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 حاد البرلماني العربياألمانة العامة لالت تقرير
  119الجمعية  ونتائج اجتماعاتوقائع ونتائج حول 

 للمجلس الحاكم  183 ةوالدور
 لالتحاد البرلماني الدولي

 
 (15/10/2008 13،)جنيف

 
 مقدمة  -أوالً 

  
في جنيف اجتماعات الجمعية  انعقدت 15/10/2008 13في الفترة من

حاد البرلماني الدولي واجتماعات ( لالتAssemblyة عشرة بعد المائة)عساتال
( في Governing Councilين بعد المائة للمجلس الحاكم )لثمانة والثاثالدورة ال
في هذه االجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات  تشاركقد االتحاد. و

األعضاء في االتحاد. وحضر االجتماعات بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو 
مم المتحدة، والمنظمات الدولية األرر  المرتصة العديد من منظمات األ

كالصليب األحمر الدولي والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية اإلقليمية، 
واالتحاد  ،1و المجلس الوطني الفلسطيني ومن بينها االتحاد البرلماني العربي،

 …ان األوروبي، ، والبرلمحاد برلمانات أمريكيا الالتينيةالبرلماني اإلفريقي، وات
 وغيرها.
 

تقريراً وافياً عن اجتماعات جنيف يلقي  ويسر األمانة العامة لالتحاد أن تقدم
  .هذه االجتماعاتالتي ناقشتها الضوء على أهم القضايا 

 

 
*        *       * 

 

                                                 
( عضواً مراقباً ولكنه أصبح كامل العضوية 15/10/2008فلسطيني منذ الجلسة األخيرة للمجلس الحاكم )لم يعد المجلس الوطني ال 1

 في االتحاد ويتمتع بجميع حقوق األعضاء اآلخرين.
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 ة عشرة بعد المائةعساتجدول أعمال الجمعية ال -ثانياً 
 

 
 .119 لجمعيةانتخاب رئيس ونواب رئيس ا -1
 بند طارئ على جدول أعمال الجمعية. درا دراسة الطلبات المحتملة إل -2

 ـتم اختيارها كبنود في جددول أعمدال الجمعيدة الد حول المواضيع التيمناقشة  –اجتماع  -3
 :، وهي2009نيسان ) أبريل ( في أديس أبابا )إثيوبيا( في شهر  120
النااووو وناازس السااالا، وضاامان تنفيااذ  تعزيااز عاادم  االنتشاااردور البرلمانااات فااي  –أ 

 .معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
 لجنة السلم واألمن الدوليين( –)اللجنة األولى 

 المناري، نماذج التنمية المستدامة والطاقات القابلة للتجديد. التغير -ب
 لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة( –)اللجنة الثانية 

 بير والحق في الوصول إلى المعلومات.حرية التع -ج
 لجنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان( –)اللجنة الثالثة 

 تقرير لجنة االتحاد البرلماني الدولي حول شؤون األمم المتحدة. -4
 تعديالت في النظام األساسي والالئحة الداخلية لالتحاد البرلماني الدولي. -5

ة العالميدة وتثثيرهدا االقتصدادل علدى كدال دور البرلمانات في احتدواء األممدة االقتصدادي -6
 .2البلدان النامية والبلدان المتطورة

 
 

 

 في جدول أعمال الجمعيةطارئ الطلبات الراصة بإدراج بند  -ثالثاً 

 
 

. 119تقدمت خمسة برلمانات وطنية بطلبات الدرا  بند طارئ في جدول أعمال الجمعية 
 وجاءت هذه الطلبات على النحو التالي: 

 
: دور البرلمانات في احتواء األممة المالية العالمية وأثرها على ( اإلمارات العربية المتحدة1

 االقتصادات الوطنية. 
 األممة المالية العالمية:  ( بلجيكا:2
أسبابها وتثثيراتها على االقتصاد العالمي والدول النامية،  األممة المالية العالمية: ( مصر :3

 التخفيف من تثثيرها السلبي.ودور البرلمانات في 
 
 الحاجة إلى إصالح مالي على النطاق العالمي.  المكسيك:( 4
 دور البرلمانات في إقامة اقتصاد عالمي عادل وشفاف يهدف إلى التخفيف من اآلثار( إيـران: 5

 .الضارة لألممة المالية العالمية الراهنة
 

                                                 
 كان هذا العنوان االتفاقي للبند الطارئ الذل أقرت الجمعية إدراجه في جدول أعمالها، والذل تقدمت به عدد من الوفود.  2
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. ولما كانت 119لى للجمعية وقد عرضت الطلبات الخمسة في الجلسة العامة األو 
المالية العالمية الراهنة فقد اتفق مقدموا الطلبات جميع الطلبات تتمحور حول موضوع األممة 

 على دمجها في طلب واحد يحمل العنوان التالي: 
 

 االقتصادية العالمية وتأثيرها" دور البرلمانات في احتواء األزمة 
 متطورة."على كال البلدان النامية والبلدان ال 

 
وعندما طرح رئيس االتحاد الموضوع على أعضاء الوفود ليعرف إن كان ثمة معارض 
للطلب ولم يتقدم أحد فقرر إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لمناقشته وتشكيل لجنة صياغة تعد 

 مشروع قرار يرفع إلى الجلسة الختامية للجمعية. 
 
