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افتتحت اجللسة الساعة .10/10
البند  126من جدول األعمال
التفاعل بين األمم المتحدة والبرلمانات الوطنية واالتحاد
البرلماني الدولي
تقرير األمين العام ()A/72/791
مشروع القرار ()A/72/L.54
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
املكسيك لعرض مشروع القرار .A/72/L.54
السيد غوميث كاماتشو (املكسيك) (تكلم باإلسبانية):
يشرفين أن أعرض مشروع القرار  ،A/72/L.54املعنون “التفاعل
بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل”.
يبني النص الصالت بني منظمتنا واالحتاد الربملاين الدويل ويضع
رؤية للمستقبل خبصوص املسائل املدرجة على جدول األعمال
املتعدد األطراف مثل السالم املستدام والتغري التكنولوجي السريع
والصحة.

وفيما يتعلق بالروابط بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية،
جيب أن تكفل العالقة ترمجة االلتزامات الدولية إىل سياسات
وقوانني وطنية تعود بالفائدة على اجلميع .ويف ضوء اعتماد خطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030يتمثل أحد األهداف يف تعزيز
قدرة املشرعني على ختصيص موارد امليزانية اليت هتدف إىل حتقيق
أهداف التنمية املستدامة .ويدعو نص مشروع قرارنا األمم
املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل إىل االخنراط
يف تعاون أوثق ويكلف األمني العام بتقدمي تقرير يتضمن قائمة
بأفضل املمارسات لدعم الربملانات .ويدعوها أيضا إىل زيادة
مشاركتها يف النظام من خالل املشاركة يف االستعراضات
الوطنية الطوعية للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية
املستدامة .وقد أدرجنا حتديدا منظورات جديدة ،مثل التصدي
ملسألة العنف ضد املرأة يف السياسة .ونشدد أيضا على مشاركة
الشباب يف احلياة السياسية ،وننوه مبسامهة االحتاد الربملاين الدويل
يف العملية التحضريية لالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة
واملنظمة والنظامية.

يتضمن هذا المحضر نص الخطب والبيانات الملقاة بالعربية وترجمة الخطب والبيانات
الملقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
المصوبة إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة (http://documents.un.org
إصدار المحاضر َّ
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إن عمل الدول األعضاء يف األمم املتحدة لن يكون جمديا
دون اجلهود اليت يقودها الربملانيون لتوجيه وحتديد متويل الربامج
الوطنية اليت تليب أهداف املنظمة .ومن خالل تعزيز الروابط بني
املشرعني واالحتاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة ،ميكننا تلبية
احتياجات مواطنينا بقدر أكرب من الفعالية .ولذلك ،فإنين أدعو
مجيع الوفود إىل تأييد مشروع القرار والشروع يف اعتماده.
السيد بودو (ترينيداد وتوباغو) (تكلم باإلنكليزية) :يف
البداية ،يسر وفد بلدي أن يشارك يف اجللسة العامة اليوم ملناقشة
البند  126من جدول األعمال بشأن التفاعل بني األمم املتحدة
والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل ،وأن يشكر أيضا
األمني العام على تقريره الشامل عن املوضوع (.)A/72/791
إن الربملان يف صميم أي شكل من أشكال الدميقراطية .وهو
يكرس القيم الدميقراطية للمجتمع ويشمل مبادئ وأيديولوجيات
احلرية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ويضمن الشفافية واملساءلة
عن طريق احلوار السياسي والعمل امللموس .وتضطلع الربملانات
أساسا باملهمة النبيلة املتمثلة يف ضمان حكم الشعب ومن
أجل الشعب .ويف سياق االضطالع مبهامها للتشريع والتمثيل
والرقابة ،ميكن للربملانات املشاركة يف وضع وتنفيذ القوانني
والسياسات اليت تعزز الدميقراطية واحلكم الرشيد .بيد أن احلكم
الرشيد ليس ترفا ،ولكنه شرط أساسي لتحقيق السالم واألمن
والتمكني االقتصادي واالجتماعي والتنمية املستدامة ،ال سيما
يف األهداف احملددة يف خطة التنمية املستدامة لعام .2030
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مسؤولية أهداف التنمية املستدامة على الصعيد الوطين أمر بالغ
األمهية يف كفالة أال يتخلف أحد عن الركب .بيد أن أحد
التحديات اليت تواجه اخلطة على الصعيد العاملي ينطوي على
زيادة الوعي باألهداف العاملية ،ال بني العامة على نطاق واسع
فحسب بل أيضا يف أوساط من يشغلون مناصب القيادة وصنع
القرار الرئيسية .ولتحقيق ذلك ،جيب إضفاء الطابع احمللي على
األهداف من بلد إىل آخر من خالل اتباع هنج شاملة للجميع
وقائمة على املشاركة ،مبا يف ذلك إجراء مشاورات مفتوحة
وشفافة يف الربملان .ومن مث ،فإنه وبعد وقت قصري من اعتماد
خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030أقر برملان ترينيداد وتوباغو،
بدعم كامل من احلزبني ،اقرتاحا لاللتزام باملساعدة على تنفيذ
اخلطة من خالل التشريعات ،مبا يف ذلك امليزانية الوطنية.
