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 برلماني العربياألمانة العامة لالتحاد ال تقرير
 للمجلس الحاكم  181 ةوالدور 117اجتماعات الجمعية  نتائج حول

 لالتحاد البرلماني الدولي
 (10/10/2007- 8،)جنيف

 
 مقدمة : -أوالً 

  
في جنيف اجتماعات الجمعية  انعقدت 10/10/2007- 8،في الفترة من

واجتماعات ( لالتحاد البرلماني الدولي Assemblyة عشرة بعد المائة)السابع
( في Governing Councilين بعد المائة للمجلس الحاكم )لثمانة واحاديالدورة ال
في هذه االجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات  وقد شاركتاالتحاد. 

األعضاء في االتحاد. وحضر االجتماعات بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو 
ت الدولية األخرى المختصة العديد من منظمات األمم المتحدة، والمنظما

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

البرلماني اإلفريقي، واتحاد برلمانات أمريكيا الالتينية، والبرلمان األوروبي، 
 وغيرها. …

 
فيما يلي تقريراً عن أعمال كل من  ويسر األمانة العامة لالتحاد أن تقدم

الجمعية ودورة المجلس الحاكم وأعمال اللجان الدائمة وأبرز النتائج التي 
 ضت عنها.ختم

 

 
*        *       * 
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 ة عشرة بعد المائةسابعجدول أعمال الجمعية ال -ثانياً 
 

 
 الجمعية. انتخاب رئيس ونواب رئيس -1
 البند الطارئ. -2
في  118مناقشات تشاورية حول المواضيع التي تم اختيارها كبنود للنقاش خالل الجمعية  -3

 في جنوب إفريقيا: 2008نيسان ) أبريل ( 
دور البرلمانات في إقامة التوازن بين األمن الوطني واألمن اإلنساني والحريات  –أ 

 الفردية ، وتفادي تهديد الديمقراطية .
 لجنة السلم واألمن الدولييـن (. –) اللجنة األولى  

 المراقبة البرلمانية لسياسات الدولة في المساعدة الخارجية. -ب
 لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة (. –) اللجنة الثانية  

 العمال المهاجرون ، وتهريب األشخاص ، وكره األجانب ، وحقوق اإلنســـان.    -ج
 لجنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان (. –نة الثالثة ) اللج 

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

 الحاجة الماسة إلى الوقف الفوري النتهاكات حقوق اإلنسان المنتشرة على نطاق واسع في -6
 .1اميانمار واستعادة الحقوق الديمقراطية لشعبه

 
 

 

 الطلبات الخاصة بإدراج بند استعجالي في جدول أعمال الجمعية -ثالثاً 

 
 

ها، وذلك على في جدول أعمالأربعة طلبات تتعلق بإدراج بند طارئ  117كان أمام الجمعية 
 النحو التالي:

 
 الطلب البريطاني:  .1

ث والدعم البرلماني لتحسين العمل والتكيف ضد الخطر "التقليل من أخطار الكوار
 .المناخي"
 

 الطلب اإليراني: .2

 دعم استقالل العراق وسيادته ووحدة أراضيه.
 
 

 الطلب اإلندونيسي: .3

الحاجة الماسة بالنسبة ألعضاء االتحاد البرلماني الدولي لممارسة جهود مكثفة للتوصل إلى 
 قوق اإلنسان المنتشرة على نطاق واسع في ميانمار.إشاعة الديمقراطية وإنهاء انتهاكات ح

                                                 
 في جدول أعمالها.كان هذا عنوان البند الطارئ الذي قدمته إندونيسيا وأقرت الجمعية إدراجه  1
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 الطلب البحريني : )باسم وفود المجموعة العربية( .4

 دعم استقالل العراق ووحدة أراضيه، ورفض أية محاولة لتقسيم أراضيه".
 

السياسية  –ومن خالل المشاورات التي جرت بين مختلف الوفود والمجموعات الجغرافية 
ب واحد مع تعديل الجمعية تم دمج الطلبين البحريني واإليراني في طل قبل عرض الطلبات على

 . وسحبت بريطانيا طلبها لصالح الطلب اإلندونيسي بعد اختصار صياغته.بسيط في الصياغة
 

اإليراني حول دعم استقالل  –وهكذا أصبح أمام الجمعية طلبان فقط هما : الطلب العربي 
+ حول 12لطلب اإلندونيسي المعدل من قبل مجموعة العراق وسيادته ووحدة أراضيه، وا
 انتهاكات حقوق اإلنسان في ميانمار.

 
وبعد عرض الطلبين على الجمعية واالستماع إلى المؤيدين والمعارضين لكال الطلبين 

 أجريت عملية التصويت الختيار أحد الطلبين. وجاءت النتيجة كما يأتي:
 

أصوات   الطلب 
 مؤيدة

 أكثرية الثلثين المجموع متناعا أصوات معارضة

 743 1265 106 367 889 اإلندونيسي
 –العربي 
 اإليراني

672 574 117 1246 824 

 
وبذلك فاز الطلب اإلندونيسي وأصبح هو البند اإلضافي الطارئ في جدول أعمال 

 الجمعية وأحيل إلى اللجنة السياسية لمناقشته وإعداد مشروع قرار حوله.
 

