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 األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي تقرير
 للمجلس الحاكم واللجان الدائمة  186ة  والدور 122 حول اجتماعات الجمعية

 لالتحاد البرلماني الدولي

 1/4/2010إلى  27/3 (تايالند) بانكوك

 
 

 مقدمة -أولا 

باانكو  -ةالعاصمة التايالندي  في تنعقدا 1/4/2010- 27/3ما بين في الفترة 

( لالتحاااد البرلماااني Assemblyبعااد المائااة  العشاارينو الثانيااة اجتماعااات الجمعيااة
بعااااد المائااااة للمجلااااس الحاااااكم  ة والثمااااانينسادسااااال الاااادولي واجتماعااااات الاااادورة

 Governing Councilفاااي  اااتم الجتماعاااات وفاااود  ت( فاااي التحاااادك وشاااارك
حضار الجتماعاات بةافة عضاو كما برلمانية تمثل البرلمانات األعضاء في التحادك 

مشااار  ومرا ااث ممثلااو العديااد ماان منامااات األماام المتحاادةل والمنامااات الدوليااة 
األخااارل المختةاااة كالةاااليث األحمااار الااادولي والبنااا  الااادوليل وممثلاااو المناماااات 

ومااان بينااااا التحااااد البرلمااااني العربااايل والتحااااد البرلمااااني البرلمانياااة اي ليمياااةل 
ايفريقاااايل واتحاااااد برلمانااااات أمريكيااااا الالتينيااااةل ورابقااااة البرلمااااانيين الناااااققين 

 وغير اك …بالفرنسيةل والبرلمان األوروبي 
 

 
فيما يلاي عرضااا ألبارق و اائت اجتماعاات قدم ت ن ويسر األمانة العامة لالتحاد أ

ولنشاااق الوفااود العربيااة المشاااركة فياااال وكااتل  أل اام مااا تمخاا  عاان بااانكو ل 
 الجتماعات من  رارات وتوةياتك

 
 

*        *       * 
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ا   الفتتاح جلسة –ثانيا

 
لالتحاد البرلمااي  الاديل  فا  مربان باايبي   122عقدت جلسة افتتاح الجمعية الـ 

، 27/3/2010السابعة من بعد ظهر ييم السابت الياعاف فا  الساعة الديل  للمؤتمرات ف  

ن يفتتااح رتحت رعاية مل  تاياليد الذي أياب عيا  سامي ايميارا ماااراابري سايرييداي
 .المؤتمر يإلقاء بلمة باسم جاللت 

 
 سعادة رئايس الجمعياة الوقنياة فاي تايالنادبان أيل المتحدثين ف  جلسة ايفتتاح 

بترراايس ساامي اةمياارا مااااا رااابري ساايرييدايرن لااق عياماا  جاللااة الملاا  ع الااذي راابر
 لتمثيل  ف  حفل افتتاح الجمعية.

 

ً من  بما ف  ذل  تاريخ ايتحاد البرلماي  الديل  ميذ تأسيس  ثم استعرض بعضا

  عضييت  يديره الفاعل ف  تعنين التعاين بين البرلمايات.

. يباةمياء العامين للبرلماياترحب بالضييف المراربين ف  أعمال الجمعية بما 

، معطياً يأاميتها 122 المياضيف الت  ستطرح خالل الجمعيةثم تيايل الحديث عن 

 جتما  اليساء البرلماييات يتعنين دير المرأا.ااتماماً خاصاً ي

رحب الذي  رئيس مجلس الشيوخ في تايالندثم استمت المشاركون إلى كلمة 

 ل  ف  حفل ايفتتاح.يق ترريس اةميرا لتمثعل ربر جاللة المل باليفيد ي

مردداً لجمعية للمرا الثالثة  ف  بايبي ، ا يعبر عن سعادت  بررف استضافة

ف اةمم المتحدا ف  بافة اةصعدا ي أامية اذا عمل ايتحاد ف  مجال التعاين معلق 

 العمل.

يجيد  :مة يالتحديات الت  تياج  العالمالعيل ظريفدير ايتحاد ف  يأيضس 

دير ييه بدم مساياا يبيارث طبيعية يتغيرات مياخية يارتفا  يسبة الجريمة... يع

 ف  اليصيل إلق السالم بين الرعيب. لإلسهام 122الجمعية 

 الذي أعلننائث رئيس مجلس الوقراء  يبان المتحدث الثالث ف  جلسة ايفتتاح

 ميرا.أي  يمثل السلطة التيفيذية ف  بلده ييتررف بيجيد سمي اة

مييااً  ،أامية تعاين السلطات الثالث التيفيذية يالقضائية يالترريعيةيأيضس 

 مدى التعاين بين السلطة التيفيذية يالبرلمان ف  تاياليد فيما يتعلق بالعديد من القضايا.ب
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تحدث عن تعاين تاياليد مف المجتمف الديل  لمبافحة اةنمة ايعتصادية ثم 

 ة ايتجار باةرخاص ياإلرااب العابر للحديد.العالمية يمن اجل مبافح

رسالة اةمين  األمين العام لمؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية ييقل

العام لألمم المتحدا حيل أامية عمل البرلماييين لتلبية حاجات بافة المياطيين ف  

مصالحة السياسية يالمتعلق بال 122لميضي  الرئيس  للجمعية يتيايل بالحديث ا .العالم

اييتخابات يحداا ي تبف  ةن  ،ياإلدارا الحبيمة، ياي ميضي  ذي أامية ببيرا

يايا يأت  دير البرلمايات. يتحدث عن عدد من الديل الت  ي  .إلحالل الديمقراطية

عن دير اليساء  أيضاتحدث بما يتمبن البرلماييين فيها من القيام بديرام بامالً. 

دير اةمم المتحدا ف  حل اذه المرابل ف  العديد يأرار إلق  برلمان.ياةعليات ف  ال

 –الدستير يف  إعامة اييتخابات. )ييبال صياغة من الديل، مثل المساعدا ف  

 بيرييدي( بالتعاين مف ايتحاد البرلماي  الديل . -أفغايستان 

تطرق إلق أاداف اةلفية من أجل التيمية يمدى تطبيقها يصييً إلق العام ثم 

 يدير البرلمايات ف  يضف اإلطار الترريع  المالئم لتحقيق اذه اةاداف.  2015

ميف ايترار اةسلحة اليييية يين  السالح يدير عاادا إلق م أيضاتطرق بما 

إلق يأرار  .ن أجل تطبيق المعااداحتق اآلن م يالدير المطليبف  السابق البرلمايات 

 ميضي  التغيرات المياخية يدير البرلمايات  ف  الترريف دعماً يعتصاد داعم للبيئة. 

لحكومة ا كلمة شكر في مستالاا السيد رئيس التحاد البرلماني الدوليثم  ألقى 
 التايالندية ممثلة بشخص سمو األميرةك

 
ة يلق دعيت  يستضافة أعمال الجمععدم الربر لرئيس الجمعية اليطيية عي

 يحسن ايستقبال. 

تاريخ تاياليد العريق ف  حسن الضيافة يالبرم  يأرار السيد رئيس ايتحاد إلق 

يسيما فيما يتعلق  ،ياستقبالها للعديد من الميظمات اإلعليمية يديراا داخل اةمم المتحدا

عن المتياعضات ياةحداث يتحدث عن تاياليد أرض بما .اإليسانبايستقالل يحقيق 

 عدرتها علق اليعيف ف  يج  البيارث )تسييام (.

الت  تعتبر  الديمقراطيةييه بالتجربة اليضف الداخل  ف  تاياليد يف  إرارا إلق 

ير البرلمايات ف  تمثيل الرعب يمدى صعيبة تطبيق المخرج الصعب اليحيد، مؤبداً د

 ات اةمل ف  ايتظار الغد الميعيد.الديمقراطية يالعيائق الت  تياجهها يخيب
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ايتحاد ف   أامية المياضيف الت  ستطرح خالل اجتماعات يأيضس الرئيس

ري  يمدى صعيبة إيجاد حليل لها )عضايا المخدرات يايتجار غير المر بايبي ،

مياضيف رائبة تتضمن العيف يتقيي  ، مؤبداً أيهاباةسلحة ياإلتجار باةرخاص(

 سطيا ببيرا لدرجة أيها عد تسير الحبيمات.  اليناعات يا  ذات

جييب يأاداف اةلفية مف اعتراب العام  –التعاين جييب يأرار بذل  إلق 

ضريرا ردم الهيا بين الديل الت  عد حققت اذه اةاداف يالديل  ، مردداً علق 2015

جييب من أجل  –دير التعاين جييب  يربن علقتنال تعمل لتصل إليها.   الت  ي

يجيه  لتعاين ذيعنين التيمية يسيما باليسبة للديل اةعل تطيراً يعن بين اذا ات

 عديدا.

