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 األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي ريرتق

 للمجلس الحاكم 180 والدورة  116 اجتماعات الجمعية نتائج حول
 واللجان الدائمة 

 لالتحاد البرلماني الدولي

 2007/ 4/5 - 29/4نوسا دوا / أندونيسيا، 

 
 

 ةـمقدم -أوالً 
  

اجتماعاات  أندونيسيابنوسا دوا  في انعقدت 2007/ 4/5 و 29/4 ما بين في الفترة 

( لالتحاد البرلماني الدولي واجتماعات Assemblyة عشرة بعد المائة)لسادسالجمعية ا
قاد ( فاي االتحاادو وGoverning Councilبعاد المائاة للمجلاس الحااكم ) الثماانينالدورة 
 مائااة وأربعااة وعشاارين مااان فااي هااالج االجتماعااات وفااود برلمانيااة تمثاال تشااارك

ء في االتحادو وحضر االجتماعات بصافة عضاو مشاارم ومراقا  البرلمانات األعضا
ممثلااو العديااد ماان منألمااات األماام المتحاادةا والمنألمااات الدوليااة األ اار  الم تصااة 
كالصاالي  األحماار الاادولي والبناام الاادوليا وممثلااو المنألمااات البرلمانيااة ا قليميااةا 

فريقيا واتحااد برلماناات ومن بينها االتحاد البرلماني العربيا واالتحاد البرلماني ا 
أمريكيا الالتينيةا ورابطة البرلماانيين النااطقين بالفرنسايةا والبرلماان األوروبايا و 

 وغيرهاو …المجلس الوطني الفلسطيني 

 
 

فااي التقرياار التااالي عرضاااً ألباار  مااا ويساار األمانااة العامااة لالتحاااد أن تقاادم 
للمجلاس الحااكم مان  180والادورة  116تم ضت عنا  اجتماعاات كال مان الجمعياة 

 قرارات ونتائجو 
 
 

*        *       * 
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 االفتتاحجلسة  –ثانياً 
 

لالتحاد البرلماني الدولي عندد السداعة السدابعة والن د   116عقدت جلسة افتتاح الجمعية 
، في ق ر المؤتمرات الدولية بجزيدر  بدالي 2007ابريل/-/نيسان29حد الواقع في من مساء يوم األ

ندونيسية، تحت رعاية وبحضور  احب الفخامة الدكتور سوسيلو بامبانغ يود هو يوندو، ريدي  األ
 جمهورية أندونيسيا.

 
 وألقيت في جلسة االفتتاح كلمات كل من : 

  احب الفخامة، ريي  جمهورية أندونيسيا،  -
 السيد اغونغ الكسونو، ريي  مجل  النواب األندونيسي،  -

 البرلماني الدولي،  السيد كاسيني، ريي  االتحاد -

السيد كاكاخيل، مساعد المدير التنفيذي لبرنامج البيية التابع لألمم  المتحد  ،والذي ألقى  -
 كلمة تحية للجمعية بالنيابة عن السيد بان كيمون، األمين العام لألمم  المتحد . 

 
و وأن بدؤر التدوتر  وقد أجمعت الكلمات الثالث على أن الوضع العام في العالم لدي  مرضديا

والحروب والتناقضات بين الم الح تنتشر في معظم أرجاء العالم. وبالرغم من التقدم الحا ل في 
تزال تتحكم بحيا   مختل  فروع العلم وال ناعة والتكنولوجيا فإن مشكلة الفقر واألمية والتخل  ما

مي فدإن الهدو  لالعداوأنه بالرغم مدن تزايدد الثدروات علدى الن دا   ،ة سكان المعمور يومستقبل أغلب
تتسع بين البلدان المت دور  والبلددان الناميدة ، فضدالو عدن ت داعد سدبا  التسدلح، األمدر الدذي ينبد  

 بكثير من التوتر والحروب و ال دامات.
 

كما أشارت الكلمات إلى موضوع اإلرهاب الذي ينتشر في مختل  أنحداء العدالم ويضدرب 
ضرور  الكفاح ضده واستي اله من خالل التعاون بدين  ءالخ با هنا وهناك بدون أي تمييزـ، وأكد

جميع الدول. وأكد الريي  األندونيسي ، خا دة ، ضدرور  التمييدز بدين اإلرهداب وكفداح الشدعوب 
و عن أو انه  . اوحقوقه ادفاعا

 
ر ، وارتفداع  دح  تالبييدي فدي العدالم مدن خدالل زيداد  الكذلك أشارت الكلمات إلى التدهور 

علدى ضدرور  إيجداد  ات السامة وسوء التعامل معها. وشددد الخ بداءشكلة النفايوم ،حرار  األرض
 حلول عقالنية لها تسهم فيها جميع الدول. 

 
لمتحدد ، ونوهت الكلمات بالتعاون البناء القايم بين االتحاد البرلماني الدولي ومنظمة األمم ا

رلماني دولي لمختل  أنشد ة األمدم والى االهتمام الدايم بإع اء بعد ب ودعت إلى توسيعه وتعزيزه،
 المتحد . 
 

كمددا كددان لددبعض األحددداث اإلقليميددة   الوضددع فددي فلسدد ين المحتلددة، والعددرا ، ولبنددان ، 
 وكوسوفو، والكوارث ال بيعية.. الخ( انعكا  في كلمات االفتتاح.