وبعد ذلك ،يف عام  ،2017وضعت حكومة ترينيداد
وتوباغو رؤيتها لعام  2030وقدمت اسرتاتيجية التنمية الوطنية
أمام الربملان .ورؤية عام  2030هي خطة اسرتاتيجية طموحة
للتنمية ،متسقة مع أهداف التنمية املستدامة وشاملة يف نطاقها
ومشرتكة بني القطاعات يف طابعها من أجل ضمان أن يكون
تنفيذها متسقا وتكامليا وتعاونيا .وهتدف االسرتاتيجية ،إذ
تدرك الدور اهلام للمشاركة التمثيلية جلميع املواطنني ،إىل تعزيز
مؤسساتنا الدميقراطية .وجيب إنشاء آليات ميكن من خالهلا
للمواطنني املشاركة يف اختاذ القرارات الوطنية ،مما جيعل السياسة
العامة أكثر استجابة الحتياجات السكان .وسيشمل ذلك
تعزيز مكتب الربملان وإجراء مشاورات عامة أوسع نطاقا وأكثر
منهجية وحتسني مشاركة املواطنني يف شؤون احلكم من خالل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وميكن للربملانات أن تكفل تكريس مبادئ خطة التنمية
املستدامة لعام  2030يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية من
خالل ترمجة أهداف التنمية املستدامة إىل قوانني وطنية قابلة
ترحب ترينيداد وتوباغو ،بوصفها دولة جزرية صغرية نامية،
لإلنفاذ تستجيب لألولويات اإلمنائية القطرية ،ورصد تنفيذها
وكفالة خضوع احلكومة للمساءلة أمام الشعب عن إحراز بأن تقرير األمني العام يشري بشكل حمدد إىل دور الربملانات يف
تقدم بشأن أهداف التنمية املستدامة على الصعيد الوطين .ويف الوقاية من الكوارث الطبيعية .ويف هذا الصدد ،يف أعقاب الدمار
ذلك الصدد ،فإن حكومة ترينيداد وتوباغو تدرك متاما أن تويل الذي تسبب فيه إعصارا إيرما وماريا يف منطقة البحر الكارييب
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يف العام املاضي ،استضاف برملان ترينيداد وتوباغو ،بالتعاون مع واالحتاد الربملاين الدويل .ونرحب بأن النص قد شارك يف تقدميه
فريق األمم املتحدة القطري يف بورت أوف سبني ،معتكفا برملانيا العديد من الوفود.
إقليميا بشأن بناء القدرة على الصمود يف منطقة البحر الكارييب.
وأود أن أؤكد جمددا دعمنا لرئيسة االحتاد الربملاين الدويل،
وركز املعتكف على تعميق معرفة الربملانيني بالقدرة على الصمود السيدة غابرييال كويفاس بارون ،واألمني العام لالحتاد ،السيد
يف منطقة البحر الكارييب يف مواجهة الكوارث وباسرتاتيجية مارتن تشونغونغ ،وجلهودمها العظيمة وأن أشيد بعالقات املنظمة
السياسات العامة واملبادئ التوجيهية الالزمة لبناء القدرة على املمتازة مع االحتاد.
الصمود على الصعيدين الوطين واإلقليمي .وركزت جلسة هامة
وبوصف الربملان اجلزائري عضوا يف االحتاد الربملاين الدويل
على مسألة آليات امليزانية ومتويل برامج احلد من خماطر الكوارث
منذ عام  ،١٩٧٧فقد أسهم إسهاما نشطا وبنّاء يف عمله حيث
اليت ميكن أن تعاجل على حنو كاف الظروف اخلاصة وأوجه
تشرفت بالعمل كعضو يف مكتب اللجنة الدائمة لالحتاد الربملاين
الضعف اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة
الدويل املعنية بشؤون األمم املتحدة .وكانت ذلك اإلسهام يف
البحر الكارييب.
مجيع جماالت العمل املختلفة لالحتاد الربملاين الدويل ،وتستند إىل
وليست هذه املبادرة بني أصحاب مصلحة متعددين سوى التبادل املثمر للخربات واملمارسات الفضلى.
مثال على التحول الالزم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وشارك بلدي ،اجلزائر ،يف صياغة نص مشروع القرار
وجيب متكني كل أصحاب املصلحة من مجيع أذرع احلكومة
 ،A/72/L.54الذي لست حباجة إىل ِذكر أنه جيسد األمهية
وأركان اجملتمع بالقدر الكايف وتزويدهم باملعلومات واملعارف
املتزايدة للدور الذي تضطلع به الربملانات يف الساحة املتعددة
ذات الصلة وتثقيفهم وتدريبهم لكي يتمكنوا من املشاركة الفعالة
األطراف ،ويسلط الضوء على أمهية تعزيز التعاون بني األمم
واجملدية يف عمليات التقارب من أجل حتقيق هدف مشرتك .ويف
املتحدة والربملانات الوطنية ،املمثلة يف املنظمة العاملية لالحتاد
ذلك الصدد ،تشيد ترينيداد وتوباغو باجلهود اليت يبذهلا االحتاد
الربملاين الدويل ،يف مجيع جماالت نشاط املنظمة .ويشمل ذلك
الربملاين الدويل وغريه من الربملانات الوطنية واألمم املتحدة
التعاون ،الذي يُقصد أن يكون له جوانب عديدة ،قطاعات
لتقدمي الدعم لرتمجة أهداف التنمية املستدامة إىل إجراءات،
جمتمعاتنا ،مع تأثري مباشر على احلياة اليومية للمواطنني الذين
كما تدعم تعميق التفاعل بني االحتاد واألمم املتحدة كجزء من
منثلهم ،وعلى ممارسة املواطنة ،وفقا لسيادة القانون .ويشمل
هنج واسع النطاق بني أصحاب مصلحة متعددين لتنفيذ خطة
الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني اجلنسني ،ومتكني
عام  2030املتكاملة واملتعددة األبعاد .وعلى هذا األساس،
املرأة ،ومكافحة العنف ضد املرأة ،مبا يف ذلك يف احلياة السياسية،
تود ترينيداد وتوباغو أن تعرب عن امتناهنا لوفد املكسيك على
ومشاركة الشباب يف حتقيق السالم واألمن ،ونزع السالح وعدم
قيادتنا يف العملية التشاورية ويسرها االنضمام إىل اآلخرين يف
االنتشار ،والتنمية املستدامة واحلوار بني األديان وبني األعراق،
تقدمي مشروع القرار .A/72/L.54
فضال عن مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف الذي ميكن
السيد صديق (اجلزائر) (تكلم بالفرنسية) :أود أوال أن يؤدي إىل اإلرهاب.
أن أهنئ بإخالص وفد املكسيك على عرض مشروع القرار
يسهم هذا التعاون أيضا يف حتقيق أهدافنا املتمثلة يف حتقيق
 A/72/L.54بشأن التفاعل بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية
السالم وحل مجيع حاالت النزاع مبساعدة من الدبلوماسية
1815562
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الربملانية وآلياهتا وإمكاناهتا يف خدمة شعوبنا ودولنا .حنن،
أعضاء الربملان ،أدوات فعالة ال ينبغي مطلقا إمهال االستفادة
منها .ونتطلع إىل عقد املؤمتر العاملي لالحتاد الربملاين الدويل
بشأن احلوار بني األديان وبني األعراق ،مبشاركة رؤساء الدول
والربملانيني وممثلي األديان املختلفة ،ونؤيد دعوة مشروع القرار
إىل إشراك األمم املتحدة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ناميبيا.