رجايً ييساًء ف  اذا ايجتما  سيتياعرين  نيأيضس رئيس ايتحاد أن السياسيي

يعيرين  نان الذييصف عدد السبيالذين يبلغ عددام  حيل دير الرباب، أمل المستقبل،

فهم الذين إذا  .جب عدم استبعادام عن اتخاذ القراراتيف  الديل اليامية، يالذين 

راربيا سيدخلين رؤية سياسية جديدا. يي يبف  إعطاءام الحق ف  المراربة بل 

ً اإلسهام ف  عليهم لرباب ف  تربيلة التيفيذ. ي دعا الرئيس اليفيد إلق إررا  ا أيضا

 .اليفيد المراربة

اليضف  أيضس رئيس ايتحاد أنالينا  ف  الررق اةيسط  يف  إرارا إلق

ليس بإمباي  تقديم الحليل. فهيا  العديد من الياس الذي يحايلين. يلبي   أني ،يتداير

يقيل للمرا الثايية أي  علق اةطراف ف  الينا  البدء ببياء السالم، ييضف حد لهذا 

عتراف الينا  الذي ييهاية ل ، يعليهم بسر اذه الحلقة المفرغة من ايتهامات ياي

 بإيساييتهم المرتربة يإرثهم المرتر .

إرارا للبدء بحل المياسبة  تميق أن تبينيف  ختام بلمت  يعرية أعياد الفصس 

 المرابل برؤية ياععية يإبقاء الباب مفتيحاً للمصالحة يالتعاين.

الت  أعربت  سمو األميرة ما ا شاكري سيريند ورن ل يبايت البلمة اةخيرا
لهم  ا  بالبرلماييين ف  بايبي  يتميتبحرار تثيل جاللة المل  يرحببتمتررفها  عن 

 إعامة سعيدا.
 

يام  ،مؤسسة الديمقراطيةالعماد البرلماييين ام يأرارت سمي اةميرا إلق أن 

يام الهيئة الترريعية بامتيان، يعملين من أجل السالم  ،سمعين صيت الرعبالذين ي  
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اذه الجمعية ستعط  للبرلماييين الفرصة  يأضافت تقيل أن ياييسجام ف  المجتمف.

ً التحديات ذات اةامية الببرى تسهيل  علقاةمر الذي ي بد يأن يساعد  ،ليياعريا معا

 التهديدات المرتربة. ةعملية ايسجام الترريعات يالتحضير لمياجه

  اةمر سمياا أن تسيد بين البرلماييين ريح التفاام يالتعاين المرتر يتميت

 م.لالذي سيساعد علق إرعا  الديمقراطية ف  العا

ياجتماعاتها الملحقة  122ة عن افتتاح أعمال الجمعي م بلمتها أعليتتيعبل أن تخت

 اليجاح للمياعرات. يتميت

 

ا   المائة بعد العشرينو الثانية الجمعية أعمال دولج -ثالثا

 
 .122ايتخاب رئيس ييياب رئيس الجمعية  (1

 الطلبات المحتملة إلدراج بيد طارئ ف  جديل أعمال الجمعية.دراسة  (2

مياعرة عامة حيل اليضف السياس  يايعتصادي يايجتماع  ف  العالم ف  إطار  (3
 ميضي  رامل حيل:

 "البرلمان في  لث المةالحة السياسية والحكم الرشيد"ك

التعاين يالمسؤيلية المرتربة ف  الصرا  العالم  ضد الجريمة الميظمة،  (4
يبصيرا خاصة: ايتجار بالمخدرات يمبيعات السالح غير الررعية يايتجار 

 بالبرر ياإلرااب العابر للحديد 

  اللجنة األولى : لجنة السلم واألمن الدوليين(ك

يالتعاين الثالث  بهدف الجييب  –دير البرلمايات ف  تطيير تعاين الجييب  (5
 تسريف تحقيق اةاداف التيميية لأللفية 

 لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة(ك – اللجنة الثانية 

 مراربة الرباب ف  العملية الديمقراطية  (6

 كلجنة الديمقراقية وحقوق اينسان( – اللجنة الثالثة 

 المقررين.يتعيين  124إعرار مياضيف اليقاش ف  الجمعية الـ  (7

دير البرلمايات ف  تعنين تضامن المجتمف الديل  مف رعب  ااييت  يتريل  ف   (8
أعقاب البارثتين الببيرتين المدمرتين، يالعمل العاجل المطليب ف  جميف البلدان 
 .1المعرضة للبيارث لتحسين يسائل تيعف أخطار البيارث يميعها يالتخفيف ميها

 
 

                                                 
 بان اذا عييان البيد الطارئ الذي أعرت الجمعية إدراج  ف  جديل أعمالها 1
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ا   في جدول أعمال الجمعية قارئدراسة القلبات المحتملة يدراج بند  –رابعا

 
إلدراج بييد طارئة ف  جديل اةعمال، يذل  علق  طلبان 122بان أمام الجمعية ال 

 اليحي التال :
 

طلب مرتر  مقدم من بل من: بيبا، فريسا، تاياليد، أيغيدا، المملبة المتحدا  –األول 
 ياةيريغياي، تحت عييان:

 
" دور البرلمانات في تعقيق تضامن المجتمت الدولي مت شعبي 
 اييتي وتشيلي في أعقاث الكارثتين الكبيرتين المدمرتينل 
والعمل العاجل المقلوث في جميت البلدان المعرضة للكوارث 
 لتحسين وسائل تو ت أخقار الكوارث ومنعاا والتخفيف مناا"ك

 
تحت العييان  2إيراي  –طلب مرتر  فلسطيي  )باسم المجميعة العربية(  –الثاني 

 المرتر  التال :
 

" النتااكات ايسرائيلية للحقوق الدينية والثقافية للشعث 
الفلسقيني وخةوةاا داخل القدس وحوالياال ورف  إعالن 
إسرائيل ضمّ الحرم ايبرا يمي ومسجد بالل بن رباحل وأسوار 

القديمة إلى  ائمتاا المتعلقة بالتراث الوقنيل مدينة القدس 
والحاجة إلى إلغاء جميت النشاقات الستيقانية ايسرائيليةل 

 وخةوةاا في القدس الشر ية "ك
 

بان ياضحاً ميذ البداية أن معربة عيية ستجري حيل ميضي  البيد الطارئ. يتجلّت 
 عدا مؤررات:خالل مالمس المعربة من 

 
ميذ البداية عد عدم باسم بيبا فقط يحيل ااييت  فقط. ثم أضافت  اةيل بان الطلب (1

ً باسم بيبا  اةيريغياي ميضي  نلنال تريل  إلق العييان يأصبس الطلب مقدما
أعمال الجمعية. ثم ايضمت إلق  السابق لبدءالييم ياةيريغياي. يبق  بذل  حتق 

 المراربة لإليحاء لليفيدمقدم  الطلب بل من: فريسا، بريطاييا، تاياليد يأيغيدا، 
 أن أربف مجميعات من المجميعات الست ف  ايتحاد تؤيد الطلب.

                                                 
 مستقل حيل يفس الميضي  يتم دمج  مف الطلب العرب  تحت عييان مرتر .بان اليفد اإليراي  عد تقدم بطلب  2
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ً  ،+12يفيد مجميعة بها ايتصايت المبثفة الت  عامت  (2 مف مختلف  ،خصيصا

 اليفيد يالتأثير عليها، لبسب التأييد للطلب الخاص بهاييت  يتريل .

لبارثتين ف  ااييت  يتريل  رفض ايعتراح الذي عدم بإصدار بيان رئاس  حيل ا (3
 مقابل سحب الطلب.

 
يعد بلف ايجتما  التيسيق  العرب  معال  السيد عبد الهادي المجال ، عضي 

. يبعد 122بتقديم الطلب أمام الجمعية  ،مجلس اةعيان اةردي  يرئيس اليفد اةردي 
ارض اييتهاء من عرض  تحدث ميديب البييست الصهييي  المدعي مجلّ  ياب  فع

ً أن أتبا  الديايات الثال   يتحدث ث لهم يفس الحقيق ف  اةمابن التالطلب، مدعيا
 عيها الطلب )بذا(..

 
 ثم عرض الطلبان علق التصييت. يجاءت اليتيجة باآلت :

 
أةوات  

 مؤيدة
أةوات 
 معارضة

 2/3أكثرية  أةوات ممتنعة

 745 66 233 880 القلث الكوبي المشتر 
 --- 181 330 466 يرانيالقلث العربي/اي

 
يبذل  فان الطلب المقدم حيل نلنال  ااييت  يتريل  يأصبس اي البيد الثامن ف  

اللجية المختصة لدراست  ييضف مرري   إلقيأحيل  ،122جديل أعمال الجمعية 

 الجلسة الختامية للجمعية. إلقعرار حيل  يقدم 
 

ا   اجتماعات اللجان الدائمة  –خامسا

 
عاماات لجااان   Assemblyماان اليظااام اةساساا  للجمعيااة  15/3يفقاااً ةحبااام المااادا 

( فاا  جااديل أعمااال الجمعيااة، 6-5-4الدراسااة الدائمااة بمياعرااة البياايد الثالثااة اةساسااية )

 يفقاً يختصاص بل ميها، يذل  علق اليحي التال : 
 

 : اللجنة الدائمة األولى: لجنة السلم واألمن الدوليين -1
 

 جدول أعمال اجتماعات اللجنة: 
 
 إعرار جديل اةعمال .1
ي  6أديس أبابا أيام الميافقة علق التقرير المقدم بخصيص الديرا الت  عقدت ف   .2

 .2009أفريل/  –/ ييسان 8ي  7
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التعاون والمسؤولية المشتركة في من جديل أعمال الجمعية: " 4دراسة البيد  .3
وبةورة خاةة: التجار بالمخدرات الةراع العالمي ضد الجريمة المنامةل 

 ك "ومبيعات السالح غير الشرعية والتجار بالبشر واير اث العابر للحدود

 يعد تضميت الدراسة:

 اللذين أعداما المقرران يمياعرتهما.أ . تقديم التقرير يمرري  القرار 
 ب . تحضير مرري  القرار يتبيي .

