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 األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي تقرير
 للمجلس الحاكم واللجان الدائمة 188ة والدور 124حول اجتماعات الجمعية

 لالتحاد البرلماني الدولي
 20/4/2011-15باناما 

 
 

 مقدمة -أولا 

 اجتماعيات الجمعيية مدينة  انننمةن فيي تنعقيدا 20/4/2011-15ن ما بييفي الفترة 

( لالتحيياد البرلميياني الييدولي واجتماعيييات Assemblyبعييد المائيية  العشييرينو ةلرابعييا
( فييي Governing Councilبعييد المائية للمجليس الحيياكم   والثميانين لثامنيةا اليدورة

فيي ذي ا الجتماعيات وفييود برلمانيية تمثيل البرلمانيات األع يا  فييي  تالتحياد  وشيارك
ح ر الجتماعات بصفة ع و مشارك ومراقب ممثلو العديد من منظميات كما التحاد  

األمم المتحدة، والمنظمات الدوليية األريرا المرتصية كالصيليب األحمير اليدولي والبنيك 
ومين بينايا التحياد البرلمياني العربيي، الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانيية اققليميية، 

والتحاد البرلمياني اقفريقيي، واتحياد برلمانيات أمريكييا الالتينيية، ورابرية البرلميانيين 
 وغيرذا  …النارقين بالفرنسية، والبرلمان األوروبي 

 
 

يلييي عر يياا ألبييرع وقييائا اجتماعييات فيمييا قييدم ت ن ويسيير األمانيية العاميية لالتحيياد أ
ولنشار الوفود العربية المشاركة فياا، وك لك ألذم ما تمرض عين الجتماعيات ، باناما

 من قرارات وتوصيات 
 
 

*        *       * 
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ا   الفتتاح جلسة –ثانيا

 
مركد  الددللي اللالتحاد البرلماني الددللي فدي  124جلسة افتتاح الجمعية الـ  جرت

العاصمة باناما تحت رعايدة  لبحودلر رسديم جميلريدة بانامدا ريكداردل للمؤتمرات في 
رسيم الجمعية اللطنية البنمية خلسدي  ألل المتحدثين في جلسة االفتتاح لكان  .مارتينيللي

أعمدال الجمعيدة الدـ عن ترحيب بدالد  بوديلفيا المرداركين فدي  الذي أعرب ملنل مللينا
لقدددال هدددذ  الجمعيدددة. لفخرهدددا باستودددافة اجتماعدددات  لالتحددداد البرلمددداني الددددللي 124

مددن خددالل تمثيددل برلمدداني  إالالديمقراطيددة الحديثددة لددن تتحقدد   تدد  أنملنل مللينددا فددي كلم
مردداً علد  أن الددلل الديمقراطيدة هدي التدي تح د    صحيح لمن خالل التنمية المستدامة

لماندات فاعلدة لنرديطة تكدلن عندما تكلن البرلأكد أن   .اإلنسانالسالم لتدافع عن حقلق 
  مدع اخخدذ بعدين االعتبدار أن الديمقراطيدة البرلمانيدة هدي قدل  عل  عالقدة قليدة بردعلبيا

 .ي ال أماميا طري  طليل لللصلل إل  أهدافيا ديناميكية ال
 

ة ديم كلم جل يفالمتحد   لألممجمعية العامة لل 65الجلسة الـ  رسيم ثم ألق      

المتحددد  لاالتحدداد البرلمدداني الدددللي فددي جعددل  اخمددمعددالن بددين من مددة أهميددة الت أّكددد فييددا
  إذ أن أمدام اخمدم المتحدد  لجمعيتيدا العامدة دلراً مرك يداً القرارات الدلليدة أكثدر رد افية

لكي تلعب  في تبسيط تعقيدات هذا العالم الجديد لللصلل إلد  بنداح حكدلمي نمدلذجي أكثدر 
إلد  العدالم اليدلم بحاجدة ماسدة  أننرى في المن مدة إننا " فعالية ل ان تاحاً. لأواف يقلل:

ً  أنالعالمية كن ام رامل لمتقدم".لرأى ديم  اإلدار ن ام يتحل  بحسن   ذلك يتطلب أيوا
أطددر قانلنيددة لترددريعات خاصددة مددن رددلنيا العمددل علدد  مردداركة  إيجددادمددن البرلمددانيين 

كمددا تحددد  عددن أن اجتمددا   ية.المددرأ  فددي ال عاليددات االجتماعيددة لاالقتصددادية لالسياسدد
يركل فرصة ممتدا   للتقريدب لالجمدع بدين البرلماندات فدي اللقدت الدذي  124الجمعية الـ 

نجد في  نقلة نلعيدة فدي القدل  االقتصدادية لالسياسدية مدع  يدلر اخسدلاق الجديدد  اخكثدر 
 مرلنة من اخسلاق السابقة. 