 

 ومواضيع المناقشة 117الجمعية ماعات اجت -رابعاً 
 

 
تميز اجتماع جنيف هذا العام بعدم عقد اجتماعات خاصة للجان الدائمة، التي استعيض عنها 

فيها مناقشات تشاورية حول الموضوعات التي تم اختيارها للمناقشة  تجر 117باجتماعات للجمعية 
. 2008ي جنوب إفريقيا في ربيع عام نعقد فالتي ست 118في اللجان الدائمة الثالث خالل الجمعية 

( لمناقشة هذه المواضيع في ثالثة اجتماعات 9/10/2007يوم الثالثاء ) 117خصصت الجمعية وقد 

 ، وذلك على النحو التالي:
 

 
   –االجتماع األول 

  
في  لجنة السلم واألمن الدوليين( –الموضوع الذي ستدرسه )اللجنة الدائمة األولى  الذي ناقش

 ( وعنوان الموضوع:2008 -أبريل  –)نيسان  118الجمعية 
"دور البرلمانات في إقامة التوازن بين األمن الوطني واألمن اإلنساني والحريات الفردية 

 وتفادي تهديد الديمقراطية".
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  –االجتماع الثاني 
 

مة والتمويل وناقش الموضوع الذي ستدرسه اللجنة الدائمة الثانية )لجنة التنمية المستدا
 ( ، وعنوان الموضوع:2008 -أبريل  –)نيسان  118والتجارة( في الجمعية 

 
 "المراقبة البرلمانية لسياسات الدولة في المساعدة الخارجية".

 
  –االجتماع الثالث 

 
ناقش الموضوع الذي ستدرسه اللجنة الدائمة الثالثة )لجنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان( الذي 
 ، وعنوان الموضوع: (2008 -أبريل  –)نيسان  118في الجمعية 

 
 "العمال المهاجرون ، وتهريب األشخاص وكره األجانب ، وحقوق اإلنسان"

 
وقد تناول أعضاء الجمعية بالنقاش أيضاً تقارير المقررين ومشاريع القرارات التي أعدوها حول 

تماع ذه االقتراحات المعدلة إلى اجالبنود الثالثة، واقترحوا إجراء تعديالت عليها. وسوف ترفع ه
 (.2008بريل/ا-الجمعية في كيب تاون )نيسان

 

 

 لجنة متابعة العالقة بين االتحاد واألمم المتحدةاجتماع  -اً خامس
 

 
كذلك تميز اجتماع جنيف بتخصيص عدة اجتماعات للجنة متابعة العالقة بين االتحاد واألمم 

ه اجتماعات اللجنة ال بد من عرض موجز لتشكيل اللجنة وقبل التطرق لما أسفرت عن .المتحدة
 ومهماتها. 

 
 خلفية تشكيل اللجنة: -1

حول التعاون بين  61/6في تشرين األول )اكتوبر( اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 
برلماني األمم المتحدة واالتحاد البرلماني الدولي . ونوه القرار بضرورة تعزيز مساهمة االتحاد ال

تي الدولي في عمل األمم المتحدة ، السيما لجهة إقامة عالقات بين االتحاد والهيئات الجديدة ال
: مجلس حقوق اإلنسان، لجنة بناء السالم،.. وغيرهما، وضمان استحدثت في األمم المتحدة مثل

جتماعي لألمم "المجلس االقتصادي واالانخراط االتحاد في تنفيذ الوظائف الجديدة التي أنيطت بـ
وخصوصاً بإيجاد بعد برلماني في عمليات التحضير لالستراتيجيات العريضة  ("ECOSOCالمتحدة )

التي سيناقشها نظام األمم المتحدة وأجهزته الرئيسية والتوصل إلى صيغة مناسبة للتنسيق بين 
 المنظمتين.

 
تحدة في حفل افتتاح الجمعية وقد أكدت رسالة التحية التي ألقيت باسم األمين العام لألمم الم

في نوسادوا )إندونيسيا( في أواخر نيسان /أبريل/ من هذا العام، ضرورة تعزيز التعاون بين  116
المنظمتين. وناقش المجلس الحاكم لالتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه بنوسادوا هذا الموضوع في 

شكيل لجنة في االتحاد سميت لجنة متابعة إطار مناقشاته حول عملية إصالح االتحاد، ووافق على ت
 العالقة بين االتحاد واألمم المتحدة.
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وسوف تكون المهمة األساسية لهذه اللجنة مراقبة تنفيذ توصيات مؤتمرات رؤساء البرلمانات 
التي تعقد بالتعاون مع األمم المتحدة وفي رحابها، وتقديم االقتراحات الخاصة بكيفية تنفيذ التوصيات 

اح. وبهذه الطريقة يمكن للجنة أن تقدم توصيات إلى األمم المتحدة وتبقي على صلة حية بين بنج
االتحاد واألمم المتحدة. كما سيكون من مهام اللجنة تقديم اقتراحات حول إقامة تعاون مؤسسي بين 

ً من األمم المتحدة والمنظمات البرلمانية اإلقليمية. وعلى نفس الدرجة من األهمية سيكون مطل وبا
اللجنة التدقيق في مجمل نظام األمم المتحدة واختبار أدائه من وجهة النظر البرلمانية، بما في ذلك 
 القضايا المالية في عمل نظام األمم المتحدة. ومن الناحية التنظيمية اقترحت اللجنة التنفيذية لالتحاد: 

 
  .تشكيل اللجنة بقرار من المجلس الحاكم 
 ا الداخلية على غرار األجهزة و اللجان األخرى لالتحاد. تضع اللجنة الئحته 
  .تجتمع اللجنة مؤقتاً مرة كل عام في جلسة عامة 
  ومن أجل إيجاد مصدر أساسي لتزويد اللجنة بالمعلومات تقترح اللجنة التنفيذية

تشكيل لجنة مساعدة أو مجموعة عمل أساسية تقدم التقارير إلى اللجنة، وتتكون من 
ن مشهود لهم بالخبرة من خالل عملهم في لجان العالقات الخارجية أو برلمانيي

غيرها من اللجان التي لها عالقة باألمم المتحدة. ويمكن للجنة أن تشكل العدد الذي 
تحتاجه من مجموعات العمل األساسية التي يقوم أعضاؤها بجمع المعلومات من 

تابعة العمليات التي تقوم بها خالل اجتماعات يحضرونها في نيويورك أو غيرها، وم
األمم المتحدة في مواقع أخرى. وتقوم سكرتارية االتحاد بدعم عمل هذه 

 المجموعات. 