 122ج . تعيين مقرر للجمعية 
 :124عية التحضير للجم .4

 أ . اعتراحات لمياضيف تدرسها اللجية
 ب . اعتراحات يختيار مقررين اثيين

 مبتب اللجية الدائمة اةيلق. ايتخابات .5
 

 إلعداد. يربلت لجية صياغة جديل أعمالها ف  ثالثة اجتماعات ياعرت اللجية بييد
الثاي  ياعرت . يف  اجتماعها يد الرابف من جديل أعمال الجمعيةمرري  عرار حيل الب

. يف  اجتماعها يم  إلق الجلسة الختامية للجمعيةلتقد اً عييت مقررمرري  القرار ي
 ، تحت العييان التال : ف  باياما 124الثالث اعترحت ميضيعاً للدراسة ف  الجمعية 

 
"توفير إقار تشريعي  وي يادف إلى منت العنف النتخابي والى تحسين 

 النتقال السلس للسلقة"المرا بة النتخابية وضمان 
 

 بذل  ايتخبت اللجية ف  اجتماعها الثالث أعضاء مبتبها علق اليحي التال :
  
 المجموعة ايفريقية ساحل العاج( السيد مك ت ك بوا  الرئيس

 مجموعة أسيا والباسيفي  (تشاودوربي   بنغالديشالسيد  النائث األول للرئيس

 نوالحتياقي نواألساسي نواث الرئيس

 السيد ماداسا  جنوث إفريقيا( الرئيس الحالي المجموعة ايفريقية

 المجموعة العربية
 

   المغرث (سميرس ىنانالسيدة ب  الجقائر( ةويققالسيد بو

مجموعة أسيا 
 والباسيفي 

 السيد سيالم  الاند(  نائث الرئيس الحالي

-المجموعة األورو
 آسيوية

 تيفيدوف   التحاد الروسي (السيد  األنسة فكماقاي   بيال روسيا (

مجموعة أمريكا 
 الالتينية

 أك سانتوس  البراقيل(السيد  أك غوتييريق كويفا  بيرو(السيد 

 ( بارونة توماس واليوود   بريقانياال السيد أك ديستكقيه  بلجيكا( +12مجموعة 
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 والتجارةوالتمويل ة مالتنمية المستدلجنة ا :اللجنة الدائمة الثانية -2
 

 اجتماعات اللجنة: جدول أعمال
 

 إعرار جديل اةعمال .1
أديس أبابا ف  الميافقة علق التقرير المقدم بخصيص الديرا الت  عقدت ف   .2

 .2009ييسان )أبريل( 
 من جديل أعمال الجمعية: 5دراسة البيد  .3

الجنوث والتعاون الثالثي بادف  –دور البرلمانات في تقوير تعاون الجنوث  "
 تسريت تحقيق األ داف التنموية لأللفية"

 يعد تضميت الدراسة:
 تقديم التقرير يمرري  القرار الذي أعده المقررين، ثم مياعرة .أ
 تحضير مرري  القرار يتبيي .  .ب
 122تعيين مقرر للجمعية  .ج

 124التحضير للجمعية  .4

 أ . اعتراحات لمياضيف تدرسها اللجية
 عتراحات يختيار مقررين اثيينب . ا

 ايتخابات مبتب اللجية الدائمة الثايية. .5

 

، يرابلت لجيااة صااياغة ل أعمالهااا فا  ثالثااة اجتماعاااتياعرات اللجيااة بيايد جاادي
، ياعرات  يأعرتا  فا  يد الخامس مان جاديل أعماال الجمعياةأعدت مرري  عرار حيل الب

. يفا  اجتماعهاا إلق الجمعية ف  جلستها الختامياة   يعييت مقرراً لتقديم تالاجتماعها ال
الثالااث اعترحاات الميضااي  الثاااي  ليبااين ميضااي  اليقاااش اةساساا  فاا  اجتماعهااا فاا  

  .( 2011) ربيف  124باياما ف  إطار الجمعية 

 
" دور البرلماناااات فاااي ضااامان التنمياااة المساااتدامة مااان خاااالل إدارة الماااوارد 

 غيير الديمغرافي "القبيعية والنتاج القراعي والت
 

 بما عامت بايتخاب مبتبها الذي أصبس علق اليحي التال :
 

 +12مجموعة  السيد باتريس مارتان للند  فرنسا( الرئيس

 المجموعة العربية السيد ةالح الحسيني  السعودية( النائث األول للرئيس

 نوالحتياقي نواألساسي نواث الرئيس

 المجموعة ايفريقية
 

 تشانغوي  قامبيا(األنسة 
 

  تنقانيا( بوروغوميالسيد 
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 السيد مةقفى السعيد  مةر( النائث األول الحالي للرئيس المجموعة العربية

مجموعة أسيا 
 والباسيفي 

 السيدة دانا فاليه  استراليا( السيدة تيولونغ  كامبوديا(
 

-المجموعة األورو
 آسيوية

 السيد بايكوف  بيال روسيا (
 

 ق امبالينبويف  روسيا التحادية(السيد 
 

مجموعة أمريكا 
 الالتينية

 السيد ماشوكا  السلفادور( (السيد أتيال لينق  البراقيل
 

 السيد نوتاري  موناكو( الرئيس الحالي +12مجموعة 

 
 لديمقراقية وحقوق اينسانجنة ال :اللجنة الدائمة الثالثة - 3

 
 اجتماعات اللجنة: جدول أعمال

 
 جديل اةعمال إعرار .1
أديس أبابا ف  الميافقة علق التقرير المقدم بخصيص الديرا الت  عقدت ف   .2

 .2009ييسان )أبريل( 
 من جديل أعمال الجمعية: 6دراسة البيد  .3

 

 "مشاركة الشباث في العملية الديمقراقية "
 

 يتتضميت الدراسة:
 

 .ناالمقرر ماأعدا نذيلالتقرير يمرري  القرار ال دراسةأ . 
 . تحضير مرري  القرار يتبيي . ب

 122ج . تعيين مقرر للجمعية 

 
 124التحضير للجمعية  .4

 أ . اعتراحات لمياضيف تدرسها اللجية
 ب . اعتراحات يختيار مقررين اثيين

 
 ايتخاب مبتب اللجية  .5

 
ياعرات اللجيااة بيايد جااديل أعمالهاا فاا  اجتماعاتهاا الثالثااة، يرابلت لجيااة صااياغة 

، يأعاارت اااذا يااد السااادس ماان جااديل أعمااال الجمعيااةحاايل البأعاادت مرااري  عاارار 
يعييت مقرراً ليقدم مرري  القرار إلاق الجلساة الختامياة  ،المرري  ف  اجتماعها الثاي 
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. بما تبيات اعتراحااً لميضاي  ساتقيم بدراسات  فا  اجتماعهاا فا  إطاار الجمعياة للجمعية
 عييان :( ، يذل  تحت  2010الت  ستعقد ف  باياما ) ربيف  124

 
 " الشفافية و المساءلة في تمويل األحقاث السياسية والحمالت النتخابية "

 
 يف  اجتماعها الثالث عامت الجمعية أيضاً بايتخاب مبتبها علق اليحي التال : 

 
 مجموعة أمريكا الالتينية السيد ما يا   أورغواي (  الرئيس

 آسيوية-المجموعة األورو  كاقاخستان(  السيد ق وماباييف سالنائث األول للرئي

 نوالحتياقي نواألساسي نواث الرئيس

 فوتي مونغو   الكونغو ( مينام   غانا (  –كيي السيد  المجموعة ايفريقية

 السيد  فيروق  البحرين(  مةر( مةقفى الفقي السيد  المجموعة العربية

مجموعة أسيا 
 والباسيفي 

 السيد وان جونايدي  ماليقيا(   الاند (  السيد ا لوواليا

-المجموعة األورو
 آسيوية

 (غافريلوف  روسيا التحاديةالسيد  نائث الرئيس الحالي

مجموعة أمريكا 
 الالتينية

 ( باناما كاستانيدالسيد  الرئيس الحالي 

 السيد جك وينكلر  ألمانيا( ألبيرناق  البرتغال( األنسة +12مجموعة 

 

ا   122الجلسة الختامية للجمعية  –سادسا

 
عقدت الجمعية الثايية يالعررين بعد المائة جلستها الختامية بعد ظهر ييم  

. يبدأت الجلسة بعرض تقارير 2010الخميس الياعف ف  اةيل من ييسان /أبريل/ 

اللجان الدائمة الثالث يمراريف القرارات الت  أعدتها حيل البييد الثالثة اةساسية ف  
، يبذل  مرري  القرار حيل البيد الطارئ الذي يضعت  122ل أعمال الجمعية جدي

يعد يافقت الجمعية علق جميف اذه اليثائق بالتصفيق  .اللجية الخاصة بهذا البيد
 الجماع .
 

السياسية فعبريا  –ثم تعاعب علق ميصة الخطابة ممثلي المجميعات الجغرافية 
ً يبرلما ً يحبيمةً عن امتيايهم لتاياليد، ملبا ً يرعبا يعيه فيها من تبريم  علق ما ،يا

. بما أثييا علق اليتائج الت  تمخضت يحسن يفادا، يعلق حسن تيظيم ايجتماعات
 . 186يديرا المجلس الحابم  122عيها أعمال الجمعية 
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، باسم اليفيد العربية سعادا السيد محمد مبار  الخليف ، رئيس مجلس يتحدث
ب رئيس ايتحاد البرلماي  العرب ، الذي حيا المراربين ف  الريرى القطري، يائ

ً بالمياعرات الجادا الت  جرت يالت  تمينت بالرفافية يالرعير العال  المؤتمر ، ميياا
 بالمسؤيلية.