      
رسديم االتحداد البرلمداني  ذلك إل  كلمةع المراركلن في جلسة االفتتاح بعد لاستم
لجميلريدة بنمددا  البرلمداني الددللي عدن ردكر االتحدادالدذي أعدرب يراب لرالددللي ثيدل  د

مسددتذكراً مددا قامددت بدد  الددبالد مددن نوددال رددديد مددن اجددل   علدد  استوددافة هددذا المددؤتمر
الرددعب البنمددي "ح ددر  إنلقددال  الخالبددة. أراودديياالحصددلل علدد  حقلقيددا الكاملددة علدد  

التودحيات التدي قددمتيا بنمدا لردعلب منطقدة  إلد  إردار " فدي اخرضتاريخ  عل  لج  
 الكاريبي في سبيل انجا  )قنا  بنما( لتحقي  تقارب الرعلب لالبلدان.

 
      
قوددية االجتمددا   إنجدداحيراب برلمانددات العددالم بالمسدداهمة فددي لرطالددب  ددكمددا 
مؤكدداً أن   المحاسدبة البرلمانيدة لتحقيد  مطدامح الردعلبلالتدي تتمحدلر حدلل  اخساسدية
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اخحدا  التي ريدها العالم منذ مطلع هذا العام أعربت عدن " ليدان بعدض الردعلب" فدي 
لتحد  عن الدلر الكبير الذي لعب  اإلعالم االلكترلني فدي  العديد من المناط  في العالم.

نت قدد ردكل أدا  سياسدية هامدة لمندادا  فعل  سبيل المثال نجد أن االنتر .حل هذ  اخ مات
  الرعلب بالحرية لالمطالبة بحقلقيا ..

      
حيال تحلل ما بدأ بتعبير ع دلي عدن المطالبدات الردعبية إلد   اخسفعن  لأعرب

لأرار إلد  أن التطدلر فدي جميدع المجداالت قدد  .اخن مةبعض  مارست عنف دملي كبير 
لم اليدلم يلاجد  تحدديات ال يمكدن للددلل المنع لدة أن قدم فلاسد لفرصداً عديدد   إال أن العدا

 تحليا.
   

فدي  124افتتاح أعمال الجمعيدة رسيم جميلرية بنما ريكاردل مارتينيللي  ثم أعلن

أهمية الديمقراطية في تقدم الدلل لتحقي  الديمقراطية لالعمل علد  تحسدين كلمة أّكد فييا 
 م في هذا الرلن.مردداً عل  دلر برلمانات العال  حيا  الرعلب

 
مبينداً   بالد  دفعت ثمناً  الياً لتحقي  ن ام ديمقراطي إن ت لقال مارتينيللي في كلم

 أن المحاف ة علي  لعل  استمراريت  قد كل يا الكثير.
      

من قلى للدفا  عدن  ألتيتبنما تسع  بكل ما  أن السيد رسيم الجميلرية لأواف
ن  يمثدل كدل أالسيما   عت ت خر ب  لتبرلمان  لدى بنمالأرار إل  أن   ا الديمقراطيين ام

علدد  دلر االتحدداد البرلمدداني اللقددت ن سدد  مردددداً فددي   رددعبالمجتمددع لرددراسح ال أطيدداف
مددن أهددم ميددام البرلمانددات  أن مؤكددداً   الدددللي فددي تع يدد  الديمقراطيددة لنرددرها فددي العددالم

 العمل عل  تحسين حيا  الرعلب. 
 

ا   المائة بعد العشرينو رابعةال الجمعية أعمال دولج -ثالثا

 
 

 124الرسيم للجمعية  نلابانتخاب رسيم ل .1

 ة إلدراج بند طارئ في جدلل أعمال الجمعيةحتملدراسة الطلبات الم .2

مناقرة عامة حلل اخلوا  السياسية لاالقتصادية لاالجتماعيدة فدي العدالم  .3
البرلمانيددة : االسددتجابة لمطددامح فددي إطددار الملوددل  العددام :  "  المسدداحلة 

 الرعب"

تددلفير إطددار ترددريعي ييدددف إلدد  منددع العنددف االنتخددابي لتحسددين المراقبددة  .4
  .االنتخابية لومان االنتقال السلم للسلطة
   اللجنة الدائمة األولى للسالم واألمن الدوليين(
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دلر البرلمانددات فددي وددمان التنميددة المسددتدامة مددن خددالل إدار  المددلارد  .5
  .الطبيعية لاإلنتاج ال راعي لالتغيير الديمغرافي

 (ة اللجنة الدائمة الثانية للتنمية المستدامة والتمويل والتجار
  .الر افية لالمساحلة في تمليل اخح اب السياسية لالحمالت االنتخابية .6

 الثة للديمقرارية وحقوق اقنسان(لث اللجنة الدائمة ا
 .لتعيين المقررين 126الملاويع التي ستناقش في الجمعية  إقرار .7

تعزيز اإلصالح  ادالميراطا ف  الف ادالميراطا يلن ادةل الما  يرالل  الف لدالف  الرل    طيايالل  .8
 .1واد طق األوس 

 

ا   124 في جدول أعمال الجمعية رارئإدراج بند الراصة بدراسة الرلبات  –رابعا

 
في جدلل اخعمال  لذلك عل   ثالثة طلبات إلدراج بند طارئ 124كان أمام الجمعية 

 النحل التالي:
 

