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 لالتحاد البرلماني العربيتقرير األمانة العامة 

 للمجلس الحاكم واللجان الدائمة  190والدورة  126حول اجتماعات الجمعية 

 لالتحاد البرلماني الدولي

 2012(  4-5-3-31)كمباال )أوغندة( 

 

 

 مقدمة

 

انعقردت   2012/ نيسران )أبريرل(  5/ آذار )مرارس( و  31في الفتررة مرا برين 

ة والعشرررين بعررد السادسررعاصررمة أوغنرردا اجتماعررات الجمعيررة  –فرري مدينررة كمبرراال 

( لالتحاد البرلمراني الردولي واجتماعرات الردورة التسرعين  بعرد Assemblyالمائة)

حاد. وشاركت في هرذ  ( في االتGoverning Councilالمائة للمجلس الحاكم )

االجتماعرررات وفرررود برلمانيرررة تمارررل البرلمانرررات األعكررراض فررري االتحررراد. كمرررا حكرررر 

االجتماعرررات بصرررفة عكرررو مشرررارم أو مرادرررم ممالرررو العديرررد مرررن من مرررات األمرررم 

المتحرردةو والمن مررات الدوليررة األمرررة الممتصررة كالصررليم األحمررر الرردولي والبنررم 

ة اإلدليميرررةو ومرررن بينحرررا االتحررراد البرلمررراني الررردوليو وممالرررو المن مرررات البرلمانيررر

العربيو واالتحاد البرلماني اإلفريقيو واتحاد برلمانات أمريكيرا الالتينيرةو والبرلمران 

 وغيرها. …األوروبي 

 

 

*        *       * 
ً وافياً ألبرز ودائع  ويسر األمانة العامة لالتحاد أن تقدم فيما يلي عركا

الوفود العربية المشاركةو وكذلم ألهم النتائج التي أسفرت اجتماعات كمباال ولنشاط 

 عنحا االجتماعات.

 

*        *       * 
 

 



 

2 
 

 جلسة االفتتاح –أوالً 

 

في أحد المنتجعات الجميلة في ضواحي كمباال، تحت  126عقدت جلسة االفتتاح للجمعية 

ابتيدأت جلسية االفتتياح رعاية وبحضور السييد ييوويرم موسييييني، ر ييه جمةوريية أو نيدا  و

بكلمة السيدة ربيكا كادا ا، ر يسية البرلمياا اغو نيدم، التيي رحبيت بحيرارة وفيود الجمعيية الي  

لالتحاد البرلمياني اليدولي، كميا تيكرت االتحياد البرلمياني اليدولي عليا ال قية التيي منحةيا  126

اً، واليذم يجتميل للميرة عامي 120، متيرة إلا أا االتحاد، الذم يناهز عمره اغو ندمللبرلماا 

 قد اختار القدوم إلا أو ندا   –جنوب الصحراء  –في إفريقيا  اغولا

 

ودعت أعضاء الوفود إلا استكتاف البلد ومناظره الخالبية، وتركيبتيا ال قافيية المتتيابكة، 

هيو عيام متمييز  2012وتنوع سيكانا باضضيافة إليا نباتيات وحيوانيات لإليإة إفريقييا  إا العيام 

 عاماً علا االستقالل  50سبة غو ندا التي تحتيل بمرور بالن

 

، أتييارت السيييدة كادا ييا إلييا أا االتحيياد البرلميياني 126وحييول جييدول أعمييال الجمعييية 

إا البرلمييياا " البرلمانرررات والشرررعم ا ردم الحررروة ". اليييدولي قيييدم موضيييوعاً الجتماعيييا هيييو  

ق برنامجياً ليقيرب البرلمياا ميا التيعب  اغو ندم الذم يواجا، هو أيضاً، هذه المتكلة قيد أللي

وسيقوم بإجراء عمليات تقارب ميل التيعب ليتيرح ليا لريقية عميل البرلمياا ويبحي  معيا عيا 

حلييول يلرحةييا علييا الحكوميية لتتييوية الصييعوبات التييي تظةيير فييي كييل منلقيية  بإمكيياا وسييا ل 

 لماا اضعالم أا تساعد أيضاً في ردم الةوة، ما خالل إعادة نتر مناقتات البر

 

ويقوم البرلماا اغو ندم، بتكل منتظم، بنتر رسالة إعالمية علا اضنترنت، تم ل تقريراً 

عا المناقتات وعا حالة تقدم اغعمال البرلمانية، وتوجيد هيذه النتيرة أيضياً عليا موقيل اليييه 

 بوك وتويتر لكي يتمكا الموالنوا ما المتاركة 

 

لتكر للحكومة ولكافة الوزراء لمتاركتةم في تنظيم وفي ختام كلمتةا قدمت السيدة كادا ا ا

هذا االجتماع وكذلك جمةورية رواندا التقيقة، دوا أا تنسا االتحاد البرلماني اليدولي  وتمنيت 

 للمتاركيا كافة إقامة ليبة ومناقتات م مرة 

 

ميم  م تال السيد زاخام مويتا، المم ل الخاص لالميا العام لألمم المتحدة ور يه مكتيب اغ

المتحدة في االتحاد اضفريقي، رسالة اغميا العام إلا المإتمر، الذم أتار إليا أا االتحياد جعيل 

موضييوعاً سياسييياً للنقيياا، غا االحتجاجييات التييي " ردم الحرروة بررين الشررعم والبرلمرران " مييا 

، تلتقيي حيول ملاليب موحيدة، وهيي أا تكيوا مإسسيات الدولية 2011تةدها العالم خالل عام 

تييافية وأك ير اسيتجابة لملاليب التيعوب وملامحةيا، وأتيارت الرسيالة إليا أا هيذا يلقيي  أك ر

عب يياً أكبيير علييا البرلمييانييا غا المييوالنيا يريييدوا أا تتييرجم أصييواتةم إلييا عمييل مييا جانييب 

 الحكومات 
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وقالت رسالة اغميا العام إا اغمم المتحدة تريد مواجةة جملة ما التحديات في هذا القرا 

 تعاوا مل البرلمانات بال

 

 تسريل التقدم لتحقيق اغهداف التنموية لألليية  -1

 مواجةة ومعالجة التغير المناخي  -2

  2015تعب ة الجةود ضنجاز التنمية المستدامة بجيل جديد ما اغهداف ما بعد  -3

إعلياء اغولويية فييي نتيالنا لمنييل النزاعيات واضسياءة لحقييول اضنسياا وللكييوار   -4

ا اضنسياا  ولةييذا يجييب أا يتسييل ويتليور باسييتمرار التعيياوا بيييا التيي يتسييبب فيةيي

 اغمم المتحدة والبرلمانات 

 م استمل أعضاء الجمعية إلا كلمة السيد عبيد الواحيد الراضيي، ر ييه االتحياد البرلمياني 

الدولي، الذم أتار إلا إننا نجتمل اليوم، في وقيت تواجيا فييا العدييد ميا دول القيارة اضفريقيية، 

ديات جسيييمة فييي مجييال السييالم والتلييور والديمقرالييية، وتعتبيير هييذه القضييايا الموضييوع تحيي

