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 لالتحاد البرلماني العربياألمانة العامة  تقرير

 للمجلس الحاكم 182 والدورة 118 الجمعية أعمال ونتائجحول 
 لالتحاد البرلماني الدولي واللجان الدائمة 

 (18/4/2008-13) كيب تاون 
 

 

 مقدمة – أولا 
 
 

اجتماعات الجمعية  كيب تاون )جنوب إفريقيا( في انعقدت 18/4/2008-13ما بين في الفترة 
 ثمانينة والنيثا( لالتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الدورة الAssemblyشرة بعد المائة)ة عثامنلا

في هذه االجتماعاات  قد شاركت( في االتحاد. وGoverning Councilبعد المائة للمجلس الحاكم )
وفود برلمانياة تمثاا البرلماناات ااع اا  فاي االتحااد. وح ار االجتماعاات بمافة ع او مشاار  

ب ممثلو العديد من منظمات اامم المتحادة  والمنظماات الدولياة اا ارم الم تماة كالماليب ومراق
ااحمر الدولي والبن  الدولي  وممثلو المنظماات البرلمانياة القليمياة  ومان بينالاا االتحااد البرلمااني 

لبرلمااانيين العربااي  واالتحاااد البرلماااني الفريقااي  واتحاااد برلمانااات يمريكيااا الالتينيااة  وراب ااة ا
 وغيرها. …النا قين بالفرنسية  والبرلمان ااوروبي  و المجلس الو ني الفلس يني 

 
ً ابرز وقائع  ويسر اامانة العامة لالتحاد البرلماني العربي ين تقدم فيما يلي عر ا

   وما تم  ت عنه من قرارات وتوميات. كيب تاوناجتماعات 
 

ا    الفتتاح جلسة – ثانيا
  

في المركز الدولي للمؤتمرات في كيب تاون   تحت  118ة افتتاح يعماا الجمعية عقدت جلس
ً من  135رعاية وبح ور السيد مبيكي  رئيس جمالورية جنوب إفريقيا  ومشاركة ممثلي  برلمانا

 قارات العالم ال مس.
 

سون وقد استمع يع ا  المؤتمر في البداية إلى رسالة من المنا ا الجنوب إفريقي الكبير  نل
منديال  يوا رئيس لجمالورية جنوب إفريقيا المستقلة  والش مية العالمية المرموقة والمدافعة عن 
حقوق الشعوب وحرياتالا وتقدمالا. وقد رحب مانديال في رسالته بالبرلمانيين الذين وفدوا من جميع 

كما يشاد   بقاع العالم إلى بالده  وعبر عن تقديره لدور البرلمانات في تعزيز الديمقرا ية
بعاد شبح الفقر وات اذ التدابير التي من شأنالا الت فيف من إحوا بالمو وع الذي سيناقشه المؤتمر 

آالم الفقرا . وفي  تام رسالته تمنى المنا ا مانديال للجمعية النجاح في يعمالالا وفي تحقيق 
 يهدافالا.
 

ب إفريقيا   وراعي وتحدث في االفتتاح ف امة الرئيس ت. مبيكي  رئيس جمالورية جنو
عن شكره ال تيار مو وع إبعاد حدود يعماا الجمعية  فرحب بالبرلمانيين ال يوف  ويعرب 

الفقر كبند يساسي في جدوا يعماا الجمعية. ويشاد السيد مبيكي بالدور الكبير الذي يلعبه 
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جميع يشكاا  البرلمانيون في عملية تحرير المرية وإلغا  جميع القيود التي تكبا حركتالا  ووقف
ودعا إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرية والرجا . وتناوا الرئيس مبيكي  .العنف والتمييز  دها

إلى اازمات التي يعيشالا    مشيراً في كلمته يمام الجمعية يهداف االفية كما و عتالا اامم المتحدة 
  والتي يدت زيد من معاناة الشعوب العالم : ارتفاع يسعار المواد الغذائية بمورة  امة  والتي ت

إلى تحركات شعبية غا بة في ساحا العاج وممر وباكستان وتايالند. ويكد السيد مبيكي إلى ين 
ارتفاع يسعار الحبوب يالدد اامن والسالم ويوقف عجلة التنمية في الدوا الفقيرة . ويو ح السيد 

المجتمعات تتفاعا مع بع الا وال يمكن ين الرئيس ين الفقر يشكا   أ بنيوياً في كا مجتمع وين 
 تعيش منعزلة.

 
وتمنى في  تام رسالته   ين تنجح يعماا الجمعية   كما تمنى للمشاركين فيالا إقامة  يبة في 

 . 118ثم يعلن عن افتتاح يعماا الجمعية الـ   كيب تاون
 

ه  رئيس ياليكا مبيتيوكان المشاركون في االفتتاح قد استمعوا قبا ذل  إلى كلمة من السيدة ب
الجمعية الو نية في جنوب إفريقيا  التي رحبت في مستالا كلمتالا بالبرلمانيين ال يوف. ثم تحدثت 
عن التنوع في موا يع المناقشة في اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي   ونوهت بأهمية مو وع 

دوده. كما نوهت بأهمية االجتماع الفقر و رورة إبعاد حالمناقشة في الجمعية الحالية الذي يتناوا 
 الذي ستعقده منظمة اليونيسيف حوا نفس المو وع  وحوا مو وع اليدز.

 
وحوا الو ع االقتمادي في العالم يشارت السيدة مبيتييه إلى ااو اع الم  ربة التي يمر 

لت  م بالا االقتماد العالمي من حيث ارتفاع ااسعار في الغذا  وال اقة  وارتفاع معدالت ا
والب الة  مشيرة إلى ين يحد ااسباب لذل  هو انعكاس الو ع االقتمادي في الواليات المتحدة 

الجنوب إفريقية بالجالود التي يبذلالا اامريكية على اقتمادات العالم. كذل  نوهت رئيس الجمعية 
نسا  االتحاد البرلماني الدولي لتحسين يو اع النسا    مشيرة بشكا  اص إلى اجتماع ال

البرلمانيات في إ ار كا جمعية لالتحاد. كما نوهت بعملية المالح التي قام بالا االتحاد مؤ راً   
 والتي البد ين تنعكس إيجابياً على مجما ينش ته.