 طلب تقدمت ب  الباكستان تحت عنلان:  –األول 
" الدعوة لعمل عالمي ملح لمساعدة اليابان التي  رباا علعال تسونامي 

 ولمنا تأثير الكارثة على المنرقة بأسرذا 
 
 ال ن ليلي تحت عنلان: طلب ال –الثاني 

 عمل البرلماني لتععيع حق الشعوب في تععيع المصير" ال
 في إرار القانون الدولي" 

  
 الطلب المرترك المقدم من قبل أندلنيسيا إيران   نيل يلندا تحت عنلان:  –الثالث 

 " تععيع اقصالح الديمقراري في الديمقراريات الناشئة، 
 والشرق األوسر" بما في  لك شمال إفريقيا 

 
لعند بدح المناقرة في الجمعية أعلنت فن ليال سحبيا لطلبيا الخاص لصالح الطلب 
المرترك. كما أعلن اللفد الباكستاني سحب طلب  بعد االت اق في لجنة التسيير عل  

الذي  إصدار بيان باسم الجمعية حلل دعم اليابان في معالجة آثار  ل ال تسلنامي
المقدم من أندلنيسيا  إيران  كتعروت ل . لبذلك بقي طلب لاحد هل الطلب المرتر

لنيل يلندا  ف ا  باإلجما  لأحيل إل  لجنة صيا ة للوع مررل  قرار حلل  
 يعرض عل  الجلسة الختامية للجمعية. 

 

                                                 
 كان هذا عنلان البند الطارئ الذي أقرت الجمعية إدراج  في جدلل أعماليا.  1



 

 
4 

ا   اجتماعات اللجان الدائمة  –رامسا

 
قامددت لجددان   Assemblyمددن الن ددام اخساسددي للجمعيددة  15/3لفقدداً خحكددام المدداد  

( فددي جدددلل أعمددال الجمعيددة  6-5-4الدراسددة الداسمددة بمناقرددة البنددلد الثالثددة اخساسددية )

 لفقاً الختصاص كل منيا  لذلك عل  النحل التالي: 
 

I. اللجنة الدائمة األولى: لجنة السلم واألمن الدوليين : 
 

 عمال: األجدول 
 

 إقرار جدلل اخعمال .1
ل  28الملافقة عل  التقرير المقدم بخصلص الدلر  التي عقدت في بدانكلك أيدام  .2

30/3/2010. 

 دراسة البند الرابع من جدلل أعمال الجمعية: .3

 توفير إرار تشريعي يادف إلى منا العنف النترابي"
 "وتحسين المراقبة النترابية و مان النتقال السلس للسلرة

 وت منت الدراسة:

 لمناقرتيما:ن  االمقرر ماأعده نذيلأ . تقديم التقرير لمررل  القرار ال
 ب . تحوير مررل  القرار لتبني .

 124ج . تعيين مقرر للجمعية 
 :126التحوير للجمعية  .4

 أ . اقتراحات لملاويع تدرسيا اللجنة
 ب . اقتراحات الختيار مقررين اثنين

 لداسمة اخلل .اتنخابات مكتب اللجنة ا .5

 
 إلعداد. لركلت لجنة صيا ة جدلل أعماليا في ثالثة اجتماعات ناقرت اللجنة بنلد
. لفي اجتماعيا الثاني ناقرت ند الرابع من جدلل أعمال الجمعيةمررل  قرار حلل الب

إل  الجلسة  يم المررل لتقد اً عينت مقررلالمقدم من لجنة الصيا ة مررل  القرار 
ً للدراسة في الجمعية الختامية للجمعية  126. لفي اجتماعيا الثال  اقترحت ملولعا

 تحت العنلان التالي: لذلك   2012التي ستعقد في كمباال )أل ندا( ربيع عام 

 
" تروير ممارسة الحكم الرشيد كوسيلة لتدعيم السلم واألمن: استرالص 

 رق الوسر وشمال إفريقيا"الدروس من األحداث األريرة في الش
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عل  الجديد الذي أصبح كذلك انتخبت اللجنة في اجتماعيا الثال  أعواح مكتبيا 
 النحل التالي:

  
 (أسيا والباسيفيكممثالا عن مجموعة  تشاو دوربي  بنغالديش،السيد  اللجنة  رئيس

 

 كويروغا  من الجنتين(السيد  النائب األول للرئيس

 

أصدديل هدي السديد  سددمير  بينداني )مددن  العربيددة بناسدب رسديملتمثلدت المجملعدة 
 .المغرب( لناسب رسيم احتياطي هي السيد  رلسان )من اخردن(

  

II   والتمويل والتجارةة مالتنمية المستدلجنة ا :اللجنة الدائمة الثانية 
 
 :عمالاألجدول 

 
 إقرار جدلل اخعمال .1
 29الملافقة عل  التقرير المقدم بخصلص الدلر  التي عقدت في بانكلك أيام  .2

 .2010/  مارم -آذار/ 31ل

 دراسة البند الخامم في جدلل أعمال الجمعية: .3

 دور البرلمانات في  مان التنمية المستدامة من رالل"
 "إدارة الموارد الربيعية واقنتاج العراعي والتغيير الديمغرافي