 الر يسي لنقاتنا في هذا االجتماع 

 

بعض الدول نحيو الديمقراليية فيي لرييق ال  سارعتوأضاف اغستاذ الراضي يقول  لقد 

أو ندا نيسةا، حي  انتقلت ما هاوية الحرب اغهلية والكار ة  رجعة فيا، هذه الرحلة قد تةدتةا

االقتصادية لتصبح دولة سيلمية مسيتقرة ومزدهيرة، اغمير اليذم أ ير بيدوره بتيكل إيجيابي عليا 

 ما المقاعد البرلمانية  %35حقول المرأة، التي أصبحت تحتل اآلا حوالي 

 

الراضيي إا الميوالنيا بحاجية وحول موضوع المناقتة الر يسيي فيي الجمعيية قيال السييد 

للتعور باالرتبال بمم ليةم في البرلماا، كما أنةم يلالبوا بالمتاركة الديمقرالية التي أصبحت 

مللباً عالمياً  ولذلك أتينا إلا هنا اليوم ما أجل مناقتة السبل الممكنة لبناء ال قة بييا الميوالنيا 

" ردم الحرروة بررين البرلمانررات وضييوحاً مييا والبرلمييانييا و ال يمكييا أا تكييوا  ميية فكييرة أك يير 

  والشعم".

 

وحيييول الوضيييل العربيييي أتيييار السييييد الراضيييي إليييا أا الربييييل العربيييي واالضيييلرابات 

االجتماعية الحاصلة في منالق أخرى ما العالم، التيي تعبير عيا حركيات السيخل، تبييا لنيا أا 

وليذلك فإننيا بحاجية إليا النظير الناه، أينما يعيتوا، ال يحملوا في داخلةم أم تعور بالرضيا، 

 في كييية تغيير نظام اضدارة والمإسسة الدولية التي عيا عليةا الزما حي  تدعو الضرورة 

 

أنا ال يمكا السكوت عنا أك ير، إنيا أمير ميزع  " كما أتار إلا الوضل في سوريا مإكداً 

تكوا مةيمنية عليا  أدنا تك بأا اغوضاع في سوريا سوف ليه لدم  وويقلق المجتمل الدولي  

ويحدوني اغمل في أا نتمكا ما الوصول إلا بياا يدل علا الدعم البرلماني الصادل   جمعيتنا

 "للتعب السورم ما أجل تحقيق تللعاتا المتروعة 
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وأعرب السيد الراضي عا القلق حول االنقالب الذم حصل منذ عدة أيام في ميالي، إذ أا 

الحكييم، أميير يدينييا االتحيياد البرلميياني الييدولي ويسييتنكره بتييدة، االسييتيالء بييالقوة العسييكرية علييا 

 وبالتالي لالب السيد الراضي بإعادة المإسسات الحكومية الترعية في مالي بتكل فورم 

 

وألقا سيادة ر يه جمةورية أو ندا يوويرم موسيييني، كلمية جامعية فيي حييل االفتتياح، 

قدماً لةم التكر علا تكبدهم عناء السير، متييراً رحب في مستةلةا بأعضاء الوفود البرلمانية، م

بموقل أو ندا المتميز وخصا صا وجمال اللبيعة والمناخ التي جعلت أو ندا تستحق عا جدارة 

 لقب لإلإة الصحراء 

 

ل موضوع الديمقراليية، متييراً إليا أنةيا كانيت يوتناول السيد موسيييني بتيء ما التيص

البدا ية وعرف الخوازيوا في إفريقيا مبدأ المساواة والتتياور  موجودة بتكل جنيني عند اغقوام

منذ أقدم العصور، وكذلك عملية االنتخاب،  م تلورت الديمقراليية عنيد اليونيانييا وميا تالهيم 

 ما التعوب  

 

 ييم جيياء التييكل الجديييد للديمقرالييية وهييو الديمقرالييية التم يلييية والتييي يتخييذ، مييا خاللةييا، 

يا مختاريا ليترة محيددة   يم تكليم عيا الديمقراليية فيي أو نيدا واسيتعرض القرار ما قبل مم ل

أنواع التجارب في بعض الدول عبر التاريخ  وتناول بالتيصيل تلور أو ندا االقتصادم وكييية 

 –ما النظام اضقلاعي  أو نداتنظيم أمور الدولة بعد زوال الديكتاتورية مستعرضاً كييية تحول 

ذم ف ة متوسلة ولبقة عاملة م قيية  موضيحاً أا نيية أو نيدا هيي تليوير  اليالحي، إلا مجتمل

 اقتصادها المستقل، وبناء مجتمل ديمقرالي مزدهر 

 

هيييو  " البرلمانرررات والشرررعما ردم الحررروة "وحيييول موضيييوع المناقتييية أتيييار إليييا أا    

كميا أكيد  موضوع بالغ اغهمية يضيي الحيوية عليا العالقية بييا التيعب ومم لييا فيي البرلمياا،

علييا أا لييدى البرلمييانييا الوسييا ل لييدعم التحييول االجتميياعي االقتصييادم والييذم هييو أسيياه كييل 

تيييء  إا تحويييل نوعييية حييياة التييعب هييو الييذم سيسيياعد علييا ردم الةييوة، فضييالً عييا أهمييية 

 التوصل إلا أهمية االستقالل الغذا ي، وتلوير إنتاج اللاقة وجذب المست مريا 

 

ر الر يه موسيييني تيكره للمتياركيا فيي اجتماعيات كمبياال، وأعليا وفي ختام كلمتا كر

  126عا االفتتاح الرسمي للجمعية ال  

 

 أماكن االجتماعات –اانياً 

 

واجتماعات المجله الحاكم واللجاا وجميل  126جرت اجتماعات الجمعية ال  

في مركز سيرينا للمإتمرات، وفي فندل أمبيلاير رويال في  االجتماعات اغخرى الملحقة بةما

  كمباال 
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 جدول األعمال –االااً 

 

في جلساتةا العامة وفي اجتماعات اللجاا الدا مة جدول أعمال  126ناقتت الجمعية 

 تضما البنود اآلتية 

 

   126انتخاب ر يه ونواب ر يه الجمعية  -1

 رئ في جدول أعمال الجمعية  دراسة الللبات المحتملة ضدراج بند لا -2

 )البرلمانات والشعما ردم الحوة( مناقتة عامة حول الموضوع التامل  -3

تلوير ممارسة الحكم الرتيد كوسيلة لتدعيم السلم واغما   استخالص  -4

 الدروه ما اغحدا  اغخيرة في الترل اغوسل وتمال إفريقيا 

 الدوليين()اللجنة الدائمة األولىا لجنة السلم واألمن 

 إعادة توزيل السللة وليه ال روة فقل  التحكم بجداول اغعمال العالمية   -5

 )اللجنة الدائمة الاانيةا لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة(

التمتل بالصحة كحق أساسي  دور البرلمانات في مواجةة التحديات الر يسية  -6

 لضماا صحة النساء واغليال  

 الدائمة الاالاةا لجنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان()اللجنة 