 
ي.ر. ميجيرو  اامين العام المساعد لألمم المتحدة رسالة من السيد بان كي مون  ةوتلت السيد

موجالة إلى يع ا  الجمعية. وقد نوهت الرسالة بالنجازات التي تم   يمين عام اامم المتحدة  
تحقيقالا في العديد من الدوا في إ ار العما لتحقيق يهداف االفية كما حددتالا اامم المتحدة  مركزة 
على المنجزات في مجاالت مكافحة اامية   واليدز. كما نوهت الرسالة بالدور البنا  الذي تلعبه 

 .في تحقيق هذه ااهداف البرلمانات 
 

ويلقت السيدة  . كومي رئيسة اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي بالتفويض  بالنيابة 
عن السيد كاسيني   رئيس االتحاد  كلمة يعربت فيالا عن عميق الشكر للشعب والحكومة والبرلمان 

معية ولدقة التنظيم لالذه ااعماا. في جنوب إفريقيا للحفاوة التي لقيالا المشاركون في يعماا الج
نوهت السيدة كومي بالو ع السياسي في جنوب إفريقيا الذي تميز بالتنوع والديمقرا ية والشفافية و

وبالتوافق حوا ااهداف الكبرم التي تعما البالد لتحقيقالا. كما تناولت السيدة كومي مو وع الفقر 
لديمقرا ية في العالم وترس الا وتعلق الشعوب بالا. ونوهت بأهمية انتشار ا  الذي تناقشه الجمعية

وتحدثت يي اً عن يهداف االفية   مشيرة إلى ين تحقيق هذه ااهداف سي دم ق ية اامن والسالم 
 والتنمية في العالم يجمع.
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ا     118 الجمعية أعمال جدول – ثالثا
 

 ة عشرة بعد المائة .ثامنانت اب رئيس ونواب رئيس الجمعية ال -1
 سة ال لبات المحتملة لدراج بند استعجالي على جدوا يعماا الجمعية .درا -2
 من  الالو ع السياسي واالقتمادي واالجتماعي في العالم ا حوا ةعام مناقشة -3

 :المو وع العام
 ".إبعاد حدود الفقر"

دور البرلمانات في إيجاد التوازن بين اامن الو ني ويمن النسان والحريات الفردية  -4
 تالديد الديمقرا ية.وتفادي 

 (ينم واألمن الدوليالسل: لجنة )اللجنة األولى 
 المراقبة البرلمانية لسياسات الدولة في المساعدات ال ارجية. -5

 التنمية المستدامة والتمويل والتجارة( : لجنة)اللجنة الثانية 
 .العماا المالاجرون   وتالريب ااش اص  وكره ااجانب وحقوق النسان -6

 لديمقراطية وحقوق اإلنسان(.ا: لجنة الثة)اللجنة الث
 وتعيين المقررين. 120الموافقة على موا يع الدراسة للجمعية  -7

دور البرلمانات واالتحاد البرلماني الدولي في  مان الوقف الفوري للتدهور المتسارع  -8
للو ع النساني في منا ق المراع مع بعده البيئي  وفي تساليا حق الفلس ينيين في 

ً بإنالا  الحمار على غزة  وتسريع إقامة دولة فلس ينية من تقرير  الممير  و موما
  . 1قابلة للت بيق الا عمليات سالم 

 

ا رابع    الجمعية أعمال جدول في استعجالي بند بإدراج الخاصة الطلبات – ا
 

د ( تلقت اامانة العامة لالتحا 2008 –مارس  –حتى تاريخ إعداد هذه المذكرة )يوا ر آذار 
 بإدراج بند استعجالي في جدوا يعماا الجمعية: المتعلقةالتالية  البرلماني الدولي ال لبات

 
الو ع النساني في غزة   و رورة السراع في إقامة الدولة الفلس ينية  الطلب المصري:

 لتحقيق السالم في الشرق ااوس .
 

 .التغير المنا ي الطلب اليوناني : 
 
رورة التوما إلى اتفاقية إنسانية في كولومبيا للت فيف من تجاوزات   الطلب الفنزويلي :

 .الحرب وتساليا عقد اتفاق سالم
 .كراهية ااجانب الطلب التركي:
دعم حماية القانون الدولي وإعادة التأكيد على سيادة جمالورية مربيا ووحدة  الطلب الصربي:

 .يرا يالا ونظامالا الدستوري
ً في اازم الطلب اإليراني: ة النسانية ال  يرة التي يعانيالا الشعب الفلس يني  و موما

 غزة  و رورة دعم ال يار الديمقرا ي لحكومة الشعب الفلس يني.

                                                 
 إدراجه في جدوا يعمالالا. 118عية كان هذا عنوان البند االستعجالي الذي يقرت الجم 1
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 الو ع في زيمبابوي بعد االنت ابات اا يرة. الطلب النيوزيلندي:
لعالمي الذي ق ايامالحظات البرلماني الالولندي المسيئة إلى السالم في الس الطلب السنغالي:

 يمبح فيه الحوار بين المسيحيين والمسلمين يمراً واقعاً.
دور البرلمانات واالتحاد البرلماني الدولي في  مان ين تقوم اامم المتحدة  طلب جنوب إفريقيا:

بوقف سريع للو ع النساني المتدهور بسرعة في دارفور   وفلس ين  
وفي تساليا تحقيق تقرير  وسري النكا  وكولومبيا  والموماا  وغيرها

الممير بوسائا سلمية قابلة للت بيق  بالنسبة للشعوب غير المستقلة التي 
 تعتبر هذه المسألة ق ية حيوية.

 
وقد يجرت المجموعة العربية اتماالت موسعة مع وفد جنوب إفريقيا   والوفد اليراني 

لى دمج ال لب العربي مع ال لبين وممثلي بعض المجموعات الجغرافية السياسية  ويمكن التوما إ
 اليراني والجنوب إفريقي في بند واحد وفق المياغة التالية: 

 
"دور البرلمانات والتحاد البرلماني الدولي في ضمان الوقف الفوري 
للتدهور المتسارع للوضع اإلنساني في مناطق الصراع مع بعده البيئي، وفي 

ا بإنهاء الحصار على غزة، تسهيل حق الفلسطينيين في تقرير المصي ر، وخصوصا
 وتسريع إقامة دولة فلسطينية من خالل عمليات سالم قابلة للتطبيق ".