 
السياسية الست  -تكلف اللجنة التنفيذية رئيس االتحاد بمهمة التشاور مع المجموعات الجغرافية

مجلس الحاكم تم االتصال مع تسمية ممثليها في اللجنة االستشارية. وتنفيذاً لتوصيات المن أجل 
السياسية لتسمية ممثليها في اللجنة االستشارية للجنة االتحاد الخاصة  –المجموعات الجغرافية 

 2لمتابعة شؤون األمم المتحدة. 
 

وناقشت  2007 –يوليو  –وعقدت هذه اللجنة االستشارية اجتماعاً في جنيف خالل شهر تموز 
اللجنة البرلمانية السيما ما يتعلق بتحديد األهداف التي ستعمل  عدداً من القضايا المرتبطة بعمل

اللجنة البرلمانية على تحقيقها، واقتراح جدول أعمال اجتماع اللجنة البرلمانية األول في جنيف في 
. وسوف تقدم اللجنة االستشارية تقريرها أمام اجتماع اللجنة البرلمانية في 117إطار الجمعية 

 جنيف. 
 

 ال اللجنة البرلمانية الدولية:جدول أعم
 

اقترحت اللجنة االستشارية في اجتماعها المشار إليه أعاله أن يتضمن جدول أعمال اللجنة 
 البرلمانية الدولية البنود اآلتية:

 
 انتخاب رئيس اللجنة. .1

 األمم المتحدة وعالم البرلمانات. .2

 البرلمانات واألهداف التنموية لأللفية. .3

 على التغير المناخي.الحملة البرلمانية  .4

                                                 
تمثلت المجموعة العربية في اللجنة االستشارية بكل من : السيدة رشيدة بن مسعود )عضو مجلس النواب المغربي( والسيد الدكتور  2

مصطفى الفقي )عضو مجلس الشعب المصري( اللذين تمت تسميتهما بقرار معالي رئيس االتحاد البرلماني العربي بعد المشاورات التي 
 ها.أجرا
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 .UNCTAD "مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية" الثاني عشرأضواء على " .5

 لجنة االتحاد البرلماني الدولي حول قضايا األمم المتحدة. .6
 

اللجنة جميع هذه الموضوعات في عدة اجتماعات وخلصت إلى تقرير قدمته في  توقد ناقش
 . وفيما يلي نص هذا التقرير: باإلجماعلموافقة عليه الجلسة الختامية للجمعية وتمت ا

 

 تقرير لجنة االتحاد البرلماني الدولي لشؤون األمم المتحدة
 

إن لجنة شؤؤون األمؤم المتحؤدة عبؤرت عؤن غبطتهؤا الكبيؤرة بإنشؤائها وأشؤارت إلؤى ضؤرورة  .1
 تحديد مهماتها وقواعدها اإلجرائية.

 

التؤؤي قؤؤدمها السؤؤيد ج.فيرسؤؤنيك حؤؤول طبيعؤؤة  اتوثيقؤؤة التوجهؤؤل عؤؤن دعمهؤؤا ت اللجنؤؤةعبؤؤر .2
العالقات بين األمم المتحدة والعالم البرلماني واقترحت أن يتم تبنيهؤا كوثيقؤة رسؤمية لالتحؤاد 

 البرلماني الدولي.
 

خاللهؤا موظفؤو األمؤم المتحؤدة أعلنت اللجنة عن موافقتها على تنظيم اجتماعات سؤنوية يقؤوم  .3
منظمة األمم المتحدة، األمر الذي سيتيح لها  لبرامج  لمختلفةالمستوى بتقديم المالمح ا رفيعو

 تحديد المجاالت التي يمكن تمحور أعمالها حولها.
 

نظؤام األمؤم المتحؤدة، فؤي إطؤار العمليؤة الواسؤع لتؤرابط الستهتم اللجنة، بشكل خاص، بمسألة  .4
إلؤى جعؤل  صدار توصيات تهؤدفإلوسوف توجه نتائج ذلك الجارية إلصالح األمم المتحدة. 

 المنظمة العالمية أكثر تأثيراً وفاعلية.

 

ستحرص اللجنة على عؤدم الحلؤول محؤل لجؤان االتحؤاد البرلمؤاني الؤدولي الدائمؤة مؤن خؤالل  .5
دراستها لقضايا متعلقة بموضوعاتها أو تدخل في صميم اختصاصها. بل إنها ستقوم بدراسة 

 ين من المجاالت الكبيرة نذكر منها:كيفية قيام األمم المتحدة بتنظيم أعمالها في عدد مع

 
  تمويل التنمية، السيما في إطار المنتدى الجديد للمجلس االقتصادي واالجتماعي مؤن

 أجل التعاون في مجال التنمية؛

 حقوق اإلنسان وسير عمل المجلس الجديد لحقوق اإلنسان؛ 

 ة علؤى مصادر تمويل األمم المتحدة واستخدام المخؤزون بهؤدف تعزيؤز عمؤل المراقبؤ
 المدى الطويل؛