 وتعييا المقرريا  128إقرار مواضيل الدراسة في الجمعية  -7

مبادرة االتحاد البرلماني الدولي ما أجل الوقف اليورم ضراقة الدماء  -8

وانتةاكات حقول اضنساا في سورية، والحاجة لضماا وصول المساعدات اضنسانية إلا جميل 

المحتاجيا  ودعم تنييذ جميل القرارات والجةود السلمية ذات الصلة لجامعة الدول  اغتخاص

 1العربية واغمم المتحدة

 لجمعية االطلبات المحتملة إلدراج بند طارئ في جدول أعمال  –رابعاً 

 

الجمعية سبعة للبات ضدراج بند لارئ في جدول اغعمال وذلك علا النحو  أمامكاا 

 التالي  

ا "الجوالن السوري المحتل منذ مجله التعب السورم تحت عنواا للب ما (1

 ".1967عام 

 

للب ما المجله الولني االتحادم لدولة اضمارات العربية المتحدة تحت  (2

"اإلسحام البرلماني الدولي في مساندة جحود األمم المتحدةو والجامعة العربيةو عنواا  

ودات الدولية لودف إرادة الدماض والقتل في ومجلس التعاون لدول المليج العربيةو والمجح

سوريةو وطرح مبادرة برلمانية دولية ترتكز على احترام القانون الدولي والقانون الدولي 

 اإلنساني في هذا الشأن."

                                            
 كان هذا عنوان البند الطارئ الذي أقرت الجمعية إدراجه في جدول أعمالها بتوافق اآلراء. 1
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" الحاجة إلى دعم مصالحة وطنية لبناض للب ما الوفد اضيراني تحت عنواا (3

 والشغمو ومصوصاً في سورية والبحرين". الديمقراطية في البلدان التي تعركت للقالدل

 

" دور البرلمانيين في تعزيز الجحود  للب ما الوفد المصرم تحت عنواا  (4

والدولية لودف العنف والقتل في سورية ودعم مطة جامعة الدول العربية لالنتقال  اإلدليمية

  السلمي للسلطة."
 

+ بللبات 12مجموعة تقدمت كل ما فرنسا، والمملكة المتحدة وكندا المم لة ل (5

متتابةة الصيا ة حول نيه الموضوع المتعلق بسوريا، تدعو إلا وقف أعمال العنف والقتل 

 وإيصال المساعدات اضنسانية ودعم الجةود الدولية للتوصل إلا حل سلمي 

 

وخالل اجتماع وفود اتحاد برلمانات الدول اضسالمية تم االتيال علا دم  الللبيا 

صر واضمارات العربية المتحدة في عنواا واحد  وقد وافق االجتماع التنسيقي المقدميا، ما م

للوفود العربية علا العنواا الموحد للبنديا المصرم واضماراتي بعد إدخال تعديالت صيا ية 

–+ علا دم  عناويا للباتةم مل العنواا المصرم 12عليا  وكذلك وافق مم لو مجموعة 

عنواا واحد قدم إلا الجمعية باسم الدول الخمه  وكذلك تمت  إلا اضماراتي الموحد والتوصل

 تسحب سوريا للبةا الخاص بالجوالا  أاالموافقة في االجتماع التنسيقي العربي علا 

 

الوفد اضيراني  أعلا 126للجمعية  اغولافي بداية عرض الموضوع للمناقتة في الجلسة 

عا سحب للبا، وبذلك بقي الللب المقدم ما الدول الخمه هو الللب الوحيد الذم وافقت عليا 

 الجمعية بتوافق اآلراء  

مبادرة االتحاد البرلماني الدولي من أجل الودف "  وجاء الللب تحت العنواا التالي  

والحاجة لكمان وصول الفوري إلرادة الدماض وانتحاكات حقوق اإلنسان في سوريةو 

المساعدات اإلنسانية إلى جميع األشماص المحتاجين  ودعم تنفيذ جميع القرارات والجحود 

ل الللب إلا لجنة خاصة " ..السلمية ذات الصلة لجامعة الدول العربية واألمم المتحدة وحو 

  ضعداد متروع قرار يرفل إلا الجلسة الختامية للجمعية 

 

 اجتماعات اللجان الدائمة  –مامساً 

 

اجتماعات اللجاا الدا مة ال ال  في االتحاد البرلماني  126انعقدت في إلار الجمعية 

 الدولي لمناقتة البنود المخصصة لكل منةا في جدول أعمال الجمعية، وذلك علا النحو التالي  
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I. اللجنة الدائمة األولىا لجنة السلم واألمن الدوليين 

 جدول األعمال

 

 إقرار جدول اغعمال .1

 16الموافقة علا التقرير المقدم بخصوص الدورة التي عقدت في باناما أيام  .2

  18/4/2011و  17و 

تلييوير ممارسيية الحكييم الرتيييد كوسيييلة لتعزيييز السييالم واغمييا  اسييتخالص  .3

 الدره ما اغحدا  اغخيرة في الترل اغوسل وتمال إفريقيا 

 وتضمنت الدراسة  

 أ   تقديم التقرير ومتروع القرار الذيا أعدهما المقرراا،  م مناقتتةما

 ب   تحضير متروع القرار وتبنيا 

 126ج   تعييا مقرر للجمعية 

 

 128التحضير للجمعية  .4

 أ   اقتراحات لمواضيل تدرسةا اللجنة

 ب   اقتراحات الختيار مقرريا ا نيا

 اتنخابات مكتب اللجنة الدا مة اغولا  .5

 

دت اللجنة  ال ة اجتماعات، ناقتت في اولةا تقرير المقرريا وتكلت لجنة صيا ة عق

ضعداد متروع القرار النةا ي، وفي االجتماع ال اني ناقتت متروع القرار المقدم ما لجنة 

الصيا ة وأقرتا وعينت مقرراً لةا في الجلسة الختامية للجمعية  وفي االجتماع ال ال  انتخبت 

 علا النحو التالي   مكتبةا الجديد

 

 انتمام مكتم اللجنة

 

 مجموعة أسيا والباسيييك السيد صابر حسيا ودور)بنغالدا( الر يه

 مجموعة أمريكا الالتينية د  فيلموه )اغرجنتيا( النا ب اغول للر يه

 االحتياطيون األساسيون نوام الرئيس

 المجموعة اضفريقية

 المجموعة العربية

 والباسيييكمجموعة أسيا 

 آسيوية-المجموعة اغورو

 مجموعة أمريكا الالتينية

 +12مجموعة 

 ج  تينماا )جنوب افريقيا( 

 السيد نور الديا اغزرل )المغرب(

 الر يه الحالي

 السيدة ا  مازام )بيالروسيا( 

 نا ب الر يه الحالي

 السيد باتريك موريو )بلجيكا( 

 السيد عبدوالم بوغ )الكاميروا( 

 السيدة ناريماا روساا )اغردا(

 السيد سيدارتو دانوسوبروتو )أندونيسيا( 

 السيد ف  نيييدوف )روسيا االتحادية(  

 السيد السيد سبيرا كراجاليه )كولومبيا( 

 السيد نايجل إييانز  )بريلانيا( 

 

 



 