 

 
 ناقشةومواضيع الم 119اجتماعات الجمعية  –رابعاً 

 
ً اجتماعات خاصة للجان الدراسة كالعادة  لم تجر في اجتماعات جنيف هذا العام أيضا

جرت فيها مناقشات تشاورية حول  119الدائمة، وإنما استعيض عنها باجتماعات للجمعية
التي  120الموضوعات التي تم اختيارها للمناقشة في اللجان الدائمة الثالث خالل الجمعية 

، وقد خصصت الجمعية يوم الثالثاء 2009يس أبابا )إثيوبيا( في نيسان )ابريل( ستنعقد في أد
، لمناقشة المواضيع الثالثة في ثالثة اجتماعات، وذلك على النحو 14/10/2008الواقع في 

 التالي: 
 

لجنة السلم  –وخصص لمناقشة الموضوع الذل ستدرسه اللجنة الدائمة األولى  :االجتماس األول
 ، وعنوانه: 120دوليين في الجمعية واألمن ال

" دور البرلمانات في تعزيز عدم االنتشار النووو ونزس السالا، وضمان 
 . "تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

لجنة التنمية  –اللجنة الدائمة الثانية  المطروح علىالذل ناقش الموضوع  :االجتماس الثاني
 ، وعنوانه:  20في الجمعية  –المستدامة والتمويل والتجارة 

 " التغيير المناري، نماذج التنمية المستدامة والطاقات القابلة للتجديد"
لجنة الديمقراطية  -الذل ناقش الموضوع الذل ستدرسه اللجنة الدائمة الثالثة: االجتماس الثالث

 ، وعنوانه: 120 ةوحقوق اإلنسان، في الجمعي
 إلى المعلومات" "حرية التعبير والحق في الوصول 

 
 

 
 الجلسة الرتامية للجمعية –رامساً 

 
 

في الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم  119للجمعية  ةامسجرت الجلسة الخ
. وقد استمع أعضاء الجمعية إلى تقرير لجنة الصياغة التي أعدت 15/10/2008األربعاء 

ول األعمال ووافقت عليه مشروع القرار حول البند الطارئ الذل قررت إدخاله في جد



 3 

رئيس لجنة االتحاد البرلماني الدولي لشؤون األمم  تقرير من باإلجماع. كذلك استمعت إلى
 118مين أساسيين: األول حوصلة لنشاط اللجنة منذ الجمعية سالمتحدة. وقد تضمن التقرير ق

 ،األمم المتحدة واقتراحات حول ضرورة توسيع البرلمانات لحممة القضايا التي تشترك فيها مع
وبالتالي توسيع مجاالت التعاون بين المنظمتين. وتضمن الثاني مشروع قرار يدعو البرلمانات 
إلى حث ومارات خارجية بلدانها على إشراك أعضاء من برلمانات بلدانها في وفودها إلى األمم 

بند لمتحدة، وإدرا  المتحدة، ويدعو قيادة االتحاد إلى توسيع دائرة نشاطها المشترك مع األمم ا
كبند مستقل في جدول أعمال  "يالتعاون بين األمم المتحدة واالتحاد البرلماني الدولحول "

 توسيع مجاالت التعاون بين المنظمتين.  ، ما يعنيللجمعية العامة لألمم المتحدة 65الدورة الـ
 

ني الدولي، الذل وفي نهاية الجلسة ألقى السيد كاسيني، الرئيس الخار  لالتحاد البرلما
كلمة موجمة حيا فيها أعضاء الجمعية وشكرهم  119انتهت مدة رئاسته بانتهاء أعمال الجمعية 

وتمنى لهم النجاح في  الذل لقيّه منهم خالل فترة رئاسته،وبرلماناتهم على التعاون اإليجابي 
 أعمالهم ومهامهم. 

 
 

 

 للمجلس الحاكم 183ات الدورة الـ اجتماع –اً سادس
 

 
 تضمن. و119عقد المجلس الحاكم دورته الثالثة والثمانين بعد المائة في إطار الجمعية 

 البنود اآلتية:الذل أعدته اللجنة التنفيذية المجلس الحاكم مشروع جدول أعمال 
 

 إقرار جدول األعمال .1
 

 للمجلس الحاكم 182الموافقة على محاضر الدورة  .2
 
 :قضايا متعلقة باألعضاء في االتحاد .3

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

 صفة المراقب منح  (
 

 تقرير الرئيس .4
 للمجلس الحاكم   182أ( حول أنشطته منذ الدورة 

 ب( حول أنشطة اللجنة التنفيذية 
 

 كمللمجلس الحا 182التقرير السنوو لألمين العام حول أنشطة االتحاد منذ الدورة  .5

 
 الوضع المالي لالتحاد .6
 

 2009مشروس برنامج وميزانية عام   .7
 

 التعاون مع منظمة األمم المتحدة  .8
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 تعزيز إصالا االتحاد البرلماني الدولي. .9
 
 دور االتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز الديمقراطية والمؤسسات البرلمانية .10

 
الترصصية لالتحاد البرلماني  تقارير حول المؤتمرات التي عقدت مؤرراً واالجتماعات .11

 الدولي 
 

 أنشطة اللجان واألجهزة األرر  .12
لملء  م بإجراء انتخاباتقالية ، كما المجلس بدراسة تقارير األجهمة واللجان التا قام
 :فيها لمناصب الشاغرةا
 لجنة تنسيق اجتماع النساء البرلمانيات .أ

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

 
 لالتحاد البرلماني الدولي   120الجمعية  .13
 

 االجتماعات البرلمانية القادمة  .14
 أ( االجتماعات النظامية

 ب( االجتماعات التخصصية واالجتماعات األخرى
 

 2009تعيين مدققيين اثنين لحساب السنة المالية  .15
 

 واللوائحالتعديالت على األنظمة   .16

 

 اللجنة التنفيذية أعضاء جدد في انتراب .17
محل السيد ع.  واللجنة التنفيذية ليحل ثالثة أعضاءن على المجلس القيام بانتخاب كا

