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 العربيتقرير األمانة العامة لالتحاد البرلماني 
 للمجلس الحاكم  187والدورة  123حول اجتماعات الجمعية 

 لالتحاد البرلماني الدولي
 (6/10/2010-4)جنيف،

 
 مقدمة : -أوالً 

 
  

انعقدت في جنيف اجتماعات الجمعية الثالثة  6/10/2010-4في الفترة من
الدورة السابعة ( لالتحاد البرلماني الدولي واجتماعات Assemblyوالعشرين بعد المائة)

( في االتحاد. وشاركت في Governing Councilوالثمانين بعد المائة للمجلس الحاكم )
هذه االجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات األعضاء في االتحاد، من بينها وفود 

ً ومجلس شورى عربياً. وتمثل خمسة عش حضر االجتماعات بصفة عضو ر برلمانا
لو العديد من منظمات األمم المتحدة، والمنظمات الدولية األخرى مشارك أو مراقب ممث

المختصة كالصليب األحمر الدولي والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية 
اإلقليمية، ومن بينها االتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي االنتقالي، واالتحاد 

كيا الالتينية، والبرلمان األوروبي،كما شارك البرلماني اإلفريقي، واتحاد برلمانات أمري
 وغيرها. …في االجتماعات ممثل جامعة الدول العربية في جنيف 

 
 تقدم فيما يلي عرضاً ألبرز وقائعويسر األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي أن 

 جنيف وما تمخضت عنه من نتائج وقرارات.اجتماعات 
 

*        *       * 



2 

 

 
 

 

 جدول أعمال الجمعية الثالثة والعشرين بعد المائة -ثانياً 
 

 
 .123انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية  -1
 دراسة الطلبات المحتملة إلدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية. -2
في مدينةة بانامةا فةي  124مناقشة حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية الـ  –اجتماع  -3

 :20/4/2011-15القترة من 

 درء العنف االنتخابي وضمان انتقال سياسي سلس –أ 
 لجنة السلم واألمن الدوليين( –)اللجنة األولى  

 إدارة الموارد الطبيعية واإلنتاج الزراعي والتطور السكاني -ب
 لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة( –)اللجنة الثانية  

 تمويل األحزاب السياسيةالشفافية والمحاسبة في  -ج
 لجنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان( –)اللجنة الثالثة 

 تقرير لجنة االتحاد البرلماني الدولي حول شؤون األمم المتحدة. -4
 تعديل اللوائح واألنظمة في االتحاد البرلماني الدولي. -5

لدعم جهود اإلغاثة الدوليةة فةي مواجهةة الرةوارط الطبيعيةة و وخ و ةا  فيمةا يتعلة   يالعمل الفور -6
 .1ببارستان المنروبة بالفيضانات

 
 

 

 الطلبات الخاصة بإدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية -ثالثاً 

 
طارئ في جدول أعمال الجمعية  بند طلبين إلدراج تلقت األمانة العامة لالتحاد البرلماني الدولي 

123: 
 طلب المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت عنوان: .1
 

"أهمية التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية، وخصوصاً فيما يتعلق 
 بمساعدات الغوث لباكستان المنكوبة بالفيضان ".

 
 الطلب اإليراني تحت عنوان: .2
 

"الحاجة إلى عمل فوري من جانب االتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات األعضاء فيه 
 لتشجيع جهود اإلغاثة الدولية لباكستان المنكوبة بالفيضان ".

                                                 
 ران هذا هو عنوان البند الطارئ الذي أقرت الجمعية باإلجماع إدراجه في جدول أعمالها. 1
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 وقد تم دمج الطلبين اإلماراتي واإليراني في طلب واحد تحت عنوان:
 
ث الطبيعية ، وخصوصاً فيما لدعم جهود اإلغاثة الدولية في مواجهة الكوار يالعمل الفور "

 ". يتعلق بباكستان المنكوبة بالفيضانات
 

 ران مجلس النواب اليمني قد أرسل طلبا  إلدراج بند إضافي تحت عنوان: الطلب اليمني:
 

 "اإلرهاب والقرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي ونتائجه على أمن المنطقة".
 

ط البند الطارئو السيما عدم إرفاقه بمشروع قرار ولشر يفائهولرن هذا الطلب رفض لعدم است
وإلرساله باللغة العربية فقطو وهي ليست إحدى اللغات الرسمية لالتحاد )اللغتان الرسميتان 

 هما اإلنرليزية والفرنسية و والعربية هي لغة عمل خالل المؤتمرات فقط(. 
 

