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  ،النواب مجلس رئيس املالكي الحبيب السيد كلمت

 "البرملانيت ظمتألان جطوير  ول  العاملي املنتدى" خالل

 ”إفريقيا – روسيا“ البرملاني املؤجمر و
 

 2019 يوليوو  3 – يونيو 30 ،موسكو

 

 والجمعيت الدولت دوما مجلس رئيس Vyacheslav Volodine السيد العزيز والزميل املعالي صا ب

 ،روسيا بفدراليت الفدراليت

 الوطنيت البرملاناث وأعضاء رؤساء ألاعزاء الزمالء

 والسادة السيداث

ل بالؼكس وجهتأ أن الجداًة في ٌظعدني  وئلى زوطُا، فدزالُة في الدوما مجلع ئلى الجٍص

  الهام، الدولي املنحدي ىرا في للمؼازكة دعىثنا على الجلد، ىرا طلطات
ُأ
 وأ

ْث
 وعلى ثنظُمه حظن على ينِن ذ

  ْث نَك  الري الاطحقجال وحظن اللُافة مِن زَك  َك 
َك
ق الـدًق الجلد ىرا في به ي    الري العٍس

َك
 أ

ْث
 تَك  يزَك ذ

َك
ي ة اٍز  الحؼٍس

 ويُأ  ه،مِن وويَك  وحلازثه بثقافحه
ْث
  لُىما ينِن  

َك
  الللازر

َك
 على ىهُأ ضْث ويُأ  والحكنىلىجي، العلمي هباطهامِن   نظااُة

  ىاوجعلِن  الدولُة العالقات ثىاشنِن  في حاطهٍو  انىٍو 
َك
 .الاقطااِن  محعددر

ص، والصمُل السةِع الظُد الاخحُاز، حظنحهأ لقد س" مىكىع بجعل العٍص  ألااظمة ثطٍى

قُا – زوطُا" البرملاني املإثمس بأػغال ذلك وزتطحه الثاني، الدولي املنحدي ىرا منىز  "البرملااُة  ".ئفٍس

 العالقات فقط لِع ،ثسىن ئػكالُاتو وقلاًا مىاكُع طنناقؽ املنىزٍن ىرًن قلب وفي

 بل اللكه، وأاظمة وألامن، والظله الاطحقساز ثسىنو العالمي، النظام مـير ثندد لكنهاو الدولُة،

ة ومظحقجل  .الحؼٍس

 التي الحندًات أو والاطحقساز، الظله ئزطاء في البرملااُين ودوز  الدولي ألامنا ألامس جعلق فظىاء

عات جظاةل  أو املجالُة، أو جحماعُةالا والفىازر  الفقس منازتة أو السقمي، العهد في الىطنُة الخؼَس

ة بالنظجة حاطمة زىااات أمام فاانا ،املناخُة تلالخحالال الخطيرر الانعكاطات  فان وتالحأكُد .للحؼٍس

  باعحجازىا البرملااات
ًا
 الظُاطُة للحنظُمات الطجُعي الامحداد وتـفتها الؼعجُة لإلزادر ثجظُدا

بو السىااات هىر زتح أجل من املعسكة طلُعة في ثىجد والنقابُة،
ْث
ل
َك
ِن قَك لِن  الظلجُة املعادالت ق

 افع  ِّخ

 .املإطظات في جدًد
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 عدر البرملااُة ألااظمة ثىاجه الغاًات، ىرو لحنقُق أعجاء من عليها ًقع ما مع وتاملىاشار

  لِع ثندًات،
َك
 و أدوازىا، باطخنفاذ الادعاء -2و واملإطظات، البرملاني العمل مناىلة اصعات -1 : ىالَّل رَك أ

 في املؼازكة كعف -5و ،البرملااات ةؼأن شاةفةوال الكاذبة ألاخجاز نؼس -4و النخب، في الخؼكُك -3

 والقلاًا وطنُةال املؼكالت بين والحداخل الخلط -7و الااطىاةُة، اللسكات بسوش -6و الااحخابات،

ة واملالُة ًةوالاقحـاد النزعات غُانط -8و ،الدولُة ع على والحقنٍى  وجىىس والثقافُة الظُاطُة املؼاَز