 قضية المساواة بين الجنسؤين، بعؤين االعتبؤار،  تنظيم عمليات تعزيز للسالم، مع أخذ
وقضؤؤايا المصؤؤالحة والتعدديؤؤة والتنميؤؤة المتضؤؤمنة والؤؤدور األساسؤؤي الؤؤذي تقؤؤوم بؤؤه 

 .راسخة ديمقراطيةإقامة البرلمانات في 

 
البرلمؤاني الؤدولي والتؤي يشؤارك  أشارت اللجنة إلى أهميؤة االجتماعؤات التخصصؤية لالتحؤاد .6

 إلى النقاشات. الذين بوسعهم تقديم إسهامات بناءةفيها خبراء اللجان البرلمانية المعنية 
 

ازدواجية في المبادرات البرلمانية المتنوعة المتعلقؤة بالمؤسسؤات  توجدفي كثير من األحيان  .7
التحاد البرلماني الؤدولي أن يلؤزم فعدا عن دراسته للقضايا ذات البعد العالمي، على االدولية. 

األمم المتحدة، وعليه أن يكون على رأس  ةعضويحتى توازي  عضويتهنفسه برفع مستوى 
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المبؤؤادرات الهادفؤؤة إلؤؤى تعزيؤؤز التؤؤرابط بؤؤين المؤسسؤؤات البرلمانيؤؤة اإلقليميؤؤة وغيرهؤؤا، وأن 
 بشكل أفضل. يستخدم الكفاءات المتوفرة داخل البرلمانات الوطنية،

 

اللجنة أن تلزم نفسها، بقدر ما تستطيع، حتى تشارك البرلمانات الوطنية المهتمة بشؤكل على  .8
 فاعل في المبادرات المتمحورة حول بلد ما.

 

تسؤؤتمر اللجنؤؤة بدراسؤؤة تقؤؤارير مجموعتهؤؤا االستشؤؤارية، التؤؤي تجتمؤؤع بؤؤين الؤؤدورات لضؤؤمان  .9
بزيؤارات ميدانيؤة فؤي إطؤار استمرارية أعمالها. وقد يطلب من المجموعؤة االستشؤارية القيؤام 

 إعداد تقاريرها. ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع البرلمانات الوطنية المعنية ومع األمم المتحدة.
 

وفؤؤؤي هؤؤؤذا المجؤؤؤال، أعلنؤؤؤت اللجنؤؤؤة أن إمكانياتهؤؤؤا الماليؤؤؤة المتعلقؤؤؤة باالجتماعؤؤؤات وزيؤؤؤارات  .10
زانيؤؤة االتحؤؤاد المجموعؤؤة االستشؤؤارية يجؤؤب أن تكؤؤون محؤؤددة بشؤؤكل واضؤؤح ضؤؤمن برنؤؤامج مي

 البرلماني الدولي.
 

على اللجنة أن تلزم نفسها بمتابعة احترام كافة االلتزامؤات الدوليؤة الكبؤرى. يجؤب أن تعطؤى  .11
اللجنة عن سعادتها بالعرض  ت(. وقد عبرOMDاألولوية إلى أهداف األلفية من أجل التنمية )

ن يؤتم تقؤديم مثؤل هؤذه العؤروض أهداف األلفية من أجؤل التنميؤة واقترحؤت أ المتعلق بمدى تقدم
ثة في كل دورة سنوية، مع إظهار المبادرات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز أهداف األلفيؤة المحد  

 من أجل التنمية، بشكل خاص.
 

إشراك برلمؤانيين، بشؤكل منؤتظم، فؤي الوفؤود الوطنيؤة  يؤخذ بعين االعتبارتوصي اللجنة أن  .12
الدولية وتقديم لعمليات المفاوضات  في المراحل المبكرةن لدى األمم المتحدة، وجعلهم يشاركو

 قبل المؤتمرات الدولية الكبرى.تقارير شاملة لهم 

 

على اللجنة أن تقوم بدراسة حول الطريقة التي ينظم فيها كل برلمان طريقة تفاعله مع األمم  .13
الدوليؤة، وأن  اتلتزامؤاال ذيعمل مع الحكومة لتنفيؤكيف المتحدة والمؤسسات الدولية األخرى و

تضع تصوراً حول الطريقة التي يجب إتباعها إلدخؤال القضؤايا ذات البعؤد العؤالمي فؤي إعمؤال 
 البرلمانات الوطنية.

 

 

 التعديالت على النظام األساسي والالئحة الداخلية لالتحاد –سادساً 

  
 التعديالت التي أدخلت على النظام األساسي:  -1
 

  -7المادة 
 

 لمانات األعضاء في االتحاد البرلماني الدولي: تضاف في نهاية المادة العبارات التالية:واجبات البر
 

" ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على جميع رؤساء الوفود إلى جمعيات االتحاد تقديم 
تقرير إلى برلماناتهم الوطنية مع نسخة إلى األمين العام لالتحاد خالل ستة أسابيع بعد 

 اختتام الجمعية".
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  19/1المادة 
 

  إضافة الكلمات التالية إلى الجملة الثانية لتصبح كما يلي:
 

" رئيس االتحاد البرلماني الدولي هو المسؤول السياسي للمنظمة ويكون، بحكم 
 ، رئيساً للمجلس الحاكم." همنصب

 
 : 5حمل الرقم ت 19ة فقرة جديدة إلى آخر المادة إضاف

 
مجموعة من ستة نواب  النظاميةبين الدورات لرئيس في عمله ما يساعد ا -5"

السياسية، ويعينون من بين أعضاء  –لرئيس يمثلون كل المجموعات الجغرافية ل
 .اللجنة التنفيذية لمدة عام واحد قابلة للتجديد"

 

 التعديالت على الالئحة الداخلية:  -2
 

الواردة في السطر  (تقرير)  reportبعد كلمة  (أو تقارير)  or reportsإضافة كلمتي   -13المادة 
 .نيالثا

 " بالكلمات التالية:  بعد أسبوع واحد على األكثر قبل افتتاح الجمعيةاستبدال الكلمات "  1-/17المادة 
 " بعد خمسة عشر يوماً على األكثر قبل افتتاح الجمعية."