8 
 

   128كما قررت اللجنة اختيار الموضوع التالي للمناقتة في الجمعية 

 المسؤولية لحماية دور البرلمان في حماية حياة المواطنين""تعزيز 

 

II. لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة –الدائمة الاانية  اللجنة 

 

 جدول األعمال

 

 إقرار جدول اغعمال  1

و  17الموافقة علا التقرير المقدم بخصوص الدورة التي عقدت في باناما أيام   2

19/4/2011  

ال ييروات فحسييب بييل والسييللة أيضييا  الييتحكم باغجنييدات إعييادة توزيييل ليييه  .3

 الدولية؟

 وتكمنت الدراسةا

 أ   تقديم التقرير ومتروع القرار الذم أعده المقرراا،  م مناقتتةما

 ب   تحضير متروع القرار وتبنيا 

 126ج   تعييا مقرر للجمعية 

 128التحضير للجمعية   4

 أ   اقتراحات لمواضيل تدرسةا اللجنة

 تراحات الختيار مقرريا ا نياب   اق

 انتخابات مكتب اللجنة   5

عقدت اللجنة  ال ة اجتماعات لمناقتة تقارير المقرريا وتكلت لجنة صيا ة ضعداد 

متروع القرار النةا ي  وفي االجتماع ال اني ناقتت وأقرت متروع القرار النةا ي  وعينت 

ليكوا موضوعةا للمناقتة في الجمعية  مقررها في الجلسة الختامية  واختارت الموضوع التالي

وفي اجتماعةا ال ال  . " التجارة العادلة وآليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة "   128

 انتخبت مكتبةا علا النحو التالي  

  

  اانتمام مكتم اللجنة

 

 المجموعة العربية يني )السعودية(صالسيد صالح الح الرئيس

 +12مجموعة  السيدة باربارا كونتيني )إيلاليا( النائم األول للرئيس

 االحتياليوا اغساسيوا نوام الرئيس

 المجموعة اضفريقية

 المجموعة العربية

 مجموعة أسيا والباسيييك

 آسيوية-المجموعة اغورو

 

 مويمبو )زامبيا(

 الر يه الحالي

 )باكستاا( السيد إيلياه أحمد بيلور

السيد ب  ز  زهامبالنيمبوييف )روسيا 

 االتحادية(

 السيد حمد محمد  )تنزانيا( 

 السيد وصيي الرواتدة )اغردا(

 السيدة السيد ديك أدامز )استراليا( 

 تا ر
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 مجموعة أمريكا الالتينية

 

 +12مجموعة 

 السيد روبيرتو ليوا )تتيلي(

 

 النا ب اغول الحالي للر يه

السيد فيرناندو بوستامينتا 

 )اضكوادور(

السيد فرانسوا كزافييا دم دونييا 

 )بلجيكا(

 

 

III.  لجنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان –اللجنة الدائمة الاالاة 

 

 جدول األعمال

 

 إقرار جدول اغعمال  1

و  16الموافقة علا التقرير المقدم بخصوص الدورة التي عقدت في باناما أيام   2

 19/4/2011و  17

البرلمانات في مواجةة التحديات الر يسية التمتل بالصحة كحق أساسي  دور   3

 لضماا صحة للنساء واغليال 

 وتضمنت الدراسة  

 أ   تقديم التقرير ومتروع القرار الذيا أعدهما المقرراا،  م مناقتتةما

 ب   تحضير متروع القرار وتبنيا 

 126ج   تعييا مقرر للجمعية 

 128التحضير للجمعية   4

 اللجنة أ   اقتراحات لمواضيل تدرسةا

 ب   اقتراحات الختيار مقرريا ا نيا

 انتخابات مكتب اللجنة الدا مة ال ال ة  5

 

ً  ال ة اجتماعات، ناقتت في أولةا تقرير المقرريا وتكلت لجنة  عقدت اللجنة أيضا

صيا ة ضعداد متروع القرار، وناقتت في ال اني متروع قرار لجنة الصيا ة وعينت مقررها 

   128الجلسة الختامية للجمعية، وحددت الموضوع التالي لمناقتتا في الجمعية  إلا

 "استمدام وسائل اإلعالمو بما فيحا اإلعالم االجتماعي

 لتعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية" 

 

 وفي اجتماعةا ال ال  انتخبت مكتبةا علا النحو التالي  

 

 المجموعة اضفريقية السيد مي مينساه بونسو ) انا( الرئيس

 

 مجموعة آسيا والباسيييك السيد ه كافيربلوف )روسيا االتحادية(  النائم االول للرئيس 

 االحتياليوا اغساسيوا نوام الرئيس
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 المجموعة اضفريقية

 المجموعة العربية

مجموعة أسيا والباسيييك 

آسيوية -المجموعة اغورو

 مجموعة أمريكا الالتينية

 +12مجموعة 

 الر يه الحالي

 السيدة جميلة ناصيف )البحريا(

 السيد أهلووايا )الةند( 

 تا ر

 السيد  االا )كولومبيا(

 السيد فرانكو )رومانيا(

 السيدة فوتي سونغو )الكونغو( 

 السيد ر  عبد الجبار )العرال(

 السيد ر  فاتاينا )الباكستاا(

 تا ر

 تا ر

 السيد ج  وينكلر )ألمانيا( 
 

 

 

 ً  Governing اجتماعات الدورة التسعين بعد المائة للمجلس الحاكم -سادسا

Council  

 

اجتماعات الدورة التسعيا بعد الما ة للمجله الحاكم  126انعقدت في إلار الجمعية 

 وناقا المجله جدول أعمال يتضما البنود اآلتية   لالتحاد البرلماني الدولي

 

 إدرار جدول األعمال .1

 
 للمجلس الحاكم 189الدورة  الموافقة على محاضر .2

 
 126اقتراحات حول انتخاب رئيس للجمعية  .3

 
 قضايا متعلقة باألعضاء في االتحاد .4

 أ( طلبات االنتساب وإعادة االنتساب إلى االتحاد
 ب( أوضاع بعض الشعب األعضاء

 ج( الطلبات لصفة المراقب.
 

 تقرير الرئيس .5
 للمجلس الحاكم 187 أ( حول أنشطته منذ الدورة

 ب( حول أنشطة اللجنة التنفيذية 
 

 2010التقرير السنوي لألمين العام حول أنشطة االتحاد خالل العام  .6
 

 تقارير حول المؤتمرات األخيرة واالجتماعات التخصصية لالتحاد البرلماني الدولي  .7
 

 التعاون مع منظمة األمم المتحدة  .8
 

 تعزيز اإلصالح في االتحاد البرلماني الدولي  .9
 
 2010المالي للسنة المالية  التقرير .10

 



 

11 
 

 عمل االتحاد البرلماني الدولي لتعزيز الديمقراطية والمؤسسات البرلمانية .11
 
 أنشطة األجهزة التي تعقد جلسات عامة و أنشطة اللجان الخاصة .12

 اجتماع النساء البرلمانيات .أ
 لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين .ب
 لجنة القضايا المتعلقة بالشرق األوسط .ج
 منسقي الوضع في قبرصمجموعة  .د
 اللجنة المكلفة بتعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي .ه
 مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء .و
 المجموعة االستشارية حول مرض السيدا )اإليدز( .ز