 
ونجحت االتماالت مع مقدمي ال لبات اا رم الذين وافقوا على سحب  لباتالم لمالح 
ال لب المشتر  الذي فاز بالتزكية. وعندما عرض ال لب على التمويت لمعرفة إن كان يحقق 

ً مقابا  1213اكثرية الم لوبة حما ال لب على ا ً وامتناع  115موتا ً معار ا  176موتا
يد في جدوا ااعماا إلى لجنة مياغة  امة لعداد دع واً عن التمويت. ويحيا البند الج
 في جلستالا ال تامية. 118مشروع قرار حوله يرفع إلى الجمعية 

 
يدعى ينه غير  ج البند وعلى عنوانه الذيوقد يعترض الوفد السرائيلي على مبدي إدرا

ولكن جميع هذه االحتجاجات واالعترا ات  .  كما يحتج لعدم استشارته في مو وع البندمتوازن
 رف ت وتم إقرار البند.

 

ا خامس    : الدائمة اللجان اجتماعات – ا
 

برلماني اجتماعات اللجان الدائمة الثالث في االتحاد ال 118عقدت في إ ار الجمعية 
 الدولي  وذل  على النحو التالي:

 

 : اللجنة الدائمة األولى: لجنة السلم واألمن الدوليين -1
 

 جدول أعمال اجتماعات اللجنة: 
 

 إقرار جدوا ااعماا .1
و  30/4في نوسادوا الدورة التي عقدت في  حوا اجتماعاتالموافقة على التقرير المقدم  .2

1/5/2007   
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 :ماا الجمعية من جدوا يع 4دراسة البند  .3
"دور البرلمانات في إيجاد التوازن بين األمن الوطني وأمن اإلنسان والحريات الفردية 

 وتفادي تهديد الديمقراطية."
 وت منت الدراسة:

 .ناالمقرر مايعده نذيلالتقرير ومشروع القرار ال دراسةي . 
 ب . تح ير مشروع القرار وتبنيه.

 118ج . تعيين مقرر للجمعية 
 : 120ير للجمعية التح  .4

 ي . اقتراحات لموا يع تدرسالا اللجنة
 ب . اقتراحات ال تيار مقررين اثنين

 انت اب مكتب اللجنة. .5
 

ناقشت اللجنة جدوا يعمالالا في اجتماعين ويعدت مشروع قرار حوا البند الرابع من 
دمت اقتراحات جدوا يعماا الجمعية و عته لجنة المياغة التي شكلتالا في اجتماعالا ااوا. كما ق

رفعتالا إلى المجلس الحاكم. وفي اجتماعالا الثاني يعادت  120حوا مو وع الدراسة للجمعية 
انت اب يع ا  مكتب اللجنة مع تغيير في ممثلي مجموعة يمريكا الالتينية . ويمبح مكتب اللجنة 

 الجديد على النحو التالي:
 

 لفريقيةالمجموعة ا السيد م. ت . بوا  )ساحا العاج( الرئيس

السيد سيمون باتريس موران  النائب ااوا للرئيس
 )يندونيسيا(

 مجموعة يسيا والباسيفي 

 نواالحتيا ي نوااساسي نواب الرئيس

 المجموعة الفريقية
 المجموعة العربية

 مجموعة يسيا والباسيفي 
 آسيوية-المجموعة ااورو

 مجموعة يمريكا الالتينية
 +12مجموعة 

 

 يالرئيس الحال
 )الجزائر( ةويق السيد بو

 نائب الرئيس الحالي
السيد فازيلي لي اتشيف )روسيا 

 االتحادية(
 (بيرو) غوتيرزكونياالسيد 

اللورد ج. موريس يوف 
 يبيرافون)انكلترا(

 السيد ماداسا )جنوب إفريقيا(
 السيد سعد )تونس(
 السيد سيالم )الالند( 

 السيد بوبوف )بيالروسيا( 
 (رازياب)السانيوس السيد 

 السيد بودغوريان )رومانيا(
 

 
 والتمويل والتجارةة مالتنمية المستدلجنة ا :اللجنة الدائمة الثانية -2
 
 اجتماعات اللجنة: جدول أعمال

 
 إقرار جدوا ااعماا .1
نوسادوا في نيسان )يبريا( الموافقة على التقرير المقدم ب موص الدورة التي عقدت في  .2

 .2007وييار )مايو( 
 من جدوا يعماا الجمعية: 5البند  دراسة .3

 ""المراقبة البرلمانية لسياسات الدولة في المساعدة الخارجية
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 وت منت الدراسة:
 .ناالمقرر مايعده نذيلالتقرير ومشروع القرار ال دراسةي . 

 ب . تح ير مشروع القرار وتبنيه.
 118ج . تعيين مقرر للجمعية 

 
 :120التح ير للجمعية  .4
 

 لموا يع تدرسالا اللجنةي . اقتراحات 
 ب . اقتراحات ال تيار مقررين اثنين

 انت اب مكتب اللجنة. .5

 
ناقشت اللجنة الثانية جدوا يعمالالا ويعدت مشروع قرار حوا البند ال امس من جدوا 
يعماا الجمعية قامت بو عه لجنة المياغة التي شكلتالا في اجتماعالا ااوا. كما قدمت اللجنة 

رفعته  2009عام  120في اجتماعات اللجنة  الا اجتماع الجمعية الدراسة  اقتراحاً حوا مو وع
 يع ا  مكتب اللجنة على النحو التالي:في اجتماعالا الثاني  تبوانت . لقراره المجلس الحاكمإلى 

 
 

 +12مجموعة  السيد باتريس مارتان الالند )فرنسا( الرئيس

 المجموعة العربية السعودية(السيد يسامة يبو غراره ) النائب ااوا للرئيس

 نواالحتيا ي نوااساسي نواب الرئيس

 المجموعة الفريقية
 المجموعة العربية

 مجموعة يسيا والباسيفي 
 آسيوية-المجموعة ااورو

 
 مجموعة يمريكا الالتينية

 +12مجموعة 
 

 (نيجر) جاكوالسيدة 
 النائب ااوا الحالي للرئيس
 السيدة تيولونغ )كامبوديا(

 غرشا
 

 السيد يتيال لينز )البرازيا(
 

 الرئيس الحالي

 (تانزانيا) مبوروغوميالسيد 
 السيد مم فى السعيد )ممر(
 السيد غرانت شابمان )استراليا(

السيد السيد زهامبالينبويف )روسيا 
 االتحادية(

 السيد ماشوكا )السلفادور(
 

 السيد نوتاري )موناكو(

 
 
 لديمقراطية وحقوق اإلنساناجنة ل :اللجنة الدائمة الثالثة -3

 
 اجتماعات اللجنة: جدول أعمال

 
 إقرار جدوا ااعماا .1
نوسادوا في الموافقة على التقرير المقدم ب موص الدورة التي عقدت في  .2

 .2007نيسان )يبريا( وييار )مايو( 
 من جدوا يعماا الجمعية: 6دراسة البند  .3

 

 "نب وحقوق اإلنسان"العمال المهاجرون، وتهريب األشخاص، وكره األجا
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 وت منت الدراسة:

 
 .ناالمقرر مايعده نذيلالتقرير ومشروع القرار ال دراسةي . 