 

 

 ومواضيع المناقشة 123اجتماعات الجمعية  -رابعاً 

 
اجتماعات للجان الدراسة الدائمة التي تناقش  123رما هو معروف لم تعقد خالل اجتماعات الجمعية 

مواضيع متف  عليها سلفا  وتتخذ فيها قرارات و بل استعيض عنها باجتماعات تجري فيها مناقشات تشاورية 
التي ستعقد في  124جمعية حول الموضوعات التي تم اختيارها للمناقشة في اللجان الدائمة الثالط خالل ال

. ومن شأن هذه االجتماعات أن تساعد على تعمي  إدراك أعضاء الجمعية 2011مدينة باناما في ربيع عام 
المقبلة و من جهة و وأن تساعد المقررين على تحسين محتوى تقاريرهم  124لمواضع النقاش في الجمعية 

لمناقشة  5/10/2010وم الثالثاء الوقع في باالستفادة من المناقشاتو من جهة أخرى. وقد خ ص ي
 و وذلك على النحو التالي:تماعاتالمواضيع المشار إليها أعاله في ثالثة اج

 
 :   االجتماع األول

)لجنة السلم واألمن الدوليين( في  –ونوقش فيه الموضوع الذي ستدرسه اللجنة الدائمة األولى 
 ( و وعنوانه:2010اجتماعات باناما )نيسان 

 درء العنف االنتخابي وضمان انتقال سياسي سلس()
 

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

 والتجارة( في اجتماعات باناما و وعنوانه :
 

 ( )إدارة الموارد الطبيعية واإلنتاج الزراعي والتطور السكاني
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 :  االجتماع الثالث
)لجنة الديمقراطية وحقوق  –الذي ناقش الموضوع الذي ستدرسه في بانروك اللجنة الدائمة الثالثة 

 موضوعه:واإلنسان(و 
 

 (الشفافية والمحاسبة في تمويل األحزاب )
 
 
 

 

 اجتماع لجنة االتحاد البرلماني الدولي الخاصة بشؤون األمم المتحدة –خامساً 
 

 
 االتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون األمم المتحدة اجتماعاتها في المررز  عقدت لجنة

-6و ولغاية يوم األربعاء 4/10/2010الدولي للمؤتمرات بجنيف اعتبارا  من يوم االثنين 
10/10/2010. 

  شارك في االجتماع جميع أعضاء االتحاد البرلماني الدولي واألعضاء المنتسبون والمراقبون
 .123المنظمات الدولية واإلقليمية المشاررون في أعمال الجمعية  وممثلو

 :ناقش اجتماع اللجنة جدول أعمال تضمن البنود اآلتية 
 إقرار جدول األعمال. .1
والطري   2010( التي عقدت في أيلول )سبتمبر( DMOنتائج قمة أهداف التنمية لأللفية ) .2

 إلى األمام.

:نحو المؤتمر الرابع لألمم المتحدة حول البلدان األقل البرلمانات وبرنامج برورسل للعمل  .3
 نموا .

 

وبعد يومين راملين من االجتماعات اقترحت اللجنة إ دار بيان حول البند الثالط من جدول أعمالها 
 وأقرته. وجاء في البيان: 123المتعل  باألهداف التنموية لأللفية عرض على الجمعية 

 
 –لالتحاد البرلماني الدولي في جنيف )أكتوبر  123في الجمعية  " نحن البرلمانيين المجتمعين

( نرحب باإلعالن الذي يحمل عنوان: الحفاظ على العهد: موحدون لتحقيق 2010تشرين أول 
األهداف التنموية لأللفية الذي أقر في االجتماع عالي المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة 

 لفية.والمتعلق باألهداف التنموية لأل
 

إن االتحاد البرلماني الدولي يقر وجهة النظر المنتشرة على نطاق واسع بأن التقدم باتجاه تحقيق 
األهداف التنموية لأللفية كان متفاوتاً. وبالرغم من االنجازات الهامة فإن ثمة تحديات كبيرة تنتظرنا 

األمم المتحدة والدول األعضاء فيها مستقبالً.  ولذلك فإن االتحاد البرلماني الدولي يرحب بالتزام 
 بإعطاء األولوية األساسية لألهداف التنموية لأللفية خالل السنوات الخمس القادمة.
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لقد وافق االتحاد البرلماني الدولي على توفير مسؤولية أكبر في موضوع التعاون الدولي في مجال 
اف التنموية لأللفية في بلدانها. وينبغي التنمية. فالحكومات يجب أن تكون أيضاً مسؤولة عن األهد

أن تقدم التقارير الوطنية حول األهداف التنموية لأللفية إلى البرلمانات لمناقشتها، وليس ذلك بهدف 
ضمان المسؤولية وحسب، بل أيضاً لجعل متابعة األهداف ممارسة شاملة. فبدون الحكم الديمقراطي 

 لن تنجح األهداف التنموية لأللفية.
 