 وت منت الدراسة: 

 تيمان  ثم مناقراالمقرر ماأعده نذيلأ . تقديم التقرير لمررل  القرار ال
 ب . تحوير مررل  القرار لتبني 

 124ج . تعيين مقرر للجمعية 
 126التحوير للجمعية  .4

 أ . اقتراحات لملاويع تدرسيا اللجنة
 ب . اقتراحات الختيار مقررين اثنين

 امرا ادثلةيايلن ركتب ادلجةا ادماةتخل .5

 

  لردكلت لجنددة صدديا ة ل أعماليددا فدي ثالثددة اجتماعدداتناقردت اللجنددة بندلد جدددل
  ناقردت  لأقرتد  فدي ند الخامم مدن جددلل أعمدال الجمعيدةأعدت مررل  قرار حلل الب

. لفدي اجتماعيدا إل  الجمعية في جلستيا الختاميدة ي لعينت مقرراً لتقديم تالاجتماعيا ال
ليكددلن ملوددل  النقدداش اخساسددي فددي اجتماعيددا فددي  تدداليالملوددل  الالثالدد  اقترحددت 
  :( 2011) ربيع  124في إطار الجمعية  كمباال )أل ندا(
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 إعادة توعيا السلرة وليس الثروة فقر: التحكم بجداول األعمال العالمية""
 

الددذي الجديددد مكتبيددا أعودداح بانتخدداب  اللجنددة فددي اجتماعيددا الثالدد  قامددتكددذلك 
   النحل التالي:أصبح عل
 

 لمجموعة العربية( ممثالا لالسيد صالح الحسيني  السعودية اللجنة  رئيس
 

 +12السيدة ب  كونتيني  من إيراليا( ممثلة المجموعة  النائب األول للرئيس

 
السييد بناسدب رسديم احتيداطي هدل  فودالً عدن رساسدة اللجندة لتمثلدت المجملعدة العربيدة

 .من اخردن رواشدة صفيو
 

III  لديمقرارية وحقوق اقنسانجنة ال :اللجنة الدائمة الثالثة 
 

 جدول األعمال
 

 إقرار جدلل اخعمال .1
ل  28الملافقة عل  التقرير المقدم بخصلص الدلر  التي عقدت في بدانكلك أيدام  .2

 2010مارم/  –/ آذار 31

 دراسة البند الخامم في جدلل أعمال الجمعية: .3

 "الشفافية والمسا لة في تمويل األحعاب السياسية والحمالت النترابية "

 وتت من الدراسة:

 لمناقرتيما. ناالمقرر ماأعده نذيلأ . تقديم التقرير لمررل  القرار ال
 ب . تحوير مررل  القرار لتبني .

 124ج . تعيين مقرر للجمعية 
 126التحوير للجمعية  .4

 اللجنةأ . اقتراحات لملاويع تدرسيا 
 ب . اقتراحات الختيار مقررين اثنين

 انتخابات مكتب اللجنة الداسمة الثالثة .5

 
لت لجنددة صدديا ة   لرددكّ اجتماعددات ثالثددةلد جدددلل أعماليددا فددي ناقرددت اللجنددة بندد

 فدي اجتماعيدا الثدانيل  من جدلل أعمال الجمعيةرابع ند المررل  قرار حلل الب إلعداد
لفددي . للجمعيددة ناقرددت مرددرل  القددرار لعينددت مقددرراً لتقديمدد  إلدد  الجلسددة الختاميددة 

فدي بانامدا  تحدت العندلان  124اجتماعيا الثال  اقترحت ملولعاً للدراسة في الجمعية 

 التالي:
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التمتا بالصحة كحق أساسي: دور البرلمانات في مواجاة التحديات الرئيسية "

 ل مان صحة النسا  واألرفال"
 

علد  أعوداح مكتبيدا الجديدد الدذي أصدبح  فدي اجتماعيدا الثالد كذلك انتخبدت اللجندة 
 النحل التالي: 

 
 بونو  من غانا( ممثالا للمجموعة اقفريقية  -منساا -السيد كي اللجنة  رئيس

 

 بقي المنصب شاغراا ألن مجموعة أوراسيا لم تسم ممثالا لاا بعد سالنائب األول للرئي

 
ناصيف من  ميلةالسيد  ج يالمجملعة العربية بناسب رسيم أصيل هلتمثلت 

 عبد الجبار )من العراق(.رافع البحرين  لناسب رسيم احتياطي هل السيد 
 

 
ا دسسا  124الجلسة الرتامية للجمعية  –ا

 

 
 
ة لالعررلن بعد الماسة جلستيا الختامية بعد  ير يلم رابععقدت الجمعية ال 

. لبدأت الجلسة بعرض تقارير اللجان 2011أبريل/ -نيسان /20اللاقع في  ربعاحاخ

الداسمة الثال  لمراريع القرارات التي أعدتيا حلل البنلد الثالثة اخساسية في جدلل 
  لكذلك مررل  القرار حلل البند الطارئ الذي لوعت  اللجنة 124أعمال الجمعية 