السيد غيرتزي (ناميبيا) (تكلم باإلنكليزية) :تود ناميبيا
أن تشكر األمني العام على تقريره ( )A/72/791بشأن مشروع
القرار  .A/72/L.54كما نغتنم هذه الفرصة لكي نشكر البعثة
الدائمة املكسيك ،بوصفها البلد الذي يتوىل رئاسة االحتاد
الربملاين الدويل ،وبالتايل ،القائم على صياغة مشروع القرار،
على مبادرهتا بشأن البند ١٢٦من جدول األعمال.

22/05/2018

لقد حققت ناميبيا  ٤٧يف املائة من تكافؤ اجلنسني يف
الربملان .وبينما نواصل التحسن يف جمال التمثيل الربملاين وجماالت
التمثيل احمللية األخرى ،حنن سعداء بعمل االحتاد الربملاين الدويل
يف جماالت املساواة بني اجلنسني ،ومتكني املرأة ،ومكافحة العنف
ضد املرأة .وال ميكن التقليل من شأن تلك اإلجنازات ،نظرا ألنه
قبل أقل من  ٣٠عاما ،عندما نالت ناميبيا استقالهلا ،مل تكن
نسبة النساء الربملانيات على الصعيد العاملي سوى  10يف املائة.
ولئن كان هذا املتوسط قد ارتفع إىل حوايل  ٢٤يف املائة اليوم،
فإن الطريق ال يزال ا طويال ،وعلينا أن نواصل تشجيع االحتاد
الربملاين الدويل ودعمه يف عمله يف هذا اجملال.

ومن الضروري وجوب أن نضمن عندما نضع القوانني
والسياسات مراعاة آراء مجيع أصحاب املصلحة يف اجملتمع،
مبن يف ذلك النساء والشباب .وهلذا السبب فإن ناميبيا تعرب
عن تقديرها الكبري للعمل اهلام جدا الذي قام به االحتاد الربملاين
الدويل يف جماالت متكني الشباب ،وكفالة مشاركة الشباب من
لقد اختذت اجلمعية العامة هذا القرار الذي يقدم مرة كل الرجال والنساء يف احلياة السياسية.
سنتني بتوافق اآلراء ،منذ عام  .٢٠٠٤وهذا دليل واضح على
ويف اخلتام ،وهلذه األسباب ،وتلك اليت ذكرهتا زميالتنا
نطاق التعاون بني االحتاد الربملاين الدويل واألمم املتحدةّ ،
ويبي الدول األعضاء يف األمم املتحدة احلاضرة هنا اليوم ،فإن ناميبيا
أمهية الشراكة البناءة مع الربملانات بوصفها اجلهات اهلامة صاحبة تؤيد بقوة مشروع القرار وتشجع الدعم اإلمجاعي العتماده.
املصلحة يف حل التحديات العاملية املعاصرة .ويواصل مشروع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
القرار تشجيع املشاركة األعمق للربملانيني يف عمل األمم املتحدة
األرجنتني.
كمستشارين ومنفذين للقرارات املتخذة يف املنظمة .ويشجع
السيد روميرو (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية) :يشرفين
ناميبيا ُ
عمل االحتاد الربملاين الدويل يف تنفيذ وحشد اإلجراءات
احلكومية يف مجيع أحناء املعمورة من أجل تنفيذ خطة التنمية أن أشارك يف هذا االجتماع بصفيت عضوا يف االحتاد الربملاين
املستدامة لعام  .٢٠٣٠ولذلك ،فإننا سعداء لورود تنويه خاص الدويل ،حيث مت انتخايب مؤخرا رئيسا للجنة املعنية بشؤون األمم
بإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث  ٢٠٣٠-٢٠١٥املتحدة ،وعضوا يف جملس الشيوخ يف األرجنتني .يف البداية ،أود
واتفاق باريس املعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية أن أعرب عن امتناننا على الدعم الذي أبداه العديد من البلدان
بشأن تغري املناخ .بالنسبة لناميبيا ،وهي بلد صحراوي يواجه يف تعزيز مشروع القرار  ،A/72/L.54املعروض اليوم.
حتديات التصدي آلثار اجلفاف والفيضانات ،فإن هذه الصكوك
إن الرتابط بني األمم املتحدة وأعضاء الربملانات وعمل
واألطر هامة لضمان التنفيذ اإلجيايب ألهداف التنمية املستدامة .االحتاد الربملاين الدويل ها ٌم .فجميعنا شركاء يف الفكرة املشرتكة
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املتمثلة يف مساعدة بلداننا على حتقيق أهداف التنمية املستدامة
والتصدي للتحديات األخرى .ومن خالل برملاناتنا ،لدينا دور
يف وضع اخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية عن طريق اإلجراءات
الربملانية واإلدارة احلكومية كي تصبح خطة التنمية املستدامة
لعام  ٢٠٣٠حقيقة واقعة ،وكذلك يف تعزيز الشفافية واإلشراف
على اإلدارة على الصعيد الوطين وعلى مستويات أخرى من
احلكومة.
وحنن اليوم نسري يف عامل يتسم بالتعقيد .وبالتايل ،أصبح من
األمهية مبكان تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب ،على أساس أنه
ينبغي لالقتصاد أن خيدم الشعب من خالل سياسات اجتماعية
شاملة .ويف مشروع القرار املعروض اليوم ،لدينا ُم ِ
رشد واضح
ملساعدتنا على إحراز تقدم يف العمل بنشاط من أجل هتيئة
السياسات العامة امللتزمة بدعم التنمية مع األهداف االجتماعية
اليت ميكن أن يستفيد منها غالبية مواطنينا.
يف عام  ،2001عرفت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية الفقر بأنه االفتقار إىل القدرات واخليارات
واألمن والفرص للتمتع مبستوى معيشة مقبول .ويف السنوات
األخرية ،أثرت أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر يف املناقشة
املتعلقة مبكافحة الفقر على الصعيد العاملي .لكن أصبح من
الواضح أن هذه املناقشة تدعو إىل املشاركة احمللية من جانب
كل بلد وأن السياسات الوطنية املالئمة واإلجراءات امللموسة
مطلوبة لتحقيق تلك األهداف.