 
 –/ تشرين األول 19 - 16، برنلالتحاد البرلماني الدولــــــي  ) 125الجمعية  .13

 (2011أكتوبر/ 
 
 االجتماعات البرلمانية القادمة  .14

 

 التعديالت على األنظمة واللوائح. .15
 

بنود جدول أعمالا في عدة اجتماعات واتخذ القرارات المناسبة  وفيما يلي  ناقا المجله 
 عرض غبرز ما صدر عا المجله ما قرارات  

   
 

 126اقتراح حول رئيس الجمعية  – 1
 
وافق المجله باضجماع والتصييق علا اقتراح الوفد الناميبي بترتيح السيدة ريبيكا  -

  وقد قدم االقتراح في أول اجتماع 126كاجادا، ر يسة برلماا يو ندا، ر يساً للجمعية 

 للجمعية وتمت الموافقة عليا باضجماع والتصييق أيضاً 

 
 حول العضوية:  – 2
 

  عضوية االتحاد   إلاهاييتي الموافقة علا انضمام برلماا 

  ضفريقياالجماعة االقتصادية والنقدية  إلاصية عضو منتسب منح الموافقة علا 

 الوسلا، ومنح صية عضو مراقب للصندول العالمي لمكافحة اضيدز والسل والمالريا 

  وعدم االعتراف بحلا ما جانب االنقالب  اضبقاء علا عضوية برلماا مالي في االتحاد

الذم حد  في البالد  وقد نددت اللجنة التنييذية لالتحاد باالنقالب باعتباره خرقاً 

 للدستور وانقالباً علا سللة ترعية منتخبة  

  رحب المجله بعودة الحياة البرلمانية إلا مصر وتونه والتوجا ضجراء انتخابات في

 ليبيا  
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  تقديما دفعة ما االتتراكات المتأخرة وسيعاد النظر برلماا بوليييا ل تعليق عضويةرفل

 في وضعا في اجتماعات كيبك 

 
 حول تقرير الرئيس:  – 3
 

قدم األستاذ عبد الواحد الراضي، الرئيس الجديد لالتحاد البرلماني الدولي، تقريراً مفصالً 
حتى اآلن. وكذلك تقريراً  2011( أكتوبر)  أولعن نشاطه منذ انتخابه في شهر تشرين 

 إلىعن نشاط اللجنة التنفيذية لالتحاد. وفي التقرير عن نشاطه الفردي أشار السيد الراضي 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وبعض أعضائه خالل  اإلسرائيليةاعتقال السلطات 

 ً للقوانين الدولية ،  شهر كانون الثاني )يناير( الماضي وأدان هذا االعتقال، باعتباره خرقا
تقرير السيد الراضي  أشاركذلك  .المعتقلين نوطالب بإطالق سراح البرلمانيين الفلسطينيي

حضوره المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي، ممثالً لالتحاد البرلماني  إلى
 لقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية. اجريالدولي، حيث 

 
وقف العنف في سوريا  إلىأنه أصدر، بوصفه رئيساً لالتحاد، بياناً دعا فيه  ىإلكذلك أشار 

 واعتماد الحوار لحل النزاع القائم.  
 
 : األوسطحول تقرير اللجنة الخاصة بالشرق  – 4
 

في اجتماعات كمباال التقت اللجنة مع ممثلي  اإلسرائيلينظراً لعدم وجود وفد يمثل الكنيست 
وجرى استعراض للوضع في قطاع غزة  .برلمانات كل من فلسطين، األردن ومصر

واألراضي الفلسطينية المحتلة، ومدينة القدس، ومستقبل المفاوضات مع إسرائيل. وقررت 
ضفة الغربية اللجنة في أعقاب ذلك إرسال بعثة برلمانية تمثل االتحاد لزيارة كل من ال

وسوف تسعى اللجنة لالتصال  .وقطاع غزة وإسرائيل لالطالع على األوضاع على األرض
ببرلمانيين يمثلون جميع التشكيالت السياسية في إسرائيل والمناطق الفلسطينية تمهيداً 

،أيار)مايو( القادم موعداً 23-19إلجراء حوار شامل ومنتظم. وحددت اللجنة الفترة من 
 لمهمتها. 

 
 2017-2012حول تنفيذ استراتيجية االتحاد الجديدة  – 5
 
درج هذا البند في جدول األعمال من اجل متابعة األعمال الملموسة التي يجري تنفيذها بعد أ

كل جمعية لالتحاد. وقد بدئ بمجال االتصال واإلعالم، وأكد المسؤول عن هذا القطاع 
قريباً من خالل التطوير الجديد لموقع االتحاد  إنجاز المعطيات األساسية للمهمة التي ستعلن

 اإلعالمي وإرسائه على أسس حديثه تسهل تناول المعلومات من خالله. 
 
 
 االجتماعات البرلمانية القادمة:  – 6
 

بكندا وأقر جدول أعمالها  في مدينة كيبيك 127أكد المجلس موافقته على عقد الجمعية 
ً إليه بند مناقشة عامة حول تأثير العولمة على قضايا المواطنة والهوية  كامالً، مضيفا
والتنوعين اللغوي والثقافي.وأكد رئيس برلمان كيبيك على الترحيب بالوفود البرلمانية في 
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ة النضمام كندا في كيبيك يصادف الذكرى المئوي 127بلده، مشيراً إلى أن انعقاد الجمعية 
 إلى االتحاد البرلماني الدولي، وهي مناسبة سيجري االحتفال بها بصورة متميزة. 

 
في  128كذلك وافق المجلس على الدعوة المقدمة من برلمان األكوادور لعقد الجمعية 

. وأكد رئيس الوفد األكوادوري ترحيب 27/3/2013-22العاصمة كيتو في الفترة من 
 رلمانها وحكومتها بممثلي برلمانات العالم في العام القادم. شعب األكوادور وب

بالتعاون مع  كذلك أقر المجلس قائمة من األنشطة التي سيقوم بها االتحاد خالل العام القادم
 و المنظمات اإلقليمية والدولية.عدد من البرلمانات 

 
 : 127جدول أعمال الجمعية  – 7

 
   127انتخاب ر يه ونواب ر يه الجمعية  (1

 دراسة الللبات المحتملة ضدراج بند لارئ في جدول أعمال الجمعية  (2

 مناقتة عامة حول موضوع   (3

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

-22في كويتو ) 128مناقتات حول المواضيل المختارة للمناقتة في الجمعية   (4

27/3/2013) 

 حياة المواطنين حمايةتعزيز المسؤولية لحمايةا دور البرلمان في  .أ

 التجارة العادلة وآليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة  .ب

 التجارة ()اللجنة الدائمة الثانية حول التنمية المستدامة والتمويل و 
استمدام وسائل اإلعالمو بما فيحا اإلعالم االجتماعيو لتعزيز مشاركة المواطنين  .ج

 والديمقراطية 

 ) اللجنة الدائمة الثالثة حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان(
 

