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 األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي قريرت
 للمجلس الحاكم  189 ةوالدور 125حول اجتماعات الجمعية 

 لالتحاد البرلماني الدولي
 (19/10/2011-16،بيرن)

 
 
 

 مقدمة :
  

 العاصمة السويسرية بيرنفي  تدانعق 19/10/2011-16ن في الفترة م
( لالتحاد البرلماني Assemblyبعد المائة) ة والعشرينلخامسااجتماعات الجمعية 

 Governingين بعد المائة للمجلس الحاكم )لثمانوا ةعلتاسالدولي واجتماعات الدورة ا

Councilفي هذه االجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات  شاركت( في االتحاد. و
عديد من بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو ال كما حضرهاضاء في االتحاد. األع

منظمات األمم المتحدة، والمنظمات الدولية األخرى المختصة كالصليب األحمر 
الدولي والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية اإلقليمية، ومن بينها االتحاد 
البرلماني العربي، واالتحاد البرلماني اإلفريقي، واتحاد برلمانات أمريكيا الالتينية، 

 وغيرها. …، والبرلمان األوروبي
 
 

في  عضاءشعب األأن تقدم لل البرلماني العربي ويسر األمانة العامة لالتحاد
االتحاد فيما يلي عرضاً ألبرز وقائع اجتماعات بيرن وما تمخضت عنه من نتائج 

 .وقرارات
 

*        *       * 
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 جلسة االفتتاح –أوالً 
 

 
الحاكم وكذلك اجتماعات المجلس  ، البرلماني الدوليلالتحاد  125جرت جلسة افتتاح الجمعية 

تمثل وبحضور وفود ،  Bern Expoفي مركز بيرن للمعارض ، تماعات األخرى الملحقة بهما واالج
ً من برلمانات العالم 130 وقد جرت الجلسة تحت رعاية وبحضور السيدة ميشلين كالمي  .برلمانا

راي رئيسة االتحاد السويسري التي ألقت كلمة رحبت في مستهلها بممثلي برلمانات العالم على 
على المستوى العالمي من حيث أنها نتاج األرض السويسرية . ثم أكدت دور البرلمانات 

لية ، كما أنها وسيلة ناجحة جديدة لألوضاع الوطنية والدو تمثل رؤية تتمتع بإستقالليةالديمقراطية، و
للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وركزت أيضاً على دور البرلمانات في المنظمات الدولية 
من خالل مشاركة ممثلين عنها في المؤتمرات والمفاوضات الدولية، وقيام برلمانات تتجاوز الحدود 

األوروبي(، وتعزيز الدور الدولي للسلطة التشريعية . كما نوهت بأهمية الوطنية )كالبرلمان 
ومنها مواضيع  ،اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي في دراسة المواضيع ذات االهتمام الدولي العام

ً إلى اتخاذ قرارات تصب في مصلحة جميع الدول وجميع فئات تالتي  125الجمعية  دعو جميعا
 المجتمع.
 

وتحدث   ،رحب بالحضورالوطنية الذي ك ألقى السيد جان جيرمانييه رينيه، رئيس الجمعية وقبل ذل

ترأسها آنذاك السيث  إذكونها المقر األول لالتحاد البرلماني الثولي، لمثينة بيرن لثور التاريخي العن 

حقددو  نددال ئددانوب نوبددم للسدداله بلتواوددب بددالنهوي بالثيمقرا يددة وحمايددة الددذ  شددارل ألبيددر  وبددا 

ابتحاد البرلماني الدثولي اسدمب، ودا شدري وثيندة بيدرن وودنال عمدم ابتحداد  أعطى الذ  اإلنسان، و

 البرلماني الثولي وويثاً ون الشرعية .