الراضي ) المغرب ( والسيدة ك. سيرانو بويغ )كوبا(، واللذين تنتهي مدة عملهما لدى 
 ل لم يعد عضوًا في البرلمان.، والسيد  .ك.يو )كوريا الجنوبية( الذ183انعقاد الدورة 

 
 االتحاد البرلماني الدولي  جديد انتراب رئيس .18

 
 

وقد ناقش المجلس الحاكم جميع بنود جدول أعماله في أربع جلسات، واتخذ القرارات 
 :المجلس الحاكم المناسبة حولها. وفيما يلي عرض ألبرم القرارات التي اتخذها 

 
  ة:ـويـالعض -1

 
 قبول طلب االنتساب المقدم من مجلس الشور  م باإلجماع على وافق المجلس الحاك

 العماني الشقيق.
 قرر المجلس الحاكم  :ي عضواً كامل العضوية في االتحادقبول المجلس الوطني الفلسطين

قبول المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كامل العضوية في االتحاد البرلماني  بالتصفيق؛
 النتيجة بعد جملة من التطورات نعرضها فيما يلي:  الدولي وقد تم التوصل إلى هذه
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كان المجلس الوطني الفلسطيني قد أكد طلبه بالحصول على العضوية الكاملة في االتحاد 

للمجلس الحاكم في االتحاد التي عقدت في جنيف في تشرين  181البرلماني الدولي إلى الدورة 
 الطلبل الموضوع وتقرر تثجيل البت ب. وقد جرت مناقشة قصيرة حو2007األول /أكتوبر/ 

للمجلس الحاكم في كيب تاون. وقد أشار الوفد الفلسطيني في االجتماع التنسيقي  182إلى الدورة 
للوفود العربية الذل عقد في كيب تاون إلى نتائج اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد 

ن رئاسة االتحاد أّجلت البحث بالموضوع في حيث تبين أن األكثرية تؤيد الطلب الفلسطيني. ولك
)شبه إجماع( في اللجنة التنفيذية، االجتماع األول للمجلس  الحاكم بانتظار الحصول على توافق 

وقد أعادت اللجنة التنفيذية البحث في األمر. وعرض الموضوع  وإيجاد حل توافقي للموضوع.
تاون حيث تبين أن التوافق قد حصل في ثانية في االجتماع الثاني للمجلس الحاكم في كيب 

اللجنة التنفيذية على إجراء تعديل في النظام األساسي لالتحاد تقره اللجنة في اجتماع طارئ 
، ويتناول شروط العضوية بحيث يسمح بقبول المجلس الوطني 182يجرل بعد انتهاء الدورة 

التوصية التالية بهذا  الفلسطيني عضواً كامل العضوية في االتحاد. وقد اتخذ المجلس
 الخصوص:
 

"يقرر المجلس اتراذ الرطوات الضرورية لقبول برلمان فلسطين عضواً في 
االتحاد البرلماني الدولي. ولتحقيق هذه الغاية يوجه المجلس اللجنة التنفيذية 

اجتماس طارئ لتحضير التعديل الالزم في النظام األساسي لالتحاد  عقد إلى
تعميمه على األعضاء في الوقت المحدد من أجل إقراره في البرلماني الدولي و

 ".2008جنيف في الجمعية القادمة رالل شهر تشرين أول )أكتوبر( 
 

عقدت اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً  (2007) بعد اجتماع جنيف
اد، وذلك بإضافة الفقرة من النظام األساسي لالتح 3خاصاً اقترحت فيه إجراء تعديل على المادة 

ً التالية التي يمكن االستناد إليها لقبول بالمجلس الوطني الفلسطيني  في االتحاد. وقد جاء عضوا
 نص التعديل كاآلتي: 

 
ً لبرلمان تشكل طبقاً للقانون األساسي لكينونة جغرافية  " يمكن أيضا

ع بصفة األمم المتحدة بطموحاتها وأهليتها إلقامة دولة، وتتمت اعترفت
 ،بحقوق وامتيازات أساسية إضافيةومم المتحدة المراقب الدائم لمنظمة األ

 أن يصبح عضواً في االتحاد البرلماني الدولي." 
 

 252جلستها الـ واستناداً إلى هذا التعديل أوصت اللجنة التنفيذية المجلس الحاكم في 
لوطني الفلسطيني، استناداً بقبول عضوية المجلس ا 14/10/2005المنعقدة في جنيف بتاريخ 

 إلى الحيثيات التالية: 
 

إن األمم المتحدة قد اعترفت في مناسبات عديدة بمطامح فلسطين وأهليتها إلى إقامة  .أ
 .دولة

تتمتع فلسطين بوضعية مراقب دائم في األمم المتحدة مع حقوق وامتيامات أساسية   .ب
 .52/250إضافية بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ً للقانون األساسي للسلطة   .  إن المجلس التشريعي الفلسطيني هو برلمان مشكل وفقا
 ريع والمراقبة.شالفلسطينية ويتمتع بوظيفتي الت
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ً انه نظراً ألن الوضع الراهن في فلسطين يعي ق عمل المجلس وجاء في القرار أيضا
كن أن يقوم بها، لماني الدولي يملذلك فإن مشاركته في عمل االتحاد البرالتشريعي الفلسطيني، 
، المجلس الوطني الفلسطيني. وعلى هذا األساس تقر اللجنة التنفيذية قبول في الوقت الحاضر

برلمان فلسطيني عضواً في االتحاد البرلماني الدولي، وتلغي القرارين اللذين اتخذتهما في 
كعضو مراقب في عمل االتحاد  السابقتين والمتعلقتين بمشاركة فلسطين 163و  117ها الـيدورت

 البرلماني الدولي.
 

