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 األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي تقرير

 للمجلس الحاكم  191والدورة  127حول اجتماعات الجمعية 

 لالتحاد البرلماني الدولي

 (26/10/2012-21كندا  –)كيبيك 

 

 

 

 :مقدمة

  

الكندية  اجتماعات الجمعية  في مدينة كيبيك انعقدت  26/10/2012-21 في الفترة من 

( لالتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الدورة Assemblyالسابعة والعشرين بعد المائة)

( في االتحاد. Governing Councilالحادية والتسعين بعد المائة للمجلس الحاكم )

حضر كما في هذه االجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات األعضاء في االتحاد.  تشاركو

االجتماعات بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو العديد من منظمات األمم المتحدة، والمنظمات 

الدولية األخرى المختصة كالصليب األحمر الدولي والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية 

ماني اإلفريقي، واالتحاد البرل و البرلمان العربياإلقليمية، ومن بينها االتحاد البرلماني العربي،

 وغيرها. …واتحاد برلمانات أمريكيا الالتينية، والبرلمان األوروبي، 

 

فيما يلي عرضاً وافياً ألبرز وقائع اجتماعات كيبيك، ويسر األمانة العامة لالتحاد أن تقدم 

ونشاط الوفود العربية المشاركة، وكذلك ألهم النتائج التي أسفرت عنها تلك االجتماعات 

  . واألنشطة

*        *       * 
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 جلسة االفتتاح: -أوالً 
 

مؤتمرات بحضور الحاكم العام لكندا، للفي مركز كيبيك الدولي  127عقدت جلسة افتتاح الجمعية 
الذي القى كلمة رحب فيها بممثلي شعوب  ،السيد ديفيد حونستونممثل ملكة دول الكومنولث البريطاني، 

العالم في كندا، منوهاً بأن للبرلمان في العالم دور كبير باعتباره أسمى تعبير عن الديمقراطية. واليوم نشهد 
 اجتماعاً لبرلمان البرلمانات الذي هو مثال للحوار والتعاون البناء. 

 
اً الى أنها دفعت ثمناً غالياً في سبيل ذلك. كما ثم استعرض تاريخ كندا للوصول الى الديمقراطية، مشير

والدة ديمقراطيات جديدة في كثير من البلدان وتدفع الشعوب أثمانها. كما  أشار الى أن العالم يشهد اليوم
تحل فيه القضايا وتَُسّوى الخالفات بالكلمات،  أشار في ختام كلمته الى ان البرلمان هو المكان المثالي الذي

 . ال بالقوة
 

قد ألقى كلمة في بداية حفل االفتتاح  ،، رئيس مجلس الشيوخ الكندينويل كينسيالوكان سعادة السيد 
أشار فيها، بعد الترحيب بالوفود، الى انها المرة الرابعة التي تستضيف فيها كندا اجتماعات االتحاد البرلماني 

 كندا الى االتحاد البرلماني الدولي.  النتساب 100الدولي. وأن االجتماع الحالي يجري في الذكرى الـ
 

نوه بان موضوع المناقشة العامة المتعلق بالمواطنة  127وفي إشارة الى بنود جدول أعمال الجمعية 
والتنوع الثقافي واللغوي هو من صميم التجربة الكندية. كما نوه بأهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في 

نات، ال سيما في الظروف العادية الراهنة وتوسع عملية الديمقراطية وتعدد الحوار والعالقات بين البرلما
ال سيما في التخفيف من حدة التوترات بين  ،وسائل االتصاالت التي تبرز أهمية العالقات البرلمانية

 مر الذي يعزز من التفاهم بين الدول. الحكومات وتعزيز المبادالت، األ
 

فرحب  باسم مجلس العموم الكندي، ،كريس تشارلتونكما تحدث في جلسة االفتتاح سعادة السيد 
، كما 127ة في أعمال الجمعية بأعضاء الوفود الذين قطعوا المسافات الطويلة للوصول إلى كندا للمشارك

تاريخ تأسيس كندا  واألواصر القوية التي تجمع سكانها المتنوعين، عبر األجيال والثقافة أشار إلى 
ثم تطرق إلى المواضيع التي ستطرح في االجتماعات وأهمها . الفرنكوفونية السائدة في كافة المجاالت

 .أجل الشبابص العمل من المواطنة والتنوع الثقافي وموضوع النوع االجتماعي وأهميته كما تحدث عن فر
 
أشار إلى أهمية عمل االتحاد في حماية المدنيين في الظروف الراهنة حيث ينتشر العنف وعدم  ذلكك

 االستقرار.
 

األمين العام المساعد ، تيفينتالم. العام لألمم المتحدة السيد األمين واستمع المشاركون إلى كلمة ممثل 
في هذه الظروف من عدم األمان وغياب العدالة والمساواة  أنه لالتصاالت والمعلومات، الذي أشار إلى

والتسامح يبرز دور البرلمانيين في تغيير سير األحداث من خالل اتخاذهم مواقف داخل البرلمان باتجاه 
ً بأنتعزيز القيم المشتركة والعمل من أجل التقدم القرارات التي يتخذها البرلمانيون تساهم في نقل  ، منوها

 لدولية إلى التشريعات الوطنية.األعراف ا
 

ال سيما في  ،أكد التشابه في األهداف والرؤى بين المنظمتين وأهمية التعاون من اجل تحقيقهاكما 
 مجاالت التنمية المستدامة والتربية و المساواة بين المرأة والرجل.
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نزاعات وتعزيز دور وعلى الصعيد السياسي شدد أنه على المنظمتين التعاون لتحقيق السالم ودرء ال
 السيما في الدول التي تعاني حالياً من النزاعات. ،الحوار

 
يهدد السالم  الذيالوضع في سوريا ودور األمم المتحدة حيال الوضع اإلنساني المتدهور، وأشار إلى 

ن يجب أن تتحد أصوات المجتمع الدولي لكي يتمك ويهدد باالنتشار الى دول الجوار، و واألمن الدوليين
السوريون من النهوض من خالل مرحلة انتقالية ليمسكوا بزمام أمورهم بأنفسهم. هذا واجب سياسي 

 ومسؤولية أخالقية وواجب إنساني.
 

، عبد الواحد الراضيواستمع أعضاء الجمعية إلى كلمة االتحاد البرلماني الدولي التي ألقاها األستاذ 
وأشار إلى أن  التنظيم.رئيس االتحاد الذي وجه الشكر لكندا حكومة وبرلماناً، على االستضافة وحسن 

ولهذا كان بين المواضيع  ،التجربة الكندية في االنسجام رغم التنوع الثقافي واإلثني، مثال جدير باالهتمام
ثم أبدى أسفه لعدم تمكن بعض المطروحة خالل االجتماعات  ما يتعلق بالمواطنة والتنوع الثقافي. 

