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 رلماني العربياألمانة العامة لالتحاد البتقرير 
 للمجلس الحاكم  185 ةوالدور 121اجتماعات الجمعية نتائج حول 

 لالتحاد البرلماني الدولي
 (21/10/2009 19،)جنيف

 
 

 
 

الحادية في جنيف اجتماعات الجمعية  تدانعق 21/10/2009-19في الفترة من
ولي واجتماعات الدورة ( لالتحاد البرلماني الدAssemblyبعد المائة) والعشرين

( في االتحاد. Governing Councilين بعد المائة للمجلس الحاكم )لثمانوا خامسةال
، في هذه االجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات األعضاء في االتحاد شاركتو

 ً وحضر االجتماعات بصفة عضو مشارك أو مراقب  .منها أربعة عشر وفداً عربيا
منظمات األمم المتحدة، والمنظمات الدولية األخرى المختصة ممثلو العديد من 

كالصليب األحمر الدولي والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية اإلقليمية، ومن 
بينها االتحاد البرلماني العربي، واالتحاد البرلماني اإلفريقي، واتحاد برلمانات أمريكيا 

وشارك في االجتماع  .البرلمانات اآلسيوية ورابطةالالتينية، والبرلمان األوروبي، 
 .أيضاً ممثل مكتب جامعة الدول العربية في جنيف

 

*        *       * 

 
ً ألبرز  ويسر األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي أن تقدم فيما يلي عرضا

 وقائع اجتماعات جنيف، وما تمخضت عنه من نتائج وقرارات.
 

 
*        *       * 

 
 
 
 
 
 

 :مقدمة  -أوالً 
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 بعد المائة الحادية والعشرينجدول أعمال الجمعية  -ثانياً 
 

 
 البنود اآلتية: 121تضمن جدول أعمال الجمعية 

 
 .121 انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية -1
 بند طارئ على جدول أعمال الجمعية. درا دراسة الطلبات المحتملة إل -2

في بانكوك  122ل الجمعية ال المدرجة على جدول أعماحول المواضيع مناقشة  –اجتماع  -3
 :1/4/2010وحتى  27/3)تايالند( في القترة من 

"التعاون والمسؤولية المشتركة في الصراع العالمي ضد الجريمة المنظمة،  –أ 
واالتجار بالبشر،  االتجار بالمخدرات، ومبيعات السالح غير الشرعية،وبصورة خاصة: 

 ."واإلرهاب العابر للحدود
 لجنة السلم واألمن الدوليين( –لى )اللجنة األو 

 الجنوب والتعاون الثالثي –"دور البرلمانات في تطوير تعاون الجنوب  -ب
 بهدف تسريع تحقيق األهداف التنموية لأللفية. " 
 لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة( –)اللجنة الثانية  

 مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية. -ج
 لجنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان( –الثالثة )اللجنة 

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

 1العمل البرلماني لضمان األمن الغذائي العالمي. -5
 
 

 

 في جدول أعمال الجمعيةطارئ الطلبات الخاصة بإدراج بند  -ثالثاً 

 
إلدرا  بند طارئ في جدول  طلبات ةخمسولي تلقت األمانة العامة لالتحاد البرلماني الد

 ، وذلك على النحو التالي:121أعمال الجمعية 
 

  : : مقدم من أوغندا ، بالنيابة عن المجموعة اإلفريقية، تحت عنوان الطلب األول
"التعاون البرلماني مع األمم المتحدة لتعزيز االستثمار في ميداني البحث والتقدم العلميين 

اجية الزراعية ومكافحة المجاعة الناجمة عن الجفاف والفيضانات والكوارث لتطوير اإلنت
 ".الطبيعية األخرى

 
 : : مقدم من عمان ، بالنيابة عن المجموعة العربية، تحت عنوان الطلب الثاني

 "الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة ، وبصورة خاصة في غزة". 

                                                 
 كان هذا هو عنوان البند الطارئ الذي أقرت الجمعية إدراجه في جدول أعمالها. 1
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 حت عنوان :: مقدم من أستراليا ، تلث الطلب الثا

 .عالمي "الغذائي المن األ"العمل البرلماني لضمان  
 

 ، تحت عنوان : كوبا: مقدم من رابع الطلب ال
"إسهام البرلمانيين في رفض انتهاك العمليات الديمقراطية عن طريق االنقالبات وغيرها  

 حالة هندوراس ". –من أعمال القوة 
 

 ان :، تحت عنو إيران : مقدم منخامس الطلب ال
"العمل البرلماني إلنهاء الوضع الخطير في األراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في  

 قطاع غزة "
 

وقد سبقت مناقشة الجمعية لهذه الطلبات اتصاالت واجتماعات مكثفة بين المجموعات 
ن واالجتماعات عالسياسية والوفود المشاركة في الجمعية. وأسفرت هذه االتصاالت  –الجغرافية 

 النتائج اآلتية:
 
 دمج الطلبين األوغندي واالسترالي تحت عنوان واحد هو عنوان الطلب األسترالي:  (1

 ."العمل البرلماني لضمان األمن الغذائي العالمي"
 

 العربي )الذي تقدمت به عمان( مع الطلب اإليراني تحت العنوان التالي : دمج الطلب (2

 حتلة، وخاصة في غزة"."الوضع الحرج في األراضي الفلسطينية الم
 

 سحب كوبا طلبها. (3

 

األسترالي الموحد، والطلب  –وبذلك أصبح أمام الجمعية طلبان فقط هما الطلب األوغندي 
وكلمات اإليراني الموحد. وبعد استماع أعضاء الجمعية إلى كلمات مقدمي الطلبين  –العربي 

 .سيدر  في جدول أعمال الجمعية معارضي الطلبين أجرت عملية التصويت لتقرير أي من البندين
 وجاءت نتائج التصويت كمايلي:

 صوتاً معارضاً. 246صوتاً مقابل  1197: نال  االسترالي –البند األوغندي 
 صوتاً معارضاً. 775صوتاً مقابل  538: نال  اإليراني –البند العربي 