      

السدديث نانشددير  إينددثير وه، رنددي  وإلدد   ثددا اسددتمض أعضدداع الإمىيددة إلددى  لمددة   دديرب وددن     

ضدمان احتدراه حقدو  المدوا نين فدي في مة المنظمة الىالمية للبرلمانات ، وسانوبيات الذ  شكر ال

 . ر  في تحقيق وطاوال وتطلىات الشىب، ور و في  لمتب على دور الثستور السويسالىالا وتنميتها

 

فدي  لمتدب  ويريراب، الرني  السابق لالتحاد البرلماني الدثولي، بن  –ثيو السيث  عك في حين      

لدا يكدن باإلوكدان ت دورنا  بدم عداه واحدث فقد  فدي التدي ، وية للحرية والثيمقرا ية التطلىات الشىب

 يفيدة تىويدو وومارسدة الحكدا . وأ ث على ضدرورب البحدف فدي شمال أفريقيا والشر  األوس  بلثان 

. الساله واألون، وض استخالص الىبر ون األحثا  األخيرب فدي تلدا البلدثانبالرشيث  وسيلة للنهوي 

نوع السدالح ،  ضية سبيم المثال ب الح ر ،ونها علىالقضايا  سيث  ويريراب الىثيث ون و  رح ال

 .ية، الخ...المناخ اتيريتغالالنوو ، تأوين ال حة للنساع واأل فال، اب ت اد األخضر، 

 

 ما استمض المشار ون في الإمىية إلى رسالة السيث بدان  دي ودون، األودين الىداه للودا المتحدثب،      

ودن ذلدا اليدوه،  و درارات اسدتناداً إلدى تشدكيم عدالا الغدث  ون خدالل الشىوب ثقة استىادب يفية حول 

دون  أل  شدخ الرخداع المسدتثاه ، إذ ب يمكدن تحقيدق مسدتثاوةالتنميدة  در    أولهدا ال ةخدالل ثالثد

ً ندي الطريقة الثانيدة ، ووا ض تغير المناخ ووائهة لثيمقرا يدة وحقدو  ودن أئدم تحقيدق ا الو دوي وىدا

 وندذا يىندي فدي البرلمدان ،لمرأب في  م وإدالادور توسيض  فهي ةثالثالطريقة ال، أوا اإلنسان والساله

 أيضاً، بن المرأب تمثم ن ف إوكانات الىالا  ير المحققة ون نواح  ثيرب.
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 بعد المائة والعشرين ةخامسالجدول أعمال الجمعية  -ثانياً 
 

 
 125انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية  .1

 على جدول أعمال الجمعية طارئدراسة الطلبات المحتملة إلدراج بند  .2
 126مناقشة حول المواضيع المدرجة على  جدول أعمال الجمعية  – اتاجتماع .3

 (5/4/2012 – 31/3)كمباال، 

 
أ. تطوير ممارسة الحكم الرشيد كوسيلة لتدعيم السلم واألمن: استخالص الدروس من 

 األحداث األخيرة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 الدوليين(. واألمن للسالم األولى الدائمة اللجنة )

 ب. إعادة توزيع السلطة وليس الثروة فقط: التحكم بجداول األعمال العالمية
 والتجارة( والتمويل المستدامة للتنمية الثانية الدائمة اللجنة)

ج. التمتع بالصحة كحق أساسي: دور البرلمانات في مواجهة التحديات الرئيسية 
 لضمان صحة النساء واألطفال.

 اإلنسان(. وحقوق يمقراطيةللد الثالثة الدائمة )اللجنة

 

 تقرير لجنة االتحاد البرلماني الدولي حول شؤون األمم المتحدة. .4

 تعديالت على النظام األساسي واللوائح الداخلية. .5

محنة شعب الصومال المنكوب بالمجاعة وجهود اإلغاثة من جانب أعضاء االتحاد  .6
 .1البرلماني الدولي 

 

 

 في جدول أعمال الجمعيةطارئ الطلبات الخاصة بإدراج بند  -ثالثاً 

 
،  125تقدمت ثالثة برلمانات أعضاء بطلبات إلدراج بنود طارئة في جدول أعمال الجمعية 

 وذلك على النحو التالي:
 

 الذي جاء تحت عنوان: طلب ناميبيا  .1
ب أعضاء االتحاد وجهود اإلغاثة من جان "محنة شعب الصومال المنكوب بالمجاعة

 البرلماني الدولي".
 :طلب المجلس الوطني الفلسطيني تحت عنوان .2

 "تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". 