 تقارير حول   (5

المناقتة العامة حول   تحديات الموالنة والةوية والتنوعيا اللغوم وال قافة في عالم  .أ

 تسوده العولمة  

 البرلمانات  فيالجلسة الخاصة بالتراكة الجنوسية  .ب

  لجنة االتحاد البرلماني الدولي حول تإوا اغمم المتحدة .ج

 
 حول الوضع المالي:  – 8
 

+ وأمريكا الالتينية موضوع تقليص الحجم 12عة أثارت بعض الوفود، السيما وفود مجمو
العام للميزانية من خالل تخفيض بعض النفقات واختصار بعض األنشطة، والتفتيش عن 
مصادر طوعية للتمويل. وأعلن األمين العام لالتحاد أن اللجنة التنفيذية قد شكلت لجنة 

كد أن األمانة العامة بصدد لدراسة األوضاع المالية، وستعقد دورة استثنائية لذلك، كما أ
+ قد 12وكان رئيس مجموعة البحث عن مصادر طوعية لتمويل بعض أنشطة االتحاد. 
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سياسية في االتحاد يطلب فيها دعم توجهات -وجه رسائل إلى رؤساء المجموعات الجيو
 مجموعته فيما يتعلق بتخفيض النفقات وعدم زيادة المساهمات.

 
 حول مراعاة المناسبات واألعياد الدينية والقومية :  – 9
 

جمعيات االتحاد مع مناسبات وأعياد بعض أثار بعض المندوبين العرب قضية تزامن انعقاد 
 التي تتزامن مع موسم الحج وعيد األضحى لدى المسلمين( 127دينية )مثل الجمعية 

 
بل عند تحديد مواعيد ووافق المجلس على ضرورة مراعاة هذا الواقع في المستق

 االجتماعات القادمة.  
 

 حول تقرير لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين:  – 10
 

قدم رئيس لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين تقريراً واسعاً حول القضايا التي تابعتها اللجنة خالل 
العام الماضي والتي اشتملت على حاالت في مختلف بلدان العالم تعرض فيها برلمانيون سابقون 

 وتضمن التقرير حالة عدد من البرلمانيين االعتقال والتعذيب وسوء المعاملة.. الخ. إلى
المعتقلين منذ فترات طويلة، وهم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، عمر مطر،  نالفلسطينيي

، خليل الرابيه، ناصر عبد ءعمر عبد الرازق، نايف الرجوب، أنور الزبن، عبد الجابر الفقها
الطال،  الجواد، محمد أبو طير، أحمد آتون، محمد توته، محمد ماهر بدر، محمد اسماعيل

قراراً يطالب سلطات  باإلجماعفاضل صالح حمدان، مسير صافح القدة، واتخذ المجلس 
بإطالق سراح جميع هؤالء المعتقلين واعتبار اعتقالهم وسجنهم لفترات االحتالل اإلسرائيلية 

ً داخل  إلىقلهم نطويلة و  لحقوق اإلنسان وألحكام القانون الدولي اإلنساني. إسرائيل انتهاكا
 

 
 االنقالب العسكري في مالي: حول البيان الرئاسي  – 11
 

ً أصدرته رئاسة االتحاد حول الوضع في مالي بعد االنقالب العسكري الذي  أقر المجلس بيانا
 أطاح بالحكم البرلماني الديمقراطي في البالد.

دعمه  إلى، ويشير 22/3/2012ويعرب البيان عن قلق االتحاد من االنقالب الذي جرى في 
مع  اإلفريقيرب أفريقيا )االيكواس( واالتحاد غللمفاوضات التي تجري بين رؤساء دول 

رئيس الجمهورية والبرلمان لاالنقالبيين من أجل إعادة المؤسسات الجمهورية. ويؤكد دعمه 
ذلك يدعو البيان كمساندة الشعب المالي في محنته.  إلىدعو ياللذين أطاح بهما االنقالب و

استعادة السلم  إلىوالهادفة  االيكواسمساندة القرارات الصادرة عن دول إلى الدولي  المجتمع
 وحكم القانون والديمقراطية والحفاظ على الوحدة الترابية للبالد. 

 
 

 ملء الشواغر في مختلف لجان االتحاد وهيئاته:  - 12
 

في تقاريرها بخصوص  اللجان والهيئاتتقدمت بها وافق المجلس على جميع االقتراحات التي 
ومن هذه الهيئات واللجان:  . الشواغر التي حدثت فيها منذ الدورة السابقة للمجلس في بيرن

لجنة حقوق اإلنسان  - اللجنة الخاصة بالشرق األوسط –لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات 
 لجنة احترام القانون الدولي اإلنساني.  –اللجنة الخاصة بشؤون األمم المتحدة  -للبرلمانيين
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بالمجموعة العربية في فقرة االجتماع التنسيقي للوفود  الخاصة الشواغر إلىالتقرير  يشير) 
 العربية وذكرت أسماء من مأل الشواغر.(

 
 
 

 
 126التي عقدت على هامش الجمعية األخرى االجتماعات    -سابعاً 

 

   
 

 يالغدائ األمناجتااث سوض  التغذية عند األطفال ودور البرلمانيين في مجال  -1

 
، 126نظمت األمانة العامة لالتحاد البرلماني الدولي، على هامش أعمال الجمعية 

وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف، اجتماعاً لمناقشة دور البرلمانيين في القضاء على سوء التغذية 
 عند األطفال.

 
 أن إلىللمجلس الحاكم أشارت فيه  190وقدمت رئيسة االجتماع تقريراً مهماً أمام الدورة 

 ً وأن حجم المشكلة كبير،  ،سوء التغذية يعتبر أحد أكبر المشاكل التي تواجه أطفال العالم حاليا
ً بعادل عدد سكان أثيوبيا وأوغندا ومالوي  وعدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية حاليا

ً وخبيراً  140من  أكثرمشاركة  إلىوأشار التقرير المقدم عن االجتماع  .مجتمعة برلمانيا
 اطلعوا على تجربة أوغندا في هذا المجال. 

 
وضع هذا البند في أولويات برامج  األولىوأكد التقرير أن على البرلمانيين بالدرجة 

ضاعة الطبيعية في رعلى تشجيع ال التنمية، السيما في البلدان النامية، كما أن عليهم العمل
بعد الوالدة على األقل، من خالل تعزيز العالقات مع المنظمات العاملة في  األولىاألشهر الستة 

ً ،  األمهات أوساط الريفيات، على وجه الخصوص ، حيث يكون انتشار سوء التغذية واسعا
وتزويد هؤالء األمهات باإلرشادات التي وضعها اختصاصيو اليونيسيف بآليات التغلب على 

 سوء التغذية. 
 

 ورشة المرادبة البرلمانية للقروض الحكومية المارجية  -2

ة الخارجية، التي نظمت أيضاً على هامش توصلت ورشة المراقبة البرلمانية للقروض الحكومي
هذه المراقبة والعمليات المتصلة بها تساعد على رفع مستوى  أن إلى، 126أعمال الجمعية 

فعالية المساعدات. فالقروض التي تتعاقد ضمان التحكم بعملية التنمية، وهي عنصر هام في 
 ً ما تنفذ بشروط تتطلب مراقبة  عليها الحكومات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي غالبا

 البرلمانات من خالل العملية التشريعية. 
 