 
في جدول أعمال  األوغندي هو البند الطارئ الذي أدر  –وبذلك أصبح الطلب االسترالي 

وقد أحيل الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشة ووضع مشروع قرار حوله يعرض  121الجمعية 

 .2على الجلسة الختامية للجمعية
 

                                                 
لمجموعة العربية لدعم طلبها لم تتمكن من تأمين األصوات الالزمة لذلك. بالرغم من التحضير المسبق واالتصاالت الواسعة التي أجرتها ا 2

ويعود ذلك إلى سبب رئيسي هو رفض المجموعة اإلفريقية سحب طلبها المتعلق بمكافحة المجاعة، باعتباره موضوعاً شديد الحيوية بالنسبة 
أكبر مجموعتين داخل االتحاد. كما أن غياب عدد من الوفود + ، وهما  12لدول القارة ، وإلى تحالف المجموعة اإلفريقية مع مجموعة 

 العربية عن المشاركة في اجتماعات جنيف أفقد الطلب العربي عدداً هاماً من األصوات.
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 ومواضيع المناقشة 121 الجمعية اجتماعات -اً رابع

 
تي اجتماعات للجان الدراسة الدائمة ال 121تعقد خالل اجتماعات الجمعية  مكما هو معروف ل

ً وتتخذ فيها قرارات ، بل استعيض عنها باجتماعات تجري فيها  تناقش مواضيع متفق عليها سلفا
حول الموضوعات التي تم اختيارها للمناقشة في اللجان الدائمة الثالث خالل مناقشات تشاورية 

 ماعاتهذه االجت على أساس أن ،2010التي ستعقد في بانكوك )تايالند( في ربيع عام  122الجمعية 
من المقبلة ،  122الجمعية  أن تساعد على تعميق إدراك أعضاء الجمعية لمواضع النقاش في يمكن

، من جهة قاريرهم باالستفادة من المناقشاتت وأن تساعد المقررين على تحسين محتوىجهة ، 
في  لمناقشة المواضيع المشار إليها أعاله 20/10/2009أخرى. وقد خصص يوم الثالثاء الوقع في 
 ثالثة اجتماعات ، وذلك على النحو التالي:

 
 –الموضوع الذي ستدرسه اللجنة الدائمة األولى  وقد خصص لمناقشة:  االجتماع األول

 ( ، وعنوانه:2010)لجنة السلم واألمن الدوليين( في اجتماعات بانكوك )نيسان 
نظمة، التعاون والمسؤولية المشتركة في الصراع العالمي ضد الجريمة الم" 

ح غير الشرعية ، واالتجار وبصورة خاصة: االتجار بالمخدرات، ومبيعات السال
 ، واإلرهاب العابر للحدود ".بالبشر

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

 :المستدامة والتمويل والتجارة( في اجتماعات بانكوك ، وعنوانه 
الجنوب والتعاون الثالثي بهدف تسريع  –"دور البرلمانات في تعاون الجنوب 
 تحقيق األهداف التنموية لأللفية".

 
)لجنة  –ناقش الموضوع الذي ستدرسه في بانكوك اللجنة الدائمة الثالثة و:  االجتماع الثالث

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان(، موضوعه:
 يمقراطية"."مشاركة الشباب في العملية الد 

 
وأثناء المناقشات طرحت الكثير من األفكار التي تناولت المواضيع ذاتها والتقارير التي أعدت 
من قبل المقررين المكلفين . وسوف تؤخذ األفكار واالقتراحات المطروحة بعين االعتبار لدى إعداد 

 الوثائق النهائية حول مواضيع النقاش.
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 د البرلماني الدولي الخاصة بشؤون األمم المتحدةاجتماع لجنة االتحا –اً خامس
 

 
 

عقدت لجنة االتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون األمم المتحدة اجتماعاتها في المركز 
 الدولي للمؤتمرات بجنيف . وناقش االجتماع جدول األعمال التالي:

 إقرار جدول األعمال. .1
 تفاعل بين البرلمانات واألمم المتحدة.تحقيق االتحاد البرلماني الدولي حول مدى ال .2

 التعاون بين األمم المتحدة والجمعيات والمنظمات البرلمانية .3

مدى التقدم الحاصل في عملية إصالح األمم المتحدة وانسجام النظام: تقرير البعثة  .4
 الميدانية إلى فييتنام.

 اجب استخالصها.مؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية: التقدم والتحديات الو .5

 المراقبة البرلمانية للسياسات الوطنية في موضوع المعونات الخارجية. .6

 تقرير لجنة االتحاد البرلماني الدولي لشؤون األمم المتحدة المقدم إلى الجمعية. .7

 
وقد ناقشت اللجنة خالل عدة اجتماعات جميع البنود المطروحة في جدول أعمالها وأسفرت 

 يها عن األمور التالية:المناقشات التي جرت ف
 

  استعراض نتائج االستبيان الذي أجراه االتحاد حول كيفية تنظيم البرلمانات لعملها
برلماناً، وأن من الضروري متابعة  65تجاه األمم المتحدة. وتبين وصول ردود من 

حث البرلمانات على إرسال ردودها ، ومن ثم دراسة هذه الردود للخرو  
 ت.باستنتاجات وتوصيا

  وفيما يتعلق بالتعاون بين المنظمات البرلمانية اإلقليمية واألمم المتحدة تبين للجنة أنه
بالرغم من وجود عمل مشترك بين هذه المنظمات واألمم المتحدة فثمة مجال أوسع 
لمزيد من التعاون بينها على المستويين الوطني واإلقليمي، وخاصة على مستوى 

 سائل األساسية التي تهم العالم.السياسات المتبعة إزاء الم

  استمعت اللجنة إلى تقرير حول عملية إصالح األمم المتحدة ، وتقرير آخر حول
مهمة المجموعة االستشارية التي عينتها اللجنة لزيارة فيتنام بالتعاون مع األمم 

 المتحدة. وترى اللجنة أن نجاح هذه المهمة يؤكد أهمية التعاون بين المنظمتين.