لكل منا دور يؤديه ،ال سيما عندما يتعلق األمر باحلد
من الفقر .ال يزال القضاء على الفقر جبميع أشكاله من أكرب
التحديات اليت تواجه البشرية .ويف حني أن عدد األشخاص
الذين يعيشون يف فقر مدقع قد اخنفض إىل النصف من 1 900
مليون يف  1990إىل  830مليونا يف  ،2015ال يزال كثريون
يعيشون يف فقر مدقع .وبينما متثل مناطق مثل الصني واهلند
جزءا كبريا من مناطق احلد من الفقر ،فقد شهد النمو الدميغرايف
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العاملي السريع اخنفاضا أكثر تواضعا يف عدد األشخاص الذين
يعيشون يف فقر على الصعيد العاملي .وكان التقدم احملرز يف
مناطق أخرى حمدودا .فعلى سبيل املثال ،يف أمريكا الالتينية،
ال يزال الفقر مرتفعا ،إذ يعيش حوايل  29يف املائة من السكان
يف فقر يف  ،2015ارتفاعا من  28.5يف املائة يف عام ،2014
وهو ما يبني مدى صعوبة املهمة اليت جيب حتقيقها.
فقر األطفال هو عنصر آخر من العناصر املؤملة واألبرز
للفقر ألنه حيرم عدة ماليني من األطفال من الوصول إىل التعليم
كوسيلة للتغلب على الصعوبات .ما زال يتعني عمل الكثري.
ومع ذلك ،فإننا نشعر بالتشجيع عندما نرى أن ذلك من
املمكن حتقيقه عندما ننظر إىل البلدان اليت متكنت من إحراز
تقدم من خالل السعي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة على
الصعيد احمللي .وفيما يتعلق بالتعليم ،جتدر اإلشارة إىل أن النمو
الوطين يرتبط ارتباطا وثيقا بإمكانية حصول األطفال والشباب
على التعليم .ال شك يف أن احلصول على التعليم ميثل عنصرا
مهما آخر يف مكافحة الفقر.
النمو املستدام يتطلب منا تعزيز خمتلف الروابط اإلنتاجية
 الزراعة والصناعة والبيئة والتكنولوجيا .وكما قال أمارتيا سن،من األمهية مبكان سد الفجوات التعليمية والقضاء على أوجه
التفاوت يف إمكانية الوصول واإلدماج من أجل جعل العامل
أكثر أمنا وأكثر إنصافا.
علينا بذل جهود مجاعية لتحديد وتبادل االسرتاتيجيات
الفعالة واختاذ اإلجراءات الالزمة يف مجيع البلدان .عدم ختلف
أحد عن الركب يعين تقدير كرامة كل إنسان .وجيب علينا
أن حنرز التقدم على مستوى اجملتمع احمللي كأولوية .النساء
واألطفال والكفاح من أجل املساواة والواقع القاسي للفقر -
هذه ليست جمرد مسائل اقتصادية ومالية فحسب ،بل متثل
معا حتديا يتعني التصدي له بشكل مباشر والتغلب عليه .ومن
خالل استثمارنا أكثر كل يوم كمؤيدين وأنصار هلذه املكافحة،
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سنولد آفاقا جديدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.
وكمشرعني ،ميكننا العمل مع حكوماتنا للوفاء بشكل فعال
وبتصميم بااللتزامات املتعهد هبا هنا .ميكننا حتقيق خطة عام
 2030بصياغة ومتابعة جمموعة متنوعة من املبادرات التشريعية
على الصعيد الوطين تعكس أهدافها التحولية .ونتشاطر مجيعا
املسؤولية عن كفالة أال يتخلف أحد عن الركب من خالل
العمل على تعزيز أهداف التنمية املستدامة.
السيد كوزمنكوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
نود أوال أن نشكر وفد املكسيك على جهوده يف تيسري التوصل
إىل اتفاق بشأن نص مشروع القرار  A/72/L.54بشأن التفاعل
بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل.
أصبح وفد بلدي من مقدمي مشروع القرار اهلام هذا ،الذي
يهدف إىل تعزيز التفاعل بني املنظمتني والربملانات الوطنية،
األمر الذي ميكن بدوره أن يساعد على تعزيز دور الربملانات
وترسيخ التفاهم املتبادل واحلوار فيما بني الدول.
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إىل قرارات مقبولة لدى اجلميع بشأن طائفة واسعة من املسائل.
إن االحتاد الروسي ،بوصفه دولة متعددة القوميات ومتعددة
األديان ،يؤمن إميانا راسخا بأن ظهور خطوط تقسيم جديدة،
مبا فيها تلك القائمة على االختالفات العرقية والدينية ،أمر
ضار .ويف هذا الصدد ،نالحظ مع االرتياح دعوة االحتاد
الربملاين الدويل إىل تنظيم مؤمتر عاملي معين باحلوار بني األديان
وبني األعراق باالشرتاك مع األمم املتحدة ،ومبشاركة رؤساء
الدول والربملانات وممثلي األديان الرئيسية.

ويف اخلتام ،أود أن أشدد على أن فرض جزاءات على
الربملانيني أمر غري مقبول .ومن األمهية مبكان كفالة أن متنح
الدول اليت تعقد أنشطة دولية على أراضيها ممثلي الشعوب فرصة
املشاركة فيها واإلعراب عن آرائهم .فعلى سبيل املثال ،عندما
استضافت روسيا مجعية االحتاد الربملاين الدويل الـ  137يف سانت
بطرسربغ يف تشرين األول/أكتوبر  ،2017مسحنا بالدخول دون
عوائق لربملانيني من كل بلد يف العامل ،دون استثناء ،من الذين
تويل روسيا أمهية كبرية ألنشطة االحتاد الربملاين الدويل ،أعربوا عن اهتمامهم باملشاركة .ونأمل يف أن نرى مجيع الدول
الذي يقدم إسهاما كبريا يف تطوير الدبلوماسية الربملانية .التبادل األعضاء يف األمم املتحدة اليت تنظم مناسبات دولية مماثلة على
البناء وغري املسيس لآلراء والقائم على االحرتام املتبادل فيما أراضيها تتبع نفس النهج غري التمييزي.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن إىل رئيسة
بني الربملانيني ييسر احللول الفعالة للمشاكل املعاصرة .ويف ذلك
الصدد ،فإن تعزيز التعاون بني األمم املتحدة وممثلي هذه املنظمة االحتاد الربملاين الدويل.