 
وفددي نهايددة كلمتدده أعددرب ريددي  الجمهوريددة األندونيسددية عددن ترحيبدده بددالوفود البرلمانيددة 
القادمة من قارات العالم الخم  وتمنى لهم إقامدة  يبدة فدي اندونيسديا، ثدم أعلدن عدن افتتداح أعمدال 

 الجمعية السادسة عشر  بعد الماية لالتحاد البرلماني الدولي. 
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ً لثثا   المائة بعد عشرة ةسادسال الجمعية أعمال جدول -ا

 
 

 .انتخاب ريي  ونواب ريي  الجمعية السادسة عشر  بعد الماية  -1
 دراسة ال لبات المحتملة إلدراج بند استعجالي على جدول أعمال الجمعية . -2
نقاش عام للوضع السياسي واالقت ادي واالجتماعي في العالم حول الموضوع العام  -3

 "س ونة األرض: عشرة أعوام بعد كيوتو"و
ضمان االحترام والتعايش السلمي بين جميع ال واي  والمعتقدات الدينية في ع ر  -4

 ده العولمة.تسو
 )اللجنة األولى الدائمة حول السالم واألمن الدولي(

 توفير فرص العمل وأمن العمل في ع ر العولمة -5
 )اللجنة الثانية الدائمة حول التنمية المستدامة والتمويل والتجارة(

 معايير ديمقرا ية وانتخابية عالمية. من خاللالتنوع والمساوا  في الحقو   تعزيز -6
 لديمقراطية وحقوق ا نسان(وا حول ئمة الثالثة)اللجنة الدا

 وتعيين المقررين. 118الموافقة على مواضيع الدراسة للجمعية  -7

التعاون الدولي لمكافحة اإلرهاب وجذوره وأسبابه وتمويله، بما في ذلك التمويل  -8
 .1الخارجي

 
 

ً رابع    2الجمعية أعمال جدول في استعجالي بند بإدراج ال اصة الطلبات – ا

 
ال لبات التالية  -ضمن المد  القانونية –لالتحاد البرلماني الدولي في جني  تلقت األمانة العامة 

 إلدراج بند استعجالي في جدول أعمال الجمعية: 
 

 :تحت عنوان –الطل  الهندي  -1
  

 الحاجة إلى تع ي  التعاون الدولي " –" مكافحة تمويل ا رها  
 

 :تحت عنوان - الطل  المكسيكي -2
 

 "بناء الجدران على الحدود:  رق لحقوق ا نسان"
 
 : تحت عنوان -الطل  الج ائري  -3

 
 " تع ي  وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة ا رها  وتمويل  العابر للحدود "

 
 : الطل  ا يراني تحت عنوان -4
 

 " ضمان فعالية القانون الدولي ومنع سوء است دام أحكام  "
 تقدمت إندونيسيا بطلبين : -ان الطلبان ا ندونيسي

                                                 
 كان هذا هو عنوان البند ال ارئ الذي أقرت الجمعية إدراجه في جدول أعمالها.  1
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 األول تحت عنوان : يالطل  ا ندونيس -5
 

 " ضرورة إعادة السالم واالنسحا  الفوري لقوات االحتالل األجنبية من العراق "
 
 الطل  ا ندونيسي الثاني تحت عنوان : -6
 

 " تع ي  دور البرلمانات في معالجة التغيير المنا ي عن طريق است دام 
 األمم المتحدة حول التغير المنا ي و بروتوكول كيوتو " اتاتفاقيإطار 

 
  اريدة،وقد جرت لقاءات ومفاوضات بين البرلمانات التي تقدمت ب لبدات إلدراج بندود 

وتم االتفا  بين الهند والجزاير وإندونيسيا وإيدران علدى دمدج  لبداتهم فدي  دياغة مشدتركة واحدد  
 تحت العنوان التالي:

 
 الدولي لمكافحة ا رها  و جالورج وأسباب  وتمويل ا" التعاون 

 " بما في اللم التمويل ال ارجي
 

وتضددامنا مددع الدددول المتضددرر  مددن األعمددال اإلرهابيددة، وحر ددا علددى اإلجمدداع بددين 
 118المشاركين سحبت المكسيك  لبهدا ، و لبدت اعتمداده بنددا أساسديا فدي جددول أعمدال الجمعيدة 

 .2008ا في ربيع التي ستعقد في جنوب إفريقي
 

وهكددذا أقددر البنددد حددول اإلرهدداب باإلجمدداع وأحيددل إلددى لجنددة  ددياغة تتمثددل فيهددا جميددع 
 .116المجموعات الجغرافية السياسية لوضع مشروع قرار يعرض على الجلسة الختامية للجمعية 

 

 اجتماعات اللجان الدائمة – امساً 

 
وذلك  ث في االتحاد البرلماني الدولي،ة الثالاجتماعات اللجان الدايم 116عقدت في إ ار الجمعية 

 على النحو التالي: 
 

 : اللجنة الدائمة األولى: لجنة السلم واألمن الدوليين -1
 

 جدول أعمال اجتماعات اللجنة: 
 

 إقرار جدول األعمال .1
و  18و  17الدور  التي عقدت في جني  في  حول اجتماعاتالموافقة على التقرير المقدم  .2

19/10/2006  

 :من جدول أعمال الجمعية  4دراسة البند  و3

" ضمان االحترام والتعايش السلمي بين جميع الطوائف والمعتقدات الدينية في عصر 
 تسودج العولمةو "

 وتضمنت الدراسة:
 .ناالمقرر ماأعده نذيلالتقرير ومشروع القرار ال مناقشةأ . 