المشاركين في المؤتمر من الحصول على تأشيرات دخول إلى كندا خالفاً لمواد االتفاقيات المبرمة.  وذّكر 
والذي ينص على أن االتحاد هو فضاء لكافة  ،بحزم بالمبدأ األساسي الذي يقود االتحاد البرلماني الدولي

اوروا.  ولو كنا نؤمن فعالً بالتنوع السياسي وقيمة الديبلوماسية الموفدين، دون استثناء، ليجتمعوا ويتح
البرلمانية لما وضعنا هذا المبدأ موضع التساؤل.  واعتبر أن ما حدث هو حادث مؤسف ومثير للغضب 

ً  123ال سابقة له في حياة  هذه المنظمة مند ووخطير  ويجب أن ال يتكرر، بأي حال من األحوال، في  ،عاما
 وإال فقد االتحاد روحه.المستقبل 
 

ً دينية  كما أشار إلى انه رغم الجهود المبذولة ظهرت مؤخراً، لألسف حركات جديدة ترسم خطوطا
وعرقية وثقافية وسياسية. وتطور مستوى اإلجرام الدولي لدرجة يقتل فيها المئات وربما اآلالف يومياً. إن 

 ت.اإلجرام يهدد بالوصول إلى قوة أكبر من قوة الحكوما
 

ً أن النزاع يشكل تهديداً باالنتشار في المنطقة وفتح أبواب  وأشار إلى األحداث في سورية، موضحا
 6هناك أيضا النزاع في مالي الذي بدأ من  ،العنف في الشرق األوسط.  إن النزاع في سوريا ليس منعزالً 

 ماليين.أشهر وهو ليس سوى الحلقة األحدث في سلسلة من األزمات التي تؤثر على ال
  

إن الشعب ال يحمل السالح عبثاً، ألن ما يريده الشعب هو نظام يجمع المواطنين كلهم ويعطي كالً 
ولهذا  ،منهم حرية المشاركة في الحوار السياسي لرسم مستقبلهم. كان هذا هو الحال في تونس ومصر وليبيا

 لسالم واالزدهار  في أي دولة.أهمية الحوار واحترام اآلراء السياسية من اجل ايجب أن نؤكد على 
 
 

 : أماكن االجتماعات –ثانياً 
 
 

لالتحاد البرلماني الدولي، وكذلك أعمال المجلس  127جميع االجتماعات الخاصة بالجمعية الـ  تجر
 Qubec City“مركز مدينة كيبيك للمؤتمرات" الحاكم لالتحاد واالجتماعات األخرى الملحقة بهما في "

Convention Center” . 
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 :جدول أعمال الجمعية السابعة والعشرين بعد المائة  –ثالثاً 
  

 البنود اآلتية: 127تضمن جدول أعمال الجمعية 
 

 . 127انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية  (1

 دراسة الطلبات المحتملة إلدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية  (2

 مناقشة عامة حول موضوع : (3

 " تحديات المواطنة والهوية والتنوعين اللغوي والثقافي
 في عالم تسوده العولمة." 

 
 (:27/3/2013-22في كويتو ) 128مناقشات حول المواضيع المختارة للمناقشة في الجمعية   (4

 تعزيز المسؤولية لحماية: دور البرلمان في حماية حياة المواطنين .أ

 كرة للتنمية المستدامة التجارة العادلة وآليات التمويل المبت .ب

 )اللجنة الدائمة الثانية حول التنمية المستدامة والتمويل و التجارة (
 

 استخدام وسائل اإلعالم، بما فيها اإلعالم االجتماعي، لتعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية  .ج

 ) اللجنة الدائمة الثالثة حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان(
 

 تقارير حول:  (5

المناقشة العامة حول : تحديات المواطنة والهوية والتنوعين اللغوي والثقافة في عالم تسوده  .أ

 العولمة. 

 الجلسة الخاصة بالشراكة الجنوسية في البرلمانات  .ب

 لجنة االتحاد البرلماني الدولي حول شؤون األمم المتحدة. .ج

 
 . 1من في جمهورية ماليوضع المؤسسات واأل (6

 

 :الطلبات الخاصة بإدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية  –رابعاً 
 

أربعة طلبات إلدراج بنود إضافية في جدول أعمالها، وذلك على النحو  127كان أمام الجمعية 
 ا الى سكرتارية االتحاد:التالي، حسب تواريخ وروده

 

                                            
 تهكان هذا هو عنوان البند الطارئ الذي أقرت الجمعية إدراجه في جدول أعمالها، وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقش 1

 .وتحضير مشروع قرار حوله
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 الطلب االول: 
 تقدم به مجلس الشعب في سورية وجاء تحت عنوان: 

" العنف الذي ترتكبه الجماعات اإلرهابية المسلحة ضد المسحيين واألقليات 
 األخرى في سورية ومحاوالت تهجريهم خارج سوريا"

 
 الطلب الثاني:

 تقدم به المجلس الوطني االتحادي في اإلمارات العربية، تحت عنوان:
بالرموز " دور البرلمانيين الدولي في حظر ازدراء األديان، أو المساس 

والمقدسات الدينية عبر اإلسهام في التوصل إلى اتفاق دولي لتجريم ذلك 
باعتباره متطلباً ضرورياً للسلم واألمن الدوليين، وتحقيق التعاون والتفاهم 

 العالمي"
 

 الطلب الثالث: 
 تقدم به برلمان جمهورية مالي، وجاء عنوانه: 

 " وضع المؤسسات واألمن في مالي "
 
 الطلب الرابع: 

 + وكان عنوانه:12تقدم الوفد البريطاني باالتفاق مع مجموعة 
 " " التأثيرات األمنية واإلنسانية لألزمة في سورية، وعلى البلدان المجاورة

 
تم عرض الطلبات األربعة. وتولى مقدمو  127وفي الجلسة العامة األولى التي عقدتها الجمعية 

 . 2األسباب التي حدت بهم الى تقديمها الطلبات عرض طلباتهم وتوضيح
 

ونظراً لعدم وجود اعتراض على أي من الطلبات بدأت عملية التصويت الختيار واحد منها يحصل 
 على أكثرية ثلثي األصوات ليكون هو البند الطارئ.