 استمعت اللجنة إلى تقرير من نائب األمين العام لألمم المتحدة حول التغيير  كذلك
المناخي ، وهي تحث البرلمانيين على المشاركة في االجتماع المشترك الذي ينظمه 
االتحاد بالتعاون مع البرلمان الدانمركي حول التغيير المناخي ، وذلك في العاصمة 

 .16/12/2009كوبنهاغن في  –الدانمركية 

 :توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات الهامة هي 

أن تحرص البرلمانات على ضمان أن تكون ميزانياتها الوطنية معلنة، وأن  .أ
 السنوية بصورة دائمة.تجري متابعة تقارير مدققي الحسابات 

يجب تطوير الشراكات اإلستراتيجية بين البرلمانات والمجتمع المدني ومؤسسات  .ب
 التدقيق العليا.
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على البرلمانات المساهمة في إحداث تغيير تدريجي في ممارسات المتبرعين  . 
ت الوطنية بصورة نيابهدف تعزيز انعكاسات المساعدات الدولية في الميزا

 منتظمة.

يجب أن ينخرط البرلمانيون بشكل نشيط في صياغة أسس تضمن المزيد من  .د
 الشفافية للميزانية.

 

لستين لتأسيس األمم المتحدة أكدت اللجنة دعمها لمهمة وبمناسبة حلول الذكرى الخامسة وا
األمم المتحدة ومبادئها وأهدافها ، وخاصة حاجة جميع أعضائها إلى تعزيز وضمان التقيد الكامل 

 بالقانون الدولي.
 

 

 121الجلسة الختامية للجمعية  –اً سادس
 

 
وقد  .21/10/2009قع في بعد ظهر يوم األربعاء الوا 121عقدت الجلسة الختامية للجمعية 

استمع أعضاء الجمعية إلى تقرير لجنة الصياغة التي أعدت مشروع القرار حول البند الطارئ الذي 
قررت الجمعية إدراجه في جدول أعمالها )حول ضمان األمن الغذائي العالمي( ، ووافقت عليه 

الدولي لشؤون األمم المتحدة.  بالتصفيق . كذلك استمعت إلى تقرير من رئيس لجنة االتحاد البرلماني
 118وتضمن التقرير قسمين أساسيين : األول اشتمل على حوصلة لنشاط اللجنة منذ الجمعية 

واقتراحات حول ضرورة توسيع البرلمانات لجملة القضايا التي تشترك فيها مع األمم المتحدة ، 
ن . وتناول القسم الثاني األمر الذي يؤدي إلى توسيع وتنويع مجاالت التعاون بين المنظمتي

 65ة، والدعوة إلى تأكيد دعم أهداف األمم المتحدة في الذكرى التوصيات التي أقرها اجتماع اللجن
 .لتأسيسها
 

وقبل إعالن اختتام أعمال الجمعية استمع األعضاء إلى كلمات ختامية لممثلي المجموعات 
ئج التي تمخضت عنها أعمال الجمعية. كما السياسية الذين أعربوا عن ارتياحهم للنتا –الجغرافية 

عبروا عن شكرهم للجهود التي بذلتها الهيئات القيادية في االتحاد البرلماني الدولي وسكرتارية 
 .121االتحاد والمترجمون لتوفير أفضل الظروف إلنجاح اجتماعات الجمعية 

 
أن بالده قد بدأت  كما استمع األعضاء إلى كلمة موجزة من رئيس وفد تايالند الذي أكد

، وأن البرلمان التايلندي سيبذل 2010في بانكوك في ربيع عام  122بالتحضير الجتماعات الجمعية 
 قصارى جهده ليجعل من جمعية بانكوك حدثاً ال ينسى.
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 للمجلس الحاكم 185اجتماعات الدورة الـ  –اً سابع
 

 
 

 وتضمن  121المائة في إطار الجمعية الـ عقد المجلس الحاكم دورته الخامسة والثمانين بعد 
 :البنود اآلتية الدورة أعمالول جد

 
 إقرار جدول األعمال .1

 
 للمجلس الحاكم 184الموافقة على محاضر الدورة  .2

 
 في االتحاد عضويةقضايا متعلقة بال .3

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

 ب ( صفة المراق
 

 تقرير الرئيس .4
 للمجلس الحاكم 184أ( حول أنشطته منذ الدورة 

 ب( حول أنشطة اللجنة التنفيذية 
 

 للمجلس الحاكم 184التقرير السنوي لألمين العام حول أنشطة االتحاد منذ الدورة  .5
 

 الوضع المالي لالتحاد  .6
 

 2010مشروع برنامج وميزانية عام   .7
 

 التعاون مع منظمة األمم المتحدة  .8
 

 تعزيز إصالح االتحاد البرلماني الدولي. .9
 

تقارير حول المؤتمرات التي عقدت مؤخراً واالجتماعات التخصصية لالتحاد البرلماني  .10
 الدولي 

 
 أنشطة اللجان واألجهزة األخرى .11

 إجراء انتخابات للمناصب الشاغرة :وهزة واللجان التالية ، دراسة تقارير األج
 لمانياتلجنة تنسيق اجتماع النساء البر .أ

 لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين .ب
 لجنة القضايا المتعلقة بالشرق األوسط . 
 مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء .د
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 المجموعة االستشارية حول السيدا .ه

 
 لالتحاد البرلماني الدولي   122الجمعية  .12

      
 االجتماعات البرلمانية القادمة  .13

 أ( االجتماعات النظامية
 خصصية واالجتماعات األخرىب( االجتماعات الت

 
 التحضيرات للمؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات .14

 

 2010تعيين مدققيين اثنين لحساب السنة المالية  .15
 

 انتخاب اللجنة التنفيذية .16
السيد كوزلوفسكي )روسيا  كل من ا محلوانتخاب ثالثة أعضاء للجنة التنفيذية ليحل

 185ليونان( ، واللذين تنتهي مدة عملهما لدى انعقاد الدورة االتحادية( والسيد باباديميتريو )ا
 والسيدة موللر )أيسلندا( التي لم تعد عضوًا في برلمان بالدها.