   اللثاس  بالتص ي  الجماعي.لقد لافقت الجمعية عل  جميع هذ .الخاصة بيذا البند
 

السياسية فعبرلا  –ثم تعاقب عل  منصة الخطابة ممثلل المجملعات الجغرافية 
ً لحكلمةً رسيس  باناماعن امتنانيم ل ً لرعبا ً لبرلمانا القل  فييا من تكريم  عل  ما  ا

. كما أثنلا عل  النتاسج التي تمخوت لحسن لفاد   لعل  حسن تن يم االجتماعات
 . 188لدلر  المجلم الحاكم  124أعمال الجمعية  عنيا

 
ناسب رسيم المجلم اللطني  السيد تيسير قبعة   باسم اللفلد العربية لتحد 
ً بالمناقرات الجاد  التي جمعيةالأعمال ا المراركين في الذي حيّ  ال لسطيني    منلها

كما لج  الركر  لالرعلر العالي بالمسؤللية. لالجدية لالتي تمي ت بالر افية  جرت
لخص  .إل  باناما لرعبيا لبرلمانيا الذين أحاطلا المراركين بعناية فاسقة لاهتمام كبير
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بالركر أيواً كادرات االتحاد البرلماني الدللي لالمترجمين لجميع العاملين الذين كان 
 ليم قسط لاوح في إنجاح أعمال الجمعية.

 

ا سابع  Governing والثمانين بعد المائة للمجلس الحاكمة ثامناجتماعات الدورة ال –ا

Council : 

 

للمجلم الحاكم  186اجتماعات الدلر  الـ 124انعقدت في إطار الجمعية 
Governing Council  جدلل أعمال تومن  تناقر التي لالتحاد البرلماني الدللي

 البنلد اآلتية:
 
 إقرار جدول األعمال  1

 
 للمجلس الحاكم 187الموافقة على محا ر الدورة   2
 

 124اقتراحات حول انتراب رئيس للجمعية   3
 

 :ق ايا متعلقة باألع ا  في التحاد  4
 أ( طلبات االنتساب لإعاد  االنتساب إل  االتحاد

 ب( ألوا  بعض الرعب اخعواح
 المراقب.الخاصة بالحصلل عل  ص ة  ج( الطلبات

 
 :تقرير الرئيس  5

 لحاكمللمجلم ا 187 أ( حلل أنرطت  منذ الدلر 
 ب( حلل أنرطة اللجنة التن يذية 

 
 2010التقرير السنوي لألمين العام حول أنشرة التحاد رالل العام   6

 
تقارير حول المؤتمرات األريرة والجتماعات الترصصية لالتحاد البرلماني   7

 الدولي 
 

 التعاون ما منظمة األمم المتحدة   8
 

 تععيع اقصالح في التحاد البرلماني الدولي   9

 
 2010التقرير المالي للسنة المالية   10
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 عمل التحاد البرلماني الدولي لتععيع الديمقرارية والمؤسسات البرلمانية  11

 

العمل البرلماني لدعم المفو ية العليا التابعة لألمم المتحدة والمتعلقة بق ايا   12
 الالجئين وحمايتام 

 

 الراصةأنشرة األجاعة التي تعقد جلسات عامة و أنشرة اللجان   13
 إجراح انتخابات للمناصب الرا ر لبدراسة تقارير اخجي   لاللجان التالية 

 : في حال لجلدها
 اجتما  النساح البرلمانيات .أ
 لجنة حقلق اإلنسان للبرلمانيين .ب
 لجنة القوايا المتعلقة بالررق اخلسط .ج
 مجملعة منسقي اللوع في قبرص .د
 ي الدللياللجنة المكل ة بتع ي  احترام القانلن اإلنسان . 
 مجملعة الرراكة بين الرجال لالنساح  و

 المجملعة االسترارية حلل مرض السيدا )اإليد (  ع

 
 –/ تشرين األول 19 - 16، برنلالتحاد البرلماني الدولــــــي    125الجمعية   14

 (2011أكتوبر/ 

 إقرار ملاويع المناقرة في اللجان الداسمة الثال  -

 
 الجتماعات البرلمانية القادمة   15

 االجتماعات الن امية أ(
 ب( االجتماعات التخصصية لاالجتماعات اخخرى

 

 

ناقش المجلم الحاكم بنلد جدلل أعمال  في عد  اجتماعات لاتخذ القرارات المناسبة. 
 لفيما يلي عرض خبر  القرارات التي اتخذها المجلم: 

 
 : 124انتراب رئيس الجمعية  -1

 

لاف  أعواح الجمعية باإلجما  لالتص ي  عل  االقتراح المقدم من احد اللفلد بانتخاب 
ً للجمعية   مللينا  رسيم الجمعية اللطنية في باناما ملنل  السيد خلسي   124رسيسا

لالتحاد البرلماني الدللي. لقد ركر السيد مللينا أعواح الجمعية عل  الثقة التي أعطيت 
 ترريح ممثلين عنيا لمنصب ناسب الرسيم. إل  ل   لدعا أعواح اللفلد 
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 الع وية:  -2