وقد أقر المجلس الحاكم التعديل المقترح من اللجنة التنفيذية دون اعتراض من أل وفد. 
ً ألن تعديل النظا إلقراره 119االتحاد إحالة التعديل إلى الجمعية ا أعلن رئيس هوعند م نهائيا

 ره الحصول على ثلثي األصوات. األساسي هو من صالحيات الجمعية، ويتطلب إقرا
 

ولدى عرض الموضوع في الجلسة األولى للجمعية عارض التعديل مندوب الكنيست 
اإلسرائيلي، مستنداً إلى حجج واهية، معتبراً أن االتحاد البرلماني الدولي أخذ يبتعد عن مساره 

ائيلي بخيبة أمل أصاب الوفد اإلسر األمر الذل، ،ويخلق سابقة خطيرة وغير صحيحة ،المعهود
بإحداث تعديل يؤدل إلى قبول المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كامل  المجلس الحاكم قرارمن 

 وأبدى المندوب اإلسرائيلي أسباب رفضه للتعديل في النقاط التالية:  .العضوية في االتحاد
 
 ي ً رس امإن عضوية االتحاد )المادة األولى( تشترط لقبول العضو أن يكون برلمانا

ذل سيادة. وهذا الشرط ال يتوفر في المجلس  بلد   ضالسلطة  التشريعية على أر
 ت، أن اتخذ2008في آذار )مارس( . وقد سبق للجنة التنفيذية الوطني الفلسطيني

قراراً بثن المجلس الوطني الفلسطيني ال يستوفي شروط المادة األولى من النظام 
 األساسي لالتحاد.

 فلسطيني ال يقوم بالتشريع، ويرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية إن المجلس الوطني ال
 ال تعمل على أرض ذات سيادة. التي 

 ا وأبخاميا وكردستان يتيإن التعديل المقترح سيسمح مستقبالً لمنظمات مماثلة في أوس
م طلبات انتساب إلى االتحاد البرلماني الدولي ال يمكن يتقد.... وغيرها بالعراق
 رفضها.

 موقف عن العمل لمجلس التشريعي الفلسطيني تسيطر عليه منظمة حماس، وهوإن ا. 
ن عملية التعديل هي عملية مسيسة بالكامل وال تخدم السالم والمفاوضات القائمة كما أ
بين ما يبحث فيها هذه المسثلة المتفق على وإسرائيل حالياً، والتي من  نالفلسطينييبين 

 لي فإن هذه العملية تهدد بنسف مصداقية االتحاد.تسويتها بصورة ثنائية، وبالتا

 فيها كعضو كامل العضوية نمم المتحدة ال تقبل الفلسطينييإن األ. 

 مشروع التعديل وطلب إلى الجمعية التصويت ضد . 

 
على مندوب  ،رئيس مجلس الشعب المصرلوقد رد الدكتور أحمد فتحي سرور، 

ألننا جميعاً ننشد  ،نه قد صدم من بيان مندوب إسرائيلموضحاً بث ،حججه الواهيةفَنّدّ إسرائيل و
السالم ونعمل له. وإن مشروع التعديل ال يشير إلى اسم فلسطين كما أن المندوب اإلسرائيلي 

المتحدة. وبالتالي فمن قبلته األمم خلط بين العضو الدائم والعضو المراقب الدائم في األمم 
ً يقبله المتحدة  ً دائما االتحاد  ه. ونوه الدكتور سرور بثنفياالتحاد كعضو دائم عضواً مراقبا

هو منظمة ديمقراطية تقبل إرادة الشعوب وممثليها المنتخبين، وهذا ما يضعها البرلماني الدولي 
المستوى. كما أن التعديل المقترح يتوافق مع مبادئ حقوق  ةفي مصاف المنظمات الدولية رفيع
م قد اختلف عن السابق.وذكر الدكتور سرور بثن االتحاد اإلنسان. وأن مفهوم السيادة اليو

قراراً يعلن الترحيب بعضوية فلسطين في االتحاد مستقبالً.  1997البرلماني الدولي أصدر عام 
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، وهي حرة في اختيار ممثليها، ونحن نحترم هذه مد على إرادة الشعوبتأما كيفية التمثيل فتع
 اإلرادة وال نعتقل ممثلي الشعوب.

 
الموضوع على التصويت بالمناداة  ،السيد كاسيني ،ك طرح رئيس االتحادعد ذلب
 باألسماء. 
 

ً مؤيداً مقابل  1219وأحرم الطلب  ً وامتناع  93صوتا ً معارضا عن  ،230صوتا
ً ميادة عن أكثرية الثلثين  300على أكثر من  التعديل التصويت، وبالتالي فقد حصل صوتا

ً لقبول المجلس الوطني صوتاً، و 874المطلوبة، وهي  ً قانونيا بالتالي أصبح التعديل أساسا
الفلسطيني كعضو كامل العضوية في االتحاد. وقد عرض الموضوع على المجلس الحاكم في 

فوافق على انتساب المجلس الوطني الفلسطيني إلى عضوية  15/10/2008جلسته يوم األربعاء 
 االتحاد بالتصفيق والهتاف.