 ب . تحضير مشروع القرار وتبنيه.
 .116 ج . تعيين مقرر للجمعية
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 : 117التحضير للجمعية  .4
 .أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
 .ب . اقتراحات الختيار مقررين اثنين

 انتخاب مكتب اللجنة. .5

 
 

 والتمويل والتجارةة مالتنمية المستدلجنة ا :اللجنة الدائمة الثانية -2
 

 اجتماعات اللجنة: جدول أعمال
 

 إقرار جدول األعمال .1
/ تشرين 18و  16ير المقدم بخ وص الدور  التي عقدت في جني  في الموافقة على التقر .2

 .2006أكتوبر/ –األول 
 من جدول أعمال الجمعية: 5دراسة البند  .3

 " توفير فرص العمل وأمن العمل في عصر العولمة"
 وتضمنت الدراسة:

 .ناالمقرر ماأعده نذيلالتقرير ومشروع القرار ال مناقشة.  أ
 وتبنيه. ب. تحضير مشروع القرار
 .116ج. تعيين مقرر للجمعية 

 
 :117التحضير للجمعية  .4

 . لجنةمواضيع تدرسها اللأ . اقتراحات 
 ب. اقتراحات الختيار مقررين اثنين. 

 
 انتخاب مكتب اللجنة. -5
 

 لديمقراطية وحقوق ا نسانجنة ال :اللجنة الدائمة الثالثة
 

 اجتماعات اللجنة: جدول أعمال
 

 الإقرار جدول األعم .1
الموافقة على التقرير المقدم بخ وص الدور  التي عقدت في جني   أيام  .2

 .2006أكتوبر/  –/ تشرين األول  18و 17و  16
 من جدول أعمال الجمعية: 6دراسة البند  .3

 

 " تع ي  التنوع والمساواة في الحقوق للجميع من  الل معايير ديمقراطية وانت ابية عالمية"
 

 وتضمنت الدراسة:
 

 .ناالمقرر ماأعده نذيلالتقرير ومشروع القرار ال ناقشةمأ . 
 ب . تحضير مشروع القرار وتبنيه.

 .116ج . تعيين مقرر للجمعية 
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 :117التحضير للجمعية  .4
 .أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
 .ب . اقتراحات الختيار مقررين اثنين

 
  .انتخاب مكتب اللجنة .5

 

   الجلسة ال تامية –سادساً  
 

عقدت الجمعية السادسة عشر  بعدد المايدة لالتحداد البرلمداني الددولي جلسدتها الختاميدة بعدد 
. وبدأت الجلسة بعرض التقارير ومشاريع القدرارات التدي 4/5/2007ظهر يوم الجمعية الواقع في 

أعددتها اللجدان الدايمددة واللجندة الخا دة بالبنددد ال دارئ. ووافقدت الجمعيددة بالت دفي  علدى مشدداريع 
علدى  تحفظهاعن  عة التي عرضت عليها. وأعربت وفود البلدان العربية واإلسالميةقرارات األربال

من ددو  القددرار الخدداص بالبنددد الرابددع فددي جدددول أعمددال الجمعيددة والمتعلدد   مددنالخامسددة الفقددر  
بموضوع التعايش السلمي بين األديان..وتنص الفقدر  علدى اعتبدار مسدالة االعتدرا  بالددين مسدالة 

لددذلك تدددعو البرلمانددات إلددى ضددمان عدددم تجددريم مثددل هددؤالء األشددخاص وعدددم ، ويددار شخ ددياخت
 إدانتهم. 

 
وقبل اإلعالن عن اختتام أعمال الجمعيدة تعاقدب علدى من دة الخ ابدة ممثلدو المجموعدات 

و  ،عدن شدكرهم وامتندانهم الندونيسديا ينالسياسية معرب –الجغرافية  و وحكومدة وشدعبا  ،قيداد  وبرلماندا
سن الوفاد  والتكريم اللذين حظيت بهما الوفود المشداركة فدي أعمدال الجمعيدة، وعلدى حسدن على ح

 كما أثنوا على النتايج اإليجابية التي تمخضت عنها أعمال الجمعية.  ،التنظيم في االجتماعات
 

وتحدددث باسددم الوفددود العربيددة دولددة السدديد عبددد الددرؤو  الروابددد ، عضددو مجلدد  النددواب 
لريي  االتحاد البرلماني العربي. وقد اسدتهل السديد الروابدد  كلمتده بداإلعراب عدن  ممثالو  ،األردني

استضافتها أعمال الجمعية. ووجه الشدكر إلدى فخامدة  شكر الوفود العربية وامتنانها ألندونيسيا على
كمددا نددوه ريددي  الجمهوريددة األندونيسددية علددى الكلمددة الجامعددة التددي افتددتح بهددا أعمددال الجمعيددة. 

باعتبداره دلديالو علدى التسدامح  ،ضدارات واألديدانحدوار الح ، السيما القرار حولارات المتخذ بالقر
و للتعايش والحوار.   واالعترا  باآلخر اللذين يعتبران أساسا

 
مدن  وتوق  السيد الروابدد  فدي كلمتده حدول موضدوع اإلرهداب، فاكدد أهميتده ألنده بدالرغم

 اب ما يزال يضرب هنا وهناك. ، فإن اإلرهالقرارات العديد  التي اتخذت
 

وقال إننا في العالم العربي نعداني مدن اإلرهداب، ممدا يددل علدى أنده لدي  لنرهداب ديدن، أو 
 جن ، أو إثنية. 