 
 تعيين األمين العام .17

 
(3) 

ناقش المجلس الحاكم جميع بنود جدول أعماله في عدة جلسات، واتخذ القرارات المناسبة وقد 
 ارات التي اتخذها المجلس:حولها. وفيما يلي عرض ألبرز القر

 
 . العضوية :1

لدفع  2009إمهال برلماني كل من الصومال وبابوا غينيا حتى آخر عام  -
 مساهماتهما المتأخرة، وإال سيجري تعليق عضويتهما في االتحاد.

تعليق عضوية برلمان النيجر بعد حل البرلمان بصورة غير قانونية في  -
 .2009مايو( أعقاب األحداث التي جرت في أيار )

 
 حول عضوية المجلس الوطني الفلسطيني: 

 
( قد أجرت تعديالً على النظام األساسي 2008 -أكتوبر  –)جنيف  119كانت الجمعية 

( يمكن االستناد إليه لقبول المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كامالً في االتحاد 3)المادة لالتحاد 
)جنيف  252لتعديل أوصت اللجنة التنفيذية في دورتها الـ واستناداً إلى هذه ا .البرلماني الدولي

                                                 
 مالحظة: 3

جدول أعمال  كانت الشعبة البرلمانية في المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، قد تقدمت بطلب إدرا  بند إضافي في
 المجلس الحاكم حول: 

 واحتواء مخاطره االقتصادية واالجتماعية" N1H1"دور البرلمانيين والمنظمات البرلمانية اإلقليمية في جهود مكافحة أنفلونزا الخنازير 
التي يختص بها المجلس الحاكم،  ولكن اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي لم توافق على الطلب باعتباره ال يتناسب وطبيعة القضايا

 واقترحت إصدار بيان رئاسي حول الموضوع بدالً من ذلك.
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( بقبول المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كامل العضوية في االتحاد. وقد حظيت 14/10/2008
لالتحاد البرلماني الدولي.  119للمجلس الحاكم والجمعية  183هذه التوصية بموافقة كل من الدورة 
 يلي: التنفيذية تضمن جملة نصت على ماولكن القرار الذي أصدرته اللجنة 

 
"ونظراً ألن الوضع الراهن في فلسطين يعيق عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، 
لذلك فإن مشاركته في عمل االتحاد البرلماني الدولي يمكن أن يقوم بها في الوقت 

ل الحاضر المجلس الوطني الفلسطيني . وعلى هذا األساس تقر اللجنة التنفيذية قبو
 " برلمان فلسطين عضواً في االتحاد البرلماني الدولي.

 
وجه السيد أندرز جونسون، األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي،  120قبل انعقاد الجمعية 

إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رسالة توضيحية حول القرار الذي اتخذه االتحاد في الجمعية 
فلسطين العضوية  برلمان ( والقاضي بمنح 2008ين أول / تشر –في جنيف،  ) أكتوبر  119

وقد أشارت الرسالة التوضيحية إلى أن المجلس الكاملة في االتحاد بدال من عضوية مراقب. 
التشريعي الفلسطيني هو المقصود بالعضوية الكاملة، ألنه هو الذي يمثل الشعب الفلسطيني، على 

ى أن عدد األصوات التي يملكها الوفد الفلسطيني في حد قول الرسالة. كما أشارت الرسالة إل
صوتاً، نظراً ألن عدد السكان في فلسطين  11عمليات التصويت في االتحاد البرلماني الدولي هو 

مليون نسمة، ما يعني أن الرسالة تتجاهل قرابة سبعة ماليين فلسطيني يعيشون في الشتات.  3.9هو 
 وهذا أمر ال يستقيم مع الواقع. 

 
وقد أثارت الرسالة استياًء كبيراً لدى الوفود العربية وعدد آخر من وفود المجموعات 
اإلفريقية، واآلسيوية واألمريكية الالتينية. واعتبر هؤالء األعضاء أن الرسالة تناقض روح القرار 

 المتخذ حول عضوية برلمان فلسطين في االتحاد:
 

 ضوية فلسطين كانت عضوية المراقب التي تتمتع ألن الحيثية التي استند إليها القرار حول ع
بها منظمة التحرير الفلسطينية في األمم المتحدة، وبالتالي فإن منظمة التحرير الفلسطينية 

 لها مؤسسة تشريعية واحدة هي المجلس الوطني الفلسطيني.
  

 إن كل وثائق المنظمة وممارساتها تشير إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو جزء   
ً أعضاء في المجلس الوطني  من المجلس الوطني الفلسطيني، وإن أعضاءه جميعا

 الفلسطيني، ولم يتقدم هذا المجلس بطلب انتساب إلى عضوية االتحاد البرلماني الدولي.

 
  إن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي التي من

ا في المؤسسات الدولية واإلقليمية األخرى، وال يملك االتحاد حقها وحدها تحديد من يمثله
حق تحديد من يمثل الشعب الفلسطيني. وطالب الوفد الفلسطيني، مدعوماً من الوفود العربية 
وأغلبية وفود الجمعية بإلغاء الفقرة الرابعة من رسالة األمين العام التوضيحية التي تحصر 

 التشريعي فقط.تمثيل الشعب الفلسطيني بالمجلس 

 
  وبعد مناقشات واسعة حول الموضوع تم االتفاق على إعادة المناقشة في اجتماعات الجمعية

( على أن تعرض على اللجنة التنفيذية 2009تشرين األول/ -في جنيف )أكتوبر 121الـ 
 لالتحاد في أول اجتماع لها بعد جمعية أديس أبابا.
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في جنيف، والذي من المفروض أن  121سبق الجمعية  وأثناء اجتماع اللجنة التنفيذية الذي

يناقش موضوع عضوية برلمان فلسطين، جاء الوفد الفلسطيني إلى مكان االجتماع للقاء رئيس 
االتحاد واألمين العام وإجراء مناقشة مع أعضاء اللجنة التنفيذية. وانتظر أعضاء الوفد عدة ساعات 

مناقشة  تبالدخول ورفض أي نقاش معهم. كما رفض خار  قاعة االجتماع. ولكن لم يسمح لهم
التحفظ الخطي الذي سبق للوفد الفلسطيني أن تقدم به حول اقتراح اللجنة التنفيذية الذي وافق عليه 

 المجلس الحاكم.
 