 
 وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: 

 
 صوتاً معارضاً  965مقابل الطلب، صوتاً مع  236وري: نال ــالطلب الس

 صوتاً معارضاً  409مقابل الطلب، صوتاً مع  737الطلب اإلماراتي: ونال 
 صوتاً معارضاً  283مقابل الطلب، صوتاً مع  751ي: ونال ـــــالطلب المال

 أصوات معارضة 504مقابل الطلب، صوتاً مع  636الطلب البريطاني: الذي حصل على 
 

كثرية الثلثين، وأصبح بذلك هو به البرلمان المالي لحصوله على أ الذي تقدموبذلك أعلن فوز الطلب 
يل البند الى لجنة خاصة لمناقشته وإعداد مشروع قرار أضيف الى جدول أعمال الجمعية، وأحالبند الذي 

 حوله يقدم الى الجلسة الختامية للجمعية. 
 

                                            
لم يتم تقديم الطلب السوري نظراَ لتغيب الوفد عن الحضور بسبب عدم حصول أعضائه على تأشيرة دخول إلى كندا في  2

 الوقت المناسب.
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 :جلسات المناقشة العامة  –خامساً 

 
ً لما درجت  عليه الجمعيات السابقة في االتحاد خالل اجتماع الخريف بعدم وجود بند أساسي خالفا

للمناقشة في الجلسات العامة واالكتفاء باجتماعات اللجان الدائمة، فقد أقرت اللجنة التنفيذية لالتحاد، ووافقت 
ومناقشته في جلسات عامة، وجاء  ات كيبيكالجمعية في اجتماع سابق، على إقرار موضوع خاص باجتماع

 الموضوع تحت عنوان: 
 

 "3" المواطنة والهوية والتنوعين اللغوي والثقافي في عالم تسوده العولمة
 

ت كل منها بمداخلة من متحدث معروف ا الموضوع في أربع جلسات عامة بدأوقد تمت مناقشة هذ
 ات الصلة بموضوع النقاش األساسي: ورفيع المستوى حول واحد من الموضوعات الفرعية التالية ذ

 

  ،حماية التنوع كقيمة كونية 

  ،تحدي احترام التنوع مع بناء التماسك االجتماعي 

 يات ومجموعات السكان األصليين، لكة السياسية وتمثيل األقرتعزيز المشا 

 وسريعة التغيير. الممارسات األفضل واألفكار المبتكرة إلدارة المواطنة في أجواء معولمة 

 
جماع في الجلسة وقد لخصت المناقشات التي دارت في الجلسات األربع بمشروع قرار أقر باإل

 تمر. الختامية للمؤ
 

 ً  :اجتماعات اللجان الدائمة  -سادسا

 
حول الموضوعات  عقدت الللجان الدائمة الثالث في االتحاد البرلماني الدولي اجتماعات تشاورية 

المقبلة التي ستعقد في مدينة كويتو  128التي تم اختيارها للمناقشة في اللجان الدائمة الثالث خالل الجمعية 
. وتهدف هذه االجتماعات الى تعميق إدراك أعضاء الجمعية 2013)عاصمة األكوادور( في ربيع عام 

رين على تحسين محتوى تقاريرهم باالستفادة المقر ومساعدة، من جهة، 128لمواضيع النقاش في الجمعية 
 من المناقشات، من جهة أخرى. 

 
 وفيما يلي عرض لمواضيع النقاش في اللجان: 

 
 لجنة السلم واألمن الدوليين . اللجنة الدائمة األولى: .1

 ناقشت الموضوع التالي: 
 تعزيز المسؤولية لحماية دور البرلمان في صيانة حياة المواطنين

                                            
 كما هو واضح من العنوان فإنه يشير بوضوح إلى تجربة كندا التي تتميز بتنوع غثني ولغوي وثقافي واسع.  3
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 لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة  اللجنة الدائمة الثانية: .2

 وناقشت الموضوع التالي: 
  

 التجارة العادلة وآليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة
 
 

 اللجنة الدائمة الثالثة: لجنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان .3

 التي ناقشت الموضوع التالي: 
 ا فيها اإلعالم االجتماعيبماستخدام وسائل اإلعالم، 

 لتعزيز مشاركة المواطنين وتعزيز الديمقراطية 
 

 : 127اجتماعات أخرى على هامش أعمال الجمعية  –سابعاً 

 

 اجتماعات لمناقشة موضوعات تهم البرلمانيين 

 
عدة اجتماعات تناولت مواضيع نظمت لالتحاد البرلماني الدولي  127على هامش اجتماعات الجمعية 

 هامة تقع في صلب عمل البرلمانات والبرلمانيين. وتمت في هذه االجتماعات مناقشة المواضيع التالية: 
 إيجاد فرص للشباب في االقتصاد العالمي الراهن -

 بناء السالم بعد الصراعات  -

 الحصانة البرلمانية  : فائدة أم عبء؟ -

 الطاقة.الذروة النفطية وآفاق أمن  -

 القانون البرلماني والسياسي -

مداخالت بمثابة أرضية للنقاش  يمقداصيين في المواضيع المشار اليها بتوقد كلف عدد من االختص
مهدت لمناقشات البرلمانيين الذين حضروا هذه االجتماعات. وأشار األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي 

ً يتضمن أبرز التوصيات التي تم عرضها من خالل الى ان سكرتارية االتحاد سوف تصدر كرا سا
 المناقشات. 

 
 

  :اجتماع اللجنة الخاصة بشؤون األمم المتحدة 

 
نظمت لجنة االتحاد البرلماني الدولي الخاصة بشؤون األمم المتحدة مناقشة طاولة مستديرة  -

تركزت حول التعددية ودور الدبلوماسية البرلمانية، وذلك بمشاركة قادة منظمات برلمانية 

 اقليمية. 



8 
 

ً لمتابعته في لقاءات أخرى تلبية لطلب عدد من -  وتركت اللجنة النقاش حول الموضوع مفتوحا

 المشاركين. 

هل تأخذ األمم المتحدة في اجتماعات اللجنة منها: أخرى كذلك جرى تناول موضوعات  -

 الديمقراطية بجدية كافية؟ 

إعالن األمم المتحدة حول حقوق  : هل من أصل للتنمية المستدامة؟من منظور 20ريو + -

 .(Indiginiousالسكان األصليين )

كرس لموضوع  24/10/2012يوم االمم المتحدة كذلك عقدت اللجنة جلسة خاصة بمناسبة  -

وجرى التأكيد في الجلسة على  ماتها واالتحاد البرلماني الدولي.التعاون بين االمم المتحدة ومنظ

جرى التنويه بقرار الجمعية العامة لألمم كما ضرورة تعزيز التعاون وتوسيعه بين المنظمتين. 