وقال السيد الروابد  لقد حملنا معنا إلى هذه الجمعية همومندا: فالشدعب الفلسد يني ي مدح إلدى 
والوضدع فدي العدرا  والسدودان وال دومال قلد   دولة مستقلة والعيش باستقرار وإنهداء االحدتالل .

ومتددوتر، وإن لددم توجددد لهددذه المشدداكل حلددول ناجعددة فإنهددا سددتؤدي إلددى تددوتير الوضددعين الدددولي 
و من برلمانيي العالم معنا. وتبقدى المهمدة األساسدية وهدي وضدع هدذه  واإلقليمي . ولقد وجدنا تعا فا

ر البرلمانات وتاكيدد م دداقيتها، وترسديخ قديم القرارات موضع التنفيذ ألن من شان ذلك تعزيز دو
 الحرية والديمقرا ية وحقو  اإلنسان وجميع القيم الخير  التي نؤمن بها ونعمل على تحقيقها. 

 
وفي ختام كلمته وجه السيد الروابد  الشكر إلى األمانة العامة لالتحاد البرلماني الددولي والدى 

 الذين أسهموا في إنجاحها. المترجمين وجميع العاملين في الجمعية و
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 Council Governingاجتماعات الدورة الثمانين بعد المائة للمجلس الحاكم  –اً بعسا

 
للمجلد  الحداكم لالتحداد البرلمداني  180اجتماعات الدور  الـ 116انعقدت في إ ار الجمعية 

 الدولي. وناقش المجل  جدول أعمال تضمن البنود اآلتية: 
 

 مالإقرار جدول األع و1
 

 للمجلس الحاكم 179الموافقة على محاضر الدورة  و2
 

 116اقتراحات حول انت ا  رئيس للجمعية  و3
 

 قضايا متعلقة باألعضاء في االتحاد و4
 أ(  لبات االنتساب وإعاد  االنتساب إلى االتحاد

 ب( أوضاع بعض الشعب األعضاء
 

 تقرير الرئيس و5
 للمجل  الحاكم  179أ( حول أنش ته منذ الدور  

 ول أنش ة اللجنة التنفيذية ب( ح
 

 2006التقرير السنوي لألمين العام حول أنشطة االتحاد  الل العام  و6
 

 تقارير حول المؤتمرات األ يرة واالجتماعات الت صصية لالتحاد البرلماني الدولي  و7
 

 التعاون مع منألمة األمم المتحدة  و8
 

 تع ي  ا صالح في االتحاد البرلماني الدولي  و9

 
 2006الي للسنة المالية التقرير الم و10

 
 عمل االتحاد البرلماني الدولي لتع ي  الديمقراطية والمؤسسات البرلمانية و11

 أنشطة األجه ة التي تعقد جلسات عامة و أنشطة اللجان ال اصة و12
 النساء البرلمانيات اجتماع .أ
 لجنة حقو  اإلنسان للبرلمانيين .ب
 لجنة القضايا المتعلقة بالشر  األوس  .ج
 لوضع في قبرصمجموعة منسقي ا .د
 اللجنة المكلفة بتعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي .ه
 مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء وو

 
 لالتحاد البرلماني الدولي  117الجمعية  و13

 
 االجتماعات البرلمانية القادمة  و14

 أ( االجتماعات النظامية
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 ب( االجتماعات التخ  ية واالجتماعات األخرى
 

 مة واللوائح الدا ليةالتعديالت على األنأل و15

 

 انت ابات اللجنة التنفيالية و16

 انتهت د ج. جورج  البرازيل( والذيين على المجل  القيام بانتخاب عضو ليحل محل السكا
 .31/1/2007يوم  البرازيلي مد  عضويته في مجل  الشيوخ

 
من  بنود جدول أعماله في جلستين عقدت األولى عند الساعة التاسعة ناقش المجل  الحاكم

وعقدت الثانية في التاسعة من  باح يوم الجمعية ، 30/4/2007 باح يوم االثنين الواقع في 
 وفيما يلي عرض للنتايج التي  درت عن اجتماعات المجل :. 4/5/2007الواقع في 

 

  116رئاسة الجمعية  -1

 
الكويتي،  واف  المجل  الحاكم على اقتراح تقدم به السيد جاسم الخرافي، ريي  مجل  األمة

وريي  الوفد الكويتي ، بترشيح السيد آغونغ الكسونو، ريي  مجل  النواب األندونيسي لرياسة 
وقد نقل ريي  االتحاد هذا االقتراح إلى الجمعية في بداية جلستها األولى، ووافقت . 116الجمعية 

 عليه بالت في  الجماعي. 
 

 ة ــالعضوي -2

 
 عاد  انتساب برلمان أفغانستان إلى االتحاد البرلماني واف  المجل  باإلجماع على قبول إ

 الدولي.
  كذلك واف  المجل  على تعلي  عضوية برلمان فيجي في االتحاد بعد االنقالب العسكري

برلمان أوزبكستان كما أقر تعلي  عضوية  .حل مجل  النوابو الذي جرى في البالد 
 المالية السنوية. أربعة أعوام عن دفع مساهماته لتاخره

   لمنظمة ح عضوية مراقب لكل من برلمان عموم إفريقيا، واللجنة التحضيرية منأقر المجل
 معاهد  حظر التجارب النووية. 