+ بأنه إذا سمح للوفد بالدخول إلى اجتماع اللجنة 12وهدد المندوب البلجيكي، ممثل مجموعة 
فلسطين إلى ما كان عليه قبل قرار المجلس الحاكم، أي وضعية عضو  التنفيذية فسيعيد وضع

 مراقب. 
 

على هذا الموقف  سكتتلن  والوفود العربية وعندما أدركت قيادة االتحاد أن الوفد الفلسطيني
 ،اإلقليمية وفي جميع هيئات االتحادوثير القضية على جميع المستويات السياسة ا ستالمجحف وأنه

ً يقوم على أن يصدر رئيس االتحاد عند مناقشة وضع عضوية فلسطين في اقترحت حالً و سطا
المجلس الحاكم ، بياناً رئاسيا يؤكد فيه أن المجلس الوطني الفلسطيني هو المعني ببرلمان فلسطين 

. وأن البيان حكما 2008التنفيذية في دورة المجلس في جنيف الذي جرى ذكره في قرار اللجنة 
 وبالفعل لدى مناقشة الموضوع في المجلس الحاكم تال رئيس االتحاد "البيان التالي": .قبله ما ب  ج  ي  

 
في  15/10/2008اُ لقرار اتخذ في ق"منح برلمان فلسطين عضوية االتحاد طب

من النظام  3للمجلس الحاكم. وقبل ذلك كان المجلس قد عدل المادة  183الدورة 
نة. وما كان يقلق الوفد الفلسطيني كانت األساسي لالتحاد ليجعل تلك العضوية ممك

بالنسبة للترتيبات الخاصة  2008اإلشارة التي وردت في نص القرار المتخذ في 
 بتمثيل برلمان فلسطين في جمعيات االتحاد البرلماني الدولي.

لم يكن بوسعي أن ألبي طلبهم آنذاك ألن األمر لم يكن مدرجاً على جدول أعمال 
 ع ذلك من شكليات مسبقة.المجلس مع ما يستتب

ومنذ ذلك الحين أتيحت لي الفرصة لمزيد من المناقشة حول الموضوع مع الوفد 
دقة فإننا معاً أوضحنا المرجعية الواردة في وبصورة أكثر  .ومع اللجنة التنفيذية

فيما  2008أكتوبر  15الفقرة الرابعة من مقدمة القرار الصادر عن المجلس في 
، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني لفلسطينية على أنها تمارسيتعلق بالعضوية ا

واآلن أصبح من المعترف به من جميع األطراف أنه، ما لم تحدث أية تطورات 
كبيرة في األراضي المحتلة، فإن المجلس الوطني الفلسطيني سيعامل على قدم 

مور المتعلقة المساواة مع أي عضو آخر في االتحاد البرلماني الدولي في جميع األ
 بوصفه ممثالً لفلسطين في جمعيات االتحاد البرلماني الدولي. 

هذا هو مفهومنا للقرار الذي اتخذه المجلس منذ عام مضى. وهذا هو اقتراحنا 
لكيفية تنفيذه. واعتبر أن المجلس الحاكم موافق على هذا الفهم ، ويستبعد أية 

 "شكوك متبقية حول هذه المسألة.. 
 

يان الرئاسي بالتصفيق الحاد من أعضاء الجمعية. واعتبر الجميع أن موضوع وقوبل الب
 عضوية برلمان فلسطين قد حسمت لصالح المجلس الوطني الفلسطيني.



 10 

 
 :2010. حول زيادة تقديرات ميزانية 2
 

بنسبة  2010أعلن العديد من الوفود ، وأغلبيتها من األوروبيين ، تحفظات على زيادة ميزانية 
صة لعدم إيراد األرقام المتعلقة بالنفقات حول كثير من البنود. وكذلك لسبب آخر هو أن ، خا2%

الميزانيات الوطنية قد أغلقت، ومن الصعب إعادة المطالبة بأموال أخرى لمساهمات البرلمانات 
 الوطنية.
 
 . تدعيم إصالح االتحاد البرلماني الدولي:3
 

بناء على طلب كثير من أعضاء  - قد طرحتني الدولي كانت اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلما
موضوع إعادة النظر في الشكل الذي يتم فيه انعقاد الجمعية السنوية الثانية )جمعية  –االتحاد 

العامة إلى خريف( التي تعقد عادة في جنيف حيث مقر االتحاد البرلماني الدولي. ووجهت األمانة ال
آراءها بخصوص التعديالت  هامن خالل اإلجابة عنأسئلة تبين السياسية  –المجموعات الجغرافية 

 التي ترتأى إدخالها على شكل انعقاد الجمعية الخريفية.
 

آرائهم في هذا الموضوع. وتبنت المجموعة العربية  بيان وقد دعي ممثلو المجموعات إلى
لمتحدة ، وكلف ممثل االقتراحات التي وضعها المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية ا

 ل اقتراحات المجموعة إلى اللجنة التنفيذية.بنقالمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية 
 

تبين أن ثمة قاسماً مشتركاً بين مختلف الت التي ألقيت حول هذا الموضوع ومن خالل المداخ
 المجموعات يتركز في مسألتين أساسيتين :

 
 ثانية ليوم إضافي.ديد اجتماع الجمعية المت – األولى
 إعادة المناقشة العامة حول موضوع محدد. – الثانية

 
كما طرحت أفكار أخرى أبرزها: االستماع إلى اختصاصيين حول مواضيع يجري تحديدها 

اجتماع اللجان الدائمة أو بعضها لمناقشة مواضيع واتخاذ قرارات  –التعريف بالتجارب الوطنية  –
 تعريف بمواقف الجمعية وأعضائها من مختلف القضايا الدولية.االستفادة من االنترنيت لل

 
ما وصلها وما سيصلها من اقتراحات تدرس اللجنة التنفيذية لالتحاد  وقد تم االتفاق على أن

