter-
ethnic dialogue to address ethnic, cultural and religious conflicts and foster trust between 
members of a multicultural society. 

 

Making parliaments more representative and effective institutions: 
 

- Introduce policies to ensure MPs are more representative of society in terms of gender, age, 
language, religion and ethnicity, including through the adoption of affirmative measures and 
provisions to guarantee that national minorities hold at least one seat in parliament and can 
participate in legislative bodies; 

- Require governments to include an impact assessment on religious and ethnic minorities when 
submitting draft legislation and national budgets to parliament, in accordance with the objective 
of the 2030 Agenda for Sustainable Development to leave no one behind;  

- Create sufficient opportunities for parliamentary discussions and debates through, for example, 
the establishment of parliamentary committees or inter-parliamentary commissions on cultural 
pluralism and religious diversity, in order to better understand and solve social conflicts through 
parliamentary action; 
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- Ensure that measures taken to prevent violent extremism are in full compliance with 
international human rights law and are not based on stereotypes or misconceptions; 

- Support the creation of safe spaces for dialogue and the establishment of inclusive platforms in 
terms of gender, age, culture and religion, where key stakeholders can discuss local, regional 
and national actions related to religious diversity and cultural pluralism; 

- Guarantee that MPs representing religious and ethnic minorities form part of national 
delegations attending international fora and deliberations, in particular IPU Assemblies 
and events. 

 

Preventing human rights violations relating to culture and religion: 
 

- Allocate sufficient resources to conduct awareness-raising activities on cultural and religious 
issues among law enforcement officers so as to strengthen their ability to identify and 
investigate hate crimes, in line with international standards and protocols; 

- Build the capacity of outreach workers and mediators in order to create peaceful and trusting 
environments at the local and regional levels; 

- Ensure that the legislative process is transparent, and that parliamentary records are made 
available and accessible so that religious and ethnic minorities can understand and follow the 
activity of MPs and hold them accountable for their actions; 

- Design protection measures for all religious and ethnic minorities within the national territory, 
including non-citizens, migrants and newly arrived minorities. 
 

Building social dialogue for multicultural and inclusive societies: 
 

- Exercise effective budgetary oversight so as to prevent the funding of projects and 
organizations that promote hate and intolerance, openly combat hate speech in public discourse 
and online platforms, and support projects with a greater balance in terms of gender, culture 
and religion, particularly at local and regional levels, including through mixed housing areas, 
collective events and multicultural media; 

- Collaborate with scientists on cultural and religious matters and work in partnership with local 
religious leaders to assess social challenges, such as the struggle against fundamentalism, and 
ensure that religious and cultural interpretations respect the human rights of all people, in 
particular women, young people and ethnic and religious minorities; 

- Take concrete action to eliminate structural or systemic discrimination against ethnic and 
religious minorities, including by implementing processes for the collection and analysis of data 
disaggregated by gender, age, language, ethnicity, religion, and other minority status. 

 

Focusing on civic education and improving interpersonal skills: 
 

- Promote the teaching of soft skills and human rights education at all levels of education, 
including the importance of religious pluralism and cultural diversity; 

- Establish a national network on diversity comprising academic and professional experts in order 
to share best practices and successful diversity experiences and independently monitor the 
implementation of public policies; 

- Enhance the role of science, promote holistic approaches and comparative methods in order to 
better explain globalization processes and their impact, and support ongoing training on 
religious pluralism and cultural diversity for public officials, including local authority workers and 
police officers. 
 

Promoting international cooperation: 
 

- Support international programmes that encourage interfaith and inter-ethnic dialogue as well as 
projects to combat segregation and social fragmentation; 

- Foster parliamentary diplomacy to address interfaith and inter-ethnic conflicts;  
- Encourage interfaith initiatives aimed at building bridges and better understanding between 

communities; 
- Consider holding a world conference on the interfaith and inter-ethnic dialogue, which could be 

organized together with the United Nations and with the participation of Heads of State, 
Speakers of Parliament and leaders of world religions. 

 

We fully acknowledge that we have the means to make a difference. We therefore pledge to implement 
the recommendations listed above and call on the IPU to monitor the application of this Declaration. 
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Sharing our diversity: The 20th anniversary of the  
Universal Declaration on Democracy 

 

Resolution adopted unanimously by the 137
th

 IPU Assembly 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 

 The 137
th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

 

 Acknowledging the significance of the IPU’s 1997 Universal Declaration on Democracy and 
taking note of the world parliamentary community’s extensive use of the Declaration, 
 

 Reaffirming the IPU’s Declaration on Criteria for Free and Fair Elections adopted in 1994 
which confirms that in any State the authority of the government can derive only from the will of the 
people as expressed in genuine, free and fair elections, 
 

 Reiterating that democracy, human rights and the rule of law constitute universal, 
interdependent and mutually reinforcing ideals, 
 

 Taking into account the following United Nations instruments – the Universal Declaration of 
Human Rights (1948), the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women (1979), the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (2006), the United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or 
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1992) and the Vienna Declaration and Programme of Action 
on Human Rights (1993),  
 

 Reaffirming the core elements set out in the Universal Declaration on Democracy, in 
particular the existence of representative institutions at all levels, and, notably, a parliament in which all 
components of society are represented and which has effective legislative and oversight powers, equal 
partnership between men and women in the conduct of the affairs of society, an independent judiciary, 
the holding of free and fair elections at regular intervals on the basis of universal, equal and secret 
suffrage, the right to organise political parties, the right to freedom of expression and assembly, 
including through electronic means of communication, active civil society, open and free media, and the 
protection of the rights of persons with disabilities, minorities and vulnerable or marginalized groups of 
people, 
 

 Referring to existing IPU resolutions, including those on human rights (2004), civil society 
(2005), universal democratic and electoral standards (2007); freedom of expression and the right to 
information (2009), youth participation in the democratic process (2010), citizen engagement in 
democracy (2013), democracy in the digital era (2015), women’s political participation (2016), the threat 
posed by terrorism to democracy and human rights (2016), as well as the IPU’s Plan of Action for 
Gender-sensitive Parliaments (2012), 
 
 Noting that democracy is both an ideal to be pursued and a mode of government, as stated 
in the Universal Declaration on Democracy, to be applied according to the modalities which reflect the 
diversity of experiences and cultural and political particularities, without derogating from internationally 
recognised principles, norms and standards,  
 

 Also noting the close relationship between democracy and sustainable development, and 
drawing attention to the importance of democratic governance for the achievement of the Sustainable 
Development Goals (SDGs) as enshrined in the outcome document of the United Nations Summit on 
the Post-2015 Development Agenda entitled Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development, 
 

 Confirming the central role of parliaments in democracy, and the need for representative, 
transparent, accessible, accountable and effective institutions at all levels, 
 

 Wishing to foster active citizen engagement in the democratic process and in the activities 
of governments at all levels, including among young people, and committed to achieving gender 
equality in political decision-making, 
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 Underscoring the vital importance of a strong, pluralistic and freely operating civil society in 
keeping governments accountable, as well as of access to independent, credible and reliable 
information, and reiterating that freedom of expression is a cornerstone of democracy that permits the 
free flow of ideas, 
 

 Noting the new opportunities for democratic participation offered by digital media, as well 
as the challenges they can present, and underscoring the need to safeguard and promote fundamental 
rights, such as the right to personal safety and integrity, the right to privacy and the right to determine 
the disclosure and use of one’s own personal data,  
  

 Also noting that peace, security and development are major enablers of democracy, and 
expressing deep concern about violent extremism and terrorism in all its forms, which aim to eliminate 
democracy, human rights and basic freedoms and which constitute a threat to peace and security, 
 

 Recognizing the importance of democratic principles in international relations and the 
important role of international and regional organizations in upholding these principles, 
 

 Expressing support for the 2007 UN General Assembly resolution 62/7 to designate 
15 September as the International Day of Democracy, 
 

1. Reaffirms that democracy is a universal value that does not belong to any country or region 
and that, as a system of government, democracy contributes to the fulfillment of human 
potential, the eradication of poverty, the development of open and peaceful societies and 
the improvement of relations among nations;  

 

2. Reiterates that building a democratic society requires respect for international law and for 
the principles of the rule of law, human rights, respect for diversity and the equitable 
inclusion of all citizens, gender equality, and the protection of persons with disabilities, 
migrant workers and members of their family, national or ethnic, religious and linguistic 
minorities as well as vulnerable or marginalized groups of peoples; 

 

3. Reaffirms the role and the importance of the opposition as a key component of democracy, 
which criticizes and scrutinizes the government and the parliamentary majority, and 
represents political alternatives and the interests of the sections of the population in the 
political minority; 

 

4. Calls on parliaments and all public institutions to take action and continually work to attain 
and uphold the principles and values established in the Universal Declaration on 
Democracy; 

 

5. Reaffirms the importance of the separation of powers between the legislative, executive 
and judicial branches of government, underscores the importance of securing the 
independence of parliaments and the judiciary through the constitution and legislation, and 
urges parliaments to enhance their capacity to oversee the policies, administration and 
expenditure of the executive as part of a system of checks and balances; 

 

6. Calls on parliaments to strengthen citizen engagement and public participation in the 
democratic process, and encourages parliaments to continue to improve their working 
methods to facilitate the participation of civil society and ordinary citizens in their 
deliberations; 

 

7 Urges parliaments and governments to accelerate their efforts to achieve equality between 
men and women in decision-making processes at all levels of national, regional and 
international institutions, to ensure equality in all areas of life, including by introducing 
affirmative action in policies, legislation and gender-responsive budgeting, to provide for 
gender equality in the law and in practice, and to ensure gender-responsive democratic 
processes that duly include women’s participation and perspectives; 

 

8. Calls on parliaments and political parties to adopt measures to enhance active involvement 
and participation of youth in the electoral process and in parliament’s business, as well as 
youth representation at all levels of national, regional and international institutions, 
including in parliament; 
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9. Also calls on parliaments to ensure that legislation is in place that fully guarantees and 
protects freedom of expression so that politicians, journalists, human rights defenders and 
other ordinary citizens can speak publicly on matters of concern without fear of reprisals, to 
denounce any such reprisals and to do everything in their power to ensure the protection of 
persons at risk and the punishment of those responsible for such acts;  

 

10. Urges parliaments and governments to take legislative and institutional steps to ensure the 
progressive achievement and consolidation of democratic goals, including through the 
establishment of an independent and impartial mechanism for the management of 
elections; 

 

11. Calls on parliaments to condemn and reject the removal of an elected government through 
unconstitutional means; 

 

12. Encourages parliaments, governments, and political parties, journalists and civil society to 
denounce all forms of speech, including online, which degrades others, promotes hatred 
and encourages violence against any group; to promote respect for diversity and pluralism 
in public discourse; to build partnerships with technology companies and adopt all 
adequate legislative measures in order to prevent and eliminate hate speech, cyber 
harassment, bullying and violence, in particular against women and girls; 

 

13.  Launches an urgent appeal to parliaments to promote equal access for everyone to the 
Internet and new technologies, and the inclusion of civic education in the school 
curriculum, including education for democracy, human rights, inclusion and respect for 
diversity, gender equality, freedom of religion and sustainable development; 

 

14. Calls on parliaments to enhance their contribution to achieving the SDGs, and to hold 
governments to account for progress in meeting development targets, in the spirit of 
leaving no-one behind; 

 

15. Urges respect for democratic principles in inter-State relations as well as in international 
organizations, and underlines its conviction that principles of democracy must be applied to 
the international management of issues of common concern to humankind, in particular the 
human environment; 

 

16. Calls on the IPU to continue to support efforts of parliaments to strengthen democracy and 
ensure good governance;  

 

17. Also calls on IPU Member Parliaments to renew their efforts to implement the provisions of 
all IPU resolutions related to democracy, as well as the IPU Plan of Action for Gender-
sensitive Parliaments and requests the IPU to monitor and regularly report on progress as 
part of its overall strategy to promote democracy; 

 

18. Invites the United Nations to examine the possibility of designating 30 June as the 
International Day of Parliamentarism in commemoration of the creation of the IPU on 
30 June 1889.  
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Threats to peace and international security arising from nuclear tests  
conducted by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) 

 

Results of the roll-call vote on the request of the delegations of Mexico and 
Japan for the inclusion of an emergency item 

 

R e s u l t s 
Affirmative votes ..........................................   478 Total of affirmative and negative votes .....  686 
Negative votes .............................................   208 Two-thirds majority ...................................  457 
Abstentions ..................................................   581   

 

Country Yes No Abst. Country Yes No Abst. Country Yes No Abst. 

Afghanistan Absent 

Albania Absent 

Algeria   15 

Andorra   10 

Angola   14 

Argentina 16   

Armenia 9  2 

Australia 14   

Austria 6  6 

Azerbaijan Absent 

Bahrain  11  

Bangladesh  20  

Belarus Absent 

Belgium 13   

Benin   12 

Bhutan Absent 

Bolivia (Plurinational 
State of) 

 12  

Bosnia and 
Herzegovina 

Absent 

Botswana Absent 

Brazil 22   

Bulgaria Absent 

Burkina Faso Absent 

Burundi Absent 

Cabo Verde 10   

Cambodia 13   

Cameroon Absent 

Canada 15   

Central African 
Republic 

Absent 

Chad 13   

Chile 7  6 

China 4  19 

Colombia 10   

Comoros   10 

Congo Absent 

Costa Rica 10   

Côte d'Ivoire 10  3 

Croatia Absent 

Cuba  13  

Cyprus Absent 

Czech Republic 13   

DPR of Korea   12  

DR of the Congo   17 

Denmark 10   

Djibouti   10 

Dominican Rep. Absent 

Ecuador   13 

Egypt   19 

El Salvador   12 

Equatorial Guinea   11 

Ethiopia   10 

Fiji Absent 

Finland Absent 

France   18 

Gabon   11 

Germany 19   

Ghana 7  7 

Greece 8  5 

Guatemala Absent 

Guinea Absent 

Guinea-Bissau Absent 

Guyana   10 

Haiti Absent 

Hungary 13   

Iceland 10   

India 23   

Indonesia  22  

Iran (Islamic Rep. of)  9 9 

Iraq  10  

Ireland Absent 

Israel 12   

Italy   17 

Japan 10   

Jordan  12  

Kazakhstan Absent 

Kuwait   11 

Kyrgyzstan Absent 

Lao People's Dem. 
Republic 

8  4 

Latvia 11   

Lebanon   11 

Lesotho Absent 

Liechtenstein   10 

Luxembourg Absent 

Madagascar   10 

Malawi Absent 

Malaysia   14 

Maldives Absent 

Mali Absent 

Malta Absent 

Mauritania   10 

Mauritius   10 

Mexico 20   

Micronesia 
(Fed. States of) 

8   

Monaco Absent 

Mongolia Absent 

Morocco  15  

Mozambique Absent 

Myanmar 17   

Namibia   10 

Netherlands Absent 

New Zealand Absent 

Nicaragua   8 

Niger Absent 

Nigeria   20 

Norway Absent 

Oman   11 

Pakistan   20 

Palestine  6 5 

Panama Absent 

Paraguay Absent 

Peru Absent 

Philippines 10   

Portugal 13   

Qatar  8  

Rep. of Korea 17   

Rep. of Moldova Absent 

Romania   14 

Russian 
Federation 

10  10 

Rwanda Absent 

Samoa Absent 

San Marino 5  5 

Saudi Arabia  14  

Serbia Absent 

Seychelles Absent 

Singapore 12   

Slovakia Absent 

Slovenia Absent 

Somalia   11 

South Africa   17 

Spain Absent 

Sri Lanka Absent 

Sudan  15  

Suriname   10 

Swaziland Absent 

Sweden  13  

Switzerland 6  6 

Syrian Arab Rep. Absent 

Tajikistan Absent 

Thailand Absent 

The fYR of 
Macedonia 

Absent 

Timor-Leste Absent 

Togo Absent 

Tunisia   13 

Turkey   18 

Turkmenistan Absent 

Tuvalu Absent 

Uganda   15 

United Arab 
Emirates 

 11  

United Kingdom 18   

United Republic of 
Tanzania 

  15 

Uruguay   11 

Uzbekistan Absent 

Venezuela 
(Bolivarian Rep. of) 

7 5 3 

Viet Nam 19   

Zambia Absent 

Zimbabwe   13 
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Ending the grave human crisis, persecution and violent attacks on the Rohingya as a threat to international 
peace and security and ensuring their unconditional and safe return to their homeland in Myanmar 

 

Results of the roll-call vote on the request of the delegations of Morocco, Indonesia,  
United Arab Emirates, Bangladesh, Kuwait, Islamic Republic of Iran, Sudan and Turkey  

for the inclusion of an emergency item  
 

R e s u l t s 
Affirmative votes...........................................   1,027 Total of affirmative and negative votes .....  1,062 
Negative votes .............................................   35 Two-thirds majority ....................................  708 
Abstentions ..................................................   205   

 

Country Yes No Abst. Country Yes No Abst. Country Yes No Abst. 

Afghanistan Absent 

Albania Absent 

Algeria 15   

Andorra 10   

Angola 14   

Argentina 16   

Armenia 6  5 

Australia 14   

Austria 12   

Azerbaijan Absent 

Bahrain 11   

Bangladesh 20   

Belarus Absent 

Belgium 13   

Benin 12   

Bhutan Absent 

Bolivia (Plurinational 
State of) 

12   

Bosnia and 
Herzegovina 

Absent 

Botswana Absent 

Brazil 22   

Bulgaria Absent 

Burkina Faso Absent 

Burundi Absent 

Cabo Verde   10 

Cambodia   13 

Cameroon Absent 

Canada 15   

Central African 
Republic 

Absent 

Chad 13   

Chile 13   

China  8 15 

Colombia  10  

Comoros 10   

Congo Absent 

Costa Rica 10   

Côte d'Ivoire 13   

Croatia Absent 

Cuba 13   

Cyprus Absent 

Czech Republic 3  10 

DPR of Korea  12   

DR of the Congo 17   

Denmark 10   

Djibouti 10   

Dominican Rep. Absent 

Ecuador 13   

Egypt 19   

El Salvador 12   

Equatorial Guinea   11 

Ethiopia 10   

Fiji Absent 

Finland Absent 

France 18   

Gabon 11   

Germany 19   

Ghana 14   

Greece 7  6 

Guatemala Absent 

Guinea Absent 

Guinea-Bissau Absent 

Guyana 10   

Haiti Absent 

Hungary 13   

Iceland 10   

India   23 

Indonesia 22   

Iran (Islamic Rep. of) 18   

Iraq 10   

Ireland Absent 

Israel   12 

Italy 17   

Japan   10 

Jordan 12   

Kazakhstan Absent 

Kuwait 11   

Kyrgyzstan Absent 

Lao People's Dem. 
Republic 

  12 

Latvia 11   

Lebanon 11   

Lesotho Absent 

Liechtenstein 10   

Luxembourg Absent 

Madagascar 10   

Malawi Absent 

Malaysia 14   

Maldives Absent 

Mali Absent 

Malta Absent 

Mauritania 10   

Mauritius 10   

Mexico 20   

Micronesia 
(Fed. States of) 

  8 

Monaco Absent 

Mongolia Absent 

Morocco 15   

Mozambique Absent 

Myanmar  17  

Namibia 10   

Netherlands Absent 

New Zealand Absent 

Nicaragua 8   

Niger Absent 

Nigeria 20   

Norway Absent 

Oman 11   

Pakistan 20   

Palestine 11   

Panama Absent 

Paraguay Absent 

Peru Absent 

Philippines 10   

Portugal 13   

Qatar 8   

Rep. of Korea   17 

Rep. of Moldova Absent 

Romania 14   

Russian 
Federation 

10  10 

Rwanda Absent 

Samoa Absent 

San Marino   10 

Saudi Arabia 14   

Serbia Absent 

Seychelles Absent 

Singapore   12 

Slovakia Absent 

Slovenia Absent 

Somalia 11   

South Africa 17   

Spain Absent 

Sri Lanka Absent 

Sudan 15   

Suriname 10   

Swaziland Absent 

Sweden 13   

Switzerland 10  2 

Syrian Arab Rep. Absent 

Tajikistan Absent 

Thailand Absent 

The fYR of 
Macedonia 

Absent 

Timor-Leste Absent 

Togo Absent 

Tunisia 13   

Turkey 18   

Turkmenistan Absent 

Tuvalu Absent 

Uganda 15   

United Arab 
Emirates 

11   

United Kingdom 18   

United Republic of 
Tanzania 

15   

Uruguay 11   

Uzbekistan Absent 

Venezuela 
(Bolivarian Rep. of) 

15   

Viet Nam   19 

Zambia Absent 

Zimbabwe 13   
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Humanitarian situation in Rakhine State 
 

Results of the roll-call vote on the request of the delegation of Myanmar 
for the inclusion of an emergency item 

 

R e s u l t s 
Affirmative votes ..........................................   47 Total of affirmative and negative votes .....  674 
Negative votes .............................................   627 Two-thirds majority ...................................  449 
Abstentions ..................................................   593   

 

Country Yes No Abst. Country Yes No Abst. Country Yes No Abst. 

Afghanistan Absent 

Albania Absent 

Algeria   15 

Andorra   10 

Angola   14 

Argentina  16  

Armenia   11 

Australia  14  

Austria  12  

Azerbaijan Absent 

Bahrain  11  

Bangladesh  20  

Belarus Absent 

Belgium   13 

Benin  12  

Bhutan Absent 

Bolivia (Plurinational 
State of) 

  12 

Bosnia and 
Herzegovina 

Absent 

Botswana Absent 

Brazil   22 

Bulgaria Absent 

Burkina Faso Absent 

Burundi Absent 

Cabo Verde   10 

Cambodia 6  7 

Cameroon Absent 

Canada  15  

Central African 
Republic 

Absent 

Chad   13 

Chile  13  

China 8  15 

Colombia  10  

Comoros   10 

Congo Absent 

Costa Rica   10 

Côte d'Ivoire   13 

Croatia Absent 

Cuba   13 

Cyprus Absent 

Czech Republic 3  10 

DPR of Korea   12  

DR of the Congo   17 

Denmark  10  

Djibouti  10  

Dominican Rep. Absent 

Ecuador   13 

Egypt  19  

El Salvador   12 

Equatorial Guinea   11 

Ethiopia   10 

Fiji Absent 

Finland Absent 

France  18  

Gabon   11 

Germany  19  

Ghana  14  

Greece 7  6 

Guatemala Absent 

Guinea Absent 

Guinea-Bissau Absent 

Guyana   10 

Haiti Absent 

Hungary  13  

Iceland  10  

India   23 

Indonesia  22  

Iran (Islamic Rep. of)  18  

Iraq  10  

Ireland Absent 

Israel   12 

Italy  17  

Japan   10 

Jordan  12  

Kazakhstan Absent 

Kuwait  11  

Kyrgyzstan Absent 

Lao People's Dem. 
Republic 

6  6 

Latvia  11  

Lebanon  11  

Lesotho Absent 

Liechtenstein   10 

Luxembourg Absent 

Madagascar   10 

Malawi Absent 

Malaysia  14  

Maldives Absent 

Mali Absent 

Malta Absent 

Mauritania  10  

Mauritius   10 

Mexico  11 9 

Micronesia 
(Fed. States of) 

  8 

Monaco Absent 

Mongolia Absent 

Morocco  15  

Mozambique Absent 

Myanmar 17   

Namibia   10 

Netherlands Absent 

New Zealand Absent 

Nicaragua   8 

Niger Absent 

Nigeria   20 

Norway Absent 

Oman   11 

Pakistan   20 

Palestine  11  

Panama Absent 

Paraguay Absent 

Peru Absent 

Philippines   10 

Portugal   13 

Qatar  8  

Rep. of Korea  17  

Rep. of Moldova Absent 

Romania   14 

Russian 
Federation 

  20 

Rwanda Absent 

Samoa Absent 

San Marino   10 

Saudi Arabia  14  

Serbia Absent 

Seychelles Absent 

Singapore   12 

Slovakia Absent 

Slovenia Absent 

Somalia  11  

South Africa  17  

Spain Absent 

Sri Lanka Absent 

Sudan  15  

Suriname   10 

Swaziland Absent 

Sweden  13  

Switzerland   12 

Syrian Arab Rep. Absent 

Tajikistan Absent 

Thailand Absent 

The fYR of 
Macedonia 

Absent 

Timor-Leste Absent 

Togo Absent 

Tunisia  13  

Turkey  18  

Turkmenistan Absent 

Tuvalu Absent 

Uganda  15  

United Arab 
Emirates 

 11  

United Kingdom  18  

United Republic of 
Tanzania 

 15  

Uruguay  11  

Uzbekistan Absent 

Venezuela 
(Bolivarian Rep. of) 

 10 5 

Viet Nam   19 

Zambia Absent 

Zimbabwe   13 
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Ending the grave human crisis, persecution and violent attacks  
on the Rohingya as a threat to international peace and security  

and ensuring their unconditional and safe return to their  
homeland in Myanmar 

 

Resolution adopted by consensus
*
 by the 137

th
 IPU Assembly 

(St. Petersburg, 17 October 2017) 
 

 The 137
th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

 Recalling the Resolution adopted unanimously by the 117
th
 IPU Assembly 

(Geneva,10 October 2007) on The urgent need to immediately stop the widespread human rights 
violations and to restore the democratic rights of the people of Myanmar, and also recalling the 
Resolution adopted unanimously by the 133

rd
 IPU Assembly (Geneva, 21 October 2015) on The role of 

the Inter-Parliamentary Union, parliaments, parliamentarians, and international and regional 
organizations in providing necessary protection and urgent support to those who have become refugees 
through war, internal conflict and social circumstances, according to the principles of international 
humanitarian law and international conventions, 
 

 Reaffirming the relevant United Nations General Assembly resolutions, including 
resolutions 70/233, 68/242, 67/233 and 66/230 on the Situation of human rights in Myanmar, 
 

 Taking into account the Charter of the United Nations (1945), the Universal Declaration of 
Human Rights (1948), the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (1963), the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the First 
Optional Protocol (1966), 
 

 Recalling United Nations General Assembly resolution 64/238 which recognizes the 
Rohingya ethnic minority in the Northern Rakhine State of Myanmar and United Nations General 
Assembly resolution 69/248 which urges the Government of Myanmar to grant citizenship and equal 
rights to the Rohingya ethnic minority,  
 

 Profoundly distressed by the continuing violence, forced displacement and serious 
violations of human rights experienced by ethnic Rohingya in the Rakhine State of Myanmar, 
 

 Particularly shocked by the practice of ethnic cleansing in the Northern Rakhine State of 
Myanmar which is aimed at the displacement or destruction of ethnic or religious groups, 
 

 Expressing concern over the unprecedented exodus of the Rohingya to Bangladesh and 
the humanitarian and potential security consequences for Bangladesh and the region, 
 

 Taking note of the United Nations Secretary-General’s comments and concerns regarding 
ethnic cleansing, 
 

 Welcoming the Government of Bangladesh's efforts to assist the forcibly displaced 
Rohingya by offering temporary refuge and appreciating the support provided by United Nations 
agencies and other countries and international partners, 

 

 Deeply concerned by the placing of anti-personnel mines in violation of international norms 
along the border to prevent the Rohingya from returning to Myanmar, 
 

 Welcoming the final report and recommendations of the Advisory Commission on Rakhine State 
led by Kofi Annan, 
 

 Expressing deep sorrow for the victims of the atrocities perpetrated by the Myanmar 
security forces and extremist ethnic Rakhine civilian vigilantes and also expressing profound sympathy 
to the Rohingya, 
 
 

                                                      
*
  The delegation of China expressed a reservation on parts of the resolution, while the delegation of Myanmar 

rejected the entire resolution. 
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1. Strongly condemns all gross violations of human rights in the Rakhine State of Myanmar, 
including the loss of many innocent lives, and, particularly, the abhorrent practice of ethnic 
cleansing, and calls on the Government of Myanmar to cease these violations with 
immediate effect and ensure full respect for the human rights and fundamental freedoms of 
all persons, without distinction of race or religion; 

 

2. Supports the United Nations Human Rights Council's decision to send an independent, 
accountable multinational team to investigate the alleged human rights violations 
committed by the security forces in Rakhine State; 

 

3. Expresses grave concern regarding the recent atrocities perpetrated by security forces 
and their extremist civilian accomplices against the Rohingya minority, which constitute 
serious and blatant violations of international laws; 

 

4. Calls upon the authorities of Myanmar to take urgent and immediate action to end all 
violence and to confront all practices that are in violation of human rights, international 
law and the international covenants;  

 

5. Also calls upon the United Nations Security Council, the United Nations Human Rights 
Council and all relevant international and regional organizations to urgently intervene 
without delay and halt the human tragedy affecting the Rohingya minority, and to 
address the crisis, which represents a threat to international security and peace; 

 

6. Appreciates the efforts of the Government of Bangladesh to provide some one million 
distressed Rohingya with, inter alia, shelter, food, sanitation, water and medical 
attention; 

 

7. Also appreciates the Government of Indonesia’s support for the processes of military 
reform and democratization in Myanmar by respecting democratic values and ensuring 
the protection of minorities; 

 

8. Further appreciates the solidarity expressed by other countries, as well as United 
Nations agencies and other international organizations to the forcibly displaced 
Rohingya, and the support and assistance that they have provided; 

 

9. Invites all IPU Member Parliaments to join the efforts towards securing the basic rights 
of the Rohingya, extending humanitarian support to the Rohingya and supporting the 
action of Bangladesh and the international community aimed at the sustainable return 
of the Rohingya people to their homeland of Myanmar, and also invites them to 
contribute to the restoration of stability and security in Rakhine State; 

 

10. Regrets that the Parliament of Myanmar has yet to take any measures to halt the 
violence and put an end to the tragic situation affecting the Rohingya in Rakhine State; 

 

11. Strongly stresses that the Government of Myanmar must eliminate the root causes of 
the crisis, including the denial of citizenship to the Rohingya people based on the 1982 
Citizenship Act which has led to their statelessness and deprival of their rights, and to 
their continued dispossession; 

 

12.  Firmly calls upon the authorities of Myanmar to grant citizenship and all other rights to 
the Rohingya people, including freedom of movement and access to the labour market, 
education and health and social services; 

 

13. Calls on the Government of Myanmar 
 

(a) to cease the violence and practice of ethnic cleansing in Rakhine State 
immediately, unconditionally and forever, 

 

(b) to ensure the sustainable return of all forcibly displaced Rohingya sheltered 
in Bangladesh to their homes in Myanmar within the shortest possible time, 

 

(c) to implement the recommendations of Kofi Annan’s Commission Report 
immediately, unconditionally and entirely; 

 

14. Urges the international community, in particular the United Nations, to seriously 
consider further action to address the ongoing crisis in Myanmar and calls on the 
Government of Myanmar to urgently grant access to the United Nations Fact-Finding 
Mission to Myanmar so that it can conduct a thorough and independent investigation 
into all alleged atrocities and gross violations of human rights in Rakhine State; 
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15. Recommends strongly the creation, as required, of temporary safe zones inside 
Myanmar under United Nations supervision to protect all civilians irrespective of religion 
and ethnicity; 

 

16. Calls for a sustainable solution to the human rights situation in Rakhine State through 
the formulation of a peace-building plan; 

 

17. Also calls for inclusive integration programmes for Rohingya refugees in the receiving 
countries; 

 

18. Recommends unfettered media and humanitarian access in the Northern Rakhine 
State; 

 

19. Strongly calls upon the Government of Myanmar to take measures against the anti-
Rohingya hate campaign in Myanmar as well as to stop civilian vigilantism and 
extremism; 

 

20. Urges all parliaments to encourage their respective governments to intensify diplomatic 
pressure on Myanmar at all levels to put an end to the tragic situation in the Rakhine 
State of Myanmar which constitutes a grave threat to international peace and security; 

 

21. Calls on the IPU through its Committee to Promote Respect for International 
Humanitarian Law to explore appropriate and practical measures to be undertaken by 
the global parliamentary community to address the situation of the Rohingya people 
and provide a peaceful and sustainable solution to the crisis and, in particular, to invite 
all IPU Member Parliaments to inform the IPU of all measures they have taken in that 
regard in order that the IPU may report on the implementation of this Resolution at the 
138

th
 IPU Assembly; 

 

22. Requests the IPU Secretary General to convey the present resolution to the IPU 
Member Parliaments, the United Nations Secretary-General and the relevant 
international and regional organizations; 

 

23. Resolves to remain vigilant regarding further developments in Myanmar. 
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Report of the Standing Committee on  
Peace and International Security 

 

Noted by the 137
th

 IPU Assembly 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 

The Standing Committee on Peace and International Security held two sittings on 17 and 18 October 
2017 with its President, Ms. L. Rojas (Mexico), in the Chair.  
 

Panel discussion on The role of parliament in monitoring the action of national armed forces 
participating in UN peacekeeping operations,  
 

During the first panel discussion on 17 October the Committee heard one keynote expert, Mr. H. Born, 
Assistant Director and Head of the Policy and Research Division, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces. He presented the topic, focusing on the perspective of parliaments of troop 
contributing countries (TCCs). He explained that the generic functions of parliament can be applied to 
peacekeeping operations (PKOs) and underscored that there was no "best" system but that good 
practices with regard to parliamentary oversight of PKOs could be applied once adapted to local 
context. 
 

Parliamentary oversight of PKOs required particular institutional arrangements especially at the 
committee level.  Those arrangements included the passing of special legislation on deployments 
abroad (e.g. Sweden) or oversight at the early stages of international decision-making on missions 
abroad (e.g. Finland). Parliaments could also issue prior approval of deployments, whether for civilian, 
police/civilian and/or military operations. 
 

A total of 18 speakers took the floor during the discussion that followed.  Several of them from TCCs 
explained their monitoring practices and asked to be fully involved in PKOs from the outset and at all 
stages, in particular when the United Nations was planning the deployment of financial and human 
resources. Impunity was also the subject of much discussion and speakers exchanged experiences on 
how to combat abuses. Most of the participants expressed their parliament's views on the challenges 
they faced in exercising their oversight function of troops involved in PKOs and said that world leaders 
should realise that the time had come for parliaments to be involved in conflict prevention and 
management at the highest level. 
 

Panel discussion, on The implementation of a previous resolution on cyber warfare,  
 

The Standing Committee heard two panellists: Ambassador D. Stauffacher, President of the ICT4Peace 
Foundation and Mr. K. Geier, Head of International Cyber Policy Coordination Staff at the Germany’s 
Federal Foreign Office. They discussed the challenges to the implementation of the 2015 IPU resolution 
and briefed the Standing Committee on the wider topic of cyber-security, with a view to enabling 
parliamentarians are able to tackle the real dimensions of the issue and to examine current and new 
threats to peace and global security. In the early 2000’s the United Nations had begun reflecting on how 
ICT could contribute to peace. The tremendous development of the Internet over recent years meant 
that it had billions of users; such global connectivity had positive and negative aspects. The inexpensive 
development of tools and new means of interaction between people and governments made ICTs useful 
for peacebuilding and peacekeeping. That said, a peaceful, open and free cyberspace must not be 
taken for granted; cyber security was being challenged not only by criminals, hackers and terrorists but 
also for strategic purposes. ICTs, including social media, were used for terrorist purposes, the 
prevention of which should be key to new policies. A global security agenda was being devised and 
should be implemented to eliminate the problem. Confidence-building measures must also be 
implemented; confidence could be created through joint efforts by countries to tackle common 
challenges together. By working together to build confidence, security would be enhanced.  
 

Although the potential damage that could be caused by ICTs had sometimes been compared to that of 
nuclear weapons, nuclear weapons had been used on two occasions, at a time when their effects were 
not fully understood. ICTs were already being used frequently in international conflicts. Even if they 
were not being used for cyberwarfare as such, they were becoming an element of conflict in 
conventional disputes or conflicts below threshold of real armed conflict. In other words, ICTs were 
already affecting international security.  
 

A total of 17 speakers took the floor during the subsequent discussion. The majority of the interventions 
referred to good governance and the fact that sovereignty should be respected in cyberspace. They 
also underlined that malicious cyber activities by terrorists undermined economic development and 
threatened security, including endangering information, spreading computer viruses, instigating 
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sabotage and promulgating fake data. While very few parliaments had actually taken steps to implement 
the 2015 resolution on cyber warfare, the representative of Pakistan explained that the Parliament of 
Pakistan had passed legislation on the prevention of electronic crime in 2016.  The adoption of such 
legislation constituted a step towards preventing cybercrime and cyber warfare in general, and set out 
sanctions for offences in that regard.  
 
Expert hearing on Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development  

 

On 18 October, the Standing Committee held an expert hearing on the topic of a resolution expected to 
be adopted by the 138

th
 IPU Assembly in Geneva (Switzerland). The hearing opened with the 

statements by three experts: Mr. H.-J. Brinkman, Chief, Policy Planning and Application Branch/UN 
Peacebuilding Support Office, Ambassador G. Bächler, Special Representative of the Organization for 
Security and Co-operation in Europe for the South Caucasus and Mr. H. Born, Assistant Director and 
Head of the Policy and Research Division, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. 
 

They recalled that over the past two years, despite some US$ 71 billion having been spent on 
peacekeeping around the world, very severe outbreaks/relapses of violence had continued in places like 
South Sudan and Yemen. They also highlighted that comprehensive approaches, inclusiveness, 
national ownership and partnerships were the key to development, and underscored the importance of 
peacebuilding both before and after conflicts, not just as a post-conflict effort that occurred after peace 
keeping, as had traditionally been the case. Such traditional approaches were less relevant given the 
changing nature of conflict. Early warning systems, which were urgently needed, were not yet well 
developed.  Members of parliament had a responsibility to make early warning and prevention more 
robust and more accessible for political leaders to assist them in decision-making.  
 

The speakers also drew attention to several studies on climate change and conflict in the 1990s, which 
had shown a link between scarcity of resources, pollution and conflict. In addition, the number of internal 
conflicts (domestic conflicts, civil wars) was increasing, and those conflicts tended to become 
internationalized. Mediation in such conflicts was partially successful and should be taken into account 
as a crucial means of reducing violence.  If the international community did not care, conflicts would 
resume. 
 

After hearing the experts’ interventions, a total of 12 speakers, including one observer organization, took 
the floor.  During the discussion participants agreed that there could be no peace without development 
and vice versa, and neither peace nor development without respect for human rights. Vibrant 
democracy was a vital tool for preventing conflict and obtaining sustainable peace.  
 