 

 اللجنة ال اصة بمتابعة العالقة مع األمم المتحدة -3

 
و من القرارات السابقة لالتحاد البرلمان و إلى تع يان القا زيز الرواب  الدولي و الداعية دايما

مكلفة باالهتمام  في االتحادوالعالقة مع األمم المتحد ، ونظراو لعدم وجود هيية قانونية  نظامية( 
اقترحت لجنة اإل الح تشكيل لجنة متابعة لهذه العالقة، ووافقت اللجنة  ،بهذه العالقة ومتابعتها

 التنفيذية لالتحاد على هذا االقتراح .
 

ية لهذه اللجنة مراقبة تنفيذ تو يات مؤتمرات رؤساء وسو  تكون المهمة األساس
البرلمانات التي تعقد بالتعاون مع األمم المتحد  وفي رحابها، وتقديم االقتراحات الخا ة بكيفية 

على  ي يات بنجاح. وبهذه ال ريقة يمكن للجنة أن تقدم تو يات إلى األمم المتحد  وتبقتنفيذ التو
المتحد . كما سيكون من مهام اللجنة تقديم اقتراحات حول إقامة تعاون   لة حية بين االتحاد واألمم

وعلى نف  الدرجة من األهمية سيكون  .مؤسسي بين األمم المتحد  والمنظمات البرلمانية اإلقليمية
و من اللجنة التدقي  في مجمل نظام األمم المتحد  واختبار أدايه من وجهة النظر  م لوبا
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ومن الناحية التنظيمية اقترحت  .القضايا المالية في عمل نظام األمم المتحد البرلمانية،بما فيها 
 اللجنة التنفيذية: 

 
  .تشكيل اللجنة بقرار من المجل  الحاكم 
  .تضع اللجنة اليحتها الداخلية على غرار األجهز  و اللجان األخرى لالتحاد 
  .و مر  كل عام في جلسة عامة  تجتمع اللجنة مؤقتا
 د اللجنة بالمعلومات تقترح اللجنة التنفيذية ييجاد م در أساسي لتزوومن أجل إ

تشكيل لجنة مساعد  أو مجموعة عمل أساسية تقدم التقارير إلى اللجنة وتتكون من 
برلمانيين مشهود لهم بالخبر  من خالل عملهم في لجان العالقات الخارجية أو 

ويمكن للجنة أن تشكل العدد الذي غيرها من اللجان التي لها عالقة باألمم المتحد . 
تحتاجه من مجموعات العمل األساسية التي يقوم أعضاؤها بجمع المعلومات من 
خالل اجتماعات يحضرونها في نيويورك أو غيرها، ومتابعة العمليات التي تقوم 
بها األمم المتحد  في مواقع أخرى. وتقوم سكرتارية االتحاد بدعم عمل هذه 

 المجموعات. 
  اللجنة التنفيذية ريي  االتحاد بمهمة التشاور مع المجموعات الجغرافية تكل- 

السياسية الست من أجل تشكيل مجموعات العمل األساسية التي ستجتمع للتحضير 
 الموسعة لشؤون األمم المتحد .  البرلمانية لالجتماع األول للجنة

 

 2008ابريل -نيسان -تاون كي 118للجان الدائمة  الل الجمعيةمواضيع الدراسة في ا -4

 
   اللجنة الدايمة للسلم واألمن الدوليين( اللجنة األولى:

 
التوا ن بين األمن الوطني وأمن ا نسان " دور البرلمانات في إيجاد 

 " الفرديةا وتفادي تهديد الديمقراطية توالحريا
 

 ار  (  اللجنة الدايمة للتنمية المستدامة والتمويل والتج اللجنة الثانية:
 

 " المراقبة البرلمانية لسياسات الدولة في المساعدة ال ارجية"
   اللجنة الدايمة الديمقرا ية وحقو  اإلنسان ( اللجنة الثالثة :

 
 " العمال المهاجرون ا وتهري  األش اص ا وكرج األجان  وحقوق ا نسان"

   

 االجتماعات القادمة للجمعية  -2

 
 ن المجل  الحاكم: النظامية المقرر  م االجتماعات -أ
 

  جني  ( 2007أكتوبر/ –/ تشرين أول 10-8 – 117الجمعية   
  كيب تاون  جنوب افريقيا – 2008ابريل/ –/نيسان 18-13 – 118الجمعية ) 

 
و: -ب  دعوات الستضافة اجتماعات قادمة للجمعية سيحدد تاريخها الحقا

 
  ) أدي  أبابا   إثيوبيا 
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  ) كاراكا    فنزويال 
 

 قة من-ية االتحاد للمنتدى الدولي الخام  للبرلمانيين والسل ات المحلية لب رعا -ج
 .2007حزيران  يونيو(  15-13الحمامات  تون ( 

 

 ملء المناص  الشاغرة في أجه ة االتحاد الم تلفة -3

 
  عضواو في اللجنة التنفيذية  انتخاب السيد هـ. فورتي    من البرازيلتم  :التنفياليةاللجنة )

ُ  من  و   السيد ج جورج بدالو   .من البرازيل( الذي لم يعد برلمانيا
 
 : لجنة حقوق ا نسان للبرلمانيين 

 انتخاب السيد ماهوتك   من بلجيكا( عضواو أ يالو  -
 انتخاب السيد بيمنتل  من الفيليبين( عضواو أ يالو  -