                                                 
 كان هذا عنوان البند الطارئ الذي أقرت الجمعية إدراجه في جدول أعمالها. 1
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 طلب إيران الذي جاء عنوانه كالتالي: .3
مزيد من التعبئة الدولية ، وتعزيز للجهود الدولية لمساعدة الشعب  إلىالحاجة " 

 الصومالي الذي يعاني من المجاعة".
 

حول فلسطين اقترحت الوفود ونظراً لوجود طلبين حول موضوع الصومال وطلب واحد 
حول ار بيان من رئاسة االتحاد البرلماني الدولي دإص إلىالعربية المشاركة في الجمعية أن يصار 

للشعب الفلسطيني هو  محنة المجاعة في الصومال، وبذلك يبقى الطلب حول حق تقرير المصير
 ثلثي األصوات عند التصويت في الجمعية.الطلب الوحيد وحظه كبير في أن يحرز 

 
رفض سحب طلبه. وقام الوفد  ،صاحب الطلب الخاص بالصومال ،ولكن الوفد الناميبي

ومال لصالح الطلب الناميبي . وتجنباً لالختالف حول قضيتين تهمان اإليراني بسبح طلبه حول الص
البند الخاص بالصومال هو البند أصبح البلدان العربية أعلن الوفد الفلسطيني سحب طلبه، وبذلك 

لجنة خاصة  إلىالوحيد المطروح ، وأقر إدراجه في جدول أعمال الجمعية باإلجماع، وأحيل 
 ر حول.لمناقشته وتقديم مشروع قرا

 
 

 

 ومواضيع المناقشة 125 الجمعية اجتماعات -اً رابع

 
 

اجتماعات للجان الدراسة الدائمة التي  125تعقد خالل اجتماعات الجمعية  كما هو معروف لم
ً وتتخذ فيها قر فيها  تجرارات، بل استعيض عنها باجتماعات تناقش مواضيع متفق عليها سلفا

مناقشات تشاورية حول الموضوعات التي تم اختيارها للمناقشة في اللجان الدائمة الثالث خالل 
. ومن شأن هذه االجتماعات 2012في ربيع عام  كمباال )أوغندا(التي ستعقد في مدينة  126الجمعية 

، من جهة، المقبلة 126أن تساعد على تعميق إدراك أعضاء الجمعية لمواضع النقاش في الجمعية 
وأن تساعد المقررين على تحسين محتوى تقاريرهم باالستفادة من المناقشات، من جهة أخرى. وقد 

لمناقشة المواضيع المشار إليها أعاله في ثالثة  18/10/2011خصص يوم الثالثاء الوقع في 
 اجتماعات، وذلك على النحو التالي:

 
 :  االجتماع األول

رسه اللجنة الدائمة األولى: )لجنة السلم واألمن الدوليين( في ناقش الموضوع الذي ستدالذي 
 وعنوانه:( 2012)نيسان كمباال 

 (تطوير ممارسة الحكم الرشيد كوسيلة لتدعيم السلم واالمن)
 رق األوسط وشمال إفريقيا. شخيرة في الاأل ثاألحدااستخالص الدروس من 

 
 

 :  االجتماع الثاني
)لجنة التنمية المستدامة والتمويل  –ناقش الموضوع الذي ستدرسه اللجنة الدائمة الثانية الذي 

 ، وعنوانه :(2012)نيسان   كمباال والتجارة( في 
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 (إعادة توزيع السلطة وليس الثروة فقط: التحكم بجداول األعمال العالمية )
 

 :  االجتماع الثالث
)لجنة الديمقراطية  –اللجنة الدائمة الثالثة أيضاً  الكمباالموضوع الذي ستدرسه في الذي ناقش 
 موضوعه:و، (2012)نيسان  وحقوق اإلنسان(

 التمتع بالصحة كحق أساسي: دور البرلمانات)
 (في مواجهة التحديات الرئيسية لضمان صحة النساء واألطفال 

 
 
 

 لجنة االتحاد الخاصة بشؤون األمم المتحدة اجتماع –اً خامس
 

 
 

عقدت لجنة االتحاد البرلماني الدولي الخاصة بشؤون األمم المتحدة عدة اجتماعات في إطار 
 واالتحاد البرلماني الدولي:تناولت فيها مختلف أوجه التعاون بين األمم المتحدة  125الجمعية 