 
الوفود العربية و المجلس الوطني الفلسطينيوفود قامت بها  طويلة دوهكذا وبعد جهو

لى حق أساسي من حقوقهم بثن أصبح ل البرلمانيون الفلسطينيون عاما حصع 33على مدى 
هم في العالم. واألالعضوية والحقوق في المنظمة البرلمانية الدولية األكبر  عضواً كامل برلمانهم

بصفة عضو  جلس الوطني الفلسطيني قد قبل في االتحاد البرلماني الدوليومعروف أن الم
 .1975مراقب في دورة مجلس االتحاد التي عقدت في كولومبو عام 

  

  :119الشواغر التي جر  ملؤها رالل اجتماعات المجلس الحاكم والجمعية  -2

 
 انتراب الرئيس الجديد لالتحاد  – أ
 

انتهت فترة رئاسة السيد كاسيني ، رئديس االتحداد الخدار  .  119أعمال الجمعية  بانتهاء
انتخداب  2008/  10/  15وقد جرى في الجلسة األخيرة للمجلس الحاكم بعد ظهر يوم األربعاء 

 رئيس جديد لالتحاد من بين مرشحين هما : 
 

 يقية .وبن غوريراب ، رئيس الجمعية الوطنية في ناميبيا ، ومرشح المجموعة اإلفريالسيد ث -
 كسونو ، رئيس البرلمان األندونيسي .السيد آغونغ ال -

 
وقبل بدء عملية االنتخاب اعتلى كدل مدن المرشدحين منصدة الخطابدة وعدرف بنفسده مدن 

قضددايا التدي يتعامددل بهددا خدالل إعطدداء مدوجم لحياتدده، كمدا عددرض وجهددة نظدره حددول مختلدف ال
كما أوضح كل  .سلم، والديمقراطية، والتنميةوال ب، ال سيما قضايا الحربرلماني الدولياالتحاد ال

 .يفية تطوير عمل االتحاد مستقبالً منهما وجهة نظره حول ك
 

االنتخدداب السددرل أعلنددت النتيجددة بفددوم المرشددح الندداميبي السدديد غددوريراب  إجددراءوبعددد 
ه وسيباشر الرئيس الجديد مهام ندونيسي.صوتاً نالها المرشح األ 113صوتاً مقابل  200بثكثرية 

 لمدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابه .
 

السديد غدوريراب كلمدة قصديرة  ألقدىنجاحه فدي تسدلم منصدب رئاسدة االتحداد  إعالنبعد 
وأعلن أنه سيلتمم بثهداف االتحاد وسيتعاون مع الجميع  ،شكر فيها البرلمانيين الذين منحوه الثقة

الجغرافيددة  ائمددة مددع رؤسدداء المجموعددات . كمددا أكددد أندده سدديقيم اتصدداالت دعلددى قدددم المسدداواة
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أنه سديبذل أيضاً أكد و .الحلول للصعوبات التي قد تنشث إليجاد ومع رؤساء البرلمانات والسياسية
 واإلرهداب: الفقدر والجدوع والحدرب التي يواجهها العدالم وهدي راألخطاكل جهده الجتثاث أبرم 

 والجهل .
 

معرفة طموحات الشدعوب والوقدوف إلدى جانبهدا  وختم كلمته بالقول إننا كبرلمانيين علينا
 ألن الشعوب هي التي تغير العالم .

 
 انتراب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية  – ب
 

، وذلدك علدى انتخب المجلس الحاكم في اجتماعه األخير أعضاء جدد في اللجندة التنفيذيدة
 :النحو التالي

 
 ،( عضواً فدي اللجندة التنفيذيدةالمتحدةالعربية  اإلماراتمن السيد محمد خلفان الشريقي ) -

( الددذل د عبددد الواحددد الراضددي )مددن المغددربممددثالً للمجموعددة العربيددة ، بدددالً عددن السددي
 انتهت فترة عضويته في اللجنة .

 
يحل محل لالباسيفيك ،  –السيد بي تشين ) من كوريا الجنوبية ( ، ممثالً لمجموعة آسيا  -

 اً في البرلمان .السيد   . ك . يو الذل لم يعد عضو
 

، ممثالً لمجموعة أمريكا الالتينية ، بديالً عن ونسو ديانو كارنييا )من المكسيك(السيد ألف -
 األنسة سيرانو بويغ ) من كوريا ( التي انتهت مدة عضويتها في اللجنة .

 
وقد وافقت الجمعية على انتخاب األعضاء الجدد الذين سيباشرون مهامهم لمدة أربع سدنوات 

 باراً من تاريخ انتخابهم .اعت
 
 لجنة الشرق األوسط  – ج

 
 انتخب المجلس السادة اآلتية أسمائهم لملء الشواغر في اللجنة : 

 
 يونالبوت ) من تايالند ( عضواً أصيالً في اللجنة . -
 دل دوينا ) من بلجيكا ( وجانكوين ) من فرنسا ( عضوين احتياطيين في اللجنة . -

 
 ليين تعيين مراقبين ما – د
 

الهند وتشديكيا مدراقبين داخليدين ألنشدطة االتحداد الماليدة  ممثلي   كل من وافق المجلس على تعيين
 . 2009للسنة المالية 

 
 اجتماس اللجان والهيئات الراصة  -هـ
 

 :، وهياستمع المجلس الحاكم إلى تقارير عن نشاط الهيئات المختلفة التي تعمل في االتحاد
 

 ع النساء البرلمانيات .لجنة التنسيق الجتما -
 اللجنة الخاصة لحقوق البرلمانيين . -
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 لجنة الشرق األوسط . -

 اللجنة البرلمانية الخاصة بالتعاون مع األمم المتحدة . -

 
 182وقد تضمنت تقدارير هدذه اللجدان عرضداً لألنشدطة التدي قامدت بهدا اللجدان مندذ الددورة 

(  2008 –ابريدل  –نيسدان  –قيدا للمجلس الحاكم التي عقددت فدي كيدب تداون ) جندوب أفري
 ووافق المجلس على هذه األنشطة .