و تبيري  من فرنسا( عضواو  –انتخاب السيد  بومدين  -  احتيا يا

و  انتخاب السيد أفيال -  كونتريرا   من تشيلي(عضواو احتيا يا

 
 التواجد العربي في هيئات االتحاد الم تلفة : 

 
 اللجنة التنفيالية

 السيد عبد الواحد الراضي   المغرب( 
 

 اللجنة الدائمة األولى: 
 السيد بن حليمة بوتويجة  الجزاير( نايب ريي  أ يل -
 السيد تامر سعد  تون ( نايب ريي  احتيا   -

 
 
 

 نة الدائمة الثانية: اللج
 السيد د. أسامة أبو غرار    السعودية ( نايب ريي  أ يل  -
 السيد د. م  فى سعيد  م ر ( نايب ريي  احتيا  -

 
 اللجنة الدائمة الثالثة: 

 نايب ريي  أ يل السيد د. زكريا عزمي  م ر(  -

 السيد جالل فيروز  البحرين( نايب ريي  احتيا  -

 
 لجنة الشرق األوسط: 

 األحد جمال الدين  م ر( عضو أ يلد د. عبد السي -
 

 لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات: 
 السيد  بهية الجيشي  البحرين( عضوأ يل -
 

 للرلمانيين:لجنة حقوق ا نسان 
 السيد  زاهية بنعرو    الجزاير ( عضو أ يل -
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 مجموعة المنسيقين ال اصة بالوضع في قبرص:

 يلالسيد  الهام جري   م ر( عضو أ  -
 

 

    العربية البرلمانية للوفود التنسيقي االجتماع ـ ثامنا 

 
و للتدداول فدي  و تنسديقيا عقدت الوفود البرلمانية العربيدة المشداركة فدي اجتماعدات بدالي اجتماعدا

وندداقش المجتمعددون جدددول  .لالتحدداد البرلمدداني الدددولي 116ع الم روحددة علددى الجمعيددة يالمواضدد
 أعمال تضمن البنود اآلتية:

 
 ال لبات الخا ة بإدراج بند استعجالي في جدول أعمال الجمعية. -1
 المنا ب الشاغر  في مختل  هييات االتحاد.  -2

  لب المجل  الو ني الفلس يني بالح ول على العضوية الكاملة في االتحاد. -3

 
شاركت في االجتماع وفود تمثل البرلمانات والمجال  العربية في كل من األردن، اإلمارات 

عمددان، فلسدد ين،  يددر، السددعودية، السددودان، ال ددومال ،الجزاتددون ، ة المتحددد ، البحددرين، العربيدد
، الدديمن، األمانددة العامددة ق ددر، الكويددت، الجماهيريددة العربيددة الليبيددة، م ددر، المغددرب، موريتانيددا

 لالتحاد.
  

تددرأ  االجتمدداع معددالي المهنددد  عبددد الهددادي المجددالي، ريددي  االتحدداد البرلمدداني العربددي، 
يددي  مجلدد  النددواب األردنددي. وقددد رحددب معددالي الددريي  المجددالي فددي بدايددة االجتمدداع بدداألخو  ر

وبعد الموافقة علدى جددول أعمدال االجتمداع  .لهم عمالو مثمراو و بناء ىالبرلمانيين المشاركين، وتمن
 جرت مناقشة مستفيضة لجميع بنوده واتخذت القرارات المناسبة،وذلك على النحو التالي: 

 البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية: حول 
 

التاكيددد علددى أهميددة البنددد ال ددارئ المتعلدد  بمكافحددة اإلرهدداب وأهميددة االنسددجام مددع قددرار 
اتف  على تكلي  كدل مدن ريدي  االتحداد البرلمداني والمجموعة اإلفريقية بدعم موضوع اإلرهاب. 

ين اإليراندي والهنددي واالتفدا  علدى العربي وريي  االتحاد اإلفريقي والجزاير االت ال مدع الوفدد
تقديم بند مشترك. كما تم التاكيد علدى األفكدار األساسدية التدي يجدب بدذل الجهدود إلدراجهدا تعريد  

إرهاب الدولة  -  بين اإلرهاب والنضال الو ني التفري –اإلرهاب ال جن  وال دين له  -اإلرهاب
و.م هنابعفي  مجتوالتعاون الدولي لمكافحة اإلرهاب  –نظم مال  اليا

 
وجددرت اإلشددار  أثندداء االجتمدداع إلددى ضددرور  تكثيدد  الحضددور العربددي واإلسددالمي أثندداء 
مناقشة البند الرابع من جدول األعمال  التعايش بدين األديدان(، والتركيدز فدي الكلمدات علدى تجدريم 

 من يسيء إلى األديان. 
 

 ممثلو المجموعة العربية في لجان الصياغة: 
 

 السعودية  –البند الرابع : تونس  – اللجنة األولى
 السودان  –البند ال امس: الج ائر  –اللجنة الثانية 
 المغر  –البند السادس: البحرين  –اللجنة الثالثة 
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مكاتب اللجان الدايمة: فوضت رياسة االتحاد بتوزيع المقاعد الخا دة بالمجموعدة العربيدة 
 بالتشاور مع الساد  رؤساء الوفود.