  تم في اللجنة تقديم تقارير عن األعمال المشتركة التي جرت بين المنظمة الدولية
يز ضد النساء ، وفقاً التفاقية يفي مجاالت عديدة منها: إزالة جميع أنواع التمواالتحاد 

، استعراض  ، التعاون في مجال مكافحة مرض اإليدز )السيدا(CEDAW سيداو
والمساعدات التي قدمها ألعضاء االتحاد UNDP جهود برنامج األمم المتحدة للتنمية 

ية باألطفال مع منظمة األمم المتحدة ، التعاون في مجال العناالبرلماني الدولي 
 ، ومع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسكوUNICEF  اليونيسيف

UNESCO  وقد أقرت اللجنة جميع التقارير المقدمة  .العالمية، ومنظمة التجارة
إليها حول مجاالت التعاون مع األمم المتحدة ، كما أقرت توصيات حول توسيع نطاق 
ً مع ما ورد في الخطة االستراتيجية الجديدة التي  هذا التعاون في المستقبل، انسجاما

المتحدة في  لتطوير عمل االتحاد البرلماني الدولي مع األمم 125أقرتها الجميعة 
 مختلف المجاالت.

 تقرير واف عن الندوة البرلمانية التي عقدت في إستانبول  إلىجنة الل كذلك استمعت
( في إطار المؤتمر الرابع لألمم المتحدة حول أوضاع البلدان 2011 -مايو  –)أيار 

 األقل نمواً. وقد وافقت اللجنة على التقرير ، وأقرت التوصيات الواردة فيه.

 جرت في إطار لجنة االتحاد لشؤون األمم المتحدة جلسة مناقشة حول كذلك          : 
الحد األدنى".  وشارك في المناقشة  إلىكيفية الوصول  –" موضوع األسلحة النووية 

 حول الموضوع عدد من الخبراء والبرلمانيين من عدد من البلدان.

 األعمال التحضيرية لقمة عام  وناقشت اللجنة مشاركة االتحاد البرلماني الدولي في
، وحول التحضيرات لمناقشة الجمعية  "التنمية المستدامةلألمم المتحدة حول " 2012

العامة حول "التفاعل بين منظمة األمم المتحدة والبرلمانات الوطنية واالتحاد البرلماني 
 الدولي".
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ً سادس  125أنشطة متنوعة على هامش الجمعية  - ا
 

 

 للرئيس البرتغالي السابق السيد جورجي سامبايو، الممثل مداخلة  إلىاللجنة  تعاستم
 السامي لألمم المتحدة حول "تحالف الحضارات".

  نظمت جلسة استماع هامة حول موضوع "إصالح األسواق المالية العالمية" ناقشت
لتي األزمات المالية التي تعصف باألسواق المالية العالمية والصعوبات المالية ا

، بوجه خاص )اليونان ، إيطاليا )منطقة اليورو(يتعرض لها عدد من البلدان األوروبية 
 (.، إسبانيا ، البرتغال

 جلسة استماع حول التحضيرات للج ً سة الخاصة لألمم المتحدة حول لجرت أيضا
 التغييرات المناخية.

  فيها عدد ونظمت جلسة استماع أخرى حول الحراك الشعبي في الشرق األوسط شارك
. وأرجعت المناقشات والتقاير التي قدمت أسباب من الخبراء والسياسيين والصحفيين 

: البطالة ، تردي األوضاع  إلىالحراك الشعبي في بعض بلدان الشرق األوسط 
أشارت تلك االقتصادية ، الفساد، ثغرات كبيرة في الممارسات الديمقراطية ... كما 

ضرورة اسي المستفاد من أحداث الشرق األوسط هو أن الدرس األس إلىالتقارير 
العمل على تخفيف التوتر الشعبي من خالل تلبية الحاجات االقتصادية والمعاشية 

 والديمقراطية للجماهير.
 