 
 

 التعديالت 
 

  18المادة 
 

 إلى المادة :  1/18إضافة الفقرة التالية 
 

، يمكن للجنة النظر في إدخال تعديل جديد إذا كان يجسد تطوراً في ظروف استثنائية" 
 هاماً برز خالل مناقشة اللجنة ويتمتع بإجماع واسع من قبل أعضاء اللجنة. جديداً 

 
 الئحة الجمعية 

 
 /11المادة 

 
 إضافة عبارات إلى النص القديم ليصبح على النحو التالي:  -أ  

أن  ويجببند إضافي على جدول أعمال الجمعية. إدراج وطنية أن تطلب  " يجوز ألي شعبة
ً بمذكرة تفسيرية مختصرة ومشروع قرار  يحددان بوضوح هدف يكون هذا الطلب مصحوبا

 الموضوع المغطى بالطلب.  
 تحتها خط هي العبارات المضافة ( ي) العبارات الت

 
 إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة:  -ب

لجمع بين اقتراحاتهم لعرض اقتراح ايجوز لمقدمي طلبين أو أكثر إلدراج بند إضافي  الفقرة ج(
 إلى نفس الموضوع.  بالصلة واحد، شريطة أن يكون االقتراحان األصليان يمتان
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فض من قبل الجمعية أن يدرج في الفقرة د( ال يمكن لالقتراح الذي سحبه مقدمه أو الذي ر  
ح في الطلب وبند الطارئ، ما لم تتم اإلشارة إليه بوضمشروع القرار المقدم حول ال

 وفي عنوان الموضوع الذي وافقت عليه الجمعية. 
 

 

 للمجلس الحاكم 181ات الدورة الـ اجتماع –اً بعسا
 

 
 جدول األعمال: (أ

 
 جدول أعمال يتضمن البنود اآلتية: 181ناقش المجلس الحاكم في دورته الـ 

 
 إقرار جدول األعمال .1

 
 للمجلس الحاكم 180قة على محاضر الدورة المواف .2

 
 في االتحاد لعضويةقضايا متعلقة با .3

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

 
 تقرير الرئيس .4

 للمجلس الحاكم  180أ( حول أنشطته منذ الدورة 
 ب( حول أنشطة اللجنة التنفيذية 

 
 للمجلس الحاكم 180العام حول أنشطة االتحاد منذ الدورة  التقرير السنوي لألمين .5

 
 الوضع المالي لالتحاد  .6

 
 2008لعام  االتحاد ميزانيةومشروع برنامج   .7

 
 التعاون مع منظمة األمم المتحدة  .8

 
 تعزيز إصالح االتحاد البرلماني الدولي. .9
 
اد البرلماني تقارير حول المؤتمرات التي عقدت مؤخراً واالجتماعات التخصصية لالتح .10

 الدولي 
 

 :أنشطة األجهزة العامة واللجان المتخصصة .11
 لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين .أ
 لجنة تنسيق اجتماع النساء البرلمانيات .ب
 مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء .ج

 لجنة القضايا المتعلقة بالشرق األوسط .د
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 لالتحاد البرلماني الدولي   118الجمعية  .12
 (2008أفريل /  –/ نيسان 18 - 13يا ، )الكاب، جنوب إفريق

 
 االجتماعات البرلمانية القادمة  .13

 أ( االجتماعات النظامية
 ب( االجتماعات التخصصية واالجتماعات األخرى

 
 2008تعيين مدققيين اثنين لحساب السنة المالية  .14

 
 التعديالت على األنظمة واللوائح  .15

 

 انتخاب اللجنة التنفيذية .16
أعضاء للجنة التنفيذية ليحلوا محل السيد ج.أوستن  7ام بانتخاب ن على المجلس القيكا

)المملكة المتحدة(، السيد ت. كوارا )اليابان(، السيد لو كونغمين )الصين(، السيدة مينساه 
وليامز )ناميبيا(، السيد أولي كابارو )كينيا(، السيد و. ناتشابا )التوغو(، السيد ه. فورتيس 

 .181ي مدة عملهم لدى انعقاد الدورة )البرازيل(، والذين تنته
 

ناقش المجلس الحاكم بنود جدول أعماله في أربع جلسات عقدت يومي االثنين واألربعاء 
 (. وفيما يلي عرض للنتائج التي صدرت عن المجلس الحاكم: 8-10/10/2007)

 
  العضوية :( 1
 

 الجيبؤؤوتي،  وافؤؤق المجلؤؤس علؤؤى تعليؤؤق عضؤؤوية كؤؤل مؤؤن البرلمؤؤان الغينؤؤي والبرلمؤؤان
 ا في دفع مساهماتهما في ميزانية االتحاد لفترة طويلة. منظراً لتأخره

  أعربؤؤت برلمانؤؤات كؤؤل مؤؤن جؤؤزر القمؤؤر وموريتانيؤؤا وليسؤؤوتو عؤؤن رغبتهؤؤا بإعؤؤادة
 االنتساب إلى االتحاد، واالتصاالت جارية معها لتحقيق ذلك. 