والداعي إلى شراكة استراتيجية بين االمم  2012الذي اتخذته في ايار  66/261المتحدة رقم 

 المتحدة ولالتحاد البرلماني الدولي واتفاق تعاون جديد يعكس هذه الشراكة.

  

  :اجتماع البرلمانيين الشباب 

 
ً جديداً لمناقشة  عقد البرلمانيون الشباب في الوفود البرلمانية المشاركة في اجتماعات كيبيك اجتماعا

عدد من القضايا التي تهم الشباب. وقد شارك في االجتماع برلمانيون شباب يمثلون أربعين بلداً )أعمارهم ما 
 ( .44 -21بين 

 
(، 2012مارس/  –وناقشوا في االجتماع متابعة القرارات التي اتخذوها في اجتماع كمباال )آذار 

 بشكل خاص والتي تركزت حول: 
 
 وصيات فرقة العمل التي شكلت في كمباال لتحديد اهداف التجمع البرلماني الشبابي. ت -

 إيجاد شكل تنظيمي لإلسهام في أعمال واجتماعات االتحاد البرلماني الدولي.  -

 إيجاد كيفية لتنفيذ قرار االتحاد حول تمثيل الشباب في الوفود المشاركة في مؤتمرات االتحاد.  -

 اقشات الى تقديم جملة من االقتراحات أهمها: وتم التوصل بعد المن -

  إنشاء كيان داخل االتحاد البرلماني الدولي يكون مرجعية للشباب، على غرار اجتماع

 النساء البرلمانيات .

  ًواقليميا ً تحديد اهداف واقعية تساعد على االعتراف بدور البرلمانيين الشباب، وطنيا

 ودولياً.

 حول كيفية إزالة 2013لجمعية القادمة لالتحاد في كيوتو تقديم اقتراحات ملموسة في ا ،

 المعوقات التي تمنع وصول الشباب الى البرلمانات واقتراح خطط لتذليلها. 

 الحرص على التواصل فيما بينهم خارج اجتماعات االتحاد. 
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ً من االجتماع السيد أندرز جونسون، األمين العام لالتحاد البرلماني الد ولي، وأثنى وقد حضر جانبا
على نشاط المشاركين، واعتبر اجتماع كيبيك ومقترحاته خطوة الى األمام. ووعد بتقديم المساعدة لهذا 

 التجمع الشبابي من خالل: 
 
 دعم اقتراحهم حول إيجاد كيان تنظيمي معترف به داخل االتحاد في اللجنة التنفيذية. -

فقات الترجمة الفورية لمدة نصف يوم، العمل على تسهيل مناقشاتهم من خالل تحمل االتحاد ن -

 اعتباراً من اجتماع كيوتو القادم. 

 

  :ورشة عمل حول التمثيل البرلماني واالتصاالت و دور وسائل اإلعالم االجتماعية 

لما كانت البرلمانات تمارس الصلة مع وسائل اإلعالم االجتماعية للوصول الى المواطنين فقد نظمت ورشة 
عمل في إطار اجتماعات كيبيك لتبادل الخبرة حول الفوائد والمخاطر من هذه الصلة بهدف اإلسهام في 

 لتالية، بصورة خاصة:وتناولت الورشة النقاط ا .االستفادة الفعالة من وسائل اإلعالم االجتماعية
 

 م ورشة عملية حول استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية. ينظت -

 .وسائل اإلعالم االجتماعية والمواطنون -

 استعراض لألسئلة المتعلقة بالدليل الخاص بوسائل اإلعالم االجتماعية -

 

 :دورة خاصة حول البرلمانات المراعية للنوع االجتماعي 
 

دورة خاصة حول الشراكة الجنوسية )المراعية للنوع االجتماعي( .  127نظمت في إطار الجمعية 

وشارك في هذه الدورة عدد متساٍو من الرجال والنساء. والهدف من الدورة كان في تحديد الخصائص التي 

ل للبرلمانات لكي تجعل البرلمان مراعياً للنوع االجتماعي، وذلك للوصول إلى هدف آخر هو إعداد خطة عم

 تكون لديها مؤسسات مراعية للنوع االجتماعي.

 

شارك في الدورة عدد متساو، من البرلمانيين الرجال والنساء ، باإلضافة إلى مجموعة من 

 االختصاصيين والخبراء.

 

ام واستندت مداوالت الدورة إلى النتائج التي توصلت إليها دراسة قام بها االتحاد البرلماني الدولي ع

لتحديد مستوى مراعاة البرلمانات للنوع االجتماعي . وحددت الدراسة خمسة مجاالت عمل ذات  2009

 أولوية خاصة تجعل البرلمان ، في حال توفرها، برلماناً مراعياً للنوع االجتماعي.

 

 إن البرلمان المراعي للنوع االجتماعي هو برلمان:
 العدد أو على مستوى المناصب المشغولة، يحقق المساواة بين الجنسين سواء على مستوى .1
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ً في هذا المجال  .2 ً ويقر خططا يقوم بإعداد إطار تشريعي حول المساواة بين الجنسين، ويحدد أهدافا

 ويتبنى سياسات متعلقة بشروط العمل التي تأخذ في اعتبارها احتياجات الرجال والنساء،

 ك المستوى اإلجرائي،يدخل هاجس المساواة بين الجنسين في عمله، بما في ذل .3

ً للنوع االجتماعي، وعلى أن تكون أماكن العمل ملبية  .4 يحرص على أن ال يكون مناخ العمل معاديا

 الحتياجات الرجال كما النساء،

يدعم الرجال الذين يتحملون مسؤولياتهم في مجال المساواة بين الجنسين، ويشجع األحزاب السياسية  .5

 الجتماعي،على أن تصبح أكثر وعياً للنوع ا

 

وتضمنت الدورة ثالثة أقسام ، تمت في كل منها مناقشات عامة هدفت إلى إعداد استراتيجيات حول 

 العناوين األساسية التالية:

 

 تحديد العناصر األساسية للبرلمان المراعي للنوع االجتماعي. .أ
 االستراتيجيات الهادفة إلى جعل البرلمانات مراعية للنوع االجتماعي. .ب
 صالحات البرلمانية الالزمة لتحقيق األهداف المشار إليها أعاله.إدخال اإل .ج

 
وسوف تصدر األمانة العامة لالتحاد البرلماني الدولي محصلة هذه الدورة الحقاً ليعاد إلى اعتمادها في 

 أنشطة البرلمانات األعضاء في مجال الشراكة الجنوسية، أو مراعاة النوع االجتماعي.
 