 
 

 
 للمجلس الحاكم 189اجتماعات الدورة الـ  –اً بعسا

 
 
 

للمجلس  189لالتحاد البرلماني الدولي اجتماعات الدورة  125في إطار الجمعية  تنعقدا
 تضمن البنود اآلتية:الحاكم لالتحاد الذي ناقش جدول أعمال 

 
 

 إقرار جدول األعمال .1
 

 للمجلس الحاكم 188الموافقة على محاضر الدورة  .2
 

 في االتحادلعضوية قضايا متعلقة با .3

 االتحاد إلىطلبات االنتساب وإعادة االنتساب  .أ
 أوضاع بعض الشعب األعضاء .ب
 صفة المراقب  .ج
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 تقرير الرئيس .4
 للمجلس الحاكم  188حول أنشطته منذ الدورة  .أ

 حول أنشطة اللجنة التنفيذية  .ب
 

 للمجلس الحاكم 188التقرير السنوي لألمين العام حول أنشطة االتحاد منذ الدورة  .5
 

 الوضع المالي لالتحاد  .6
 

 2012مشروع برنامج وميزانية عام   .7
 

 التعاون مع نظام األمم المتحدة  .8
 

 ..2017 – 2012استراتيجية االتحاد البرلماني الدولي لألعوام  .9
 

 تقارير حول االجتماعات التخصصية األخيرة لالتحاد البرلماني الدولي  .10
 

 أنشطة اللجان واألجهزة األخرى .11
 

 اجتماع النساء البرلمانياتلجنة تنسيق  .أ

 لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين .ب
 لجنة القضايا المتعلقة بالشرق األوسط .ج
 مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء .د

 
 لالتحاد البرلماني الدولي   126الجمعية  .12
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 : 125رئاسة الجمعية  -1

الموافقة باإلجماع على انتخاب رئيس مجلس الواليات السويسرية السيد هانشيري اينديركوم  -

 لي. لالتحاد البرلماني الدو 125رئيساً للجمعية 

 

 العضوية :  -2

 قبول طلبات العضوية المقدمة من برلماني كل من غينيا االستوائية والنيجر.  -

 الموافقة على إعادة عضوية برلمان هندوراس بعد تعليقها لفترة.  -

 تعليق عضوية برلمان جزر القمر ألسباب مالية.  -

تأجيل البت في عضوية برلماني مصر وتونس إلى الدورة القادمة للمجلس الحاكم التي ستعقد  -

 في كمباال )أوغندا(، ومواصلة دعم العملية الديمقراطية التي تجري في البلدين. 

الموافقة على منح صفة عضو مراقب لكل من الجمعية البرلمانية لساوتومي وبرينسيب  -

 منظمة الناشئة العاملة في مجال صحة األمهات واألطفال الُرّضع. الناطقة بالبرتغالية، وال

 

 مشروع الخطة االستراتيجية لالتحاد البرلماني الدولي :  -3

اإلقرار بتوافق اآلراء للصيغة النهائية لخطة العمل اإلستراتيجية لالتحاد البرلماني الدولي 
لالتحاد بعد إدخال التعديالت والمالحظات التي أقرتها اللجنة التنفيذية  2017إلى  2012لألعوام من 

السياسية والبرلمانات األعضاء والهيئات األخرى لالتحاد  –الواردة من المجموعات الجغرافية 
 .22012البرلماني الدولي . وستوضع هذه الخطة قيد التنفيذ اعتباراً من مطلع عام 

 
 الشواغر التي تم ملؤها: -4

  

 انتخاب رئيس جديد لالتحاد البرلماني الدولي:  -أ

للمجلس الحاكم في االتحاد البرلماني الدولي انتهت فترة  189بانتهاء أعمال الدورة الـ  -

رئاسة ممثل المجموعة اإلفريقية الدكتور ثيو بن غويريراب لالتحاد. وكان على المجلس أن 

 نصب: ينتخب رئيساً جديداً من بين مرشحين تقدما لهذا الم

 األستاذ عبد الواحد الراضي ) رئيس مجلس النواب المغربي( مرشح المجموعة العربية.  -

 والسيدة نورحياتي علي اسيغاف ) عضو البرلمان االندونيسي(.  -

وقد تميزت معركة انتخاب الرئيس بسخونة بارزة فاز في نهايتها األستاذ عبد الواحد 
 اً لمنافسته.صوت 130صوتاً مقابل  137الراضي بأغلبية 