الربملانية الدولية التمثيلية أمر هام يف سياق تعزيز الدميقراطية
السيدة كويفاس بارون (تكلمت باإلسبانية) :يف البداية،
واحلفاظ على السالم.
أود أن أشكر األمم املتحدة؛ واالحتاد الربملاين الدويل ،املؤلف

يعكس مشروع القرار املعروض علينا مبادرتني هامتني:
إعالن يوم دويل للعمل الربملاين وعقد مؤمتر عاملي معين باحلوار
بني األديان وبني األعراق .ونرى أن إعالن يوم  30حزيران/
يونيه بوصفه اليوم الدويل للعمل الربملاين إجناز تارخيي .ويسعدنا
أن اجملتمع الدويل يف عام  2019سيحتفل بالذكرى السنوية الـ
 130ألول مجعية لالحتاد الربملاين الدويل الذي يظل املنتدى
الرمسي لتبادل اآلراء يف أجواء من املساواة والعزم على التوصل
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من رؤساء الربملانات؛ وزمالئي الربملانيني يف مجيع أحناء العامل،
وبطبيعة احلال فريق منظمتنا على إتاحة الفرصة يل للمشاركة
يف إعداد مشروع القرار هذا ( .)A/72/L.54وأود أن أعرب
عن شكر خاص للبعثة الدائمة لبلدي ،املكسيك ،اليت عملت
ودفعت باجتاه إعداد مشروع القرار هذا بالنيابة عن االحتاد
الربملاين الدويل .كما أشكر البعثات اليت بذلت جهودا دؤوبة
لإلسهام بأفكار وتعليقات مما أثرى النص الذي عكفنا على
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صياغته خالل اجتماعنا األخري يف جنيف ،والذي اختذ شكله
النهائي اليوم بوصفه مشروع قرار.
إن هذه حلظة مهمة بالنسبة لالحتاد الربملاين الدويل .لقد
بدأت شراكتنا مع األمم املتحدة قبل  ٢٠عاما استجابة ملطالب
الشعوب حبوكمة أكثر شفافية وفعالية وخضوعا للمساءلة .وإذ
غدت قوى العوملة أكثر قوة ،يشعر الناس يف كل مكان بأهنم
أكثر هشاشة واستبعادا من عمليات صنع القرار ،ليس على
الصعيد احمللي فحسب ،وإمنا أيضا على الساحة الدولية ،اليت
نادرا ما توفر حلوال ملموسة للمشاكل احمللية .وهنا يأيت عمل
الربملانيني ،للتأكد من وصول آراء وأصوات َمن منثلهم إىل األمم
املتحدة وانسجامها مع الدول األعضاء حىت تتمكن من الوفاء
بالتزاماهتا الدولية.
فكم قطعنا من األشواط يف رحلتنا؟ ميكننا أن نفخر كثريا
بالنتائج اليت حققناها .وعلى الرغم من أننا مل نصل بعد إىل
وجهتنا النهائية ،فإننا يف الواقع نضاعف جهودنا كل يوم.
ونعمل على إجياد سبل جديدة للتعاون حىت نتمكن مرة أخرى
من القيام بعمل فعال وحتقيق رؤية طموحة .واليوم ،ميكن أن
نرى النزاعات القدمية واجلديدة هتدد السالم واألمن يف مجيع
أحناء العامل .وجيرب تغري املناخ اآلالف من الناس على ترك ديارهم
حبثا عن األمن والغذاء وسقف آمن فوق رؤوسهم .ولئن كانت
املساواة بني اجلنسني قد حتسنت يف بعض اجملاالت ،فإن احلقيقة
تتمثل يف أننا ما زلنا بعيدين عن حتقيقها بالكامل ،ال سيما
عندما يتعلق األمر باملرأة يف اجملال السياسي .وبلغ التفاوت
يقوض أسس العقد
يف الدخل مستويات غري مسبوقة ،وهو ّ
االجتماعي الذي يوحدنا وحيفظ دميقراطيتنا .واحلياة السياسية
يف مجيع أحناء العامل تزداد انقساما واستقطابا ،مما يقوض ثقة
الناس .ويتيح لنا ذلك فرصة هامة ويلقي على عاتقنا واجب
استخدام عالقتنا بوصفها أداة رئيسية لتحويل هذه التحديات
إىل حوكمة عاملية ُم َّسنة.
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ومبا أنين برملانية خمضرمة ،فقد ملست مباشرة أمهية األعمال
أساسي للتصديق
التشريعية يف حتقيق نتائج .إن عملنا كربملانيني
ٌ
جتسد
على الصكوك الدولية وتعديل تشريعاتنا الوطنية جلعلها ّ
هذه االلتزامات مبزيد من الدقة ،وال سيما يف اجملاالت الرئيسية
مثل حقوق اإلنسان وخطة التنمية وتغري املناخ .وتتمثل واحدة
من أهم وظائف املشرع يف إعداد امليزانيات .وحنن ،بصفتنا
برملانيني ،نرسم مالمح أهم أداة للسياسات العامة لبلداننا.
وبطبيعة احلال ،فإن من مهامنا املطالبة باملساءلة الواضحة ويف
الوقت املناسب .وعلى هذا النحو ،فنحن نشكل الصلة الطبيعية
بني املواطنني والشعوب الذين منثلهم وجدول األعمال العاملي.
ويدرك األمني العام أنطونيو غوترييش ،وهو نفسه برملاين سابق،
أمهية إشراك الربملانيني يف عملية صنع القرار ،ويرد ذلك يف تقريره
( .)A/72/791وحنن نعلم مدى أمهية مشاركة املشرعني ،متاما كما
ميثل االحتاد الربملاين الدويل حلقة وصل هامة يف مجيع جوانب
منظومة األمم املتحدة .وينبغي لنا متكني املواطنني من املشاركة
على حنو أوثق يف منظومة األمم املتحدة ،وال سيما عندما تلتزم
املنظمة بالعمل على حنو أوثق مع ممثليهم يف مداوالهتا .أي
النتائج املبدأَ األساسي مليثاق األمم املتحدة“ ،حنن
عندما جتسد ُ
الشعوب”.