They also recalled the resolution adopted during the 136
th
 Assembly on The role of parliament in 

respecting the principle of non-intervention in the internal affairs of States. Based on that resolution, all 
countries had a right to formulate their own sustainable development programmes development and 
control their own resources without supervision by other powers or parties, and should all enjoy just and 
fair exchange with partners. 
 

One speaker summarized the discussions by saying that the draft resolution should include three main 
elements: the consolidation of democracy as the path to realizing peace and stability; the prevention of 
foreign interference in the affairs of States; and the importance of the interconnected nature of 
sustainable development and peace. 
 

The two co-rapporteurs took the floor after the discussions to conclude and explain their preliminary 
views on the topics. They also gave information on the key moments in the timeframe for work between 
the 137

th
 and the 138

th
 Assemblies. 

 

The report of the work of the Standing Committee was presented to the Assembly at its last sitting on 
18 October by the President of the Standing Committee, Ms. L. Rojas (Mexico).  
 

The Bureau of the Standing Committee met on 17 October 2016, with 14 out of 18 Bureau members 
present.  
 

The President of the Committee began by informing the Bureau members about the discussions held 
during the Joint Meeting of Chairpersons of the Geopolitical Groups and Presidents of the Standing 
Committees, and the outcomes of the Meeting.  
 

The Bureau established the Committee’s work programme for the 138
th
 IPU Assembly.  It decided that 

the entire time allocated to the Committee should be devoted to discussion of its draft resolution. It also 
proposed that a side event on implementation of the ATT should be organized.  These proposals were 
subsequently approved by the Standing Committee at the end of its last plenary sitting on 18 October.  
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Report of the Standing Committee on Sustainable 
Development, Finance and Trade  

 

Noted by the 137
th

 IPU Assembly 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 
The Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade met on 16 and 17 October 
2017 with its Vice-President, Mr. A. Cissé (Mali), in the Chair.  
 
Parliamentary contribution to the 2017 United Nations Climate Change Conference 
 

During this segment, the Standing Committee discussed the draft outcome document of the 
Parliamentary Meeting at the United Nations Climate Change Conference that would take place on 
12 November in Bonn.  
 

The session started with a presentation of the study entitled "Global trends in climate change legislation 
and litigation", another important milestone in the cooperation between the IPU and the Grantham 
Research Institute on Climate Change and the Environment at the London School of Economics and 
Political Science. The study and the associated database provided information about national climate 
change legislation and policies in 164 countries, as well as climate litigation cases from 25 countries. 
Ms. A. Averchenkova, Principal Research Fellow at the Grantham Institute, stressed that the database 
and the study constituted a tool that facilitated law-making as a first critical step in ensuring that the 
Paris Agreement translated into national action on climate change.  
 

Ms. B. Höhn, member of the German Parliament and a co-rapporteur to the Parliamentary Meeting in 
Bonn, introduced the draft outcome document to the Committee. She stressed that the Parliamentary 
Meeting in Bonn could be fundamental to help understand how the policies and provisions set out in the 
Paris Agreement would be implemented at the national level. The draft document paid particular 
attention to the specific situation of the small island developing States (SIDS) and the urgent need to 
tackle the impact of climate change there.  
 

Mr. J. Usamate (Fiji), a panellist, stressed that climate change was not a computer model but an 
imminent threat to the existence of many SIDS. Parliaments had an important role in countering climate 
change and must make use of opportunities to act and save entire nations. Action in the SIDS today 
would save lives in other countries tomorrow. 
 

A total of 16 delegates took the floor and commented on the draft outcome document. They largely 
expressed agreement with the text and highlighted that the implementation of the Paris Agreement was 
a prime opportunity for all countries to transition from non-renewable to renewable energy sources. The 
particular vulnerability of the SIDS was underscored, as was the high cost of technology transfers. 
Participants were encouraged to submit all comments on the draft in writing. The SIDS parliaments 
presented the outcome document of the meeting they had held on 14 October and asked that it be 
made available to the participants of the Parliamentary Meeting in Bonn. 
 
Debate on Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on renewable 
energy 
 

This debate was organized on the theme of the Standing Committee's forthcoming resolution, which 
was expected to be adopted at the 138

th
 Assembly in Geneva, Switzerland. The purpose of the debate 

was to provide the Committee with an opportunity to exchange views about opportunities and 
challenges in transferring from fossil fuels to renewable energy and engaging the private sector in the 
process. The debate also provided the co-rapporteurs with initial information about IPU Member 
Parliaments' approaches to the issue. 
 

The theme was introduced by the co-rapporteurs, Mr. A. Gryffroy (Belgium) and Mr. Duong Quoc Anh 
(Viet Nam). They gave the perspectives of developed and developing countries. They stressed the need 
for stronger private sector engagement in the transfer to renewable energy, particularly in ensuring 
easier and more affordable access to technology.  
 

Parliaments could do much to ensure this engagement and promote greater access to renewable 
energy. While there was generally sufficient political will to do this for large projects, such as solar 
energy fields, efforts were still needed to create the same momentum for small- and medium-sized 
projects. Particular attention should be paid to creating conditions that would make private sector 
investments more secure.  
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After the co-rapporteurs had spoken, the floor was given to Mr. A. Whiteman of the International 
Renewable Energy Agency (IRENA). He emphasized the easiness of access to renewable energy, 
which in most places in the world could be produced locally. The challenge was to ensure the transfer of 
technologies and the right legislative and policy framework to guarantee scale up. 
 

Mr. Whiteman emphasized the important role of parliaments in that regard, while also underscoring that 
many parliamentarians faced the challenge of dealing with the vested interests of the traditional energy 
industry. Countering those challenges and working for the interests of the people should be a main 
concern for parliamentarians. 
 

Evidence showed that in many countries people had decided to solve the problem for themselves and 
install solar panels on their houses. While the amount of electricity produced per household may not be 
big, the result was that cumulatively a lot of off-grid use of renewable energy went unrecorded. 
Parliaments needed to make sure that adequate legislative and policy frameworks were in place to 
regulate and support that positive popular movement.  
 

A total of 25 delegates took part in the debate that followed. Most of them shared the good practices 
that their countries had put in place for transfers to renewable energy and several representatives 
provided specific examples of laws and policies that their parliaments had developed in that regard. The 
importance of ensuring accountability and transparency of contracts was also mentioned. Parliaments 
were encouraged to take urgent action as technology was developing fast.  
 

To conclude the debate, the co-rapporteurs reflected on the input received and how they would like to 
include it in the draft resolution. They invited participants to send them written comments.  
 
Panel discussion on Using science and research to achieve the highest health standards 
 

The panel discussion was moderated by Ms. F. Bustreo, Assistant Director-General of the World Health 
Organization (WHO). It benefitted from the expert contribution of Ms. N. Luo (Zambia); Ms. P. Locatelli 
(Italy); Mr. A. Rios, Associate Professor, University of Texas; Mr. P. Kakkattil, Director of Programme 
Partnerships, Innovations and Fundraising, UNAIDS; and Ms. E. Baybarina, Ministry of Health, Russian 
Federation.  
 

Ms. Bustreo set the scene, highlighting the key role that parliamentarians could play in linking science 
with legislation and policy. 
 

Ms. Luo explained that the Zambian Parliament had taken the advice of scientists to respond to the a 
recent HIV epidemic among young adolescents. Scientists had made a vital contribution to Parliament's 
understanding of the causes of the epidemic, thus enabling it to put in place effective legal and policy 
responses. It had emerged that the surge in HIV cases had been caused by an increased incidence of 
child marriage.  As a result, a national strategy had been adopted to fight that practice.  
 

Ms. Locatelli admitted that the Italian Parliament had found itself unprepared to respond to a rampant 
surge in inaccurate information about the effects of vaccines on children. Although the media had 
played a key role in conveying distorted messages, parliamentarians should continue to collaborate with 
the media to disseminate evidence-based messages and encourage parents to rely on accurate 
information. 
 

Ms. E. Baybarina said that turning scientific evidence on sexual and reproductive health into 
policymaking was one of her Department’s priorities and, to that end, constant interaction between 
scientists and politicians would be needed to bridge the gap between how scientists thought and how 
policymakers worked. 
 

Mr. A. Rios also stressed the importance of bridging the gap between scientists and politicians. He 
called for an international agreement on principles to guide the interactions between politicians and 
scientists to do no harm. Altruism and common good should be the leading principles. 
 

Mr. P. Kakkatil said that the AIDS movement provided plenty of information about how the positive 
effects of scientific advances ultimately reached and served the interests of all populations, regardless 
of their economic and social status. He also emphasized the need to include communities and their 
representatives in the health response at all levels in order to collect community-based data and better 
reach the most in need. 
 

In the ensuing debate, 15 representatives took the floor. They highlighted the need for parliamentarians 
to work closely with scientists to develop informed legislation, on health specifically, and also more 
broadly.  
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They underscored the key role of scientific advances in the development of national economies and life 
standards, with a focus on health research and innovation that helped to produce new drugs, establish 
innovative medical facilities and services and ultimately reach unserved portions of population. Updated 
scientific evidence should be made available through parliamentary libraries. The role of parliaments in 
passing budget bills that included investments in scientific research was also highlighted. In some 
countries, scientific evidence had been used to strengthen legislation on child marriage and harmonize 
it with international standards, especially in humanitarian settings. 
 
Elections to the Bureau 
 

The Committee elected Mr. M. Djellab (Algeria) from the African Group and Ms. D. Soliz (Ecuador) from 
GRULAC to fill the existing vacancies on the Committee Bureau. 
 

The Committee approved the proposal from the Bureau to dedicate time allocated to the Committee at 
the 138

th
 IPU Assembly to the drafting of the resolution.  
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Report of the Standing Committee on United Nations Affairs 
 

Noted by the 137
th

 IPU Assembly 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 
The President, Mr. Anti Avsan, opened the meeting.   
 

The appointment of a new member to the committee’s bureau, Ms. A. D. Dagban-Zonvide (Togo), was 
confirmed. The committee adopted the bureau’s recommendation to suspend two members under Rule 
10.2, Ms. G. Ortiz (Mexico) and Ms. A. Bimendina (Kazakhstan).  
 

The record of the previous session was adopted without objection. 
 

Mr. Avsan then proceeded to open the plenary debate, which consisted of two sessions. 
 
Panel discussion on The parliamentary dimension to the United Nations – 20 years in the making  
 

This panel discussion featured Ms. A. Filip, Director of External Relations (IPU), as main presenter, and 
Senator D. Dawson (Canada) as discussant. Fourteen interventions were made from the floor. 

 

The debate took stock of the relationship between IPU and the UN over the past twenty years and 
assessed the extent to which the original vision of a "parliamentary dimension" to the work of the UN 
has been realized. As an intergovernmental organization, the UN cannot claim to fully represent "the 
peoples" of the world, as stated in its Charter, because most governments are elected with less than 
fifty per cent of the popular vote. At the same time, globalization has left many people clamoring for 
greater representation in international organizations, such as the UN.  
 

As the world organization of national parliaments, the IPU is best positioned to link the elected 
representatives of the people to the UN and, in the process, help fill the "democracy gap in international 
relations". The UN itself has taken steps to welcome the contribution of parliaments to its decision-
making processes, most notably by granting observer status to IPU. A number of UN resolutions and 
declarations over the years attest to the UN’s openness to work closely with parliaments and with IPU to 
advance the international agenda in all domains, from peace and security to human rights, sustainable 
development and democracy. The UN General Assembly is expected to adopt a new resolution on 
interaction between the UN, national parliaments and IPU in the spring of 2018.  
 

While the relationship between the two organizations has grown dramatically over the years, many 
challenges undoubtedly remain. The relationship is fundamentally asymmetric in that the UN is much 
larger than IPU and, as an inter-governmental organization, is keen to maintain its own political 
independence from the legislative branch. Despite IPU’s success in contributing a parliamentary 
perspective to many UN processes, the UN is not obliged to take on board all of the political input it 
receives from parliaments or IPU. It does, however, need IPU’s support to facilitate the implementation 
of UN agreements by national parliaments.  
 

At the operational level, the UN and IPU work together under two cooperation agreements and through 
regular senior management meetings on an increasing number of projects and activities planned at their 
global headquarters. The relationship is somewhat more tenuous in the field, where UN Country Teams 
and national parliaments have yet to develop a structured approach to joint work.  
 

Strengthened rapidly over several years, the relationship between IPU and the UN has more recently 
plateaued. This is partly because IPU lacks the resources to follow all relevant UN processes and to 
exploit all available opportunities for interaction, at both political and operational levels. At the same 
time, many parliaments are not equipped to process the outcome of UN processes directly or to hold 
their governments to account for their positions at the UN.  Parliamentarians attending UN meetings all 
too often fail to report back to their colleagues. Ultimately, if IPU’s relationship with the UN is to continue 
growing in strength and impact, national parliaments must themselves grow stronger vis-à-vis their 
respective governments.  
 

Going forward, and in anticipation of next year’s General Assembly resolution, the following 
recommendations emerged from the debate: 
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- Parliaments need to demand more regular reports on the UN from their governments, including 
by directly convening hearings with ambassadors and UN officials; 

- MPs attending UN debates either as IPU delegates or as members of national delegations need 
to share information more systematically with their colleagues, so as to empower parliament as 
a whole and prompt debate on global issues; 

- Parliaments need to allocate more financial and human resources to support their engagement 
in global affairs; 

- In its dealings with the UN, IPU needs to advocate greater interaction between UN Country 
Teams and national parliaments; 

- IPUs membership (176 parliaments) needs to more closely mirror the larger UN membership 
(193 countries); 

- IPU needs to partner more closely with parliamentary networks, regional parliaments and other 
parliamentary organizations to better represent the entire global parliamentary community at the 
UN. 

 

Panel discussion on The role of the UN General Assembly in international governance: What 
path forward?  
 

This panel discussion featured Ambassador T. Christensen (Denmark), former Chief of Staff to two 
Presidents of the General Assembly, as main presenter, and Ms. M. Bartos, MP (Hungary) as 
discussant. Eight interventions were made from the floor. 

 

The debate focused on the question of the relevance of the UN General Assembly (GA) in today’s 
system of international governance. The GA, with a nearly universal membership of 193 sovereign 
states, is the chief deliberative body of the United Nations. While its resolutions are not legally binding, 
the GA plays a critical role as a convener of Member States to debate global issues and recommend 
action to address them. And yet, compared with the smaller and less representative Security Council, 
the GA has struggled over the years to assert its authority and heighten its prominence among 
parliamentarians and the public at large. 
 

To help raise the GA’s profile and improve its working methods, the UN set up an ad-hoc committee 
several years ago to develop recommendations for reform. Chief among them was a recommendation 
to strengthen the role of the President of the General Assembly (PGA), which for most of the GA’s 
history has performed a ceremonial role. As a result, the PGA’s mandate has been expanded and 
his/her office better equipped to play a stronger convening role, steer political negotiations, and help set 
the agenda.  In particular, the PGA is now entrusted with a greater role in managing the process for the 
selection of the UN Secretary-General. This includes convening hearings of the GA with candidates to 
the post and keeping Member States informed at all stages of the selection process. 
 

However, it is not clear that the stronger leadership role the PGA plays today will suffice to empower the 
GA in ways that would render it more relevant. Part of the problem is that information about the work of 
the GA is poorly communicated to capitals around the world. Another problem is that the GA’s 
consensus-based decision-making process, which nurtures a spirit of compromise, can lead to weak 
political outcomes. 
 

Two other challenges to the authority of the GA have emerged in recent years: one is the Security 
Council’s tendency to encroach on issues normally within the GA’s purview; another is the emergence 
of the G20, and possibly other such informal groups, whose limited membership and focused agendas 
tend to command more attention. Although the UN was not constituted originally to help manage the 
global economy, which is what allows the G20 to step into the breach, the UN will need to play a 
stronger role in this domain if it is to help countries implement the comprehensive 2030 Agenda for 
Sustainable Development and attendant SDGs.   
 

The following recommendations emerged from the debate: 
 

- To the extent that a stronger role of the General Assembly in world affairs depends on its 
relationship with the Security Council, reforms of both bodies need to progress hand in hand. 
The Security Council in particular needs to be enlarged to better represent the GA’s 
membership; 

- IPU needs to provide direct input to the Ad Hoc Committee for the Reform of the General 
Assembly; 

- IPU needs to work closely with the GA and the UN to help share GA resolutions and other 
outcomes with parliaments around the world. 
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In closing the session, the Committee President encouraged participants to hold debates on the 
relationship between their parliaments and the UN, the role they see for IPU in supporting that 
relationship, and the ways in which IPU and the UN can strengthen their cooperation. This will help 
prepare parliaments provide input for the upcoming GA resolution on interaction between the UN, 
national parliaments and IPU as soon as negotiations get underway in early 2018. 
 

* * * * * * * 
 
The UN process for the prohibition of nuclear weapons: What hope for nuclear disarmament? 

 

In the afternoon of 16 October 2017, an interactive session was convened by the IPU Standing 
Committee on United Nations Affairs and the Standing Committee on Peace and International Security, 
in cooperation with Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND). 
 

Moderated by Mr. A. Avsan, President of the IPU Standing Committee on United Nations Affairs, this 
special joint session featured the following speakers: H.E. Ambassador E. Whyte-Gómez, Permanent 
Representative of Costa Rica to the United Nations Office in Geneva and President of the United 
Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading 
Towards their Total Elimination; Mr. B. Blair, President and Founder of Global Zero; Mr. A. Ware, Global 
Coordinator, Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND); and 
Mr. J.-M. Collin, Associate Researcher at the Group for Research and Information on Peace and 
Security (GRIP) and member of ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). The IPU 
President, Mr. S. Chowdhury, spoke briefly at the opening to highlight the importance of the issue and 
the need for MP engagement. 
 

Discussion centred on the ground-breaking Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, adopted by 
the United Nations on 7 July 2017. Once it enters into force, this treaty will effectively render the 
possession, acquisition or transaction of nuclear weapons and related materials illegal under 
international law. However, as per other such treaties, the nuclear prohibition treaty (as it is commonly 
known) will apply exclusively to its signatories. Given that only 122 non-nuclear States (albeit a majority 
of UN membership) voted in favour of the treaty, and that only 53 of those have signed it so far, the 
question today is how to engage the nine known nuclear States and their allies so that they will 
eventually join the treaty or take other steps of their own steps toward nuclear disarmament. 
 

Much more powerful today than 70 years ago, nuclear weapons pose a real and present danger to both 
people and the environment. While global stockpiles have gone down considerably since the end of the 
Cold War, to a total of about 15,000 warheads, the risk of a nuclear holocaust killing millions of people 
and laying waste to entire countries, either by accident or miscalculation, has never been so high.  
 

The nuclear prohibition treaty is consistent with the landmark Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) of 
1970, whose implicit grand bargain was for the nuclear States to give up their weapons in exchange for 
the non-nuclear States committing themselves to never develop or otherwise acquire such weapons. In 
essence, countries joining the nuclear prohibition treaty carry forward the NPT’s vision of a nuclear 
weapons-free world. The nuclear prohibition treaty complements other treaties banning weapons of 
mass destruction – chemical and biological – that have proven their effectiveness. Together, these 
treaties demonstrate that the security of all nations requires the force of international law. Like its 
predecessors, the nuclear prohibition treaty changes the discourse about nuclear weapons from one 
that tolerates their possession or acquisition, as a fact of realpolitick, to one that stigmatizes such 
weapons as a matter of principle and out of a deep concern for human well-being. 
 

The nuclear prohibition treaty has a number of provisions to allow all countries, including the nuclear 
States, to join. That is likely to happen, however, only if the comprehensive solution outlined in the 
treaty is supported by incremental steps to bring the nuclear States and their allies into the fold. First 
and foremost, the international community needs to promote confidence-building measures to set the 
stage for further disarmament negotiations. These measures include: a declaration by nuclear States 
that a nuclear war can never be won and should never be fought; a pledge by nuclear States that they 
will never launch a nuclear attack on non-nuclear States; a declaration by the nuclear States against 
"first use" of nuclear weapons; and concrete steps by nuclear States to take their nuclear arsenals down 
from high alert and submit them to an internationally agreed verification system.  
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Given the impasse within the UN Disarmament Conference, a new opening toward a comprehensive 
solution on nuclear weapons may come with the United Nations High-Level Conference on Nuclear 
Disarmament, to be held in May 2018 in New York.  
 

For the first time in an instrument of international law, the nuclear prohibition treaty explicitly calls on 
parliamentarians and other stakeholders to help strengthen the "public conscience" regarding the need 
for the total elimination of nuclear weapons, out of overarching moral considerations. Indeed, 
parliamentarians can take a number of steps toward nuclear disarmament, such as: 
 

- Reach out to and engage with parliamentarians in countries that have yet to join the treaty 
(i.e., sign and ratify it), stressing that "inaction is no longer an option"; 

 

- Actively work to sensitize constituents and the public at large to the great danger of nuclear 
weapons, helping promote the sense of public outrage needed to pressure governments into 
action; 

 

- Follow closely the process leading up to the 2018 High-Level Conference and require regular 
briefings from the government. 

 
For its part, IPU must continue to engage with parliaments to build awareness of the nuclear prohibition 
treaty and all other initiatives for nuclear disarmament.  
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Presidential statement on the state of democracy  
in the world today 

 
Endorsed by the IPU Governing Council at its 201

st
 session 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 
 
We are witnessing a worrying trend around the world: parliaments as institutions are coming under 
assault and Members of Parliaments are finding themselves increasingly under threat. As your 
President, I have spoken out against such events, which I consider to be attacks on democracy itself. 
 

In many of these situations, the causes or symptoms of the crisis are similar: freedom of expression is 
under attack, making it very difficult for parliamentarians, the press and civil society to speak out against 
abuses; the powers of parliaments are undermined by the other branches of government: the executive 
and the judiciary; national election commissions are not functioning properly and are seen as 
instruments of the government to ensure their stay in power, and rampant corruption undermines basic 
notions of equality before the law and of accountable and well-managed public finances.  
 

In this respect, I wish to denounce in the strongest terms the assassination of Ms. Daphne Caruana 
Galizia, a well-known journalist and researcher from Malta who led the Panama Papers investigations. 
We must speak out in defence of investigative journalism and in defence of the brave men and women 
journalists around the world who risk life and limb to bring us the facts. We express our sympathy and 
solidarity with the family of Ms. Galizia, who paid the ultimate price for denouncing corruption. 
 

At a time when dialogue is most needed to resolve crises, we are seeing delegations coming to our 
Assemblies that do not represent the full spectrum of political views in the parliament. Members of 
Parliament are being targeted through threats, reprisals and other forms of intimidation, and political 
space is shrinking in many countries. I call for the release of Mr. Kem Sokha and all political prisoners, 
the safe return of all Cambodian MPs in exile, and an end to attacks on civil society and independent 
media. The report of the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians is illustrative of this 
worrisome trend. 
 

I am deeply concerned by the political situation in Cambodia, where criminal proceedings are allegedly 
being used to silence the opposition and prevent it from playing a meaningful role in the lead-up to the 
elections in 2018. Equally disturbing is the situation in the Maldives, where diminishing freedoms and a 
schism between the ruling party and the opposition are taking on troubling dimensions and are 
disrupting the functioning of the parliament. 
 

In the Bolivarian Republic of Venezuela, the parliament’s powers are being usurped and the principle of 
the separation of powers of the State is being undermined. Members of Parliament complain of 
harassment and intimidation by the authorities for merely discharging their duties. Violence has broken 
out due to seemingly irreconcilable differences between the ruling party and the opposition-led 
parliament and the economy is on a downward spiral, causing great suffering for the people of 
Venezuela. We stand in unequivocal solidarity with the institution of parliament and the National 
Assembly of Venezuela. The situation in Yemen has become a woeful humanitarian catastrophe, 
claiming thousands of innocent lives. The rift between opposing factions has led to a divided institution 
of parliament, a war-torn country and untold suffering for the Yemeni people. We are, however, 
heartened by the commitment expressed by the MPs of both factions of parliament to facilitate access 
to humanitarian assistance. 
 

The IPU brings together the global community of parliaments. As members of this community, we are 
bound together by shared values and principles. Many of these are enshrined in the Universal 
Declaration on Democracy (http://www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm) whose 20

th
 anniversary we 

celebrated last month. We must stand up in defence of the fundamental values and principles 
articulated in this Declaration; we must practise what we preach, upholding the spirit and the letter of 
democracy and its ideals. We must continue to be the torchbearers of tolerance, political dialogue and 
peaceful solutions. We must never forget that before all else we have been elected to serve the 
interests of our people and their aspirations for a life of dignity and opportunity, in peace and safety. 
 

We have a tried and tested tool at our disposal – parliamentary diplomacy. We have used it on many 
occasions in the past: during the Cold War, in the years leading up to the Helsinki process on security 
and cooperation in Europe, and then later through the establishment of the Conference on Security and 
Cooperation in the Mediterranean. We are employing it today in the context of the Israeli-Palestinian 
conflict, with the IPU promoting projects of peace for the region. The meetings facilitated at our 

http://www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm
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Assemblies between Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot political parties are yet another concrete 
example of the constructive and preventive nature of parliamentary diplomacy, and its ability to defuse 
or avert tensions through peaceful means. 
 

Parliaments and parliamentarians of the world, I call on you to fly the flag high through your words, but 
more importantly, through your deeds. I appeal to you to speak out every time the institution you 
embody and your parliamentary peers come under attack in one form or another. The IPU’s Committee 
on the Human Rights of Parliamentarians has been doing this for decades. It is at times like these that 
we must stand together in a display of parliamentary solidarity. History will judge us harshly if we fail to 
do so. I entreat each and every one of us, therefore, to sign up to the IPU campaign in defence of 
democracy. 
 

I would like to express our heartfelt sympathy and solidarity with the islands in the Caribbean which 
have felt the full onslaught of recent hurricanes and natural disasters. In a similar show of parliamentary 
solidarity, I appeal to parliaments to provide assistance or cause assistance to be provided to these 
small island developing States as they recover and try to rebuild.  
 

Lastly, I would like to restate the IPU’s strong commitment to a nuclear-weapon-free world. The IPU was 
founded on the fundamental principle of resolving differences through peaceful means and political 
dialogue. The Organization has always advocated for nuclear non-proliferation and disarmament yet 
there are still countries in the world that do not respect United Nations Security Council resolutions 
prohibiting nuclear testing. Given the devastating impacts, including humanitarian, of a nuclear event, 
whether by accident, miscalculation or design that cannot be limited in time and space, the global 
parliamentary community must stand firm and work together towards the achievement of a world free of 
nuclear weapons. 
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IPU Budget for 2018 
 

Approved by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 
 2017 

Approved 

Budget 

2018 Approved Budget 

Regular Budget Other Sources All Funds 

REVENUES 

Assessed contributions 10,227,000 10,467,100  10,467,100 

Working Capital Fund 337,000 237,000  237,000 

Staff assessment 1,023,000 1,048,500  1,048,500 

Interest 100,000 100,000  100,000 

Programme support costs            0 296,500 (296,500)            0 

Other revenue 16,000 16,000  16,000 

Voluntary contributions 4,224,300                 4,002,600 4,002,600 

TOTAL REVENUES 15,927,300 12,165,100                3,706,100 15,871,200 

EXPENDITURES 

Strategic Objectives 

1. Build strong, democratic parliaments 2,428,700 1,430,600                  891,300 2,321,900 

2. Advance gender equality and respect for 
women’s rights 

1,555,900    532,200               1,166,800 1,699,000 

3. Protect and promote human rights 1,538,400 1,039,000                  430,500 1,469,500 

4. Contribute to peacebuilding, conflict 
prevention and security 

 502,300    151,200 354,000  505,200 

5. Promote inter-parliamentary dialogue and 
cooperation 

3,182,000 3,159,400  3,159,400 

6. Promote youth empowerment    329,600      79,700 337,500    417,200 

7. Mobilize parliaments around the global 
development agenda 

1,083,700    150,200                  822,500                     972,700 

8. Bridge the democracy gap in international 
relations 

893,000 923,000  923,000 

Subtotal 11,513,600  7,465,300                4,002,600  11,467,900 

Enablers 

Effective internal governance and oversight 854,700 867,900  867,900 

Visibility, advocacy and communications                  1,086,900  1,026,200   1,026,200 

Gender mainstreaming and a rights-based 

approach 

  10,000   10,000    10,000 

 A properly resourced and efficient Secretariat 2,668,900 2,681,700  2,681,700 

Subtotal 4,620,500 4,585,800  4,585,800 

Other charges 106,000 114,000  114,000 

Eliminations (312,800)  (296,500) (296,500) 

TOTAL EXPENDITURES 15,927,300 12,165,100               3,706,100 15,871,200 

 

 

 

Approved 2018 capital budget 
 

Item 2018 

1.  Replacement of computers 35,000 

2.  Furniture 15,000 

3.  Replacement of windows 400,000 

4.  Website development 100,000 

 Total capital expenditures  550,000 
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Approved programme and budget for 2018 
 

Scale of contributions for 2018 based on the UN scale of assessment 
 

Approved by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 

Country Name 
UN 2016-

2018 
Proposed 2018 scale 

  Per cent Per cent CHF 

Afghanistan 0.006% 0.110% 11'500 

Albania 0.008% 0.110% 11'500 

Algeria 0.161% 0.310% 32'300 

Andorra 0.006% 0.110% 11'500 

Angola 0.010% 0.110% 11'500 

Argentina 0.892% 1.120% 116'800 

Armenia 0.006% 0.110% 11'500 

Australia 2.337% 2.550% 265'900 

Austria 0.720% 0.940% 98'000 

Azerbaijan 0.060% 0.180% 18'800 

Bahrain 0.044% 0.160% 16'700 

Bangladesh 0.010% 0.110% 11'500 

Belarus 0.056% 0.180% 18'800 

Belgium 0.885% 1.110% 115'700 

Benin 0.003% 0.100% 10'400 

Bhutan 0.001% 0.100% 10'400 

Bolivia (Plurinational State of) 0.012% 0.120% 12'500 

Bosnia and Herzegovina 0.013% 0.120% 12'500 

Botswana 0.014% 0.120% 12'500 

Brazil 3.823% 3.960% 412'900 

Bulgaria 0.045% 0.160% 16'700 

Burkina Faso 0.004% 0.110% 11'500 

Burundi 0.001% 0.100% 10'400 

Cabo Verde 0.001% 0.100% 10'400 

Cambodia 0.004% 0.110% 11'500 

Cameroon 0.010% 0.110% 11'500 

Canada 2.921% 3.110% 324'300 

Central African Republic 0.001% 0.100% 10'400 

Chad 0.005% 0.110% 11'500 

Chile 0.399% 0.590% 61'500 

China 7.921% 7.890% 822'800 

Colombia 0.322% 0.500% 52'100 

Comoros 0.001% 0.100% 10'400 

Congo 0.006% 0.110% 11'500 

Costa Rica 0.047% 0.170% 17'700 

Côte d'Ivoire 0.009% 0.110% 11'500 

Croatia 0.099% 0.230% 24'000 

Cuba 0.065% 0.190% 19'800 

Cyprus 0.043% 0.160% 16'700 

Czech Republic 0.344% 0.520% 54'200 

Democratic People’s Republic of Korea 0.005% 0.110% 11'500 

Democratic Republic of the Congo   0.008% 0.110% 11'500 

Denmark 0.584% 0.790% 82'400 

Djibouti 0.001% 0.100% 10'400 

Dominican Republic    0.046% 0.170% 17'700 

Ecuador 0.067% 0.190% 19'800 

Egypt 0.152% 0.300% 31'300 

El Salvador 0.014% 0.120% 12'500 

Equatorial Guinea    0.010% 0.110% 11'500 

Estonia 0.038% 0.150% 15'600 

Ethiopia 0.010% 0.110% 11'500 
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Country Name 

UN 2016- 
2018 

Proposed 2018 scale 

Per Cent Per Cent CHF 

Fiji 0.003% 0.100% 10'400 

Finland 0.456% 0.650% 67'800 

France 4.859% 4.930% 514'000 

Gabon 0.017% 0.120% 12'500 

Gambia 0.001% 0.100% 10'400 

Georgia 0.008% 0.110% 11'500 

Germany 6.389% 6.390% 666'300 

Ghana 0.016% 0.120% 12'500 

Greece 0.471% 0.670% 69'900 

Guatemala 0.028% 0.140% 14'600 

Guinea 0.002% 0.100% 10'400 

Guinea-Bissau 0.001% 0.100% 10'400 

Guyana 0.002% 0.100% 10'400 

Haiti 0.003% 0.100% 10'400 

Honduras 0.008% 0.110% 11'500 

Hungary 0.161% 0.310% 32'300 

Iceland 0.023% 0.130% 13'600 

India 0.737% 0.950% 99'100 

Indonesia 0.504% 0.700% 73'000 

Iran (Islamic Republic of) 0.471% 0.670% 69'900 

Iraq 0.129% 0.270% 28'200 

Ireland 0.335% 0.510% 53'200 

Israel 0.430% 0.620% 64'700 

Italy 3.748% 3.890% 405'600 

Japan 9.680% 9.680% 1'009'400 

Jordan 0.020% 0.130% 13'600 

Kazakhstan 0.191% 0.350% 36'500 

Kenya 0.018% 0.130% 13'600 

Kuwait 0.285% 0.460% 48'000 

Kyrgyzstan 0.002% 0.100% 10'400 

Lao People’s Democratic Republic 0.003% 0.100% 10'400 

Latvia 0.050% 0.170% 17'700 

Lebanon 0.046% 0.170% 17'700 

Lesotho 0.001% 0.100% 10'400 

Libya 0.125% 0.270% 28'200 

Liechtenstein 0.007% 0.110% 11'500 

Lithuania 0.072% 0.200% 20'900 

Luxembourg 0.064% 0.190% 19'800 

Madagascar 0.003% 0.100% 10'400 

Malawi 0.002% 0.100% 10'400 

Malaysia 0.322% 0.500% 52'100 

Maldives 0.002% 0.100% 10'400 

Mali 0.003% 0.100% 10'400 

Malta 0.016% 0.120% 12'500 

Marshall Islands 0.001% 0.100% 10'400 

Mauritania 0.002% 0.100% 10'400 

Mauritius 0.012% 0.120% 12'500 

Mexico 1.435% 1.670% 174'100 

Micronesia (Federated States of)   0.001% 0.100% 10'400 

Monaco 0.010% 0.110% 11'500 

Mongolia 0.005% 0.110% 11'500 

Montenegro 0.004% 0.110% 11'500 

Morocco 0.054% 0.180% 18'800 

Mozambique 0.004% 0.110% 11'500 

Myanmar 0.010% 0.110% 11'500 

Namibia 0.010% 0.110% 11'500 
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Country Name 

 

 

UN 2016-
2018 

 

Proposed 2018 scale 
 

Per Cent  Per Cent CHF 

Nepal 0.006% 0.110% 11'500 

Netherlands 1.482% 1.720% 179'400 

New Zealand 0.268% 0.440% 45'900 

Nicaragua 0.004% 0.110% 11'500 

Niger 0.002% 0.100% 10'400 

Nigeria 0.209% 0.370% 38'600 

Norway 0.849% 1.070% 111'600 

Oman   0.113% 0.250% 26'100 

Pakistan 0.093% 0.230% 24'000 

Palau 0.001% 0.100% 10'400 

Palestine   0.100% 10'400 

Panama 0.034% 0.150% 15'600 

Papua New Guinea 0.004% 0.110% 11'500 

Paraguay 0.014% 0.120% 12'500 

Peru 0.136% 0.280% 29'200 

Philippines 0.165% 0.320% 33'400 

Poland 0.841% 1.060% 110'500 

Portugal 0.392% 0.580% 60'500 

Qatar 0.269% 0.440% 45'900 

Republic of Korea 2.039% 2.260% 235'700 

Republic of Moldova 0.004% 0.110% 11'500 

Romania 0.184% 0.340% 35'500 

Russian Federation 3.088% 3.270% 341'000 

Rwanda 0.002% 0.100% 10'400 

Saint Lucia 0.001% 0.100% 10'400 

Samoa 0.001% 0.100% 10'400 

San Marino 0.003% 0.100% 10'400 

Sao Tome and Principe 0.001% 0.100% 10'400 

Saudi Arabia 1.146% 1.380% 143'900 

Senegal 0.005% 0.110% 11'500 

Serbia 0.032% 0.150% 15'600 

Seychelles  0.001% 0.100% 10'400 

Sierra Leone    0.001% 0.100% 10'400 

Singapore 0.447% 0.640% 66'700 

Slovakia 0.160% 0.310% 32'300 

Slovenia 0.084% 0.210% 21'900 

Somalia 0.001% 0.100% 10'400 

South Africa 0.364% 0.550% 57'400 

South Sudan 0.003% 0.100% 10'400 

Spain 2.443% 2.650% 276'300 

Sri Lanka 0.031% 0.140% 14'600 

Sudan 0.010% 0.110% 11'500 

Suriname 0.006% 0.110% 11'500 

Sweden 0.956% 1.180% 123'000 

Switzerland 1.140% 1.370% 142'900 

Syrian Arab Republic 0.024% 0.130% 13'600 

Tajikistan 0.004% 0.110% 11'500 

Thailand 0.291% 0.460% 48'000 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.007% 0.110% 11'500 

Timor-Leste 0.003% 0.100% 10'400 

Togo 0.001% 0.100% 10'400 

Tonga 0.001% 0.100% 10'400 

Trinidad and Tobago   0.034% 0.150% 15'600 

Tunisia 0.028% 0.140% 14'600 

Turkey 1.018% 1.250% 130'300 

Turkmenistan 0.026% 0.130% 13'600 
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Country Name 

  

 

UN 2016-
2018 

 
Proposed 2018 scale 

 

Per Cent  Per Cent CHF 

Tuvalu 0.001% 0.100% 10'400 

Uganda 0.009% 0.110% 11'500 

Ukraine 0.103% 0.240% 25'000 

United Arab Emirates 0.604% 0.810% 84'500 

United Kingdom 4.463% 4.560% 475'500 

United Republic of Tanzania 0.010% 0.110% 11'500 

Uruguay 0.079% 0.210% 21'900 

Uzbekistan 0.023% 0.130% 13'600 

Vanuatu 0.001% 0.100% 10'400 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.571% 0.780% 81'300 

Viet Nam 0.058% 0.180% 18'800 

Yemen 0.010% 0.110% 11'500 

Zambia 0.007% 0.110% 11'500 

Zimbabwe 0.004% 0.110% 11'500 

 

 

 

Associate Member 
  

 
UN 2016-

2018 

 

Proposed 2018 scale 

 

Per Cent Per Cent CHF 

Andean Parliament  0.020% 2'100 

Arab Parliament   0.010% 1'000 

Central American Parliament   0.010% 1'000 

East African Legislative 
Assembly   0.010% 1'000 

European Parliament   0.060% 6'300 

Interparliamentary Assembly of Member 
Nations of the Commonwealth of 
Independent States  0.030% 3'100 

Inter-Parliamentary Committee of the West 
African Economic and Monetary Union   0.010% 1'000 

Latin American and Caribbean Parliament   0.030% 3'100 

Parliament of the CEMAC   0.010% 1'000 

Parliament of the ECOWAS   0.010% 1'000 

Parliamentary Assembly of the  
Council of Europe 
 
 

  0.050% 5'200 

Total  100% 10'501'700 
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Cooperation with the United Nations system 
 

List of activities undertaken by the IPU between 15 March and 15 September 2017 
 

Noted by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 

Democracy and human rights 
 

On 20 April, the IPU participated in the UN University event The Rise of Nationalist Politics and Policy 
Implications for Migration held at UN Headquarters in New York. Over the summer, the IPU and the 
Office of the President of the General Assembly began consultations for the 2018 UN-IPU 
Parliamentary Hearing, which will provide a major contribution to the inter-governmental negotiations of 
the Global Compact on Migration. 
 