 
أن اليفيد العربية بايت تأمل أن يصدر عن الجمعية عرار  يأيضس السيد الخليف 

ميصف ليضال الرعب الفلسطيي  الذي يعاي  ايضطهاد يالحصار يالقتل يالحرمان 
بل رعيب العالم يف  مقدمتها حق  ف  تقرير الحقيق الطبيعية الت  تتمتف بها  من

 يأن تبين ل  ديلة ذات سيادا يعترف بها العالم. ،المصير
 
رغم من عدم صدير القرار عن الجمعية فإييا سعديا باةصيات غير القليلة يبال

الت  عبرت عن تضاميها مف القضية العادلة للرعب الفلسطيي  الذي سيياصل يضال  
 حتق تتحقق أاداف  اليطيية جميعاً .

 
ثم أعرب عن الربر الجنيل لتاياليد يإلق جميف من أسهم ف  إيجاح أعمال 

 الجمعية.
 

ا   اجتماعات الدورة السادسة والثمانين بعد المائة للمجلس الحاكم – سابعا
Governing Council : 

 

للمجلس الحابم  186اجتماعات الديرا الـ 122ايعقدت ف  إطار الجمعية 
Governing Council   لالتحاد البرلماي  الديل . يعد ياعش المجلس جديل أعمال

 تضمن البييد اآلتية:
 
 األعمالإ رار جدول  ك1

 
 للمجلس الحاكم 185الموافقة على محاضر الدورة  ك2

، التفضل 185علق اةعضاء الذين ييدين القيام بتعديالت علق تقرير الديرا 
 . 186بإعالم السبرتارية ببتاب يذل  عبل افتتاح الديرا 

 
 122ا تراحات حول انتخاث رئيس للجمعية  ك3

 
  ضايا متعلقة باألعضاء في التحاد ك4

 اييتساب يإعادا اييتساب إلق ايتحادأ( طلبات 
 ب( أيضا  بعض الرعب اةعضاء
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 ج( الطلبات لصفة المراعب.
سيقيم المجلس باتخاذ القرار بخصيص الطلبات المحتملة لاليتساب يإعادا 
اييتساب بما سيقيم بدراسة اةيضا  ف  بعض الرعب اةعضاء علق ضيء 

 تقرير اللجية التيفيذية.
 

 تقرير الرئيس ك5
 للمجلس الحابم  185أ( حيل أيرطت  ميذ الديرا 

 ب( حيل أيرطة اللجية التيفيذية 
 

 2009التقرير السنوي لألمين العام حول أنشقة التحاد خالل العام  ك6
 

تقارير حول المؤتمرات األخيرة والجتماعات التخةةية لالتحاد البرلماني  ك7
 الدولي 
 

 التعاون مت منامة األمم المتحدة  ك8
 

 تعقيق ايةالح في التحاد البرلماني الدولي  ك9
 

 2009التقرير المالي للسنة المالية  ك10
سيقيم المجلس باستالم تقرير مدعق  الحسابات لالتحاد البرلماي  الديل  للعام 

2009. 
 

 عمل التحاد البرلماني الدولي لتعقيق الديمقراقية والمؤسسات البرلمانية ك11
 

 ت عامة و أنشقة اللجان الخاةةأنشقة األجاقة التي تعقد جلسا ك12

سيقيم المجلس بدراسة تقارير اةجهنا ياللجان التالية ، بما سيقيم بإجراء 
 ايتخابات للمياصب الراغرا :

 اجتما  اليساء البرلماييات .أ
 لجية حقيق اإليسان للبرلماييين .ب
 لجية القضايا المتعلقة بالررق اةيسط .ج
 مجميعة ميسق  اليضف ف  عبرص .د
 المبلفة بتعنين احترام القايين اإليساي  الديل اللجية  .ه
 مجميعة الررابة بين الرجال ياليساء كو
 المجميعة ايسترارية حيل مرض السيدا )اإليدن( كق
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 التحضيرات للمؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات ك13
 سيقيم المجلس باستالم تقرير حيل ايجتما  التحضيري الثاي .

 
 –/ تشرين األول 6 - 4البرلماني الدولــــــي   جنيفل لالتحاد  123الجمعية  ك14

 (2010أكتوبر/ 

 

 الجتماعات البرلمانية القادمة  ك15
 أ( ايجتماعات اليظامية

 ب( ايجتماعات التخصصية يايجتماعات اةخرى
 

 التعديالت على األنامة واللوائح الداخلية ك16

 
اةيل ميهما صباح  ياعش المجلس الحابم بييد جديل أعمال  ف  اجتماعين جرى

 .، ياتخذ القرارات المياسبة1/4/2010ييم  معظمالثاي   استغرق، ي27/3/2010ييم 

 يفيما يل  عرض ةبرن القرارات الت  اتخذاا المجلس الحابم:
 

 : 122انتخاث رئيس الجمعية  -1

 
يافق أعضاء الجمعية بالتصفيق الجماع  علق اعتراح رئيس اليفد الصيي  بايتخاب 

لالتحاد  122تراي تريدريب، رئيس الجمعية اليطيية التاياليدية ، رئيساً للجمعية السيد 

 يعد يافقت الجمعية علق ايعتراح ف  بداية جلستها اةيلق.البرلماي  الديل . 
 

 العضوية:  -2
 

  ، عبيل طلبات إعادا اييتساب إلق ايتحاد المقدمة من برلمايات بل من جيبيت
 عيييا بيساي يماليي. 

 سيرل. برلمان جمهيرية  يل طلب ايتساب إلق عضيية ايتحاد المقدم منعب 

 ف  ايتحاد المقدم من البرلمانعبيل طلب اييتساب إلق صفة عضي مرار   
 العرب  اييتقال .
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  :الجتماعات القادمة لالتحاد  -3
 

 الجتماعات الناامية الدورية: 
 

  2010/ تررين أيل )أبتيبر( 6-4)جييف  123الجمعية 

  2011/ ييسان )ابريل( 20-15مديية باياما  124الجمعية 

  مديية برن )عاصمة سييسرا، بديً من جييف( تررين أيل 125الجمعية 
 2011)أبتيبر( 

  2012ييسان)أبريل(  5 –/ آذار)مارس( 31بامباي )أيغيدا(  126الجمعية  

  20123مديية بيبي  )بيدا( تررين أيل )أبتيبر(  127الجمعية 

 

ا    التحاد: في األعضاء البرلمانات لرؤساء الثالث لالجتماع التحضير - ثامنا

 

يعقد المؤتمر العالم  الثالث لرؤساء البرلمايات ف  عاعة الجمعية ف  اةمم المتحدا 
. يسيف يترأس أعمال اذا المؤتمر، الذي 21/7/2010إلق  19بجييف ف  الفترا من 

 ، السيد تييبين غييرايراب، رئيس ايتحاد البرلماي  دعا إلي  ايتحاد البرلماي  الديل
الديل . يتقف بافة اإلجراءات المتعلقة بايعقاد اذا ايجتما  ضمن مسؤيلية لجية 
تحضيرية مؤلفة من رؤساء برلمايات يأعضاء ف  اللجية التيفيذية لالتحاد البرلماي  

 الديل . 
 

 شروع جدول أعمال الجتماع: م 
 

 اةعمال يالالئحة التيظيمية للمؤتمر.إعرار جديل  .1

 عرض تقرير حيل:  .2

 "كيف تنام البرلمانات عملاا مت األمم المتحدة"

 :2005عرض تقارير حيل التقدم المتحقق ميذ مؤتمر الرؤساء عام  .3

 اجتما  اةاداف التيميية لأللفية. .أ

 مقاييس عالمية للبرلمايات الديمقراطية. يضف .ب

 البرلماي  الديل  يعالعت  باةمم المتحدا.تقرير حيل ايتحاد  .ج

 عام حيل:ال الميضي  مياعرة .4

ة ديمقراقية عالمية من أجل سائل"البرلمانات في عالم متأقم: ضمان م
 الةالح العام"

                                                 
ف  مديية بيبي  البيدية لمدا خمسة أيام بديً من ثالثة بصيرا استثيائية. يسيؤخذ ذل   127يافق المجلس الحابم علق أن تعقد الجمعية  3

 بعين ايعتبار عيد إعرار جديل أعمال الجمعية. 
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 .اجتماعات المياعرةتقديم تقارير عن  .5
 .ختاميةيثيقة الالإعرار  .6

 
 

 جتماعاتجدول ال
 

يمن الساعة  13:00يحتق  10:00يجتمف المؤتمر من الساعة  19/7يوم الثنين 
. يتبدأ أعمال المؤتمر بحفل افتتاح يحضره 18:00يحتق  15:00

لرؤساء جماعية لاةمين العام لألمم المتحدا. يسيتم التقاط صيرا 
 .14:45ف  الساعة 

 يمن الساعة 13:00يحتق  10:00يجتمف الرؤساء من الساعة  20/7يوم الثالثاء 
 .18:00يحتق  15:00

يف  حال  13:00يحتق  10:00من الساعة  يجتمف الرؤساء 21/7يوم األربعاء 
 .18:00يحتق  15:00الضريرا سيجتمعين أيضا من الساعة 

 13:00يحتق  10:00بالتيال  من الساعة  20/7ن للمياعرة ييم سيبين ايا  اجتماعا
تعلقة بقضايا مرتبطة . يستبين المياعرات م18:00حتق  15:00يمن الساعة 

 بالميضي  العام للمؤتمر.
 