 
 : في االتحاد ل  الفلسطيني للعضوية الكاملةحول الط

 
عدرض سددعاد  عبددد الواحددد الراضددي، ريددي  مجلدد  النددواب المغربددي، مددا جددرى فددي اللجنددة 
التنفيذية لالتحاد حول ال لب الفلس يني. وبعد المناقشة تقدرر الم البدة بالت دويت علدى الموضدوع 

. وتبدين بعدد ذلدك أنده ال للت ويت عليه هناك في اللجنة التنفيذية أو إحالة األمر إلى المجل  الحاكم
 درح فدي أن الموضدوع لدم ي  كمدا  ، يمكن إعاد  المناقشة في اللجنة التنفيذية للت دويت علدى ال لدب

تقدرر إجدراء  نظرا ألن اللجنة التنفيذية لم تتخذ قرارا بشانه. ولذلك  ، جدول أعمال المجل  الحاكم
  1كاسيني، وأمينه العام لمناقشة الموضوع. -لقاء مع ريي  االتحاد البرلماني الدولي

 
 

البرلماني العربي في اجتماعات  ممثلي االتحادنشاط تاسـعا ـ 
 بالي 

 
 نشاط معالي رئيس االتحاد البرلماني العربي: -1

 
، ريدي  مجلد  ريي  االتحاد البرلماني العربي شارك معالي المهند  عبد الهادي المجالي،

لالتحدداد البرلمدداني العربددي. وقددام معاليدده بجملددة مددن  116عمددال الجمعيددة ، فددي أالنددواب األردنددي
 األنش ة أسهمت في تعزيز مواق  الوفود البرلمانية العربية المشاركة في أعمال الجمعية: 

 
  ترأ  معاليه االجتماع التشاوري للوفود البرلمانيدة العربيدة الدذي نداقش أبدرز القضدايا

 ذ منها المواق  المناسبة. واتخ 116المعروضة على الجمعية 

 الدول األعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي.في اجتماع اتحاد برلمانات  شارك 

  السوداني، والسيد  قام معاليه مع األستاذ أحمد ابراهيم ال اهر، ريي  المجل  الو ني
ن اإليراني والهندي للتو دل إلدى  ديغة موحدد  الدين بوشكوج، باللقاء مع الوفدي نور
 ال ارئ في جدول أعمال الجمعية. لبند ل

 د تدرأ  وفددد المجموعددة العربيددة فددي اللقدداء مدع ريددي  االتحدداد البرلمدداني الدددولي، السددي
المجلد   األمين العام لالتحاد السيد جونسدون للبحدث فدي موضدوع عضدويةوكاسيني، 

 الو ني الفلس يني في االتحاد.

  القت ادي واالجتماعي في العالم لوضع السياسي واافي الكلمة التي ألقاها معاليه حول
شرح بوضوح دقدة األوضداع فدي الشدر  األوسد  وخ ورتهدا علدى السدالم فدي العدالم 

المحتلدة،  راضدي الفلسد ينية األ فدي ودعا إلى ت بي  قرارات الشدرعية الدوليدة ،أجمع
 واستقالله وإنهاء االحتالل للبلد الشقي .  والى ضمان وحد  العرا 

 
 
 

 

                                                 
عاشدرا ـ مالحظدات علدى هدامش أعمدال الجمعيدة الفقدر  ـ  الفقدر   –لمزيد من التف يل يمكن الرجوع إلى فقر    1
 1 ) 
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 :لعامة لالتحادنشاط وفد األمانة ا -2

 
 -بددالي 116الجمعيددة األمانددة العامددة لالتحدداد البرلمدداني العربددي لالتحدداد فددي أعمددال  شدداركت

لالتحداد، وعضدوية مددير العالقدات السيد نور الددين بوشدكوج، األمدين العدام  ةسيارببوفد  اندونيسيا
 البرلمانية. 
 

الجلسات العامة واجتماعدات  وقد أسهم الوفد بنشا  ملحوظ في جميع أعمال الجمعية ومتابعة
 خالل المؤتمر:  العربية ، وفي جميع األنش ة التي قامت بها الوفود البرلمانيةاللجان

 
  و شددامالو لمختلدد  أنشدد ة فقددد وزع الوفددد علددى جميددع الوفددود العربيددة مددذكر  تضددمنت عرضددا

 ..الخ( الجمعية   جدول أعمال الجمعية، جدول أعمال المجل  الحاكمـ اجتماعات اللجان .
 
   وقام الوفد بالتحضير لالجتماع التشاوري الذي عقدته الوفود العربية قبدل بددء المدؤتمر لتنسدي

 مواقفها حول مختل  القضايا التي سيعالجها المؤتمر. 
 
  ساهم األمين العام لالتحاد فدي االت داالت التدي قامدت بهدا الوفدود العربيدة مدع الوفددين الهنددي

كمدا شدارك مدع رؤسداء الوفدود الدذين  ،اغة مشدتركة للبندد ال دارئواإليراني للتو ل إلدى  دي
ع عضددوية المجلدد  الددو ني واجتمعددوا مددع ريددي  االتحدداد وأميندده العددام للبحددث فددي موضدد

 الفلس يني.