 

 
 االجتماس التنسيقي للوفود العربية -سابعاً 
 

 
عقدت الوفود البرلمانية العربيدة المشداركة  2008/  10/  12صباح يوم األحد الموافق 

هدا فتنسديق مواقفي اجتماعات جنيف اجتماعاً تشاورياً في المركم الدولي للمؤتمرات في جنيف ل
 والمجلس الحاكم . 119حول القضايا المطروحة في الجمعية 

 
 شاركت في االجتماع وفود تمثل برلمانات ومجالس الدول اآلتية :

 
، البحاارين ، تااونس ، الجزائاار ، السااعودية ، السااودان ، سااورية ،  اإلماااراتاألردن ، 

، المغرب ، اليمن . كماا شاارك فاي العراق ، عمان ، فلسطين ، قطر ، الكويت ، لبنان ، مصر 
 االجتماس ممثل مجلس الشور  المغاربي .

 
، ع السدديد الدددكتور محمددود المشددهداني، رئدديس االتحدداد البرلمدداني العربدديتددرأس االجتمددا

، موضدحاً أن اع بالترحيب بممثلي الشعب العربيالذل بدأ االجتم ،رئيس مجلس النواب العراقي
. ل اتخداذ القدراراتقبدمثلدو الشدعب العربدي ليتحداوروا ويتشداوروا يلتقي م أنمن األهمية بمكان 

 وهذا األسلوب يجب أن يصبح سنة الجتماعات البرلمانيين العرب .وتمنى النجاح لالجتماع.
 

وبعدد ذلددك عددرض الدددكتور المشددهداني علددى المشدداركين مشددروع جدددول األعمددال الددذل 
 جتماع . وقد تضمن البنود اآلتية :اقترحته األمانة العامة لالتحاد ، فوافق عليه اال

 
 البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية . – 1
ملدة فدي االتحداد البرلمداني طلب المجلدس الدوطني الفلسدطيني الحصدول علدى العضدوية الكا – 2

 .الدولي
 الدولي . يانتخاب رئيس االتحاد البرلمان – 3
 انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية : – 4

 لعضدوية اللجندة ،يد محمد خلفدان الشدريقي مدن االمدارات العربيدة المتحددةدعم ترشيح الس)
  التنفيذية عن المجموعة العربية(

 
وفدد مجلدس بب السيد نور الدين بوشكو ، األمين العدام لالتحداد، وقبل بدء المناقشات رحّ 

تسداب نظراً ألن المجلس قد تقدم بطلدب ان ،الشورى العماني الذل يحضر االجتماعات ألول مرة
لعضوية االتحاد البرلماني الدولي ، ومن المنتظر قبوله في الجلسة األولى التدي يعقددها المجلدس 

 . 13/10/2008الحاكم صباح يوم االثنين 
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ثددم بدددأت المناقشددات حددول بنددود جدددول األعمددال . وفيمددا يلددي حصدديلة تلددك المناقشددات 
 والقرارات التي اتخذت :

 
 حول البند الطارئ :  – 1
 

تقدمت بها وفود كل  119وجود أربعة طلبات إلدرا  بند طارئ في أعمال الجمعية  تبين
 .حول حصار غمة إيرانوطلب من وبلجيكا، مصر ، المكسيك ،  اإلمارات العربية المتحدة :من

 
وقد شرح وفد المجلس الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة وجهدة نظدره حدول طلدب 

، نظددراً هنددة فددي جدددول األعمددالالعالميددة الرا الرأسددماليةق باألممددة البنددد الطددارئ المتعلدد إدرا 
ً تعرض لها تللتثثيرات السلبية الكبيرة التي س  ، ومنها االقتصاداتاقتصادات البلدان النامية عموما

 تقلددصميددادة البطالددة وتعثددر عمليددات التنميددة بسددبب و، العربيددة ، وخصوصدداً حدددوث افالسددات
نتيجة لسياسات هي .إلخ . وأشار المندوب اإلماراتي إلى أن األممة عمليات التمويل الخارجي ..

 والدولية . اإلقليميةلكثير من المشاكل  صحيحةحلول  إيجادقامت بها دول معينة ، ونتيجة لعدم 
 

طلب بند اضافي حول حصار غمة نقداً غير قليل من  إدرا في  إيرانوقد أثارت رغبة 
. وعلدق الوفدد الفلسدطيني  إيدرانالممايدة السياسية مدن جاندب بعض الوفود معتبرة أنها نوع من 

بموضدوع غدمة ، إال أنده ال ينبغدي فصدل  اإليراندي على األمر بقوله " مع الشدكر علدى االهتمدام
موضددوع غددمة عددن الوضددع الفلسددطيني برمتدده، وعمددا يجددرل فددي جميددع األراضددي الفلسددطينية 

 المحتلة " .
 

 م االتفاق على ما يلي :وبعد مناقشات معمقة حول الموضوع ت
 
وضدع طدرح الاالقتصدار علدى حثه على عددم تكليف رئيس االتحاد االتصال بالوفد اإليراني ل -

 . 3غمة في عنوان البند أو التخلي عن العنوان لصالح بند األممة في 
مصددر واإلمددارات للتنسدديق مددع بلجيكددا والدددول األخددرى التددي تطددرح وفدددل كددل مددن تكليددف  -

 .لالتفاق على عنوان موحد قتصاديةموضوع األممة اال

 
 
 :حول طلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة في االتحاد  -2
 

شددرح السدديد تيسددير قبعددة، نائددب رئدديس المجلددس الددوطني الفلسددطيني، ورئدديس الوفددد 
أن المجلددس علددى التطددورات التددي جددرت حددول الموضددوع، مركددما بوجدده خدداص،  ،الفلسددطيني

التعددديل الددذل أقرتدده اللجنددة التنفيذيددة علددى  13/10/2008سددوف يندداقش صددباح االثنددين  الحدداكم
النظام األساسي لالتحاد بحيث يمكن االعتماد عليده لقبدول عضدوية المجلدس الدوطني الفلسدطيني 

 في االتحاد. ودعا جميع الوفود العربية إلى ضرورة التواجد عند المناقشة والتصويت.
 