 ب . تح ير مشروع القرار وتبنيه.
 118ج . تعيين مقرر للجمعية 

 
 120التح ير للجمعية  .4

 ي . اقتراحات لموا يع تدرسالا اللجنة
 ب . اقتراحات ال تيار مقررين اثنين

 
 جنةانت اب مكتب الل .5

 
لجنة وشكلت  118ناقشت اللجنة في اجتماعيالا البند السادس من جدوا يعماا الجمعية 

 ل تامية للجمعية.يعدت مشروع قرار حوا البند و رفعت مشروع القرار إلى الجلسة امياغة 
 

رفعته  2009 في 120الجمعية  يثنا اللجنة  فيحوا مو وع الدراسة  كما قدمت مقترحات
)سيشار إلى هذا البند عند استعراض قرارات المجلس الحاكم(. ثم  م لقراره.إلى المجلس الحاك

  مكتبالا الذي جا  تأليفه كما يلي: انت بت اللجنة
 

 

 مجموعة يمريكا الالتينية السيد رودريغيز زافاليتا )البيرو( الرئيس

 )كازا ستان( السيد زهوماباييف  النائب ااوا للرئيس
 

 ةآسيوي-المجموعة ااورو

 نواالحتيا ي نوااساسي نواب الرئيس

 المجموعة الفريقية
 المجموعة العربية

مجموعة يسيا والباسيفي  
آسيوية -المجموعة ااورو

 مجموعة يمريكا الالتينية
 +12مجموعة 

 )غانا( بينالسيد باغ
 السيد ز. عزمي )ممر(

 )الالند( السيد يتواا
 نائب الرئيس الحالي

 الرئيس الحالي 
 

 )البرتغاا(يلبيرناز  السيدة
 

 (النيجر) السيدة تشيتيما
 فيروز )البحرين( السيد 

 السيد وان جونايدي )ماليزيا(
 )تادجيكستان( السيد فياللييف
 (باناما) السيد كورتيز

 
 السيد كارتر )نيوزيالندة(

 

ا سادس    : 118 الـ للجمعية الختامية الجلسة – ا
 

ة لالتحاد البرلماني الدولي جلستالا ال تامية بعد ظالر عقدت الجمعية الثامنة عشرة بعد المائ
  وبديت الجلسة بعرض التقارير ومشاريع القرارات التي  18/4/2008يوم الجمعة الواقع في 

يعدتالا اللجان الدائمة الثالث  ومشروع القرار حوا البند االستعجالي الذي و عته لجنة المياغة 
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بيان رئاسي حوا الو ع في زيمبابوي في يعقاب ال امة. كما عرض على الجمعية مشروع 
 . وقد وافقت الجمعية على جميع هذه الوثائق بالتمفيق.2 االنت ابات الرئاسية اا يرة

 
السياسية   معربين عن  –تعاقب على منمة ال  ابة ممثلو المجموعات الجغرافية ثم 

ً   شكرهم لجنوب إفريقيا فاده  وعلى فيالا من تكريم وحسن وعلى ما القوه   رئاسة وبرلماناً وشعبا
 حسن تنظيم االجتماعات. كما يثنوا على النتائج التي تم  ت عنالا يعماا الجمعية. 

 
وتحاادث باساام الوفااود العربيااة الساايد الاادكتور محمااود المشااالداني  رئاايس االتحاااد البرلماااني 

رلمانالاا علاى ماا العربي  رئيس مجلس الناواب العراقاي الاذي يعارب عان الشاكر لجناوب إفريقياا وب
المشالداني إلى ين يعماا الجمعية كانات ناجحاة بكاا ويشار السيد القته الوفود من الحفاوة والتكريم. 

الموامفات  ويكد ين البند ال ارئ الذي يقرتاه الجمعياة ودعوتالاا إلاى رفاع الحماار المأسااوي عان 
 ؛وسا   ودعام حقاوق النساانغزة وإقامة الدولة الفلس ينية يعتبر   وة نحو الساالم فاي الشارق اا

 .المن قةفي ونوه السيد المشالداني بأن ان مام العراق إلى االتحاد يشكا فرمة لتعزيز الديمقرا ية 
ويكد ين مجلس النواب العراقي سيعما لدعم االتحاد. و تم السيد المشاالداني كلمتاه م ا بااً يع اا  

الجيادة ماع العاالم العرباي. وقباا  اعالقاتالا الوفود: من يراد منكم ين ينمح يمته فلينماحالا باساتثمار
إعالن ا تتام يعماا الجمعية تحادثت رئيساة الماؤتمر فأعربات عان شاكرها الجزياا للكلماات ال يباة 

 . 118التي قيلت بحق بالدها ثم يعلنت انتالا  يعماا الجمعية 
 

ا سابع    : الحاكم للمجلس المائة بعد والثمانين الثانية الدورة اجتماعات – ا
 

 Governingللمجلس الحاكم ) 182اجتماعات الدورة الـ  118انعقدت في إ ار الجمعية 

Council:لالتحاد البرلماني الدولي. وناقش المجلس جدوا يعماا ت من البنود التالية ) 
 

 .إقرار جدول األعمال .1
 

 .للمجلس الحاكم 181الموافقة على محاضر الدورة  .2
 

 .118 اقتراحات حول انتخاب رئيس للجمعية .3
 

 :في التحاد ويةقضايا متعلقة بالعض .4
 ي(  لبات االنتساب وإعادة االنتساب إلى االتحاد

 ب( يو اع بعض الشعب ااع ا 
 ج( ال لبات لمفة المراقب.