 .الؼاملة الاطتراثُجُة السؤٍة على ألافكاز،

 ىاعاغَك  أن للعاله ٌظجق له وئقلُمُة دولُة اطتراثُجُة، أوكاع من الحندًات ىرو وثحغري

ن القسن  في العاملُحين اللستين خالل ئال  اللدود الُىم ثحجاوش  الدولي  زىاا فأجندات .العؼٍس

  أكحى ئذ ،ًةالقطس
ًا
  النزاعات أؿجند فُما أعمى، وثعنفٍو  خطيرر بأدواتٍو  دولُا ثندًا

ًا
 لللدود عابسر

 
ًا
  ومدمسر

ًا
 لللدود عابسرٍو  اتٍو وهجس واصو ٍو  لجىءٍو  مىجاتِن  في اُأ وثخظب مط ى وقد أي من أككرَك  ومصمنة

ِن دَك مُأ  مناخُة تاخحالال في ألازق حسازر دزجة ازثفاعُأ  ًخظحبُأ  فُما كجيرر، ئنظااُة س يآم وفي والقازات،
 رزَك مِّخ

 .واللُار للطجُعة

ة طىي  اللكه، أاظمةِن  ئلى ًسجعُأ  ما في ،بدًلَك  ال الحندًات، ىرو مىاجهة في  ألااظمة ثقٍى

ص أجل من والعمل ،الحمثُلُة واملإطظات ،البرملااُة  الدًمقساطُة املإطظات وفي البرملااات في الثقة جعٍص

 ومع املجحمعات قلاًا مع محفاعلة ثكىن  أن للبرملااات ًنجػي ذلك، ثنقُق أجل ومن .والدطحىزٍة

 الري ،القسا بسملان ًجظدو أن كنًه ما وىى واملىاطنين، املىاطنات انؼغاالت مع رواومحجا الظُاقات،

 .الهؼة والفئات والنظاء الؼجاا ئلى وخاؿة الناض، ئلى ؿػيَك يُأ  أن غيـابي

 على العمىمُة الظُاطات ثقُُه ومهام السقابُة مهامها خالل من ،حسؾَك ت أن البرملااات وعلى

  أن
  ىاأعمالُأ  ثكىنَك

ًا
 وازر الف من والحخفُفِن  ،و اـااِن  لحنظينِن ا باثجاوِن  املجحمع حُار على لألرس منحجة

ة  على ثنسؾ أن وعليها عليها، ثـادر التي القىااين ثنفُر بـسامةِن  ثساقبَك  أن وعليها .واملجالُة الفئٍى

 .باملناطجة املظإولُة زتط مجدئ الِن ئعه

 اللسؾ مع) أعمالها في واملىاطنين املىاطنات  زِن غْث تُأ  نأ للبرملااات ًنجػي يأخس جهةٍو  ومن

 وخاؿة (الاقتراع ػسعُة من جظحمدىا التي الحمثُلُة وػسعُتها لظلطتها الحام الاحترام على اللسوزي 

 الؼفاا الحىاؿل على اللسؾ مع باملىاشار وذلك واملىاطنة، الخؼازكُة الدًمقساطُة آلُات خالل من

 .الاافحا  وعلى العام، السأي مع

قُا زوطُا فدزالُة بين البرملاني الحعاون  ٌؼكل الظُار، ىرا في  لدعه أطاطُة وطُلة وئفٍس

ص   ئليها أػساا التي القلاًا لِن مَك  ْث مُأ  حىل  الدولي البرملاني الحعاون  وجعٍص
ًا
 .طابقا

حعين كُأ  جمُعا ًناعل ٍو
ُّل
ل مَك

َك
ص بهدا واعحمادو الاخحُاز ىرا ث ة الدًمىقساطُة القُه جعٍص  وثقٍى

ة  ؿالحات وثنفُر الظُاطُة املؼازكة س اللسوٍز  اللىاز في خاؿة مهمحنا، وثحمثل .املإطظاجي للحطٍى