The IPU participated in the 35
th
 session of the United Nations Human Rights Council (UNHRC) held 

from 6 to 23 June 2017. The IPU was involved in the organization of two side events and made two 
official statements at this session. 
 

The first side event was a high-level public dialogue on 12 June on the linkages between the work of 
parliaments and the independence of the judiciary. The event was organized jointly with the 
International Development Law Organization (IDLO) and the Albert Hirschman Centre on Democracy at 
the Graduate Institute of Geneva, with the support of the Permanent Missions of Italy, Japan, Mexico 
and the United Kingdom. 
 

The second event took place on 20 June and was organized by the Universal Rights Group and the 
Permanent Mission of Georgia in collaboration with the IPU. It focused on the role of parliaments in 
ensuring effective national implementation of the recommendations of the UN human rights 
mechanisms, including UNHRC and its Universal Periodic Review. Participants underscored the need 
for stronger parliamentary capacity-building on human rights, systematic collection of good 
parliamentary practice, and enhanced engagement between the UN human rights mechanisms and 
parliaments. 
 

On 23 June, UNHRC adopted a resolution encouraging closer involvement of parliaments in its work. 
The resolution requested the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to 
prepare a study in cooperation with the IPU on how to promote and enhance synergies between 
parliaments and the work of UNHRC and its Universal Periodic Review.    
 

On 29 June, the IPU participated in a multi-stakeholder consultation organized jointly by UNESCO and 
OHCHR on strengthening the implementation of the UN plan of action on the safety of journalists and 
the issue of impunity. This issue has recently gained prominence within the framework of SDG 16, 
which highlights the protection of fundamental freedoms and public access to information.  
 

The IPU attended the 106
th
 Session of the International Labour Conference held from 5 to 16 June 

2017, including the event organized in Geneva on 12 June to mark the World Day Against Child Labour, 
held under the theme In conflicts and disasters, protect children from child labour.  
 

The role of parliaments was highlighted in the UN General Assembly (UNGA) modalities resolution for a 
new Global Compact for safe, orderly and regular migration. On 18 April, the IPU participated in a panel 
during the IOM International Dialogue on Migration on Strengthening international cooperation on and 
governance of migration in 2018. The IPU also facilitated the participation of 20 MPs in the UNGA 
thematic session on the economic aspects of migration held in New York on 24 and 25 July, and in a 
multi-stakeholder hearing on 26 July. 
 

On 15 September, the IPU organized events in Geneva and in New York in cooperation with the United 
Nations to mark the 10

th
 anniversary of the International Day of Democracy and the 20

th
 anniversary of 

the Universal Declaration on Democracy.  
 

Preparations for the second IPU-UNDP Global Parliamentary Report proceeded on schedule with a 
view to its launch at the 137

th
 IPU Assembly. The focus of this edition is the oversight function of 

parliaments. 
 

The IPU took part in an expert meeting held in Norway in May 2017 and contributed to discussions led 
by the UNDP Oslo Governance Centre on SDG 16 indicators.  
 

UNDP and the IPU continued their joint project of assistance to the Parliament of Myanmar and began 
collaboration in support of the Parliament of Georgia. 
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Gender equality and youth empowerment 
 

The IPU Secretary General and the UN Women Executive Director launched a new edition of the IPU-
UN Women Map of Women in Politics on 15 March at the 61

st
 session of the Commission of the Status 

of Women held New York. The IPU organized three side events with its partners: on 14 March with the 
Permanent Mission of Canada, and on 16 March – one with UNICEF and one with UNDP. On 17 March, 
the IPU and UN Women held the usual full-day Parliamentary Meeting on the economic empowerment 
of women. It was attended by 200 MPs.  
 

In the context of the June UNHRC session, the IPU together with the National Democratic Institute and 
the Permanent Missions of Sweden and Sierra Leone, organized a side event on violence against 
women in politics. The side event served as a platform for interaction with the UN Special Rapporteur 
on violence against women on the causes and consequences of such violence. The IPU also 
contributed with an oral intervention to the UN Working Group on discrimination against women in law 
and in practice during the interactive dialogue held at the Human Rights Council session. 
 

The IPU has continued to engage with the UN Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women (CEDAW). On 3 July, the IPU briefed the Committee on the state of women’s participation in 
politics in the countries under review, and on the level of parliamentary engagement in the CEDAW 
reporting process in the concerned countries. 
 

The IPU and UN Women have continued their support to the Grand National Assembly of Turkey in the 
area of gender equality. 
 

On 25 and 26 April, the IPU partnered with UNDP and the Parliament of Sri Lanka to jointly convene in 
Colombo (Sri Lanka) a Regional Meeting of Young Parliamentarians from the Asia-Pacific region on The 
role of young parliamentarians in advancing inclusive and peaceful societies and preventing violent 
extremism. Fifty young MPs from 11 countries, as well as dozens of civil society youth leaders, 
attended. They discussed region-specific issues pertaining to violent extremism and identified actions 
for its prevention. The discussions also highlighted the importance of SDG 16 and the enhancement of 
political institutions as a powerful way to address the drivers of violent extremism. 
 

On 12 July, the IPU submitted a research paper entitled Youth participation in parliaments and peace 
and security for the UN Secretary-General’s Progress Study on Security Council Resolution 2250 
(Youth, Peace and Security). The paper built on the IPU’s 2016 report Youth participation in national 
parliaments and its worldwide data and highlighted the linkages between youth participation in 
parliament with peace and security activities in four case studies. With a view to providing a more in-
depth analysis, an extensive review of literature and semi-structured interviews with 40 respondents, 
including young parliamentarians and other stakeholders, was also undertaken. The paper resulted in a 
series of recommendations to further harness the contribution of young people to strengthening peace 
and security.   
 

On 10 and 11 August, the IPU participated in the 2017 Youth Assembly at UN Headquarters in New 
York, a platform for youth from around the world to learn and share practical knowledge and skills with 
UN diplomats and other professionals. The IPU was part of a panel on empowering youth in the cultural, 
economic, scientific and political spheres. 
 
International peace and security 
 

The IPU worked with the UN Office at Geneva, the Geneva Peacebuilding Platform and other partners, 
to begin preparations for three joint events to take place during Geneva Peace Week (6-10 November 
2017). 
 

On 12 June, the IPU attended a briefing on the process for the negotiation of a nuclear ban treaty. The 
IPU Secretary General wrote on 19 June to all Member Parliaments urging them to engage in the 
process. The Treaty, which was adopted on 7 July, explicitly acknowledges the role of parliamentarians 
in helping create a nuclear-free world.  
 

On 20 June, a representative of the Office of the Permanent Observer of the IPU to the UN in New York 
moderated a workshop on international judicial cooperation as part of the special forum of the UN 
Counter-Terrorism Committee. 
 

On 29 June, the IPU participated in the Forum to Mark 50 years of Occupation organized in Geneva by 
the UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People.  
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Sustainable development 
 

The IPU attended the High-Level SDG Financing Lab on 18, 23 and 24 April. The Organization 
participated in the Steering Committee meeting of the Global Partnership for Effective Development Co-
operation (GPEDC), which includes UNDP, and took part in subsequent working group meetings on 
multi-stakeholder partnerships and country-level implementation of the SDGs. Initial work toward an 
IPU-UNDP Guidance Note for MPs on development cooperation got underway during the summer. 
 

On 26 April, the IPU participated in a working session on Budgeting for the SDGs, organized by the 
International Budget Partnership and UNDP. In addition to UNDP, UNDESA and UN Women, 
participants included representatives from the governments of Brazil, India and Mexico.  
 

On 1 May, the IPU made an intervention at the World Bank’s launch in New York of its report entitled 
Governance and the Law.  
 

The IPU delivered a statement at the World Oceans Conference held from 3 to 9 June at UN 
Headquarters in New York. The statement reflected the outcome of IPU’s Annual Parliamentary Hearing 
held in February, which focused on oceans.  
 

The IPU attended the 5 July launch of the UN Secretary-General’s Report on repositioning the UN 
Development System, a major overhaul which should begin in early 2018. The UN Deputy Secretary-
General confirmed the organization’s intention to consult broadly with other partners, including the IPU, 
as this report is being finalized. 
 

On 7 July, the IPU attended the informal discussion on a General Assembly resolution on global 
economic governance and lobbied for inclusion of the role of parliaments.  
 

The spring session of the IPU Committee on UN Affairs (Dhaka, 4 April), was devoted entirely to 
preparations for the 2017 UN High-Level Political Forum (HLPF) on sustainable development, taking 
stock of parliamentary action and a debate on the main theme of the HLPF. The session featured UN 
representatives from ESCAP, UNDP and UN Women.   
 

Subsequently, the IPU participated in the HLPF in New York (10-19 July), where 44 nations submitted 
their voluntary reviews on implementation of the SDGs. On July 17, 80 MPs from 36 countries 
participated in an official HLPF side event organized by the IPU. The IPU President, Secretary General 
and Ms.Petra Bayr, an Austrian MP, held a news conference on 19 July outlining MPs involvement in 
the HLPF and in ensuring the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. On 18 
July, the IPU partnered with the Permanent Mission of Peru, IDLO and International IDEA in a side 
event on democratic accountability for gender equality in service delivery and poverty eradication. The 
IPU Secretary General addressed the plenary of the HLPF on 20 July.   
 

The IPU facilitated the participation of a group of MPs in the UN Development Cooperation Forum held 
in Buenos Aires, Argentina, from 6 to 9 September, and provided feedback for the meeting. 
 

On 24 May, the IPU Secretary General delivered a speech at the General Debate of the 70
th
 World 

Health Assembly. On 29 May, under the sponsorship of Austria, Bangladesh and Cameroon, the IPU 
and the WHO co-organized, for the second year in a row, a parliamentary meeting on the role of 
parliamentarians in bridging the gap between evidence and policy. It was attended by the IPU Secretary 
General and two members of the IPU Advisory Group on Health. 
 
Senior-level interaction 
 

On 3 April, during the 136
th
 IPU Assembly in Dhaka, members of the IPU Committee on UN Affairs met 

with the Bangladesh UN Country Team (UNCT) in the presence of UN Assistant Secretary-General for 
Political Affairs, Mr. Miroslav Jenča, and visited a UNICEF project. The meeting with the Country Team 
was intended to highlight the potential for interaction between the United Nations and host countries’ 
parliaments.  
 

The IPU Secretary General met with the new UNDP Administrator, Mr. Achim Steiner, on 18 July in 
New York and with the UNFPA Acting Executive Director, Dr. Natalia Kanem on 17 July. He also met on 
19 July with the new UN Envoy on Youth, Ms. Jayathma Wickramanayake, during her very first week in 
her new role at the United Nations.   
 

On 10 August, the IPU Secretary General held an initial consultation with the UN Deputy 
Secretary-General, Ms. Amina Mohammed, regarding preparations for a meeting of UN and IPU high-
level officials in the second half of 2017. The meeting reviewed the practical modalities of interaction 
between the two organizations at the national and global levels.  
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Report of the Committee on Middle East Questions 
 

Noted by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 
The Committee held two sittings, on 14 and 16 October 2017. The Committee’s President Ms. D. Pascal 
Allende (Chile), Mr. A.N.M. Al-Ahmad (Palestine), Ms. R.A. Elwani (Egypt), Mr. F. Müri (Switzerland), Mr. 
M.T. Vatovec (Slovenia) and Mr. G. Farina (Italy) attended both of the sessions. Mr. M. Al-Mehrzi (United 
Arab Emirates) attended the sitting on 14 October. Mr. N. Shai (Israel) and Mr. R. Munawar (Indonesia) 
attended the sitting on 16 October.  
 

The Committee heard a report on the latest general developments in the Middle East.  In this context, it 
heard extensive briefings from members of both factions of the Yemen parliament. The Committee noted 
with satisfaction the stated intention of both factions to dialogue and cooperate in finding a solution to the 
humanitarian crisis in a bid to avoid any further suffering of the people of Yemen. 
 

The Committee was also informed about the proceedings in the Executive Committee and the Working 
Group of Syria. It greatly appreciated the synergies and coordination between the various mechanisms in the 
IPU. It encouraged the Working Group on Syria to pursue its noble mission and to keep the Committee 
informed of its progress. 
 

The members received a report on the Second Roundtable on Water which had taken place in July 2017 in 
Geneva. As will be recalled, the Second Roundtable focussed on issues in common that have elements for 
cooperation and peaceful dialogue, in particular water management. In the context of follow-up, the 
Committee was anxious to translate the recommendations of the Roundtable into concrete activities on the 
ground. In this regard, the members identified the "Science for Peace" Schools, based on a model of a 
successful project that the European Organisation for Nuclear Research (CERN) uses for the scientific 
community, a programme promoting technological innovation in order to bring peoples of the region together 
for cooperation under the neutral umbrella of science. The Committee welcomed the offer from CERN to 
accommodate and provide the facilities for the School. 
 

The Science for Peace Schools would serve as a launch pad for a Parliamentary Network on Water; a 
platform for an exchange of experiences and expertise on water management by parliamentarians in the 
region. Based on the success of this initiative, such a network could be expanded to include other regions 
facing the same challenges of water management.  
 

The members of the Committee wholeheartedly welcomed these two lines of action and promised their full 
cooperation with Members in the implementation of these projects. They encouraged the Secretariat to 
proceed with concrete proposals so as to implement these projects in a speedy fashion. The members all 
promised to promote support within their parliaments and governments for these projects that hold potential 
for contributing to the establishment of an environment conducive to the peace process in the Middle East 
region. 
 

The Committee members continued to reiterate their support for the validity of the "projects of peace" 
approach as a viable resource for the peace process in the Middle East. The deliberations were conducted in 
an atmosphere of courtesy, mutual respect and commitment to promoting the cause of peace in the Middle 
East region. 
 

The follow-up actions were agreed as follows: 
 

 To organize the first "Science for Peace" School, in coordination with CERN 

 To encourage the development of partnerships with other entities having expertise in the field of water 
management 

 To establish a parliamentary network on water as a regional community of practice. 
 

The Committee deferred the election of a new President of the Committee until its next session in 2018 as 
neither candidate was able to be present at the session. 
 

The Committee invites the Governing Council to endorse the conclusions of the Committee on Middle East 
Questions during its 63

rd
 session in St. Petersburg during the 137

th
 Assembly.    
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Calendar of future meetings and other activities 
 

Approved by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 
Parliamentary Meeting on the Occasion of the UN Climate Change 
Conference (COP23/CMP13) 

BONN (Germany) 
12 November 2017 

International conference on Promoting better regional cooperation 
toward smart and humane migration across the Mediterranean 

VALLETTA (Malta) 
16-17 November 2017 

Fourth Global Conference of Young Parliamentarians OTTAWA (Canada) 
17-18 November 2017  
 

Regional seminar on Translating international human rights 
commitments into national realities: The contribution of 
parliament to the work of the United Nations Human Rights 
Council 
 

SAN SALVADOR (El Salvador) 
27-28 November 2017 
 

12
th
 Summit of Women Speakers of Parliament  COCHABAMBA (Bolivia) 

6-7 December 2017   
 

Annual session of the Parliamentary Conference on the WTO BUENOS AIRES (Argentina)  
9-10 December 2017 
 

155
th
 session of the Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians 
GENEVA (Switzerland) 
25-28 January 2018 

IPU-UNISDR sub-regional seminar for Northeast Asia on 
disaster risk reduction and the 2030 Agenda for Sustainable 
Development 

SEOUL (Republic of Korea) 
January 2018 
(Dates to be confirmed) 
 

Annual Parliamentary Hearing at the United Nations 
 

NEW YORK 
22-23 February 2018 

41
st
 session of the Steering Committee of the Parliamentary 

Conference on the WTO 
BRUSSELS (European 
Parliament) 
February-March 2018 
(Dates to be confirmed) 

Parliamentary Meeting on the occasion of the 62
nd

 session of 
the Commission on the Status of Women 

NEW YORK 
mid-March 2018 
(Dates to be confirmed)  

138
th
 Assembly and related meetings GENEVA (Switzerland) 

24-28 March 2018 
 

Parliamentary Meeting at the 2018 G7 Meeting 
  

Canada 
April/May 2018 
(Dates to be confirmed) 

Fourth regional seminar on the achievement of the Sustainable 
Development Goals (SDGs) for the Parliaments of Eastern and 
Central Europe and Central Asia  

BELGRADE (Serbia) 
17-18 May 2018 
 

Parliamentary meeting at the World Health Assembly GENEVA (IPU Headquarters) 
May 2018 
(Dates to be confirmed) 
 

Information seminar on the structure and functioning of the 
Inter-Parliamentary Union for French-speaking participants 

GENEVA (IPU Headquarters)  
May/June 2018 
(Dates to be confirmed) 
 

42
nd

 session of the Steering Committee of the Parliamentary 
Conference on the WTO on the occasion of the annual WTO 
session 
 

GENEVA (IPU HQ)   
June 2018 
(Dates to be confirmed) 
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Annual session of the Parliamentary Conference on the WTO  GENEVA 
June 2018 
(Dates to be confirmed) 
 

Parliamentary side event at the UN High Level Political Forum 
on Sustainable Development (HLPF) 

NEW YORK 
mid-July 2018 
(Dates to be confirmed) 
 

43
rd

 session of the Steering Committee of the Parliamentary 
Conference on the WTO on the occasion of the annual WTO 
Public Forum 
 

GENEVA (IPU HQ)   
September/October 2018 
(Dates to be confirmed) 
 

Parliamentary session within the framework of the annual WTO 
Public Forum 

GENEVA 
September/October 2018 
(Dates to be confirmed) 
 

139
th
 Assembly and related meetings GENEVA (Switzerland) 

13-17 October 2018  
 

Third South Asian Speakers’ Summit on the achievement of the 
SDGs 
 

Sri Lanka 
(Venue and dates to be 
confirmed) 

Regional seminar on the achievement of the SDGs for the 
Parliaments of IPA-CIS  

ST. PETERSBURG  
(Russian Federation) 
(Dates to be confirmed) 
 

Conference for gender equality committees in the framework of the 
joint IPU, UN Women and the Committee on Equal Opportunity for 
Women and Men of the Parliament of Turkey project 
 

Turkey 
(Venue and dates to be 
confirmed) 

Second regional seminar on the achievement of the SDGs for 
the Parliaments of Latin America and the Caribbean, organized 
by the IPU and Parlatino 
 

PANAMA CITY (Panama)  
(Dates to be confirmed) 

Regional seminar on the contribution of parliament to the 
promotion and the protection of the rights of the child on the 
occasion of the CEMAC Parliamentary session 

CEMAC Parliament HQ 
MALABO (Equatorial Guinea)  
(Dates to be confirmed) 

Seminar on the achievement of the SDGs for the Parliaments of 
the Twelve Plus geopolitical Group and East Asia 

Knesset, JERUSALEM (Israel) 
Second half of 2018 

Regional seminar on Parliaments and the implementation of UN 
Resolution 1540 

Venue and dates to be confirmed 
 

Sub-regional seminar for African Parliaments on health and 
development 

Venue and dates to be confirmed 
 

Conference on counter-terrorism  Venue and dates to be confirmed 

13
th
 Summit of Women Speakers of Parliament 

 
Venue and dates to be confirmed 
 

Second Regional seminar on the achievement  of the SDGs for the 
Parliaments in the Asia-Pacific Region 

Venue and dates to be confirmed 

Second regional seminar on  the achievement of the SDGs for 
African Parliaments 

Venue and dates to be confirmed 
 

Third Roundtable convened by the Committee on Middle East 
Questions 

Venue and dates to be confirmed 
 

World e-Parliament Conference 2018 Venue and dates to be confirmed 
 

Regional seminar on the contribution of parliament to the promotion 
and the protection of the rights of the child  

Venue and dates to be confirmed 
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Regional seminar on Translating international human rights 
commitments into national realities: The contribution of 
parliament to the work of the United Nations Human Rights 
Council 
 

Venue and dates to be confirmed 

Regional seminar on gender equality and ending violence 
against women and girls 

Venue and dates to be confirmed 
 

Regional seminar on the achievement of the SDGs for Arab 
Parliaments  

 

Venue and dates to be confirmed 
 

5
th
 Global conference of Young Parliamentarians Venue and dates to be confirmed 

 

140
th
 Assembly and related meetings

1
 BUENOS AIRES (Argentina) 

6-10 April 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
  Pending official guarantees being provided for the issuance of visas to all participants 
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Agenda of the 138
th

 Assembly 

 
(Geneva, 24-28 March 2018) 

 
 
 

 
 
 
1. Election of the President and Vice-Presidents of the 138

th
 Assembly 

 
2. Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda 
 
3. General Debate  
 
4. Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development 
 (Standing Committee on Peace and International Security) 
 
5. Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on renewable energy 
 (Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade) 
 
6. Reports of the Standing Committees 
 
7. Approval of the subject items for the Standing Committees on Peace and International Security and for 

the Standing Committee on Trade, Finance and Sustainable Development at the 140
th
 IPU Assembly 

and appointment of the Rapporteurs 
 
8. Amendments to the IPU Statutes and Rules 
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Inter-Parliamentary Union Assembly Carbon Footprint Report 2017 
 

Endorsed by the IPU Executive Committee at its 276
th

 session 
(St. Petersburg, 17 October 2017) 

 
Message from the IPU President 
 

The Inter-Parliamentary Union (IPU), headquartered in Geneva, Switzerland, has made significant impacts 
on promoting sustainable development throughout its activities over the past decades. Today it is equally 
committed to placing its stamp on promoting sustainable environment and carbon-neutral activities. 
Consequently, the IPU leadership decided to make the 136

th
 IPU Assembly and its related meetings, hosted 

in Dhaka, Bangladesh, a "Green Assembly". The IPU, as the global body of policymakers, is willing to join 
hands together with global stakeholders by offsetting its carbon emissions generated due to associated 
energy- and resource-consuming activities during the Assembly.   
 

Green conventions or assemblies are events which are conducted in ways which minimize the environmental 
burdens imposed by such activities. Green conventions apply environmentally preferred practices to waste 
management, resource and energy use, travel and local transportation, facilities selection, siting and 
construction, food provision and disposal, hotels and accommodation, and management and purchasing 
decisions. A green assembly or event incorporates environmental initiatives to minimize its negative impact 
on the planet.   
 

It is expected from this initiative that the IPU will make its action on the environment an example of 
sustainability by taking appropriate mitigation initiatives to protect the environment as promised by world 
leaders to ensure a better, more liveable and pollution-free atmosphere for future generations. Quantifying 
greenhouse gas emissions (GHE), known as a "carbon footprint assessment", is the first step in evaluating 
the impact of any activities on the environment. The next step is to adopt appropriate actions to offset carbon 
emissions in order to become carbon neutral, which will assure a harmonious balance between consumption 
and conservation.  
 

A carbon footprint is a measure of the impact of human activities on the environment in terms of the amount 
of greenhouse gases produced, measured in units of carbon dioxide equivalents. Carbon footprint 
measurements are recommended as part of the climate strategies for organizations, projects or events to 
control and reduce emissions of greenhouse gasses. The measurement acts as a tool to determine the most 
significant sources of GHG emissions, to prioritize reduction initiatives, and lastly, to offset the emissions to 
achieve carbon neutrality.  
 

The GHG emissions associated with the 136
th
 IPU Assembly and related meetings will be mitigated and 

offsetting will be selected considering local requirements.  
 

If we pay attention to the needs of most of the communities who live in rural areas, we will find that they lack 
access to clean and affordable household energy solutions, specifically, clean and efficient cooking 
solutions. Over 89 per cent of people in Bangladesh cook with traditional fuels such as firewood, jute sticks, 
agricultural waste and charcoal. Most use traditionally designed, inefficient stoves, causing high amounts of 
biomass consumption, indoor air pollution, environmental degradation and most importantly, deforestation.  
 

Women who use old-style stoves and children who spend long hours in the kitchen are exposed to large 
amounts of pollutants and toxins that are particularly damaging to health. Household air pollution (HAP) 
contributes to 78,000 premature deaths annually in Bangladesh. Currently, there are approximately 30 
million households still using traditional polluting cook stoves and the numbers of those with access to clean 
cooking solutions remains close to 3 per cent, meaning that the choice of improved cook stoves as a means 
of mitigating the carbon emissions resulting from the 136

th
 IPU Assembly in Dhaka would be a welcome and 

useful one.  
 

Improved cook stove distribution is also a priority for the Government of Bangladesh, aiming to ensure the 
supply of 30 million clean and energy efficient cook stoves by 2030. By contributing to this initiative, the IPU 
can play a vital role in helping the country to achieve the Sustainable Development Goals.    
 

In light of the environmental conservation commitment of the IPU leadership, it is very clear that the IPU is 
laying the cornerstone for protecting the environment, conserving energy and resources, helping to 
accelerate the pace of clean energy adoption, alleviating poverty and empowering women globally, in order 
to create a greener environment and cleaner air for our children, the leaders of tomorrow. The IPU invites all 
global leaders to extend their hand of cooperation to replicate this model in their own national contexts, as 
well as to their neighbourhoods, to make the earth greener.   
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We would like to express our heartfelt thanks to all those involved in this endeavour, both from IPU 
Headquarters in, Geneva, Switzerland, and the local IPU Secretariat in Dhaka, Bangladesh, for helping to 
make this happen. Last but not least, a special word of thanks goes to Future Carbon for taking the lead in 
carrying out this unique environmental assessment in order to make this event a carbon-neutral one. We 
appreciate their enthusiasm, dedication and professionalism in conducting and implementing local offsetting 
mechanisms to mitigate the emissions resulting from the 136

th
 Assembly.    

 
* * * * * * * * * 

 
Executive Summary 
 

As part of corporate social responsibility commitments to global sustainability, the IPU leadership decided to 
make the 136

th
 Assembly in Dhaka, Bangladesh a "green" or carbon-neutral meeting. It commissioned a 

carbon footprint assessment to evaluate the environmental impact of the event, which was the first 
assessment of its kind undertaken by the IPU. The assessment aimed to identify, track and quantify the 
carbon emission activities generated by the Assembly and pinpoint areas for carbon reduction or offsetting. 
 

This report therefore provides the outcome of that carbon footprint assessment and details the 
136

th
 Assembly’s total energy usage and net greenhouse gas emissions in terms of tCO2e (tons of carbon 

dioxide equivalent). It has been prepared in accordance with the Greenhouse Gas Protocol Corporate 
Accounting and Reporting Standard, the most widely-used international accounting tool for understanding, 
quantifying and managing greenhouse gas emissions. Emissions have been calculated using the 2016 
emission conversion factors devised by the United Kingdom's Department for Environment Food and Rural 
Affairs, in compliance with ISO 14064-1:2006 on the quantification and reporting of greenhouse gas 
emissions and removals. The carbon footprint assessment boundary was set around those activities over 
which the IPU had operational control and emission sources were attributed to one or more of the following 
categories:  
 

 Scope 1 emissions: Direct greenhouse gas emissions from assets owned or controlled by the IPU.  

 Scope 2 emissions: Indirect greenhouse gas emissions from purchased electricity, heat, steam and 
cooling. 

 Scope 3 emissions: Other indirect greenhouse gas emissions from the activities of the Organization. 
 
 

The scope of carbon emissions during the 136
th
 Assembly and related meetings was as follows: 

 

Scope 1  
Direct Emissions  

Scope 2  
Indirect Emissions  

Scope 3  
Indirect Emissions  

Fuel combustion  Purchased electricity  Travel (by air) 

  Travel (over land) 
  Transport (logistics) 
  Accommodation  
  Water use 
  Waste disposal  

 
 
The carbon dioxide equivalent of these three scopes of carbon emissions equated to: 
 

Scope 1 Direct Emissions Metric tons of CO2e 
Fuel combustion 1.69 
Total Scope 1 Emissions  1.69  

 

Scope 2 Indirect Emissions Metric tons of CO2e 
Purchased electricity 55.48 
Total Scope 2 Emissions 55.48  
Total Scope 1 and 2 Emissions 57.17 
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Scope 3 Indirect Emissions Metric tons of CO2e 
Travel (by air) 3,030.01 
Travel (over land) 14.43 
Transport (logistics) 4.25 
Accommodation  267.5 
Water use 0.07 
Waste disposal  3.56 
Total Scope 3 (Indirect) Emissions 3319.82 
Total Reporting (Net) Emission  3376.99 

 
The breakdown of greenhouse gas emissions in terms of tCO2e disaggregated by scope and by delegate is 
shown below: 
 

Emissions Scope Metric tons of CO2e Delegates Emissions/Delegates (tCO2e) 

Total Scope 1 Emissions 1.69  1,280 0.002 

Total Scope 2 Emissions 55.48 1,280 0.06 

Total Scope 1 and 2 
Emissions 

57.17 1,280 0.04 

Total Scope 3 Emissions 3319.82  1,280 2.59 

Total Reporting 
Emissions 

3376.99 1,280 2.63 

 
The gross greenhouse gas emission summary for the 136

th
 Assembly and related events is contained in the 

following table, disaggregated by scope and activity:  
 

Scope  Activity Emission (tCO2e) Percentage (%) 
Scope 1 Fuel combustion 1.69 0.05 
Scope 2 Purchased electricity 55.48 0.13 
Scope 3 

 

Travel (by air) 3030.01 89.73 
Travel (land) 14.43 0.430 
Travel (logistics) 4.25 0.13 
Accommodation  267.5 7.93 

Water use  0.07 0.0 
Waste disposal 3.56 0.11 

Total 3376.99 100 

 
As highlighted in the tables above, most of the carbon emissions at the 136

th
 Assembly came from air travel, 

accommodation and energy use. Carbon emissions reductions are most commonly delivered through energy 
reduction. Given that traditional, highly polluting cook stoves are a major source of greenhouse gas 
emissions in Bangladesh, the IPU leadership took the decision to distribute improved stoves as a means of 
reducing national energy consumption and offsetting the carbon emissions resulting from the 136

th
 

Assembly. This proved to be an extremely effective and efficient solution. By making clean and energy-
efficient stoves available to the local Bangladeshi population, the IPU not only played a vital role in helping 
Bangladesh make tangible progress towards achieving the Sustainable Development Goals, it also 
guaranteed that the 136

th
 Assembly was an entirely carbon-neutral and green event.  
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Decisions concerning the  
Human Rights of Parliamentarians 

 

Cameroon 
 

CM/01 - Dieudonné Ambassa Zang 
 

Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the case of Mr. Dieudonné Ambassa Zang, a former member of the National 
Assembly of Cameroon, and to the decision it adopted at its 197

th
 session (October 2015), 

 

 Recalling the following information on file with regard to the facts of the case: 

 - Mr. Ambassa Zang was Minister of Public Works from August 2002 to December 2004 and was 
elected in 2007 on the ticket of the Cameroon People’s Democratic Rally (RDCP); 

 - Mr. Ambassa Zang left Cameroon before the National Assembly Bureau lifted his parliamentary 
immunity on 7 August 2009 to permit an investigation into allegations of misappropriation of the 
public funds he had managed as Minister of Public Works;  

 - According to the authorities, the charges laid against Mr. Ambassa Zang stem from audits 
prompted by a complaint from the French Development Agency (AFD), the funding source for 
renovation works on the Wouri Bridge, for which Mr. Ambassa Zang was responsible. According 
to the Prosecutor General, State companies, ministries and other State bodies managing public 
funds are subject to annual audits by the Minister Delegate to the Office of the President in 
charge of the Supreme State Audit Office (CONSUPE);  

 - On the basis of the audits, the Head of State first opted for criminal proceedings on a charge of 
misappropriation of public funds. On 11 June 2013, more than two years after the police had 
completed their investigation, the Prosecutor General of the Special Criminal Court filed charges 
before the examining judge of that court, directed against 15 persons including Mr. Ambassa Zang. 
By an order dated 9 June 2014, the Prosecutor General referred him and four other defendants to 
that court, which, in its decision of 18 June 2015, found him guilty and sentenced him in absentia to: 
(i) a penalty of life imprisonment; (ii) payment to the State of Cameroon of the sum of 5.8 billion CFA 
francs in damages; and (iii) lifelong forfeiture of his civil rights. Mr. Ambassa Zang sought the 
Supreme Court’s annulment of the Special Criminal Court’s decision, arguing that: (i) there was a 
material error in the amount of the financial penalty, the difference being not less than 91 million CFA 
francs; (ii) the arbitral award raised problems concerning the authority of res judicata; and (iii) Article 
7 of the 2006 law organizing the judiciary stipulates that judges must state reasons for their 
decisions in law and in fact; 

 - While criminal proceedings were under way, on the orders of the Head of State a decision was 
signed on 12 October 2012 referring the accusations against Mr. Ambassa Zang to the Budget 
and Finance Disciplinary Council (CDBF), before which, unlike in a criminal procedure, defendants 
can be represented in their absence by legal counsel. It would seem that this decision was notified 
to Mr. Ambassa Zang’s counsel only in May 2013, or nearly seven months after it was signed, 
without any explanation. On 20 August 2013, Mr. Ambassa Zang received a partial request for 
information from the CDBF rapporteur, to which he responded in two extensive defence 
memorandums. More than two months later, the CDBF rapporteur sent a second partial request 
for information, to which Mr. Ambassa Zang responded on 13 December 2013 with another 
defence memorandum, 

 

 Recalling the following observations made on the legal proceedings and the accusations 
against Mr. Ambassa Zang:  
 

 - According to the complainant, under the terms of Article 1, Decree No. 2013/287 of 
4 September 2013, CONSUPE “is under the direct authority of the President of the Republic, 
from whom it receives instructions and to whom it is accountable”; the complainant affirms 
therefore that CONSUPE is an “instrument” in the service of the President of the Republic and 
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must “follow orders and submit to pressure”. The complainant points out that CONSUPE 
technical staff lack professional expertise and capacities, and their reports therefore lack 
credibility and tend to spark controversy. According to the complainant, Mr. Ambassa Zang was 
never informed about the original audits, invited to contribute to the audit process, informed of 
the conclusions or invited to comment on them; the complainant affirms that the CDBF 
rapporteur broke the rules of procedure, including by formulating a second partial request for 
information and formulating accusations in addition to those mentioned in the audits. In 
response, the President of the CDBF stated that CDBF’s rules of procedure strictly comply with 
the general principles of presumption of innocence and the right of defence and that “should 
one or several new incidents arising from the rapporteur’s investigations be closely connected 
to the presumed offences on the basis of which the respondent was brought before the CDBF, 
the rapporteur is authorized, in accordance with consistent case law, to take them into account 
in his examination of the case; this principle is at all times limited to the management period 
considered by the audit.” According to the complainant, invoking the concept of “connectivity” in 
a case before the CDBF is both an abuse of authority and a serious violation of the ethical 
principles governing the proceedings before this financial body and leaves the door wide open 
for arbitrary decisions; 

 

 - According to the complainant, Mr. Ambassa Zang had been known for having fought corruption 
within that ministry; the complainant affirms that there was no wrongdoing or misappropriation in 
Mr. Ambassa Zang’s favour of any sum whatsoever, the accusations relate to objective facts 
and the relevant documents are available at the Ministry of Public Works, the Office of the 
Prime Minister, the Tenders Regulation Agency and donors such as the AFD; moreover, on 
13 July 2010, the International Chamber of Commerce handed down an arbitral award in 
UDECTO v. State of Cameroon, a dispute concerning the execution of the Wouri Bridge 
renovation works; the complainant affirms that, because Cameroon won that case, the company 
UDECTO having been sentenced to pay it substantial sums, and also on the strength of the 
legal principle of non bis in idem, the accusations brought against Mr. Ambassa Zang regarding 
a prejudice he allegedly caused Cameroon are no longer applicable; the AFD Director General 
specified in her letter of 7 January 2014 that the AFD had filed no complaint against 
Mr. Ambassa Zang relating to his activities in the context of the proceedings against him before 
the CBDF and that, owing to the blocking statute, it was not in a position to provide any 
observations that could be used as proof in administrative or judicial proceedings abroad, 
except pursuant to an official request made as part of international judicial assistance 
procedures; 

 

 - Mr. Simon Foreman (partner, Courrégé Foreman law office and lawyer at the Paris Bar) was 
mandated to attend and report on the hearing which took place in this case before the Special 
Criminal Court on 17 September 2014; in his report he states: “It is worth stressing that the 
examining judge’s order seizing the court and presenting the charges against the accused 
mentions no sign whatsoever of personal enrichment on behalf of Mr. Ambassa Zang. Many of 
the accusations against him relate to the fact that the auditors found no justifying documents for 
various budgetary expenses, for which he could not account. Given that ministers do not 
normally leave office taking accounting documents with them, much of Mr. Ambassa Zang’s 
defence arguments relies on the suggestion that such documents might be found, for instance, 
in the archives of the Ministry of Public Works or the Ministry of Finance. In any event, his 
inability to provide detailed justification for expenses that occurred 10 to 12 years ago (2002-
2004) does not amount to evidence of criminal misappropriation. In the absence of criminal 
intent, it should at the most qualify as mismanagement, possibly resulting in disciplinary 
proceedings. In reading the examining judge’s order, I found no mention of any sign of criminal 
intent, let alone personal enrichment”; 

 