 
 :تقرير الرئيس .5

 للمجلس الحاكم  181ي( حوا ينش ته منذ الدورة 

                                                 
ت من البيان الرئاسي حوا زيمبابوي التعبير عن القلق لعدم إعالن النتائج النالائية لالنت ابات بعد مرور يكثر من ثالثة يسابيع على  2

بابوي. ويدعو البيان اللجنة إجرا ها  كما يعلن البيان تأييده للجالود التي يبذلالا رؤسا  البرلمانات اافارقة ل مان االستقرار في زيم
و االنت ابية في زيمبابوي إلى إعالن نتائج االنت ابات فوراً  ورفع جميع القيود التي فر تالا السل ات على حرية االجتماع والكالم  ويدع

 البرلمانات في العالم إلى المشاركة في الحملة لتحقيق ااهداف التي يشار إليالا البيان.
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 ب( حوا ينش ة اللجنة التنفيذية 
 

 .2007م حول أنشطة التحاد خالل العام التقرير السنوي لألمين العا .6
 

  .تقارير حول المؤتمرات األخيرة والجتماعات التخصصية لالتحاد البرلماني الدولي .7
 

 .التعاون مع منظمة األمم المتحدة  .8
 

 .تعزيز اإلصالح في التحاد البرلماني الدولي  .9
 

 .2007التقرير المالي للسنة المالية  .10
 

 .ولي لتعزيز الديمقراطية والمؤسسات البرلمانيةعمل التحاد البرلماني الد .11
 

 :أنشطة األجهزة التي تعقد جلسات عامة و أنشطة اللجان الخاصة .12
 اجتماع النسا  البرلمانيات .ي
 لجنة حقوق النسان للبرلمانيين .ب
 لجنة الق ايا المتعلقة بالشرق ااوس  .ج
 مجموعة منسقي الو ع في قبرص .د
 اللجنة المكلفة بتعزيز احترام القانون النساني الدولي .ه
 مجموعة الشراكة بين الرجاا والنسا  .و

 
أكتوبر/  –/ تشرين األول 15 – 13لالتحاد البرلماني الدولي)جنيف،  119الجمعية  .13

2008). 
 
 :الجتماعات البرلمانية القادمة .14

 ي( االجتماعات النظامية
 ات اا رمب( االجتماعات الت ممية واالجتماع

 
 :التعديالت على األنظمة واللوائح الداخلية .15

إقرار تعديالت على اانظمة المالية وتعديالت على لوائح اجتماع النسا  البرلمانيات 
 ولجنة التنسيق التابعة له

 

 :انتخابات اللجنة التنفيذية .16
ورة  الا الد اي تنتالي ع ويتاللتانت اب ع و ليحا محا السيدة  . كومي )فنلندا( وا

 للمجلس الحاكم. 182
 

( 14/4/2008ناقش المجلس بنود جدوا يعماله في ثالث جلسات عقدت يومي االثنين )
 ( . وفيما يلي عرض ابرز النتائج والقرارات التي يقرها المجلس:18/4/2008ويوم الجمعية )

 



 9 

 118 الجمعية رئاسة .1
 

مت من ترشيح السيدة باليكا وافق المجلس الحاكم بالجماع والتمفيق على االقتراح ال
 مبيتييه  رئيسة الجمعية الو نية في جنوب إفريقيا  لمنمب رئيسة المؤتمر.

 

  العضوية .2
 

 وافق المجلس على:

  إعادة قبوا ع وية كا من العراق  موريتانيا  غينيا   تايالند وقبوا ع وية
 تيمور الشرقية   وليسوتو.

  منح منظمة "هيومان رايتس ووتشHuman Rights Watch اامريكية مفة "
ع و مراقب   ومنح "االتحاد النقدي واالقتمادي لغرب إفريقيا" مفة ع و 

 مشار .

 .تعليق ع وية بنغالدش بعد حا البرلمان وإعالن حالة ال وارئ في البالد 

 
 

 :طلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة
 

د يكد  لبه بالحموا على الع وية الكاملة في االتحاد كان المجلس الو ني الفلس يني ق
للمجلس الحاكم في االتحاد التي عقدت في جنيف في تشرين  181البرلماني الدولي إلى الدورة 

. وقد جرت مناقشة قميرة حوا المو وع وتقرر تأجيا البت به إلى الدورة 2007ااوا /يكتوبر/ 
ار الوفد الفلس يني في االجتماع التنسيقي للوفود العربية للمجلس الحاكم في كيب تاون. وقد يش 182

الذي عقد في كيب تاون إلى نتائج اجتماعه مع يع ا  اللجنة التنفيذية لالتحاد حيث تبين ين 
ااكثرية تؤيد ال لب الفلس يني. ولكن اامين العام لالتحاد يندرز جونسون يّجا البحث بالمو وع 

الحاكم بانتظار الحموا على توافق )شبه إجماع( في اللجنة التنفيذية. في االجتماع ااوا للمجلس  
وقد يعادت اللجنة التنفيذية البحث في اامر. وعرض المو وع ثانية في االجتماع الثاني للمجلس 
الحاكم حيث تبين ين التوافق قد حما في اللجنة التنفيذية على إجرا  تعديا في النظام ااساسي 

ويتناوا شرو  الع وية   182لجنة في اجتماع  ارئ يجري بعد انتالا  الدورة لالتحاد تقره ال
بحيث يسمح بقبوا المجلس الو ني الفلس يني ع واً كاما الع وية في االتحاد. وقد ات ذ المجلس 

 :بالذا ال موص التومية التالية
 

"يقرر المجلس اتخاذ الخطوات الضرورية لقبول برلمان فلسطين عضواا في 
 اد البرلماني الدولي. ولتحقيق هذه الغاية يوجه المجلس اللجنة التنفيذية إلىالتح
اجتماع طارئ لتحضير التعديل الالزم في النظام األساسي لالتحاد البرلماني  عقد

الدولي وتعميمه على األعضاء في الوقت المحدد من أجل إقراره في جنيف في 
 ".2008ر( الجمعية القادمة خالل شهر تشرين أول )أكتوب
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وقد حظي هذا القرار بتمفيق شديد بعد تالوته يمام يع ا  المجلس الحاكم انه ينالي و عاً 
غير  بيعي بالنسبة للمجلس الو ني الفلس يني الشقيق  من جالة  ويكلا بالنجاح جالوداً كبيرة بذلتالا 

 الوفود العربية  يلة سنوات للتوما إلى هذه النتيجة.
 

 

  (2009 أبريل – نيسان – أبابا )أديس 120 الجمعية في الدراسة مواضيع .3
 

  بنا  على اقتراحات لجان الدراسة  الموا يع التي ستناقشالا هذه اللجان ر المجلس الحاكميق
  والتي ستكون بنوداً في جدوا يعماا 2009ربيع  –التي ستعقد في يثيوبيا  120في الجمعية 

 الجمعية العشرين بعد المائة:
 

 ألولى : لجنة السلم واألمن الدولي:اللجنة ا
 
ح، وضمان تنفيذ معاهدة الحظر الشامل التحسين عدم النتشار النووي ونزع الس"

 للتجارب النووية".
 