قي البرملاني عُة الظُاطُة الجِئة ثىفير ثحىخى بمجادزات القُام في السوس ي،  فٍس  والقااىاُة والخؼَس
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ة الحنمُة ًنقق بما الاقحـادًة الحنافظُة وثنفيز ثنقلها، وثِظير الاطخثمازات بخشجُع الكفُلة  الحؼٍس

ِظس الاجحماعُة والعدالة ىفس والاجحماعي الاقحـادي  دما  ٍو  .الكسامة ٍو

حعين  حىل  جماعي التزام أجل من رقحه وكمان العام السأي جعجئة أخسي، جهة من علُنا ٍو

ر مجحمعاثنا وجعل قىر، أككر دًمىقساطُة ممازطة في الطجُعُة وحقىقنا املؼتركة مـاللنا
َك
 ئدماجا أكك

 .الفسؾ في املظاوار أطاض على وثلامنا

 .حاطمة ،أخسي  جهة من والحقدم والحنمُة ،جهة من البرملاني النظام بين العالقة وجعحبر

 املجمىعة ثنُُه الري البرملاني للنظام العالمي الُىم ثخلُد غدار قـىي  أىمُة العالقة ىرو وثكخس ي

 أرس لحقُُه مناطجة ،البرملااُىن  انن ئلُنا، بالنظجة ٌعحبر والري طنة، كل من ًىاُى 30 ًىم الدولُة

ه مجحمعاثنا على البرملاني العمل  ألاداء ثنظين أجل من جدًدر آفار واطخؼساا املكخظجات وثقٍى

 .البرملاني

 

ظل س عملها آلُات ثجدًد على البرملااات ثنفيز ىى لهداا ٍو  بهدا املإطظاجي أدائها وثطٍى

ع مجاالت في أحظن ئاحا  ثِظير  الحقدم في اللكىمات، مع واملظاىمة، اللكىمي العمل ومساقجة الخؼَس

 .الناجعة الظُاطات وكرا القىااين وثنفُر واعحماد الدًمقساطي

ة هي ألاطاطُة غاًخنا وثجقى حعين .لجلداانا الظُاطُة اللُار في البرملااات طلطات ثقٍى  علُنا ٍو

ص وثطلعاتها الؼعىا مـالح عن الدفاع كبرملااُين ص الدًمقساطُة الثقافة وثسطُي الحلامن وجعٍص  وجعٍص

 . نظان حقىر  وؿُااة القااىن  دولة

س العقالني البرملاني النظام أىداا  من ولعل  الحمثُلُة لىع املجني الظُاس ي النظام ثطٍى

ا ػسطا باعحجازو املإطظاجي الاطحقساز على واللفا  الظلطات، بين اللسوزي  الحىاشن  وكمان  كسوٍز

 .الدًمقساطي التراكه لحنقُق

ة والىطاةل املناهج عن الجنث في جتهدن أن علُنا ًحعين  طاز، ىرا في  من للسفع اللسوٍز

قُة  الجلدان في البرملااُة واللكامة ألاداء مظحىي   في فالدًمقساطُة الحنمُة؛ ثندًات زفع بهدا فٍس

قُا  .معاغ واقع آلخس، ًىم من وهي الحنقق، بـدد ئنها ،ألاحالم باا من جعد له ئفٍس

 ذات الجلدان في ممازطة هي كما الدًمقساطُة بنهاًة القاةلة ألاطسوحة مع  احفق ال كنا وئذا

 ما أقص ى اطحخالؾ أجل من االُأ ابِن ضَك تُأ  الحمثُلي النظام أشمة بأن مقحنعىن  فاانا املإطظاجي، النضج

 أزوتا ػسر ) الغسثي الفلاء وخاز  ،الجنىا في الدًمىقساطُة أن وئرجات زاَك والعِن  الدزوض من ًمكن

قُا في وخاؿة ،(آطُا ووطط   وثلعَك  جدًدر آفارَك  ثفحح أن ًمكن الـاعدر، القازر ىرو ،ئفٍس
ُأ
 طعَك أ

ِن  َك تُأ  التي ؤطظاثُةاله الحمثُلُة من جدًدرٍو  أػكالٍو 
 بناء لكل ألاطاض اللجسَك  ىاباعحجازِن  البرملااات ىادُأ ضِّخ