 

  الملافقة عل  قبلل طلبات االنتساب إل  عولية االتحاد المقدمة من برلمانات
 اليات ميكرلني يا المتحد    ترينيداد لتلبا ل.كل من: ل

 لعدم تسديد المساهمات السنلية  ا في االتحاد  ن راً تعلي  عولية برلمان ليبيري
رين ررير ت حت ميلة للتسديد  الليبيري في مي انية االتحاد. لأعطي البرلمان

 . تمتلخرالتسديد ما علي  من  2011أكتلبر/ –ألل 

 لماني كل من تلنم لمصر اللذين تم حليما إثر ناقش المجلم ألوا  بر
ديد ملعد حن راً لتالتطلرات الديمقراطية االيجابية التي جرت في البلدين  ل

إجراح االنتخابات القادمة في كال البلدين فقد قرر المجلم اإلبقاح عل  عولية 
االجتما  القادم للمجلم الحاكم  فيتخاذ قرار حلليما لا البرلمانين في االتحاد

  في العاصمة 2011اكتلبر/  –الذي سيجري خالل رير تررين ألل 

 السليسرية بيرن. 
 

 : 2017- 2012الررة الستراتيجية الجديدة لالتحاد بين عامي  -3

 

قدم اخمين العام لالتحاد البرلماني الدللي السيد أندر  جلنسلن هذا البند بعد عرض 
ثم ألوح أن النسخة  .يلم تسجيلي يبين المراحل التي مرت بيا هذ  االستراتيجيةف

من جميع  جاحت حصيلة تعديالت لاقتراحاتالجديد  التي ل عت عل  اللفلد 
  لمن اللجان لالييسات التي يتللف منيا االتحاد. لقد اجتمعت سياسية-المجملعات الجيل

لدرست ما لردها من اقتراحات  2011ير/ فبرا –اللجنة التن يذية خالل رير رباط 

لأصدرت اللثيقة بحلة جديد  بعد أن أخذت بعين االعتبار كل ما لردها من اقتراحات 
لتعديالت. ثم ألج  السيد جلنسلن اخفكار اخساسية اللارد  في االستراتيجية  مرك اً 

ن  لحماية عل  نراط االتحاد في مجال تع ي  الديمقراطية  لالمسالا  بين الجنسي
حقلق اإلنسان  لتع ي  دلر البرلمانات كمؤسسات ترريعية لرقابية  لالتعالن مع 

 هيسات اخمم المتحد  المختل ة. 
 

 189لألوح اخمين العام أن النص النياسي لإلستراتيجية سيناقش في الدلر  الـ 
. 2011أكتلبر/-للمجلم الحاكم التي ستعقد في بيرن )سليسرا( في رير تررين ألل

سياسية مناقرة المررل  -لطلب من جميع البرلمانات اخعواح لالمجملعات الجيل
 المقدم لت ليد سكرتارية االتحاد باقتراحاتيا لتعديالتيا. 
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 الجتماعات القادمة لالتحاد: -4

  

 :الجتماعات النظامية -أ

 

  19/10/2011-16  في العاصمة السليسرية بيرن من 125الجمعية 

  5/4/2012إل   31/3في العاصمة اخل ندية كمباال من  126الجمعية 

  26/10/2012-21في مدينة كيبيك الكندية من  127الجمعية 

 
في مدينة  128كما تلق  االتحاد دعل  من البرلمان االكلادلري لعقد الجمعية 

 .125كليتل  لسيجري دراسة الدعل  لاتخاذ القرار المناسب حلليا في الجمعية 

 
 األررا:الجتماعات  -ب

 
ً تن يم مجملعة من الندلات لاالجتماعات في عدد من  أقر المجلم الحاكم أيوا

 البلدان لمعالجة قوايا سياسية لاقتصادية لثقافية لبيسية مختل ة. 
 

الملافقة عل  التقرير المقدم من رسيم االتحاد حلل نراط  لنراط اللجنة  -5
  كذلك الملافقة عل  التقرير 124ل  123 التن يذية في ال تر  ما بين الجمعيتين

السنلي المقدم من اخمين العام لالتحاد حلل نراط اخمانة العامة في تن يذ 
  قرارات جمعيات االتحاد لمجلس  الحاكم. 

 

 
ا ثامن  124اجتماعات على ذامش الجمعية  –ا
 

 
ن مت اخمانة العامة لالتحاد البرلماني الدللي عد  اجتماعات عل  هامش 

( لالتحاد نلقرت فييا ملاويع من خارج جدلل أعمال 124اجتماعات الجمعية )

ات اخخير  التي الجمعية. لمن أبر  هذ  االجتماعات االجتما  الذي نلقرت في  اليبّ 
 ".درلم في الديمقراطيةجرت في الررق اخلسط: لقد أعطي االجتما  عنلان " 

 
من أعواح اللفلد المختل ة.  رارك في االجتما  جمع كبير من البرلمانيين

رسيم الساب  اخلماني )البلندستاغ(  ال لتحد  في االجتما  كل من: رسيم البرلمان
الريلخ في تريلي لالسيد   هر   لمجلملمجلم الريلخ ال يليبين  ناسب الرسيم الساب  