 اللجنة الثانية : لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة:
 

 "التغير المناخي، نماذج التنمية المستدامة ، والطاقات القابلة للتجديد".
 

 اللجنة الثالثة : لجنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان:
 

 "."حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات
 

مقرري اللجان الثالث المكلفين بإعداد التقارير حوا مو وع يسما  كما يقر المجلس 
 الدراسة   وذل  على النحو التالي:

 
 جيا )يلمانيا(.السيد فو –اللجنة ااولى: السيد برايس )البرازيا( 
 السيد موبمبو )زامبيا(. –اللجنة الثانية : السيد لينس )استراليا( 
 السيد ديزمور )بري انيا(. –اللجنة الثالثة: السيد ماليسامي )الالند( 

 

  للجمعية القادمة الجتماعات .4
 

 الجتماعات النظامية المقررة:
 15/10/2008-13الجمعية التاسعة عشرة بعد المائة : جنيف 

 
 الدعوات المقدمة لالستضافة:

 الجمعية العشرون بعد المائة: يديس يبابا )يثيوبيا(
 .2009يبريا(  –/نيسان 5-10)
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 الكندية: ةالدعو
ناقش المجلس الدعوة المقدمة من البرلمان الكندي الست افة الجمعية الثانية والعشرين بعد 

ا إلى كندا  والتي يمكن ين تحوا دون د وا المائة من حيث الشرو  الكندية لمنح تأشيرات الد و
وفود بعض البلدان التي فر ت عليالا عقوبات التزمت بالا كندا. ومعلوم ين شر  قبوا  االتحاد 
البرلماني الدولي لقبوا عقد يي من مؤتمراته  ارج مقر االتحاد )جنيف( هو تعالد البلد الم يف 

ه يثنا  انعقاد االجتماع. ونظراً ل رورة التوسع في بالسماح لجميع البرلمانات ااع ا  بالد وا إلي
بحث هذا المو وع  والوقوف على الريي النالائي للبرلمان والسل ات الكندية حوا مو وع 

 -يكتوبر  –التأشيرات يرجئ البث بالدعوة حتى الجمعية القادمة التي ستعقد في جنيف )تشرين يوا 
2008.) 

 
في بالده إذا تعذر انعقادها في  122ه لعقد الجمعية وقد يعرب برلمان بيرو عن استعداد

 كندا.
 

 ة:فنزويليال ةالدعو
 

كذل  تسا ا الوفد الكوبي عن ممير الدعوة المقدمة من فنزويال منذ فترة الست افة 
الجمعية والتي لم تجر مناقشتالا حتى اآلن. وتقرر إجرا  مناقشة حوا هذه الدعوة يي اً في الجمعية 

 يف.القادمة في جن
 

      الشاغرة المناصب ملء .5
 
 
 اللجنة التنفيذية  -

 
انت ب المجلس الحاكم اآلنسة موللر )من ييسلندا( ع واً في اللجنة التنفيذية لتحا محا اآلنسة 

 كومي )من فنلندا( التي انتالت مدة ع ويتالا في اللجنة.
 

 لجنة التنسيق لجتماع النساء البرلمانيات -
 

البرلمانيات تعديا الالئحة الدا لية الجتماعالن بتمديد فترة والية ع وات لجنة  يقر اجتماع النسا 
التنسيق إلى يربع سنوات  وتجديد نمف عدد الع وات مرة كا سنتين. وقد وافق المجلس الحاكم 

. وحسب هذا التعديا يمبح تمثيا المجموعة 14/4/2008في جلسته بتاريخ  اعلى هذا التعدي
 لتنسيق الجتماع النسا  البرلمانيات على النحو التالي:العربية في لجنة ا

 
 سنوات. 4السيدة يما عبد هللا القبيسي )من المارات العربية( مندوبة يميلة لمدة  -
 سنوات. 4اآلنسة د. عائشة مبار  )من البحرين( مندوبة احتيا ية لمدة  -

 السيدة فاتن بن عمر )من تونس( مندوبة يميلة لمدة عامين. -

 س. جريس )من ممر( مندوبة احتيا ية لمدة عامين.السيدة  -
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 لجنة تعزيز القانون الدولي اإلنساني -
 

تنفيذاً للتومية التي ات ذتالا لجنة تعزيز القانون الدولي النساني في اجتماعالا في نوسا دوا 
ً للعما في إ ار تعزيز القان ون )يندونيسا(  والقا ية بتشكيا اللجنة من يع ا  منت بين  ميما

الدولي النساني  يقر المجلس الحاكم في االتحاد هذه التومية وانت ب لجنة  امة بتعزيز القانون 
السياسية الست.  –الدولي النساني من ممثلين يمال  واحتيا يين يمثلون المجموعات الجغرافية 

 وقد تمثلت المجموعة العربية بكا من:
 

-  ً  يميالً. السيد همام باقر حمودي )من العراق( مندوبا
 السيدة مروة عثمان )من السودان( مندوباً احتيا ياً. -

 
 اللجنة الخاصة بالشرق األوسط

 
وافق المجلس على انت اب ممثلي كا من: تايالند  والبرتغاا  وتركيا  وفرنسا ليكونوا يع ا  

 –انيا بري  –نيوزيالنده  –احتيا يين في اللجنة ال امة بالشرق ااوس  بدالً من ممثلي: مالي 
 بولونيا الذين انتالت مدة ع ويتالم في اللجنة.

 
 118خرى في إطار أعمال الجمعية أأنشطة  .6
 

بالتعاون بين منظمة اليونيسيف و االتحاد البرلماني الدولي نظمت في كيب تاون  -
وصحة  ،" األمومة، الولدات الحديثةندوة حوا:  118في إ ار يعماا الجمعية 

 الطفل "
 

برلمانيين على و ع نظام محي متقدم يالدف إلى العناية باامالات وذل  بالدف حث ال
 واا فاا حديثي الوالدة والتقليا من الوفيات بينالم.

 
 "بناء السالم باتجاه المصالحة "ندوة حوا  -
ناقشت الدور الذي لعبته البرلمانات في هذا المجاا. والالدف هو تحديد المدم الذي  -

لسالم والمبادرات الموجالة نحو الممالحة بين بلغته مبادرات العما على بنا  ا
 اا راف المتنازعة من م تلف بقاع العالم.