وقائع مسح علمي جرى تنفيذه في عدد  126وقد ناقشت الورشة التي أقيمت في إطار الجمعية 
لمراقبة الموافقة  القانونيةالسلطة البرلمانات أي مدى تمتلك  إلىمن البلدان تركز على معرفة 

في مبادرة  2011عملية المسح عام وقد أجريت ات المتعلقة بها . على القروض والعملي
مشتركة بين االتحاد البرلماني الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وشملت عملية 

 قتصادات االنتقالية. إلبرلمان في البلدان النامية وا 100المسح 
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وضع أساس لقياس مدى التقدم في ووفرت هذه العملية معطيات لم يسبق التعرف عليها تسمح ب

 المستقبل بالنسبة لعمليات المراقبة البرلمانية في مختلف الدول. 
 

الدولي على البرلماني الورشة في موقع االتحاد  إليهاوسوف تنشر االستنتاجات التي توصلت 
 شبكة االنترنيت. 

 
 

 
 
 
 

 
عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع  126انعقدت الجلسة الختامية للجمعية 

ولى اللجان الدائمة األ إليها. وابتدأت الجلسة بتقديم مشاريع القرارات التي توصلت 5/4/2012
حول  البند الطارئ إلعداد مشروع القرار إليهاأحيل  التياللجنة  إلىوالثانية والثالثة باإلضافة 

 الوضع في سورية وصياغة مبادرة باسم االتحاد البرلماني الدولي حول هذا الوضع. 
 

مشروع  قدم الدكتور عصام العريان ، عضو مجلس الشعب المصري ومقرر لجنة البند الطارئ
. وبالرغم من التصفيق الذي قوبل به مشروع القرار إال  القرار الذي أعدته اللجنة الخاصة بالبند

 – إيران  –بلدان هي: سورية  خمسةاً من الوفود طلبت الكالم، وتبين بالنتيجة أن وفود أن عدد
هي جنوب أخرى فنزويال أعلنت معارضتها لكامل القرار، وأن وفود خمسة بلدان  - كوبا

تحفظات على بعض فقرات  أبدت، والهند يوغندا –كوريا الديمقراطية  - تشيلي -فيتنام -إفريقيا
التي تؤيد استمرار فرض العقوبات الدبلوماسية  من منطوق القرار 12سيما الفقرة القرار، ال

 يتحسن الوضع بصورة ملموسة.  إن إلىواالقتصادية على الحكومة السورية 
 

أن القرار قد  وبالرغم من عدم إجراء تصويت على القرار بالمناداة على الدول، فيمكن القول
ً مقابل ص 114تمت المصادفة عليه بأكثرية   أصواتأصوات معارضة وخمسة  أربعةوتا

مع مالحظة موافقة وفدي الصين الشعبية وروسيا وعدم تحدثهما على بعض الفقرات.  متحفظة
 في الموضوع.

 
وقد تليت بعد ذلك تقارير اللجان الدائمة الثالث التي كانت مشاريع قراراتها قد وزعت قبل 

 الجلسة فوافقت الجمعية على مشاريع القرارات الثالث باإلجماع والتصفيق. 
 

ً قصيراً عن مقاطعة كيبيك الكندية وبرلمانها، وهي التي  بعد ذلك شاهد أعضاء الجمعية فيلما
الدولي خالل شهر تشرين األول  يالقادمة لالتحاد البرلمان 127 لجمعيةتستضيف اجتماعات ا

. وقد خاطب حاكم المقاطعة ورئيس برلمانها أعضاء الجمعية مرحبين بهم 2012/أكتوبر –
ً متميزاً  أنمؤكدين لهم  البرلمان الكندي بمجلسيه سوف يبذل قصارى جهده ليقدم لهم اجتماعا

رلمان األكوادور، الذي يستضيف في عاصمته كيتو الجمعية من جميع النواحي ، كذلك قدم ب
 العاصمة كيتو. و، فيلماً مشابهاً عن اإلكوادور 2013مارس  –في آذار  128

 
سياسية الذين أعربوا عن  –بعد ذلك تعاقب على منصة الخطابة ممثلو المجموعات الجيو 
ً وحكومة على ً وبرلمانا ً وشعبا الحفاوة والتكريم اللذين قوبل  شكرهم لجمهورية يوغندا رئيسا

 

 ً  126الجلسة الختامية للجمعية  - ثامنا
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لالتحاد البرلماني الدولي، كما وجهوا  126بهما البرلمانيون المشاركون في اجتماعات الجمعية 
رئاسة االتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة وجميع اإلداريين والفنيين الذين  إلىالشكر 

 أسهموا في إنجاح أعمال المؤتمر . 
 

عن شكر  أعربعبد هللا النسور، رئيس الوفد األردني الذي  األستاذالعربية وتحدث باسم الوفود 
على حفاوته وتكريمه للوفود المشاركة، وأكد أن ما حققته  ،الصديق اإلفريقييوغندا ، البلد 

الستة هو خدمة للقضايا التي تهم البشرية جمعاء . كما نوه بان ما  األيامالوفود المشاركة خالل 
اعد دور المؤسسات البرلمانية وأن االتحاد البرلماني الدولي أضحى المؤسسة تحقق يؤكد تص

السيد النسور انه أصبح حقيقة مؤكدة أنه بمقدار ما  أوضحللعمل البرلماني الدولي. كما  األكبر
شعوب العالم  إمامالديمقراطية وتترسخ ، بمقدار ما يتسع دور البرلمانات، وبالتالي تتفتح  تتطور

 المزيد من الخيارات لتحقيق حياة مستقرة ومزدهرة. 
 

، فشكرت األوغندي، رئيسة البرلمان 126بعد انتهاء كلمات الشكر تحدثت رئيسة الجمعية 
الجميع على ما قدموه من ثناء لبالدها ، وأكدت نجاح أعمال الجمعية ، وتمنت للجميع عودة 

 لالتحاد البرلماني الدولي.  126م أعمال الجمعية أوطانهم ثم أعلنت اختتا إلىسالمة 
 

 
 

 
 

 
 

، رئزيس االتحزاد البرلمزاني العربزي، رئزيس ترأس األستاذ أحمد عبد العزيزز السزعدون
. وقزد شززارك األسززتاذ 126مجلزس األمززة الكزويتي، وفززد االتحزاد البرلمززاني العربززي إلزى الجمعيززة 

السعدون في كزل مزن االجتمزاع التنسزيقي للوفزود البرلمانيزة العربيزة واجتمزاع ممثلزي البرلمانزات 
رئيس وفد برلمزان اإلكزوادور الزذي سزل مه األعضاء في اتحاد البرلمانات اإلسالمية، واجتمع مع 

لالتحزاد  128دعوة شخصية من رئزيس البرلمزان / اإلكزوادوري للمشزاركة فزي أعمزال الجمعيزة 
صزمة اإلكوادوريزة فزي العا 2013مزارس /  –البرلمزاني الزدولي التزي سزتنعقد خزالل شزهر آذار 

ي على هذه اللفتزة الكريمزة السعدون عن شكره لرئيس الوفد اإلكوادور األستاذكيتو. وقد أعرب 
وتمنى لشعب اإلكوادور التقدم والرخاء وللعالقات العربيزة مزع بلزدان أمريكزا الالتينيزة التواصزل 

 وأكد له حضور جميع الوفود العربية وعملها على إنجاح فعاليات واجتماعات كيتو. . والنجاح
 

كذلك التقزى سزيادة رئزيس االتحزاد عزددا مزن رؤسزاء الوفزود مزن مختلزف المجموعزات 
 الجيوسياسية، وتابع عن كثب نشاط المجموعة العربية في اجتماعات كمباال.