 

 :127الختامية للجمعية الجلسة  –ثامناً 

 
. وابتدأت 26/10/2012بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في  127انعقدت الجلسة الختامية للجمعية 

التي توصلت إليها اللجان الدائمة الثالث، باإلضافة الى تقرير اللجنة الجلسة بتقديم مشاريع القرارات 
الخاصة بالبند الطارئ الذي أدرج في جدول اعمال الجمعية حول الوضع في جمهورية مالي. وقد وافقت 

 الجمعية على مشاريع القرارات األربعة بالتصفيق الجماعي. 
 

مدينة كيوتو األكوادورية التي سوف تستضيف أعمال بعد ذلك شاهد اعضاء الجمعية فيلماً قصيراً عن 
ً ألبرز معالم 2013الجمعية الثامنة و العشرين القادمة خالل شهر آذار )مارس(  . وتضمن الفيلم عرضا

ثم استمعوا الى كلمة موجزة من رئيس برلمان األكوادور جدد  المدينة ومعلومات حول برلمان األكوادور.
للمشاركة في أعمال جمعية كيوتو، مؤكداً أن البرلمان األكوادوري سيبذل كل  فيها الدعوة لجميع الوفود

  اإلمكانيات لجعل إقامتهم حدثاً ال ينسى.
 

سياسية الذين أعربوا عن شكرهم لكندا،  -بعد ذلك تعاقب على منصة الخطابة ممثلو المجموعات الجيو
على حسن االستقبال  وبرلمانها،ي مقاطعة كيبيك برلماناً وشعباً وحكومة، وعن امتنانهم للسلطات المحلية ف

الشكر الى رئاسة االتحاد البرلماني  اوكرم الضيافة. وكذلك على التنظيم الجيد ألعمال الجمعية. كما وجهو
 الدولي وأمانته العامة،  والى جميع اإلداريين والفنيين والمترجمين الذين أسهموا في إنجاح أعمال المؤتمر. 
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وفود المجموعة العربية األستاذ عبد الرؤوف الروابدة، رئيس الوفد األردني، الذي أشار وتحدث باسم 
الى أن ما يميز جمعية كيبيك هو تعدد الموضوعات التي ناقشتها االجتماعات، والتي شملت ُجّل اهتمامات 

يسمع العالم  شعوب األرض. وقد تمكنا من الوصول الى نتائج بناءة مشجعة تجعل من لقاءاتنا ضرورة لكي
 بأسره أصوات ممثلي الشعوب. 

 
وفي نقده لحجب السلطات الكندية المختصة منح تأشيرات الدخول الى كندا لبعض الوفود، ومنها وفدان 
عربيان )السودان وسورية(، قال األستاذ الروابدة أننا نتطلع الى تعاون أوثق من شأنه أن ال يضع أي حاجز 

 الحوار لما فيه خير البشرية جمعاء. امام ممثلي الشعوب لممارسة 
 

 :للمجلس الحاكم  191اجتماعات الدورة الـ  -تاسعاً  
 

للمجلس  191لالتحاد البرلماني الدولي اجتماعات الدورة الـ  127انعقدت في إطار الجمعية 
 الحاكم لالتحاد. وناقش المجلس جدول أعمال تضمن البنود اآلتية: 

 
 إقرار جدول األعمال .1

 للمجلس الحاكم 190الموافقة على محاضر الدورة الـ .2

 القضايا المتعلقة بالعضوية وبوضعية مراقب:  .3

 طلبات االنتساب وإعادة االنتساب الى االتحاد البرلماني الدولي  .أ

 أوضاع بعض األعضاء  .ب

 وضعية المراقب .ج

 تقرير الرئيس: .4

 للمجلس الحاكم  190حول نشاطه منذ الدورة  .أ

 التنفيذيةحول نشاطات اللجنة  .ب

 للمجلس الحاكم  190تقرير األمين العام حول أنشطة االتحاد منذ الدورة  .5

 الوضع المالي لالتحاد البرلماني الدولي .6

  2013مشروع برنامج ميزانية  .7

 التعاون مع منظومة األمم المتحدة .8

  2017 – 2012تطبيق استراتيجية االتحاد البرلماني الدولي لألعوام  .9

 ات المتخصصة األخيرة لالتحاد البرلماني الدوليتقارير حول االجتماع .10

 أنشطة اللجان والهيئات االخرى:  .11

 هيئة التنسيق الجتماع النساء البرلمانيات  .أ

 لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين  .ب

 اللجنة الخاصة بالشرق األوسط  .ج

 مجموعة الشراكة الجنوسية  .د

 اللجنة الخاصة بالقانون الدولي اإلنساني  .ه

 االستشارية حول مرض اإليدزالمجموعة  .و
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 اجتماع البرلمانيين الشباب  .ز

 لالتحاد البرلماني الدولي 128الجمعية الـ  .12

 (2013مارس/ –آذار  27-22االكوادور من –)كويتو 

 االجتماعات البرلمانية القادمة:  .13

 االجتماعات النظامية  .أ

 االجتماعات التخصصية والوقائع االخرى .ب

 2013تعيين مراقبين لحسابات عام  .14

 انتخابات أعضاء في اللجنة التنفيذية: .15

 

ناقش المجلس الحاكم بنود جدول أعماله في ثالثة اجتماعات واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات 

 الالزمة . وفيما يلي عرض ألبرز القرارات التي اتخذها المجلس:

 

وافق المجلس الحاكم بالتصفيق على اقتراح من الوفد الياباني  – 127انتخاب رئيس الجمعية  .1

 لالتحاد. 127بانتخاب السيد نويل كينسيال، رئيس مجلس الشيوخ الكندي ، رئيساً للجمعية 

 

 وافق المجلس على قبول برلمان ليسوتو )المكون من غرفتين( عضواً في االتحاد. العضوية: .2

 

 ة:الشواغر التي تم ملؤها في الجمعي .3

 

وافق المجلس الحاكم على انتخاب كل من السيدين تشيسمار تانيان )من  –اللجنة التنفيذية  -1

ً لعضوين  أرمينيا( و د. منيغاس )من فنزويال( عضوين جديدين في اللجنة التنفيذية خلفا

آخرين انتهت مدة عضويتهما فيها. هذا وقد انتخب االجتماع التنسيقي للمجموعة العربية 

محمد شريقي، عضو المجلس الوطني االتحادي في دولة اإلمارات العربية  السيد راشد

المتحدة ممثالً للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد ، بدالً عن السيد مرزوق الغانم 

ً الى األمين العام  )الكويت( الذي لم يعد عضواً في برلمان بالده. وأبلغ هذا القرار خطيا

 الدولي. لالتحاد البرلماني

وافق المجلس على انتخاب كل من السيد ديمتريو بابا  اللجنة الخاصة بالشرق األوسط: -2

ديموليس )اليونان( واللورد جود )بريطانيا( وكريم فاضل )من بنغالدش( أعضاء أصالء في 

 اللجنة.