 بيطاط  عول مجلم اخمة الج اسري  ناسب رسيم االتحاد البرلماني الدللي .
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دم كل من المتحدثين كلمة ملج   عرض فييا لجية ن ر  حلل ما جرى لقد ق

ليجري في الررق اخلسط من هبات رعبية. ثم جرى نقاش  ني أسيم في  البرلمانيلن 
  :ر  من أهميايمرتركة كثالمراركلن في االجتما . لقد تالقت اآلراح حلل أفكار 

 

 ملحداً  لر م التراب ً   في الكثير من ال رلف فإن إن العالم العربي ليم كيانا
 لكل بلد خصلصية تميّ  . 

  ينبغي رفض ال كر  القاسلة بعدم قدر  الرعلب العربية عل  ممارسة
 الديمقراطية. 

  .اإلسالم ليم عاسقاً أمام اخن مة الديمقراطية 

  .التلخر في المسيرات الديمقراطية كانت نتيجة للسيطر  االستعمارية الطليلة
 ة إلعاد  اإلعمار بعد تحقي  االستقالل.لإعطاح اخلللي

  عديد :  االحتجاجات اخخير أسباب 

 صعلد مجتمع جديد يدرك حقلق  ليريد ممارستيا لالدفا  عنيا. -

لجلد أكثرية ربابية عاطلة عن العمل لم تستطع أسلاق العمل اللطنية  -
 استيعابيا. 

 احتكار السلطة لسلح تل يع الثرل  لانترار ال ساد.  -

 المساعدات التي كانت تقدميا الدللة. إلغاح -

 ل عن اخح اب السياسية التقليدية.االحتجاجات جاحت من الرار   بمع  -

  عف لتررذم قلى المعاروة المعرلفة.و -
مطالب لطنية ترك  عل  الديمقراطية لتدالل طرحت  اتاالحتجاج -

السلطة  لالقواح عل  ال ساد لإقامة مؤسسات تمثيلية من خالل انتخابات 
 حر  لر افة. 

 ثلر  االتصاالت لعبت دلراً تعبلياً هاماً جداً.  -

بناح معيا لالسعي إل  تحقي  حلار ينبغي مالقا  هذ  الحركات لفتح  -
ركللن قل  هامة متحمسة يمكنيا اإلسيام في مطالبيا خن القاسمين علييا ي

 البالد. ل ببناح مستق

ينبغي استبعاد العنف في ملاجية هذ  االحتجاجات خن  لن يؤدي إال إل   -
 م يد من العنف لعدم االستقرار. 

 
 

**   ** 

*** 
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ا تاسع  الجتماع التنسيقي للوفود العربية –ا

 

 
ً ترالرياً  عقدت لفلد المجملعة العربية داخل االتحاد البرلماني الدللي اجتماعا

. لناقش االجتما  جدلل 124لتنسي  ملاق يا من القوايا المطرلحة أمام الجمعية 

 أعمال تومن البنلد اآلتية: 
 

 124البند الطارئ في جدلل أعمال الجمعية  -1

لعربية في هيسات االتحاد الترريحات لملح الرلا ر الخاصة بالمجملعة ا -2
 للجان . 

-2012مررل  الخطة االستراتيجية لتطلير االتحاد البرلماني الدللي لألعلام  -3
2017. 

 تبادل آراح حلل رغلر منصب رسيم االتحاد البرلماني الدللي.  -4

 
م االت اق عل  أن يرأم االجتما  تن راً لغياب رسيم االتحاد البرلماني العربي 

رارك في االجتما   .اخمة الكليتي ممجل مسعاد  السيد جاسم الخرافي  رسي التنسيقي
 ممثلل البرلمانات لالمجالم في الدلل العربية التالية.

 
اخردن  اإلمارات العربية  البحرين  الج اسر  السعلدية  السلدان  فلسطين  

 العراق  عمان  قطر  الكليت  لبنان المغرب. 
 

عمال اخعمال جرت مناقرة مست يوة لجميع بنلد جدلل اخقرار جدلل إبعد 
 لتلصل االجتما  إل  القرارات اآلتية. 

 
 124حول البند الرارئ في جدول أعمال الجمعية 

 
قرر االجتما  التصليت لصالح الطلب المتعل  بتسلنامي اليابان  ر م أن 

 لعربية. االقتراحين ال ن ليلي لاالندلنيسي يمسان اخلوا  الداخلية ا
 

 حول الترشيحات لمل  الشواغر: 
 

 كان أمام االجتما  ثالثة مررحين يمثللن برلمانات كل من  :اللجنة التنفي ية
اقتراح رسيم الملافقة عل  السلدان  فلسطين لالكليت. لبعد مناقرة مطللة ل

ر اللفد السلداني سحب مررح  لعدم باللجلح إل  التصليت قراالجتما  
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التصليت. لهكذا جرى التصليت الختيار لاحد من المررحين: المراركة في 
  ممثل المجلم اللطني ال لسطيني لناسب رسيم المجلم  ةالسيد تيسير قبع

