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 التحاد البرلماني العربياألمانة العامة ل تقرير
 للمجلس الحاكم واللجان الدائمة 179 ةوالدور 115حول اجتماعات الجمعية 

 لالتحاد البرلماني الدولي
 (18/10/2006- 16، )جنيف

 
 

 ةـدمـمق –والً أ

  
فييي جنيييف اجتماعييات الجمعييية  انعقييدت 18/10/2006- 16 فييي الرتييرة ميين

تحاد البرلماني الدولي واجتماعات اليدورة ( لالAssemblyة عشرة بعد المائة)خامسال
 واللجان الدائمة (Governing Councilعة والسبعين بعد المائة للمجلس الحاكم )تاسال

في هذه االجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات األعضيا   تفي االتحاد. وشارك
مين  في االتحاد. وحضر االجتماعات بصيرة عضيو مشيارو أو مراميث ممثليو العدييد

منظمييات األمييم المتحييدة، والمنظمييات الدولييية األخييرل المختصيية كالصييليث األحميير 
الدولي والبنو الدولي، وممثليو المنظميات البرلمانيية ايمليميية، ومين بينتيا االتحياد 

واالتحيياد البرلميياني ايفريقييي،  ،البرلميياني العربييي، و المجلييس الييوسني الرلسييسيني
نيييية، ورابسييية البرلميييانيين النييياسقين بالررنسيييية، واتحييياد برلمانيييات أمريكييييا الالتي

 وغيرها. …والبرلمان األوروبي، 
 

 
فيمييا يلييي تقريييراً عيين أعمييال كييل ميين  ويسيير األمانيية العاميية لالتحيياد أن تقييدم

الدائمة وأبرز النتائج التي تمخضت  اللجانالجمعية ودورة المجلس الحاكم وأعمال 
 عنتا.

 
 
 

*        *       * 
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 ة عشرة بعد المائةخامسجدول أعمال الجمعية ال -انياً ث

 
 

 جدول أعمال تضمن البنود اآلتية: 115الجمعية  تناقش
 

 . 115انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية  .1
 دراسة الطلبات المحتملة إلدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية.  .2

م العالمي   خوووا  من منوور التعاون بين البرلمانات واألمم المتحدة في تعزيز السال .3
 النضال ضد اإلرهاب  وأمن الطاقة. 

 ) اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليين( 

دور البرلمانات في مراقبة تحقيق األهداف التنموية لأللفية  خوووا  فيما يتعلق  .4
 بمشكلة الديون والقضاء على الفقر والفساد. 

 التمويل والتجارة () اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة و
 األشخاص المفقودون. .5

 ) اللجنة الدائمة للديمقراسية وحقوق اينسان (
 وتعيين المقررين. 117إقرار موضوعات المناقشة في الجمعية الـ  .6

إعالن  جمهورية كوريا الديمقراطية عن تجربة أسلحتها النووية وتعزيز نوام عدم  .7
 .1االنتشار النووي

 

 

 اصة بإدراج بند استعجالي في جدول أعمال الجمعيةالسلبات الخ -ثالثاً 

 
 

سبعة طلبات تتعلق بإدراج بنود استعجالية في جدول أعمالها .  115كان أمام الجمعية الـ 
 وجاءت الطلبات عل النحو التالي : 

 
دور البرلمانات في تعزيز تعبئة المجتمع الدولي في الجهود  السلث الجزائري:   .1

مار لبنان ودعم تنميته واقتواده الذي المبذولة إلعادة إع
دمرته الحرب   والسعي إلى سالم عادل ودائم في الشرق 

 األوسط. 
 

 السلث اييراني :  .2
 
 
 

 التضامن مع شعب لبنان وحكومته.
 

السلث المقدم من األردن   .3
 باسم المجموعة العربية :

دور البرلمانات في دعم استقالل لبنان وسيادته وفي 
 ي عملية إعادة إعماره. المساعدة ف

 

                                                 
 الذي أقرت الجمعية إدراجه في جدول أعمالها كان هذا عنوان البند االستعجالي المقدم من اليابان و  1
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إعالن جمهورية كوريا الديمقراطية عن تجربة أسلحتها  السلث الياباني:  .4
 النووية وتعزيز نوام عدم االنتشار النووي.