 انتخاب ثالثة أعضاء أصالء هم : اآلنسة مفتالي لجنة احترام القانون الدولي اإلنساني : -3

 )الجزائر(، السيد كويغاس )المكسيك( ، السيد فالوسوك )تايلند(.

وافق المجلس الحاكم على تعيين مدققين لحسابات  :2013تعيين مدققين لحسابات عام  -4

 وهما السيد باشيكو )البرتغال( ، والسيد و. محمد )تانزانيا(. 2013السنة الحالية 
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 اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق األوسط: .4

رتين منذ شهر نيسان )أبريل تقرير اللجنة المقدم الى جلسة المجلس الحاكم إلى أنها اجتمعت م أشار

 ( والثانية في كيبيك بكندا.2012 –يوليو  –، المرة األولى كانت في جنيف )خالل شهر تموز (2012

اقتصر اللقاء على أعضاء وفدي فلسطين وإسرائيل وتركز حول آفاق التقدم في عملية  اجتماع جنيف :

السالم، وضع التحضيرات إلجراء االنتخابات في فلسطين وإمكانية تقديم المساعدة من قبل االتحاد البرلماني 

تملة من التعاون الدولي ، تأثيرات الربيع العربي، المصالحة بين األطراف الفلسطينية ... والفوائد المح

 البرلماني الدولي على عملية السالم.

وقد ثمن الوفدان أهمية إجراء لقاءات خارج نطاق اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي ، خصوصاً أن هذا 

 اللقاء بحث القضايا المستقبلية .

ناطق الفلسطينية : بحثت اللجنة ترتيبات إرسال بعثة إلى المنطقة تشمل زيارتها جميع الم اجتماع كيبك

 . 21/11/2012 -16وإسرائيل، على أن ينفذ الجزء األول من البعثة في الفترة ما بين 

كذلك درست اللجنة مشروع الئحة داخلية تتضمن تحديد دورها ، وتركيبها وطرائق عملها بصفة رسمية، 

 : وأبرز ما جاء فيها:ورفعت هذا المشروع الى الجلسة األخيرة للمجلس الحاكم الذي أقر هذه الالئحة 

  مهمة اللجنة: متابعة عملية السالم في الشرق األوسط وتسهيل الحوار بين برلمانيي الدول

 التي لها عالقة بالصراع في المنطقة .

  تتكون اللجنة من سبعة أعضاء أصالء وسبعة أعضاء احتياط ينتخبون على أساس

 اهتماماتهم وتجاربهم ومن الذكور واإلناث،

 لجنة في جلسة عادية إبان اجتماعات جمعيات االتحاد البرلماني الدولي ، ويحدد تجتمع ال

 األمين العام لالتحاد موعد ومكان االجتماع، 

  ،لمدة عام واحد قابلة للتجديد. ويقوم الرئيس بافتتاح االجتماع وتعليقه ً تنتخب اللجنة رئيسا

اللجنة ، واالستعانة بخبراء في  ويكلف األعضاء بكتابة بتقارير حول مسألة ما تتعلق بعمل

 عمل اللجنة،

  يحضر األمين العام لالتحاد باالتفاق مع رئيس اللجنة جدول أعمال كل اجتماع ، ويمكن

 ألي عضو طلب إدراج بند إضافي آخر.

 ،اجتماعات اللجنة مغلقة، وتتخذ قراراتها الملزمة بأغلبية أربعة أصوات 
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 ل الى كندا عن بعض الوفود:بيان المجلس حول حجب تأشيرات الدخو

سورية  -أثار موقف السلطات الكندية المختصة حجب تأشيرات الدخول إلى كندا عن بعض الوفود )السودان 

،  127زيمبابوي ، وأعضاء من وفود أخرى ( استنكار عدد كبير من الوفود المشاركة في أعمال الجمعية  -

المجلس الحاكم لالتحاد يان التالي حول هذا الموضوع :"ما اضطر المجلس الحاكم لالتحاد إلى إصدار الب

 في مدينة كيبيك": 191البرلماني الدولي المنعقد في دورته الـ 

 ، وأنه  يذكر بأن االتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة الدولية لبرلمانات دول ذات سيادة

يقوم على المبدأ األساسي للحوار بين ممثلي مختلف األنظمة السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية كوسيلة لحل الخالفات،

  ولذلك يؤكد مجدداً بأن جمعيات االتحاد البرلماني الدولي يمكن أن تعقد اجتماعاتها فقط إذا

ممثلوها متأكدين بأنهم سيمنحون كان جميع أعضائها والمراقبين فيها مدعوين، وإذا كان 

 التأشيرات المطلوبة للمشاركة.

 2017 – 2012حول تطبيق استراتيجية االتحاد البرلماني الدولي لألعوام  
 

في إطار تعزيز إصالح االتحاد البرلماني الدولي، اهتمت اللجنة التنفيذية لالتحاد بإيجاد بصيغة من أجل 
وعمل اللجان الدائمة وبتقييم لجنة االتحاد لشؤون األمم المتحدة. وانطالقاً  جمعيات االتحاد البرلماني الدولي،

من التعليقات التي قدمها األعضاء والمجموعات الجغرافية باإلضافة إلى المناقشات السابقة حول هذه 
 ي أهمها:للمجلس الحاكم جملة من االقتراحات نورد فيما يل 191القضايا، قدمت اللجنة التنفيذية إلى الدورة 

 
 :Assemblies فيما يتعلق بجمعيات االتحاد  (1

 

تم اقتراح اجتماع اللجان الدائمة الثالثة خالل اجتماعي الجمعية السنويين. وبهذا يمكن لألعضاء،  .أ

خالل عام كامل، دراسة مواضيع هامة يختارونها وتبني ثالثة قرارات على األقل متعلقة بمواضيع 

 ذات صفة سياسية عالية.

باإلضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد لألعضاء أن يناقشوا البند اإلضافي المدرج على جدول  .ب

األعمال في كل جمعية قبل تبنى مشروع القرار.  وبالتالي اقترح أن تقوم الجمعية بتخصيص نصف 

 يوم لنقاش حول البند الطارئ الذي تمت الموافقة عليه.

ً دون زيا .ج دة في التكاليف الشاملة للجمعيتين السنويتين لالتحاد لكي يصبح هذا االقتراح ممكنا

البرلماني الدولي، تم اقتراح عقد اجتماعي الجمعية في أربعة أيام في حين أن الصيغة الحالية، تكون 

 بان تجتمع الجمعية األولى لمدة خمسة أيام والجمعية الثانية لمدة ثالثة أيام في جنيف.

 برنامج عمل متطابق ويتضمن العناصر التالية: في هذه الحالة، سيكون للجمعيتين .د

 مناقشة عامة حول موضوع يتم االتفاق عليه وجلسة ختامية للجمعية لتبني القرارات 

 مناقشة حول البند الطارئ 
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  جلسة عامة لكل من اللجان الدائمة يتبعها، في حال الضرورة، جلسات للجان الصياغة

 راتالمكلفة بوضع اللمسات األخيرة على القرا

 اجتماعات للمجلس الحاكم 

 اجتماع للنساء البرلمانيات 

 اجتماع للجنة االتحاد البرلماني الدولي لشؤون األمم المتحدة 

 .اجتماعات للجنة التنفيذية واجتماعات مختصرة للجان الخاصة 

 الوفود ( تشكيل2
 أو عشر أشخاص، سيدات ورجال معاً. 8يتم تعيين حجم الوفد بحيث  ال يتجاوز  .أ

تعين البرلمانات األعضاء مشرعين رجال وسيدات من لجان برلمانية لتغطية القضايا المطروحة  .ب

للدراسة، والذين يصبحون بالتالي مهيأين للمشاركة بفاعلية في األعمال والمساهمة في المناقشات 

وم المدرجة على جدول األعمال، وضمن منظور المساواة بين الجنسين. كما تم ايضا اقتراح أن تق

البرلمانات األعضاء، لدى إعالنها عن تشكيل وفدها، باإلشارة إلى أية اجتماعات ستشارك فيها 

 الوفود.

 

 ( سير عمل اللجان الدائمة3
 

يجب أن يكون لدى اللجان الدائمة مسؤوليات أكبر. ويمكن أن يتضمن هذا الموضوع التخطيط لألنشطة  .أ

ن اعتماد تجارب مؤسساتية: عقد جلسات استماع لمدراء التي تدخل في مجال عملها وتنفيذها، كما يتضم

المنظمات الدولية ومسؤولين كبار في منظمة األمم المتحدة، إعداد وتقديم التقارير والتقييم للممارسات 

الحكيمة والتقدم الذي تمت مالحظته خالل تنفيذ قرارات االتحاد البرلماني الدولي الناتجة عن العمل 

وقد تم اقتراح تخصيص اعتمادات ، ضمن الميزانية العادية، لتمويل عمل اللجان  الذي أنهته اللجنة.

 الدائمة.

يجب أن تقوم مكاتب اللجان بدور أكثر فاعلية في التخطيط للجان الدائمة وتوجيهها وسير أعمالها . وأن  .ب

لمناقشة يتم حثها على اعتماد برنامج عمل لعدة سنوات وعلى دعوة األعضاء الى اقتراح مواضيع ل

 ومقررين ليساعدوا في تحضير األعمال. 

ً من كفاءاتهم  .ج يجب أن يتم تعيين أعضاء المكتب لمدة عامين، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك انطالقا

وإرادتهم في المشاركة في كافة اجتماعات اللجنة. يجب أن تكون كافة الترشيحات للمكاتب مرفقة 

ماء المرشحين الى لجان داخل برلماناتهم ومدى تآلفهم مع بسسيرة ذاتية مختصرة تشير إلى انت

 المواضيع التي تدرسها هذه اللجنة او تلك من لجان االتحاد. 

بما أن األعضاء األساسيين في المكاتب وكذلك االحتياطيين مدعوون لحضور اجتماعات هذه األجهزة،  .د

وأن يتم تطبيق قاعدة النصاب واعتماد فقد تم اقتراح إجراء تفقد للمشاركين في الجلسات بشكل صارم، 

 مبدأ األكثرية البسيطة من أجل اتخاذ القرار.
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 ( اختيار مواضيع الدراسة4
لدى دراستهم لمواضيع الدراسة الواجب تقديمها الى اللجان الدائمة، يجب على المكاتب أن تقوم بدعوة  .أ

وعندما ال تؤدي النقاشات حول  أصحاب االقتراحات المختلفة إلى عرض اقتراحاتهم والدفاع عنها. 

المواضيع المطروحة الى نتيجة، يجب أن يكون لدى المكاتب القدرة على تقديم أكثر من اقتراح الى 

 اللجنة العامة المكلفة بالقرار الحاسم.

يجب أن يتم إرفاق كل ترشيح لمقرر ما بإعالن من البرلمان المعني يضمن تقديم الدعم الضروري  .ب

 رر في مهمته.  والمساعدة للمق

 

 تحضير الوثائق الختامية (5

ما أن تقوم اللجان الدائمة باختيار موضوع للمناقشة، يجب أن تتم دعوة األعضاء الى تقديم تعلقياتهم  .أ

واقتراحاتهم قبل اإلصدار األول للتقارير ومشروع القرار من قبل المقررين ، وقبل أن يتم إيصاله إلى 

. سوف يتاح المجال خالل االجتماع السنوي الثاني للجمعية الى جلسات استماع والى تبادل اإلعضاء

أولي لوجهات النظر والى اقتراحات حول الموضوع، وبالتالي يجب أن يتم تبني القرارت في الجمعية 

 السنوية األولى من العام الذي يلي.

تفاق حول تحديد التوجهات وطرق العمل بهدف من المقترح أن يلتقي رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم لال .ب

ً ألنظمة االتحا د البرلماني الدولي، ألن الهدف  الحرص على وضوح القرارات ودقتها وواقعيتها، وفقا

 من هذه العملية هو : " حث البرلمانات وأعضائها على العمل ".