أن تضع األهداف التنموية لأللفية على رأس  على ننا نحث البرلمانات أن تقوم بكل ما في وسعهاإ

جدول أعمالها، وتحدد الوسائل لتأمين مزيد من الدعم للجهود المتعلقة باألهداف التنموية لأللفية، 
 ها بمالقاة األهداف التنموية لأللفية.اتوأن تضمن احترام حكوماتها لتعهد

 
االتحاد البرلماني الدولي بحماس باتجاه تحقيق األهداف التنموية لأللفية، وخاصة تلك  لقد عمل

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والطفل، وصحة األمهات، ومرض نقص المناعة 
مجال تدقيق المساعدات  )اإليدز( ودعم المواضيع الخاصة بالبيئة. كما قام االتحاد بعمل قيّم في

لتنموية. وباعتبارنا شركاء في الجهود الدولية لتقليص الفقر في العالم بمقدار النصف حتى عام ا
، فإننا نتعهد بمواصلة العمل لتجنيد البرلمانات لالنضمام إلى هذه الجهود مع اقتراب موعدها 2015

 النهائي.
 

 
 

 123أنشطة متنوعة على هامش الجمعية  -سادساً 
 

 
 
 اجتماع خاص بموضوع الهجرة والتنمية:  .1

 
. وقد هدف االجتماع الهجرة والتنميةاجتماع مناقشة غير رسمي حول موضوع :  5/10عقد يوم الثالثاء 

إلى إعطاء البرلمانيين المشاررين إمرانية تبادل المعلومات حول اإلجراءات التي اتخذوها لمتابعة القرارات 
 فيما يتعل  بموضوع الهجرة والتنمية. 2008و  2005التي تبنوها في األعوام 

 
رما تم أيضا  إعالم المشاررين بشرل دائم حول األحداط الرئيسية المتعلقة بالهجرةو ومنها التحضيرات 
للمنتدى العالمي الرابع حول الهجرة والتنميةو باإلضافة إلى بعض المالمح الجديدة للهجرة واالقتراحات 

ك في النقاش وطرح المواضيع محاضرون من المرسيك و ورندا وفرنسا و حول إدارة الهجرات. وشار
 واألمم المتحدة.
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 :اجتماع مناقشة بخصوص المؤتمر الرابع لألمم المتحدة حول البلدان األقل تطوراً  .2
 

اجتماع مناقشة  123نظمت األمانة العامة لالتحاد البرلماني الدولي في جنيفو على هامش أعمال الجمعية 
األقل تطورا  . وقد جاء في  البلدانبموضوعات المؤتمر الرابع لألمم المتحدة حول  المتعلقة حول القضايا

 (LEAST DEVELOPED COUNTRIES - LDCتقديم المناقشات أن البلدان األقل تطورا  )

 
رنامج ويقوم المجتمع الدوليو رل عشر سنواتو بتبني ب . هي من بين الدول األرثر ضعفا  في العالم

عمل لم لحتها. وسيتم في األشهر القادمة التفاوض حول برنامج عمل جديد لم لحة هذه الدول وضمن 
 30/5منظور المؤتمر الرابع لألمم المتحدة حول الدول األقل تقدما و والذي سيعقد في اسطنبول في ترريا من 

 .3/6/2011ولغاية 
 

رلمانات لم تتدخل بما يرفي في ملف هذه الدولو ولم لقد بات واضحا و على مرور السنواتو أن أغلب الب
يتم إعالمها بما يرفي بااللتزامات التي قدمت على ال عيد الدولي ل الح هذه الدول. وبالنظر إلى مهمات 

هذه البرامج وتقييمها هي مساهمة حاسمة  دعمالبرلمانات في التشريع والتمويل والمراقبةو فإن مساهمتها في 
 لدول على تجاوز ال عوبات والتي هي  عوباتها الخا ة.لمساعدة هذه ا

 
وتهدف هذه اللجنة إلى تحسيس برلمانات الدول المتقدمة والناميةو على حد سواءو بوضع الدول األقل 
تطورا و وإلى تحريك البرلمانات في إطار المفاوضات حول برنامج العمل الجديدو وفي النهاية إلى الحرص 

رنامج الجديد قد أخذ بعين االعتبار توقعات البرلمانات. واجتماع جنيف هو مقدمة على أن يرون هذا الب
في   29/5/2011والذي سيعقد في يوم  تطورا  للمنتدى البرلماني لالتحاد البرلماني الدولي حول الدول األقل 

 اسطنبول عشية المؤتمر الرابع.
 