 :حاد البرلماني الدولي انتراب رئيس االت -3
 

جرت مناقشات موسعة وحادة أحيانا حول هذا الموضدوع وحدول الموقدف مدن المرشدحين 
 :فيها اقتراحات وأفكار عديدة منهاالناميبي واالندونيسي طرحت 

                                                 
 بين أن إيران تخلت بعد ذلك عن طلب إدرا  موضوع غمة وتقدمت بطلب حول األممة االقتصادية الرأسمالية العالمية.ت  3 
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أن العددرف المتبددع فددي االتحدداد البرلمدداني الدددولي أن يتتددابع علددى رئاسددة االتحدداد ممثلدددو  -

لسياسية بالدور. والدور اآلن للمجموعة اإلفريقية التي ستصوت ا –المجموعات الجغرافية 
للمرشح الناميبي الذل التممت به، والذل سبق للمجموعة العربية أن أعلندت موافقتهدا علدى 

 ترشيحه ، عندما كان المرشح الوحيد.
مرشح اإلندونيسي سديؤثر علدى العالقدة القائمدة بدين الجدانبين لثمة خشية من أن التصويت ل -

 ربي واإلفريقي.الع

ن للقددداء مدددع المجموعدددة العربيدددة واالسدددتماع إليهمدددا ي  طدددرح اقتدددراح حدددول دعدددوة المرشدددحَ  -
 خصوصا (. ،ضايا العربية األساسية  ) فلسطينهما من القيوخصوصا حول موقف

 المرشح اإلندونيسي سيحظى بدعم المجموعة اإلسالمية ، وفيها جميع الدول العربية . -

اقتراح حول ترك الحرية لكل وفد أن ينتخب من يراه األفضل  نظرا لتضارب اآلراء طرح -
 بين المرشحين.

سداعة ( تجدرل خاللهدا مشداورات  24وطرح اقتراح حول تثجيل المناقشدة لمددة قصديرة )  -
 ويتم االتفاق بعدها.

 

وطرح رئيس االتحاد على االجتماع اقتراح تثجيل المناقشدة، ولكنده لدم يحدظ باألكثريدة. ثدم 
بثكثريددة األصددوات، وأعلددن الددرئيس أن  لتصددويت للمرشددح اإلندونيسددي ففدداموع اطددرح موضدد

المجموعة ستصدوت للمرشدح اإلندونيسدي وسدط اعتدراض الدبعض علدى النتيجدة وعلدى أسدلوب 
 التوصل إليها.

 
 حول ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد: -4
 

خلفدان الشدريقي، عضدو المجلدس  وافقت الوفود باإلجماع على دعم ترشيح السديد محمدد
لعضدوية اللجندة التنفيذيدة، خلفدا للسديد عبددد  ،الدوطني االتحدادل لدولدة اإلمدارات العربيدة المتحددة

 الذل انتهت مدة عضويته. ،الواحد الراضي، من المغرب
 
 أفكار أرر  طرحت في االجتماس : -5
 
الت التددي تددخل علددى يطدرح السديد أحمددد القدادرل ) مددن المغدرب ( ضدرورة االنتبدداه للتعدد -

 .ات، لما لذلك من أهمية في اتخاذ القرارأنظمة االتحاد
ل ) مدن وأثناء مناقشة موضوع الطلب اإليراني حول حصار غمة، طلبت السديدة غندوة جلد -

العربدي ينداقش الوضدع فدي غدمة وفدي سدائر  يلبنان ( عقد اجتماع طارئ لالتحداد البرلمدان
 ضية عدم تدخل دولة عربية في شؤون دولة أخرى.أنحاء فلسطين المحتلة، كما يناقش ق

وكلفدت  ،اتفق المشاركون في االجتماع على إصددار بيدان حدول األوضداع العربيدة الراهندة -
األمانددة العامددة لالتحدداد بإعددداد هددذا البيددان . وفددد أعدددت األمانددة العامددة البيددان المطلددوب و 

 ومعته على أعضاء الوفود العربية المشاركة .
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 المشاركين  صادر عن البرلمانيين العرببيان 
 لالتحاد البرلماني الدولي 119في أعمال الجمعية 

 
 15/10/2008-13جنيف 

 
لالتحددداد  119عقددددت الوفدددود البرلمانيدددة العربيدددة المشددداركة فدددي اجتماعدددات الجمعيدددة 

المطروحة أمام الجمعية  البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف اجتماعاً تنسيقياً للتداول في القضايا
وتوحيد مواقف البرلمانيين العرب إماءها. وقد أجدرت الوفدود تبدادل آراء حدول الوضدع العربدي 

 الراهن واتفقت على إصدار البيان التالي: 
 

 البرلمانيون العرب المجتمعون في جنيف: 
 

وفددي ظددل إيمددانهم العميددق والراسددخ بثهميددة التضددامن العربددي فددي هددذه المرحلددة  يؤكدددون( 1
األوضاع الدوليدة واإلقليميدة الراهندة، ويشدددون علدى ضدرورة العمدل الجداد لتنقيدة األجدواء 
العربية على أساس التكافل والتعاون والدفاع عن وجود األمة العربيدة ومقدسداتها وقضداياها 

 القومية المشتركة. 
 
إقامة دولته المستقلة  مجدداً تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله في سبيل يؤكدون( 2

بقوة حصار إسرائيل لقطداع غدمة  ويدينونوعاصمتها القدس، وعودة الالجئين إلى ديارهم، 
والعقوبددات الجماعيددة المفروضددة علددى الشددعب الفلسددطيني فددي جميددع األراضددي الفلسددطينية 

لتدي عملية بناء المستوطنات وأعمال القتدل وتددمير البيدوت واالعتقدال ا يدينونالمحتلة، كما 
الحكومددات العربيدة والمجتمددع الدددولي، ال  ويدددعونتمارسدها سددلطات االحددتالل اإلسدرائيلية. 