 - The IPU Committee and Governing Council have expressed long-standing doubts about the 
fairness of the proceedings against Mr. Ambassa Zang, leading it to conclude that the 
conditions have never been met to enable equitable and objective treatment of this case should 
Mr. Ambassa Zang, who enjoys official refugee status abroad, return to Cameroon.  With regard 
to the verdict itself against Mr. Ambassa Zang, the IPU has expressed the following concerns: 
(i) the verdict does not show how the accusations amount to criminal misappropriation and 
personal enrichment and constitute a criminal offence; (ii) Mr. Ambassa Zang has provided 
extensive and detailed rebuttals of each of the accusations made against him; (iii) the main 
accusation against Mr. Ambassa Zang relates to the Wouri Bridge renovation works, which 
matter the International Chamber of Commerce has already fully adjudicated by finding the 
company UDECTO at fault; (iv) the State of Cameroon does not seem to have formally 
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requested any information that the AFD or other donors may have at their disposal to shed 
further light on the accusations against Mr. Ambassa Zang; (v) there is a discrepancy between 
the amount of money mentioned in the original accusations and the one mentioned in the 
verdict against Mr. Ambassa Zang; 

 

 - According to the complainant, Mr. Ambassa Zang’s prosecution must be seen in the context of 
“Opération Épervier” (Operation Sparrow Hawk), which was widely criticized as a campaign 
originally intended to combat corruption and misappropriation of public funds, but instead was 
used to silence critically-minded public figures who, like Mr. Ambassa Zang, expressed views 
not always in line with those of their party, 

 

 Considering that the Supreme Court has not yet ruled on Mr. Ambassa Zang’s request to annul 
the verdict of the Special Criminal Court, 
 

 Considering that, on 30 June 2017, the CDBF found Mr. Ambassa Zang guilty of several 
management irregularities which had resulted in a loss of 7.5 billion CFA francs to the State Treasury, the 
CDBF also sentenced Mr. Ambassa Zang to pay a special fine totalling 2 million CFA francs; according to the 
complainant, Mr. Ambassa Zang had not been notified of the CDBF's verdict, which prevented him from 
bringing annulment proceedings before the competent administrative court, a remedy provided for by Act No. 
74/18 of 5 December 1974, as amended and supplemented by Act No. 76/4 of 8 July 1976 (art. 12), 
 

 1. Is deeply concerned about the decision adopted by the CDBF against Mr. Ambassa Zang in 
light of the serious allegations that the right to a fair trial was not followed, the severity of the 
penalty imposed on him and the firm replies he has provided to refute each of the accusations; 
regrets that, seemingly, the Cameroonian authorities again did not make use of the possibility to 
formally request the French Development Agency to offer assistance, given that the Agency 
seemed well placed to help shed full light on the matters at hand; 

 

 2. Is concerned that Mr. Ambassa Zang has still not received a copy of the CDBF decision and is 
thus prevented from legally challenging it; calls on the authorities to provide him with a copy of 
the decision as soon as possible;  

 

 3.  Is deeply concerned that in the criminal proceedings the Supreme Court has still not 
pronounced on the request to annul the verdict; reaffirms the important principle that justice 
delayed is justice denied; trusts that the Supreme Court will consider this request as a matter of 
urgency; wishes to receive confirmation thereof;  

 

 4. Reaffirms its views in this regard that the proceedings leading to Mr. Ambassa Zang’s conviction 
were fraught with irregularities, to the point that they can in no way justify his conviction; 
considers, in fact, that the various elements of concern in this case, when taken together, lend 
strong weight to the accusation that he was subjected to a criminal procedure motivated by 
other than legal concerns;  

 

 5. Trusts that the Supreme Court, in reaching its decision on the request for annulment of the 
sentence, will therefore take due account of these procedural irregularities;  

 

 6. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 
complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 

 7. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Democratic Republic of the Congo 
 

DRC/71 - Eugène Diomi Ndongala 
 

Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 

 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the case of Mr. Eugène Diomi Ndongala, a former member of the National 
Assembly of the Democratic Republic of the Congo (DRC), and to the decision adopted at its 198

th
 session 

(Lusaka, March 2016), 
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 Referring to communications from the Speaker of the National Assembly dated 10 October, 21 
August, 30 March and 20 January 2017 and the information provided by the complainants, 
 

 Referring also to the report on the mission conducted to the DRC from 10 to 14 June 2013 
(CL/193/11b)-R.2), 
 

 Recalling the following allegations provided by the complainants: Mr. Ndongala, the leader of an 
opposition political party, was framed because he publicly denounced large-scale electoral fraud during the 
2011 elections and questioned the legitimacy of the election results; he also staged a protest at the National 
Assembly, in which 40 opposition members took part; for those reasons, Mr. Ndongala has been the target 
since June 2012 of a campaign of political and legal harassment aimed at removing him from the political 
process and at weakening the opposition; that harassment has in particular been marked by the following 
alleged violations of his fundamental rights: (i) arbitrary arrest on 27 June 2012, the day before Mr. Ndongala 
was to establish an opposition party platform, followed by unlawful incommunicado detention by the 
intelligence services from 27 June to 11 October 2012, during which Mr. Ndongala was allegedly ill-treated; 
(ii) arbitrary lifting of Mr. Ndongala’s parliamentary immunity on 8 January 2013, in violation of his rights of 
defence; (iii) arbitrary revocation of his parliamentary mandate on 15 June 2013; (iv) baseless and politically 
motivated judicial proceedings that disregarded the right to a fair trial; (v) illegal pre-trial detention from April 
2013 until his conviction on March 2014; (vi) denial of medical care in prison since the end of July 2013,   
 

 Recalling the following information and allegations: 
 

 - That the National Assembly has repeatedly asserted that, since Mr. Ndongala has boycotted the 
parliamentary institution to which he belonged and questioned its legitimacy, he could not 
expect to benefit from its protection; at the hearing held during the 130

th
 IPU Assembly (March 

2014), the delegation of the DRC stated that if Mr. Ndongala had not contested the legitimacy of 
the last elections and had agreed to take part in the parliamentary proceedings, the National 
Assembly would not have agreed to lift his parliamentary immunity and would not have revoked 
his parliamentary mandate; 

 

 - According to the authorities, Mr. Ndongala was never held incommunicado, but instead fled in 
late June 2012 to avoid arrest in flagrante delicto; that, after his parliamentary immunity had 
been lifted, he was arrested and placed in pre-trial detention; he was tried on charges of rape of 
minors that were unrelated to his political activities; 

 

 - According to the complainants, the accusations that Mr. Ndongala had sexual relations with 
minors – qualified as rape by the prosecution – are unfounded and a pure fabrication; 

 

 - On 26 March 2014, at the end of a trial characterized by serious irregularities, Mr. Ndongala 
was sentenced to 10 years in prison for rape and for having both paid for and engaged in 
consensual sexual intercourse with underage females, 

 

 Also recalling that, in its previous decisions, it strongly criticized the fact that the trial had been 
tainted by serious violations of the guarantee of due process, as well as the fact that, in the DRC, judicial 
proceedings that involve parliamentarians do not include any appeal process; and that it has expressed its 
fear that a serious miscarriage of justice might have occurred, particularly in light of the highly political nature 
of the case, 
 

 Considering that the United Nations Human Rights Committee, to which Mr. Ndongala’s case 
was also submitted, ruled in its conclusion of 3 November 2016 on the case  that articles 2(3), 9(1), 10(1), 
14(1) and 14(3)(b) of the International Covenant on Civil and Political Rights had been violated, and 
instructed the DRC to take appropriate steps to free Mr. Ndongala immediately, quash his conviction and, if 
necessary, launch fresh inquiries in accordance with the principles of equity and presumption of innocence, 
and to grant him suitable compensation; and that the DRC authorities have not implemented that decision, 
 

 Considering that the case was submitted to the national commission on human rights (CNDH-
RDC), which on 29 May 2017 called on the Minister of Justice and the Prosecutor General of the Republic to 
implement the decision of the UN Human Rights Committee in accordance with the DRC’s international 
obligations and to re-examine the case accordingly as soon as possible, 
 

 Recalling that the complainants, like the opposition parties in the DRC, consider Mr. Ndongala 
to be a political prisoner and have repeatedly demanded his release and that of other political prisoners, as a 
prerequisite to the resumption of political dialogue; and that the final report of the national consultations held 
between the majority and opposition political blocs in September 2013 recommended the release of political 
prisoners including Mr. Ndongala, 
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 Considering that an inclusive overall political agreement signed on 31 December 2016 directs 
the National Assembly and Senate to give priority to the legislative agenda with respect to the elections and 
to the measures for easing political tensions in connection with the release of political prisoners; the parties 
to the agreement requested the National Episcopal Conference of Congo (CENCO) to “take the initiative in 
seeking an appropriate and satisfactory solution” in the case of Mr. Ndongala; they tasked CENCO with 
mediating to that effect and with facilitating agreement between the parties on modalities for implementing 
the agreement of 31 December through “particular arrangements”, especially concerning the easing of 
political tensions; CENCO ended its mediation mission in the absence of agreement between the parties, 
 

 Considering that the particular arrangement for implementation of the measures to ease political 
tensions foreseen by the agreement of 31 December 2016 was signed on 27 April 2017 and that it provided 
for the release of seven symbolic political prisoners including Mr. Ndongala, on the fifth day following 
signature; and that Mr. Ndongala has not been released, 
 

 Considering that the Speaker of the National Assembly stated in his letters that the National 
Council for Follow-Up on the Agreement (CNSA) was put in place in July 2017, and that the CNSA, which is 
now responsible for measures to ease political tensions, had informed him on 2 October 2017 that initiatives 
were under way to obtain a presidential pardon for Mr. Ndongala; 
 

 Also recalling that, according to the complainants, Mr. Ndongala’s health has deteriorated sharply 
since his detention began in late July 2013, but that the authorities have systematically refused to allow him to be 
taken to hospital and that he currently continues to be denied appropriate medical care; the UN Human Rights 
Committee, on 8 October 2014, requested the DRC to take all necessary measures to ensure that he receives 
appropriate medical care to prevent irreparable damage to his health; the authorities have stated that he has 
received appropriate medical care and that his situation does not require his evacuation for medical care abroad, 
 

 Considering that in April 2017 the authorities accepted his transfer from prison to a hospital in 
Kinshasa, where he currently remains; according to the complainants, further medical examination has 
revealed that Mr. Ndongala needs treatment not available in the DRC and which would require his transfer 
abroad; the application that his lawyer made to the authorities for that purpose remains unanswered, 
 

 1. Thanks the Speaker of the National Assembly for the information provided; 
 

 2. Notes with interest the steps being taken by the National Council for Follow-Up on the 
Agreement and Mr Ndongala’s transfer to hospital; wishes to be informed of any new 
development as soon as possible; 

 

 3. Deplores the continuing detention of Mr. Ndongala although, over the past three years, the 
authorities have pledged many times to release him; again urges the authorities to proceed with 
his immediate release; 

 

 4. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 
Minister of Justice, the complainants and any third party likely to be in a position to supply 
relevant information; 

 

 5. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Democratic Republic of the Congo 
 

DRC86 - Franck Diongo 
 

Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the case of Mr. Diongo, a member of the National Assembly of the Democratic 
Republic of the Congo (DRC) and president of an opposition party, whose case has been under review by 
the Committee on the Human Rights of Parliamentarians since December 2016 under its “Procedure for the 
examination and treatment of complaints” (Annex I of the Rules and practices of the Committee),  
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 Referring to the letters from the Speaker of the National Assembly dated 10 October, 
21 August, 30 March and 20 January 2017, 
 

 Referring to the hearing of a delegation from the DRC at the Committee’s 152
nd

 session 
(January 2017), 
 

 Considering that the complainants and the authorities agree on the following facts: Mr. Franck 
Diongo, member of parliament and President of the Mouvement Lumumbiste Progressiste (MLP) opposition 
party, was arrested together with a dozen activists from his political party at his home on 19 December 2016 by 
Presidential Guard soldiers. He was summarily tried on 28 December 2016, under an accelerated procedure 
and sentenced, in both the first and the last instance, to five years in prison for arbitrary arrest and illegal 
detention aggravated by torture. He has been serving sentence at Kinshasa prison since that time,  
 

 Taking into account that the events took place in an atmosphere of tension following the 
postponement of the presidential and legislative elections initially scheduled for the end of 2016; that 19 
December was the date when, under the Constitution, the mandate of the Head of State was due to end; the 
opposition had for months been calling for elections to be held and for the Head of State to step down, 
 

 Considering that, according to reports issued by the United Nations Mission in the DRC 
(MONUSCO), and in particular by the United Nations Joint Human Rights Office (UNJHRO), Mr. Diongo’s 
arrest took place amidst violent clashes in Kinshasa and elsewhere in the country; the UN deplored the 
gross negligence on the part of police, defence and security forces during those incidents, the violent 
suppression of dissenting voices and the heavy-handed and irresponsible reaction to protests on the part of 
the authorities, which it said risked leading to an escalation of the violence; also according to the UN reports, 
on 13 December 2016 Mr. Diongo had announced his support for the candidature of Mr. Moïse Katumbi 
(declared opponent of President Kabila) in the presidential election; he had also been the only opposition 
figure to continue calling for protests and to openly oppose the President on 19 December after the arrests 
and crackdown of the previous days, 
 

 Taking fully into account the following allegations and information on which the positions of the 
two sides differ: 
 

 Circumstances underlying the arrest of Mr. Diongo and parliamentary immunity 
 

 - According to the complainants, on 19 December three Presidential Guard soldiers ‒ identified 
as such ‒ who were dressed in civilian clothes and armed, tried to make their way to Mr. 
Diongo’s house. Fearing for the politician’s safety on a day of tension following his call for a 
demonstration despite the bans imposed by the authorities, young men from the neighbourhood 
“apprehended them” and took them to Mr. Diongo’s house. Mr. Diongo told the young men not 
to harm the soldiers, and requested a team from MONUSCO to intervene and take their 
testimonies so as to prevent their being exposed to vengeful acts by the public. Presidential 
Guard soldiers then arrived to arrest him and the 15 party members who were present. His 
house was looted and ransacked. 

 

 - The complainants allege that Mr. Diongo has committed no offence and is a political prisoner. 
His parliamentary immunity was ignored and the recourse to accelerated procedure was 
improper, according to the complainants, since he had committed no offence. They consider 
that this was a plot staged by the ruling regime to silence him and weaken members of the 
opposition by any means and to prevent protests against the extension of the Head of State’s 
mandate. They state that Mr. Diongo had already suffered persecution, threats and 
assassination attempts during the previous months of his struggle for regime change. His 
protests to the authorities went unanswered, according to the complainants. 

 

 - The authorities have provided several versions of events. There are several points of 
discrepancy between them: 

 

 (i) The Supreme Court of Justice gave the following version in its verdict: Three Republican 
Guard soldiers in plain clothes took a shortcut to return home and “found themselves 
ambushed by a group of young men who subjected them to a beating”. The young men 
took them to Mr. Diongo’s residence, on his instructions. There, they were subjected to “a 
detailed interrogation focusing on their rank, role and their reasons for being in the district, 
and all three were subjected to a number of blows from clubs and threatened with 
machetes”. They were detained for around four hours at Mr. Diongo’s residence and freed 
through the intervention of MONUSCO. 
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 (ii) The official correspondence dating from Mr. Diongo’s arrest refers to “a subversive 
movement”, to “inciting civil disobedience” and to the organization of an “insurgency” by 
Mr. Diongo and his “militia”. 

 

 (iii) The version provided by the National Assembly refers to the fact that Mr. Diongo was 
arrested for his own safety to prevent any acts of vengeance by members of the 
Republican Guard. 

 

 - The Speaker of the National Assembly asserts that he informed the Assembly’s plenary of the 
infringements that had triggered the recourse to accelerated procedure and had informed the 
Public Prosecutor to ensure that Mr. Diongo’s rights of defence and his parliamentary immunity 
were upheld. The specific circumstances behind the accelerated procedure have not been 
communicated by the authorities.   

 

 Torture of Mr. Diongo 
 

 - According to the complainants, Mr. Diongo and his party supporters were held in the Tshatshi 
military camp and at the premises of the military intelligence services (ex-DEMIAP) after their 
arrest and before being transferred to the prosecution service. They were forced to swallow a 
drink and also hemp. They were injected with an unknown substance. They were struck with 
rifle butts, beaten with an iron bar enclosed in a PVC tube, burned with sulphuric acid and 
seriously wounded with metal wire and bars. On 27 February 2017 Mr. Diongo lodged a 
complaint with the military courts concerning these acts, which was ignored.   

 

 - No information has been provided in response to the allegations of torture and detention. The 
Speaker of the National Assembly has simply stated that he requested Mr. Diongo’s transfer to 
the National Public Prosecutor’s Office because a military intelligence unit was not an 
appropriate place of detention for a member of parliament. The Supreme Court did not mention 
these allegations in its decision although, according to his lawyers and the photographs taken of 
the trial, Mr. Diongo was forcibly taken to the hearings in a hospital bed while attached to a drip. 

 

 Fairness of Mr. Diongo’s trial 
 

 - According to the complainants, the minimum guarantees of the right to a fair trial were not 
observed: Mr. Diongo was not capable of preparing his defence or of appearing in court owing 
to his maltreatment in detention; he had no access to lawyers prior to the trial; no defence 
witness was heard by the court; the defence could not question prosecution witnesses; many 
procedural irregularities were committed including the airing of the verdict on national television 
before it had been read out at a public hearing; no remedy existed to appeal against his 
conviction, the court refused, without any reasoned decision, to accept his constitutional 
challenge against that absence; 

 

 - The Speaker of the National Assembly emphasized that Mr. Diongo had indeed enjoyed the 
support of his lawyers during the trial proceedings; 

 

 - The reasoned decision of the Supreme Court adduced no proof in support of its conclusions 
and did not present Mr. Diongo’s version of events, despite the stark contradictions between the 
versions given by Mr. Diongo and his supporters, on one hand, and the public prosecutor and 
plaintiffs on the other; the court took no account of the political security context prevailing at the 
time, nor of the background of oppression and threats to which Mr. Diongo stated he had long 
been subjected, particularly from Republican Guard soldiers; 

 

 - The 15 party members arrested with Mr. Diongo were tried separately by a regular court. Eight 
of them were acquitted on 3 June 2017 and the other seven were handed 7-month prison 
sentences for abduction and assault and battery, with extensive mitigating circumstances. 
Unlike the Supreme Court decision, the court ruling referred clearly to the grounds raised by the 
defence lawyers and to the evidence used by the court in reaching its verdict. 

 

 Conditions of detention 
 

 - The complainants allege that, despite repeated requests, Mr. Diongo was not given proper 
medical care while in detention following the maltreatment he suffered during his arrest and given 
his chronic health problems; his health therefore deteriorated in prison, according to the 
complainants; Mr. Diongo was transferred to hospital on 18 August 2017, but under the 
supervision of the Presidential Guard, not the police, an illegal procedure that raised concerns 
about Mr. Diongo’s safety; following a brief stay in a private clinic he was forcibly returned to 
prison on 31 August without having received the necessary care; 
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 - The Speaker of the National Assembly stated in his letter dated 30 March 2017 that he had 
contacted the Minister of Justice to ensure that Mr. Diongo was assured appropriate medical 
treatment and visiting rights at all times while in prison; no information on the events of August 
has been provided; 

 

 Considering the above-mentioned contradictions and discrepancies concerning the facts 
underpinning the conviction of Mr. Diongo and the fact that the Speaker of the National Assembly, in his 
letter dated 20 January 2017, suggested contacting MONUSCO, “an organization whose independence is 
beyond doubt” in order to verify that the facts were genuine, 
 

 Considering the following conclusions published by MONUSCO, in particular in the UNJHRO 
report on human rights violations committed in the context of the events of 19 December 2016: 
 

 - “On 19 December, in Kinshasa, soldiers of the Republican Guard arrested at least 16 MLP 
members, including their president and member of the national parliament, Franck Diongo. 
Mr. Diongo was allegedly arrested for having neutralized, held and beaten three soldiers of the 
Republican Guard who had tried to enter into his residence. Following MONUSCO intervention, 
Franck Diongo and his sympathizers released the three soldiers. After MONUSCO had left, 
several soldiers of the Republican Guard attacked Mr. Diongo’s residence and arrested him and 
15 MLP members, before looting and damaging the residence.  

 

 - Following their arrest, Mr. Diongo and the members of his party were sent to the Tshatshi 
military camp, where they were tortured by soldiers of the Republican Guard. They were then 
transferred to the prison in Makala. Franck Diongo was detained at the premises of the military 
intelligence services, where he suffered cruel, inhuman and degrading treatment before being 
transferred the same night to the criminal police, then the Public Prosecutor’s Office and finally 
to Makala prison.” 

 

 - Before, during and after the events of 19 and 20 December, the Congolese authorities carried out 
mass arrests and detained individuals suspected of planning or taking part in protests, in an 
attempt to prevent any demonstration. The complete bans on protests decreed by the authorities 
were unjustified and disproportionate in terms of maintaining law and order, and contravened 
articles 25 and 26 of the Constitution as well as international law. The UNJHRO report also 
condemned the disproportionate use of force and repressive measures used against peaceful 
demonstrators and the impunity enjoyed by the security forces for their acts. The UNJHRO 
emphasizes that “despite several appeals made by national and international organizations, 
including United Nations Human Rights Council special procedures, the authorities took no steps 
to establish an environment more conducive to peaceful political activity.” 

 

 Considering lastly that the agreement of 31 December 2016 concluded by the majority and 
opposition political stakeholders to try to find a way out of the crisis provides for the implementation of 
measures to improve the political situation, namely by freeing all political prisoners; the DRC delegation, at its 
hearing in January 2017, considered that Mr. Diongo’s situation could be settled within that framework in such a 
way that he could receive a measure of leniency and regain his freedom; to date, Mr. Diongo’s name has not 
appeared on the list of political prisoners affected by these political tension-easing measures, 
 

 Recalling the seriousness of the shared concerns about the 34 cases involving other current and 
former members of parliament from the DRC that have long been before the Committee, especially those 
concerning violations of the freedom of expression of parliamentarians who spoke out against the position of 
the Head of State, the policy of the Government and the presidential majority, the manipulation of the justice 
system and the absence of fair process, and given the conditions in which the various trials involving these 
parliamentarians have taken place and the absence of remedy, as well as the repeated attacks made on 
parliamentary immunity, short-circuited on several occasions in the past by the public prosecutor using an 
unfair accelerated procedure, 
 

 1. Thanks the Speaker of the National Assembly for the information provided and the 
communications sent to the competent authorities; 

 

 2. Considers that the allegations of the complainants are credible in respect of the information 
received from both parties and of the context in which events have unfolded; notes in particular 
that there is nothing in the Supreme Court of Justice’s sentencing of Mr. Diongo to indicate that 
the Court attempted to establish what actually happened and that, rather, it seems to have 
focused solely on the version of events given by the public prosecutor and did not try to verify it 
by means of either incriminating or exculpatory evidence, also notes with concern that the 
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Court’s decision cites no evidence demonstrating that Mr. Diongo was personally responsible 
for the incidents of 19 December, by contrast with the decision issued by the court which tried 
the party activists arrested with him and acquitted most of them; 

 

 3. Fears that Mr. Diongo was arrested and sentenced for attempting to continue expressing his 
opposition to the extension of the Head of State’s mandate, and so as to put an end to the 
protests organized by the opposition; considers that the basic rights of freedom of expression, 
peaceful assembly and a fair trial have been neither observed nor protected by the executive, 
judicial and legislative authorities of the DRC; 

 

 4. Is alarmed that an incumbent member of parliament was kept in military confinement and 
tortured and shocked that the authorities appear to have taken no appropriate action; 

 

 5. Calls upon the authorities to release Mr. Diongo as quickly as possible in the framework of 
implementing the measures for improving the political situation as provided for in the agreement 
of 31 December 2016, since Mr. Diongo meets all the conditions for inclusion in the list of 
political prisoners; likewise urges them to ensure that the complaint which Mr. Diongo submitted 
to the military courts concerning the abuse he suffered is processed without delay and in a 
transparent, impartial and independent manner; 

 

 6. Reminds the authorities, principally the parliamentary authorities, that they have a duty and 
obligation to guarantee respect and protection for the fundamental rights of all parliamentarians, 
whatever their political affiliation, and urges the National Assembly to perform that task to the 
full in the future; emphasizes that the integrity and independence of the entire institution of 
parliament is at stake when it permits such situations to occur and reoccur, especially when, in 
such a tense political context, only genuinely inclusive political dialogue that respects the 
opposition’s role offers any hope of a way out from the crisis that will bring benefits to the 
Congolese population;  

 

 7. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 
complainants and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 

 8. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Venezuela 
 

VEN13 - Richard Blanco VEN48 - Yanet Fermin (Ms.) 
VEN16 - Julio Borges VEN49 - Dinorah Figuera (Ms.) 
VEN19 - Nora Bracho (Ms.) VEN50 - Winston Flores 
VEN24 - Nirma Guarulla (Ms.) VEN51 - Omar González 
VEN25 - Julio Ygarza VEN52 - Stalin González 
VEN26 - Romel Guzamana VEN53 - Juan Guaidó 
VEN27 - Rosmit Mantilla VEN54 - Tomás Guanipa 
VEN28 - Enzo Prieto VEN55 - José Guerra 
VEN29 - Gilberto Sojo VEN56 - Freddy Guevara 
VEN30 - Gilber Caro VEN57 - Rafael Guzmán 
VEN31 - Luis Florido VEN58 - María G. Hernández (Ms.) 
VEN32 - Eudoro González VEN59 - Piero Maroun 
VEN33 - Jorge Millán VEN60 - Juan A. Mejía 
VEN34 - Armando Armas VEN61 - Julio Montoya 
VEN35 - Américo De Grazia VEN62 - José M. Olivares 
VEN36 - Luis Padilla VEN63 - Carlos Paparoni 
VEN37 - José Regnault VEN64 - Miguel Pizarro 
VEN38 - Dennis Fernández (Ms.) VEN65 - Henry Ramos Allup 
VEN39 - Olivia Lozano (Ms.) VEN66 - Juan Requesens 
VEN40 - Delsa Solórzano (Ms.) VEN67 - Luis E. Rondón 
VEN41 - Robert Alcalá VEN68 - Bolivia Suárez (Ms.) 
VEN42 - Gaby Arellano (Ms.) VEN69 - Carlos Valero 
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VEN43 - Carlos Bastardo VEN70 - Milagro Valero (Ms.) 
VEN44 - Marialbert Barrios (Ms.) VEN71 - German Ferrer 
VEN45 - Amelia Belisario (Ms.) VEN72 - Adriana d'Elia (Ms.) 
VEN46 - Marco Bozo VEN73 - Luis Lippa 
VEN47 - José Brito  

 
Decision adopted by consensus by the IPU Governing Council at its 201

st
 session 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 
1
 

 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the existing cases under file names VEN13, 16, 19 and 24-32, which concern 
allegations of human rights violations affecting members from the coalition of the former opposition, the 
Democratic Unity Round Table (MUD), which obtained a majority of seats in the National Assembly following 
the parliamentary elections of 6 December 2015,  
 

 Having before it new cases under the file name VEN/33 to 73, which have been examined by 
the Committee on the Human Rights of Parliamentarians pursuant to the revised Procedure for the 
examination and treatment of complaints (Annex I of the Revised Rules and Practices), 
 

 Considering the information regularly provided by the complainant and by parliamentarians 
belonging to the MUD and during the hearing with the Committee on 14 October 2017, 
 

 Considering the following information on file regarding the concerns in this case:  
 

 Attacks on parliamentarians by law enforcement officers and pro-government supporters 
in the course of demonstrations 

 

 - According to the complainant, against a backdrop of peaceful demonstrations organized in 
defence of democracy and the Constitution of the Republic, since 28 March 2017 the following 
opposition members of parliament have been attacked by pro-government supporters and/or 
law enforcement officers:  

 

o Robert Alcalá, Gaby Arellano, Marialbert Barrios, Carlos Bastardo, Amelia Belisario, 
Richard Blanco, Marcos Bozo, Julio Borges, José Brito, Yanet Fermín, Dinorah Figuera, 
Winston Flores, Luis Florido, Juan Guaidó, José Guerra, Olivia Lozano, Omar González, 
Stalin González, Américo De Grazia, Tomás Guanipa, Freddy Guevara, Rafael Guzmán, 
María G. Hernández, Piero Maroun, Juan A. Mejía, Jorge Millán, Julio Montoya, José M. 
Olivares, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Henry Ramos Allup, Juan Requesens, Luis E. 
Rondón, Delsa Solórzano, Bolivia Suárez, Carlos Valero, Milagro Valero, 

 

 - In August 2017, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) issued a 
report, “Human rights violations and abuses in the context of protests in the Bolivarian Republic 
of Venezuela from 1 April to 31 July 2017”. The OHCHR’s findings point to an increasingly 
critical human rights situation since the protests began, with mounting levels of repression of 
political dissent by national security forces and increasing stigmatization and persecution of 
people perceived as opposing the government of President Maduro. The OHCHR report 
documented extensive violations of human rights committed by national authorities aimed at 
curbing any type of anti-government protest, against a background of country-wide 
demonstrations. The OHCHR found that security forces systematically used excessive force 
and arbitrarily detained protesters, and documented patterns of ill-treatment, in some cases 
amounting to torture, as well as serious violations of the due process rights of persons detained 
by the authorities in connection with the protests. Credible and consistent accounts from victims 
and witnesses indicate that security forces systematically used excessive force to deter 
demonstrations, crush dissent and instil fear. The Bolivarian National Police (PNB) and the 
Bolivarian National Guard (GNB), which is part of the armed forces, used tear gas and other 
less lethal weapons, such as water cannons and plastic pellets, during demonstrations without 
prior warning and in a non-progressive manner, in violation of the international legal principles 
of necessity and proportionality. Less lethal weapons were also used systematically in a manner 
intended to cause unnecessary harm. For example, security forces shot tear gas grenades 

                                                      
1
  A Venezuelan MP from the governing party expressed reservations regarding the decision. 
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directly at demonstrators at short range and altered ammunition to make it more harmful. The 
OHCHR also documented the use of lethal force against protesters by security forces. The 
authorities rarely condemned incidents of excessive use of force, in most cases denying that the 
security forces were responsible for such incidents, and repeatedly labelled demonstrators as 
“terrorists.” 

 

 Parliamentarians prevented from taking their seats in Parliament  
 

 - On 30 December 2015, the Electoral Chamber of the Supreme Court ordered the suspension of 
a number of acts of proclamation issued by the Electoral Council for the State of Amazonas. 
The judgement related to allegations of fraud relating to the election of Ms. Guarulla, Mr. Ygarza 
and Mr. Guzamana (all from the coalition of the former opposition, the MUD) and of Mr. Miguel 
Tadeo (from the PSUV). On 5 January 2016, the National Assembly decided to disregard this 
judgement, considering that it was unjustified and that the deputies from Amazonas should take 
their seats, although Mr. Tadeo of the PSUV chose to respect the court order. On 11 January 
2016, the Supreme Court ruled that any decision taken by the National Assembly would be 
invalid as long as the members of parliament whom the Court had suspended remained in their 
seats. The MUD coalition parties in parliament at first decided to continue legislating in defiance 
of the court ruling but, on 13 January 2016, the suspended members requested to leave the 
legislature “without losing their status of members of parliament and in expectation of more 
favourable conditions on resuming their seats”; they subsequently returned to the National 
Assembly, but later decided to temporarily withdraw from its work; it appears that no progress 
has been made on the case before the Supreme Court regarding the allegations of fraud which 
are at the origin of the suspension of the MPs.  

 

 Arbitrary detention of parliamentarians and/or politically motivated proceedings 
 

- The complainant states that, on 11 January 2017, officers from the Bolivarian Intelligence 
Service (SEBIN) arbitrarily arrested and detained Mr. Gilber Caro. In June 2017, in contradiction 
of the Constitution, Mr. Caro was presented before a military tribunal which ordered his 
indefinite detention in Tocuyito prison in the state of Carabobo.  The charges brought against 
Mr. Caro are treason and appropriation of goods belonging to the armed forces. According to 
the complainant, Mr. Caro is not receiving sufficient food and has lost considerable weight.  His 
family members, lawyers and human rights organizations have raised this matter with the 
authorities.  Moreover, Mr. Caro is reportedly being kept in isolation, without contact with his 
children or other detainees, and without even the possibility of real contact with penitentiary 
staff.  His cell measures 2 by 3 metres and has no natural light. His lawyers have repeatedly 
asked the judge to have him transferred to a detention centre where his rights would be 
respected, but to no avail.  Mr. Caro started a hunger strike on 11 September 2017 and has 
threatened to sew his lips together if his pleas are ignored. 

 

 - Mr. Mantilla, Mr. Prieto and Mr. Sojo, elected as alternate members of parliament in the elections 
of 6 December 2015, were deprived of their liberty in 2014 in connection with ongoing legal 
proceedings, for political reasons according to the complainant; Mr. Mantilla and Mr. Sojo were 
released in November and December 2016; the legal case against them continues; however, 
Mr. Prieto remains in detention.  

 

 - On 17 August 2017, the Supreme Court of Justice “declared appropriate” [“declaró procedente”] 
the detention of MP Mr. German Ferrer on the basis of accusations of involvement in a 
widespread extortion ring and after concluding that the case was one of “in flagrante delicto” 
that concerned the commission of a “permanent crime”.  Mr. German Ferrer was originally a 
member of the PSUV and is the husband of former Prosecutor General Diaz, who was ousted 
by the Constituent Assembly in August 2017 after voicing serious criticism of the Government.  
On 18 August 2017, the Constituent Assembly lifted Mr. Ferrer’s immunity.  Mr. Ferrer and his 
wife fled to Colombia the same day.  

 

 Arbitrary confiscation of passports and other intimidation in connection with 
international parliamentary work 

 

 - The passports and/or identity cards of Mr. Florido (in January and February 2017), Mr. Dávila 
(February 2017), Mr. González (March 2017) and Mr. Américo de Grazia (July 2017) were 
cancelled by immigration officers as they either returned to or were about to leave Venezuela in 
connection with parliamentary work abroad; immigration officers told them that their passports 
had been cancelled owing to a reported official complaint of theft of the said documents. 
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 - In all four cases, the complainant affirms that no official complaint about the theft of the 
passports was ever made. It considers that the measures taken against the parliamentarians 
are arbitrary and have no basis in law, being merely intended to harass and silence 
parliamentarians wishing to participate in international forums to voice their criticism of the 
political situation in Venezuela. 

 

 - On 6 April 2017, Ms. Delsa Solórzano, on returning home from Dhaka where she had been 
head of the Venezuelan Delegation to the 136

th
 IPU Assembly, was detained in an abusive and 

intimidating manner by officers of the Armed Forces and the National Customs and Revenue 
Administration at the orders of SEBIN. The officers held Ms. Solórzano hostage for 
approximately 30 minutes, circling her and threatening to take away her cell phone, because, as 
they told her, she had resorted to the IPU. They said to her: “You should have stayed there. The 
next time I don’t let you enter, and take care of yourself, you don’t know what could happen to 
you…”. 

 

 - On 15 July 2017, deputies Jorge Millán and Richard Blanco arrived at Simón Bolívar 
International Airport. As Deputy Millán was registering his entry into the country, SAIME agents 
attempted to take away his passport. When he refused to hand it over, invoking his status as a 
parliamentarian, they took him to a room where five officers, directed by Major Henribson 
Herrera, beat him, seized and revoked his passport, and took his cell phone in order to review 
and erase information it contained. Deputy Blanco, for his part, while awaiting his luggage at the 
airport was surrounded by agents from SEBIN and the Bolivarian National Guard, who detained 
him more than 40 minutes without explanation. 

 

 Allegations of arbitrary disbarment from holding public office  
 

 - By decision of 3 August 2017, the Contraloría General de la Republica [Comptroller-General of 
the Republic] disbarred a member of the National Assembly, Ms. Adriana D’Elia, from holding 
public office for 15 years. On 16 August 2017, the Comptroller-General also disbarred MP Mr. 
Luis Lippa from holding public office, although no information is on file as to the length of the 
disbarment.  According to the complainant, revoking parliamentary mandate can only be done 
through a final legal decision following proceedings that respect due process, neither of which 
applies to the situation of the aforementioned parliamentarians.   

 

 Illegal occupation of parliamentary premises, including by paramilitary groups who, 
incited by the government, attacked and seriously injured deputies and violated their 
human rights 

 

 The events of 5 July 2017 
 

 - The signing of the Independence of Venezuela Act is commemorated on 5 July each year by a 
solemn public ceremony held in the Oval Room of the Legislative Palace and by a special 
session of parliament. On the morning of that day the Vice President of the Republic, Mr. 
Tareck El Aissami, and representatives of the various ministries conducted a surprise ceremony 
in the Oval Room of the Palace to celebrate Independence Day, without authorization from the 
parliamentary leadership. Members of the executive branch withdrew after the ceremony but 
their supporters remained outside the Palace.  

 

 - While the special session was being held, at approximately 12 noon a group of government 
supporters who had gathered outside the entrance to the legislative building invaded the 
parliament, brandishing clubs, tubes, knives and explosive devices and threatening National 
Assembly deputies and those who work for them: 
https://www.youtube.com/watch?v=of00oAZf82s. 

 

 - Those injured included the legislators Américo De Grazia, Nora Bracho, Armando Armas, Luis 
Padilla and José Regnault. Deputy de Grazia suffered convulsions after being beaten with an 
object about the head and had to be transported by ambulance to a medical facility, where he 
was diagnosed as having a cerebral contusion and several broken ribs. Three other legislators 
sustained head cuts. 