 
   العدام لالتحداد أجرى األمين العام لالتحاد لقاءات عديد  مع السيد عبدد القدادر عبدد ا، األمدين

وللبحدث ، جهدود الوفدود اإلفريقيدة والعربيدة إزاء القضدايا المشدتركة البرلماني اإلفريقي لتنسي 
العربدي الحدادي عشدر الدذي تقدرر عقدده فدي  -في القضايا المتعلقة بالمؤتمر البرلماني اإلفريقي

 .2007دمش  في تموز   يوليو( 
 
  

أعمال مالحألات واقتراحات على هامش عاشـرا ـ 
 الجمعية 

 
لالتحدداد البرلمدداني الدددولي  لددب المجلدد  الددو ني الفلسدد يني ( ناقشددت اللجنددة التنفيذيددة 1

بالح ول على العضوية الكاملة في االتحاد بدالو من عضوية المراقدب التدي يتمتدع بهدا اآلن. وكدان 
و أن أغلبية أعضاء اللجندة التنفيذيدة تتعدا   مدع ال لدب الفلسد يني ولكدن ريدي  االتحداد    ،واضحا

  فهو : ستوفي شرو  العضويةينفيذية بان المجل  الو ني ال كاسيني( أوضح أمام اللجنة الت
 ال يعمل فو  أراضي دولة ذات سياد ،  -
 كثير من أعضايه غير منتخبين،  -
و منظمة فتح  وحيد الجانب  تمثيله -  ، ( يمثل أساسا
  .لم يجتمع منذ سنوات -
 

على ال لدب الفلسد يني،  اء اللجنة التنفيذية لم يجر ت ويتأعضوبالرغم من تعا   أغلبية 
مدع  وبالتالي لم يددرج فدي جددول أعمدال المجلد  الحداكم: وقدد قدررت الوفدود العربيدة عقدد اجتمداع

، سدا  الدريي  نفد  الحجدج المشدار  وفي االجتماع .ريي  االتحاد وأمينه العام لمناقشة الموضوع
خبددره بددان السددل ة وأضددا  أندده التقددى مددع الددريي  الفلسدد يني محمددود عبددا  الددذي أ إليهددا أعدداله

الفلس ينية ب دد إجراء تغييرات داخلية هامة، وهو ين دح باالنتظدار إلدى مدا بعدد هدذه التغييدرات. 
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وبعد مناقشات موسعة تم االتفا  على تكلي  رياسة االتحداد بزيداد  األراضدي الفلسد ينية المحتلدة، 
م تقريدر عدن ذلدك إلدى واللقاء مع أعضداء المجلد  التشدريعي ودراسدة الوضدع علدى ال بيعدة وتقددي

 . 2007أكتوبر القادم /  –الدور  القادمة للمجل  الحاكم التي ستنعقد في جني  في تشرين األول 
 
 الدب الوفدد فدي الجمعيدة ( أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخا ة بحقدو  اإلنسدان للبرلمدانيين 2

خ ددو  إل ددال  سددراح الفلسدد يني باتخدداذ إجددراءات ضددد الكنيسددت اإلسددراييلي ألندده لددم يتخددذ أي 
و  البرلمانيين الفلسد ينيين المعتقلدين مدن أعضداء المجلد  التشدريعي الفلسد يني، رغدم أنده أخدذ علمدا

 بذلك. 
 

وتحدث عدد من الخ باء العرب وغير العرب حول الموضدوع موضدحين أن مدا جدرى يعدد 
و لحقدو  اإلنسدان، وللقدانون الددولي اإلنسداني وألبسد  قواعدد الد و  دارخا يمقرا يدة. و دالبوا انتهاكا

 ،أو جريمة بتشكيل لجنة تق ي حقاي  عن أوضاع البرلمانيين الفلس ينيين المعتقلين بدون أية تهمة
 كما وافقوا على اتخاذ إجراءات ضد الكنيست. 

 
وتحدددث المندددوب البري دداني مؤكددداو تضددامنه مددع البرلمددانيين المعتقلددين. ولكندده أضددا  أندده 

و بإ ال  سراح ا  ل حفي البري اني جونسون الذي اخت   في األراضي المحتلة. ي الب أيضا
 

و باألمر و يوعلقت أحدى عضوات الوفد الكندي قايلة أن الكنيست اإلسراييل لدم لكنده اخذ علما
 يجب.

 
( غاب وفد الكنيست اإلسراييلي عن اجتماعات بالي. وتردد في أروقة الجمعيدة أن السدبب 3

إحضار حرا  لهم يحملون األسلحة الفرديدة لمرافقدة أعضداء  يعود إلى إ رار أعضاء الوفد على
الوفد أينما ذهبوا. ولكن السل ات األندونيسدية رفضدت ذلدك ب دور  قا عدة ألنهدا سدتكون مسدؤولة 

ولدي  ثمدة اسدتثناء ألي ، عن توفير الحماية لجميع المشاركين في الجمعيدة وهدي قدادر  علدى ذلدك 
 وفد.

 
نشدا ات أخدرى إضدافية نظمدت بالتعداون بدين االتحداد  116( جرت خالل أعمال الجمعية 4

 :وبعض المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ومنها
 
 بالتعاون مع منظمة اليونيسي . " " العنف ضد األطفالمناقشة مفتوحة لموضوع  

 وجلسة مناقشة أخرى حول موضوع: 
 

 " ارتفاع حرارة األرض : عشرة أعوام بعد كيوتو" 
 

 " المواطنة والالمواطنة" شة حول موضوع وكذلك مناق
 

 ،لددددان المهجدددربتناولدددت موضدددوع المهددداجرين النظددداميين الحا دددلين علدددى الجنسدددية فدددي 
 والمهاجرين غير النظاميين ووضعهم بالنسبة لبلدانهم األ لية والبلدان التي هاجروا إليها. 

 
و وأكد الجميع أهمية مث  ل هذه المناقشات.وقد كان الحضور في هذه المناقشات واسعا

 

*  *  * 
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