 
التوجه المضاد للهجرة في العالم وازدياد حدته بسبب  السلث المكسيكي:  .5

 منية المتخذة لمواجهة اإلرهاب الدولي.التدابير األ
 

الدعم البرلماني إلطالق سراح أعضاء البرلمان والحكومة  ث االندونيسي:السل  .6
المعتقلين وتحقيق العدالة والسالم في الشرق ين الفلسطيني
 األوسط.

  
مساندة محادثات السالم الوومالية التي ستعقد في  السلث الصومالي:  .7

 . 2006تشرين أول / أكتوبر/ 30الخرطوم في 
 

عية لهذه الطلبات جرت محادثات واسعة بين ممثلي البرلمانات وقبل بدء مناقشة الجم
ومن  .السياسية للتوول إلى اعتماد بند واحد بدل البنود السبعة –والمجموعات الجغرافية 

الخطوات التي تم التوول إليها: دمج البنود الثالثة األولى المقدمة من الجزائر وإيران واألردن 
اق مع كل من المكسيك واندونيسيا والوومال على سحب طلباتها. في عنوان واحد . كما تم االتف

الوفد الياباني بسحب طلبه لوالح الطلب العربي. ولهذا جرت  في إقناعولم تنجح المفاوضات 
 عملية التوويت لمعرفة أي من الطلبين سيفوز بأكثرية الثلثين المطلوبة.

 
 

  رئيس مجلس الهادي المجاليوقبل إجراء عملية التوويت قدم معالي المهندس عبد 
الطلب العربي حول لبنان والشرق األوسط   النواب األردني  رئيس االتحاد البرلماني العربي 

مؤكدا  أن الطلب يجسد حالة طارئة حقا  نورا  لحالة الدمار التي ألحقها العدوان اإلسرائيلي على 
لالتحاد البرلماني الدولي نحو اإلعمار  لبنان . كما أن مناقشة هذا البند سوف يؤكد التوجه العملي

أنه سيؤكد دور االتحاد  فضال  عنمن والسالم ال نحو الحرب واالحتالل  ال الدمار  و نحو األ
 في العمل من أجل بلورة وتأويل قيم الخير والعدالة لجميع شعوب العالم . 

 
ق األوسط أوبح وتحدث مندوب بلجيكا ضد إدراج البند مشيرا  إلى أن التوتر في الشر

سمة من سمات المنطقة وأنه سبق لالتحاد البرلماني الدولي أن ناقش الوضع فيها مرات عديدة  
  في حين أن التجربة النووية 1701قبل أسابيع قليلة القرار كما أن مجلس األمن الدولي اعتمد 

 الكورية تمثل تهديدا  للعالم أجمع. 
 

تور أحمد فتحي سرور  منوها  بأن الموضوع عرض الطلب الياباني عارضه الدكد وبع
قديم وليس طارئا  ألنه سبق لالتحاد أن ناقشه في مؤتمرات: تشيلي   وبروكسل وبخارست 
وباريس. كما أشار الدكتور سرور إلى أن إثارة الموضوع تحمل طابع االزدواجية في المعايير 

 إسرائيل النووية:  قنبلة كوريا وال يجري الحديث عن قنبلةمشكلة   فكيف تثار 
 
 جرت عملية االقتراع على الطلبين وجاءت النتيجة كاآلتي:ثم 
  
 أكثرية الثلثين امتناع ضد مع 

 705 227 339 773 الطلب الياباني
 702 270 390 668 الطلب العربي 
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وبذلك فاز الطلب الياباني وأوبح هو البند االستعجالي وأضيف إلى جدول األعمال 

 وتحضير مشروع قرار حوله.  تهد السابع فيه  وأحيل إلى اللجنة الدائمة األولى لمناقشالبنليكون 
 

 

 اجتماعات اللجان الدائمة -رابعاً 
 

 
 وذلك على النحو التالي:اجتماعات اللجان الدائمة الثالث   115عقدت في إطار الجمعية 

 
 . اللجنة الدائمة األولى : لجنة السلم واألمن الدوليين : 1
 

 جدول أعمال اجتماعات اللجنة:
 

 إقرار جدول األعمال .1
 8،9الموافقة على التقرير المقدم بخووص الدورة التي عقدت في نيروبي أيام  .2

 .2006مايو/ -/أيار10و

  :دراسة البند الثالث من جدول أعمال الجمعية .3
التعاون بين البرلمانات واألمم المتحدة في تعزيز السالم العالمي،  " 

 "من منظور النضال ضد ايرهاث، وأمن السامة.خصوصاً 
 الدراسة: توتضمن

 تقديم التقرير ومشروع القرار الذي أعده المقررون  ثم مناقشة أ . 
 ب . تحضير مشروع القرار وتبنيه.