 

 - According to the complainant, after the initial attack, the group of government supporters 
continued laying siege to the Assembly area for more than seven hours, launching rockets at 
parliamentary headquarters and holding hostage 108 journalists, 120 workers and 94 deputies, 
as well as musicians and special guests including representatives of the diplomatic corps. The 
complainant also stresses that the GNB, which had custodial responsibility for the premises, did 
not contain the demonstrators nor act to prevent the attacks against parliamentarians.  

https://www.youtube.com/watch?v=of00oAZf82s
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 - The above-mentioned OHCHR report referred to the events that unfolded on 5 July 2017 as 
follows: “On the morning of 5 July, the National Assembly held a solemn session on the 
occasion of Venezuela’s Independence Day. At around noon, a group of over 100 persons, 
including alleged members of armed colectivos, burst into the Assembly’s premises, and started 
throwing rockets and attacking parliamentarians, journalists and staffers with metal rods and 
sticks. Some of them reportedly carried guns. One of the injured recalled to the OHCHR how he 
lost consciousness after being hit but afterwards saw in the security footage how the individuals 
“were kicking and hitting me while I lay on the floor.” A journalist interviewed by the OHCHR 
said “I took refuge in the main chamber, where I saw several parliamentarians covered in 
blood.” The attack lasted more than six hours. During that time, parliamentarians were 
prevented from leaving the premises. The incident left 12 persons injured, including five 
parliamentarians from the opposition. The GNB, responsible for securing the National 
Assembly’s premises, reportedly opened the gates to the armed colectivos and witnessed the 
assault while failing to protect the victims. “The GNB was absolutely indifferent,” reported a 
witness interviewed by the OHCHR. “The evidence is that there is not a single detainee […] I 
believe everything was planned and orchestrated with the GNB.” 

 

 The events of 27 June 2017 
 

 - On 27 June 2017, at approximately 5 p.m. while an ordinary session of the National Assembly 
was being held, GNB agents took sealed boxes bearing the stamp and seal of the National 
Electoral Council (CNE) into the Federal Legislative Palace without the prior authorization of 
parliamentary authorities. According to the complainant, there is no reason whatsoever for such 
materials to be on parliamentary premises and they were brought in behind the backs of the 
parliamentary authorities. 

 

 - Three women deputies, Denis Fernández, Second Vice President of the National Assembly, 
Delsa Solórzano and Olivia Lozano, together with Deputy Winston Flores, approached to verify 
what was happening and what the boxes contained, but were forced away and beaten with 
helmets by GNB officers. These assailants were identified by Deputy Solórzano as Officers 
Betancourt and Leal. She went on to assign blame to Col. Vladimir Lugo, head of the GNB unit 
responsible for safeguarding National Assembly premises. The attack caused Deputy Solórzano 
to sustain a severe cervical injury. 

 

 - When questioned about events by Deputy Julio Borges, President of the National Assembly, 
Col. Lugo Armas answered that he managed conflicts “as he saw fit” and ordered the deputy to 
withdraw. Later, when Deputy Borges reminded Col. Lugo Armas that he was President of the 
National Assembly, he replied as follows: "I am commander of the unit. You may be President of 
the National Assembly, but I am commander of the unit”, while pushing the deputy out of his 
office. 

 

 - While these events were occurring, armed paramilitary groups began surrounding and then 
violently entering the Legislative Palace, shouting slogans and insults and throwing explosives 
and other dangerous objects at the building. Deputies were held hostage and the building was 
occupied for more than four hours, during which no action was taken by the GNB or any other 
state security force to eject the violent groups or protect the physical integrity of the deputies. 
According to the complainant, these events occurred a few hours after President Maduro, 
speaking at an event for the National Constituent Assembly, made the following threat: “If 
Venezuela were engulfed by chaos and violence, if the Bolivarian revolution were destroyed, we 
would join the combat, we would never give up and what we might not be able to do with votes 
we would do with guns - we would liberate our country with guns”.  

 

 - The complainant affirms that the actions taken by GNB officers in physically transporting CNE 
materials into the parliament without prior authorization from its authorities violated the 
parliament’s autonomy; in addition, in striking and pushing deputies, they violated their 
parliamentary immunity.  According to the complainant, the occupation of the National Assembly 
and the prevention of legislators, journalists and parliamentary officials from leaving the building 
violated those persons’ right to free transit and placed their physical integrity at risk, in flagrant 
violation of the human rights of the parliamentarians and other citizens held in the Legislative 
Palace.  

 

 Considering that on 1 May 2017, President Maduro announced that he would convene an 
Assembly to rewrite the Constitution, which prompted a new wave of street protests; that on 30 July 2017, 
despite mounting national and international pressure, voting for the Constituent Assembly took place; and 
that on 4 August 2017, the Constituent Assembly members were sworn in, 
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 Considering also the following information with regard to the general restrictions placed on the 
work of the National Assembly and its members: 
 

 - Since August 2016 the President of Venezuela has deprived the National Assembly of funds, 
including salaries for its members and staff and monies needed to cover its running costs;   

 

 - The Constituent Assembly has taken over many of the premises belonging to the National 
Assembly, whose room to operate is therefore greatly diminished;  

 

 - By decision of 18 August 2017, the Constituent Assembly invested itself with legislative powers.  
 

 Recalling the persistent concerns which the complainant and others have expressed about the 
lack of independence of the Supreme Court; in this regard they pointed out, among other concerns, that 
three judges and 21 substitute judges, some of whom had close affinity with, if not direct ties to, the 
governing party, were elected hastily to the Court by the outgoing National Assembly less than one month 
after the elections of 6 December 2015 had eliminated the governing party’s majority in the newly elected 
National Assembly, which then took office on 5 January 2016,  
 

 Recalling the long-standing efforts since 2013 to send a delegation of the Committee on the 
Human Rights of Parliamentarians to Venezuela, which have failed in the absence of clear authorization 
from the Government to welcome and work with the delegation; recalling that the IPU President, on the last 
day of the 136

th
 IPU Assembly in Dhaka (5 April 2017), called for the speedy dispatch of a human rights 

mission and a high-level political mission to Venezuela, proposals for which he obtained tacit support in the 
room from Mr. Darío Vivas Velazco, member of the Venezuelan National Assembly and coordinator of the 
Venezuelan parliamentary group Bloque de la Patria in the Latin American Parliament; considering that since 
the 136

th
 IPU Assembly, the IPU President and Secretary General have made numerous attempts to obtain 

the agreement of the Venezuelan executive to conduct these missions, but to no avail,  
 

 Recalling the official visit to Venezuela by the Secretary General in late July 2016, during which 
he met, among others, with the President of Venezuela, the Speaker of the National Assembly, the 
Ombudsman and parliamentarians from majority and opposition parties, and that his visit laid the 
groundwork for the organization of the planned mission by the Committee,  
 

 Recalling that from May 2016 to February 2017 efforts were made, with mediation by the 
Secretary General of the Union of South American Nations (UNASUR), the former Prime Minister of Spain 
and the former presidents of the Dominican Republic and Panama, and later by the Vatican, to bring the two 
political sides together, which led to official plenary meetings on 30 October 2016 and 11 and 12 November 
2016 to decide on the issues for the political dialogue; and that, however, the dialogue stalled subsequently 
in light of disagreements about what had been concluded to date and how to proceed; efforts made in 
August and September 2017 to revive these talks failed, 
 

 1. Is deeply concerned about the unprecedented scale of repression of opposition members and of 
efforts to undermine the integrity and autonomy of the Parliament of Venezuela; 

 

 2. Is shocked at the widespread and serious reports of attacks on members of parliament, the 
direct participation or complicity therein of state security agents and government supporters, 
and their apparent impunity for these incidents; calls on the authorities to put an end to this 
pattern of abuse by ensuring that law enforcement officers and government supporters respect 
the law and that those responsible for violations are held to account;  

 

 3. Is deeply concerned about the reprisals taken against several parliamentarians after they spoke 
out abroad on the situation in Venezuela; considers such intimidation to be unacceptable; urges 
the authorities to investigate these incidents and to prevent them from recurring; calls on the 
authorities to return forthwith the passports and identity documents to the parliamentarians 
concerned and to ensure that the members of the official Venezuelan delegation to the 137

th
 IPU 

Assembly can return to Venezuela without reprisals;  
 

 4. Is alarmed at the invasion and aggression that occurred on 5 July 2017 in the National 
Assembly, which left several parliamentarians seriously wounded, and the serious reports that 
government supporters were responsible and were able to act freely as state security agents 
stood by; is also concerned about the intrusion onto parliamentary premises on 27 June and the 
ill-treatment of several parliamentarians; calls on the authorities to do everything possible to 
fully investigate these extremely serious incidents and punish those responsible;  
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 5. Is deeply concerned about the general restrictions placed on the National Assembly, which not 
only prevent it from carrying out its work but also demonstrate complete contempt for the 
institution of parliament itself; is shocked that the Constituent Assembly, rather than focus on 
redrafting the Constitution, is steadily replacing the duly elected National Assembly and 
considers itself competent to lift the parliamentary immunity of a member of the National 
Assembly; urges the relevant authorities to ensure that the National Assembly and its members 
can fully carry out their work by respecting its powers and allocating the necessary funding for 
its proper functioning;  

 

 6. Is deeply concerned about Mr. Caro’s situation; urges the authorities to ensure that he receives 
adequate treatment in detention; wishes to receive official information on this matter and on the 
exact accusations against him and the facts underpinning them; wishes also to know more 
about the full details of the legal grounds and facts that underpin the accusations against Mr. 
Prieto;  

 

 7. Is concerned about the disbarment from public office of two parliamentarians in the absence of 
a final legal decision; wishes to receive a copy of the disbarment decision and of the official 
views on this matter;  

 

 8. Deeply regrets that the human rights mission to Venezuela has still not taken place; remains all 
the more convinced, given the rapidly deteriorating situation, that such a mission could help 
address the concerns at hand; requests therefore the Secretary General to explore the 
possibility of sending a mission even in the continued absence of government endorsement;  

 

 9. Reaffirms its stance that the issues in these cases are part of a larger political crisis in 
Venezuela which can only be solved through political dialogue; calls once again on both sides 
to act in good faith and to commit fully to restarting the political dialogue with the assistance of 
external mediation; reaffirms that the IPU stands ready to assist with these efforts; and wishes 
to receive further official information about how this assistance can best be provided; 

 

 10. Requests the Secretary General to convey this decision to the competent authorities, the 
complainants and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 

 11. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Cambodia 
 

CMBD/27- Chan Cheng 
CMBD/48 - Mu Sochua (Ms.) 
CMBD/49 - Keo Phirum 
CMBD/50 - Ho Van 
CMBD/51 - Long Ry 
CMBD/52 - Nut Romdoul 
CMBD/53 - Men Sothavarin 
CMBD/54 - Real Khemarin 
CMBD/55 - Sok Hour Hong 
CMBD/56 - Kong Sophea 
CMBD/57 - Nhay Chamroeun 
CMBD/58 - Sam Rainsy 
CMBD/59 - Um Sam An 
CMBD/60 - Kem Sokha 
CMBD/61 - Thak Lany (Ms.)  

 

Decision adopted by consensus by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 2 
 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the cases of the above-mentioned 15 parliamentarians from the opposition 
Cambodian National Rescue Party (CNRP), who are all long-standing and prominent members of the CNRP 
leadership, and to the decision adopted at its 200

th
 session (Dhaka, 5 April 2017), 

                                                      
2
  The delegation of Cambodia expressed its reservations regarding the decision. 
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 Referring to the letters of 3 and 28 September 2017 of the Secretary General of the National 
Assembly, the video material provided by the latter as well as the information provided by the complainants 
and reliable third parties, 
 

 Referring to the hearings held during the 137
th
 IPU Assembly (St. Petersburg, October 2017) 

with the Cambodian delegation and with Ms. Mu Sochua, member of the National Assembly of Cambodia 
and Vice-President of the CNRP, as part of the Committee’s effort to continue hearing both sides in a 
systematic manner to promote dialogue, and to the additional videos and documents provided by both 
parties at that time, 
 

 Referring to the final report on the visit of the Committee conducted to Cambodia in February 
2016 (CL/199/11(b)-R.1), 
 

 Recalling the complainants’ claim that the cases under examination demonstrate that the ruling 
party is attempting to weaken, silence and exclude the opposition in the lead-up to the 2017 and 2018 local 
and national elections by various means, including: (i) acts of intimidation and pressure; (ii) physical violence 
against members of parliament; (iii) political and judicial harassment characterized by multiple groundless 
criminal prosecutions, unfair trials and court convictions, as well as charges kept dangling to maintain a 
permanent threat of arrest; (iv) exclusion from political participation and from entry into Cambodia of the 
former leader of the opposition; and (v) threats of suspension and dissolution of the CNRP and of a future 
ban on the political activities of its newly designated leadership pursuant to the recently passed amendments 
to the 1997 political party law, 
 

 Recalling the extensive information on file and the serious concerns expressed in prior 
decisions on the serious abuses committed against the 15 members of parliament whose cases have been 
referred to the Committee on the Human Rights of Parliamentarians since July 2014 and the fact that no 
progress whatsoever has been made towards a satisfactory settlement, 
 

 Recalling the following in relation to the political dialogue and the 2016 Committee visit to 
Cambodia: 
 

 - The July 2014 political agreement put an end to the 2013 post-election crisis and established a 
mechanism for dialogue between the two main political parties represented in parliament, 
known as the “culture of dialogue”. The culture of dialogue was seen by both parties as crucial 
to ending the prevailing culture of violence. It opened more space for political dialogue within 
the parliamentary institution and allowed the parties to achieve progress on some issues of 
national interest between July 2014 and mid-2015. It failed, however, to address and resolve 
the cases at hand; 

 

 -  In February 2015, the Committee conducted a “visit of last resort” to Cambodia, after extensive 
time had repeatedly been given to both parties to find negotiated solutions. The final report of 
the visit concluded that the parliamentarians had been, and continued to be, victims of serious 
violations of their fundamental rights. They were being prevented from effectively playing their 
role as parliamentarians and members of the opposition freely without fear of persecution;  

 

 - The National Assembly of Cambodia shared its official views in a letter dated 11 July 2016. It 
denied that any violations of human rights had been committed in the cases at hand and claimed 
that all opposition parliamentarians concerned were criminals who must be punished in 
accordance with the law; accordingly, this was a purely judicial matter for the Cambodian courts to 
decide and not a political matter that could be resolved through the culture of dialogue, as political 
dialogue could not replace or violate the law, 

 

 Considering the following developments that have occurred in the individual cases before the 
Committee since the 136

th
 IPU Assembly and the information and allegations shared by both parties in that 

respect: 
 

 - The Court of Appeal has upheld a series of first-instance prison sentences against the 
opposition parliamentarians concerned.  It upheld Mr. Sok Hour’s seven-year sentence on 
29 June 2017, after a half-day hearing; it upheld Mr. Sam Rainsy’s 20-month sentence – for 
defamation and incitement in allegedly accusing the Prime Minister of being behind the murder 
of political analyst Kem Ley – on 13 August 2017; and it also upheld, on 29 August, an 
18-month sentence against Senator Thak Lany, also for defamation: he allegedly accused 
Prime Minister Hun Sen, in a video clip, of being behind Kem Ley’s assassination.  
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 - Mr. Kem Sokha, the current President of the CNRP, was arrested on 3 September 2017 at his 

home after midnight, and was transferred 200 km out of the capital to the remote Correctional 
Centre 3, where he allegedly remains detained in solitary confinement and under 24-hour video 
surveillance in his cell. He faces a prison sentence of 15 to 30 years for committing the crime of 
“conspiracy with a foreign power”, defined as “having a secret agreement with a foreign state or 
its agents with a view to fomenting hostilities or aggression against the Kingdom of Cambodia” 
(article 443 of the Criminal Code). The core evidence supporting the charges is a video of a 
public speech he gave to the diaspora in Australia in late 2013. The video has been online since 
its 2013 initial broadcast.  The authorities have shared the full video, as well as a three-minute 
edited clip containing what they consider to be the most incriminating words said by Mr. Kem 
Sokha. The transcript of this clip states the following: 

 

 “In 1993, when I first became member of parliament, the Americans, the US government 
invited me as the first Khmer politician to visit the US in order to understand the 
democratization process, which they helped. I have visited there every year since 1993. 
In my last visit, they decided that I must step outside the politics for a while in order to 
have a change in Cambodia. Then, in 2002 I quit the politics, the political party to which I 
was affiliated and created an organization called ‘Cambodian Human Rights Centre’. Why 
did they need to create this centre? They said if we want to change the leadership we 
cannot fight the top. Before changing the top level, we need to uproot the lower one. We 
need to change the lower level first. It is a political strategy in democratic country. And the 
USA that has assisted me, they asked me to take the model from Yugoslavia, Serbia, 
where they can change the dictator Milosevic. You know Milosevic had huge number of 
tanks. But they can change by using this strategy and they take this experience for me to 
implement in Cambodia. But, no one knew about this. However, since we are now 
reaching at this stage, today I must tell you about this strategy. We will have more to 
continue and we will succeed. I do not do anything at my own will. I have experts, 
university professors in Washington D.C., Montreal, Canada, hired by the Americans in 
order to advise me on the strategy to change the leaders. And, if I follow such a tactic and 
strategy, and still if we could not win, I do not know what else to do?”; 

 

 - In a letter dated 28 September 2017, the Secretary General of the National Assembly confirmed 
that the video “shows the connection with a foreign country in the support, assistance, planning 
and intent to carry out a regime change, modelled from Yugoslavia and Serbia, to overthrow the 
democratically elected government of Cambodia”. The Cambodian delegation to the 137

th
 

Assembly has confirmed that the words spoken by Mr. Kem Sokha show clearly that he had a 
plan to topple the government by force;  that this is clear because he referred to the manner in 
which the regime change took place in Serbia and in the former Yugoslavia and to the 
overthrow of President Miloŝević; and that the plan to topple the government by force has been 
in motion for some time, at least since 2013, and continues to the present day; this was 
demonstrated, according to the delegation, by the very fact that the video was still available 
online, hence the need to arrest him preventively rather than wait for a coup to take place to 
arrest him in flagrante delicto;  the delegation stated that only Mr. Kem Sokha is currently 
affected by the charges. The CNRP is still operating and working in Cambodia to this day. Only 
a few CNRP members have left the country and the delegation stated that it did not understand 
why they claimed to have received threats. 

 

 - The complainants alleged that the charges are groundless and politically motivated. They 
further alleged that parliamentary immunity and standards of due process have once again 
been violated in this case. They pointed out that in the incriminated 2013 video speech, Mr. 
Kem Sokha had only explained the role of the opposition and his plans to strengthen the 
Cambodian political opposition through means including training and advice (including from US 
experts and professors), public communication and media work and the organization of public 
gatherings and protests, in order to eventually win the elections. They emphasized that Mr. Kem 
Sokha and the CNRP had always advocated regime change through peaceful and constitutional 
means and that this was the very essence of the role and existence of an opposition party in 
any democratic country.  The CNRP insisted that it had only acted within the framework of the 
Constitution and laws of Cambodia. Mr. Sam Rainsy called the move a “gross attempt to 
decapitate the opposition” prior to the elections. This allegation has been strongly echoed by 
many local and international actors. On 4 September 2017, the United Nations High 
Commissioner for Human Rights expressed serious concern that Mr. Kem Sokha had 
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apparently been arrested without respect for his due process guarantees or his parliamentary 
immunity and that “numerous public statements by the Prime Minister and high-ranking officials 
about Mr. Kem Sokha’s supposed guilt breach the presumption of innocence and the right to a 
fair trial”. 

 

 - According to the Secretary General’s letter of 28 September 2017 referenced above, the 
Standing Committee of the National Assembly met on 7 September to review Mr. Kem Sokha’s 
arrest, including the detention order and reports submitted by the prosecution, and found it to be 
in compliance with Article 80 of the Constitution. It convened an extraordinary plenary session 
on 11 September 2017 to adopt a proposal to authorize the continuation of judicial proceedings 
in view of the gravity of the crime and the strong evidence presented (the video clip). No 
members of the opposition were present at the time of the vote. The Cambodian authorities 
claim that parliamentary immunity was not applicable because the crime was committed in 
flagrante delicto. The Cambodian delegation to the 137

th
 Assembly explained that even if the 

video and the words of Mr. Kem Sokha dated back to 2013, the fact that they have remained 
available on line was constitutive of an in flagrante delicto offence as the crime had continued 
since 2013 for this reason; no reasons were provided to explain why Mr. Kem Sokha was 
suddenly arrested on 3 September in the middle of the night. 

 

 - The Committee on the Human Rights of Parliamentarians has been requested by the 
complainants to visit Mr. Kem Sokha in detention and has expressed the wish to meet with Mr. 
Kem Sokha at the earliest convenience; the Cambodian delegation to the 137

th
 IPU Assembly 

has indicated that the National Assembly would facilitate this and liaise with all relevant 
authorities in order to seek their official response and authorization. 

 

 - According to the complainants, on 4 September 2017, the Prime Minister issued public 
statements warning that the CNRP faced dissolution if it “dared to appear to protect” Mr. Kem 
Sokha, and that other CNRP members, as well as foreign nationals, would be investigated for 
their involvement in the alleged plot to topple the government. The public threat was repeated 
on 11 September 2017 after CNRP parliamentarians unanimously called for his release and 
attempted to visit him in prison. Since that time, opposition MPs have allegedly been labelled as 
“rebels”, placed under constant surveillance and repeatedly intimidated. According to the 
information shared by Ms. Mu Sochua during the hearing held at the 137

th
 IPU Assembly, most 

of the senior CNRP leadership and about half of opposition MPs, including herself, have been 
forced to flee Cambodia in the past few days out of fear of reprisals after they received a 
message warning them of their imminent arrest and of the impending dissolution of the CNRP. 
Ms. Mu Sochua has expressed the view that today Cambodian opposition parliamentarians and 
members no longer have any freedom to express their opinions, to meet or gather peacefully or 
to move around freely inside or outside of Cambodia, and that she fears for her safety and for 
the safety of all CNRP parliamentarians and members. She has expressed the wish to return to 
Cambodia to continue exercising her parliamentary and opposition duties and ensure that the 
voice of the Cambodian people who elected the CNRP to Parliament is respected. She 
expressed the wish of the CNRP for political dialogue to resume, 

 
 Taking into account public international reports by the United Nations and other international 
and regional organizations that the political space in Cambodia has further shrunk in recent months following 
an unprecedented crackdown on critical media outlets and civil society and that, according to the UN Special 
Rapporteur, the range of laws being employed to restrict criticism of the Government and quell political 
debate has continued to widen; and that, according to such reports, in addition to defamation and incitement, 
serious charges of secession, insurrection, forgery and treason have been made, and restrictions on the 
right to peaceful assembly have not been lifted, 
 
 Recalling that, on 9 March 2017, a fast-tracked amendment to the 1997 political party law gave 
unprecedented power to the executive and judicial branches to suspend and dissolve political parties. It 
prohibited people with criminal court convictions (including for minor offences), such as Mr. Sam Rainsy, 
from holding senior positions in political parties and also prohibited parties from receiving foreign funding. 
Under the amended law, if convicted of a criminal offence, a party leader will be banned from undertaking 
any political activity for a period of five years and his/her political party will be dissolved pursuant to a 
Supreme Court order. The provisions of the amendments have been couched in vague terms and are 
considered squarely at odds with accepted restrictions on the right to freedom of association under 
international law, particularly the requirements of necessity and proportionality,  
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 Considering further that, on 31 July 2017, the Law on Political Parties was amended again in 
order to ban parties from associating with, or using the voice, image or written documents of, anyone 
convicted of a criminal offence; political parties found in violation of the amendments can now be dissolved, 
barred from standing in elections or banned from all political activity for up to five years, 
 

 Considering that, according to the complainants, on 6 October 2017 the Minister of the Interior 
reportedly submitted an official request to the Supreme Court to dissolve the CNRP on the basis of the 
above-mentioned amendments; the CNRP fears that the Supreme Court will order the dissolution of the 
party in the coming weeks and will deprive the party members of their elective mandates conferred by the 
people at the national and local levels, as well as exclude them from campaigning and running freely and 
fairly in the general elections scheduled for 29 July 2018; the CNRP has stated that the National Assembly 
had started discussing amendments to several pieces of legislation that would allow for the redistribution of 
all national and local CNRP seats to other parties should it be dissolved; that media reported that the 
amendments had been adopted on 16 October 2017; that this move calls into question the integrity and 
legitimacy of the institution of parliament in Cambodia as it no longer acts in compliance with the Constitution 
of Cambodia, according to the CNRP; it also calls into question the possibility for free and fair elections to be 
held in Cambodia next year, still according to the CNRP; the Cambodian delegation to the 137

th
 IPU 

Assembly stated that it had not been informed that such amendments were being discussed in the National 
Assembly, 
 

 Bearing in mind the following in relation to Cambodia’s international obligations to respect, 
protect and promote fundamental human rights: 
 

 - As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Cambodia is bound to 
respect international human rights standards, including the fundamental rights to freedom of 
expression, freedom of assembly, freedom of association, equality before the law and to a fair 
trial conducted by an independent and impartial court and to participate in public affairs;  

 

 - Following the second cycle of the universal periodic review (UPR) of Cambodia, conducted by the 
United Nations Human Rights Council in 2014, the Cambodian authorities accepted, inter alia, 
recommendations to “promote a safe and favourable environment that allows individuals and 
groups to exercise the freedoms of expression, association and peaceful assembly and put an 
end to harassment, intimidation, arbitrary arrests and physical attacks, particularly in the context of 
peaceful demonstrations” and “take all necessary measures to guarantee the independence of 
justice without control or political interference” (Report of the Working Group on the UPR of 
Cambodia (A/HRC/26/16)),  

 

 Also bearing in mind the fundamental principle of “liberal multi-party democracy” enshrined in 
article 1 and chapter 3 of the Constitution of Cambodia, concerning the rights and obligations of Khmer 
citizens, in particular article 31, which states that “The Kingdom of Cambodia recognizes and respects 
human rights as stipulated in the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the 
covenants and conventions related to human rights […]” as well as articles 80 and 104, which provide: 
(1) members of the National Assembly and the Senate shall enjoy parliamentary immunity; (2) no member of 
parliament shall be prosecuted, detained or arrested because of opinions expressed in the exercise of 
his/her duties; (3) a member of parliament may only be prosecuted, arrested or detained with the permission 
of parliament; (4) in cases of flagrante delicto offences, the competent authority shall immediately report to 
parliament and request permission; (5) such permission requires the lifting of parliamentary immunity by a 
two-thirds majority vote; and (6) parliament can request the suspension of the detention or prosecution of 
any member of parliament following a three-quarters majority vote, 
 

 Taking into account that, at the 137
th
 IPU Assembly, the Executive Committee and then the 

Governing Council urged the IPU leadership to continue to engage with the Cambodian authorities to help 
them comply with international standards and work towards a more peaceful and stable environment for the 
next elections, 
 

 1. Thanks both parties for sharing their views, supporting information and video materials;  
 

 2. Expresses deep concern at the further escalation of the human rights situation of opposition 
parliamentarians in Cambodia and at the lack of clear and convincing responses provided by 
the Cambodian authorities and by the Cambodian delegation to the 137

th 
Assembly on the 

extremely serious concerns at hand;  
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 3. Concludes that the videos of the 2013 speech of Mr. Kem Sokha contain nothing whatsoever 
that could constitute a criminal offence; points out that Mr. Kem Sokha at no point incited hatred 
or violence or uttered defamatory words in the incriminated videos and that he has emphasized 
that he aimed at bringing political change by winning the elections; considers therefore that his 
freedom of expression has clearly been violated in the present case; is deeply shocked that this 
video has been used as evidence of treason, for which he faces up to 30 years in prison, and 
that it currently justifies his prolonged pre-trial detention in solitary confinement; is also alarmed 
at the clear violation of his parliamentary immunity in the absence of any criminal offence and of 
any flagrante delicto; 

 

 4. Exhorts all Cambodian authorities to immediately release and drop the charges against 
Mr. Kem Sokha, to allow him to resume his duties as a parliamentarian and as president of the 
opposition without further delay and restriction;  

 

 5. Requests the Secretary General to take all appropriate steps to organize a visit by a Committee 
delegation to Cambodia to meet with Mr. Kem Sokha in prison, and appeals to the Parliament of 
Cambodia to facilitate this visit at the earliest convenience while urging the authorities to release 
him and clear him of the charges in the meantime; 

 

 6. Urges the Cambodian authorities immediately to stop violating the fundamental rights of 
opposition members of parliament and to take urgent measures to end their ongoing 
harassment, as well as provide all appropriate guarantees to ensure that those who have gone 
into exile are able to return safely, without delay, to resume their political activities within the 
CNRP and to campaign freely in the run-up to the fast-approaching 2018 elections, without 
fears of further arrests and reprisals or of the dissolution of the only opposition party in 
parliament; 

 

 7. Recalls that, pursuant to the principles and values defended by the IPU, as enshrined in the 
Universal Declaration of Democracy adopted by the IPU in September 1997, “a state of 
democracy ensures that the processes by which power is acceded to, wielded and alternated 
allow for free political competition and are the product of open, free and non-discriminatory 
participation by the people, exercised in accordance with the rule of law, in both letter and 
spirit”; and expresses the hope for increased tolerance and acceptance of the role of the 
political opposition in Cambodia; and considers that it is crucial for the CNRP to be able to stand 
in the upcoming elections;  

 

 8. Requests the Secretary General to convey this decision to the competent authorities, the 
complainants and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 

 9. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Maldives 
 

MLD/16 - Mariya Didi* (Ms.) MLD/50 - Abdulla Shahid* 

MLD/28 - Ahmed Easa MLD/51 - Rozeyna Adam* (Ms.) 

MLD/29 - Eva Abdulla* (Ms.) MLD/52 - Ibrahim Mohamed Solih 

MLD/30 - Moosa Manik* MLD/53 - Mohamed Nashiz 

MLD/31 - Ibrahim Rasheed MLD/54 - Ibrahim Shareef* 

MLD/32 - Mohamed Shifaz MLD/55 - Ahmed Mahloof* 

MLD/33 - Imthiyaz Fahmy* MLD/56 - Fayyaz Ismail* 

MLD/34 - Mohamed Gasam MLD/57 - Mohamed Rasheed 
Hussain* 

MLD/35 - Ahmed Rasheed MLD/58 - Ali Nizar* 

MLD/36 - Mohamed Rasheed MLD/59 - Mohamed Falah* 

MLD/37 - Ali Riza MLD/60 - Abdulla Riyaz* 

MLD/39 - Ilyas Labeeb MLD/61 - Ali Hussain* 

                                                      
*
  (Re-)elected to parliament in the elections of March 2014. 
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MLD/40 - Rugiyya Mohamed (Ms.) MLD/62 - Faris Maumoon* 

MLD/41 - Mohamed Thoriq MLD/63 - Ibrahim Didi* 

MLD/42 - Mohamed Aslam* MLD/64 - Qasim Ibrahim* 

MLD/43 - Mohammed Rasheed* MLD/65 - Mohamed Waheed Ibrahim*  

MLD/44 - Ali Waheed MLD/66 - Saud Hussain* 

MLD/45 - Ahmed Sameer MLD/67 - Mohamed Ameeth*  

MLD/46 - Afrasheem Ali MLD/68 - Abdul Latheef Mohamed*  

MLD/48 - Ali Azim* MLD/69 - Ahmed Abdul Kareem*  

MLD/49 - Alhan Fahmy MLD/70 - Hussein Areef*  

 
Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 201

st
 session 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 
 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the existing cases under file name MLD/16-61 and to the decision adopted at its 
200

th
 session (October 2016), 

 

 Having before it new cases under the file name MLD/62-70, which have been examined by the 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians pursuant to the Procedure for the examination and 
treatment of complaints (Annex I of the Revised Rules and Practices), 
 

 Considering the information provided by MP Ahmed Nihan, PPM Parliamentary Group Leader 
and Majority Leader of the Parliament, along with two other members of the Maldivian delegation to the 
137

th
 IPU Assembly (October 2017) at the hearing held on 14 October 2017 with the Committee on the 

Human Rights of Parliamentarians; considering also the information presented at the meeting which took 
place in Geneva on 5 October 2017 between the IPU President and the Secretary General on the one hand, 
and a Maldivian delegation led by Mr. Nihan and comprising other members of the governing party, on the 
other,  
 

 Considering also the information regularly provided by the complainant,  
 

 Referring to the report on the mission conducted to Maldives from 10 to 12 October 2016 by the 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians (CL/200/11(b)-R.2), following earlier missions in 2012 
and 2013,  
 

 Recalling that most of the above current and former members of the People’s Majlis belong to 
the opposition Maldivian Democratic Party (MDP) and that the case before the Committee on the Human 
Rights of Parliamentarians was initiated in 2012 and included instances of alleged arbitrary arrest and 
detention, frivolous legal proceedings and acts of threat and violence, including murder in the case of 
Mr. Afrasheem Ali, a former member of the ruling Progressive Party of Maldives (PPM),  
 

 Considering the following information on file regarding events which have taken place since the 
beginning of March 2017:  
 

 Attempts to bring no-confidence motions   
 

 - On 24 March 2017, the leaders of four Maldivian political parties, namely the MDP, the PPM, 
the Jumhooree Party (JP) and the Adhaalath Party (AP), signed a coalition agreement; the 
opposition alliance, headed by the MDP, won 53 per cent of the seats in the local council 
elections of May 2017 while President Yameen’s party won 27 per cent of the seats;  

 

 - According to the complainant, on three occasions the opposition attempted to bring, with the 
support of 45 parliamentarians, hence a majority, a motion of no-confidence against the 
Speaker of Parliament in the belief that he was not acting impartially; the first no-confidence 
motion was submitted on 24 March 2017; the vote did not take place as members of the military 
reportedly forcibly removed 13 opposition parliamentarians from the parliamentary premises; 
according to the complainant, the Speaker narrowly maintained his position and the ruling party 
stepped up its intimidation campaign against opposition members; the opposition affirms that 
the second attempt was scheduled to take place on 24 July 2017, but that security forces 
prevented the MPs from entering parliament, some of whom decided therefore to scale the 
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walls around the parliamentary premises and were subsequently forcibly removed; according to 
the authorities there was no parliamentary sitting scheduled that day due to a visit from a 
foreign dignitary and the celebration of Maldives independence day, and there was heightened 
security in the area; the complainant affirms that on 22 August 2017 the Maldives military locked 
down the nation’s parliament in an effort to thwart the third attempt to bring a no-confidence 
vote against the Speaker; the authorities affirm that the allegation of “military intervention” is 
both erroneous and unwarranted and there had been neither an intervention nor a lockdown; 
according to the authorities, a no-confidence motion was never duly submitted as some of those 
who originally signed the motion withdrew their support and others had been bribed to sign it,  

 

 Alleged abusive revocation of parliamentary mandate  
 

 - According to the complainant, the Attorney General, in a bid to thwart the no-confidence vote, 
submitted a case to the Supreme Court on 11 July 2017 seeking a ruling that would strip 
several members of the People’s Majlis of their parliamentary mandate, for no longer belonging 
to the party on whose ticket they were elected. The request to the Supreme Court came in the 
context of increased political tension, as ten of the 15 government MPs who signed the 
impeachment motion against the parliamentary speaker had left the ruling PPM party in 
anticipation of the Supreme Court’s ruling, while three of them had previously been expelled 
from the party.  

 

 - On 13 July 2017, the Supreme Court issued a ruling stating that lawmakers who resign or are 
expelled from the political party they represented at the time of their election, or who switch to 
another party (floor-crossing), must lose their parliamentary mandate. The ruling further stated 
that MPs lose their mandate once the Elections Commission informs Parliament of their change 
of status, and ordered state institutions to enforce the new rule with effect from 13 July. 
According to the complainant, the above-mentioned ruling is unconstitutional as it defies a 
number of existing laws, namely:  

 

  (i) Article 73 of the Constitution, which stipulates that an MP will be disqualified only if he is 
sentenced to more than a year in prison, has a decreed debt or becomes a member of 
the judiciary. Furthermore, MPs are protected by their parliamentary immunity which is 
strictly regulated by the law;  

 

  (ii) Article 16 of the Political Parties Act, which states that, while an elected official can be 
expelled from a party on disciplinary grounds, they will not have to forfeit their seat;  

 

  (iii) A 2012 Supreme Court ruling which allows floor-crossing, stating that if local councillors 
switch parties, they cannot be forced to forfeit their seats,  

 

 - The complainant also underlined that the Supreme Court’s ruling contained a number of false 
references to justify its decision, such as Islamic legal principles on peace and security which 
require judges to consider Islamic Sharia law “when deciding matters on which the Constitution or 
the law is silent.” Furthermore, the Chief Justice said that lawmakers crossing the floor 
undermined multi-party democracy and posed a threat to sovereignty and rule of law, citing “anti-
defection amendments in the Indian Constitution and the right to revoke seats in the United States 
of America.”  

 

 - As a result of the Supreme Court’s ruling, since 13 July 2017, seven parliamentarians have lost 
their seats as the Elections Commission removed their names from the membership of the 
Progressive Party of Maldives at the request of the party.  

 

 - According to the parliamentary authorities, floor-crossing had led to serious malpractice and 
disenfranchisement of the electorate; the current Government had made numerous attempts at 
enacting legislation to bring this practice to an end, but selected opposition MPs continued to 
obstruct such a move; the Government had submitted a request to the Supreme Court for 
clarification of this practice, which had resulted in a ruling barring floor-crossing, pending the 
enactment of legislation to support it.  

 

 Parliamentarians who remain detained or have been convicted recently on charges of 
bribery in connection with attempts to bring a no-confidence motion 

 

 The situation of MP Faris Maumoon 
 

 - MP Faris Maumoon was arrested on 18 July 2017 under a warrant issued by the Criminal Court 
authorizing a search of his residence and accusing him of involvement in bribing MPs ahead of 
the no-confidence vote, an allegation he strongly denied. He was later taken to the Dhoonidhoo 
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detention centre. On 19 July 2017, the Criminal Court issued an indefinite remand for Mr. 
Maumoon until the conclusion of his trial. On 20 July 2017, he was moved to the Maafushi 
detention centre, which is designated for convicts. On 16 September 2017, it was reported that 
the Prosecutor General’s office had revised the charge from accepting bribes to offering to bribe 
fellow parliamentarians to back the attempts to remove the Speaker. He was transferred to 
house arrest in October 2017.  

 

 The situation of Mr. Qasim Ibrahim 
 

 - Mr. Qasim Ibrahim, the leader of the Jumhooree Party, was first charged on 13 April 2017 for 
offering a bribe, attempting to communicate with a public official for the purpose of influencing 
the exercise of that person’s official authority, and attempting to influence a voter by offering a 
benefit not authorized by law. Mr. Qasim’s first trial was scheduled for 16 July 2017, but the 
hearing was cancelled as Mr. Qasim was urgently admitted to hospital. Mr. Qasim’s lawyer then 
sent several requests to try to lift the travel ban and allow Mr. Qasim to travel abroad for 
treatment, which were all to no avail.  Mr. Qasim’s first hearing was held on 25 July 2017 and, 
according to his lawyer, he only had eight hours to appoint lawyers, which is a breach of Section 
114(c) of the Criminal Procedure Code. Mr. Qasim’s first hearing was followed by multiple 
hearings, none of which respected due process.  