 حفالت الستقبال
 ، يذل  علق اليحي التال : 19/7رسميتان خالل ييم ايثيين ن اسيبين ايا  حفلت

 

  سيقيم رئيس ايتحاد البرلماي  الديل  بدعيا رؤساء البرلمايات يرؤساء اليفيد
 اةمم المتحدا إلق الغداء.مقر ف  

 حفل استقبال مسائ  علق ررف رؤساء البرلمايات  السييسريالجايب قيم سي
 يأعضاء يفيدام.

 
 المشاركة

 سيضم المؤتمر الفئات التالية من المراربين، يالمراعبين، يالخطباء المدعيين:
 

 المشاركون
ف  ذل  رؤساء الغرفتين، ف  حال بان  بما ،رؤساء البرلمايات اليطيية جميف

 المجلس ثيائ  الغرفة، مدعيين. رئيس برلمان فلسطين اي أيضا مدعي إلق المؤتمر.
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 المرا بون
إلق ايتحاد  مراربينرؤساء الجمعيات البرلمايية الديلية الذين لهم صفة أعضاء  -

البرلماي  البرلماي  الديل  أي الذين لهم صفة مراعبين ف  اجتماعات ايتحاد 

 الديل .

 المسؤيلين عن برامج ميظمة اةمم المتحدا يمؤسساتها. -

 الممثلين الدائمين لدى اةمم المتحدا ف  جييف. -

 الخقباء المدعوون
تمت دعيا مسؤيلين ف  اةمم المتحدا يرخصيات ديلية أخرى ةخذ الحق ف  

 البالم.
 

 عدد أعضاء الوفود وتشكيلاا
 10اليفد لبل برلمان يعضي ميضم الستة أرخاص )يجب أي يتجاين تربيل 

أرخاص ف  حال البرلمايات ذات الغرفتين(. سيبين لبل يفد الحق بأربف مقاعد 
)مقعدين أمام الميضدا ياثيين ف  الخلف( يذل  ف  عاعة الجمعية.  ييبين لليفيد 

ام الميضدا المؤلفة من رئيسين للبرلمايات ثيائية الغرفة الحق بثماي  مقاعد )أربف أم
ً مقاعد إضافية متيفرا ف  القاعة، ييسيما ف  اةريعة  يأربف ف  الخلف(. ايا  أيضا

 باليسبة لألرخاص المرافقين لليفيد البرلمايية.
 

أما يفيد المراعبين، الت  يجب أي تتجاين الرخصين فسيبين لها الحق بمقعد أمام 
 الميضدا يمقعد ف  الخلف.

 
 الحق في الكالم

الغرفتين(،  ل البرلمايات ثيائية الغرفة رئيسارؤساء البرلمايات )أي ف  حايحدام 
لالتحاد البرلماي   نراربييرؤساء الجمعيات البرلمايية الرسمية الذين ام أعضاء م

 الديل  يالخطباء المدعيين، لهم الحق ف  البالم.
 

تين ف  الغرف ق بخمس دعائق. يف  حال أراد رئيساسيبين لبل رئيس برلمان الح
 إلق المؤتمر، سيبين لبل ميهما الحق بأربف دعائق. حدثالبرلمان الياحد الت

 
المرجي من بل عد ينعت علق جميف البرلمايات يإن استمارا تسجيل الخطباء 

ً إلق سبرتارية ايتحاد البرلماي  الديل ، لتحديد أية جلسة ييد  برلمان اإلرارا بتابيا
. سيبين علق 7/6/2010، يذل  ف  ميعد أعصاه الرئيس أي الرئيسة البالم فيها
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سبرتارية ايتحاد ترتيب الخطباء آخذا بعين ايعتبار عدر اإلمبان مبدأ "من يصل أييً، 
 يحظق بالخدمة اةيلق".

 
 الوثيقة الختامية

سيبين علق المراربين المصادعة علق اليثيقة الختامية الت   ف  يهاية المؤتمر،
ة التحضيرية يدرستها اليفيد بربل باف مسبقاً.  سيتم إرسال تبين عد أعدتها اللجي

مارس من  –مرري  أيل  لهذه اليثيقة إلق بافة رؤساء البرلمايات مف بداية رهر آذار 
 أجل إضافة التعليقات يايعتراحات عبل أن تعطيها اللجية التحضيرية صفتها اليهائية.

 
 اللغــــات

  عاعة الجمعية. سيتم تامين الترجمة الفيرية ستجري الجلسات العليية للمؤتمر ف
ايسبايية  –الصييية  –العربية  –باللغات الست الرسمية لألمم المتحدا يا : اييبلينية 

للترجمة للغة اليابايية، بما جرت العادا ف   الريسية. يعد تم حجن بابين –الفريسية  –
 اجتماعات ايتحاد البرلماي  الديل . 

سيتم تأمين الترجمة الفيرية إلق صة ياجتماعات المياعرة ف  عاعة خاستجري 
اللغات اةربف المستخدمة عادا ف  اجتماعات ايتحاد البرلماي  الديل ، ييعي  ايا: 

 اييبلينية يالعربية يايسبايية يالفريسية. 
 

 تسجيل الوفود وإ امتاا
الت  أرسلت ات التسجيل المرجي من المراربين يالمراعبين التفضل بملء استمار

ف  أعرب يعت ممبن يإعادتها إلق سبرتارية ايتحاد البرلماي  الديل   إلق برلماياتهم
. يمبن إرسال اذه ايستمارا بالفابس أي بالبريد 7/6/2010ف  ميعد أعصاه 

 :لالتحاد البرلماي  الديل  ايلبتريي 
 0041229194160فابس: 

 postbox@mail.ipu.orgالبريد ايلبتريي : 

 
يرجي من اليفيد التفضل بايتصال مف بعثاتهم الدائمة ف  جييف بأسر  يعت 
ممبن بخصيص سفرام يإعامتهم. إن البعثات تقيم عادا بحجن الفيادق يإجراءات 

 أخرى باسم يفيد ديلهم المراربة ف  اجتماعات اةمم المتحدا.
 

باليسبة ليفيد الديل الت  ليس لها تمثيل ديبليماس  ف  جييف يمبيها القيام بحجن 
 الفيادق عبر يساطة مبتب جييف السياح .

 0041229097021فابس: 
 tourisme.ch-reservation@geneveالبريد ايلبتريي : 

 

mailto:postbox@mail.ipu.org
mailto:reservation@geneve-tourisme.ch
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 :الحجن عن طريق ميعف مبتب السياحة علق اييترييتالقيام ب أيضايمبن 

tourisme.ch/?rubrique=0000000253&lang-http://www.geneve. 

 
يفقاً لإلجراء المتبف ف  فيادق جييف، يحداا الحجينات المرفقة برعم بطاعة ائتمان 

ييليي اي فترا اندحام ف  فيادق جييف، لذل   –مان ا  المؤبدا. إن رهر تمين بض
 ييصحبم بردا القيام بالحجينات ف  أعرب يعت ممبن.

 
 بقا ات الدخول إلى حرم منامة األمم المتحدة

بسبب اإلجراءات اةميية الرديدا المطبقة ف  ميظمة اةمم المتحدا، علق بافة 
اليفيد المراربة ف  المؤتمر الحصيل علق بطاعة تعريف خاصة باةمم المتحدا 
للدخيل إلق بياء السبرتارية ، بما أن عليهم حمل بطاعة تعريف رسمية )جيان سفر، 

م إلق حرم اةمم المتحدا. سيتم إرسال ايية رخصية يطيية، الخ..( يذل  لدى دخيله
 المتبعة ف  اليعت المياسب. اإلجراءاتتعليمات مفصلة حيل 

 
 الستقبال

يرجي من البعثات الدائمة ف  جييف، أي ف  أسيأ اةحيال السفارات ف  برن، 
 -ل رؤساء البرلمايات )الرخصيات رفيعة المستيى االتفضل بتقديم تسهيالت يستقب

vipلإلجراءات المعتادا. سيتم تقديم التسهيالت ( يذل  لد ً ى اليصيل يالمغادرا، طبقا

بربل محديد إلق رخصية ياحدا رفيعة المستيى أي اثيتين يخمسة مرافقين. يرجي من 
التفضل بالتياصل مف خدمات ايستقبال ف  مطار جييف ينيريخ  الدبليماسيينالممثلين 

 من أجل تيظيم تفاصيل اليصيل يالمغادرا.
 

ف   دبليماس رعايا الديل الت  ليس لها تمثيل من الرجاء من السادا المراربين 
إلق سفارا سييسرا  أيسييسرا، التيج  إلق التمثيل المعتمد لدى السلطات السييسرية 

 المعتمدا لدى سلطات بلد الميرأ.
 

 المواةالت
تفضل بتأمين يرجي من البعثات الدائمة اي السفارات ف  برن ف   أسيأ اةحيال، ال

ف  سييسرا المطليب  دبليماس استقبال يفيدام ييقلهم. أما الديل الت  ليس لها تمثيل 
 ميها التقدم إلق سبرتارية ايتحاد البرلماي  الديل .