 وقد تطرقت المناقشات للنقاط التالية:
 

 ورات وال عوبات التي تمت مالحظتها لدى تنفيذ برنامج عمل برورسل تقييم رامل للتط

 من أجل البلدان األقل تطورا . 2010 – 2001

 . دراسة لدور البرلمانات في عملية تنفيذ برنامج الدول األقل تطورا 

 .نظرة على العنا ر األساسية التي يجب أن تدخل في برنامج العمل الجديد 

 ع اقتراحات المشاررين بخ وص األهداف الملموسة التي تود مائدة مستديرة مخ  ة لجم

 البرلمانات أن توردها في برنامج العمل الجديد.

وسوف ترفع تو يات االجتماع إلى المنتدى البرلماني الدولي الذي ينظمه االتحاد في استانبول عشية 
 (.LDC( حول قضايا الدول األقل تطورا  ) 2011 -مايو  -المؤتمر الرابع )أيار 
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 للمجلس الحاكم 187اجتماعات الدورة الـ  –سابعاً 
 

 

 
للمجلس الحارم وتضمن جدول أعمال المجلس  187اجتماعات الدورة  123عقدت في إطار الجمعية 

 البنود اآلتية:
 
 

 إقرار جدول األعمال .1
 

 للمجلس الحاكم 186الموافقة على محاضر الدورة  .2
 

 االتحادقضايا متعلقة بالعضوية في  .3
 أ( طلبات االنتساب وإعادة االنتساب إلى االتحاد

 ب( أوضاع بعض الشعب األعضاء
 ج(  فة المراقب

 
 

 تقرير الرئيس .4
 للمجلس الحارم 186أ( حول أنشطته منذ الدورة 

 ب( حول أنشطة اللجنة التنفيذية 
 

 الحاكمللمجلس  186التقرير السنوي لألمين العام حول أنشطة االتحاد منذ الدورة  .5
 

 الوضع المالي لالتحاد  .6
 

 2011مشروع برنامج وميزانية عام   .7
 

 التعاون مع نظام األمم المتحدة  .8
 

 تعزيز إصالح االتحاد البرلماني الدولي. .9
 

 تقرير حول المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات .10
 

 تقارير حول االجتماعات التخصصية األخيرة لالتحاد البرلماني الدولي  .11
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 أنشطة اللجان واألجهزة األخرى .12
سيقوم المجلس بدراسة تقارير األجهزة واللجان التالية و رما سيقوم بإجراء انتخابات للمنا ب 

 الشاغرة :
 لجنة تنسي  اجتماع النساء البرلمانيات .أ
 لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين .ب

 لجنة القضايا المتعلقة بالشرق األوسط .ج
 والنساءمجموعة الشرارة بين الرجال  .د
 المجموعة االستشارية حول السيدا .ه

 

 لالتحاد البرلماني الدولي   124الجمعية  .13
 .2011أفريل/  –/ نيسان 20 – 15ستعقد الجمعية في باناما في الفترة من      

 
 االجتماعات البرلمانية القادمة  .14

 أ( االجتماعات النظامية
 ب( االجتماعات التخ  ية واالجتماعات األخرى

 
 2011مدققيين اثنين لحساب السنة المالية تعيين  .15

 
 التعديالت على األنظمة الداخلية واللوائح .16
 

 انتخاب أعضاء في اللجنة التنفيذية .17

المجلس بانتخاب عضوين للجنة التنفيذية ليحال محل رل من السيدة ج. فوتسو )الراميرون(  قام
 .187)بلجيرا( و واللذين تنتهي مدة عملهما عند انعقاد الدورة  والسيد ج. فيرسنيك

 
 ناقش المجلس الحارم جدول أعماله في ثالط جلسات واتخذ القرارات المناسبة.

 
 

 وفيما يلي عرض ألبرز القرارات التي اتخذها المجلس:
 

الجمعية. جرت العادة أن ينتخب رئيس برلمان البلد المضيف اجتماعات  :123رئاسة الجمعية  .1
ونظرا  لعدم وجود بلد مضيف ألن الجمعية تعقد بتنظيم من جانب األمانة العامة لالتحاد البرلماني الدوليو 
فقد واف  المجلس على أن يتولى رئاسة الجمعية رئيس االتحاد البرلماني الدوليو وأن يعتبر رؤساء  الوفود 

 المشاررة نوابا  للرئيس.
 

 العضوية:  .2
 

  الحارم على منح  فة عضو مراقب لرل من: الجمعية البرلمانية  للبلدان الناطقة واف  المجلس
واتحاد برلمانات الدول األعضاء في المنظمة الحرومية للتنمية  (TURKPAبالتررية )تورربا 

 (.IGAD -)إيغاد 
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 اسيفيك رذلك واف  المجلس على اقتراح األمانة العامة بدعوة برلمانات الدول ال غيرة في منطقة الب
والراريبي للمشاررة في اجتماعات االتحاد. ونظرا  ألوضاعها االقت ادية ال عبة تمت الموافقة 

 على تحمل نفقات سفر عضوين من رل برلمان تشجيعا  لها على االنضمام لالتحاد.
 