 
 اللجنة التنفيذية :  -ب

 تم انتخاب ثالثة أعضاء جدد يمثلون المجموعة اإلفريقية -

                                                 
نشرت األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي ترجمة كاملة للنص النهائي لهذه االستراتيجية في موقع االتحاد على  2 

 ( www.arab-ipu.orgشبكة االنترنيت ) 
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 الباسيفيك –وانتخاب عضوين جديدين يمثالن مجموعة آسيا  -

 وانتخاب عضو واحد جديد يمثل مجموعة أمريكا الالتينية  -

 + 12وكذلك انتخاب عضو جديد يمثل مجموعة  -

أعضاء من أصل السبعة األعضاء الجدد كنَّ من النساء وتجدر اإلشارة إلى أن أربعة 
 )األعضاء األفارقة الثالثة، وممثلة أمريكا الالتينية(.

 
 لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين: -ج

 تم انتخاب السيدة كلويد )من انكلترا( عضواً أصيالً في اللجنة. -

 وتنزانيا(كما تم انتخاب ثالثة أعضاء احتياطيين يمثلون )فرنسا، والسويد  -

 

 اللجنة الخاصة بالشرق األوسط:  -د

تم انتخاب السيدة كريستي مارفيل )من تشيلي( عضواً أصيالً في اللجنة والسيدة غرين )من  -

 السويد( عضواً احتياطياً.

ولم تتمكن مرشحة المجموعة العربية السيدة سميرة رجب )من البحرين( من الفوز بمنصب 
 العضو األصيل. 

 
 قانون الدولي اإلنساني: لجنة تعزيز ال -ه

 انتخبت السيدة كارلسون ) من السويد عضواً  احتياطياً في اللجنة(
 

سيكون عليهما تقديم تقرير أولي عن الحسابات  2012وكذلك تم تعيين مدققين للحسابات لعام 
 . 2013والميزانية في ربيع عام 

 
 االجتماعات القادمة لالتحاد البرلماني الدولي:  -5

 االجتماعات النظامية : 

 . 5/4/2012إلى  31/3أوغندا( من  -)كمباال –واالجتماعات الملحقة بها  126الجمعية  -

 . 21/10/2012-16واالجتماعات الملحقة بها: كيبيك )كندا( من  127الجمعية  -

 .واالجتماعات الملحقة بها 128الجمعية  -

 مدينة كويتو على أن يحدد موعدها الحقاً.  تم تقديم دعوة من برلمان االكوادور لعقد الجمعية في
 

 التعديالت في النظام األساسي لالتحاد:  -6

من النظام األساسي لالتحاد  5من المادة  3و  2وافق المجلس الحاكم على تعديل الفقرتين 
البرلماني الدولي تتعلقان بفرض عقوبات على األعضاء الذين يتمتعون بصفة عضو مشارك 

Associate member  ، .وأصبح في حال التقصير في حال التقصير في تسديد االلتزامات المالية
 النص الجديد للفقرتين كما يلي: 
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 : 5/2المادة 
إذا عجز العضو المشارك عن تسديد مساهمته المالية بمبلغ يساوي أو يتجاوز مقدار مساهماته 

ل بأكثر من عضو واحد في اجتماعات االتحاد البرلماني المستحقة لسنتين سابقتين كاملتين فإنه لن يمث
 الدولي. 
 

 : 5/3المادة 
إذا تأخر عضو أو عضو مشارك في االتحاد عن تسديد مساهمته المالية في االتحاد لمدة ثالث 
سنوات، تدرس اللجنة التنفيذية األمر وتعرب عن رأيها إلى المجلس الحاكم. ويتخذ المجلس الحاكم 

 يق عضوية ذلك العضو أو العضو المشارك في االتحاد. قراراً بتعل
 

 اللجنة الخاصة بالشرق األوسط: -7

يركز على خطة السالم، وإرسال بعثة  2012قرر المجلس الحاكم دعوة اللجنة الجتماع في عام 
  برلمانية إلى كل من فلسطين وإسرائيل. 