 
 تأشيرات الدخول

ميطقة ن يا  بالتال  جنء من اتفاعيات رييغيإلق سرا ا  عضي ميضم إن سيي
. باليسبة لألرخاص المطليب ميهم تأريرا دخيل، تقدم سييسرا تأريرات دخيل رييغين

 ن.ييغيأرهر، يا  عادا سارية المفعيل ف  بافة ديل ر 3يإعامة لمدا أعصااا 

http://www.geneve-tourisme.ch/?rubrique=0000000253&lang
http://www.geneve-tourisme.ch/?rubrique=0000000253&lang
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تتطلب مدا أطيل لميس تأريرا الدخيل. يبالتال  المرجي من  ييغينرإن أيظمة 
 ، ياي تاريخ ايتهاء التسجيل ف  المؤتمر.7/6/2010اليفيد التقدم بطلباتهم عبل 

 
إن السلطات السييسرية ستبذل جهداا لليظر ف  الطلبات المقدمة ضمن مدا مقبيلة 

   تقديم الطلبات.يلبيها لن تتمبن من ميس تأريرات الدخيل ف  حال التأخر ف
 

 األمـــــن
إن اةمن ف  حرم ميظمة اةمم المتحدا اي أمر حصري بهذه الميظمة الت  تطبق 

 عياعداا الخاصة بها ف  اذا المجال.
 

ييدخل اةمن الخارج  ضمن اختصاص المؤسسات ايتحادية ياإلعليمية المختصة 
 بأمير اةمن.

 
ن مسلحين، عليهم التقدم بطلبات لحمل باليسبة لألرخاص الذين يرافقهم عياصر أم

السالح، يفقاً  لإلجراءات المعتادا.  ييقالً عن السلطات السييسرية فإن خمس أسلحة يد 
 لبل يفد ا  الحد اةعصق المسميح ب .

 
 األشخاص الواجث التةال بام في التحاد البرلماني الدولي

سيد مارسيلي بيستيس باليسبة للقضايا المتعقلة بالبريتيبيل، ايتصال بال -

 ليتيلي ، مدير رؤين الجمعية يالعالعات مف البرلمايات اةعضاء.

 0041229194137ااتف: 

 0041229194160فابس: 

 mbl@mail.ipu.orgبريد البتريي : 

باليسبة للطلبات الميجهة إلق رئيس ايتحاد البرلمايية الديل  يأميي  العام  -

 الرجاء التيج  إلق السيدا جيل تييدي:

 00412291941ااتف: 

 0041229194160فابس: 

 jt@mail.ipu.orgبريد البتريي : 

 سال  آن سادر:باليسبة للقضايا العملية ايتصال بالسيدا  -

 00412291941ااتف: 

 0041229194160فابس: 

 sas@mail.ipu.orgبريد البتريي : 

mailto:mbl@mail.ipu.org
mailto:jt@mail.ipu.org
mailto:sas@mail.ipu.org
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ا    العربية البرلمانية للوفود التنسيقي الجتماع -تاسعا

 
لالتحاد  122 عقدت اليفيد البرلمايية العربية المراربة ف  اجتماعات الجمعية الـ

البرلماي  الديل  اجتماعها الترايري المعتاد بعد ظهر ييم السبت الياعف ف  
يراربت ف  ايجتما  يفيد البرلمايات يالمجالس العربية ف  بل من  .27/3/2010

 البلدان اآلتية: 
 

اإلمارات العربية المتحدا، البحرين، الجنائر، جيبيت ، السيدان، اةردن، 
، البييت، الجماايرية العربية الليبية، ، سلطية عمان، فلسطين، عطرالعراق سيرية،

 مصر، المغرب.
 

 مجلس الريرى سسعادا السيد محمد بن مبار  الخليف ، رئي ترأس ايجتما  
، يائب رئيس ايتحاد البرلماي  العرب ، الذي رحب ف  بداية ايجتما  ف  ديلة عطر

عرض علق ثم . ميق لهم اجتماعات مثمرا، يتةلعربيبأعضاء اليفيد البرلمايية ا
 ايجتما  مرري  جديل اةعمال المقترح من الهيئة ايسترارية للمجميعة العربية،

 . يعد تضمن جديل اةعمال البييد اآلتية:فيافق علي  المراربين ف  ايجتما 
 

حيل تقرير ممثل المجميعة العربية ف  اللجية التيفيذية لالتحاد البرلماي  الديل   .1
 يراط اللجية.

 الطلبات الخاصة بإدراج بيد طارئ ف  جديل أعمال الجمعية. .2

 الالئحة الداخلية للمجميعة العربية داخل ايتحاد البرلماي  الديل .  .3

 تربيل الهيئة ايسترارية للمجميعة العربية.  .4

 الرياغر ف  لجان ايتحاد يايئات . .5
 .124جمعية اعتراح مياضيف للمياعرة ف  اللجان الدائمة لل .6

 ما يستجد من أعمال.  .7

 
تقرير من السيد رارد محمد الرريق ، إلق  جديل اةعمال استمف المراربينبعد إعرار 

جية التيفيذية لالتحاد البرلماي  الديل . يعد تيايل التقرير لممثل المجميعة العربية ف  ال
 ميضيعين أساسيين: 

 
-  ً ال اللجية التيفيذية لالتحاد ةام الميضيعات المدرجة علق جديل أعمملخصا

الميعقدا ف  بايبي . يف  اذا المجال  257البرلماي  الديل  ف  ديرتها الـ 

ً ما يتعلق بعضيية  تضمن ً للقضايا ذات البعد العرب ، خصيصا التقرير عرضا
يالبرلمان العرب  اييتقال ، يايرترا  المال   جيبيت  يالصيمال،   برلماي

طيي ، يعقد اجتما  حيل ميضي  العيف ضد المرأا ف  للمجلس اليطي  الفلس
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 ري  ــة اييترييت لمررببالعرب  علق الميعف يتدرين  ،الميطقة العربية
 I know Politics   يتضمن التقرير أيضاً عرضاً للقضايا اةخرى المدرجة .

 ف  جديل أعمال المجلس الحابم لالتحاد البرلماي  الديل .

يبان الميضي  الثاي  ف  تقرير السيد الرريق  حيل إعادا تربيل ايتحاد  -
البرلماي  الديل  من خالل اتفاعية ديلية يجري العمل علق بليرتها، تمهيداً 
لطرحها علق البرلمايات اةعضاء. يتم تينيف مرري  ايتفاعية علق المراربين 

ميف المراربين الذين يجهيا ف  ايجتما . يعد عيبل التقرير بارتياح ببير من ج
الربر للسيد الرريق  يأثييا علق الجهيد الت  يبذلها ف  اللجية التيفيذية إلبران 

 المياعف العربية. 

 
ياعش المجتمعين جميف بييد جديل اةعمال بريح عالية من المسؤيلية يتيصليا إلق 

 القرارات يالتيصيات التالية: 
 

  :العربية داخل التحاد البرلماني الدولي حول الايئة الستشارية للمجموعة ك1

 

رحب المراربين بصدير الالئحة الداخلية للمجميعة العربية داخل ايتحاد البرلماي  
خطيا ضريرية لتعنين يتربيل الهيئة ايسترارية للمجميعة، ياعتبرياما الديل ، 

يراط المجميعة داخل ايتحاد البرلماي  الديل . بما أيصيا بتيريط عمل الهيئة يتفعيل 
 ديراا ف  متابعة تيفيذ عرارات ايتحاد البرلماي  الديل . 

 
 قارئ المقدم من المجموعة العربية:حول قلث البند ال -2

 

 األراضي )ارا: إجراء تعديل صياغ  علق عييان البيد الطارئ بإضافة عب
ً ، يتبليف العربية المحتلة وو ف الستيقان ( إلق عييان البيد الذي عدم سابقا

 يفد فلسطين بتقديم التعديل إلق سبرتارية ايتحاد البرلماي  الديل .

   يتأييد الطلب العرب . ايتصال مف اليفد اإليراي  إلعياع  بسحب طلب 

 عضي مجلس اةعيان اةردي ، ، المجال  تبليف معال  السيد عبد الهادي
، باسم المجميعة 122بتقديم الطلب إلق الجمعية يرئيس اليفد اةردي ، 

 العربية،

 دمجميعات ياليفيد لضمان أبثرية عيتبثيف ايتصايت مف رؤساء ال 
 التصييت علق البيد الطارئ.
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 :حول ديون البرلمان الةومالي -3

 

 آراء الرعب العربية حيل بيفية تقديم  تبليف اةماية العامة لالتحاد باستمناج
المساعدا للبرلمان الصيمال  لتسديد دييي  المترابمة ف  مينايية ايتحاد 

 البرلماي  الديل . 

 
 :حول المناةث الشاغرة الخاةة بالمجموعة العربية في  يئات التحاد ولجانه -4
 

يافق ايجتما  علق اعتماد أسماء المررحات يالمررحين المقدمة من البرلمايات 
اةماية العامة لالتحاد  تالرياغر الخاصة بالمجميعة العربية، يبلفاةعضاء لمختلف 

 ي  الديل  بهذه الترريحات، يفقاً لما يل :اتبليغ سبرتارية ايتحاد البرلم
 

 لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات: 
 

 عضي مجلس الرعب المصري( عضياً أصيالً ف   ترريس السيدا سيادا جريس(
 لمجميعة العربية. يسيق لليساء البرلماييات، ممثلة للجية الت

 البييت ( عضياً  اةمة سالدرت  )عضي مجل ييترريس الدبتيرا السيدا ر
 احتياطياً ف  اللجية ذاتها، ممثلة للمجميعة العربية. 