 2015 – 2010مشروع الخطة االستراتيجية لالتحاد البرلماني الدولي لألعوام  .3
 

ح االتحاد البرلماني الدولي وتحسين أدائه على مختلف المستويات طرحت رئاسة  في إطار عملية  إ ال
 االتحاد وأمانته العامة وثيقة من أربعين  فحة تحت عنوان:

 
 " 2015 – 2010" مشروع الخطة االستراتيجية لالتحاد البرلماني الدولي لألعوام  

 
الوثيقة تناول فيه عناوين ف ولها التي اشتملت  وقد قدم األمين العام السيد جونسون عرضا  موجزا  لهذه

 على ما يلي :
 البيئة التي يتواجد فيها االتحاد. –االتحاد البرلماني الدولي اليوم  –مقدمة 

مهمة االتحاد البرلماني الدوليو األهداف االستراتيجية السبعة  –القوى والميزات المقارنة  –التحديات 
 لالتحاد:
 
 البرلمانيتسهيل التعاون  .1
 تطوير السالم .2
 زيادة التنمية .3
 تعزيز الديمقراطية .4
 حماية حقوق اإلنسان .5
 )بين الرجال والنساء( تحسين المساواة الجنسوية .6
 ط االتحاد البرلماني الدولييتحد .7
 

وختم األمين العام عرضه لالستراتيجية بسؤال: إذا أردنا تحديط االتحاد وتوفير الظروف الالزمة 
 1ماته علينا أن نجيب على السؤال التالي: هل نريد اتفاقية دولية ؟ وما هو محتواها ؟ لتسهيل أدائه لمه

 
وأوضح األمين العام بعد عرضه لمالمح اإلستراتيجية المقترحة ان الوثيقة قد وزعت على جميع 

 أعضاء االتحاد. وسيجري دراسة الوثيقة على مرحلتين:
 

لجنة التنسي  للنساء  –حاد )لجنة حقوق اإلنسان من جانب اللجان المخت ة في االت –األولى 
 البرلمانيات وغيرهما. (

 السياسية. –من جانب المجموعات الجغرافية  –الثانية 
 
 

                                                 
 من الجدير بالذرر أن موضوع إعادة تأسيس االتحاد البرلماني الدولي من خالل اتفاقية دولية ران قد طرح ولرن لم تجر الموافقة عليهو خ و ا   1

ل ( ولرن األمين العام قد أعاد طرح الموضوع ب ورة مواربة من خال2010تموز )يوليو(  –جانب المؤتمر الثالط لرؤساء برلمانات العالم )جنيف 
 طرح استراتيجية عمل االتحاد خالل السنوات الخمس القادمة.
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تدرس هذه سلالتحاد التي  ةوسترسل اللجان المخت ة والمجموعات آراءها وردودها إلى اللجنة التنفيذي
و وإ دارها بشرل معدل يحمل اإلجابات 19/2/2011-17اآلراء والردود خالل اجتماعها في الفترة من 

على جميع األسئلة التي تطرح حول الوثيقةو وتوزيعها على جميع أعضاء االتحاد لدراستها بعد التعديلو 
 .2010في مدينة باناما في نيسان)ابريل(  124تمهيدا  لمناقشتها في الجمعية 

 
 وقد أثار طرح الوثيقة جملة من االعتراضات واألسئلة من أبرزها: 

 
 طلب مزيد من الوقت لدراسة اإلستراتيجية وتأخير الموعد إلى ما بعد شهر شباط )فبراير(. -

 .تحديد االلتزامات المترتبة على االتحاد بموجب اإلستراتيجية -

 على األعضاء؟هل ستؤدي هذه اإلستراتيجية إلى زيادة األعباء المالية  -

 ال توجد إشارات في المشروع إلى رئاسة االتحادو ما هو دور الرئيس ومهماته؟  -

 ماذا عن البرلمانات التي ليس لها دولة حتى اآلن ) فلسطين(؟  -

 ها؟ تماذا عن الحرومات التي ترفض توقيع االتفاقية التي تقترحها برلمانا -

زاعا  بين البرلمانات والحروماتو وقد اتفقنا على إرجاء ن يثيرالعودة إلى طرح فررة االتفاقية الدولية  -

يرت فقد تمت الموافقة على طرح ثورغم االعتراضات التي أ ؟ ماذا يعاد طرحه اآلنلهذا الموضوعو ف

 1الوثيقة على المجموعات الجغرافية السياسية واللجان المخت ة في االتحاد إلبداء الرأي حولها.