ويسلط تقرير األمني العام الضوء على عمل االحتاد الربملاين
الدويل يف األمم املتحدة يف جماالت رئيسية مثل الدميقراطية
وحقوق اإلنسان والسالم واألمن ونزع السالح واملساواة بني
اجلنسني والتنمية املستدامة .ومشروع قرار اليوم هو جتسيد هام
لكل ذلك العمل ،كما أنه يفتح الباب أمام جماالت جديدة
للتعاون ،مبا يف ذلك يف جماالت احلفاظ على السالم واحلوار بني
األعراق واألديان واالسرتاتيجيات الرامية إىل مكافحة اإلرهاب
ومنع التطرف العنيف .وقد أقام االحتاد الربملاين الدويل شراكة
بالفعل مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من
خالل برنامج مشرتك للتصدي للتحديات املتمثلة يف مكافحة
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اإلرهاب والتطرف العنيف ،وقبل كل شيء ،من أجل حتديد
الكيفية اليت ميكن هبا للربملانيني املشاركة يف التصدي هلا،
ال سيما عندما يتعلق األمر بالوقاية.
إن اإلرهاب آفة تؤثر على العامل بأسره عمليا .وينبغي
عدم ربطه مطلقا بأي دين معني أو منطقة بعينها ،وأال تقبل
به جمتمعاتنا أبدا .وحرياتنا ودميقراطياتنا اليوم تتطلب منا
االضطالع هبذا العمل اهلام .وسنواصل القيام بذلك إىل جانب
األمم املتحدة كي نتمكن ،كمشرعني ،من بذل قصارى جهدنا
لضمان أن تصبح قوانيننا أدوات ملكافحة هذه التهديدات اليت
تتعرض هلا دميقراطياتنا وحرياتنا.
وألن الربملانيني مشرعون وصناع رأي ،فإهنم يقومون بأدوار
قيادية حيوية يف بلداهنم .وتتمثل مهمتنا ،بوصفنا املنظمة العاملية
للربملانات الوطنية ،يف املساعدة على إجياد أرضية مشرتكة بني
الربملانيني لكي يتسىن بلورة أصوات الربملانيني من اجلنسني وعلى
اختالف أحزاهبم يف صورة منظور برملاين قوي يتعلق بالشؤون
العاملية .وتتمثل مهمتنا األهم يف أن نضمن ،بوصفنا ممثلني
للشعوب ،عملنا من أحل إجياد حلول جلميع الناس يف كل
مكان من أجل استدامة كوكب األرض ذاته.
من خالل الربملانات ،يعزز االحتاد الربملاين الدويل األفكار
والتغيريات اإلجيابية يف عمليات األمم املتحدة واتفاقياهتا
ومعاهداهتا .كما يعمل مبثابة مصدر قيم للغاية بالنسبة لألمم
املتحدة ،وحتديدا ألن عملنا يركز على تنفيذ هذه االتفاقات.
فعلى سبيل املثال ،يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام
 ،2030يعمل االحتاد الربملاين الدويل ودوله األعضاء الـ 178
لكفالة حتقيق أن تصبح أهداف التنمية املستدامة الـ  .17ونشعر
بالفخر عندما يتعلق األمر باهلدف  ،١٦ألننا نعمل على تضافر
اجلهود املبذولة لصاحل الشمولية والتمثيل واملؤسسات الشفافة
للحكومات .وهذا يعين أنه ينبغي للربملانيني االضطالع بدور
إجيايب رئيسي يف حتقيق التغريات املتوخاة يف إطار خطة عام
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 .2030ونقوم بذلك من خالل جلسات االستماع الربملانية
هنا يف األمم املتحدة ويف حلقات العمل املختلفة اليت نعقدها
يف البلدان واملناطق يف مجيع أحناء العامل ،حيث نركز مباشرة على
التنفيذ بغية كفالة أن تصبح خطة األمم املتحدة للتنمية حقيقة
واقعة يف مجيع جمتمعاتنا.
وعلى غرار األمم املتحدة ،سيواصل االحتاد الربملاين الدويل
العمل على كفالة أال يتخلف أحد عن الركب .ومن بني أمور
أخرى ،فإن عملنا يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى وفيما
يتعلق باالستعراضات الوطنية الطوعية يكتسي أمهية كبرية.
ويعقد االحتاد الربملاين الدويل اجتماعا جانبيا يهدف إىل
اجتذاب العديد من الربملانيني حىت يتسىن هلم التعرف على حنو
أفضل على األمم املتحدة والعمل بشكل أوثق معها .ولدينا
أيضا جلنة دائمة لالحتاد الربملاين الدويل معنية بشؤون األمم
املتحدة ونعقد حلقات دراسية إقليمية هبدف ضمان أن يقرتن
احلكم الدميقراطي دائما بالتنمية املستدامة وإدماجه يف مجيع
مداوالتنا وقراراتنا وإجراءاتنا .ونعمل أيضا مع خمتلف وكاالت
األمم املتحدة جلعل هذه األهداف حقيقة واقعة.
وقبل عامني ،يف الصيغة السابقة لقرارنا الذي يتخذ كل
سنتني (القرار  ،)298/70التزم االحتاد الربملاين الدويل بالعمل
مع األمم املتحدة بشأن خطة اهلجرة والعمل اإلنساين من أجل
الالجئني .واليوم أصبح ذلك واقعا .مل نكرس جلسة استماعنا
السنوية فحسب ،بل حلقاتنا الدراسية وحلقات العمل واالتفاقات
ومجعية االحتاد الربملاين الدويل األخرية يف جنيف لكفالة جتسيد
أصوات مجيع الربملانيني من مجيع البلدان ،والشعوب اليت ميثلوهنا
يف أعمال االحتاد الربملاين الدويل بشأن االتفاقني العامليني بشأن
اهلجرة والالجئني .ونعتقد أن هذه املناقشة ينبغي أال تركز على
األحكام املسبقة ،بل على املسائل احملددة ،وأن االتفاقات
جيب أن تستند إىل حقوق اإلنسان ،ال إىل اخلطاب السياسي
القائم على كره األجانب .وحنن نعتقد أن عمل الربملانيني حيوي
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لكفالة االستماع إىل األصوات اليت تدعو إىل اهلجرة املنظمة
واآلمنة وإىل التوصل إىل اتفاقية ملصلحة الالجئني الذين عانوا
بالفعل مبا فيه الكفاية وتنفيذها على النحو الواجب يف بلداننا.