 
 

ا   الجتماع التنسيقي للوفود العربية –ثامنا

 
عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات كيب تاون لالتحاد البرلماني الدولي 

ً للتشاور حوا الق ايا التي  ً تنسيقيا . وقد ناقش االجتماع جدوا 118ستناقشالا الجمعية اجتماعا
 يعماا ت من البنود اآلتية:

 
 البند االستعجالي في جدوا يعماا الجمعية. .1

 مرشحات المجموعة العربية إلى لجنة تنسيق النسا  البرلمانيات. .2
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 مرشحو المجموعة العربية إلى اللجنة ال امة بتعزيز واحترام القانون الدولي النساني. .3
 المجلس الو ني الفلس يني الحموا على الع وية الكاملة في االتحاد. لب  .4

 ما يستجد من يعماا. .5
 
 

شاركت في االجتماع التنسيقي وفود تمثا البرلمانات ومجالس الشورم العربية ااع ا  في 
االتحاد البرلماني الدولي. وتريس االجتماع السيد الدكتور محمود المشالداني  رئيس مجلس النواب 

عراقي  رئيس االتحاد البرلماني العربي  الذي استالا االجتماع بتحية المشاركين والترحيب بالم  ال
والعراب عن ااما في نجاح يعماا االجتماع بالتوما إلى مواقف موحدة حوا جميع الق ايا 

 الم روحة.
 

سؤولية بعد إقرار جدوا ااعماا ناقش المشاركون جميع البنود المدرجة بروح عالية من الم
 وتوملوا إلى القرارات التالية:

 
 حول البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية (1

 
التوجه ااساسي لدمج ال لب الممري مع ال لب اليراني والعما على سحب  -

  لب جنوب إفريقيا يو تعديله.
تكليف الدكتور يحمد فتحي سرور  رئيس مجلس الشعب الممري  االتماا  -

لسحب  لبالا يو التفاهم على ميغة موحدة. ) وقد نجح  برئيس وفد جنوب إفريقيا
الدكتور سرور بالتفاهم مع جنوب إفريقيا وتم التوما إلى دمج  لبات ممر 
وإيران وجنوب إفريقيا تحت عنوان وحد ر ي به الجميع ووافقت عليه الجمعية 

 بأكثرية كبيرة ويمبح هو البند ال ارئ(.

 
شاغرة في لجنة التنسيق لجتماع النساء حول الترشيحات العربية للمناصب ال (2

 البرلمانيات، ولجنة تعزيز القانون الدولي اإلنساني.
 

كانت الشعب العربية في كا من المارات  البحرين  تونس  السودان  العراق وممر قد 
تقدمت بترشيحات لما  المناسب الشاغرة في اللجنتين المذكورتين. وبعد التداوا في المو وع تم 

فاق على عقد اجتماع  اص ي م رئيس االتحاد واامين العام والمرشحات والمرشحين لالتفاق االت
) وتضمن التقرير أسماء على توزيع المنامب بينالم. وقد عقد االجتماع وتم االتفاق على التوزيع . 

 المرشحات والمرشحين الممثلين للمجموعة العربية في فقرة سابقة (.

 
 طني الفلسطيني العضوية الكاملة في التحادحول طلب المجلس الو (3

 
ً لت ورات ال لب  قدم السيد تيسير قبعة  نائب رئيس المجلس الو ني الفلس يني عر ا
الفلس يني حوا الع وية الكاملة. و الب بمساندة هذا ال لب إذا عرض على التمويت والعما مع 

ة لالتحاد كانوا مساندين لل لب. وات ذ الوفود المديقة   امة وين يغلبية يع ا  اللجنة التنفيذي
قرار في االجتماع بالموافقة على مساندة ال لب الفلس يني والقيام بحملة اتماالت مع الوفود لالذا 
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الغرض وقد وافق المجلس الحاكم على إجرا  تعديا في النظام ااساسي لالتحاد يسمح بقبوا 
 المجلس الو ني الفلس يني في دورة جنيف.

 
الجتماع إصدار بيان باسم الوفود المشاركة حول الوضع العربي الراهن .)البيان أقر  (4

 (.ملحق بهذا التقرير
 

ا   نشاط ممثلي التحاد البرلماني العربي –تاسعا

 
 نشاط معالي رئيس التحاد: (1
 

شار  معالي السيد محمود المشالداني  رئيس مجلس النواب العراقي  رئيس االتحاد 
لالتحاد البرلماني العربي. وقام معاليه بجملة من  118ربي  في يعماا الجمعية الـالبرلماني الع

 اانش ة التي يسالمت في تعزيز مواقف الوفود البرلمانية العربية وتوحيد مواقفالا:
 

 تريس السيد المشالداني االجتماع التنسيقي للوفود العربية.  -
 شار  في اجتماع ممثلي البرلمانات السالمية.  -

م لقا ات عديدة مع عدد من رؤسا  المجموعات الجغرافية السياسية  وعدد يجر -
 من رؤسا  الوفود.

يلقى معالي الرئيس المشالداني كلمة هامة في المناقشة العامة يو ح فيالا حقائق  -
ااو اع في المن قة  ال سيما في فلس ين والعراق ولبنان وموقف البرلمانيين 

 العرب من هذه ااو اع.

 
 ط وفد األمانة العامة لالتحادنشا (2
 

شاركت اامانة العامة لالتحاد البرلماني العربي في اجتماعات كيب تاون  بوفد تأسه الســيد 
 نور الدين بوشكوج  اامين العام لالتحاد  وع وية مدير العالقات البرلمانية.

 
لعامة واجتماعات وقد يسالم الوفد بنشا  ملحوظ في جميع يعماا الجمعية ومتابعة الجلسات ا

 اللجان  وفي جميع اانش ة التي قامت بالا الوفود البرلمانية  الا الجمعية:
 

ً شامالً لم تلف  - فقد وزع الوفد على جميع الوفود العربية مذكرة ت منت عر ا
  جدوا يعماا جدوا يعماا الجمعيةان الدائمة )ينش ة الجمعية والمجلس الحاكم واللج

 ات اللجان(المجلس الحاكم  اجتماع
وقام الوفد بالتح ير لالجتماع التشاوري الذي عقدته الوفود العربية لتنسيق مواقفالا  -

 حوا م تلف الق ايا التي ستعالجالا الجمعية. 