 
 : الشواغر التي تم ملؤها -4
 
 اللجنة التنفيذية: -أ

المجموعة اإلفريقية: انتخاب السيدة  وفي مولو نغوي مويلي) من الغابون( عضوا  جديدا  في اللجنة 
 التنفيذية وممثلة للمجموعة.

 +:12مجموعة 

 انتخاب السيد دونالد أوليفر )من رندا( عضوا  جديدا  في اللجنة التنفيذية وممثال  للمجموعة.
لمجموعة أمريرا الالتينية بدال  من وممثلة انتخاب السيدة ماريا انطوانيتاسا )من التشيلي( عضوا  بديال  

 الممثل الساب  الذي قدم استقالته.
 
 :2011مراقبان لحسابات  -ب

انتخاب رل من السيدين باشيرو )من البرتغال(و والسيد هرتور تاجام )من االورغواي( مراقبين لحسابات 
 .2011لعام االتحاد 
 
 
 

                                                 
شعب األعضاءو الجدير بالذرر أن األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي تقوم اآلن بترجمة الوثيقة إلى اللغة العربية وسوف تقوم بتوزيعها على ال 1

تفاق على موقف برلماني عربي موحد منها وإرساله إلى االتحاد البرلماني الدولي باسم والدعوة إلى اجتماع خبراء قانونيين وبرلمانيين لدراستها واال
 المجموعة العربية داخل االتحاد.
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 لجنة الوسطاء حول قبرص: -ج

رندا( عضوين في لجنة من انتخاب رل من السيد ياروسالف لوبروفيتش )من تشيريا( والسيد بوب راي )
 قبرص. الوسطاء حول

 
 لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين: -د
 

 )من تشيلي( رعضو احتياطي في لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين. انتخاب السيد خوان بابلو ليتليير
 
 االجتماعات القادمة لالتحاد: -5
 

 االجتماعات النظامية التي أقر المجلس تنظيمها: 
 

  20/4/2011-15واالجتماعات الملحقة بها: مدينة باناما  124الجمعية 

  19/10/2011-16واالجتماعات الملحقة بها: برن )سويسرا(  125الجمعية 

  5/4/2012- 31/3واالجتماعات الملحقة بها: رمباال )أوغندا(  126الجمعية 

  21/10/2012-16واالجتماعات الملحقة بها: ريبيك )رندا(  127الجمعية 

 
 تقرير لجنة الشرق األوسط:

 
. وارتفى قدمت اللجنة الخا ة بالوضع في الشرق األوسط تقريرا  موجزا  أمام المجلس الحارم لالتحاد

التقرير بعرض سريع يشير إلى عدم التقدم في جهود عملية السالم في الشرق األوسط ويدعو إلى توسيع 
 عضوية اللجنة.

 
وقد أثار التقرير مالحظات من جانب بعض الوفود العربيةو ال سيما من جانب الوفدين األردني 

 والفلسطيني. 
 

و مجلس األعيان األردنيو ورئيس الوفد األردني فقد أبدى دولة السيد عبد الهادي المجاليو عض
استغرابه من عدم إشارة التقرير إلى توقف المفاوضات بين الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي وعدم تحديد 
المسؤولية عن هذا التوقفو وهو إسرائيل التي رفضت توقيف عملية االستيطان. رما طالب السيد المجالي 

 ت تعرض على الجمعية في اجتماعاتها القادمة.اللجنة بضرورة اتخاذ قرارا
 

وأعلن السيد عزام األحمدو عضو الوفد الفلسطيني ضرورة متابعة اللجنة لألحداطو رما أعلن موافقته 
 على توسيع عضوية اللجنة إلى سبعة أعضاء والسماح بدخول ممثلي الوفود لمتابعة مناقشاتها. 
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 ً  االجتماع التنسيقي لوفود المجموعة العربية – ثامنا

 

 
 
من الساعة  3/10/2010وفود المجموعة العربية اجتماعها التنسيقي المعتاد يوم األحد الواقع في  تعقد
في مررز جنيف الدولي للمؤتمرات. وقد اقترحت األمانة العامة لالتحاد على  18.30إلى الساعة  16.00

 :التي وافقت عليها الهيئة   وعة العربية أن يناقش االجتماع التنسيقي البنود اآلتيةالهيئة االستشارية للمجم
 
 تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي حول أعمال اللجنة. .1

 البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية )طلب الشعبة اإلماراتية الشقيقة(. .2

 االستشارية للمجموعة العربية داخل االتحاد البرلماني الدولي.اجتماع الهيئة  .3

 ما يستجد من أعمال. .4

 
 شارك في االجتماع ممثلو البرلمانات والمجالس العربية اآلتية:

 
األردنو اإلمارات العربية المتحدةو البحرينو تونسو الجزائرو السعوديةو السودانو سوريةو العراقو 

لبنانو م رو المغربو اليمن. ترأس االجتماع السيد تيسير قبعةو نائب رئيس فلسطينو قطرو الرويتو 
الذي رحب في بداية االجتماع بأعضاء الوفود  والمجلس الوطني الفلسطينيو رئيس الوفد الفلسطيني

 البرلمانية العربية المشاررةو وتمنى لهم اجتماعا  ناجحا  ونتائج إيجابية. 
 