 لالتحؤؤاد مؤؤع وفؤؤد مؤؤن العؤؤام مؤؤين تحؤؤاد السؤؤيد كاسؤؤيني إلؤؤى لقائؤؤه واألأشؤؤار رئؤؤيس اال
ع عؤؤودة الكؤؤونغرس إلؤؤى ممارسؤؤة نشؤؤاطه فؤؤي والكؤؤونغرس األمريكؤؤي لبحؤؤث موضؤؤ

االتحؤؤؤاد. وأوضؤؤؤح أن الوفؤؤؤد أبلؤؤؤا الؤؤؤرئيس أن الكؤؤؤونغرس يتؤؤؤابع أعمؤؤؤال االتحؤؤؤاد 
ونشؤؤاطاته، ولكؤؤن األعبؤؤاء الكبيؤؤرة الملقؤؤاة علؤؤى عؤؤاتق أعضؤؤاء الكؤؤونغرس وكثؤؤرة 

االتحؤؤؤاد. ووعؤؤد أعضؤؤؤاء الوفؤؤؤد  االجتماعؤؤات تحؤؤؤول دون مشؤؤؤاركتهم فؤؤي نشؤؤؤاطات
بحضور االجتماعات إذا لم تتزامن مع اجتماعات الكونغرس وهيئاته. وقد يتمكنؤون 

 القادمة.  118من المشاركة في أعمال الجمعية 

  وافق المجلس على توجيه دعوة إلى البرلمؤان التايلنؤدي الجديؤد الؤذي تؤم انتخابؤه فؤي
 اجتماعات االتحاد. ئناف مشاركتهم فياستأعقاب االنقالب العسكري األخير إلى 

 انمؤار، ودعؤوا إلؤى يكذلك أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من تفاقم األوضاع في م
 وقف أعمال العنف. 

  .وافق المجلس على منح " منظمة األمن الجماعي" عضوية مراقب في االتحاد 

 
 حول عضوية المجلس الوطني الفلسطيني 

 
نؤوقش ( 2007مؤايو/  -أندونيسؤيا أيؤار-الحؤاكم )بؤالي مجلؤسلل 180خالل اجتماعات الؤدورة 

طلب المجلؤس الؤوطني الفلسؤطيني بالحصؤول علؤى العضؤوية الكاملؤة فؤي االتحؤاد. وتؤم االتفؤاق علؤى 
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على أن يقوم رئيس االتحاد بزيارة إلى المنطقة  ،في جنيف 181تأجيل البت بالموضوع حتى الدورة 
 المجلس والبحث في الموضوع على أرض الواقع.  من أعضاءللقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية و

 
نائب رئؤيس  الوفد الفلسطيني السيد تيسير قبعة، سوفي بداية أعمال المجلس الحاكم أثار رئي

ما تبؤين عؤدم إدراجؤه فؤي عنؤدهؤذا الموضؤوع  ، رئؤيس الوفؤد الفلسؤطيني،المجلس الؤوطني الفلسؤطيني
ولكؤن رئؤيس االتحؤاد أجؤاب أن الالئحؤة ول األعمؤال. جدول أعمال المجلؤس، وطلؤب إدراجؤه فؤي جؤد

 ،تشترط إلضافة البند تقديم طلب بذلك قبل افتتؤاح الجلسؤة 13فالمادة . الداخلية لالتحاد ال تسمح بذلك
 وهذا لم يحصل.

 
 حيؤدالو بلؤدوعلق السيد قبعة على هذا الموقف بأنه موقف مجاف للعدالؤة ألن فلسؤطين هؤي ال

ل عن عدم تنفيذ الرئيس للمهمة التؤي كلفؤه ءاعات االتحاد بصفة مراقب. وتساي يحضر وفده اجتمذال
بها مجلس االتحاد بزيارة األراضي الفلسطينية المحتلة لمتابعة موضوع العضوية. وأوضؤح الؤرئيس 
أنه لم يتمكن من الذهاب إلى فلسطين بسبب األحداث الدموية التي جرت بين منظمتؤي حمؤاس وفؤتح، 

 حول الموضوع.  ثم أوقف النقاش
 
 ملء المناصب الشاغرة( 2
 

عضؤؤو مجلؤؤس  انتخؤؤاب السؤؤيد عبؤؤد الواحؤؤد الراضؤؤي، وافؤؤق المجلؤؤس علؤؤى اللجنةةة التنفيذيةةة:
وبالنسبة لألعضاء الجدد تم ملء الشؤواغر علؤى النحؤو النواب المغربي، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية. 

 التالي.
 

ستبدال مندوبي المجموعؤة اإلفريقيؤة الؤذي انتهؤت وافق المجلس على ا المجموعة اإلفريقية:
 .3مدة عضويتهم في اللجنة بأربعة مندوبين يمثلون الكاميرون، أثيوبيا، الجزائر، بينين

 
 اعتماد ترشيح ممثلي كل من اليابان والصين.  -الباسيفيك -مجموعة آسيا

 شيح ممثل البرازيل.اعتماد تر وعة أمريكا الالتينية:مجم
 اعتماد ترشيح ممثل فرنسا :+ 12مجموعة 

 
 : لجنة الشرق األوسط

 
، ونيوزيلندالين في اللجنة يمثالن كالً من: بريطانيا يوافق المجلس على انتخاب عضوين أص

 . احتياطيومرشح بلجيكا كعضو 
 

وافق المجلس على تعيين ممثلي كل من ألمانيا وغانا  – 2008مراقبين لحسابات عام 
 . 2008مراقبين لحسابات عام 

 
 

 

                                                 
قررت المجموعة اإلفريقية ترشيح ممثل بينين لعضوية اللجنة التنفيذية ولكن مندوب غانا احتج ولم يقبل بالقرار مما اضطر المجلس إلى  3