وذلك العمل ،الذي بدأ قبل عامني ،أصبح اآلن حقيقة واقعة
وحقق بعض النتائج .لقد اختذ االحتاد الربملاين الدويل قرارات
هامة يف هذا الصدد يف العام ونصف العام املاضيني .وحنن
ملتزمون بثبات بتحويل خطاب الكراهية والتمييز إىل خطاب
من الكرم واحملبة يوحد هذا الكوكب بأسره.
ويضطلع االحتاد الربملاين الدويل مبهمة هامة للغاية يف جمال
متكني املرأة ،وال سيما مكافحة العنف ضد املرأة .ويف حني
أننا ندرك أن هناك الكثري الذي ينبغي القيام به ،نود أوال أن
نرحب باجلهود اليت يبذهلا األمني العام ،الذي ضرب أروع مثل
يف إثبات أن اإلدماج ممكن ،وأنه ميكن أن حيقق نتائج فورية.
وعملنا مع جلنة وضع املرأة ويف مكافحة ما تتعرض له العديد
من النساء يف احلياة السياسية من متييز وحترش يف بلداهنن يتسم
بأمهية متزايدة .ونعلم أن هناك الكثري مما ينبغي القيام به ،حىت
فيما يتعلق بتغيري العديد من قواعدنا الربملانية .إذ مل تزد نسبة
مشاركة املرأة يف الربملانات يف العام املاضي سوى بنسبة 0.1
يف املائة .وهبذا املعدل ،سيستغرق األمر أكثر من  250عاما
للوصول إىل املساواة بني اجلنسني .إن بناتنا وحفيداتنا وبناهتن
ال يسعهن حتمل ذلك .واليوم أكثر من أي وقت مضى،
جيب علينا العمل من أجل املرأة ،ال ملن يعملن بالفعل يف
السياسة وهلن رأي ويتمتعن باحلق يف التصويت ،بل جلميع
النساء والفتيات الالئي يرغنب يف حتقيق أحالمهن ،مثلنا ،وتغيري
جمتمعاهتن وكوكب األرض.
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ومنتدى الشباب ،للتأكد من أن أصوات الشباب مسموعة حقا
يف هذه املنتديات .أمامنا طريق طويل ،ولكنين كربملانية ناشئة
ورئيسة لالحتاد الربملاين الدويل ،أجد لزاما علي أن أعمل على
تنفيذ جدول األعمال هذا .إنين مثال حي على كيفية إدماج
الربملانيني الشبان يف منظمتنا .نعم ،ما زلت برملانية يافعة ،وأشعر
بااللتزام بالعمل على تعزيز مشاركة الشباب يف صنع القرار،
وال سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول إىل الربملانات .يشكل
من هم دون سن الـ  30أكثر من  50يف املائة من سكان
العامل اليوم ،لكنهم ال يشكلون سوى  1.9يف املائة من أعضاء
الربملانات؛ ولدى ثالثة من أربعة بلدان قوانني حتظر على من هم
دون سن  30عاما الرتشح للمناصب السياسية.
وأود أن أشدد وأنوه خبطوة بالغة األمهية اختذت يف مشروع
القرار هذا ،وهي أننا توصلنا إىل توافق آراء تارخيي ل إعالن يوم
 30حزيران/يونيه اليوم الدويل للعمل الربملاين .وحيدونا األمل
يف أن يتيح ذلك االعرتاف جبهود وتفاين وإجنازات أكثر من
 46 000من الربملانيني الرجال والنساء يف مجيع أحناء العامل
الذين يعملون بال كلل كل يوم لتمثيل جمتمعاهتم احمللية وإحداث
تغيري وإجياد حلول للمشاكل اليت نواجهها .إن أصوات وأيدي
وقلوب أولئك الـ  46 000شخص متحدة من خالل االحتاد
الربملاين الدويل ،يعملون من أجل ترك عامل أفضل وأكثر مشوال
يسوده السالم والعدل لألجيال املقبلة.

ويقرتن عمل الربملاين بالعديد من التحديات .يف الواقع،
العمل الشاق ال ينتهي .يضطلع العديد من زمالئنا بعملهم
من خالل وسائل حمدودة جدا ،وبالتايل من املهم االعرتاف
هبذا العمل .ويتعرض آخرون للنقد أو التدخل أو التهميش يف
وجيب أن تصبح الربملانات يف مجيع أحناء العامل أكثر مشوال بلداهنم أو برملاناهتم أو أحزاهبم .بينما يتعرض آخرون لالضطهاد
ومتثيال .وجيب أن تناقش حقا شواغل جمتمعاتنا .ويف هذا الصدد ،أو اإلسكات بصورة غري قانونية.
فإن ملنتدى الربملانيني الشباب التابع لالحتاد الربملاين الدويل مهمة
ومن نافلة القول ،إن اليوم الدويل للعمل الربملاين املقرتح يف
هامة يضطلع هبا ،من خالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي مشروع القرار سيقر أيضا باجلهود اهلائلة للربملانيات الالئي كثريا
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ما يضطررن لبذل جهد مضاعف لكي حيصلن على أقل قدر
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم األخري يف
من التقدير.
املناقشة بشأن البند  126من جدول األعمال.
أود أيضا أن أستفيد من هذا احملفل اهلام ألنين أعتقد
تبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار املعنون
أن اجلمعية العامة هي حيز يلهمنا وحيفزنا وبال شك يدفعنا “التفاعل بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين
ألن نصبح ملتزمني .هذا حمفل تنخرط فيه مجيع بلدان العامل الدويل”.
يف احلوار .فيه جتد مكانا للتفكري واختاذ القرارات والسعي إىل
وأعطي الكلمة ملمثل األمانة العامة.