السيد راشد محمد الشريقيو عضو المجلس الوطني االتحادي لدولة  بعد إقرار جدول األعمال قدم
اإلمارات العربية المتحدةو وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدوليو تقريرا  

ي . وتناول التقرير القضايا ذات البعد العرب2010عن أعمال اللجنة ونشاطه فيها منذ شهر نيسان )ابريل( 
في االتحاد(و والقضايا المتعلقة بعمل  منتسب فة عضو البرلمان العربي االنتقالي  منح)الموافقة على 
الدولي. وتوقف السيد الشريقي عند موضوع الخطة االستراتيجية التي ستعرض من قبل  ياالتحاد البرلمان

ا في اجتماع خاص تعقده اللجنة تمهيدا  لمناقشته 123رئاسة االتحاد وأمانته العامة على أعضاء الجمعية 
و وأرد ضرورة اتخاذ موقف برلماني عربي موحد إزاء 2011التنفيذية لالتحاد خالل شهر شباط )فبراير( 

 هذه الخطة.
 

وقد نوه جميع المشاررين بتقرير السيد الشريقي و الجهود القيّمة التي بذلها لعرس الموقف العربي خالل 
ة داخل اللجنة التنفيذيةو ووجهوا له الشرر. وتم االتفاق في االجتماع حول فترة تمثيله للمجموعة العربي

 الموقف العربي من مشروع الخطة االستراتيجية على النحو التالي: لتحديد  الخطوات التنفيذية
 

 .دراسة المشروع من قبل رل شعبة عربية 

 التحاد البرلماني الدولي عقد اجتماع للخبراء العرب في موعد يسب  اجتماع اللجنة التنفيذية ل
 لالتفاق على موقف عربي موحد.

 .إبالغ رئاسة االتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة بالموقف العربي الموحد 
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ثم تناول النقاش موضوع البند الطارئ الذي طلبت الشعبة اإلماراتية الشقيقة إدراجه في جدول أعمال 
الجمعية حول تقديم المساعدات العاجلة للشعب البارستاني المنروب بالفيضانات. وعندما تبين وجود طلب 

د البارستاني لالت ال إيراني حول نفس الموضوع اتفقت اآلراء على دعم الطلب اإلماراتي ودعوة الوف
 بالوفد اإليراني لسحب طلبه. 

 
رما جرى إبالغ االجتماع عن طلب تقدمت به الشعبة اليمنية حول أعمال القر نة البحرية في خليج 

للقبول بهو نظرا  ألن النص جاء باللغة العربيةو ولم يرف   عدن ولرن الطلب لم يستوف الشروط الالزمة
 ص الالئحة الداخلية لالتحاد.الطلب بمشروع قرار رما تن

 
وفيما يتعل  بالبند الثالط من جدول أعمال االجتماع )اجتماع الهيئة االستشارية للمجموعة العربية داخل 

فقد التقى أعضاء الهيئة بعد انتهاء االجتماع التنسيقي واتفقوا على عقد اجتماع  االتحاد البرلماني الدولي(و
ولرن هذا االجتماع لم يتم. وسوف تتابع األمانة العامة جهودها لعقد لقاء لهذه  5/10/2010يوم الثالثاء 

 الهيئة.
 

*    *    * 
 
 

م وفود المجموعة يتناول الوضع وقبل اختتام االجتماع اتف  المشاررون على إ دار بيان سياسي باس
الفلسطيني الراهن واستمرار إسرائيل في عملية االستيطانو رما يؤرد الدعوة إلى ضرورة إنهاء االنقسام بين 

 .1مختلف ف ائل الشعب الفلسطيني
  

                                                 
 .أعدت األمانة العامة لالتحاد مشروع البيان السياسي الذي وافقت عليه الوفود المشاررة وتم توزيعه في جنيف والبيان ملح  بهذا التقرير 1
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 المجموعة البرلمانية العربية داخل االتحاد البرلماني الدولي
 وقف االستيطانتدين موقف الحكومة اإلسرائيلية الرافض ل

 وتطالب بوضع حد لحالة االنقسام الفلسطيني
 

عقدت المجموعة البرلمانية العربية المشاركة  2010في الثالث من تشرين األول )أكتوبر( 
لالتحاد البرلماني الدولي اجتماعًا تشاوريًا لتنسيق مواقفها إزاء  123في أعمال الجمعية 