 –وعرضها للمناقشة في اجتماعات االتحاد في بانكوك  ،حول الموضوع والتقدم باقتراحات ملموسة
 .2010في الربيع المقبل  – دتايالن

 
 . تعيين األمين العام:4
 

في الجلسة األخيرة للمجلس الحاكم التي جرت في أديس أبابا طرح رئيس االتحاد أن اللجنة 
التنفيذية قد أخذت علماً برغبة األمين العام الحالي السيد أندرز جونسون بالتمديد له فترة جديدة في 

اللجنة التنفيذية  قررت. و2010تهي في عام منصبه كأمين عام لالتحاد، ألن مدة واليته الحالية تن
التمديد لألمين العام. وأشار رئيس االتحاد أنه يطرح قرار اللجنة التنفيذية على المجلس الحاكم فإذا 
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وافق عليه سيتم طرحه في اجتماع جنيف، فإذا ما نال األكثرية المطلوبة في االقتراع السري يكون 
ً لجهة التمديد للسيد أندرز جونسون، وإذا لم يحصل على األكثرية المطلوبة يعاد  األمر محسوما

طرح الموضوع واستقبال ترشيحات جديدة كما هو معمول به. وقد اعترض ممثل بريطانيا على هذا 
اإلجراء ووصفه بأنه غير ديمقراطي، وأن من األفضل ترك األمور الختيار مفتوح أي أن يتم بعد 

وجدت وأن يتم من خالل االنتخاب حسم الموضوع لصالح  ذلك فتح المجال لترشيحات أخرى إن
 من يحصل على أعلى األصوات. 

  

كذلك أبدى بعض األعضاء استغرابهم من هذه الطريقة إذ أنها المرة األولى التي يجري فيها 
 التجديد لألمين العام بهذه الطريقة. 

 
أن وضح رئيس االتحاد وعند طرح الموضوع في دورة المجلس الحاكم في جنيف هذه المرة أ

وصية بإجراء اقتراع سري في دورة المجلس الحاكم الحالية في تاللجنة التنفيذية اتخذت باإلجماع 
مة النتخاب األمين العام ظجنيف النتخاب األمين العام. وبالنسبة للمستقبل سيجري تعديل القواعد النا

 وستقدم إلى دورة المجلس في بانكوك.
 

اد وملح مندوب فنزويال الذي انتقد هذا الشكل غير حاإلجراء بشكل وقد اعترض على هذا 
+ 12وأصر على ضرورة استدرا  ترشيحات أخرى. ولوحظ أن ممثلي مجموعة  ،الديمقراطي

 وا وأبدوا موافقة على الشكل الجديدتالذين انتقدوا اإلجراء عند طرحه في اجتماع أديس أبابا قد سك
 .الذي تم من خالله طرح الموضوع

 
وبعد مناقشة ساخنة جرى التصويت السري على توصية اللجنة التنفيذية وكانت النتيجة 

 كاآلتي:
 ورقة  228عدد األوراق الصحيحة  -

 مندوبين عن التصويت. 6وامتنع  45صوتاً ، ضده  177مع المرشح جونسون 
 ي.وبذلك فاز جونسون بفترة والية جديدة أميناً عاماً لالتحاد البرلماني الدول

 
 :االجتماعات القادمة لالتحاد. 5

 مها:ياالجتماعات النظامية التي أقر المجلس الحاكم تنظ
  واالجتماعات المتعلقة بها : 122الجمعية 

 1/4/2010/ إلى 27/3بانكوك )تايالند( من 

  واالجتماعات المتعلقة بها: 123الجمعية 

  2010/ 6/10-4جنيف 

  ا:واالجتماعات الملحقة به 124الجمعية 

 2011/ نيسان )أبريل( 21-16 –مدينة باناما 
 

 :. الشواغر التي تم ملؤها في اجتماعات جنيف6
 
 اللجنة التنفيذية:. أ

  باسيفك : –مجموعة آسيا 

 انتخاب كل من السيدين : نغوكوانغ خوان )من فيتنام( ونهيم ثافي )من كمبوديا(.
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  12مجموعة: + 

اليا( ، اآلنسة ستامب من سويسرا ، والسيد انتخبت كل من : اآلنسة نابولي )من إيط
 أمغادر من السويد.

 :مجموعة أوراسيا 

 تم انتخاب السيد فاردانيان )من أرمينيا(
 
 مجموعة الوسطاء حول قبرص:. ب

 تم انتخاب السيد شيتريت عضواً في اللجنة.
 

 :2010تعيين مدققي حسابات العام .  
 وافق المجلس على تعيين كل من :

 .2010)من بلجيكا( مدققاً للحسابات لعام  السيد بيك -
 2010السيد شيتريت مدققاً للحسابات لعام  -

 

 التحضير لالجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات -ثامناً 
 

كان رئيس االتحاد البرلماني الدولي قد شكل لجنة تحضيرية لمساعدته في تنظيم المؤتمر 
نة عشرين رئيس برلمان من مختلف المجموعات العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات. وضمت اللج

السياسية في االتحاد، باإلضافة إلى أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية لالتحاد، وممثلين  –الجغرافية 
وتمثلت المجموعة العربية بكل من السيد  .لألمم المتحدة واألمين العام لالتحاد البرلماني الدولي

جلس الشعب المصري، ومعالي السيد عبد الهادي المجالي، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس م
 رئيس مجلس النواب األردني.

 
 16عقدت اللجنة التحضيرية اجتماعها األول في مقر االتحاد البرلماني الدولي بجنيف يومي 

. وسيجري االجتماع الثاني للجنة التحضيرية بمقر األمم المتحدة في نيويورك يومي 17/7/2009و 
للجنة التحضيرية . ومن المتوقع أن يجري االجتماع الثالث 2009تشرين الثاني )نوفمبر(  17و  16

 .2010يوليو  –عشية انعقاد االجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات في شهر تموز 
 

وقد اتخذت اللجنة التحضيرية في اجتماعها األول عدداً من القرارات المتعلقة بتنظيم اجتماع 
 :الرؤساء من أبرزها

  عقد اجتماع الرؤساء في مقر األمم المتحدة بجنيف، بحضور األمين العام لألمم
، وسيحدد تاريخ االنعقاد باالتفاق مع 2010 –يوليو  –خالل شهر تموز  ،المتحدة

 مسؤولي األمم المتحدة.
 2010نتائج االجتماع إلى اجتماع القمة الذي يعقد في األمم المتحدة في عام  تقديم. 