  دًمىقساطي
ًا
 وئلى الفىض ى ئلى ئال ًإدي، ولن ًإدي، ال املإطظاجي الفسا  ئن ئذ الاطحقساز، وزكيزر

 .املجهىل 
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 والزمالء الزميالث

 ، والسادة السيداث

 للمملكة اطتراثُجُا اخحُازا الدوام على والحلامن الظله أجل من الحعاون  ػكل لقد

حجظد الُىم ًحعمق الري الاخحُاز وىى املغستُة، قُة الظُاطة في  وجلي واضح انى على ٍو   فٍس

سعاىا ًقىدىا التي للمغسا ع خالل من ضالظاد منمد امللك جاللة املُدان  في ٍو  اطتراثُجُة مؼاَز

ة والحكحالت الجلدان مع ألاطساا ومحعدد ااتيالث للحعاون  قُا في الجهٍى ع خالل ومن ئفٍس  الحلامن مؼاَز

قُة الجلدان مع جعله ئنظااُا ةعدا جنىا-جنىا للحعاون  ٌعطي بما  فٍس  املجرولة للجهىد دعامة ٍو

قُا لحنمُة  من أككر فقط 2000 طنة منر وقع املغسا ان ىرا كل في دلُلنا .ئليها باالاحماء افخس التي ئفٍس

قُة الجلدان مع  جعاون  وتسوثىكىل  واثفاقُة معاىدر ألف      .الؼقُقة  فٍس

 

 والزمالء الزميالث   

 ، والسادة السيداث

قُة العالقات بأن مقحنعىن  ئانا  للحعاون  وأوطع أكبر وفسؾ ئمكااُات ثىفس السوطُة –  فٍس

ات كافة على نجػي .املظحٍى  مأطظحه ًفسق ما وىى الؼامل، لحعاوانا دعامة ٌؼكل أن البرملاني للىازاا ٍو

قُا .وااحظامه  عوالىا ،ودًمقساطُا اقحـادًا الـاعدر فافٍس
ُأ
ة، بامكااُاتها در  قازر وتاعحجازىا الحؼٍس

 الدولي ووشنها الاطتراثُجي باقحدازىا وزوطُا النزاعات، من الحخلف بـدد هي والتي ملظحقجل،ا

ة، ومىازدىا وئمكااُاتها  ثـنعا أن بامكانهما والدولُة،  قلُمُة وثمىقعاتها الظُاطُة ومىاقفها الحؼٍس

 
ًا
  امىذجا

ًا
 .للحعاون  جدًدا

  وال بدًال ًكىن  لن ذلك فان وتالحأكُد،
ًا
قُا لعالقات منافظا  آخس وجه ولكنه ًدًةالحقل افٍس

 ثىخُا وذلك و طتراثُجُة الاقحـادًة والحكحالت القىي  مخحلف مع قازثنا ثنسجها التي للؼساكات

ص املؼتر  والسخاء الحقدم لحنقُق  .الدولُة العالقات في والحىاشن  والظله، العالمي لالطحقساز وجعٍص

قُة السوطُة والقمة ىرا، منحدااا أن في ػك من وما ف في  فٍس  – أكحىتس) القادم الخٍس

ق ىرا على حاطه دعه أدوات ٌؼكالن (ةظىجش ي  .الطٍس

 ،مناخُة دبلىماطُة : ألاةعاد محعددر بسملااُة دبلىماطُة اسسخ أن ًنجػي وكبرملااُين

 لِن  ال ،والحعاون  الظله أجل من رةرال دبلىماطُةو والللازي  رقافيال لللىاز دبلىماطُةو
 على قَك هَك نْث تَك

ِن غَك لدُأ  ولكن املؼتر  االِن مَك عَك  منىزَك  الدوام على ػكلد التي املىاكُع أاقاق
 الدبلىماطُة في زوافد لَك  ِّخ

  أطلىتا جعحبر التي البرملااُة
ًا
 اقتراحُة وقىر ،وألاشمات النزاعات من الىقاًة ًحىخى ومظحقال محنسزا

 .املؼتر  والسخاء والحقدم  ًجابُة القُه لخدمة

                                                            
ًا
 .ئؿغاةكه على ػكسا