جرت تباداًل لآلراء حول الوضع على الساحة القضايا المطروحة أمام الجمعية، كما أ
 الفلسطينية، وأصدرت البيان اآلتي:

 
تعرب المجموعة البرلمانية العربية عن استنكارها الشديد لرفض الحكومة  (1

اإلسرائيلية وقف االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، وترى فيه تأكيدًا 
لعدم وجود نية إسرائيلية صادقة للمشاركة في عملية السالم، ومحاولة للتنصل 

لقانون الدولي بالنسبة إلى امن جميع االستحقاقات وااللتزامات التي يفرضها 
التوصل إلى حل سلمي شامل للقضية هذه األراضي ، وهو أمر ضروري قبل 

احتالل األراضي الفلسطينية، ومحاولة مفضوحة إلضفاء الشرعية على 
، وفرض األمر الواقع على الشعب الفلسطيني وقيادته وتقرير مصير الفلسطينية 

االستيطاني وقبل أن تصل المفاوضات إلى األراضي الفلسطينية عبر التوسع 
 ضد الشعب قمعيةنهاياتها، خصوصًا في ظل استمرار جميع الممارسات ال

كمواصلة حصار قطاع غزة، واالستمرار في بناء جدار الفصل الفلسطيني 
العنصري وحمالت االعتقال ومصادرة األراضي. كما تدين المجموعة، بصورة 

سلطات االحتالل على مدينة القدس، والهادفة خاصة، الهجمة الشرسة من قبل 
فراغها من سكانها، المسلمين  إلى تهويدها وسرقة تراثها اإلنساني والديني، وا 
قامة البؤر االستيطانية في أحيائها، وخاصة األحياء المجاورة  والمسيحيين، وا 

 للحرم القدسي الشريف.
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ستيطان يؤدي إلى زيادة تؤكد المجموعة أن الموقف اإلسرائيلي الرافض لوقف اال (2

حدة التوتر في المنطقة، ويؤدي، في حالة اإلصرار عليه، إلى انهيار شامل 
وتعطيل للجهود الدولية الرامية إلى إحالل لعملية السالم في الشرق األوسط، 

 السالم في المنطقة.
 

تعلن المجموعة تأييدها للموقف الفلسطيني الصادر عن االجتماع الموسع  (3
لفلسطينية، برئاسة السيد محمود عباس، والداعي إلى وقف المفاوضات للقيادة ا

في ظل استمرار االستيطان، وتدعو إلى مساندة هذا الموقف من قبل جميع 
األوساط والقوى العربية والدولية، كما تدعو االتحاد البرلماني الدولي وجميع 

ي االستيطان وممارسة برلمانات العالم إلى إدانة الموقف اإلسرائيلي باالستمرار ف
 الضغط على إسرائيل لوقف هذا العمل غير الشرعي.

 
تؤكد المجموعة أن استئناف المفاوضات ونجاحها يتوقفان على إزالة جميع  (4

العراقيل، وفي مقدمتها االستيطان، ألن السالم المنشود والدائم يعني التوصل 
، بحدود الرابع من إلى حل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة

يجاد حل عادل لقضية الالجئين على  حزيران، وعاصمتها القدس الشريف، وا 
، واالنسحاب من جميع األراضي العربية 194أساس قرار األمم المتحدة رقم 

المحتلة في فلسطين والجوالن السوري ومزارع شبعا وكفر شوبا وباقي األراضي 
ى الفلسطينيين والعرب من السجون اللبنانية المحتلة، وتحرير جميع األسر 

 اإلسرائيلية.
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تحّمل المجموعة العربية الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل  (5
حباط الجهود التي بذلتها اإلدارة األمريكية، واللجنة الرباعية،  المفاوضات، وا 

 وجامعة الدول العربية، والمجتمع الدولي بأسره، 
 

الشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوانية تحيي المجموعة بطولة  (6
اإلسرائيلية المتصاعدة وتؤكد ضرورة العمل الفوري على تحقيق الوحدة الوطنية 
نهاء االنقسام بين جميع أطياف الشعب  جراء المصالحة وا  الفلسطينية، وا 
الفلسطيني، وترحب بالنتائج اإليجابية األولية التي أسفرت عنها جهود 

ية األخيرة، وتؤكد ضرورة مواصلة هذه الجهود، وصواًل إلى المصالحة الوطن
لمصالحة الورقة المصرية لوضع حد نهائي لالنقسام والتشرذم، واستكمال توقيع 

حباط المحاوالت الرامية إلى استخدام االنقسام الداخلي ضد فلسطينال ية، وا 
 المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني الشقيق. 

 
  4/10/2010جنيف في 
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