 جتماع موضوعاً موسعاً تحت عنوان :سيناقش اال 

ضمان محاسبة ديمقراطية عالمية من أجل الصالح  "البرلمانات في عالم متأزم : 
 "العام.

  وسيسمح هذا الموضوع لرؤساء البرلمانات باالهتمام بعد كبير من المسائل المتصلة
المساواة بين  يشمل ذلك أيضاً قضاياكما بالسلم، والديمقراطية، والتنمية ، والتعاون. 
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سيسمح الموضوع للرؤساء بالتركيز على الدور  ذلكالجنسين والعنف ضد النساء. ك
الذي يتصورونه للبرلمانات في تعزيز أهداف المؤتمر، سواء على المستوى الوطني 
أو فيما يتعلق بالعمليات متعددة الجوانب والمؤسسات . ويجب أن تضع القمة 

 بلة للتقييم لكي تعمل على تحقيقها.للبرلمانات أهدافاً واضحة وقا

  وسوف تصوغ القمة أيضاً توصيات تتعلق بالعالقة بين البرلمانات واالتحاد البرلماني
 الدولي واألمم المتحدة.

 .سيعقد اجتماع الرؤساء جلسة عامة لمناقشة الموضوع المقترح 

 ذ الترتيبات التي تمكن الرؤساء من إجراء لقاءات ثنائية.اخات 

 كن تنظيم أنشطة موازية خالل االجتماع ، وسوف يتخذ قرار حول هذه من المم
 المسألة الحقاً.

 بما ذات السيادة  جتماع إلى رؤساء برلمانات الدوله الدعوة للمشاركة في االيتوج( ،
 في ذلك الرئيسان في البرلمانات ذات الغرفتين(.

 ات اإلقليمية على أساس ستوجه الدعوة أيضاً إلى رؤساء الجمعيات البرلمانية والمنظم
 قائمة يتم االتفاق عليها .

  سيتابع االتحاد البرلماني الدولي وجهات النظر التي يجري التعبير عنها خالل
المناقشات، ويحضر مزيداً من االقتراحات التفصيلية المتعلقة بالقرارات لتقديمها إلى 

 اللجنة التحضيرية في اجتماعها القادم.

 بإعداد مشروع أولي للوثيقة الختامية التي سيبدأ االتحاد البرل ً ماني الدولي أيضا
 ستصدر عن اجتماع الرؤساء.

 
 
 

 
 
 
 

لالتحاد البرلماني الدولي مجموعة من األنشطة المتنوعة  121جرت على هامش أعمال الجمعية الـ
 أبرزها: 

 
لمنا في حالة حرب: التحديات الواجب استخالصها من الحق عا –اجتماع لمناقشة موضوع  -

 اإلنساني الدولي. 

 حقوق اإلنسان والدراسة العالمية الدورية. -

ندوة مكرسة للذكرى الثالثين للمؤتمر الدولي الخاص بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء  -
(CEDAW.) 

 
ى عدد من الخبراء والمختصين و قد استمع البرلمانيون المشاركون في اجتماعات جنيف إل

حول المواضيع المشار إليها أعاله، وجرت مناقشات جادة في كل  ضافية تداخالالذين قدموا م
تلك االجتماعات كان القاسم المشترك بينها هو: ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه البرلمانيون في 

 لى الوجه األكمل؟ جميع المجاالت التي طرحتها الندوات وكيفية أداء هذا الدور ع
 

 أنشطة أخرى جرت على هامش أعمال الجمعية : 
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 ً  االجتماع التنسيقي لوفود المجموعة العربية – تاسعا
 

 
 

ً لاالوفود البرلمانية العربية عقدت  ً تشاوريمشاركة في اجتماعات جنيف اجتماعا تنسيق ل ا
 وناقش االجتماع التنسيقي. 121الجمعية  أعمالختلف القضايا المطروحة في جدول حول م هامواقف

 :من النقاط التاليةتضجدول أعمال 
 

 تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية عن مداوالت هذه اللجنة. .1

وضع خطة تحرك للوفود العربية لتأمين  :121 البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية .2
 أوسع دعم للطلب العربي.

 الشواغر التي سيجري ملؤها في مختلف هيئات االتحاد ولجانه. .3

 اإلصالح في االتحاد البرلماني الدولي. عملية تعزيز .4
 

 شاركت في االجتماع العربي وفود تمثل البرلمانات والمجالس العربية في البلدان اآلتية:
، ة، السودان، سورية، العراق، عماناألردن ، اإلمارات العربية، البحرين، الجزائر، السعودي

 .قطر، الكويت، مصر، المغرب، اليمن
 

الجتماع وفد من البرلمان العربي االنتقالي برئاسة السيدة هدى بن عامر، وحضر جانباً من ا
 برلمان.الرئيسة 
 

ترأس االجتماع معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي، رئيس مجلس الشورى العماني، رئيس 
وعرض عليهم مشروع جدول  ،الذي رحب بالمشاركين في االجتماع ،االتحاد البرلماني العربي

ذي اقترحته األمانة العامة لالتحاد. بعد الموافقة على جدول األعمال ناقش المشاركون األعمال ال
جميع البنود بصراحة وروح عالية من المسؤولية. وفيما يلي ما توصل إليه االجتماع من نتائج 

 وتوصيات:
 
 ( حول تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية:1
 

يقي، عضو المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية قدم السيد راشد محمد الشر
نة التنفيذية، تقريراً حول نشاط اللجنة التنفيذية ، ونشاطه المتحدة ، وممثل المجموعة العربية في اللج

داخل اللجنة. وتضمن التقرير اإلشكاليات التي تواجه عمل ممثل المجموعة العربية في اللجنة 
وسوف تقوم األمانة العامة  .لبرلماني الدولي ومقترحات لحل تلك اإلشكالياتالتنفيذية لالتحاد ا