 
 الولى: اللجنة الدائمة 

 

 لميصب عضي مجلس اليياب المغرب ،  ،سميرس  دا لطيفة بياييس السيترر
س ايحتياط  للجية الدائمة اةيلق )لجية السلم ياةمن الديليين( ممثلة ييائب الرئ

  .للمجميعة العربية
 

 لجنة الديمقراقية وحقوق اينسان: 
 

  لميصب ، عضي مجلس الرعب المصري، الدبتير مصطفق الفق السيد ترريس
يائب الرئيس ايحتياط  للجية الدائمة الثالثة )لجية الديمقراطية يحقيق 

 اإليسان(، ممثالً للمجميعة العربية. 
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حول مواضيت المنا شة المقترحة للدراسة من  بل اللجان الدائمة في الجمعية  -5
124 

 
من الرعبة اإلماراتية بخصيص يافق ايجتما  علق اعتماد المقترحات المقدمة 

الت  ستعقد ف  باياما ف   124مياضيف المياعرة ف  اللجان الدائمة الثالث ف  الجمعية 
يدعا الميديبين العرب ف  اللجان الثالث إلق طرح المياضيف  ،2011ربيف عام 

 يالدفا  عيها لتبييها. 
 

 : ةدوليحول إعادة تأسيس التحاد البرلماني الدولي بموجث اتفا ية  -6

 

أخذ اذا الميضي  الحين اةببر من مياعرات المراربين ف  ايجتما . يأثيرت ف  
 ادا الت  دارت جملة من التساؤيت ييرداا فيما يل : جالمياعرات ال

 
 
 الهدف الحقيق  البامن يراء اذا التغيير ف  يضف ايتحاد.  -
 تأثير الربل الجديد لالتحاد علق الدير اليطي  للبرلمايات.  -

احتمال إثارا ينا  دستيري بين البرلمايات اليطيية يحبيماتهاا، باعتباار أن تيعياف  -
 ايتفاعيات يالمعاادات الديلية اي حق مخّيل دستيرياً إلق الحبيمات يحداا.

اال سايبين ميظماة تابعاة تأثير التحيل ف  يضف ايتحاد الحال  علاق اساتقالليت ، ي -
 لألمم المتحدا باليييسبي...يغيراا.    

 ال تنيد ايلتنامات المالية الجديدا علق البرلمايات اةعضاء. -

التخيف من ايتقال سياسة المعايير المنديجة الت  تتبعها اةمم المتحادا إلاق ايتحااد  -
 البرلماي  الديل . 

ة مان أن تيعيعهاا مان جاياب عرارا اعتراض رب  إجماع  علق ما يرد ف  ايتفاعيا -
 ً  يجعلها يافذا.. -برلمايات، ثم نيد العدد إلق عررين برلمايا

اعتااراض إجماااع  آخاار علااق الساارعة التاا  تجااري بهااا إجااراءات إعاارار ايتفاعيااة  -
 يالتساؤل عن خلفية ذل .

 

يعااد أرااار الساايد الرااريق ، ممثاال المجميعااة العربيااة فاا  اللجيااة التيفيذيااة لالتحاااد 
لماااي  الااديل  إلااق أن اللجيااة عااد بلفاات اةمااين العااام لالتحاااد الساايد أياادرن جييسااين  البر

يتيضايس  -بل علق حدا  –تيظيم لقاءات مف المجميعات البرلمايية الست داخل ايتحاد 
 ميضي  ايتفاعية ياإلجابة عن استفساراتها.

 
 للمجميعة العربية عدا عرارات بهذا الرأن ا :  يعد اتخذ ايجتما  التيسيق 
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عقااد اجتمااا  مااف اةمااين العااام لالتحاااد البرلماااي  الااديل  جييسااين لمعرفااة ماايااة  -
 ايتفاعية يخلفياتها يطرح جميف التساؤيت لمعرفة اةجيبة عيها.

تبليف رئاسة ايتحاد يممثال المجميعاة العربياة فا  اللجياة التيفيذياة ياةماين العاام  -
لالتحاد بدراسة الميضي  ياتخاذ اإلجراء المياسب عبل اجتما  رؤسااء البرلماياات 

 ، علق أن تقيم اةماية العامة لالتحاد بما يل :19/7/2010ف  جييف بتاريخ 

تعميم ايتفاعية علق جمياف الراعب مترجماة إلاق العربياة يطلاب تحدياد مياعفهاا مان  -
 اذه ايتفاعية خالل رهر علق اةبثر. 

اةماياااة العاماااة بتيسااايق المياعاااف يتعرضاااها علاااق رئاساااة ايتحااااد يممثااال  تقااايم -
المجميعااة العربيااة فاا  اللجيااة التيفيذيااة، مااف ايسااتعاية بممثلااة المجميعااة اإلفريقيااة 

 )الجنائرية( ف  اللجية التيفيذية لالتحاد البرلماي  الديل .

البرلمااي  العربا ، عرض ما يتم التيصل إلي  علق اجتما  للجياة التيفيذياة لالتحااد  -
 ييضف الرد العرب  الرامل الميحد.

تبليف السيد عبد العنين الغرير، رئيس المجلس اليطي  ايتحادي اإلمارات  بإثاارا  -
 الميضي  ف  اجتما  اتحاد البرلمايات اإلسالمية.

 

يعد تم عقد اللقااء باين أعضااء المجميعاة العربياة فا  ايتحااد البرلمااي  الاديل  
سين، اةمين العام لالتحاد. ف  بداياة اللقااء أيضاس السايد جييساين اةساباب يالسيد جيي

الداعية إلق عقد ايتفاعية يالفيائد الت  سيجيبها ايتحاد من ذل . ثم استمف إلاق تسااؤيت 
أعضاء المجميعة الت  سبقت اإلرارا إليها يأجااب عيهاا. يفيماا يلا  اليقااط اةاام التا  

فا  ذلا  رديده علاق اةسائلة التا  يجهات إليا  مان عبال تضميها عارض جييساين، بماا 
 المراربين ف  ايجتما : 

 
تأسيس ايتحاد بميجب اتفاعية ديلية اي مسعق طميح لالتحااد يايفر لا  المنياد مان  -

 الدعم ييضف  علي  المنيد من اةامية.
إبان فترا الحرب الباردا باان الادعم المميايح للبرلماياات مان الاديل ضاعيفاً. يباان  -

مفهاايم الحباام الرراايد غائباااً. يبااان دير البرلمايااات الااديل  أيضاااً غائباااً. يلاام يباان 
 ايتحاد البرلماي  الديل  يرار  ف  أي يراط لألمم المتحدا.

عياد يرايئ  بااان ايتحااد أيل ميظمااة ديلياة. يلام يباان مأليفااً تيعيااف اتفاعياات ديليااة  -
 إليراء الميظمات آيذا .

رلماياات تضااطلف بادير ملمايس يمتنايااد اةامياة، ثمااة اآلن حصال تغييار ببياار: الب -
عياعة عالمية بضريرا تقديم الدعم للبرلمايات، يالحبيمات تايفر لهاا مايارد أببار. 
يأصاابس لهااا حضااير فاا  اةماام المتحاادا، يمعظاام برلمايااات العااالم علااق عالعااة مااا 

يبرفاف  بمؤسسات اةمم المتحدا، ي سايما تلا  التا  تعياق بالديمقراطياة يترسايخها،
مستيى المرأا يالطفيلاة ... الاخ. يأصابس ايتحااد البرلمااي  الاديل  عضاياً مراعبااً 

 ف  اةمم المتحدا.
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يظااراً لتيساايف عماال ايتحاااد يتعاادد مجااايت أيرااطت  لاام يعااد عااادراً علااق تلبيااة أي  -
التجايب مف البثير من المطالب الياردا مان البرلماياات اةعضااء، فاذل  أبثار مان 

ف  حاين أن اةمام المتحادا تساتطيف ذلا  يإعاادا تأسايس ايتحااد بميجاب  إمباييات ،
اتفاعيااة ديليااة يعطاا  ايتحاااد حااق ايسااتفادا ماان صااياديق  اةماام المتحاادا المختلفااة 

 لتمييل اةيرطة يتلبية مطالب البرلمايات الت  يعجن عيها اآلن. 

ات، يلايس بميظماة ما يطمس إلي  اي إعادا تأسيس ايتحاد بميظمة عالمياة للبرلمايا -
تابعة لألمم المتحدا، يليس ببرلمان اةمم المتحدا، بل بميظمة تمثال الياد أي اليظيار 

 لألمم المتحدا.

يساااعق إلاااق الحصااايل علاااق اعتاااراف ديلااا  بايتحااااد باعتبااااره الميظماااة الديلياااة  -
للبرلمايااات فاا  العااالم. يمااا لاام ييرااأ ايتحاااد علااق أساااس اتفاعيااة تيععهااا الااديل فلاان 

بااايعتراف الااديل  المطلاايب، يلاان يااتمبن ماان تيعيااف اتفاعيااات تعاااين مااف  يحظااق
 البثير جداً من الميظمات الديلية.