 

 - On 24 August 2017, the Criminal Court of Male’ sentenced Mr. Qasim in absentia to a prison 
term of three years, two months and twelve days. Mr. Qasim was sentenced in absentia as he 
had collapsed on 24 August 2017 inside the premises of the Court and was admitted to the 
intensive care unit of the Indira Ghandi Memorial Hospital. The complainant stated that 
Mr. Qasim was served a summons by the Criminal Court on 24 August 2017 to attend a hearing 
scheduled on the same day at 11 p.m. The summons stated that the order of the day was to 
reach a verdict on the bribery charge held against Mr. Qasim and that if he failed to attend, the 
trial would continue in his absence. The complainant highlighted that Mr. Qasim’s trial did not 
respect due process and contained a number of procedural irregularities, including the fact that 
it was the first trial to be held in absentia since the entry into force of the 2008 Constitution. In 
addition, the complainant said that the Criminal Court refused to issue a timetable for the 
hearings despite Mr. Qasim’s lawyers’ multiple requests, and did not provide enough time for 
the defence to prepare its closing arguments. Upon receiving the summons, Mr. Qasim sent a 
letter to the Criminal Court explaining his condition together with a medical certificate indicating 
that he required treatment that was unavailable in Maldives and that his life would be in danger 
if he did not receive urgent medical care abroad. According to Mr. Qasim’s lawyer, in its verdict 
convicting Mr. Qasim the Court also ordered the relevant State authorities to facilitate his travel 
abroad for treatment, thus lifting the travel ban. Mr. Qasim was finally allowed to seek medical 
assistance outside Maldives at the beginning of September 2017. He subsequently left for 
Singapore after the Maldives Correctional Service authorized 10 days of medical leave.  The 
authorities claim that Mr. Qasim is not respecting the terms of his leave and is making excuses 
to avoid coming back to Maldives to serve his sentence, which the complainant denies; 
according to the authorities, the cases of Mr. Qasim and Mr. Maumoon also have to be seen in 
the context of efforts by selected opposition MPs to resort to bribery in their attempt to impeach 
the Speaker of Parliament. 

 

 Trial of Mr. Ibrahim Didi on terrorism charges 
 

 - Mr. Ibrahim Didi, member of the MDP and a retired brigadier-general, is on trial for renewed 
terrorism charges. In 2015, the Prosecutor General withdrew the terrorism-related charges 
against Mr. Didi. However, following the no-confidence motion, Mr. Didi was charged for a 
second time on the same grounds. Mr. Didi’s trial started on 20 July 2017 and is ongoing. He 
was granted 10 days to obtain legal assistance.  

 

 Considering that, according to the opposition, the entire judiciary, including the Supreme Court, 
and all the independent institutions created by the Constitution, such as the Elections Commission, Anti-
Corruption Commission and Judicial Services Commission, have lost their freedom to act according to the 
law and have become tools in the hands of the President to stifle and suppress all opposition; according to 
the authorities, however, there is full respect for the rule of law and the separation of powers in Maldives, 
 

 Considering that, as of 7 October 2017, 33 different legal cases are pending against 21 
opposition parliamentarians, on charges including “criminal trespass”, “divulging confidential information”, 
“terrorism” and “assault of an officer”, 
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 Recalling that Committee missions have highlighted, among other issues:  
 

 - Heightened political polarisation in and outside parliament and the absence of meaningful 
dialogue between majority and opposition; 

 

 - The long-standing phenomenon of death threats and other forms of intimidation of 
parliamentarians; 

 

 - The use of excessive force by law enforcement officers against parliamentarians; 
 

 - Concerns about undue restrictions of the rights to freedom of expression and freedom of 
assembly on the basis of the Protection of Reputation and Good Name and Freedom of 
Expression Act and the amended Peaceful Assembly Act;  

 

 - Concerns about amendments to the Standing Orders of Parliament which have the effect of 
limiting the opposition’s work in parliament, and about allegations of strong bias against the 
opposition on the part of the Speaker, which he fully denies; 

 

 - The need to promote parliamentary ethics and the proper use of parliamentary procedure, 
 

 Considering that the parliamentary authorities believe that there is significant misinformation 
about the situation in Maldives and the allegations which the opposition have provided to the Committee; 
considering also that the PPM Parliamentary Group Leader and Majority Leader of the Parliament stated to 
the Committee that the authorities would be glad to receive an IPU delegation to discuss and clarify 
outstanding concerns and questions in the cases at hand; considering also that the Speaker of Parliament, 
IPU President and IPU Secretary General met in St. Petersburg on 15 October 2017 and agreed that such a 
mission should also include a political dimension, 
 

 Considering that the representatives of the main opposition parties on the IPU Committee of the 
Maldives Parliament wrote letters to the IPU on 7 and 8 October 2017 stating that the Committee had not 
held a single meeting since 2014 and that the composition of the Maldivian delegations was now decided 
solely by the Speaker, without consulting the parties, thereby preventing them from deciding on their own 
delegates to the IPU; according to Mr. Nihan, the Leader of the MDP Parliamentary Group, Mr. Ibrahim Solih, 
had been included in the delegation but was prevented from coming owing to an urgent personal 
commitment; by letter of 7 October 2017, Mr. Solih nevertheless informed the IPU that he could not be party 
to a delegation handpicked by the Speaker in breach of the standard norms of the parliament and the 
national IPU committee,  
 

 Considering that presidential and parliamentary elections are due to take place in Maldives in 
2018 and 2019 respectively, 
 

 1. Thanks the parliamentary authorities for their cooperation and the information they provided; 
regrets however that it was not possible to meet with a member of the opposition to hear their 
views; is concerned in this regard that the opposition representatives on the national IPU 
committee affirm that they have no say in its decisions; wishes to receive the official views on 
this matter;  

 

 2. Is deeply concerned that a sizeable part of the opposition in parliament has been subject to 
legal action; fears that this state of affairs, together with ongoing reports about reduced space 
for freedom of expression and assembly and reduced opportunities for the opposition to 
meaningfully contribute to the work of parliament lend weight to the allegation that all this is part 
of a deliberate attempt to silence the opposition; 

 

 3. Is deeply concerned about the increased militarization of the parliamentary premises; is upset 
that parliamentarians were forcibly prevented from entering the parliament on 24 July 2017 and 
were reportedly manhandled; considers that they should at all times be able to access the 
parliament and thus that the charge of “obstruction of police duty” against the 12 MPs has no 
place; calls on the authorities to drop these charges forthwith;   

 

 4. Is deeply concerned also that the mandate of seven parliamentarians was revoked in the 
absence of a sound legal basis under Maldivian law; is concerned that the Election Commission 
went ahead with revoking parliamentary mandates even though the challenge to the Supreme 
Court ruling at the heart of the decision on revocation was still under consideration; fears 
therefore that the revocation was politically inspired as it had the immediate effect of limiting the 
likelihood of the successful passage of the no-confidence motion;  
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 5. Is concerned about the specific allegations that the trial against Mr. Qasim did not respect due 
process and about the alleged circumstances in which the verdict was delivered; wishes to 
receive the official views on these matters; also wishes to receive a copy of the verdict so as to 
understand how the court concluded that he was guilty of attempted bribery; wishes to receive 
information from the complainant about when Mr. Qasim intends to return to Maldives in 
compliance with the travel authorization;  

 

 6.  Wishes to receive information about the precise facts underpinning the charges against 
Mr. Faris Maumoon; wishes also to receive such details on the other parliamentarians who are 
facing other types of charges, including Mr. Ibrahim Didi; 

 

 7. Welcomes the invitation by the parliamentary authorities for the IPU to conduct a mission to 
Maldives to discuss its current concerns and outstanding questions on all the cases, including 
those not highlighted specifically in this decision, with all parties concerned; requests the 
Secretary General to arrange for this mission to take place in the very near future;  

 

 8. Reaffirms its stance that the issues in these cases are part of a larger political crisis in Maldives 
which can only be solved through political dialogue; calls once again on all sides to act in good 
faith and to commit fully to restarting the political dialogue; reaffirms that the IPU stands ready 
to assist with these efforts, including by offering its good offices and technical assistance to help 
ensure that the legal framework is in place to provide a level playing-field allowing all political 
parties to fully participate in the next elections;  

 

 9. Requests the Secretary General to convey this decision to the competent authorities, the 
complainants and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 

 10. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Mongolia 
 

MON/01 - Zorig Sanjasuuren 
 

Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the case of Mr. Zorig Sanjasuuren, a member of the State Great Hural of Mongolia, 
and acting Minister of Infrastructure Development – regarded as the father of the democracy movement in 
Mongolia in the 1990s – who was assassinated on 2 October 1998, and to the decision it adopted at its 
200

th
 session (Dhaka, April 2017), 

 

 Referring to the letter of 17 May 2017 of the Vice-Chairman of the State Great Hural and to the 
information shared by the complainants and by third parties, 
 

 Taking into account that a delegation of the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians, led by Ms. Fawzia Koofi, President of the Committee, and by Mr. Ali Alaradi, Committee 
member, conducted a mission to Mongolia from 11 to 13 September 2017, 
 

 Taking into account that over the 19 years since the initial submission of the case, three 
Committee missions have taken place and the IPU has adopted over 50 decisions on it, 
 

 Recalling that, following the 2015 Committee visit to Mongolia, the IPU Governing Council 
called on the Mongolian authorities to do their utmost to ensure that justice was done and seen to be done in 
resolving the case of Mr. Zorig’s assassination, and to give urgent consideration to the following 
recommendations: 
 

 - Urgently declassify the case and increase transparency in the investigation, including by engaging in 
regular communication with the IPU and Mr. Zorig’s relatives, but also by sharing public information 
with the Mongolian people on the results and challenges of the investigation, in order to restore 
confidence in the investigative efforts and demonstrate that the case has been handled in an 
impartial, independent and effective manner; 
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 - Limit the role of the central intelligence agency to a minimum and ensure strict compliance with 
standards of due process, as well as accountability and redress for abuses committed in the 
course of the investigation; place the investigation under the full and effective control of the 
General Prosecutor’s office; seek specialized assistance in the investigation of contract killings 
and include experienced foreign criminal experts in the investigation (as part of the existing 
working group or of a new independent investigative mechanism); focus on the examination of 
witness statements, public records and open-source materials, rather than exclusively investing 
in forensic analysis; 

 

 - Grant access to the investigative files to Mr. Zorig’s relatives, who are party to the legal 
procedure, and inform them regularly of new developments in the investigation; 

 

 - Use existing institutional checks and balances to ensure that all authorities concerned from the 
legislative, executive and judicial branches of power deliver appropriate results and are held 
accountable if and when failing to fulfil their constitutional and legal duties; 

 

 - Keep the IPU regularly apprised of: (i) recent investigative activities, including their outcome and 
outstanding challenges; (ii) the assessment and recommendations made by the special 
oversight subcommittee of the State Great Hural; and (iii)  progress made in implementing the 
recommendations arising out of the mission report, 

 

 Recalling that the following developments have taken place following the 2015 visit: 
 

- Ms. Banzragch Bulgan, Mr. Zorig’s widow, was arrested on 13 November 2015 and kept in 
detention for months by the central intelligence agency, in conditions amounting to torture under 
international human rights standards, as confirmed by a parliamentary delegation which visited 
her in detention; Ms. Bulgan was eventually released and the parliamentary authorities indicated 
at that time that she had been considered a suspect in the case but that, “her involvement in the 
crime has not been established and thus the case has been terminated”. Ms. Bulgan has, 
however, remained prohibited from travelling abroad since her release and has been subjected 
to constant surveillance; 

 

- Three other suspects were arrested and allegedly confessed to committing the murder of 
Mr. Zorig. They were sentenced to 24 to 25 years’ imprisonment on 27 December 2016. On 
14 March 2017, the Appeal Court upheld the first-instance verdict;  

 

- The first-instance and appeal trials were held behind closed doors on the grounds that the case 
was classified as top secret. Repeated requests made by the defendants’ lawyers and by 
Mr. Zorig’s family for declassification of the case and for a public trial were systematically 
rejected by the court. The lawyers for the accused and for the Zorig family were allowed to 
attend the proceedings, but were barred from sharing any information relating thereto. For the 
same reason, no copy of the verdict or details of the proceedings were made available. 
Mr. Zorig’s family issued a public statement questioning the legitimacy of the proceedings and 
court decisions and concluding that, in its view, justice has not been done and the case should 
continue. The trials were also considered by reliable third parties and the Mongolian media to 
be a smokescreen designed to conceal the real culprit(s)/mastermind(s) of the assassination, 

 

 Recalling that the parliamentary authorities have repeatedly expressed concern about the 
manner in which the case was handled and have stated that they were not able to obtain information on the 
proceedings and could not intervene due to the separation of powers and the classification of the case, but 
have welcomed a new mission by the Committee to raise the concerns directly with the relevant judicial and 
executive authorities, 
 

 Considering the following preliminary observations and recommendations by the delegation that 
conducted the recent mission to Mongolia, to which the Committee fully subscribed while awaiting the full 
mission report: 
 

 Preliminary observations 
 

 - The delegation regretted that it was not allowed to meet the convicts in prison or the members 
of the Supreme Court; it was nonetheless pleased that it was able to hold constructive 
discussions with all other relevant parliamentary, executive and judicial authorities, including the 
Chairman and Vice Chairman of the State Great Hural, the newly elected President of Mongolia, 
Mr. Zorig’s family members and those of the three convicted persons, human rights 
organizations and diplomats; 
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 - The delegation confirmed prior allegations and concerns that the trial and conviction of the three 
individuals for the assassination of Mr. Zorig violated international fair-trial standards and 
undermined the legitimacy and integrity of the investigative and judicial process; the delegation 
based this preliminary conclusion on the findings below: 

 

  (i) None of the Governing Council’s or Committee’s prior recommendations have been 
implemented by the Mongolian authorities since the Committee’s 2015 mission;  

 

  (ii) The trial again took place behind closed doors. Requests for public hearings made by the 
defendants and the civil party’s lawyers were denied on the grounds that the case was 
classified. After a very brief hearing, the Supreme Court issued a final verdict on 4 August 
2017. The lengthy sentences against the three suspects were confirmed and only 
reduced by a couple of years. The IPU was not informed of this development in advance 
of the mission; 

 

  (iii) Most of the evidence has remained classified, having been collected by intelligence 
officers during undercover operations. Such secret evidence has never been made 
accessible to the prosecutor’s office or to defence counsel at any stage of the 
proceedings. It is not subject to cross-examination or questioning of any kind. The 
delegation was told that such evidence was provided exclusively to the Supreme Court 
judges, an affirmation that it was not able to verify, since the Supreme Court refused to 
meet with the delegation and its decision of 4 August 2017 has been kept secret;  

 

  (iv) The final verdict has not been made available to anyone. The delegation has not been 
able to obtain a copy of it or any information on the grounds underpinning it (or on those 
underpinning the lower courts’ prior decisions). At the time of the mission, none of the 
parties had received the court decision, despite over one month having passed since the 
verdict; 

 

  (v) Although the sentences have now become final under Mongolian law, it appears that the 
three convicted persons may be able to lodge one final appeal with the President of the 
Supreme Court within 30 days of receiving the final court decision. The delegation was 
unable, however, to find out when the Court would make its verdict available. It also 
observed with deep concern that the judges who ruled on the case included the President 
of the Supreme Court, a very unusual situation which, in the delegation’s view, will create 
a conflict of interest when he is now called upon to decide on the convicted persons’ last 
avenue of appeal; 

 

  (vi) Before and during the mission, the delegation received recurrent and credible reports 
about the use of torture and corruption to divert the course of justice in this case. Such 
reports were not seriously addressed by the judicial authorities through independent, 
credible and transparent procedures. The delegation was simply told, and asked to 
believe, that there was no truth to those reports;  

 

  (vii) The delegation came to the preliminary conclusion that the three convicted persons were 
most likely pressured by the intelligence services to make false confessions about their 
involvement, and the involvement of others, in the commission and organization of the 
crime. Given that this concern has been raised repeatedly about investigations of 
suspects and witnesses over the past 19 years, the delegation cannot rule out the 
possibility that others have suffered the same fate and that innocent people have been 
framed for Mr. Zorig’s murder;  

 

  (viii) Given the above concerns, there is a high probability that much of what is constantly 
referred to as secret evidence was actually fabricated over the years by the intelligence 
services. Unless the case file is fully declassified, intelligence and law enforcement 
officers who may have committed serious abuses of power will be able to continue doing 
so with full impunity, in violation of the fundamental human rights of Mongolian citizens. 
This will prevent the truth about Mr. Zorig’s assassination from ever being known; 

 

  (ix) The delegation was shocked by the level of intimidation and pressure exercised against 
all persons taking an interest in the case, whether directly (parties to the proceedings and 
their legal counsels, and possibly judicial staff and investigators) or indirectly 
(parliamentarians, politicians, civil society actors or ordinary citizens publicly voicing 
concerns about how the case has been handled or simply sharing IPU decisions with the 
Mongolian people). The delegation noted that some of its interlocutors withheld 
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information out of fear of reprisals. Lawyers were not even allowed to share information 
with their own clients on the proceedings or their defence strategy. Parties to the 
proceedings stated clearly to the delegation that, owing to the classified status of the 
case, they had been forced to sign a non-disclosure agreement and thus could not share 
any information on the criminal file, the trial proceedings or the grounds for court 
decisions. They would be subject, should they do so, to being charged, arrested and 
convicted for disclosing State secrets to foreign nationals,  

 

 - The delegation is extremely worried that the persistent secrecy and the political resistance to 
declassifying the case are signs that the investigations and recent proceedings are not actually 
aimed at uncovering the truth, but at covering for the real mastermind(s) and organizer(s) of the 
assassination. In that context, it is of particular concern that the 25-year statute of limitations 
(2023) is approaching;  

 

 - This raises still more serious concerns about the investigation that has now been allegedly 
opened to identify the organizer(s) and mastermind(s). The judicial investigative working group 
under the authority of the Prosecutor General’s Office has been discharged from the case and 
the intelligence agency given exclusive responsibility for the investigation. The delegation could 
not fail to notice that none of the persons it met appeared to consider it likely that the process 
would lead to anything or achieve true justice. There were fears that it would likely be used to 
exert pressure and frame people to other ends; 

 

 - Justice must be provided to the family of Mr. Zorig, as well as to the three persons convicted. A 
fair, open and just trial before an independent and impartial court is now the only means to 
achieve true justice. It must take place without further delay to avoid a serious miscarriage of 
justice being perpetrated for political purposes. Given the profound distrust that has developed 
over the past few years, the delegation is further convinced that this is a crucial test of the ability 
of the Mongolian judiciary to demonstrate that it operates under to the rule of law and has not 
become hostage to political and commercial interests.   

 

 Preliminary recommendations 
 

 - The President of Mongolia, the Chairman of the State Great Hural and the Prime Minister 
should put an end to the persistent secrecy and order the immediate and full declassification of 
the case pursuant to the State Secret Law, which grants them this power as members of the 
National Security Council. If the relevant authorities have nothing to hide, as they claim, the 
case should at last be opened up for the sake of justice and fairness, and to honour Mr. Zorig’s 
memory and the dignity of his family; 

 

 - The judiciary should demonstrate its independence, impartiality and respect for the rights of the 
defence by ordering without further delay a public retrial of the three convicted persons in the 
presence of domestic and international observers, to remedy all existing serious flaws;  

 

 - To avoid a serious miscarriage of justice, the three convicted persons should be released and 
presumed innocent until a retrial has been completed in a fair, just and transparent manner; 
until their release, the three convicted persons should benefit from ordinary conditions of 
detention with appropriate medical care and unrestricted access to their families and lawyers in 
prison; 

 

 - Urgent measures should be taken to end all ongoing pressures and intimidation against the 
parties to the case, and all issues related to the coercion, torture and pressuring of witnesses 
and suspects should be urgently addressed through independent and impartial investigation 
procedures; 

 

 - Ms. Bulgan and all other persons who were detained as suspects and subsequently discharged 
due to lack of evidence should be presumed innocent and their fundamental rights fully 
respected. They should be allowed to move freely around Mongolia and to travel abroad without 
restrictions, unless formally charged by a court of law on the basis of solid evidence; 

 

 - The separate investigation opened to identify the organizer(s) and mastermind(s) of the 
assassination should be immediately transferred from the National Intelligence Agency to the 
Prosecutor’s Office; it should be closely supervised to ensure that all incriminatory and 
exculpatory evidence is taken into account and that the investigative methods used by law 
enforcement officials are in strict compliance with human rights standards and the rule of law; 

 



Inter-Parliamentary Union – Reports, decisions and other texts of the Governing Council and Executive Committee 

 

95 

 - The State Great Hural should exercise strong parliamentary oversight, while respecting the 
separation of powers, to ensure that justice is done, and seen to be done, in the present case. It 
should consider urgently re-establishing an ad hoc parliamentary committee with a clear 
mandate to that end, granting it full access to all court documents and classified evidence so 
that a comprehensive assessment can be conducted. The IPU remains available, upon request, 
to facilitate technical assistance on ways to strengthen parliamentary oversight, 

 

 1. Thanks the Mongolian parliamentary authorities for their cooperation during the recent mission 
by the Committee to Mongolia while deeply regretting that the delegation was not allowed to 
meet with the detainees or with the members of the Supreme Court;  

 

 2. Thanks the mission delegation for the work undertaken; takes note of the preliminary 
observations and recommendations on the mission and eagerly awaits the final mission report 
at the next IPU Assembly (March 2018); 

 

 3. Deplores that the authorities responsible for the investigation and judicial proceedings appear to 
continue to favour methods involving torture, intimidation, secret evidence and trials over 
transparent proceedings that respect the right to a fair trial; also deplores that the case 
continues to be used as a political bargaining chip by all political parties; 

 

 4. Renews its previous call for immediate declassification of the case and urges the Chairman of 
the State Great Hural, the President and the Prime Minister to take action to that end without 
further delay so as to ensure respect for the right to a fair trial in compliance with the 
Constitution of Mongolia and international human rights standards;  

 

 5. Exhorts the Supreme Court to order a public retrial in the presence of domestic and 
international observers, including an IPU observer, to avoid a serious miscarriage of justice; 
calls for the urgent release of the three convicted persons until a retrial has been completed in a 
fair, just and transparent manner; further calls for the immediate lifting of all restrictions on the 
freedom of movement of persons who are not formally charged by a court as suspects in the 
case;  

 

 6. Appeals to the State Great Hural to resume its oversight work on the case by urgently 
re-establishing an ad hoc parliamentary committee to that end and giving it a clear mandate to 
adequately review all issues of concern and to recommend effective remedies; recalls that 
parliamentary oversight is a primary safeguard against abuse of power and corruption, and that 
it helps to ensure that government policies and actions deliver on commitments made to the 
people they serve; further reaffirms the availability of the IPU to provide technical assistance to 
the Parliament of Mongolia; 

 

 7. Wishes to be kept apprised of new developments related to the case by the parliamentary and 
other relevant authorities;  

 

 8. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 
complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 

 9. Requests the Committee to continue examining this case and to report back in due course. 
 

 

Philippines  
 

PHI/08 - Leila de Lima 

 
Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 201

st
 session 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 
 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the case of Senator de Lima and to the decision it adopted at its 197
th
 session 

(April 2017), 
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 Taking into account the report (CL/201/11(b)-R.1) of the Committee delegation which, at the 
invitation of the Philippines parliamentary authorities, went to the Philippines (22 – 24 May 2017) to gather 
first-hand information on Senator de Lima’s situation from the parliamentary, government and judicial 
authorities, Senator de Lima herself, her lawyers and staff as well as third parties,  
 

 Taking into account the information regularly provided by the complainants since then, 
 

 Recalling the following information on file:  
 

 - Senator Leila de Lima served as Chairperson of the Commission on Human Rights of the 
Philippines from May 2008 until June 2010. In that capacity she led a series of investigations 
into a number of alleged extrajudicial killings linked to the so-called Davao Death Squad (DDS) 
in Davao City, where Mr. Duterte had long been mayor, and concluded that Mr. Duterte, now 
President of the Philippines, was behind the DDS; 

 

 - In 2010, Ms. de Lima was appointed Secretary of Justice. She resigned from this position in 
October 2015 to focus on her campaign to gain a seat in the Senate in the elections of May 
2016, in which she was successful. In August 2016, as Chair of the Senate Committee on 
Justice and Human Rights, Senator de Lima initiated an inquiry into the killings of thousands of 
alleged drug users and drug dealers alleged to have taken place since President Duterte took 
office in June 2016; 

 

 - Senator de Lima was arrested and detained on 24 February 2017 in a case before Regional 
Criminal Court (RTC) Branch 204, in which she faces, as in two other cases before RTC 
Branches 205 and 206, criminal proceedings on the basis of accusations that she had received 
drug money to finance her senatorial campaign. The accusations against her were brought in 
the wake of an inquiry by the House of Representatives into drug trading in New Bilibid Prison 
and Senator de Lima’s responsibility in that regard when she was Secretary of Justice. The 
House inquiry was launched one week after she initiated her inquiry in the Senate into the 
extrajudicial killings; 

 

 - Senator de Lima has been subject to a public campaign of vilification by the highest State 
authorities portraying her as an “immoral woman” and as guilty, even though a trial has yet to 
commence. On 7 November 2016, Senator de Lima filed a petition for writ of habeas data 
against President Duterte in the Supreme Court, with the request that the Court order President 
Duterte and any of his representatives to stop seeking details about her personal life outside the 
realm of legitimate public concern and making public statements that malign her as a woman 
and degrade her dignity as a human being, sexually discriminate against her, describe or 
publicize her alleged sexual conduct, constitute psychological violence against her and 
otherwise violate her rights or are contrary to law, good morals, good customs, public policy 
and/or the public interest, 

 
 Considering the following developments which have taken place since the mission: 
 

 - On 10 October 2017, the Supreme Court, by 9 votes in favour and 6 against, dismissed Senator 
de Lima’s petition to nullify her arrest in the case before RTC Branch 204; Senator de Lima has 
filed a motion for reconsideration of this decision;   

 

 - RTC Branch 205 issued a non-bailable arrest warrant on 19 July 2017. Senator de Lima filed a 
motion for reconsideration which was denied; subsequent motions to quash submitted to RTC 
Branch 205 have likewise been dismissed; the arraignment is set for 24 November 2017; unless 
a temporary restraining order or preliminary injunction is issued, the proceedings, including trial, 
are expected to take place after the arraignment. The case before RTC Branch 206 is still on 
hold;  

 

 - On 29 May 2017, members of the minority bloc in the Senate filed a resolution expressing 
support for the granting of occasional furlough as requested by Senator de Lima. Another 
attempt, which also failed for lack of a majority, was made at the beginning of September 2017;  

 

 - The complainants reported that on 12 July 2017, Senate President Aquilino Pimentel III visited 
Senator de Lima. He committed to support any request for furlough, subject to court approval, 
provided that the Senator specifies which pre-scheduled sessions of the Senate and select 
committees she wishes to attend; 

 

 - The Supreme Court has not yet pronounced on the request for occasional furlough; Senator de 
Lima’s lawyers intend to bring up this matter in the motion for reconsideration; 
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 - The complainants affirm that the chief legal officer of the Bureau of Corrections, Mr. Alvin Herra 
Lim, as well as a memorandum from the Bureau of Corrections, clearly state that those from 
among the so-called “Bilibid 19” convicts who testified against Senator de Lima have benefited 
from privileged treatment since giving their testimonies;  

 

 - Although Senator de Lima remains very politically active from detention and receives 
newspapers, journals and books; she has no access to internet, TV or radio nor to an air-
conditioning unit, despite a doctor’s order - Senator de Lima has written a letter to the chief of 
the Philippine National Police in this regard;  

 

 Considering that, at the conclusion of their country visit, on 20 July 2017 the four members of 
the European Parliament (and of its Subcomittee on Human Rights) "called on the authorities of the 
Philippines to guarantee a fair trial for the senator and allow her to fulfil her duties as senator, including 
voting in the Senate."  
 

 Considering that in their joint statement of 18 August 2016, the UN Special Rapporteur on 
summary executions and the UN Special Rapporteur on the right to health called for drug trafficking offences to 
be "judged in a court of law, not by gunmen on the streets" and called on the Philippines authorities to adopt with 
immediate effect the necessary measures to protect all persons from targeted killings and extrajudicial 
executions; the UN Special Rapporteur on the right to health said that drug dependency should be "treated as a 
public health issue" and advocated "justice systems that decriminalize drug consumption and possession for 
personal use as a means to improve health outcomes."  
 

 Considering that the European Parliament, in its resolution of 16 March 2017 on "The Philippines – 
the case of Senator Leila M. De Lima", strongly condemns the high number of extrajudicial killings by the armed 
forces and vigilante groups related to the anti-drug campaign; expresses its condolences to the families of the 
victims; expresses grave concern over credible reports to the effect that the Philippines Police Force is falsifying 
evidence to justify extrajudicial killings, and that overwhelmingly the urban poor are those being targeted; calls 
on the authorities of the Philippines to immediately carry out impartial and meaningful investigations into these 
extrajudicial killings and to prosecute and bring to justice all perpetrators; and calls on the EU to support such 
investigations and on the authorities of the Philippines to adopt all necessary measures to prevent further 
killings, 
 

 Considering that the Philippines Government has rejected several recommendations by the UN 
Human Rights Council to investigate alleged extrajudicial killings resulting from the war on drugs, stating that it 
has sufficiently explained that deaths which occurred in the course of the implementation of the anti-illegal drugs 
campaign are not extrajudicial killings; that the government accepted only 103 out of the 257 recommendations 
made during the 36

th
 session of the Council’s Universal Periodic Review (UPR) of the Philippine human rights 

situation in May 2017, while taking note of the remaining 154 proposals. Aside from those calling for an 
independent investigation of alleged extrajudicial killings, the Government also denied a request to allow the UN 
Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions to conduct an official visit to the country, 
 

 Considering that the UN High Commissioner for Human Rights, in his opening speech on 
11 September 2017 to the 36

th
 session of the UN Human Rights Council stated: "I continue to be gravely 

concerned by the President's open support for a shoot-to-kill policy regarding suspects, as well as by the 
apparent absence of credible investigations into reports of thousands of extrajudicial killings, and the failure 
to prosecute any perpetrator," 
 

 Considering also that on 25 September 2017, 16 of the country’s 23 senators introduced draft 
Senate resolution 516 urging the administration of President Rodrigo Duterte to "undertake the necessary 
steps to stop the spate of killings, especially of our children." The resolution also called for a Senate 
investigation into the "institutional reasons, if any, that give rise to such killings" and affirmed: "Due to the 
alarming spike in the number of children recently killed in blatant violation of their rights guaranteed by the 
Constitution, Philippine laws and international treaties, there is an urgent need to conduct an investigation of 
these senseless killings," 
 

 Considering also that, amid the escalation of conflict in Mindanao and clashes in Marawi City, 
involving the Maute Group, President Duterte placed Mindanao and its nearby islands under martial law on 
23 May 2017; that the 1987 Constitution provides for martial law for a maximum of 60 days without 
congressional approval; that on 22 July 2017, the two houses of Congress granted President Duterte’s request 
to extend martial law in the southern Philippines until the end of 2017; and that President Duterte has said that 
he might extend martial law to the entire country if necessary, to "protect the people," 
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 Considering finally that, after threats by the House of Representatives to reduce the budget for the 
Commission on Human Rights for 2018 to a mere P1,000 (equivalent to 20 USD) in connection with its 
extensive investigation of reports of extrajudicial killings, it was finally decided to restore the Commission’s 
previous budget, although the allocated sum did not match the increased amount that the Commission had 
asked for to be able to fully investigate the multiple reports of extrajudicial killings,  
 

 1. Thanks the Philippines authorities, in particular the parliamentary authorities, for receiving the 
on-site mission and for facilitating the fulfilment of its mandate, including the visit to Senator de 
Lima in detention; 

 

 2. Fully endorses the mission’s findings and recommendations; 
 

 3. Calls on the relevant authorities to release Senator de Lima immediately and to seriously consider 
abandoning the legal proceedings should serious evidence not rapidly be forthcoming; 
underscores in this regard that the mission report amply shows that the steps taken against 
Senator de Lima came in response to her vocal opposition to President Duterte’s war on drugs, 
including her denunciation of his alleged responsibility for the extrajudicial killings, and that there is 
no evidence to justify the criminal cases against her; 

 

 4. Regrets therefore that the Supreme Court did not see fit to nullify her arrest in the case pending 
before RTC Branch 204; trusts that the Court will give full consideration to the arguments 
presented by Senator de Lima and her lawyers in her motion for reconsideration; wishes to be 
kept informed in this regard;  

 

 5. Decides to send a trial observer to monitor and report on respect for fair trial standards in the 
case before RTC Branch 205, should the trial proceed;  

 

 6. Is shocked at the public campaign of vilification by the highest state authorities against Senator 
de Lima portraying her as an “immoral woman” and as guilty, even though a trial has yet to 
commence; regrets that the Supreme Court has still to rule on this matter, thereby missing an 
important opportunity to end and condemn the public degrading treatment to which she has 
been subjected as a woman parliamentarian; calls on the Supreme Court to rule on this matter 
as quickly as possible;  

 

 7. Considers that the Senate has a special responsibility to help ensure that its colleagues 
participate in its deliberations and to speak out when they face reprisals for their work; regrets 
therefore that the Senate has not been able to take a firm stance in favour of Senator de Lima’s 
direct participation in the most important work of the Senate; sincerely hopes that the Senate, 
under the leadership of its President, will finally be able to act in solidarity with its colleague;  

 

 8. Sincerely hopes that, failing her immediate release, the Supreme Court will soon grant her 
occasional furlough; also hopes that the relevant authorities will swiftly enable her to access 
internet, TV and radio, as it would greatly facilitate her parliamentary work; trusts that the 
authorities will also provide her with an air-conditioning unit, as per her doctor’s order; wishes to 
be kept informed in this regard;  

 

 9. Requests the Secretary General to convey this decision to the competent authorities, the 
complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 

 10. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Sri Lanka 
 

SRI/49 - Joseph Pararajasingham 
SRI/53 - Nadarajah Raviraj 
SRI/61 - Thiyagarajah Maheswaran 
SRI/63 - D.M. Dassanayake  

 

Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 

 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union,  
 

 Referring to the cases of the four above-mentioned parliamentarians, who were all assassinated 
between December 2005 and January 2008, and the decision adopted by the Committee on the Human 
Rights of Parliamentarians at its 152

nd
 session (January 2017) and its own decision adopted at its 

197
th
 session (October 2015), 
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 Taking into account the information provided by the Sri Lankan delegation to the 137
th
 IPU 

Assembly, led by the Speaker of the Parliament and including the Minister of Justice, at the hearing held with 
the Committee on 14 October 2017,  
 

 Recalling the following information provided by the complainants and the authorities regarding 
the cases of: 
 

 Mr. Pararajasingham 
 

 - Mr. Pararajasingham, a member of the Tamil National Alliance (TNA), was shot dead on 
24 December 2005 during the Christmas Eve mass at St. Mary's Cathedral in Batticaloa, 
located in a high-security zone between two military checkpoints;  

 

 - The complainants have always affirmed that Mr. Pararajasingham was killed by the Sri Lankan 
Government with the help of the Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP, also known as the 
“Karuna group”), a faction led by Mr. V. Muralitharan (alias “Karuna”), which split from the 
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in 2004 over grievances that the LTTE gave priority to 
the situation of the Tamils in the north and disregarded the Tamils in the east; at that time, the 
Karuna group reportedly asked Mr. Pararajasingham to support the split; his refusal to do so 
became a problem, given that the Government had wanted the Tamils to divide over the north 
and east; 

 

 - On 4 October 2015, four suspects, including the former Chief Minister of the Eastern Provincial 
Council, the Tamil leader Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP), were arrested; the involvement of 
four others, all members of the TMVP, had also been established, two of whom were said to be 
in Dubai and India respectively; one of the other two of this group of four had been identified as 
the person who had fired the shots but had in turn been shot dead in the Kaththankudi police 
area in 2008; the Attorney General filed indictments, under Batticaloa High Court case 
No. 3057/17, against the four in detention and the three others at large;  

 

 Mr. Raviraj 
 

 - Mr. Raviraj, a member of the TNA, was shot dead on 10 November 2006, along with his security 
officer, while travelling along a main road in Colombo, the gunman escaping on a motorcycle; 
the complainants refer to information showing that the circumstances of the murder point to 
State responsibility and that the immediate purpose of Mr. Raviraj's killing was to silence the 
Civil Monitoring Committee, which he had set up and whose reports on abductions, killings and 
extortions had created significant unrest; 

 

 - Eight persons had been arrested, five of them in March and October 2015, including two 
lieutenant-commanders of the Sri Lankan Navy and two other navy and police officers; four of 
the suspects, namely the three arrested in 2006 and one of the lieutenant-commanders arrested 
in March 2015, were subsequently discharged by the court on the advice of the Attorney 
General, whereas the others were released on bail; the investigation has also pointed to the 
complicity in the crime of Mr. Sivakanthan Vivekanandan (alias “Charan”), Mr. Fabian Roiston 
Christopher (alias “Thusain”) and Mr. Palanisamy Suresh (alias “Saamy”); "Charan" is reported 
to have been a TMVP member and to have migrated to Switzerland, and is yet to be arrested; 
"Thusain" was formerly an intelligence officer attached to the state intelligence service and is 
believed to be currently living in an unknown foreign country; he is also yet to be arrested; the 
whereabouts of "Saamy" are yet to be established; the court has issued arrest warrants against 
three of them and the process to have "Charan" extradited from Switzerland has been initiated; 
Interpol red notices have been secured against "Charan" and "Thusain";  

 

 - The Sri Lankan authorities also made a mutual legal assistance request to the United Kingdom 
authorities to enlist the support of the Metropolitan Police Service (MPS) at New Scotland Yard, 
in the United Kingdom, which developed DNA profiles and fingerprints from evidence that they 
had found at the murder scene and took back to the United Kingdom for examination; the 
results of the DNA comparisons were considered very crucial and investigators were very 
hopeful that the proposed DNA comparisons would yield much needed proof of complicity by 
suspect(s) in the murder; nevertheless, the Attorney General initiated non-summary 
proceedings against three of the suspects arrested and released on bail in 2015 and against 
"Charan", "Thusain" and "Saamy", while using the remaining fourth suspect arrested and 
released in 2015 as a "state witness", having cited 32 witnesses; the accused were served with 
indictments on 21 July 2016 and remanded in custody until such time as the trial was concluded 
by the High Court, which, on 24 December 2016, decided to discharge all suspects; an appeal 
has been filed by the Attorney General against the judgment;  
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 Mr. Maheswaran 
 