لالتحاد البرلماني العربي بنشر تقرير السيد الشريقي في موقع االتحاد على االنترنيت ليتمكن 
 البرلمانيون العرب من االطالع عليه.
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 :121( حول موضوع البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية 2
 

العربي  ي الشيخ العيسائي، رئيس االتحاد البرلماني العربي أن البند الطارئأوضح معال
قد طرح سابقاً في المقترح حول " الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة، السيما في قطاع غزة" 

، وارتأت المجموعة العربية آنذاك باإلجماع سحب الطلب 2009جمعية أديس أبابا في نيسان /أبريل/
ومباشرة بعد جمعية  وع األزمة المالية العالمية، على أن يعاد طرحه في جمعية جنيف.لصالح موض

 أديس أبابا قامت رئاسة االتحاد:
 
، وإلى غالبية رؤساء ةبتوجيه كتب إلى رؤساء جميع المنظمات البرلمانية اإلقليمية والدولي -

لي على غزة وتأييد برلمانات العالم من أجل حثهم على إعالن إدانتهم للعدوان اإلسرائي
 طرح الموضوع في جمعية جنيف لالتحاد البرلماني الدولي.

وبتوجيه من رئاسة االتحاد طرح الموضوع في المؤتمر الثاني عشر للحوار اإلفريقي  -
العربي، وأكد القرار الصادر عن المؤتمر تأييد كفاح الشعب الفلسطيني ، والمطالبة برفع 

 خال المساعدات المختلفة إلى القطاع.الحصار الفوري عن قطاع غزة وإد
 

 وبعد المناقشة تم االتفاق على اآلتي: 
  االستفادة من تقرير غولدستون حول جرائم الحرب اإلسرائيلية في غزة الذي قدم إلى

مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جنيف واإلشارة إليه في المذكرة وكلمة 
 التقديم للطلب.

 اني للتنسيق معه حول موضوع غزة ألن الشعبة اإليرانية قد االتصال بالوفد اإلير
 تقدمت بطلب حول نفس الموضوع.

  األمن الغذائي المجاعة واالتصال بالمجموعة اإلفريقية إلقناعها بترحيل طلبها حول
 إلى اجتماع قادم لمناقشته داخل اللجنة الدائمة في االتحاد.

 فريقية ضمت ممثلين عن كل من تشكيل لجنة اتصاالت مع إيران والمجموعة اإل
 عمان ، السعودية، سورية، فلسطين.

 

 ( حول الشواغر في مختلف هيئات االتحاد ولجانه:3
 

وافق االجتماع على طلب الشعبة المصرية تمديد عضوية الدكتور مصطفى الفقي، في اللجنة 
 الخاصة بشؤون الشرق األوسط.

 
 ي الدولي :حول عملية اإلصالح في االتحاد البرلمان( 4
 

أوضح السيد شريقي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية أن هذه اللجنة سوف تطلب 
من المجموعات الجغرافية السياسية إبداء آرائها حول الشكل الذي تقترحه لعقد اجتماعات الجمعية 

على هذه المجموعات السنوية الثانية في االتحاد ، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التي طرحتها 
. 

 
وأوضح األمين العام لالتحاد السيد نور الدين بوشكو  أن االجتماع التنسيقي العربي الذي عقد 
في أديس أبابا قد تعرض لهذا الموضوع ، وأن االتفاق قد تم على عدد من النقاط التي تمثل رأي 
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لماني العربي لتقديم أية اقتراحات المجموعة العربية ، وترك الباب مفتوحاً أمام أعضاء االتحاد البر
جديدة ستقدمها األمانة العامة لالتحاد إلى سكرتارية االتحاد البرلمان الدولي . وأوضح السيد شريقي 
أن الشعبة البرلمانية اإلماراتية قد أعدت مشروعاً متكامالً يتعلق بشكل اجتماعات الجمعية الثانية . 

االجتماع التنسيقي . وتمت الموافقة على تقديم المقترح وقد وزعت نسخ منه على المشاركين في 
 اإلماراتي باسم المجموعة العربية .

 
 
 مجموعة من القضايا أهمها : في االجتماع  طرحت ( كما5
 

أن األمين  : أوضح رئيس الوفد الفلسطيني السيد تيسير قبعة عضوية فلسطين في االتحاد
جونسون قد وجه رسالة إلى الوفد الفلسطيني ، بعد القرار الذي  العام لالتحاد البرلماني الدولي اندرز

( حول عضوية برلمان فلسطين في االتحاد وتشير  2009 –ابريل  –اتخذ في أديس أبابا ) نيسان 
الفقرة الرابعة من الرسالة إلى أن المعني ببرلمان فلسطين هو المجلس التشريعي الفلسطيني وأن 

قوم بدور البديل نظراً لعدم تمكن المجلس التشريعي من ممارسة المجلس الوطني الفلسطيني ي
صالحياته في الظروف الراهنة . كما تشير الرسالة إلى أن عدد أصوات برلمان فلسطين في االتحاد 

نظراً ألن عدد سكانه قرابة ثالث ماليين ونيف . كما أوضح السيد قبعة أن الوفد الفلسطيني  11هو 
نيف اللقاء مع رئاسة االتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية ولكن جرى التهرب حاول بعد وصوله إلى ج

 من لقائه .
 

وطلب السيد قبعة من الوفود العربية دعم إثارة الموضوع في اجتماع المجلس الحاكم ورفض 
التفسير الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من رسالة جونسون ، األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي 

ً ، تلغي حق العودة لكل ،  في الشتات  نالفلسطينييألنها ال تنسجم مع الواقع أوالً ، وألنها ثانيا
 4وبالتالي طلب إلغائها .

 
*  *  * 

                                                 
(  عند الحديث عن موضوع العضوية 9ص –يتضمن التقرير شرحاً مفصالً عن موضوع عضوية فلسطين وتطوراتها ) في الفقرة سابعاً  4

 في المجلس الحاكم.
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