 
التقى اامين العام مع ممثلي عدد من المنظمات البرلمانية القليمية: االتحاد البرلماني 

في منظمة المؤتمر السالمي. كما التقى يكثر من مرة مع الفريقي  اتحاد برلمانات الدوا ااع ا  
 اامين العام لالتحاد البرلماني الدولي ومع عدد من رؤسا  الوفود ويع ائالا.
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 صادر عن البرلمانيين العرببيان 
 118المشاركين في أعمال الجمعية 
 لالتحاد البرلماني الدولي

 2008/ابريل/18-13جنوب إفريقيا  –كابتاون 
 
 

لالتحااد البرلمااني  118عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات الجمعية 
ا  جنوب إفريقيا –ون االدولي المنعقدة في كابت ا للتداول في القضايا المطروحاة أماام  اجتماعا تنسيقيا

وضاع أجارت الوفاود تباادل ءراء حاول القاد الجمعية وتوحياد مواقاف البرلماانيين العارب إزاءهاا. و
 العربي الراهن واتفقت على إصدار البيان التالي: 

 
 البرلمانيون العرب المجتمعون في كابتاون : 

 
( يؤكدون إيمانهم العميق والراسخ بوحدة الهدف والمصاير والمصاالح المشاتركة لشاعوب األماة 1

س العربيااة وبلاادانها، ويشااددون علااى ضاارورة العماال الجاااد لتنقيااة األجااواء العربيااة علااى أسااا
 ل والتعاون والدفاع عن وجود األمة العربية ومقدساتها وقضاياها القومية المشتركة. فالتكا
 
( يجددون تأكيد تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله في سبيل إقاماة دولتاه المساتقلة 2

وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين إلى ديارهم، ويادينون بقاوة حصاار إسارائيل لقطااع غازة 
عقوبااات الجماعيااة المفروضااة علااى الشااعب الفلسااطيني فااي جميااع األراضااي الفلسااطينية وال

المحتلة، كما يدينون عملية بنااء المساتوطنات وأعماال القتال وتادمير البياوت والعتقاال التاي 
تمارسها سلطات الحتالل اإلسرائيلية. ويدعون الحكومات العربية والمجتمع الدولي، ل سايما 

جنة الرباعية وجميع المنظمات اإلقليمية والدولية. إلى الضغط على إسرائيل مجلس األمن والل
إلرغامهااا علااى تطبيااق قاارارات الشاارعية الدوليااة الخاصااة باألراضااي الفلسااطينية والعربيااة 
المحتلة وفك الحصار المفارو  علاى غازة، وإطاالق ساراح جمياع المعتقلاين الفلساطينية فاي 

 يس وأعضاء المجلس التشريعية الفلسطيني. السجون اإلسرائيلية، بمن فيهم رئ
ويطاالبون جميااع الفصااائل الفلساطينية السااتجابة للمساااعي العربيااة الحميادة التااي تبااذل لاارأب 

ا مبادرة السيد رئيس الجمهورية اليمنية.   الصدع فيما بينها وخصوصا
 
تاادخالت ( يؤكاادون الحاارص علااى وحاادة العااراق واحتاارام خيااارات شااعبه ويعلنااون رفضااهم أليااة 3

خارجيااة ضااارة باسااتقرار العااراق وساايادته، وياادعون إلااى دعاام العااراق فااي جهااوده الحثيثااة 
الرامياااة إلاااى تحقياااق المصاااالحة الوطنياااة والقضااااء علاااى اإلرهااااب واساااتعادة كامااال سااايادته 
واسااتكمال بناااء القااوات العراقيااة ، كمااا يحثااون الاادول العربيااة علااى اإلسااراع بإعااادة تمثيلهااا 

 . اإلعمار العراق ومساعدته في إعادةالدبلوماسي في 
 
( يعرباون عان قنااعتهم بحاق لبناان الثابات فاي بساط سالطته علاى كامال تراباه الاوطني وضامان 4

ساايادته وتحرياار مااا تبقااى ماان أرضااه ماان الحااتالل اإلساارائيلي وتحرياار أسااراه ماان السااجون 
 اإلسرائيلية.
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نان الداخلية، فاإنهم يطاالبون جمياع وإذ يعلنون شجبهم لجميع التدخالت األجنبية في شؤون لب
األطراف اللبنانية بمتابعة الحوار الجااد إليجااد حال تاوافقي لألزماة التاي تعصاف بلبناان وذلاك 

 بتنفيذ مبادرة جامعة الدول العربية. 
 
( يجددون تأكيد مساندتهم لسورية ودعمهم لحقها في استرجاع كامل الجاولن الساوري المحتال 5

ويؤكادون رفضاهم القااطع لجمياع التهديادات والضاغوط ،  1967يونياه  حتى حدود الرابع مان
للقاانون  خصاار التي تستهدف عزل سورية، ويرفضون العقوبات التي فرضت عليها فاي تحاد  

 الدولي والشرعية الدولية.
 
جاع مدينتي سبتة ومليلية . يجددون مساندتهم التامة لجهود المملكة المغربية في سبيل استر6

المحتلتين والجزر الجعفرية ويدعون مملكة إسبانيا إلى التعاون مع المملكة  نالمغربيتي
المغربية إليجاد حل عادل وسلمي يعيد الحقوق الشرعية التاريخية الثابتة للمغرب على هاتين 

 المدينتين المحتلتين.
 
ى، طنب ون حق دولة اإلمارات العربية المتحدة الكامل على جزرها الثالث: طنب الكبرم. يدع7

الصغرى وأبو موسى ، ويؤيدون جميع اإلجراءات التي تتخذها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، ويدينون قيام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت سكنية 

عسكرية لتوطين اإليرانيين في الجزر بهدف تغيير تركيبتها السكانية، كما يدينون المناورات ال
اإليرانية التي تشمل الجزر الثالث والمياه اإلقليمية والجرف القاري والمنطقة القتصادية، 
األمر الذي يهدد األمن والستقرار في المنطقة، ويطالبون إيران بالستجابة إلى حل النزاع 

 حول الجزر اإلماراتية بالطرق السلمية.
 
لموس في األوضاع األمنية واإلنسانية في دارفور . يعربون عن استبشارهم خيراا بالتحسن الم8

بالسودان، ويثمنون الجهد المبذول من قبل حكومة السودان في هذا الصدد كما يعلنون عن 
مساندتهم لكل المبادرات التي تقوم بها الحكومة السودانية في سبيل الدفاع عن وحدة وأمن 

 وسيادة السودان.
 
ارات الصادرة عن المؤتمر الثالث عشر لالتحاد البرلماني . يجددون التأكيد على جميع القر9

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

 16/4/2008كابتاون في 
 البرلمانيون العرب المشاركون

 لالتحاد البرلماني الدولي 118في أعمال الجمعية 


	غلاف 118
	المؤتمر 118