 - The complainant in this case has from the outset emphasized that Mr. Maheswaran voted against 
the budget on 14 December 2007 and that, soon after the vote, the number of security guards 
assigned to him was cut from 18 to two; Mr. Maheswaran had openly made statements to the effect 
that the reduction of his security detail put his life seriously at risk and repeatedly requested the 
Government to enhance his security, but to no avail; on 1 January 2008, he was shot and died soon 
after; according to the complainant, the attack came after Mr. Maheswaran had said in a television 
interview that, when parliamentary sittings resumed on 8 January 2008, he would describe in detail 
the terror campaign that the Government was pursuing in Jaffna, particularly how abductions and 
killings were managed; 

 

 - In the months following the murder, the authorities arrested Mr. Johnson Collin Valentino, from 
Jaffna, who was identified as the gunman on the basis of a DNA analysis; the investigators 
concluded that he was an LTTE activist who had been trained and sent to Colombo to kill 
Mr. Maheswaran; Mr. Valentino confessed to the crime and was found guilty on 27 August 2012 
and sentenced to death; an appeal regarding the sentence against Mr. Johnson Collin Valentino 
is pending; 

 

 Mr. D.M. Dassanayake 
 

 - Mr. Dassanayake was killed on 8 January 2008; the arrest of a key LTTE suspect operating in 
Colombo led to the arrest of other suspects; one of these, Mr. Hayazinth Fernando, pleaded 
guilty and was sentenced on 1 August 2011 to two years’ rigorous imprisonment, a 10-year 
suspended sentence and the payment of a fine of Rs. 30,000 for refusing to provide information 
to the investigators; the legal proceedings against Mr. Fernando have been completed; two 
other accused, namely Mr. Sunderam Sathisha Kumaran and Mr. Kulathunga Hettiarachchige 
Malcom Tyron, stood indicted in the High Court of Negombo on nine counts, including 
conspiracy to commit murder and abetment to commit murder; however, Mr. Sunderam 
Sathisha Kumaran fell sick in remand prison and died in hospital on 14 May 2015, whereas the 
case against the other accused is still ongoing,  

 

 Recalling that, on 16 September 2015, the United Nations High Commissioner for Human 
Rights released the report (A/HRC/30/CRP.2) on his office’s (OHCHR) comprehensive investigation into 
alleged serious violations and abuses of human rights and related crimes committed by both parties (that is, 
the Government and related institutions, on the one hand, and the LTTE on the other) in Sri Lanka between 
2002 and 2011; the report mentions, with regard to the murders of Mr. Pararajasingham and Mr. Raviraj, 
that: 
 

 - Concerning the motive in the case of Mr. Parajasingham, based on the information obtained, 
“there are reasonable grounds to believe that the Karuna group killed Joseph Pararajasingham, 
and that it was aided and abetted by security and army personnel”; 

 

 - Mr. Raviraj was widely known for his moderate views and his critical statements of both the 
LTTE and the Government, particularly in the weeks leading up to his murder; along with other 
parliamentarians, he had set up the Civilian Monitoring Committee, which alleged the 
Government was responsible for abductions, enforced disappearances and unlawful killings; the 
UN report also points to the fact that, the day before he was killed, Mr. Raviraj and other TNA 
parliamentarians had taken part in a demonstration in front of the United Nations offices in 
Colombo to protest against the killing of Tamil civilians by the military in the east and the 
increasing abductions and extrajudicial killings, 

 

 Recalling also that the aforesaid UN reported concluded more generally that:  
 

 - There are reasonable grounds to believe that gross violations of international human rights law 
and serious violations of international humanitarian law were committed by all parties during the 
period under review;  

 

 - There are reasonable grounds to believe that the Sri Lankan security forces and paramilitary 
groups associated with them were implicated in widespread and unlawful killings of civilians and 
other protected persons; that Tamil politicians, humanitarian workers and journalists were 
particularly targeted; and that the LTTE also unlawfully killed civilians perceived to hold 
sympathies contrary to the LTTE, or suspected of being informers, as well as rival Tamil political 
figures, public officials and academics;  

 



Inter-Parliamentary Union – Reports, decisions and other texts of the Governing Council and Executive Committee 

 

101 

 - The sheer number of allegations, their gravity and recurrence and the similarities in their modus 
operandi, as well as the consistent pattern of conduct this shows, all point to systematic crimes 
which cannot be treated as ordinary crimes;  

 

 - Sri Lanka’s criminal justice system is not currently equipped to conduct an independent and 
credible investigation into allegations of this breadth and magnitude, or to hold accountable 
those responsible for such violations;  

 

 - It is therefore necessary to establish an ad hoc hybrid special court, which would include 
international judges, prosecutors, lawyers and investigators mandated to try in particular war 
crimes and crimes against humanity, with its own independent investigative and prosecuting 
organ, defence office and witness and victim protection programme, 

 

 Recalling that, on 1 October 2015, the United Nations Human Rights Council adopted a 
resolution, supported by Sri Lanka, in which the Council: (i) welcomed the recognition by the Government of 
Sri Lanka that accountability is essential to uphold the rule of law and to build the confidence of the people of 
all communities of Sri Lanka in the justice system; (ii) notes with appreciation the proposal of the 
Government of Sri Lanka to establish a judicial mechanism with a special counsel to investigate allegations 
of violations and abuses of human rights and of violations of international humanitarian law, as applicable; 
(iii) affirms that a credible justice process should include independent judicial and prosecutorial institutions 
led by individuals known for their integrity and impartiality; and (iv) affirms in this regard the importance of 
Commonwealth and other foreign judges, defence lawyers and authorized prosecutors and investigators 
participating in Sri Lankan judicial mechanisms, including working with the special counsel’s office, 
 

 Recalling that the current President of Sri Lanka, along with other high-ranking government 
officials, has repeatedly emphasized the need for reconciliation and accountability in Sri Lanka, 
 

 Recalling that, on 18 December 2015, the Cabinet of Ministers formed the Secretariat for 
Coordinating Reconciliation Mechanisms tasked, under the Prime Minister's Office, with the design and 
implementation of the following reconciliation mechanisms: the Office of Missing Persons; the Truth, Justice, 
Reconciliation and Non-Recurrence Commission; the Judicial Mechanism; and the Office of Reparations; on 
3 January 2017, the Sri Lankan Consultations Task Force on Reconciliation Mechanisms released its final 
report recommending the appointment of a hybrid court composed of local and international judges to 
oversee the adjudication of allegations of war crimes committed during the country's civil war; the 
international presence in the court would be phased out once trust between the court and the public was re-
established,  
 

 Considering that the Minister of Justice, in the hearing with the Committee on the Human Rights 
of Parliamentarians, stated that the creation of a hybrid court would be envisaged once the constitutional 
amendment process, which included a review on 30 and 31 October and 1 November 2017 of the proposals 
made thus far, has been confirmed; according to the Speaker at the same hearing, the current government 
remained deeply committed to promoting reconciliation, human rights and good governance; as part of the 
Government’s commitment to human rights, the United Nations Special Rapporteur on the promotion of 
truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence was currently engaged in his third official visit to 
Sri Lanka to examine the progress made in redressing the legacies of large-scale previous violations and 
abuses,  
 

 Considering the new information provided by the Speaker at the hearing concerning the four 
murder cases:  
 

 Mr. Pararajasingham 
The case has been fixed for 6 and 7 December 2017 for the purpose of serving indictments 
against seven accused; the case is being handled by a special procecutor; 

 

 Mr. Raviraj  
The case has been fixed to call on 12 December 2017 in the Supreme Court; 

 

 Mr. Maheshwaran  
The appeal filed by the accused who was convicted was fixed for Argument in December 2017; 

 

 Mr. Dassanayake 
The case will next be heard on 13 December 2017; 

 



Inter-Parliamentary Union – Reports, decisions and other texts of the Governing Council and Executive Committee 
 

102 

 Recalling also that the Sri Lankan Prime Minister intended to create a parliamentary select 
committee to monitor the investigations into the assassinations of parliamentarians, but that no such action 
has been taken,  
 

 1. Thanks the Speaker of the Parliament and the Minister of Justice for their cooperation and the 
information they provided;  

 

 2. Notes with satisfaction that the case against the suspects in the case of Mr. Pararajasingham is 
now fixed for trial; wishes to be kept informed of trial developments and to receive a copy of the 
indictments and information on the motives for the crime; also wishes to be informed of 
progress in the efforts made to locate and extradite the suspects who are abroad; 

 

 3. Sincerely hopes that, despite the original setback in court, similar progress will also be achieved 
in the case of Mr. Raviraj; wishes to be kept informed of progress made in locating the two 
suspects who are the subject of an Interpol red notice; wishes also to be kept informed of 
developments in the appeal and to receive a copy of the first-instance court ruling discharging 
the suspects;  

 

 4. Is pleased that the Sri Lankan authorities are committed to setting up a hybrid court to shed full 
light on past human rights violations; trusts that this court will indeed soon be created; wishes to 
be kept informed in this regard and to know how the authorities aim to strengthen the Victim and 
Witness Protection Act to offer the best possible protection for witnesses in and outside of Sri 
Lanka;  

 

 5. Reiterates its wish to receive a copy of the verdict against the culprit in the case of 
Mr. Maheswaran, in particular to know if it sheds light on whether the timing of his killing and the 
reduction of his security detail was taken into account; wishes to be kept informed of the appeal; 

 

 6. Trusts that the legal proceedings against the single suspect in the case of Mr. Dassanayake will 
soon be completed; wishes to be kept informed in this regard;  

 

 7. Is convinced that the previously mentioned parliamentary select committee to monitor the 
investigations into the assassinations of former members of parliament could ensure sustained 
parliamentary oversight in these matters; sincerely hopes, therefore, that the Parliament will put 
this committee in place as a matter of urgency;   

 

 8. Requests the Secretary General to convey this decision and the request for information to the 
relevant authorities, the complainants and any third party likely to be in a position to supply 
relevant information; 

 

 9. Requests the Committee to continue examining these cases and to report back to it in due 
course. 

 

 

Russian Federation 
 

RUS/01 - Galina Starovoitova  
 

Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 

 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the case of Ms. Galina Starovoitova, a member of the State Duma of the Russian 
Federation, who was assassinated on 20 November 1998, and to the decision adopted at its 197

th
 session 

(Geneva, October 2015), 
 

 Considering the letter from the authorities dated 3 October 2017 and the information provided 
by the complainant, 
 

 Considering the hearings held by the Committee on the Human Rights of Parliamentarians with 
representatives of the State Duma, of the Prosecutor General’s Office and with Ms. Olga Starovoitova, the 
sister of Ms. Galina Starovoitova, and her lawyer, during the 137

th
 IPU Assembly (St. Petersburg, October 

2017),    
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 Recalling the following information on file provided over several years: 
 

 - In June 2005, two men, Mr. Akishin and Mr. Kolchin, were found guilty of Ms. Starovoitova’s 
murder, with Mr. Akishin sentenced to 23 and a half years in prison and Mr. Kolchin to 20 years, 
both by the St. Petersburg City Court, which, in its judgment, concluded that the murder had been 
politically motivated; in September 2007, two others were found guilty of complicity in the murder 
and sentenced to 11 and 2 years’ imprisonment respectively; four other suspects were acquitted 
and released; national and international arrest warrants have been issued for three other 
individuals; in its report of April 2008, the Prosecutor General’s Office stated that the investigation 
and search operations to identify the other individuals involved in Ms. Starovoitova’s murder were 
ongoing; 

 

 - Ms. Starovoitova was a prominent Russian human rights advocate and had denounced instances 
of high-profile corruption shortly before her assassination; in November 2009, the United Nations 
Human Rights Committee expressed its “concern at the alarming incidence of threats, violent 
assaults and murders of journalists and human rights defenders in the Russian Federation, which 
has created a climate of fear and a chilling effect on the media ...”, and urged the Russian 
Federation “to take immediate action to provide effective protection and ensure the prompt, 
effective, thorough, independent and impartial investigation of threats, violent assaults and 
murders and, where appropriate, prosecute and initiate proceedings against the perpetrators of 
such acts”; many States made similar recommendations during the first and second universal 
periodic reviews of the Russian Federation’s compliance with its human rights obligations before 
the United Nations Human Rights Council (February 2009 and April 2013), 

 
 Recalling the following information that Mr. Sergey A. Gavrilov, a member of the State Duma, 
provided to the Committee at the hearing held during the 126

th
 IPU Assembly (Kampala, March-April 2012): 

 

 - It was very difficult to identify all the individuals involved in Ms. Starovoitova’s murder, which 
had to be seen in the context of her political activism; after it became possible, in 2006, for 
convicts to obtain reduced sentences in exchange for cooperation in providing essential 
information about unresolved crimes, Mr. Kolchin had cooperated to help advance the recently 
resumed investigation into Ms. Starovoitova’s murder; as a result, the authorities had been able 
to identify an additional suspect: Mr. Mikhael Glushchenko, a former member of parliament and 
a businessman involved in large-scale criminal activities, who was already serving a long prison 
term having previously been found guilty of extortion; 

 

 - The State Duma was fully committed to shedding light on and establishing accountability for 
Ms. Starovoitova’s murder and had set up an anti-corruption and security committee, which was 
monitoring the case and coordinating with the Prosecutor General’s Office about further 
developments; it would communicate further information on the investigation and proceedings to 
the IPU in the coming months,  

 

 Recalling that Mr. Glushchenko was formally charged and convicted, on 27 August 2015, to 
17 years in prison as one of the organizers of the assassination,   
 

 Considering that the court, in its verdict, stated clearly that M. Glushchenko “was complicit as an 
organizer of the assassination “and that he “received instructions from an unidentified person to organize 
and commit the killing of Ms. Starovoitova”, 
 

 Recalling that Mr. Glushchenko, during his trial proceedings, entered a plea bargain by agreeing 
to provide the name of the person who had ordered him to organize the killing in exchange for a reduced 
sentence; Mr. Glushchenko allegedly stated that he had acted under orders from Mr. Vladimir Barsukov (aka 
Kumarin), a former leader of the “Tambov criminal syndicate”, who was already serving a prison term on a 
prior conviction,  
 

 Recalling that the complainant found it credible that Mr. Barsukov may have been involved in 
the assassination in some way, but believed that he most likely acted on orders from one or more other 
persons because he had no personal motive to instigate the murder; hence the necessity of pursuing the 
investigation to expose the real mastermind(s) who had ordered him to organize Ms. Starovoitova’s 
assassination,  
 

 Considering that, according to the complainant, since the 2015 conviction of Mr. Glushchenko 
there has been no further progress in the investigation, and that no charges have been brought against 
Mr. Barsukov to date,  
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 Considering that following the 2012 hearing, a total of 10 official letters were sent by the IPU 
Secretary General to the parliamentary authorities of Russia, primarily to the Chairperson of the State Duma, 
in order to seek updated information on the investigation of the mastermind(s) and further discussions with 
members of the Russian delegations to the IPU Assemblies; and that no response was forthcoming for five 
years until 3 October 2017, 
 

 Further considering that, on 3 October 2017, the Chairpersons of the State Duma and of the 
Council of the Federation responded to the IPU Secretary General’s letter and asked him to “inform the 
members of the Committee about the completion of the investigation in this criminal case, in order to 
consider closing the case in accordance with the Rules of Procedure of the Committee”; the two Speakers 
recalled that the Russian authorities have pursued investigations and judicial proceedings against a number 
of suspects for years; they emphasized that “the legitimate and justified punishment that the murderers and 
the organizers of this crime received cannot mitigate the pain of the loss of one of the brightest politicians of 
the new Russia”, who “is remembered as a prominent lawyer, a human rights activist and a public figure who 
did much to shape modern Russian society”; the Government of St. Petersburg has established a 
scholarship named after Galina Starovoitova for students of humanitarian studies institutes,  
 

 Recalling that the Committee’s guiding principle is to never give up and that article 25 of its revised 
Procedure for the examination and treatment of complaints (Annex I to the Rules and Practices of the Committee 
on the Human Rights of Parliamentarians) provides that “The Committee shall continue in principle to examine a 
case at future sessions as long as a satisfactory settlement has not been reached”, 
 

 Considering the following information that Mr. Anatoly Vybornov, Deputy Chairman of the State 
Duma Committee on Security and Corruption Prevention, provided at the hearing held during the 137

th
 IPU 

Assembly:  
 

 - The Russian authorities have pursued the investigation of Ms. Starovoitova’s assassination for 
many years; it has been a difficult task in light of the complexity of the case and the involvement 
of a multitude of persons; the length of the investigation can be attributed to the circumstances 
in which the crime occurred, namely the collapse of the Soviet Union and high levels of 
criminality at that time; the authorities have done their utmost to shed light on the circumstances 
of the assassination and have always expressed the wish to clarify them, no matter how long it 
may take; the investigation successfully led to the identification and conviction of several 
suspects, including Mr. Glushchenko; it is credible that Mr. Glushchenko was the true 
mastermind of the crime as he was not happy at the time with the public views that 
Ms. Starovoitova had expressed; Mr. Glushchenko is the only mastermind that has been 
identified by the courts to date and it is unlikely that other suspects will be identified, even if the 
investigation continues looking at various scenarios; the parliamentary authorities therefore 
recommend to the Committee to close the case because, in their view, the real culprit has been 
identified, 

 

 - With regard to suspicions about Mr. Barsukov’s involvement in Ms. Starovoitova’s 
assassination, the State Duma is committed to the principle of the presumption of innocence 
enshrined in the Constitution of the Russian Federation and cannot comment on this until the 
completion of the investigation and a final court ruling on this matter, 

 

 - The lack of cooperation by the parliamentary authorities should be regarded as an issue of the 
past; the State Duma is committed to cooperating with the Committee and pursuing a dialogue 
in the future,  

 

 Considering the following information that Lieutenant-General Nelly Evgenievna Solyshnika, 
Prosecutor General of the Russian Federation for the North-West Federal District, provided at the hearing 
held during the 137

th
 IPU Assembly:  

 

 - The investigation of Ms. Starovoitova’s murder is still ongoing as it still has not identified all 
persons involved in the crime, including the ultimate mastermind(s) behind the assassination; 
the investigation is pursuing all possible scenarios but contract killings are hard to investigate as 
they are based on secret arrangements; the case is complex and sensitive; investigations are 
confidential until formal charges are brought and confirmed by a court against specific suspects; 
no formal charges have been confirmed against new suspects in recent years; the name of 
Mr. Barsukov was mentioned in the media and the investigation is looking at any possible 
connection with the case but he has not been formally charged to date; 
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 - The Prosecutor General’s Office, and the court, are the only authorities competent to decide 
whether to pursue or put an end to the investigation, which is still open and will continue; the 
investigation is being conducted by a group comprising experienced investigators from the 
Federal Security Service (FSB), the Prosecutor General’s office and the police who have been 
on the case for many years; however there are no guarantees that it will be able to gather 
sufficient evidence to bring charges against other suspects;  

 

 - The State Duma is a different institution with a different mandate and is not involved in the 
investigation nor competent to make decisions on its continuation or closure pursuant to the 
domestic legal framework; the Office of the Prosecutor General is the only authority legally 
authorized to pursue the case and to supervise the investigation; it shares occasional summary 
updates on the investigation with the State Duma given that Ms. Starovoitova was a 
parliamentarian; should new verdicts be issued or the case be closed, the State Duma will be duly 
informed by the Prosecutor General’s Office, as was done in the past,  

 

 Considering the following observations provided by Ms. Olga Starovoitova and her lawyer at the 
hearing held during the 137

th
 IPU Assembly:  

 

 - The investigation has made progress over time and the investigators have always acted in a 
professional manner; the family has been kept informed of updates on a regular basis; there is no 
investigative team as such at this stage but only one investigator, who is actively working on the 
case; the investigation has been endless and the more time passes, the less likely it becomes that 
an end result can be reached; investigators have been replaced over time due to the length of the 
investigation and the fact that they had reached the maximum retirement age, thus affecting the 
continuity and efficiency of the investigation; public interest and support for the investigation has 
diminished over time as well; 

 

 - Suspicions exist about different scenarios with regard to the mastermind(s), and the 
investigation is still ongoing and looking into these. Mr. Glushchenko cannot be trusted as a 
witness and his admission is not sufficient evidence to establish the exact role of Mr. Barsukov 
unless corroborated by additional evidence. Until suspicions can be proved in court, the 
presumption of innocence must be respected. While it is possible and credible that Mr. 
Barsukov may have played a role in co-organizing the assassination, it does not make sense 
that he alone would have instigated and ordered the assassination, and, that being the case, he 
must have received instructions from someone else; it is feared that he might be a convenient 
scapegoat used to facilitate the closure of the case without achieving a satisfactory settlement; 

 

 - For the family of Ms. Galina Starovoitova, justice requires the identification and punishment of 
the ultimate mastermind(s); the family and their lawyers will continue doing everything possible 
to ensure that the investigation continues until justice has been achieved, 

 

 1. Thanks the parliamentary authorities, the Prosecutor General’s Office, the sister of Ms. Galina 
Starovoitova and her lawyer for their cooperation and for the valuable information provided;  

 

 2. Acknowledges the relentless efforts and renewed commitment of the Russian authorities to 
ensure full accountability for the assassination of Ms. Galina Starovoitova and notes with 
satisfaction that the investigation is still ongoing and that the representative of the Prosecutor 
General’s Office has confirmed that it will remain open until light is fully shed on all the 
masterminds of the crime;   

 

 3. Expresses the hope that evidence will soon be found to support further progress in the 
investigation, in particular towards the identification of the mastermind(s);  

 

 4. Notes with interest that the State Duma is kept informed of new developments in the 
investigation by the Prosecutor General’s Office; regrets that cooperation with the parliamentary 
authorities was not forthcoming for the past five years and welcomes the State Duma’s offer to 
start a new dialogue with the Committee; wishes to know if the anti-corruption and security 
committee of the State Duma currently continues to monitor the case and to be kept regularly 
apprised, by the parliamentary authorities and by the Prosecutor General’s Office, of the status 
of the investigation in the future, in particular if and when new suspects are charged, tried and 
convicted;  
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 5. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 
Prosecutor General’s Office, the complainant and any third party likely to be in a position to 
supply relevant information; 

 

 6. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Turkey 
 

TK69 - Gülser Yildirim (Ms.) TK98 - Alican Önlü 
TK70 - Selma Irmak (Ms.) TK99 - Altan Tan 
TK71 - Faysal Sariyildiz TK100 - Ayhan Bilgen 
TK72 - Ibrahim Ayhan TK101 - Behçet Yildirim 
TK73 -  Kemal Aktas TK102 - Berdan Öztürk 
TK75 - Bedia Özgökçe Ertan (Ms.) TK103 - Dengir Mir Mehmet Firat 
TK76 - Besime Konca (Ms.) TK104 - Erdal Ataş 
TK77 - Burcu Çelik Özkan (Ms.) TK105 - Erol Dora 
TK78 - Çağlar Demirel (Ms.) TK106 - Ertuğrul Kürkcü 
TK79 - Dilek Öcalan (Ms.) TK107 - Ferhat Encü 
TK80 - Dilan Dirayet Taşdemir (Ms.) TK108 - Hişyar Özsoy 
TK81 - Feleknas Uca (Ms.)  TK109 - Idris Baluken 
TK82 - Figen Yüksekdağ (Ms.) TK110 - Imam Taşçier 
TK83 - Filiz Kerestecioğlu (Ms.) TK111 - Kadri Yildirim 
TK84 - Hüda Kaya (Ms.) TK112 - Lezgin Botan 
TK85 - Leyla Birlik (Ms.) TK113 - Mehmet Ali Aslan 
TK86 - Leyla Zana (Ms.) TK114 - Mehmet Emin Adiyaman 
TK87 - Meral Daniş Beştaş (Ms.) TK115 - Nadir Yildirim 
TK88 - Mizgin Irgat (Ms.) TK116 - Nihat Akdoğan 
TK89 - Nursel Aydoğan (Ms.) TK117 - Nimetullah Erdoğmuş 
TK90 - Pervin Buldan (Ms.) TK118 - Osman Baydemir 
TK91 - Saadet Becerikli (Ms.) TK119 - Selahattin Demirtaş 
TK92 - Sibel Yiğitalp (Ms.) TK120 - Sirri Süreyya Önder 
TK93 - Tuğba Hezer Öztürk (Ms.) TK121 - Ziya Pir 
TK94 - Abdullah Zeydan TK122 - Mithat Sancar 
TK95 - Adem Geveri TK123 - Mahmut Toğrul 
TK96 - Ahmet Yildirim TK124 - Aycan Irmez (Ms.) 
TK97 - Ali Atalan TK125 - Ayşe Acar Başaran (Ms.) 

 
Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 201

st
 session 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 
 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the cases of the above-mentioned parliamentarians and to the decision it adopted 
at its 199

th
 session (October 2016), as well as the decision adopted by the Committee on the Human Rights 

of Parliamentarians at its 152
nd

 session (January 2017), 
 

 Referring to the letters of 28 September, 29 March and 25 January 2017 from the President of 
the Turkish IPU Group, and to the information and new allegations submitted by the complainant, 
 

 Referring to the report on the mission conducted to Turkey by the Committee in February 2014 
(CL/195/11(b)-R.1), 
 

 Recalling that the case concerns 56 parliamentarians and former parliamentarians of the total of 
58 parliamentarians in the People’s Democratic Party (HDP); that they face over 500 terrorism and criminal 
charges after the Constitution was amended to authorize a wholesale lifting of parliamentary immunity in 
May 2016,  
 

 Considering that the following information is not disputed by the parties: 
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 - On 20 May 2016, the Grand National Assembly of Turkey (GNAT) amended the Turkish 
Constitution by voting an immunity bill to strip over a quarter of the country’s members of 
parliament of their immunity; pursuant to the constitutional amendment adopted, the requests 
for the lifting of parliamentary immunity that were pending at that time were not processed under 
the ordinary constitutional procedure; instead, they were sent back to the executive for 
immediate implementation, without prior review and approval by parliament or hearings of the 
members of parliament concerned; the Constitutional Court rejected, on procedural grounds, 
the petitions of 70 members of parliament seeking annulment of the amendment; fifty HDP 
parliamentarians subsequently lodged applications to the European Court of Human Rights; 

 

 - Dozens of trial proceedings are ongoing against HDP members of parliament in various courts 
scattered all over Turkey,  

 

 Considering that, according to the complainant, the current overall situation of the 56 members 
is as follows: 
  
 - Turkish courts have delivered at least 17 convictions against 12 HDP MPs in recent months; 
 

 - Nine members of parliament continued to be held in detention by early October 2017; 
 

 - The other MPs are free but face restrictions of their freedom of movement, as they have been 
placed under judicial control and banned from travelling abroad (three MPs have sought refuge 
abroad and will be detained if they return to Turkey). This, together with the multitude of trials 
ongoing against them throughout Turkey, has restricted their ability to devote themselves 
meaningfully to the exercise of their parliamentary mandate;  

 

 - Five MPs have had their mandates revoked (including four women MPs): two for their prolonged 
absence from parliament and three following final convictions. These convictions are at least 
partly related to older charges not covered by the blanket immunity constitutional amendment 
and for which the concerned MPs’ parliamentary immunity was therefore not lifted, according to 
the complainant. The complainant fears that two additional MPs will have their mandate revoked 
soon given new recent convictions and the continuing trial proceedings. Two of the MPs have 
allegedly been further deprived of their citizenship; 

 

 - The Vice Chair of the HDP, Ms. Figen Yüksekdağ, has also been deprived of her party 
membership and executive position and banned by court decision from exercising any political 
activities, according to the complainant; 

 

 - Some members of parliament have been physically and verbally abused, including three female 
members of parliament, Ms. Feleknas Uca - whose son was also reportedly tortured - Ms. Besime 
Konca, Women’s Assembly spokesperson, and Ms. Sibel Yiğitalp; they were physically assaulted by 
the police during a protest in Diyarbakir in October 2016; Ms. Uca’s arm was allegedly badly injured 
by the police and she had to be hospitalized, according to the complainant; Ms. Konca was also 
physically harassed during her detention on 12 December 2016; physical attacks (punches in the 
face) also allegedly took place in parliament during the budget debate in early December 2016; Mr. 
Mehmet Adiyaman and Mr. Behçet Yildirim were subsequently hospitalized; further, female HDP 
members of parliament were exposed to sexist swear words from AKP members of parliament 
during the same debate, according to the complainant,  

 

 Considering that there are divergences in the information and views provided by the authorities 
and by the complainant on the following issues of concern: 
 

 Parliamentary immunity 
 

 - The complainant alleges that the Constitution has been violated by the procedure used, as 
relevant constitutional provisions on parliamentary immunity were suspended and disregarded; it 
observes that the normal procedure pursuant to Article 83 of the Turkish Constitution should have 
been a case-by-case review of the charges and evidence brought against each member of 
parliament, including the conduct of a hearing with each incriminated member of parliament to 
hear his or her version of the facts and defence arguments before the relevant GNAT commission 
and before the plenary; the complainant alleges that the GNAT has failed to protect the 
fundamental rights of its members; 

 

 - The complainant alleges that the wholesale lifting of the immunity of most HDP parliamentarians 
was “an administrative coup to exclude the Kurds and other marginalized peoples represented 
by the HDP from the Parliament of Turkey”; it claims that the overwhelming majority of members 
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of parliament affected belonged to the two main opposition parties (CHP and HDP) and that this 
measure was part of a broader effort to silence and sideline the most vocal critics of President 
Erdoğan’s agenda and to ensure full executive control over a subservient parliament; 

 

 - The parliamentary authorities have consistently maintained that the Constitution was strictly 
adhered to when adopting the amendment; they point out that amending the Constitution is a 
right explicitly granted to the GNAT by the Turkish Constitution and that “the latest amendment 
purely reflect[ed] the discretion of the legislative authority”; they note that the critical importance 
and sanctity of the principle of parliamentary immunity have been fully acknowledged; again 
according to the authorities, the opposition parties were not specifically targeted; at the time of 
adoption of the amendment, many judicial files against members of parliament from all political 
parties, including the AKP, were waiting to be processed; the authorities indicate that the lifting 
of immunity involved 518 files relating to 55 members of parliament from the HDP, 215 files 
relating to 59 members of parliament from the Republican’s People’s Party (CHP), 23 files 
relating to 10 members of parliament from the Nationalist Movement Party and 50 files relating 
to 29 members of parliament from the Justice and Development Party (AKP) – a total of 
733 files for 114 opposition members of parliament and 73 files for 39 members of parliament 
from the majority; different numbers have been provided in the various communications 
received both from the authorities and the complainant,  

 

 Arrests, pre-trial detention and other restrictions imposed on HDP parliamentarians; 
allegations of arbitrary detention, solitary confinement and obstruction of prison visits 

 

 - According to the authorities, the courts are required to ensure compulsory attendance at 
interrogations and to prevent obstruction of justice, particularly in terrorism cases; arrest warrants 
were issued only for those members of parliament who had repeatedly refused to respond to calls 
for questioning (an affirmation contested by the complainant); pre-trial detention was ordered on the 
grounds that “calling for violence and creating propaganda in favour of terrorist organizations are not 
considered within the scope of freedom of expression”, that “detention orders are appropriate, 
necessary and proportionate to the aim pursued with a view to protection of national security, 
territorial integrity and public safety”, and in view of the nature of the offences and the evidence 
available;  

 

 - According to the complainant, the courts’ practices decisions to arrest parliamentarians and maintain 
them in pre-trial decision have been arbitrary and inconsistent. The complainant further claims that 
there are no factual and legal grounds to justify the detention of some MPs and the release of 
others. Many MPs were allegedly not summoned to provide their testimony but arrested directly 
without being given a chance to appear voluntarily. They never refused to appear for questioning 
according to the complainant. On the other hand, other MPs were summoned, refused to appear for 
questioning and were arrested and forcefully brought before court. According to the complainant, 
some of them were nevertheless granted release, such as Mr. Ziya Pir. The complainant further 
alleges that the Turkish Criminal Code provides that, if a person does not answer a prosecutor’s 
summons, the police may take them to the prosecutor’s office by force, for the sole purpose of 
ensuring that they give testimony.  Pre-trial detention orders are based on specific criteria, of which 
failure to respond to a summons is not one, according to the complainant. The complainant has 
pointed out that none of the pre-trial detention orders issued referred to the fact that the MPs had not 
answered a court summons, or to legal provisions that might justify pre-trial detention on such 
grounds. Summary translations of the detention orders provided by the complainant have 
corroborated this allegation;  

 

 - The complainant alleges that most of the detained members of parliament have been held in 
solitary confinement in remote high-security prisons throughout Turkey, far away from their 
homes and from the courts where they are being tried; they have allegedly been denied prison 
visits; no foreign delegation has been granted access to them to date, according to the 
complainant; three of them, including Mr. Demirtaş and Mr. Zeydan were transferred to cells 
with co-detainees in January 2017; in response to these allegations, the authorities have 
indicated that the primary criterion when placing prisoners in penitentiary institutions is “existing 
physical conditions”; they state that prison visits can only be authorized by the Ministry of 
Justice pursuant to the legislation in force and that no one has the right to “directly” undertake 
visits; no information has been provided on the detention conditions of the other 
parliamentarians, 

 

 Judicial proceedings - alleged violations of the right to a fair trial and to freedom of 
expression, assembly and association 
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 - The complainant has claimed that the arrests of the members of parliament were arbitrary and 
that the proceedings were politically motivated to prevent them from continuing their work in 
parliament and politics, including in the lead-up to the April 2017 constitutional referendum; 

 

 - The complainant alleges that fair-trial and due process guarantees, starting with the 
presumption of innocence, have been disregarded; the judicial process is not being 
administered in a fair, independent and impartial manner according to the complainant; the 
detained members of parliament have faced restrictions on their rights to legal counsel which 
have seriously undermined their ability to prepare a defence, including surveillance of their legal 
counsels’ visits and communications, seizure and censorship of documents and intimidation 
against their counsels; the Government has allegedly banned the associations of lawyers 
representing most of the HDP parliamentarians and has intimidated, detained and pressed 
charges against many HDP lawyers, accusing them of complicity and membership of a terrorism 
organization for the mere fact that they have agreed to defend the parliamentarians; the Turkish 
authorities have cited the need to respond to security/terrorism threats and invoked legislation 
adopted under the state of emergency such as Decree 675 No. of 29 October 2016 and Decree 
No. 667 of 23 July 2016  to justify the legality of the measures taken; 

 

 - The complainant further alleges that the charges against the 56 HDP members of parliament are 
baseless and infringe their rights to freedom of expression, assembly and association; no serious 
and credible evidence has been adduced to support the hundreds of criminal and terrorism 
charges brought against them, according to the complainant; the complainant claims that the 
evidence relates to public statements, rallies and other peaceful political activities that they carried 
out in furtherance of their parliamentary duties and their political party programme, such as 
mediating between the PKK and the Turkish Government as part of the peace process between 
2013 and 2015, publicly advocating political autonomy, and criticizing the policies of President 
Erdoğan in relation to the current conflict in south-eastern Turkey (including denouncing the 
crimes committed by the Turkish security forces in that context); the complainant claims that such 
statements, rallies and activities are not constitutive of any offence and fall under the clear scope 
and protection of the fundamental rights of the members of parliament; it therefore alleges that 
proper standards of due process have been disregarded at the investigation stage; it also does 
not believe that the judicial process is being administered in a fair, independent and impartial 
manner at the trial stage, given the political dimension of the cases and the politicization of the 
Turkish judiciary; in the trials that have already started or been completed, the complainants have 
alleged restrictions and violations of the right of defence; 

 

 - The parliamentary authorities have consistently reaffirmed that the HDP parliamentarians were 
accused of siding with the PKK terrorist organization because of their remarks and action; they 
have observed that freedom of expression has its limits, as set out in relevant international 
conventions; they point out that article 7 of the anti-terrorism law provides that “expressions 
which justify, praise or promote the use of methods by terrorist organizations involving coercion, 
violence or threats” are punishable; the authorities affirm that the parliamentarians have justified 
and promoted the violent acts of the PKK terrorist organization; they acknowledge that the 
judicial authorities have yet to deliver final decisions on most of the charges levelled against the 
members of parliament and emphasize that all appropriate judicial remedies exist under 
domestic law; a series of court convictions have been delivered in 2017 but no detailed 
information has been provided by the authorities on the evidence relied upon by the courts  to 
reach their verdicts or the manner in which respect for freedom of expression was taken into 
account by the courts, 

 

 Considering that, in its opinion of 14 October 2016, the European Commission for Democracy 
through Law (Venice Commission) called for the restoration of the parliamentary inviolability of all 139 
members of parliament, as an essential guarantee of the functioning of parliament in Turkey, on the basis of 
the following conclusions: 
 

 - The procedure followed was a misuse of the constitutional amendment procedure because it 
concerned 139 identified individuals and, in substance, constituted a sum of decisions on the 
lifting of immunity, whereas the decisions should have been taken individually and subject to the 
specific guarantees of the suspended Article 83 of the Constitution; the National Assembly, 
instead of seeking a milder solution, pursued the most radical measure of complete removal of 
immunity for the 139 members of parliament and deprived them of an appeal to the 
Constitutional Court, in violation of the principle of proportionality; 
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 - The situation in the Turkish judiciary made it the worst possible moment to abolish inviolability, 
and most of the files concerned related to freedom of expression; there were serious doubts 
about the independence and impartiality of the Turkish judiciary; the Commission was informed 
(but was unable to confirm) that a considerable number of the files against the 139 members of 
parliament were prepared by prosecutors who had been imprisoned and/or dismissed after the 
failed coup of 2016; 

 

 - Moreover, “[F]reedom of expression of members of parliament is an essential part of 
democracy. Their freedom of speech has to be a wide one and should be protected also when 
they speak outside parliament. The non-violent pursuit of non-violent political goals such as 
regional autonomy cannot be the subject of criminal prosecution. Expression that annoys 
(speech directed against the President, public officials, the Nation and the Republic, etc.) must 
be tolerated in general but especially when it is uttered by members of parliament. Restrictions 
of the freedom of expression have to be narrowly construed. Only speech that calls for violence 
or directly supports the perpetrators of violence can lead to criminal prosecution. The case law 
of the European Court of Human Rights shows that Turkey has a problem with safeguarding 
freedom of expression, not least with respect to cases considered as propaganda for terrorism. 
This is partly due to the fact that […] the scope of the Criminal Code is too wide”, 