لاايس الهاادف تغيياار الطبيعيااة البرلماييااة لالتحاااد، باال المحافظااة علااق اااذه الطبيعااة  -
البرلماييااة. فايتفاعيااة لاان تلغاا  اليظااام اةساساا  لالتحاااد يي يئحتاا  الداخليااة يمااا 

إلياا  اااي أن يبااين ايتحاااد الااذرا  الرعاااب  لألماام المتحاادا فاا  مجااال تيفيااذ يطمااس 
 القرارات الملنمة لهيئات اةمم المتحدا المختلفة.

اآللية المقترحاة مان خاالل آراء لابعض الخباراء الاديليين اا  أن تخايل الحبيماات  -
ايتحااد إلق البرلمايات سلطتها فا  تيعياف ايتفاعياة الديلياة الخاصاة بإعاادا تأسايس 

البرلماااي  الااديل  بميجااب اتفاعيااة ديليااة. ييجااري اآلن تقصاا  إمباييااة إعاارار اااذه 
 اآللية من الياحية القايييية.

اآلن بدين استياد ايتحاد إلق معاادا ديلية تياجه  بثير من المرابالت: )الحصايل  -
بعاااض أيراااطة ايتحااااد الخارجياااة تخضاااف  -علاااق تأرااايرات الااادخيل إلاااق الاااديل

يي يعامل ايتحااد ي مان  – يجري التعامل مف ايتحاد بميظمة ديلية ي -للضرائب
 الديل يي من اةمم المتحدا علق عدم المساياا مف ميظماتها.

سااتبين اياااا  نياااادا علاااق مسااااامات البرلمايااات اةعضااااء، لبيهاااا ساااتغطق مااان  -
 ً  الحبيمااات بعااد أن يصاابس ايتحاااد ميظمااة ديليااة معترفاااً بهااا ةن الحبيمااات حبمااا
سااتنيد المخصصااات الماليااة لبرلماياتهااا بعااد تيعيعهااا ايتفاااق علااق الاادخيل إلااق 

 ايتحاد. بما أن ايتحاد سيستفيد من أميال اةمم المتحدا لدعم أيرطت  المختلفة.
، يلباان ظااريف التعاااين 1996يعااف ايتحاااد اتفاعيااة تعاااين مااف اةماام المتحاادا عااام  -

تجدياداا يتطايير بييدااا. يايتفاعياة الديلياة الحالية تجاينت تلا  ايتفاعياة يييبغا  
 لتأسيس ايتحاد تيفر اذه اإلمبايية بصيرا باملة.   

 
عامت اةماية العامة  ،يعبل إيجان اذا التقرير ،يمباررا بعد ايتهاء أعمال المؤتمر

د الرعب اةعضاء بأجياء المياعرات الت  دارت ف  ايجتما  التيسيق  يلالتحاد بتني
ف  اللقاء مف اةمين العام لالتحاد البرلماي  الديل  السيد جييسين، يبذل  العرب  ي
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بيسخ من مرري  ايتفاعية الديلية، الت  سيعاد تأسيس ايتحاد البرلماي  الديل  
يمالحظاتها حيل ايتفاعية ف  ميعد أعصاه  آرائهابميجبها. يطلبت إلق الرعب إبداء 

ما  خاص للجية التيفيذية لالتحاد لبليرا ميعف ، تمهيداً لعرضها علق اجت20/5/2010

عرب  ميحد من اذا المرري  يتقديم  إلق رئاسة ايتحاد البرلماي  الديل  برأي 
 برلماي  عرب  ميحد. 

 

  األوسق: بالشرق المتعلقة القضايا لجنة بيان – عاشراا 

 
ً ف  إطار الجمعية  122 عقدت لجية القضايا المتعلقة بالررق اةيسط اجتماعا

ياستعرضت اليضف المتأنم ف  الميطقة، بما استمعت إلق  ،لالتحاد البرلماي  الديل 
استمعت اللجية إلق  بذل آراء ممثل  يفيد بل من: فلسطين، إسرائيل، مصر يتربيا. 

مف البرلمايين  تقرير من اةمين العام لالتحاد البرلماي  الديل  حيل العالعات
 .ني اإلسرائيليي نالفلسطيييي
 

يأعربت اللجية عن عياعتها أن بإمبايها أن تلعب ديراً مفيداً من خالل استمرار 
تيفير إطار لمحادثات مباررا بين المررعين الفلسطيييين ياإلسرائيليين. بما أيها 
يحظت بأسف رديد أن الجي السياس  الراان لم يبن مساعداً أبداً علق إجراء حيار 

اةمين العام لالتحاد مياصلة العمل مف برلماي  داخل اللجية. يطلبت من مبارر 
 فلسطين يإسرائيل لتيظيم حيار مبارر بييهما ف  مياسبة عادمة. 

 
يعررت اللجية أن تعير ااتماماً للجايب الجيساي  من الصرا  ف  اجتماعات عادمة 

 يف  ختام مداييتهم عرر أعضاء اللجية إصدار البيان التال : 
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 ةادر عن لجنة شؤون الشرق األوسق  بيان 
 لالتحاد البرلماني الدولي 122الجمعية في 

 
تعلن اللجية عن علقها البالغ إناء الطريق المسديد الذي ي تنال عملية السالم محاصرا 

 في .
تذبر اللجية بأن أيرطة ايستيطان يالبياء يالتيسف الت  تقيم بها إسرائيل ف   -

لة، بما فيها القدس الررعية، ا  أيرطة غير ررعية اةراض  الفلسطييية المحت

ً بالفرل علق يتائج  بيظر القايين الديل ، يبأن أيرطة ايستيطان تحبم مسبقا

المفايضات حيل اليضف اليهائ ، يتقض  علق أي إمبايية لقيام حل مياسب 

للديلتين. بما أيها تقيض الجهيد الرامية إلق إحالل جي من الثقة بين اةطراف 

ً ببيراً يساير اللجية  يتس ء إلق مصداعية المجتمف الديل . يمن ايا، فإن علقا

مسبن ف  القدس الررعية ي  1600إناء إعالن إسرائيل اةخير عن ييتها بياء 

 مسبيا ف  الضفة الغربية.  120

ً باليسبة لمستقبل الررق  -إن الينا  العرب  - اإلسرائيل  يظل أمراً مصيريا

اإلسالم . بما أن التهديدات  –علق مجمل العالم العرب   اةيسط. ياي يؤثر

باللجيء إلق العيف يتصاعد التطرف ف  الميطقة، ينيدان من حدا المخاطر الت  

تثقل باال السالم العالم . من المهم جداً، يبربل عاجل، إعادا فرض احترام 

ا اإلسرائيليين القايين الديل ، بغية تهيئة ظريف الحياا السلمية الت  يتطلف إليه

 يالفلسطيييين.

تذبر اللجية بأن مبادئ  الحل يإطاره العام معريفان للجميف، يعد تم التأبيد  -

عليها ف  مياسبات عديدا، ييسيما من عبل ايتحاد البرلماي  الديل  ياللجية 

الرباعية من أجل الررق اةيسط الت  تضم ميظمة اةمم المتحدا يايتحاد 

ايتحادية ياليييات المتحدا اةميربية.  إن مبادرا السالم اةيريب  يريسيا 

العربية، يالت  عدمتها ف  اةساس المملبة العربية السعيدية، تتيافق مف ذل  

علق اعتبار أيها تيص علق ايعتراف البامل يالرامل بإسرائيل من عبل الديل 

دم البرلمان العربية ما إن يتم تأسيس الديلة الفلسطييية. يمؤخراً جداً ع

اةيريب ، ضمن " يتائج مجلس ينراء الرؤين الخارجية اةيريبيين " يالت  

بايين اةيل الماض ، اعتراحات تهدف إلق  –تم إعرارااا ف  رهر ديسمبر 

 إيجاد مخرج للعملية يفض  إلق سالم رامل.

يتحث اللجية إسرائيل علق تطبيق الجنء المترتب عليها من المهمة، يذل   -

ً من ايحتالل، يبايلتنام، بالتفايض مف السلطة  40حد ةبثر من بيضف  عاما
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الفلسطييية حيل حل للينا  علق أساس المرجعيات الت  تم إعرارااا ف  اتفاعيات 

ف  إطار خارطة الطريق من أجل السالم  2003أيسلي يأعيد التأبيد عليها عام 

 ف  الررق اةيسط.

 
بعملية تحرير السجياء السياسيين، يسيما أيلئ  تتميق اللجية أن تلتنم إسرائيل  -

الذين بان عد تم تيعيفهم عبل اتفاعيات أيسلي،  يبذل  اليساء ياةطفال الذين من 

ضميهم من يلد ف  السجن.  يتدعي بذل  بافة الفلسطيييين، ييسيما الفصائل 

يا  المسلحة الت  تقيم بهجمات ضد الرعب اإلسرائيل ، إلق ضبط اليفس يايمت

عن أي عمل عيف جديد، يسيما إطالق الصياريخ ضد اةراض  اإلسرائيلية، 

 يتحث إسرائيل يالسلطة الفلسطييية علق العيدا إلق طايلة المفايضات.

 

* * * 
 

بعد ايستما  إلق تقرير اللجية أمام المجلس الحابم طلب اليفد اةردي  طرح 
اللجية علق التصييت ليجري تبيي  من عبل المجلس الحابم يليس من  نالبيان الصادر ع

 عبل اللجية فقط. يعد يافق المجلس علق البيان بالتصفيق الجماع . 
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