لالسيد مر لق عل  الغانم  ممثل مجلم اخمة الكليتي للكيل الرعبة 
 انم  لكيل  يالبرلمانية. لجاحت نتيجة التصليت لصالح السيد مر لق عل

ة سبعة أصلات مقابل ثالثة أصلات لكثريبالذي فا    رلمانية الكليتيةالرعبة الب
 لمررح ال لسطيني.ل
 

 ترريح السيد  أمل فرحان من اخردن.  – لجنة التنسيق للنسا  البرلمانيات 

 ترريح السيد سلمان الجميلي من العراق. – لجنة حقوق اقنسان للبرلمانيين 

 :أصيالً. سمير  بين ترريح السيد  اللجنة الدائمة األولى ً اني )من المغرب( ناسبا
 لرسيم اللجنة لالسيد  ن. رلسان )من اخردن( ناسباً احتياطياً. 

 ترريح السيد صالح الحصيني )من السعلدية( لرساسة اللجنة الدائمة الثانية :
اللجنة كعول أصيل لالسيد لص ي الرلارد  )من اخردن( ناسباً احتياطياً لرسيم 

 اللجنة . 

 أصيالً  للجنة الدائمة الثالثة:ا ً ترريح السيد  جميلة ناصيف )من البحرين( ناسبا
ً لرسيم  ً احتياطيا لرسيم اللجنة  لالسيد رافع عبد الجبار )من العراق( ناسبا

 اللجنة.

 
لكلف االجتما  اخمين العام لالتحاد بتسليم اخمانة العامة لالتحاد البرلماني الدللي 
أسماح مررحي المجملعة العربية في مختلف اللجان لالييسات التخاذ اإلجراحات 

 الال مة العتمادهم. 
 

  :حول شغور منصب رئيس التحاد البرلماني الدولي 
 

ألوح اخمين العام لالتحاد أمام المراركين في االجتما  التنسيقي لللفلد العربية 
أن منصب رسيم االتحاد البرلماني الدللي سيصبح را راً اعتباراً من انتياح أعمال 

تررين  -د التي ستعقد في العاصمة السليسرية بيرن )أكتلبرالالتح 125الجمعية 
ب رسيم جديد لالتحاد يخلف السيد  لريراب  لسيجري آنذاك انتخا  (2011اخلل/

الرسيم الحالي. كذلك ألوح السيد بلركلج أن ثمة رخصيتان برلمانيتان عربيتان 
 أعربتا عن ر بتيما بالترريح ليذا المنصب  لهما: 

 
رسيم مجلم النلاب المغربي  ل السيد عبد  معالي السيد عبد اللاحد الراوي 

لقد اقترح رسيم االجتما  معالي  .عيان اخردنياليادي المجالي  عول مجلم اخ
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السيد جاسم الخرافي تلجيل البح  في اختيار المررح العربي ل تر  الحقة عل  أن يقلم 
 هل باالتصال بالمررحين لالتلصل إل  حل يروي الجميع. 

 

 
 نشار وفد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي -عاشراا 

 

 
راركت اخمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي في اجتماعات باناما بلفد برساسة 
السيد نلر الدين بلركلج  اخمين العام  لالتحاد  لعولية مدير العالقات البرلمانية 

 ة في االتحاد. يالدلل
 

لقد أسيم اللفد بنراط ملحل  في جميع أعمال الجمعية من حي  متابعة الجلسات 
لاجتماعات اللجان  لاجتماعات المجلم الحاكم. كما رارك اللفد في جميع العامة 

  :اخنرطة التي قامت بيا اللفلد العربية خالل الجمعية
 

  ل   اللفد عل  جميع اللفلد العربية مذكر  أعدتيا اخمانة العامة لالتحاد
 لالمجلم الحاكم لاللجان 124لتومنت عرواً رامالً لمختلف أنرطة الجمعية 

 الداسمة.

 .لقام اللفد بالتحوير لالجتما  التنسيقي الذي عقدت  اللفلد العربية 

  لل   اللفد قرارات المؤتمر السابع عرر لالتحاد الذي عقد في قطر  باللغتين
العربية لاالنكلي ية  كما ل   عل  أعواح اللفلد العدد الثاني من نرر  االتحاد 

 )البرلمان(.

 أمريكا الالتينية لعدد من مساعدي . حاد مع رسيم برلمان التق  اخمين العام لالت
لأكد الطرفان ورلر  استسناف العالقات بين االتحادين. كما تم االت اق عل  

للوع خطة الستسناف العالقة  125عقد لقاح آخر في بيرن أثناح انعقاد الجمعية 
التيني  -ربيبين االتحاد  ال سيما تبادل ال يارات لالتحوير لمؤتمر برلماني ع

 مرترك.

 ةكذلك التق  اخمين العام لالتحاد مع ممثلي المن مات التالي : 

  اتحاد برلمانات الدلل   من مة العمل الدلليةاالتحاد البرلماني اإلفريقي
 اإلسالمية  لمع عدد من رؤساح اللفلد لأعواسيا. 

 

**   ** 

*** 
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