 إجراء انتخاب الختيار أحد المرشحين وجاءت نتيجة االنتخاب لصالح مرشح بنين. 
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 االجتماع التنسيقي للوفود العربية  –ثامناً 

 

 
عقدت الوفؤود العربيؤة المشؤاركة فؤي اجتماعؤات جنيؤف اجتماعؤاً تنسؤيقياً بعؤد ظهؤر يؤوم األحؤد 

 وناقش االجتماع جدول أعمال تضمن البنود اآلتية: ، 7/10/2007الواقع في 
 

 الجمعية.  أعمالالبند الطارئ في جدول  -1
لس الؤوطني الفلسؤطيني الحصؤول علؤى العضؤوية الكاملؤة فؤي االتحؤاد البرلمؤاني طلب المج -2
 الدولي. 
 

، ممؤثالً لدولؤة رئؤيس لراغب، عضؤو مجلؤس األعيؤان األردنؤيا بوترأس االجتماع السيد علي أ
ألعمؤال واتخؤذوا المواقؤف االتحاد. وناقش المشاركون في االجتماع القضيتين المدرجتين في جؤدول ا

 وذلك على النحو التالي: ، المناسبة
 
 حول البند الطارئ -1
 

بعد استعراض الطلبات الخاصة بإدراج بند طارئ في جؤدول أعمؤال الجمعيؤة، بمؤا فيهؤا طلؤب 
تؤم االتفؤاق علؤى السؤعي إلؤى دمؤج  ،الشعبة البحرينية حول العراق الذي قؤدم باسؤم المجموعؤة العربيؤة

ً اق أيحول العرلب البحريني مع الطلب اإليراني )الط ( والتوصؤل إلؤى صؤياغة مشؤتركة وتسؤليمه ضؤا
إلى لجنة تسيير الجمعية. وكلف بذلك األمين العام لالتحاد البرلماني العربي باإلضافة إلى ممثل الوفد 

السياسية ومؤع –الجغرافية  كما اتفق على القيام باتصاالت واسعة مع ممثلي المجموعات –البحريني 
 اإليراني المشترك.  -لمانات اإلسالمية لتأمين الدعم للطلب العربيرؤساء الوفود، ومع ممثلي البر

 
وأثناء المناقشات طرح موضوع قرار الكونغرس األمريكي بتقسيم العراق إلؤى ثؤالث دويؤالت 

ن هؤؤذا القؤؤرار األمريكؤي واعتبؤؤروه تؤؤدخالً فظؤؤاً فؤؤي وعلؤى أسؤؤس طائفيؤؤة وإثنيؤؤة. وقؤد رفؤؤض المشؤؤارك
يق وخرقؤؤاً فاضؤؤحاً للقؤؤانون الؤؤدولي ولحقؤؤوق السؤؤيادة وتقريؤؤر المصؤؤير الشؤؤؤون الداخليؤؤة للعؤؤراق الشؤؤق

 للشعب العراقي. 
 

وقرر المجتمعون إصؤدار بيؤان باسؤم االجتمؤاع يعؤرب عؤن اسؤتنكار البرلمؤانيين العؤرب لقؤرار 
 الكونغرس األمريكي ) نص القرار ملحق بالتقرير(.

 
 حول عضوية المجلس الوطني الفلسطيني:  -2
 

رئؤيس المجلؤس الؤوطني الفلسؤطيني، رئؤيس الوفؤد الفلسؤطيني سير قبعؤة ، نائؤب عرض األخ تي
في بالي باندونيسيا الذي نص على تكليف رئيس االتحؤاد  116الموضوع ، مشيراً إلى قرار الجمعية 

وإجؤؤؤراء االتصؤؤؤاالت مؤؤؤع السؤؤؤلطة الوطنيؤؤؤة الفلسؤؤؤطينية والبرلمؤؤؤانيين بالسؤؤؤفر إلؤؤؤى فلسؤؤؤطين المحتلؤؤؤة 
. ولؤم يؤدرج الموضؤوع فؤي رئيس كاسؤيني لؤم يقؤم بتلؤك الزيؤارةضح األخ قبعة أن الؤوأو .نالفلسطينيي

جدول أعمال المجلس الحاكم. وطالب بدعم الوفود العربية للطلؤب الفلسؤطيني بؤإدراج الموضؤوع فؤي 
جؤدول أعمؤال عنؤؤد بدايؤة أعمؤؤال المجلؤس الحؤؤاكم فؤي اليؤؤوم التؤالي. وقؤؤد أكؤد جميؤؤع المنؤدوبين العؤؤرب 

 الفلسطيني. دعمهم للطلب 
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 قضايا متفرقة:  -3
 
  طرح الوفد الكويتي اقتراحاً بإثارة موضوع الخوف من اإلسالم كدين من جانؤب المجتمعؤات

األوروبيؤؤؤة الغربيؤؤؤة ألن هؤؤؤذا الخؤؤؤوف هؤؤؤو األسؤؤؤاس فؤؤؤي إلصؤؤؤاق تهمؤؤؤة اإلرهؤؤؤاب باإلسؤؤؤالم 
 اً لموضوع بنداوالمسلمين وتضمن االقتراح الكويتي أيضاً أن تسعى الوفود العربية إلى جعل 

للمناقشؤؤة فؤؤي إحؤؤدى لجؤؤان الدراسؤؤة الدائمؤؤة فؤؤي أحؤؤد االجتماعؤؤات القادمؤؤة للجمعيؤؤة. تضؤؤمن 
 االقتراح أيضاً مشروع صياغة للبند على النحو التالي: 