 
  

هذا وقد  شارك األستاذ نور الدين بوشكوج، األمين لالتحزاد البرلمزاني العربزي أيضزا  
التزي   126إعداد مذكرة االتحاد حول أعمال الجمعية في وفد االتحاد إلى كمباال. وأشرف على 

وزعت على أعضاء الوفود المشاركة. وأسهم فزي تنفيزذ جميزع القزرارات التزي اتخزذها االجتمزاع 
التنسيقي للوفود العربية. كمزا عقزد لقزاءات مزع األمزين العزام لالتحزاد البرلمزاني اإلفريقزي والتقزى 

 لعربية الذين شاركوا في وفود برلماناتهم. عددا من األمناء العامين للبرلمانات ا
 
 

 

 نشاط وفد االتحاد البرلماني العربي في المؤتمر -تاسعاً 
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عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات كمباال اجتماعاً تشاورياً لتنسيق مواقفها 
 من القضايا المعروضة أمام الجمعية .

 
 :  2البنود التاليةوناقش االجتماع جدول أعمال تضمن 

 
تقرير مم ل المجموعة العربية في اللجنة التنييذية لالتحاد البرلماني الدولي حول نتال  -1

 اللجنة   

  126الجمعية  أعمالالللبات الخاصة بإدراج بند لارئ في جدول  -2

 ما جانب المجموعة العربية   128اقتراح مواضيل للمناقتة في الجمعية  -3

 ملإها بمم ليا عا المجموعة العربية التوا ر التي يجب  -4

المقترح اضكوادورم بجعل منصب اغميا العام لالتحاد البرلماني الدولي  متداوالً بيا  -5

 سياسية  –المجموعات الجيو 

 ما يستجد ما أعمال  -6

 
 شارك في االجتماع ممثلو البرلمانات العربية اآلتية : 

 
، العراق، ، سوريةن ، الجزائر، السعودية، السوداناألردن ، اإلمارات العربية المتحدة، البحري

 ، المغرب، موريتانيا . عمان، فلسطين، قطر، الكويت، مصر
 

ترأس االجتماع السيد الدكتور عبد هللا  النسور، رئيس الوفد األردني الذي رحب بالمشاركين 
 في االجتماع وتمنى لهم عمال مثمرا.

 
عليه ناقش المشاركون بنود جدول األعمال .  ةافقوبعد تالوة مشروع جدول األعمال والمو

 وفيما يلي ما تم التوصل إليه:
 
 
 
 

                                            
كان مفروضاً عقد اجتماع للهيئة االستشارية للمجموعة العربية يسبق االجتماع التنسيقي للتشاور حول بنود  2

جدول األعمال وإقراره قبل عرضه على االجتماع الكامل. وقد قامت األمانة العامة لالتحاد قبل فترة كافية من 
ألعمال المقترحة وذلك برسائل خاصة موجهة موعد االجتماع بإبالغ أعضاء الهيئة االستشارية ببنود جدول ا

إلى كل منهم، وحددت موعد االجتماع قبل االجتماع التنسيقي. ولكن جميع أعضاء الهيئة االستشارية، ما  عدا 
يني، رئيس اللجنة الدائمة الثانية ، تغيبوا عن الموعد المحدد مما حال صالمندوب السعودي الدكتور صالح الح

 يهم. دون عرض الموضوع عل
 

 

 االجتماع التنسيقي للوفود العربية -عاشراً 
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   تقرير ممال المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية -1

استمع المشاركون إلى تقرير السيد مرزوق علي غانم ، عضو مجلس األمة الكويتي، وممثل 
المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي. ونظرا العتذار السيد الغانم عن 

بة عنه. التقرير الذي أعده بالنيا تال األمين العام لالتحاد البرلماني العربيحضور االجتماع فقد 
وتضمن التقرير عرضا وافيا ألنشطة اللجنة التنفيذية لالتحاد والمواقف التي اتخذتها من مختلف 
قضايا االتحاد البرلماني الدولي. وقد وافق المجتمعون على التقرير وأثنوا على نشاط ممثل 

 المجموعة العربية.
 
 

 ا  حول الطلبات الماصة بإدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية -2

 
 المقدمة ، واتفقوا على ما يلي:  الطلباتاستعرض المشاركون 

    الموافقة علا دم  المتروعيا المصرم واضماراتي تحت عنواا واحد 

  اضماراتي بعد إدخال تعديالت  –لمتروع المصرم لالموافقة علا الصيغة المقدمة

 صيا ية عليا  

 126للجمعية  اغولاالللب في الجلسة  عرضتكليف وفد اضمارات العربية المتحدة ب   

  تكليف الوفديا المصرم واضماراتي بالتياوض مل وفود الدول التي تقدمت بمتاريل

 حول نيه الموضوع لالتيال معةا علا صيغة موحدة  

  ووافق الوفد علا الللب سحب للبا حول الجوالا  إلادعوة الوفد السورم  

 
 ا 128حول مواكيع الدراسة في الجمعية  -3

الذي تقدمت به الشعبة اإلماراتية لعرضه على اللجنة الدائمة  الموضوع الموافقة على عنوان
 الثانية لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة تحت عنوان: 

 
وطلب إلى أعضاء الوفود  " عالقة االستخدام المستدام إلدارة الموارد المائية باألمن الغذائي "
 العربية في اللجنة الثانية دعم االقتراح عند عرضه للمناقشة في اللجنة.

 
 

 الشواغر التي تم ملؤها ا -4

 

  منا جمعة البحر ) ما اضمارات ( لمنصب عضو أصيل في لجنة د  ترتيح السيدة

 التنسيق للنساء البرلمانيات 

 اللالياني ) العرال ( إلا  الا ( و آترتيح كل ما السيدة انتصار الوزير ) فلسلي

 منصب عضو احتيال في لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات 

  ترتيح السيد نور الديا اغزرل ) ما المغرب ( لمنصب نا ب ر يه أصيل للجنة

 الدا مة اغولا 
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 المجموعة االستتارية للجنة  ةد عصام العرياا ) ما مصر ( لعضوييترتيح الس

  اغمم المتحدةاالتحاد لتإوا 

 
 االدتراح اإلكوادوري ا  -5

تم تأجيل مناقشة االقتراح اإلكوادوري بجعل منصب األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي 
 .126سياسية، نظرا ألنه لن يناقش خالل الجمعية   –مداولة بين المجموعات الجيو 
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