 

 Recalling the following conclusions and recommendations reached by the IPU Governing 
Council after the mission conducted to Turkey in 2014 in relation to cases raising similar concerns of 
freedom of expression: 
 

 - Peaceful and legal political activities of parliamentarians have been construed as evidence of 
criminal and terrorist acts by the prosecution and the courts on repeated occasions in the past, 
particularly in relation to the situation in south-eastern Turkey; the protection of freedom of 
expression in Turkey has been a long-standing issue of concern in prior cases brought before 
the Committee, which has repeatedly called on the Turkish authorities since 1992 to take action 
to enhance respect for this fundamental right; 

 

 - Legislative reforms undertaken have not addressed the  long-standing concerns – and calls for 
reform – of international and regional human rights bodies regarding the use of broad anti-
terrorism and criminal legislative provisions (particularly the offence of “membership of a 
criminal organization”) to criminalize conduct that is protected under international human rights 
law;  

 

 - The Turkish legal framework and judicial practice have continued largely to fail to distinguish 
between peaceful protests and dissenting opinions, on the one hand, and violent activities 
pursuant to the same goals on the other, 

 

 Considering that, on 29 March 2017, the Turkish authorities rejected the Committee’s request to 
conduct a mission to Turkey and to visit the detained parliamentarians on the grounds that it “could 
negatively affect the judicial process”; in a letter of 28 September 2017, the President of the Turkish IPU 
Group shared some information on the status of ongoing proceedings against the two co-chairs of the HDP, 
Mr. Demirtaş and Ms. Yüksedag, and stated that he had no additional comments to share; detailed 
information on the specific facts and evidence adduced to support the charges against the HDP 
parliamentarians has not been provided despite repeated requests to that end; the Turkish IPU Group 
declined the Committee’s invitation to a hearing to discuss the concerns at hand during the 137

th
 IPU 

Assembly,  
 

 Further considering that the Committee on the Human Rights of Parliamentarians mandated an 
independent trial observer to attend the hearing of Ms. Figen Yüksekdağ on 18 September 2017, and that: 
 

 - In these latest proceedings against her, which started on 4 July 2017, Ms. Yüksekdağ faces 
83 years of jail on accusations of “managing a terrorist organisation”, “making terrorist 
propaganda”, “inciting violence” and “violating the law on demonstrations and gatherings”;  

 

 - The facts and evidence supporting the accusations have not yet been examined by the court; 
they relate to (i) speeches Ms. Yüksedag gave on different occasions, (ii) a tweet from the 
HDP’s Executive Board (of which Ms. Yüksedag was a member) calling on people to protest 
against the 2014 siege of Kobane by ISIS and the inaction of the Turkish Government, and 
denouncing excessive use of force by the police against protesters that led to many deaths, 
(iii) Ms. Yüksedag’s participation and activities in the Democratic Society Congress - a legally 
recognized umbrella organisation of about 700 NGOs and political parties, including the HDP – 
which played a major role during the peace process but is now considered a criminal 
organization, being part of the PKK since the 2015 suspension of the peace process; 
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 - Ms. Yüksedag was not present at the hearing, in protest at the fact that a small court room in 
the precincts of Sincan prison complex had been chosen as the venue rather than an ordinary 
courtroom open to the public; she further objected to the fact that international and domestic 
observers were barred from entering the courtroom, with the sole exception of the IPU observer. 
She considered this a violation of her right to a public hearing; her defence lawyers also raised 
concerns about the lack of equality of arms and of a fair trial; the presiding judge systematically 
followed the prosecutor’s opinion and rejected all petitions lodged by defence lawyers during the 
18 September hearing; the court decided to continue hearing the case in the same premises 
and to maintain Ms. Yüksedag in detention; it further decided to bring her by force to the next 
hearing, which was set for 6 December 2017; 

 

 - A full trial observation report will be submitted to the Committee at a later stage and shared with 
the Turkish authorities for their comments and observations, 

 

 Considering that, on 25 September 2017, the IPU lodged a further submission with the 
European Court of Human Rights as a third-party intervener in relation to the case; the aim of the submission 
was to inform the Court of the work and decisions of the IPU Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians, 
 

 Bearing in mind Turkey’s international obligations to respect, protect and promote fundamental 
human rights, particularly as a Party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and 
to the European Convention on Human Rights (ECHR), 
 

 Considering that, since the failed coup of 15 July 2016, the Turkish Government has officially 
invoked derogations related to the state of emergency to its obligations under articles 2/3, 9, 10, 12, 13, 14, 
17, 19, 21, 22, 25, 26 and 27 of the ICCPR and similar derogations from the ECHR,  
 

 Further considering that a group of United Nations human rights special rapporteurs issued a 
public statement on 19 August 2016 noting that “the invocation of Article 4 [of the ICCPR] is lawful only if 
there is a threat to the life of the nation, a condition that arguably is not met in this case”. The experts 
underscored that “one cannot avoid, even in times of emergency, obligations to protect the right to life, 
prohibit torture, adhere to fundamental elements of due process and non-discrimination, and protect 
everyone’s right to belief and opinion” and that “even where derogation is permitted, the Government has a 
legal obligation to limit such measures to those that are strictly required by the needs of the situation”; they 
have urged the Turkish Government to uphold the rule of law in times of crisis, voicing their concern about 
the use of emergency measures to target dissent and criticism and warning that derogation measures should 
not be used in a way that would push the country deeper into crisis,  
 

 Taking into account the letter of 22 September 2017 from the national delegations of the 
parliaments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, expressing their deepest concern at the 
violations of the human rights of the Turkish parliamentarians and encouraging the Committee on the Human 
Rights of Parliamentarians to continue its efforts to support and defend them, 
 

 1. Thanks the Turkish IPU Group for the information provided and notes with interest that the trial 
observer mandated by the IPU was the only foreign observer allowed to attend the hearing of 
Ms. Yüksekdag on 18 September 2017; expresses the wish that the trial observation continue at 
the next hearing on 6 December 2017 and awaits the completion of the observer’s mandate to 
receive a final report on the hearings; 

 

 2. Notes with consternation, however, that the authorities have not authorized the Committee to 
conduct its mission to Turkey and is appalled at the persisting allegations of solitary 
confinement of the detained MPs and the fact that no foreign delegation appears to have been 
allowed to visit them in detention;  

 

3. Remains convinced that it is essential for the Committee mission to take place and urges the 
parliamentary authorities to grant it access; requests therefore the Secretary General to 
continue exploring with the Turkish authorities the possibility of sending a mission to Turkey; 
also renews its call on the authorities to share information on the current conditions of detention 
of the detained MPs and to grant immediate access to them to the Committee mission; 

 

 4. Remains deeply concerned, in light of the verdicts delivered in recent months, that the peaceful 
public statements and legal political activities of members of parliament that fall within the scope 
of their rights to freedom of expression, assembly and association may have been regarded as 
evidence of criminal and terrorist acts committed in violation of Turkey’s international human 
rights obligations;  
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5. Recalls its long-standing concerns over freedom of expression and association related to anti-
terrorist legislation and the offence of membership of a criminal organization and reiterates its 
prior recommendations to the Turkish authorities to urgently address these concerns in an 
appropriate manner; urges the Turkish authorities to share the information requested on the 
specific facts and evidence adduced to support the charges and convictions against the 
concerned parliamentarians, including relevant excerpts of all court decisions, also wishes to be 
kept informed of new developments in the proceedings, particularly when verdicts are delivered; 

 

 6. Cautions that recent developments and the lack of progress towards resolution of the case 
seem to lend significant weight to fears that the ongoing proceedings may be aimed at depriving 
the People’s Democratic Party (HDP) of effective representation in parliament, at weakening the 
opposition parties in parliament and in the broader political arena, and therefore at silencing the 
populations they represent; reaffirms its concerns that the limited possibility of parliamentary 
representation for the populations affected may contribute to further deterioration of the political 
and security situation prevailing in south-eastern Turkey, as well as weaken the independence 
of the institution of parliament as a whole;  

 

 7. Notes with particular concern that a large number of women parliamentarians are affected by 
the current situation, as they represent 50 per cent of the concerned HDP parliamentarians, that 
half of the HDP parliamentarians who have been detained, and four out of the five MPs whose 
parliamentary mandates have been revoked, are women; laments that this may result in 
disproportionately affecting women’s representation in the Grand National Assembly of Turkey 
and further notes with concern that the authorities have provided no information on the alleged 
incidents of physical and verbal assaults committed against at least three women 
parliamentarians; 

 

 8. Sincerely thanks the Nordic parliaments for their joint action calling for respect of the 
fundamental rights of the Turkish parliamentarians concerned and renews its call to all IPU 
members to translate the principle of parliamentary solidarity into concrete actions in support of 
the urgent resolution of this case;  

 

 9. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 
complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information and to 
proceed with all necessary arrangements to organize the requested mission by a Committee 
delegation and any future trial observation missions; 

 

 10. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Palestine 
 

PAL/02 - Marwan Barghouti 
 

Decision adopted by consensus by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 3 
 

 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Referring to the case of Mr. Marwan Barghouti, an incumbent member of the Palestinian 
Legislative Council (PLC), and to the decision it adopted at its 197

th
 session (October 2015), 

 

 Referring to Mr. Simon Foreman’s expert report on Mr. Barghouti's trial (CL/177/11(a)-R.2) and 
to the study published in September 2006 by B’Tselem (the Israeli Information Center for Human Rights in 
the Occupied Territories), entitled “Barred from Contact: Violation of the Right to Visit Palestinians Held in 
Israeli Prisons”, 
 

 Taking into account the letter from the head of the Knesset delegation to the Inter-Parliamentary 
Union dated 26 September 2017 and the hearing which the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians held with the Palestinian delegation during the 137

th
 IPU Assembly (St. Petersburg 

14-18 October 2017), 

                                                      
3
  The delegation of Israel expressed its reservations regarding the decision. 



Inter-Parliamentary Union – Reports, decisions and other texts of the Governing Council and Executive Committee 

 

113 

 Recalling the following information on file regarding Mr. Barghouti’s situation: 
 

 - He was arrested on 15 April 2002 in Ramallah by the Israeli Defence Forces and transferred to 
a detention centre in Israel; on 20 May 2004, Tel Aviv District Court convicted him on one count 
of murder relating to attacks that killed five Israelis, on one count of attempted murder relating to 
a planned car bomb attack, and on one count of membership of a terrorist organization, and 
sentenced him to five life sentences and two 20-year prison terms; Mr. Barghouti did not lodge 
an appeal because he does not recognize Israeli jurisdiction; in his comprehensive report on 
Mr. Barghouti’s trial, Mr. Foreman stated that “the numerous breaches of international law make 
it impossible to conclude that Mr. Barghouti was given a fair trial”; those breaches included the 
use of torture; 

 

 - According to his letter of 6 January 2013, the Diplomatic Advisor to the Knesset stated: 
“Mr. Barghouti was detained in Hadarim Prison. He was held in a regular cell with other inmates, 
without any separation or isolation. Mr. Barghouti is entitled to and, in fact, receives regular 
visits from his family, the most recent of which took place on 4 December 2012”, 

 

 Recalling that, according to the complainants, Mr. Barghouti was threatened before a 
disciplinary committee with solitary confinement should he publish another article like the one on 11 October 
2015 in the Guardian newspaper, entitled: “There will be no peace until Israel’s occupation of Palestine 
ends”; Mr. Barghouti ends his article with: “I joined the struggle for Palestinian independence 40 years ago, 
and was first imprisoned at the age of 15. This did not prevent me from pleading for peace in accordance 
with international law and United Nations resolutions. But Israel, the occupying power, has methodically 
destroyed this perspective year after year. I have spent 20 years of my life in Israeli jails, including the past 
13 years, and these years have made me even more certain of this unalterable truth: the last day of 
occupation will be the first day of peace”, 
 

 Considering that, Mr. Barghouti was placed in solitary confinement for initiating a mass hunger 
strike from 17 April to 30 May 2017 in protest against the detention conditions in Israeli prisons and for 
publishing an article about it in the New York Times entitled “Why We Are on Hunger Strike in Israel's 
Prisons”; Considering that, according to open-source information, Mr. Barghouti will be “prosecuted in a 
disciplinary court” as a result of the hunger strike he initiated and the opinion piece he published, 
 

 Considering  that the letter from the head of the Knesset delegation to the IPU dated 
26 September 2017 did not provide any information on Mr. Barghouti’s case and declined the Committee’s 
invitation to a hearing during the 137

th
 IPU Assembly (14-18 October 2017) in that regard; recalling that 

numerous requests for information on Mr. Barghouti’s current conditions of detention, in particular his family 
visiting rights, along with information on the extent to which he has access to medical care, have been left 
unanswered by the Israeli authorities, 
 

 Considering that according to Mr. Azzam Al-Ahmad, member of the Palestinian delegation and 
Head of the parliamentary group of Fatah, the head of the PNC tried to work with members of the Knesset to 
obtain access to their Palestinian colleagues detained in Israeli prisons, particularly Mr. Barghouti, but that 
those efforts were to no avail,  
 

 1. Regrets that the head of the Knesset delegation to the IPU declined the Committee’s invitation 
for a hearing; considers this all the more regrettable given the long-standing concerns and 
requests for information in this case; stresses that the Committee’s work is based on the 
principle of dialogue with the authorities of the country concerned, first and foremost its 
parliament; sincerely hopes therefore that the Knesset will engage in regular written and face-
to-face exchanges of views with the Committee in order to facilitate progress towards a 
satisfactory solution of the case; 

 

 2. Remains deeply concerned that 15 years after his arrest Mr. Barghouti remains in detention as 
the result of a trial which did not meet the fair-trial standards that Israel, as a party to the 
International Covenant on Civil and Political Rights, is bound to respect, and therefore did not 
establish Mr. Barghouti’s guilt; 

 

 3. Is concerned about the reported threat of reprisals made against Mr. Barghouti earlier this year 
in connection with his exercise of the right to freedom of expression; wishes to receive the 
official views on this matter; reiterates its deep concern about the prison conditions in which 
Palestinian prisoners are reportedly held in Israel; requests in that regard information on the 
agreement reached between the Israeli Prison Service and Mr. Barghouti which led to the end 
of the 2017 hunger strike;  
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 4. Calls on the Israeli authorities to release him without delay and to provide, until that occurs, new 
official information on his current conditions of detention;  

 

 5. Regrets that the authorities have not yet acceded to its own long-standing request, for as long 
as Mr. Barghouti remains imprisoned, to be granted permission to visit him; sincerely hopes that 
the authorities will finally respond favourably and facilitate such a visit; 

 

 6. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 
complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 

 7. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Palestine 
 

PAL/05 - Ahmad Sa’adat 
 

Decision adopted by consensus by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 4 
 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 
 Referring to the case of Mr. Ahmad Sa’adat, elected in January 2006 to the Palestinian 
Legislative Council, and to the decision it adopted at its 195

th
 session (October 2014), 

 

 Referring to the study produced by the Israeli non-governmental organization Yesh Din 
(Volunteers for Human Rights) on the implementation of due process rights in Israeli military courts in the 
West Bank, entitled Backyard Proceedings, which reveals the absence of due process rights in those courts, 
and to the study published in September 2006 by B’Tselem (the Israeli Information Center for Human Rights 
in the Occupied Territories), entitled Barred from Contact: Violation of the Right to Visit Palestinians Held in 
Israeli Prisons, 
 

 Taking into account the letter from the head of the Knesset Delegation to the Inter-
Parliamentary Union dated 26 September 2017 and of the hearing which the Committee on the Human 
Rights of Parliamentarians held with the Palestinian delegation during the 137

th
 IPU Assembly, 

(St. Petersburg, 14-18 October 2017), 
 

 Recalling the following information on file regarding Mr. Sa’adat’s situation: 
 

 - On 14 March 2006, Mr. Sa’adat, whom the Israeli authorities had accused of involvement in the 
October 2001 murder of Mr. R. Zeevi, the Israeli Minister of Tourism, was abducted by the 
Israeli Defence Forces from Jericho Jail and transferred to Hadarim Prison in Israel, together 
with four other prisoners suspected of involvement in the murder; the Israeli authorities 
concluded one month later that Mr. Sa’adat had not been involved in the killing but charged the 
other four suspects; 19 other charges were subsequently brought against Mr. Sa’adat, all 
arising from his leadership of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), which 
Israel considers a terrorist organization, none of these charges alleges direct involvement in 
crimes of violence; on 25 December 2008, Mr. Sa’adat was sentenced to 30 years in prison; 

 

 - Mr. Sa’adat suffers from cervical neck pain, high blood pressure and asthma, and has 
reportedly not been examined by a doctor and is not receiving the medical treatment he needs; 
when he was first detained, the Israeli authorities refused to let his wife visit him; for the first 
seven months, Mr. Sa’adat received no family visits; his children, who have Palestinian identity 
cards, were not allowed to visit their father, for reasons unknown; in March and June 2009, 
Mr. Sa’adat was placed in solitary confinement, prompting him to go on a nine-day hunger strike 
in June 2009; 

 

 - On 21 October 2010, Mr. Sa’adat’s isolation order, due to expire on 21 April 2011, was confirmed a 
fourth time for a further six months; it was apparently again extended in October 2011, bringing 
Mr. Sa’adat’s time in isolation to three years; his isolation ended in May 2012, as part of the 

                                                      
4
  The delegation of Israel expressed its reservations regarding the decision. 
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agreement ending the April-May 2012 hunger strike by some 2,000 Palestinian detainees in Israel; 
one of the complainants affirmed in September 2012 that, while Mr. Sa’adat’s wife and oldest son 
had been able to visit him, his other three children continued to be denied permits; 

 

 - According to his letter of 6 January 2013, the Diplomatic Advisor to the Knesset stated: 
“Mr. Sa’adat was detained in Hadarim Prison. He was held in a regular cell with other inmates, 
without any separation or isolation. Mr. Sa’adat is entitled to and, in fact, receives regular visits 
from his family, the last of which was on 4 December 2012”, 

 

 Recalling that, according to the information provided by one of the complainants, a complete 
ban on family visits was imposed on Mr. Sa’adat from July 2014, at a time when violence had flared up in the 
region, which was only lifted in September 2015,  
 

 Considering that, according to a letter from the Speaker of the Knesset dated 23 November 2015, 
Mr. Sa’adat was detained in Hadarim Prison and held in a regular cell with other inmates and without 
separation or isolation; the Speaker further said that Mr. Sa’adat was entitled to and received regular visits from 
his family, the latest having taken place on 8 October 2015; however, according to information provided on 
25 January 2016 by one of the complainants, Mr. Sa’adat’s daughter had been denied visiting rights from 2006 
to 2015 during which she was granted a single visit, 
 

 Considering that, in April 2017, Mr. Sa’adat took part in a mass hunger strike conducted by 
Palestinian detainees in protest against the detention conditions in Israeli prisons and was reportedly 
temporarily moved to solitary confinement in Ohlikdar Prison as a result, 
 

 Considering also that, according to one of the complainants in September 2017, Mr. Sa’adat’s 
general health is satisfactory but he still suffers from poor medical care; Mr. Sa’adat was denied visits from 
other family members for security reasons and only his wife could visit him, 
 

 Considering that the letter from the head of the Knesset delegation to the IPU dated 
26 September 2017 did not provide any information on Mr. Sa’adat’s case and declined the Committee’s 
invitation to a hearing during the 137

th
 IPU Assembly (14-18 October 2017) in that regard,  

 

 Considering that according to Mr. Azzam Al-Ahmad, member of the Palestinian delegation and 
head of the parliamentary group of Fatah, the head of the PNC had tried to work with members of the 
Knesset to obtain access to their Palestinian colleagues detained in Israeli prisons, particularly Mr. Sa’adat, 
but that these efforts were to no avail,  
 

 1. Regrets that the head of the Knesset delegation to the IPU declined the Committee’s invitation 
for a hearing; considers this all the more regrettable given the long-standing concerns and 
requests for information in this case; emphasizes that the Committee’s work is based on the 
principle of dialogue with the authorities of the country concerned, first and foremost its 
parliament; sincerely hopes therefore that the Knesset will engage in regular written and face-
to-face exchanges of views with the Committee in order to facilitate progress towards a 
satisfactory solution of the case;  

 

 2. Deeply deplores that more than 11 years after his arrest Mr. Sa’adat remains in detention as a 
result of a politically motivated trial; reaffirms in this regard its long-standing position that 
Mr. Sa’adat’s abduction and transfer to Israel were related not to the original murder charge but 
rather to his political activities as PFLP General Secretary; 

 

 3. Calls on the Israeli authorities to release him without delay and to provide, until that occurs, new 
official information on his current conditions of detention and on the extent to which he has access 
to the required medical treatment; remains concerned in this regard about the reported prison 
conditions in which Palestinian prisoners are held in Israel;  

 

 4. Regrets that the authorities have not yet acceded to its own long-standing request, for as long 
as Mr. Sa’adat remains imprisoned, to be granted permission to visit him; sincerely hopes that 
the authorities will finally respond favourably and facilitate such a visit;  

 

 5. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 
complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 

 6. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Palestine 
 

PAL28 - Muhammad Abu-Teir 
PAL29 - Ahmad ‘Attoun 
PAL30 - Muhammad Totah 
PAL32 - Basim Al-Zarrer 
PAL47 - Hatem Qfeisheh 
PAL57 - Hasan Yousef 
PAL61 - Mohd. Jamal Natsheh5 
PAL62 - Abdul Jaber Fuqaha 
PAL63 - Nizar Ramadan 
PAL64 - Mohd. Maher Bader 
PAL65 - Azzam Salhab 
PAL75 - Nayef Rjoub 
PAL78 - Husni Al Borini 
PAL79 - Riyadgh Radad 
PAL80 - Abdul Rahman Zaidan 
PAL82 - Khalida Jarrar  
PAL84 - Ibrahim Dahbour 
PAL85 - Ahmad Mubarak  
PAL86 - Omar Abdul Razeq Matar 
PAL87 - Mohammad Al-Tal 
PAL89 - Khaled Tafesh 
PAL90 - Anwar Al Zaboun 

 
Decision adopted by consensus by the IPU Governing Council at its 201

st
 session 

(St. Petersburg, 18 October 2017) 6 
 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union,  
 

 Referring to the case of the above-mentioned parliamentarians, all of whom were elected to the 
Palestinian Legislative Council (PLC) in January 2006, and to the decision it adopted at its 197

th
 session 

(October 2015), 
 

 Taking into account the letter from the head of the Knesset delegation to the Inter-Parliamentary 
Union dated 26 September 2017, 
 

 Also taking into account the hearing which the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians held with the Palestinian delegation led by Mr. Azzam Al-Ahmad, head of the parliamentary 
group of Fatah, during the 137

th
 IPU Assembly (St. Petersburg, October 2017), 

 

 Recalling that some of the parliamentarians concerned were elected to the PLC on the Electoral 
Platform for Change and Reform and arrested following the kidnapping of an Israeli soldier on 25 June 2006; 
that they were prosecuted and found guilty of membership of a terrorist organization (Hamas), holding a seat 
in parliament on behalf of that organization, providing services to it by sitting on parliamentary committees, 
and supporting an illegal organization; and that they were sentenced to prison terms of up to 40 months, 
 

 Noting that, while most of the parliamentarians concerned were released upon serving their 
sentences, many were subsequently rearrested, sometimes several times, and placed in administrative 
detention, as in the case of Ms. Khalida Jarrar who was rearrested on 2 June 2017 and placed in 
administrative detention on 12 July 2017,  
 

 Considering that, as of September 2017, the number of PLC members held in administrative 
detention stood at ten,  
 

 Recalling that, with regard to the use of administrative detention: 
 

                                                      
5
  Only PLC member from the list currently in (administrative) Israeli detention. 

6
  The delegation of Israel expressed its reservations regarding the decision. 
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 - The Supreme Court of Israel has ruled that the exceptional measure of administrative detention, 
which is usually ordered for six months but may in fact be prolonged indefinitely, can only be applied 
if there is current and reliable information to show that the person poses a specific and concrete 
threat, or if the confidential nature of the intelligence and the security of the sources prohibit the 
presentation of evidence in an ordinary criminal procedure; according to the Israeli authorities, there 
are two avenues of judicial review: first, the independent and impartial military courts, which have the 
authority to assess the material relevant to the detainee in question in order to determine whether 
the decision to detain him/her was reasonable, given his/her general rights to a fair trial and freedom 
of movement, and, second, military prosecution, which implements a “cautious and level-headed” 
policy in the use of administrative detention, an approach which is said to have reduced the number 
of administrative detention orders; 

 

 - Human rights organizations in and outside Israel have repeatedly stressed that administrative 
detention is usually justified by reference to a “security threat”, without, however, specifying the 
scope and nature of the threat or disclosing the evidence; accordingly, although administrative 
detainees are entitled to appeal, this right is ineffective, given that the detainees and their 
lawyers lack access to the information on which the orders are based and are therefore unable 
to present a meaningful defence, 

 

 Considering that, according to information provided by the complainant in 2017, Mr. Al-Natsheh 
was released on 10 February 2016 after spending three years in administrative detention and  was rearrested 
on 28 September 2016 and placed in administrative detention; that Mr. Hassan Youssef and Mr. Azzam Salhab 
were placed in administrative detention on 20 October 2015 and 6 December 2016 respectively; that the 
following individuals have also been placed in administrative detention: Mr. Ahmad Mubarak (6 January 2017); 
Mr. Ibrahim Dahbour (23 March 2017); Mr. Mohammed Bader (28 June 2017); Ms. Khalida Jarrar (12 July 
2017) and Mr. Omar Abdul Razeq (23 July 2017),  
 

 Considering that, on 17 April 2017, Palestinian detainees staged a mass hunger strike which 
lasted for 51 days in protest against detention conditions inside Israeli prisons,  
 

 Considering that, according to the head of the Palestinian delegation Mr. Azzam Al-Ahmad, 
despite the recent hunger strike the Israeli prison service did not significantly improve the detention 
conditions of detainees, who are still not entitled to appropriate family visiting rights and medical care,    
 

 Bearing in mind that, in its concluding observations on the third periodic report of Israel to the 

International Covenant on Civil and Political Rights,7 the United Nations Human Rights Committee remained 
concerned at the continuing practice of administrative detention of Palestinians, at the fact that, in many 
cases, the detention order is based on secret evidence and at the denial of access to counsel, independent 
doctors and family contacts (articles 4, 9, and 14), and therefore recommended that the practice of 
administrative detention and the use of secret evidence in administrative detention proceedings be 
discontinued, and that individuals subject to administrative detention orders be either promptly charged with 
a criminal offence or released, 
 

 Recalling  that, in his letter of 22 December 2015, the Senior Diplomatic Advisor to the Knesset 
stated that Mr. Al-Borini had been released on 14 June 2015 after being convicted for attending a gathering of 
an unlawful association and sentenced as part of a plea bargain to a 12-month prison term, and after receiving 
a six-month suspended sentence for a similar violation during a three-year probation period; recalling also that, 
according to information provided previously by one of the complainants, Mr. Riyadgh Radad and Mr. Abdul 
Rahman Zaidan, who had first been held in administrative detention, were at some point held in detention on 
criminal charges, 
 

 Recalling the following information on file with regard to the revocation of the residency permits of 
three PLC members, namely that, in May 2006, the Israeli Minister of the Interior revoked the East Jerusalem 
residency permits of Mr. Muhammad Abu-Teir, Mr. Muhammad Totah and Mr. Ahmad Attoun, arguing that they 
had shown disloyalty to Israel by holding seats in the PLC; that the order was not implemented, owing to their 
arrest in June 2006; that after their release in May/June 2010, the three men were immediately notified that 
they had to leave East Jerusalem; that Mr. Abu-Teir was ordered to leave by 19 June 2010 and, refusing to do 
so, was arrested on 30 June 2010 and later deported to the West Bank; and that the other two parliamentarians 
were ordered to leave by 3 July 2010 and, likewise refusing to comply with the order, took refuge in the 
International Committee of the Red Cross (ICRC) building in Jerusalem, from which they were removed by the 
Israeli authorities on 26 September 2011 and 23 January 2012 respectively, 

                                                      
7
  CCPR/C/ISR/CO/4. 
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 Considering that the head of the Knesset delegation, in his letter dated 26 September 2017 
addressed to the IPU Secretary General, stated: “The activities of individuals named in your letters, notably 
Ms. Jarrar, have been addressed at length on various occasions in recent years, both in our correspondence 
and in face-to-face meetings. I am sure you can appreciate the sensitivity of these matters, which prevent 
me from commenting in detail on the nature of these allegations. Nonetheless, I can assure you that Israel's 
actions were taken in response to legitimate and concrete security concerns and not to the typical "political 
work" expected of members of parliament. As such, in detaining these individuals, Israel was acting well 
within the right of self-defence that is accorded all nations”; the head of the Knesset delegation to the IPU 
declined the Committee’s invitation to a hearing in that regard during the 137

th
 IPU Assembly (14-18 October 

2017),  
 

 Considering that, according to the head of the Palestinian delegation, the head of the PNC tried 
to work with members of the Knesset to obtain access to their Palestinian colleagues detained in Israeli 
prisons, but that those efforts were to no avail; the Palestinian parliamentary authorities reached out to the 
Speaker of the Knesset to understand the reasons behind Ms. Jarrar’s arrest in an effort to maintain a 
culture of dialogue, but the Israeli parliamentary authorities were not forthcoming regarding Ms. Jarrar’s 
detention or any of the other cases,    
 

 1. Thanks the head of the Knesset delegation for his letter,  
 

 2. Regrets however that he chose not to meet with the Committee for a hearing; considers this all the 
more regrettable given the long-standing concerns and requests for information in this case; 
emphasizes that the Committee’s work is based on the principle of dialogue with the authorities 
of the country concerned, first and foremost its parliament; sincerely hopes therefore that the 
Knesset will engage in regular written and face-to-face exchanges of views with the Committee 
in order to facilitate progress towards a satisfactory solution of the case; 

 

 3. Is concerned about the re-arrest and administrative detention of Mr. Al-Natsheh and Ms. Jarrar 
and the fact that eight other MPs are also in such detention; considers that, as the case history 
shows, even when PLC members are released, they remain subject to renewed arrest and can be 
placed in administrative detention again at any time;  

 

 4. Remains deeply concerned in this regard that the practice of administrative detention often 
relies on classified evidence, as the Israeli authorities acknowledge; understands that, at the 
normative level and that of the relevant jurisprudence of the Supreme Court, safeguards are 
provided for with a view to preventing the abusive use of administrative detention; nevertheless 
notes with regret that the reality of administrative detention is quite different, mainly owing to the 
lack of any effective possibility for the detainees to defend themselves, with the result that they 
are open to arbitrary treatment; calls on the Israeli authorities to abandon the practice of 
administrative detention by putting in place in the meantime effective safeguards against 
possible abuses, notably with regard to the use of classified evidence;  

 

 5. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 
complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 

 6. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 

 

Palestine 
 

PL/84 - Najat Abu Bakr 
 

Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 201
st

 session 
(St. Petersburg, 18 October 2017) 

 
 The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union, 
 

 Having before it the case of Ms. Najat Abu Bakr, a member of the Palestinian Legislative 
Council, which has been examined by the Committee on the Human Rights of Parliamentarians pursuant to 
the Procedure for the examination and treatment of complaints (Annex I of the Revised Rules and Practices), 
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 Considering the letter from the Speaker of the Palestinian National Council (PNC) dated 
30 August 2017,  
 
 Taking into account the hearing which the Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
held with the Palestinian delegation during the 137

th
 IPU Assembly, (St. Petersburg, October 2017), 

 
 Considering the following information provided by the complainant: 
 

 - Ms. Abu Bakr was deprived of her parliamentary immunity in December 2016 following a 
presidential decision that paved the way for the Attorney General to pursue an investigation 
against her; Ms. Abu Bakr was never provided with a written decision notifying her of such 
measure or justifying the reasons behind it;  

 

 - The presidential decision to revoke Ms. Abu Bakr’s parliamentary immunity was underpinned by 
a Constitutional ruling of November 2016 which supported President Abbas’s 2012 decree 
revoking the parliamentary immunity of former parliamentarians; according to the ruling, 
“President Abbas is not overstepping his authority as he is issuing legal decisions to revoke the 
immunity of members of the Palestinian Legislative Council while it is not in session”; the 
complainant pointed out in this regard that the Palestinian Legislative Council has not been able 
to convene since the 2007 conflict  between Hamas and Fatah; 

 

 - Ms. Abu Bakr has been subjected to harassment, intimidation and restrictions since February 
2016, primarily after she requested an investigation into transactions by the Minister of Local 
Governance in light of corruption allegations and was then herself accused of defamation; 

 

 - The authorities unsuccessfully attempted to arrest Ms. Abu Bakr on defamation charges; she 
sought refuge in the premises of the Palestinian Legislative Council (PLC) from 22 February to 
10 March 2016; Ms. Abu Bakr ended her sit-in and handed the corruption files to the Attorney 
General after she was persuaded to do so by the head of the parliamentary group of Fatah, 
Mr. Azzam Al-Ahmed; she also provided oral testimony before the Palestinian Anti-corruption 
Commission against the above-mentioned minister, but no action has been taken by the Anti-
corruption Commission or the parliamentary authorities to investigate those allegations, and a 
case for defamation is still pending against her; 

 

 - Ms. Abu Bakr’s salary was stopped without notice in June 2017 and she did not receive any 
written explanation for the measure; pursuant to orders from the Palestinian authority, Ms. Abu 
Bakr has not been allowed to exercise any kind of paid professional activity since the 
suspension of her salary; she was subject to a travel ban after June 2016, which was lifted in 
early August 2017; she has been receiving threatening letters and facing daily acts of 
intimidation; 

 

 - Ms. Abu Bakr filed a complaint before the Palestinian courts with regard to the lifting of her 
parliamentary immunity, the stopping of her salary and the travel ban but, owing to the lack of 
independence of the Palestinian judiciary, her lawyer was unable to reinstate her salary and 
parliamentary immunity or even obtain a decision allowing him to enter the PLC during Ms. Abu 
Bakr’s sit-in without risking his own arrest,  

 

 Considering that, according to the letter from the Speaker of the Palestinian National Council 
dated 30 August 2017, most of the complainant’s allegations are erroneous, since Ms. Abu Bakr did not submit 
a complaint before the PNC about her case and did not submit any question or interrogation to the above-
mentioned minister within the framework and rules of procedure of the Legislative Council; that, despite 
Ms. Abu Bakr’s behaviour, no legal action was pending against her because the matter had already been 
resolved thanks to a “tribal reconciliation carried out in accordance with the popular tradition between the family 
of the minister and the family of Ms. Abu Bakr”; and that she did not seek legal redress through a formal 
complaint on the other allegations concerning the stopping of salary and harassment, 
 

 Considering the following information that Mr. Azzam Al-Ahmad, member of the Palestinian 
delegation and head of the parliamentary group of Fatah, provided at the hearing held during the 137

th
 IPU 

Assembly; 
 

 - With regard to the lifting of Ms. Abu Bakr’s parliamentary immunity, only the parliamentary 
authorities are competent and such decision does not lie within the President’s powers; Ms. Abu 
Bakr was facing an organizational issue with her parliamentary faction, Fatah, due to her divergent 
views on the political course of the party; she resorted to the media to provide a statement against 
the Fatah leadership and, as a result, was brought before a Fatah committee which decided to 
dismiss her from the party;  
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 - The PNC’s procedures and methods of work prevent parliamentarians from resorting to the 
media to publicly accuse ministers of violations of any kind; Ms. Abu Bakr should have referred 
the complaint against the mentioned minister to the parliamentary authorities; the minister 
accused by Ms. Abu Bakr of corruption was not even a minister at the time; she had faced 
similar issues in the past with former ministers who also accused her of defamation; the 
parliamentary authorities supported Ms. Abu Bakr and offered her protection within the PLC’s 
premises when she was about to be arrested; Mr. Al-Ahmad mediated in the case and informed 
the presidency that, as a parliamentarian, Ms. Abu Bakr is protected by her parliamentary 
immunity; the Palestinian authorities informed him that there was no case pending against her;  

 

 - The Attorney General, however, as an independent authority and in accordance with his 
powers, was able to investigate Ms. Abu Bakr; Mr. Al-Ahmad accompanied Ms. Abu Bakr to the 
Attorney General’s Office where she was questioned for about an hour before she was 
permitted to leave without any charges against her; a tribal reconciliation was carried out, in 
accordance with the popular tradition, between the family of the minister and the family of 
Ms. Abu Bakr; 

 

 - The parliamentary authorities did not issue a decision ordering the stopping of Ms. Abu Bakr’s 
salary; the Ministry of Finance was the relevant authority to rule on such matters; Ms. Abu Bakr 
might have been deprived of her salary due to her lack of attendance at parliamentary sessions, 
and she could seek legal redress through a formal complaint; 

 

 - Concerning the alleged travel ban, Ms. Abu Bakr was able to travel numerous times in 2016 and 
2017, 

 

 Considering that the State of Palestine is a party to the International Covenant on Civil and 
Political Rights, which it ratified in 2014 and which guarantees the right to freedom of expression and 
association together with freedom of movement, thus entailing the prohibition of restrictions related to the 
aforementioned rights, 
 

 1. Thanks the parliamentary authorities for their cooperation and for the information provided;   
 

 2. Is deeply concerned about the lifting of Ms. Abu Bakr’s parliamentary immunity, which seems to 
have come in response to the legitimate exercise of her parliamentary mandate and freedom of 
opinion; is likewise concerned that it appears that her parliamentary immunity was lifted by the 
President, which would contradict the principle of separation of powers and the independence of 
parliament;  

 

 3. Is eager therefore to receive official information about the facts and legal grounds supporting 
the President’s decision to lift Ms. Abu Bakr’s parliamentary immunity, as well as a copy thereof;  

 

 4. Sincerely hopes that the court will rule swiftly on her complaint regarding the stopping of her 
salary and the lifting of her parliamentary immunity; trusts that the Parliament will monitor this 
matter and assist her during the proceedings, if need be;  

 

 5. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 
complainants and any third party likely to be in a position to provide relevant information; 

 

 6. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 
 

 

 