" مساهمة البرلمانات في مواصلة تعزيةز الحةوار بةين الحضةارات والثقافةات بغيةة 
، قبل بعةض الةديانات والثقافةاتم من التصدي لظاهرة الخوف والتوجس من اإلسال

 ومن أجل دعم الجهود الدولية في مكافحة اإلرهاب " 
 

  الرئاسة القادمة لالتحاد البرلماني الدولي 

س برلمؤؤان ناميبيؤؤا( لمنصؤؤب الرئاسؤؤة فؤؤي يرئؤؤجتمعؤؤون مسؤؤاندة المرشؤؤح اإلفريقؤؤي )قؤؤرر الم
 . 2008االتحاد البرلماني الدولي في االنتخابات التي ستجرى خالل عام 

 

 
 نشاط وفد األمانة العامة لالتحاد  –عاشراً 

 
 

السيد نور  برئاسةشاركت األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي في اجتماعات نيروبي بوفد 
 مدير العالقات البرلمانية. ة عضوي  ولالتحاد،  الدين بوشكوج، األمين العام

 
دتؤه الوفؤود العربيؤة لتنسؤيق مواقفهؤا حؤول وقام الوفؤد بالتحضؤير لالجتمؤاع التشؤاوري الؤذي عق

 مختلف القضايا التي ستعالجها الجمعية. 
 

وأسؤهم الوفؤد بنشؤاط ملحؤوظ فؤي جميؤع أعمؤال الجمعيؤة ومتابعؤة الجلسؤات العامؤة واجتماعؤات 
  .لألمم المتحدة، وفي جميع األنشطة التي قامت بها الوفود البرلمانية خالل الجمعيةاللجنة البرلمانية 

 
ووزع الوفؤؤد علؤؤى جميؤؤع الوفؤؤود العربيؤؤة مؤؤذكرة تضؤؤمنت عرضؤؤاً شؤؤامالً لمختلؤؤف أنشؤؤطة الجمعيؤؤة  -

والمجلس الحاكم واللجان الدائمة )جدول أعمال الجمعية، جدول أعمال المجلس الحاكم، اجتماعات 
 اللجان(.
 
 

رلماني اإلفريقؤي، التقى األمين العام مع ممثلي عدد من المنظمات البرلمانية اإلقليمية: االتحاد الب -
ا، كمؤؤا شؤؤارك فؤؤي جميؤؤع االتصؤؤاالت التؤؤي قامؤؤت بهؤؤا الوفؤؤود مؤؤبرلمؤؤان أمريكؤؤا الالتينيؤؤة، وغيره

 العربية حول موضوع البند الطارئ والترشيحات العربية لمختلف المناصب. 
 
 
 
 

*  *  * 
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 بيان صادر عن الوفود البرلمانية العربية
  117المشاركة في اجتماعات الدورة  

 لالتحاد البرلماني الدولي
 9/10/2007جنيف 

 
لالتحاد  117أجرى أعضاء الوفود البرلمانية العربية المشاركون في اجتماعات الدورة 

البرلماني الدولي في جنيف تبادالً لآلراء حول قرار الكونغرس األمريكي الداعي إلى تقسيم العراق 
 ا إصدار البيان التالي:الشقيق إلى ثالث دول على أساس طائفي وإثني وقررو

 
يؤكد البرلمانيون العرب تضامنهم المطلق والفعال مع العراق وشعبه ويدعون إلى التمسك  .1

 بوحدة العراق ، أرضاً وشعباً، ودعم استقالله، والحفاظ على سيادته واستقالله.

 
يؤكدون حق الشعب العراقي الشقيق في تقرير مصيره والحفاظ على وحدته اإلثنية  .2

ابية وطابعه العربي اإلسالمي ، وحقه في الدفاع عن ذلك ضد جميع التهديدات والتر
 واألخطار.

 
يعربون عن قناعتهم بأن مأساة الشعب العراقي تكمن في االحتالل الذي تعرض له منذ  .3

أربع سنوات، وأن االحتالل األجنبي هو المسؤول األول عما يجري في البلد الشقيق  من 
واإلرهاب ويؤكدون أن مزاعم إحالل الديمقراطية في العراق ما  أعمال القتل والتخريب

 هي إال غطاء لنهب ثرواته وتقسيم أرضه وشعبه.

 
يعربون عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لقرار الكونغرس األمريكي الداعي إلى تقسيم  .4

كاً العراق إلى ثالث دول على أساس طائفي وإثني، ويعتبرون أن هذا القرار يشكل انتها
صارخاً لمبادئ حقوق اإلنسان وحق الشعوب في تقرير مصائرها، فضالً عن تناقضه التام 

 مع ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

 
يجددون إدانتهم الشديدة لجميع أعمال القتل والتدمير واإلرهاب التي تطال المدنيين األبرياء  .5

 والرموز الدينية واألماكن المقدسة.

 
جميع أطياف الشعب العراقي إلى الوحدة والتالحم ورص الصفوف لمواجهة  يدعون .6

 األخطار المحدقة بوطنهم وفي مقدمتها محاوالت زج البالد في أتون حرب أهلية.

 
يطالبون الدول العربية بالوقوف بقوة إلى جانب العراق وتقديم كل أشكال الدعم له  .7

البون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للمحافظة على وحدته وأمنه واستقراره، كما يط
واإلقليمية الحكومية والبرلمانية وبرلمانات العالم إلى التضامن مع العراق ومساعدته في 

 الحفاظ على وحدته وإدانة أية محاوالت لتقسيمه.
 

 9/10/2007جنيف، 
 


	غلاف 117
	المؤتمر 117