سيما مجلس األمن واللجنة الرباعية وجميع المنظمدات اإلقليميدة والدوليدة إلدى الضدغط علدى 
إسددرائيل إلرغامهددا علددى تطبيددق قددرارات الشددرعية الدوليددة الخاصددة باألراضددي الفلسددطينية 

لددة وفددك الحصددار المفددروض علددى غددمة، وإطددالق سددراح جميددع المعتقلددين والعربيددة المحت
الفلسدددطينيين فدددي السدددجون اإلسدددرائيلية، بمدددن فددديهم رئددديس وأعضددداء المجلدددس التشدددريعي 

 الفلسطيني. 
جميع الفصائل الفلسدطينية االسدتجابة للمسداعي العربيدة الحميددة التدي تبدذل لدرأب  ويطالبون

 الصدع فيما بينها. 
 
حرص على وحدة العراق واحترام خيارات شعبه ويعلندون رفضدهم أليدة تددخالت ال يؤكدون( 3

إلددى دعددم العددراق فددي جهددوده الحثيثددة  ويدددعونخارجيددة تضددر باسددتقرار العددراق وسدديادته، 
الراميددة إلددى تحقيددق المصددالحة الوطنيددة والقضدداء علددى اإلرهدداب واسددتعادة كامددل سدديادته 

ون الددول العربيدة علدى اإلسدراع بإعدادة تمثيلهدا واستكمال بنداء القدوات العراقيدة ، كمدا يحثد
 . اإلعمار الدبلوماسي في العراق ومساعدته في إعادة

 
عن ارتياحهم الكبيدر للتطدورات اإليجابيدة  التدي جدرت فدي لبندان الشدقيق بعدد اتفداق  يعربون( 4

الدوحددة ) انتخدداب رئدديس للجمهوريددة وتشددكيل حكومددة وحدددة وطنيددة، والبدددء باالسددتعداد 
حددق لبندان الثابددت فدي بسددط سدلطته علددى  يؤكددونتخابدات البرلمانيددة القادمدة...الخ( كمددا لالن

كامل ترابه الوطني وضمان سيادته وتحرير مدا تبقدى مدن أرضده مدن االحدتالل اإلسدرائيلي 
بكددل الوسددائل المتاحددة، ويعلنددون تددرحيبهم الحددار بإقامددة العالقددات الدبلوماسددية بددين سددورية 

 ولبنان.
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كيد مساندتهم لسورية ودعمهم لحقها في استرجاع كامل الجوالن السورل المحتدل تث يجددون( 5

رفضهم القاطع لجميع التهديددات والضدغوط  ويؤكدون،  1967حتى حدود الرابع من يونيه 
العقوبددات التددي فرضددت عليهددا فددي تحددد  صددار   ويرفضددونالتددي تسددتهدف عددمل سددورية، 

بكل شدة العمل اإلرهابي الجبدان الدذل تعرضدت  نويدينوللقانون الدولي والشرعية الدولية. 
 له مؤخراً.

 
مساندتهم التامة لجهود المملكة المغربية في سبيل استرجاع مدينتي سبتة ومليلية  يجددون( 6

مملكة إسبانيا إلى التعاون مع المملكة  ويدعونالمغربيتين المحتلتين والجمر الجعفرية 
الحقوق الشرعية التاريخية الثابتة للمغرب على المغربية إليجاد حل عادل وسلمي يعيد 

 هاتين المدينتين المحتلتين.
 
حق دولة اإلمارات العربية المتحدة الكامل على جمرها الثالث: طنب الكبرى،  يدعمون(  7

جميع اإلجراءات التي تتخذها دولة اإلمارات العربية  ويؤيدونطنب الصغرى وأبو موسى، 
قيام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت  ويدينونعلى جمرها المحتلة،  المتحدة الستعادة سيادتها

سكنية لتوطين اإليرانيين في الجمر بهدف تغيير تركيبتها السكانية، كما يدينون المناورات 
العسكرية اإليرانية التي تشمل الجمر الثالث والمياه اإلقليمية والجرف القارل والمنطقة 

إيران باالستجابة إلى ويطالبون د األمن واالستقرار في المنطقة، االقتصادية، األمر الذل يهد
 حل النماع حول الجمر اإلماراتية بالطرق السلمية.

 
بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية  ويرفضوندعمهم لوحدة السودان أرضاً وشعباً،  يؤكدون( 8

 ً للجهود السلمية الرامية  ضد السودان باعتباره سابقة خطيرة في العالقات الدولية وإجهاضا
إدانتهم لقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية  يعلنونلتعميم االستقرار في السودان، كما 

الدولية الرامي إلى طلب توجيه اتهام للرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، 
 ه. ويرون في هذا القرار محاولة لمعمعة استقرار السودان وتهديداً لسيادت

 
بشدة األعمال  ويدينونمواقف االتحاد السابقة حول إدانة اإلرهاب بكل أشكاله، يؤكدون  (9

إلى التعاون  ويدعوناإلرهابية اإلجرامية التي جرت في كل من الجمائر وسوريا ولبنان، 
 الفعال على المستويين اإلقليمي والدولي من أجل مكافحة اإلرهاب واجتثاثه من جذوره.

 
التثكيد على جميع القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث عشر لالتحاد البرلماني  ونيجدد( 10

 .2008مارس  13-12-11العربي الذل انعقد في أربيل العراق أيام 
 
 

 15/10/2008في  جنيف

 البرلمانيون العرب المشاركون
 لالتحاد البرلماني الدولي 119في أعمال الجمعية 
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