 
 

 االجتماع التنسيقي للوفود العربية –مناً ثا

 
عقدت وفود المجموعة العربية اجتماعها التنسيقي المعتاد بعد ظهر يوم األحد الواقع في 

بيرن. وناقش االجتماع  –في المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السويسرية  16/10/2011
 جدول األعمال التالي: 

 
الدولي حول أعمال تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني  -1

 اللجنة.

 .125الطارئ في جدول أعمال الجمعية  البند -2

 انتخاب رئيس االتحاد البرلماني الدولي . -3

 .2017 – 2012الخطة اإلستراتيجية لالتحاد البرلماني الدولي لألعوام  -4

 الشواغر في هيئات االتحاد ولجانه المختلفة. -5

 تسمية ممثلي المجموعة العربية في رحلة الطائرة التي تسير بالطاقة الشمسية.  -6

 شارك في االجتماع ممثلو الشعب األعضاء في البلدان اآلتية: 

 
األردن، اإلمارات العربية، البحرين، الجزائر، السعودية ، السودان ، سورية، العراق، 

 . فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، المغرب، موريتانيا

 
ترأس االجتماع معالي السيد جاسم الخرافي، رئيس مجلس األمة الكويتي، نظراً لغياب رئيس 

 االتحاد الحالي معالي السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى القطري.
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بعد إقرار جدول األعمال قدم السيد مرزوق على الغانم، عضو مجلس األمة الكويتي، وممثل 
اجتماع اللجنة ربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي تقريراً عن نتائج المجموعة الع

الذي كرس معظمه لدراسة االقتراحات  2011خالل شهر أيلول )سبتمبر(  التنفيذية لالتحاد
والمالحظات الواردة من المجموعات الجغرافية السياسية والبرلمانات األعضاء على مشروع 

والتي أقرتها اللجنة التنفيذية  2017 – 2012لجديدة لالتحاد البرلماني الدولي لألعوام اإلستراتيجية ا
 بتوافق اآلراء.  189بصيغتها النهائية ووافق  عليها المجلس الحاكم في دورته الـ 

 
وأوضح السيد الغانم الجهود المبذولة إلدخال التعديالت التي اقترحتها المجموعة العربية 

ستراتيجية. كما أوضح نجاحه في تأجيل تعليق عضوية كل من البرلمان المصري على مشروع اال
والبرلمان التونسي في دورة المجلس الحاكم في بيرن وتأجيل البت بالموضوع إلى اجتماعات 

 (.2012أبريل  -المجلس في كمباال )نيسان
 
 

 ثم ناقش االجتماع البنود األخرى المدرجة في جدول أعماله واتخذ القرارات التالية حولها:  
 

 حول البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية:  .1

السعي إلقناع الوفد الناميبي بسحب طلبه الخاص بالمجاعة في الصومال مقابل صدور بيان 
رئاسي حول الموضوع، وذلك إلفساح المجال لبقاء الطلب الفلسطيني حول تحقيق حق تقرير 

 المصير للشعب الفلسطيني. 
 

 حول انتخاب رئيس االتحاد البرلماني الدولي:  .2

نشاط في الحملة االنتخابية لألستاذ عبد الواحد الراضي، مشاركة جميع الوفود العربية ب
 مرشح المجموعة العربية لمنصب رئيس االتحاد البرلماني الدولي. 

 
 الشواغر في هيئات االتحاد:  .3

لموافقة على دعم ترشيح السيدة سميرة رجب )من البحرين( لمنصب عضو أصيل في ا
 اللجنة الخاصة بالشرق الوسط. 

 
 تراتيجية : خطة العمل االس .4

 2017 -2012الموافقة على خطة العمل االستراتيجية لالتحاد البرلماني الدولي لألعوام 
 بعد التعديالت التي أجريت عليها .

  
 : حول تقرير السيد الغانم .5

التنويه بالجهود التي بذلها السيد مرزوق علي الغانم في اجتماعات اللجنة التنفيذية إلدخال 
حول الخطة االستراتيجية لالتحاد البرلماني الدولي وتأجيل البت بتعليق  وجهة النظر العربية

 عضوية كل من البرلمان المصري والبرلمان التونسي إلى الدورة القادمة للمجلس الحاكم. 

*      *      * 
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