السالم .ولكنه ينبغي أن يكون أيضا حمفال مثاليا بالنسبة لالحتاد
السيد ناكانو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
الربملاين الدويل ،حيث ميكننا العمل دون إقصاء وكفالة مشاركة
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع القرار،
اجلميع ،وحيث متثل الوفود التعددية ،وحيث يتساوى صوت
باإلضافة إىل الوفود املدرجة أمساؤها يف الوثيقةA/72/L.54 ،
املرأة والرجل قوةً .وسنواصل العمل والتماس الدعم من األمم
أصبحت البلدان التالية أيضا من مقدمي مشروع القرار:
املتحدة لكي نتمكن من ضمان متثيل مجيع األحداث اليت
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أسرتاليا ،النمسا ،بنغالديش،
نعقدها جلميع الدول األعضاء يف االحتاد الربملاين الدويل .ونود
بيالروس ،بلجيكا ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،الربازيل،
أن نواصل العمل هنا ،والعمل مع األمم املتحدة لضمان أن
بوركينا فاسو ،الكامريون ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،شيلي،
يغدو كل اتفاق يتم التوصل إليه هنا حقيق ًة واقع ًة.
الصني ،كوستاريكا ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
قبل بضع سنوات ،وخالل إحدى جلسات اجلمعية الدامنرك ،جيبويت ،مصر ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا،
العامة ،قلنا إن علينا حتويل أقوالنا إىل أفعال .وهلذا حنن هنا .إننا
فرنسا ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غواتيماال ،أيرلندا ،إسرائيل،
جنتمع هنا ألننا نعتقد أنه ميكننا حتويل جمتمعاتنا من خالل اختاذ
اليابان ،كازاخستان ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليختنشتاين،
إجراءات على الصعيد العاملي .ويشرفين أن تتاح يل هذه الفرصة
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مايل ،مالطة ،منغوليا ،اجلبل األسود،
للعمل مع زمالئي الربملانيني ،الذين أعرب هلم عن االمتنان
املغرب ،ناميبيا ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،بنما ،باراغواي،،
لسفرهم مسافات طويلة كي حيضروا هنا اليوم .وأعتقد أن
منظمتينا ستواصالن العمل معا إلحداث تغيري ملموس وحقيقي بريو ،بولندا ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،سان
يف حياة الناس يف مجيع أحناء املعمورة .يتمثل هدفنا يف حتويل مارينو ،السنغال ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،إسبانيا ،السودان
الواقع ،ووضع حد للبؤس الذي ميكن منعه ،وتكريس كل وقتنا السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً،
وجهدنا الربملانيني للتأكد من أن بلداننا وجمتمعاتنا وكوكبنا متفق ٌة ترينيداد وتوباغو ،أوروغواي ،فييت نام ،زمبابوي.
A/72/L.54

بشأن أهداف جدول أعمال األمم املتحدة ،حىت يتسىن لنا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن اجلمعية
احلفاظ على الدميقراطية واحرتام إعالء حقوق اإلنسان وأصوات العامة تقرر اعتماد مشروع القرار A/72/L.54؟
الربملانيني الذين ميثلون الشعوب اليت مكنتنا من احلضور هنا.
اعتمد مشروع القرار ( A/72/L.54القرار .)٢٧٨/٧٢
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على مشروع قرار اليوم ،الذي
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أعطي الكلمة
سيواصل مساعدة من يعملون مع االحتاد الربملاين الدويل
للمتكلمني شرحا للموقف ،أود أن أذكر الوفود بأن بيانات
وبرملانيينا.
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شرح املوقف تقتصر على  10دقائق وينبغي أن تديل هبا الوفود الناجم عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ،واحرتام
السالمة اإلقليمية لدوله األعضاء وسيادهتا.
من مقاعدها.
السيد فترينكو (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :اعتربت
أوكرانيا دوما االحتاد الربملاين الدويل أقدم مؤسسة برملانية دولية
ذات مرجعية متميزة ،تعمل ،وفقا لنظامها األساسي ،من أجل
السالم والتعاون بني الشعوب ،وتتشاطر أهداف األمم املتحدة،
وتؤيد اجلهود اليت تبذهلا ،وتعمل بالتعاون الوثيق معها.

كما يشكك يف التزام االحتاد الربملاين الدويل بالعمل مبا
يتماشى مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة .لذا مل يعد
أمام وفد أوكرانيا لألسف خيار سوى أن ينأى بنفسه عن توافق
اآلراء بشأن قرار اجلمعية العامة  ٢٧٨/٧٢بشأن التفاعل بني
األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم الوحيد
إن أوكرانيا بل ٌد يضطلع برملانه بدور رئيسي ،ويدرك متاما
مسؤوليته ليس فيما يتعلق بالسالم واألمن يف بلده فحسب ،تعلي ً
ال للموقف.
ولكن أيضا عندما يتعلق األمر بالسالم واألمن الدوليني
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها
واإلقليميني .ومنذ االنضمام إىل االحتاد الربملاين الدويل ،ظلت يف البند  126من جدول األعمال؟
أوكرانيا دائما تتصرف على أساس احرتام القانون الدويل والتنفيذ
تقرر ذلك.
الصارم من جانب مجيع الدول األعضاء يف االحتاد الربملاين
رفعت اجللسة الساعة .11/10
الدويل اللتزاماهتا وواجباهتا القانونية.
ويف دورة االحتاد الربملاين الدويل املعقودة جبنيف يف تشرين
األول/أكتوبر  ،٢٠١٦اختذ جملس إدارة االحتاد قرارا بقبول
دعوة برملان االحتاد الروسي الستضافة الدورة الـ  ١٣٧جلمعية
االحتاد الربملاين الدويل يف سانت بطرسربغ يف تشرين األول/
أكتوبر  .٢٠١٧وقد اختذ ذلك القرار يف ظل العدوان العسكري
الوحشي الذي يرتكبه االحتاد الروسي ضد جريانه ،األمر الذي
أدى يف حالتنا إىل االحتالل املؤقت لـ ـ  ٧يف املائة من األراضي
األوكرانية .وترتكب روسيا اآلن أعمال العدوان اليت تتصف
جبميع مسات جرائم احلرب يف دونباس األوكرانية ويف سورية ،بل
ويف اململكة املتحدة مؤخرا .وهلذا السبب فإن القرار بشأن مكان
انعقاد مجعية االحتاد الربملاين الدويل قوض بشدة مصداقية االحتاد
الربملاين الدويل بوصفه منظمة قائمة على مبادئ وقيم مثل سيادة
القانون وحقوق اإلنسان والدميقراطية ،عدم استخدام القوة أو
التهديد باستعماهلا  -مبا يتعارض مع القانون الدويل وميثاق
األمم املتحدة  -وعدم االعرتاف باالستيالء على األراضي
1815562
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