 

 لجنة االتحاد البرلماني الدولي لشؤون األمم المتحدة (6

حفاظ على لجنة االتحاد لشؤون األمم المتحدة كجهاز عام مفتوح لكافة البرلمانات يجب أن يتم ال  .أ

األعضاء في االتحاد. ويجب أن يتم تحديد هدف برنامج عملها بحيث يكون أكثر انتظاماً،  وأن تتفق  

زة اللجنة بشكل أكبر حول أولوياتها وحول التخطيط ألنشطتها بغية تالفي تشابه برامج العمل مع األجه

 األخرى في االتحاد ، وعليها أيضاً تعزيز العالقات المثمرة مع األمم المتحدة.

يجب أن تحضر اللجنة كل اجتماعات جمعيات االتحاد وأن تتفق بشكل أساسي حول المظاهر المتعلقة  .ب

بالتخطيط والتعاون وإعداد أجوبة تشريعية آلليات األمم المتحدة.  ويجب أن توضع على قدم المساواة 

 مع باقي اللجان الدائمة في االتحاد وأن يكون لها مجموعة من اإلجراءات التنظيمية المحددة.

 

 استخدام أفضل للتكنولوجيا (7

وأخيراً، ومن أجل تعزيز التأثير الشامل لجمعيات االتحاد وتشجيع التزام اكبر عدد ممكن من البرلمانين،  .أ

فريق  –فضل ألدوات التكنولوجيا ونعني هنا: تويتر ستقوم سكرتارية االتحاد بدراسة إمكانية استخدام أ

والمنتديات عبر االنترت للموفدين. إن هذا األمر سيتيح المجال أمام المشاركين في  -االنترنيت  

 النقاشات الجارية والجديدة بهدف إغناء النتائج.
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 االجتماعات القادمة لالتحاد:
 االجتماعات النظامية:

 

  اإلكوادور. –/ كيوتو  2013آذار /  –/مارس 27-22 – 128الجمعية 

  سويسرا. –/ جنيف  2013تشرين أول /  –/ أكتوبر 16-14 – 129الجمعية 

كذلك أقر المجلس الحاكم إجراء مجموعة كبيرة من االجتماعات االختصاصية في مجاالت 
العمل التشريعي والبرلماني، وفي مجاالت سياسية واقتصادية واجتماعية ، بالتعاون مع 

 برلمانات وطنية أو منظمات دولية.
 

 : االجتماع التنسيقي للوفود العربية -عاشراً 

 
لالتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً تنسيقياً بعد  127عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في الجمعية 

. وقد شارك في االجتماع ممثلو برلمانات ومجالس الدول اآلتية: 21/10/2012ظهر يوم األحد الواقع في 
طر، العراق، عمان، ليبيا، مصر، األردن، اإلمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، فلسطين، ق

 المغرب، اليمن، باإلضافة إلى وفد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي.
 ناقش االجتماع القضايا التالية:

 ،127الطلبات الخاصة بالبند الطارئ في جدول األعمال الجمعية  .1

 الشواغر في هيئات االتحاد ولجانه، .2

العربية لعرض وجهة نظرها في برنامج عمل االتحاد البرلماني الدولي تسمية ناطق باسم المجموعة  .3

 .2013وميزانيته لعام 

ترأس االجتماع سعادة السيد كريم غالب، رئيس مجلس النواب المغربي الذي رحب بأعضاء الوفود العربية 
اع. وبعد مناقشة بناءة وتمنى لهم عمالً مثمراً. ثم عرض عليهم بنود جدول األعمال التي وافقوا عليها باإلجم

 توصلوا إلى القرارات التالية:
 

 :وافق االجتماع على دعم الطلب المقدم من المجلس الوطني االتحادي )دولة  حول البند الطارئ

اإلمارات( حول دور البرلمانات في التصدي لإلساءة لألديان ورموزها. والعمل على حشد الدعم 

 االت مع ممثلي المجموعات األخرى.البرلماني لهذا البند من خالل االتص

 

 :تبين أن منصب ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني  حول الشواغر

الدولي، الذي كان يقوم به السيد مرزوق الغانم )من الكويت( قد أصبح شاغراً، نظراً لحل مجلس 

لترشح لهذا المنصب. وانحصرت األمة الكويتي. وأعرب عدد من األعضاء عن الرغبة في ا

المنافسة بين ثالثة مرشحين هم السادة: راشد محمد الشريقي )من اإلمارات(، صادق الركابي )من 

العراق(، علي فتح الباب )من مصر(. ولم تسفر المداوالت في االجتماع األول عن االتفاق على أحد 

الب، رئيس االجتماع، بتأجيل البت المرشحين. ولذلك وافق االجتماع على اقتراح السيد كريم غ

باختيار المرشح العربي إلى اجتماع ثان يُعقد بعد يومين. وفي بداية االجتماع الثاني أعلن المرشح 

المصري انسحابه من المنافسة التي انحصرت بين المرشحين اإلماراتي والعراقي. وجرى تصويت 
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ً مقابل صوتين  12مارات( بأغلبية سري تم بنتيجته فوز السيد راشد محمد الشريقي )من اإل صوتا

للمرشح العراقي. وبذلك أصبح السيد الشريقي ممثالً للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد 

 البرلماني الدولي.

 

  كذلك وافق االجتماع على تكليف السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب المغربي، رئيس االجتماع

أمام جلسة المجلس  2013ة حول برنامج عمل االتحاد وميزانيته لعام بعرض وجهة النظر العربي

 الحاكم.

 نشاط وفد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

شاركت األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي في أعمال جمعية كيبيك بوفد ترأسه األستاذ نور الدين 
ر العالقات البرلمانية في االتحاد. وقام الوفد بنشاط بارز في بوشكوج، األمين العام لالتحاد، وعضوية مدي

سياسية  -األنشطة التي قامت بها الوفود العربية، السيما في مجال االتصاالت مع وفود المجموعات الجيو
على أعضاء الوفود العربية المشاركين في  127األخرى. كما وزع الوفد مذكرة حول أعمال الجمعية 

ظم الوفد عملية االنتخاب التي أجرتها المجموعة العربية الختيار ممثل المجموعة في اللجنة الجمعية. كما ن
التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي. وأجرى األمين العام لالتحاد لقاءات مع ممثل جامعة الدول العربية 

ريقي، واتحاد برلمانات الدول واألمناء العامين لكل من االتحاد البرلماني الدولي، واالتحاد البرلماني اإلف
 اإلسالمية. وتناولت هذه اللقاءات القضايا المشتركة بين هذه االتحادات واالتحاد البرلماني العربي.

 
*   *   * 
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