 115تعيين مقرر للجمعية  ج . 
 117التحضير للجمعية  .4

 أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
 مقررين اثنينب . اقتراحات الختيار 

 .عمالما يستجد من أ .5
 
 اللجنة الدائمة الثانية: لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة - 2
 

 جدول أعمال اجتماعات اللجنة:
 

 إقرار جدول األعمال .1
 9الموافقة على التقرير المقدم بخووص الدورة التي عقدت في نيروبي يومي  .2

 .2006مايو/ -/أيار11و

 بع من جدول أعمال الجمعية:دراسة البند الرا .3
دور البرلمانات في مرامبة تحقيق األهداف التنموية لأللرية، خصوصاً " 

 "فيما يتعلق بمشكلة الديون والقضا  على الرقر والرساد.
 الدراسة : توتضمن

 تقديم التقرير ومشروع القرار الذي أعده المقررون  ثم مناقشة أ . 
 ب . تحضير مشروع القرار وتبنيه.

 115ج . تعيين مقرر للجمعية 
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 117التحضير للجمعية  .4
 أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
 ب . اقتراحات الختيار مقررين اثنين

 ما يستجد من أعمال. .5
 
 اللجنة الدائمة الثالثة: اللجنة الخاصة بالديمقراسية وحقوق اينسان - 3
 

 :اللجنة اتجدول أعمال اجتماع
 

 إقرار جدول األعمال .1

 
و  9لموافقة على التقرير المقدم بخووص الدورة التي عقدت في نيروبي يومي ا .2

11/5/2006. 

 
 دراسة البند الخامس من جدول أعمال الجمعية :  .3

 " األشخاص المرقودون"     
 الدراسة: توتضمن

 أ . تقديم التقرير ومشروع القرار الذي أعده المقررون  ثم مناقشة
 نيه.ب . تحضير مشروع القرار وتب

 115ج . تعيين مقرر للجمعية 
 

 117التحضير للجمعية  .4
 أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
 ب . اقتراحات الختيار مقررين اثنين

 
 ما يستجد من أعمال .5

 
 اجتماعات اللجان:

 
شاريع عقدت كل من اللجان الثالث اجتماعين خوص األول منهما لمناقشة التقرير وم

لت في هذه االجتماعات األولى لجان وياغة إلدخال اللجان. وشك   رريالقرارات المقدمة من مق
التعديالت التي تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء اللجان. وكرست االجتماعات التالية لالطالع 
على الويغ النهائية لمشاريع القرارات التي أعدتها لجان الوياغة والموافقة عليها تمهيدا  

 تامية للجمعية الخامسة عشرة بعد المائة.لعرضها على الجلسة الخ
 

 
 الجلسة الختامية للجمعية  –خامساً 

 
 

عشرة بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي جلستها الختامية بعد عقدت الجمعية الخامسة 
. وبدأت الجلسة بعرض التقارير ومشاريع 2005أكتوبر  –تشرن األول  18وهر يوم األربعاء 
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دتها اللجان الدائمة . ووافقت الجمعية بالتوفيق على مشاريع القرارات القرارات التي أع
 التي عرضت عليها. األربعة 
 

وقبل اإلعالن عن اختتام أعمال الجمعية تعاقب على منوة الخطابة ممثلو المجموعات 
السياسية في االتحاد  معربين عن شكرهم وامتنانهم لرئاسة االتحاد وسكرتاريته  –الجغرافية 

 ى التنويم الجيد ألعمال الجمعية وعلى النتائج اإليجابية التي تمخضت عنها. عل
 

مجلس  سالمهندس عبد الهادي المجالي  رئيمعالي وتحدث باسم المجموعة العربية 
 النواب األردني   رئيس االتحاد البرلماني العربي.

 
أمانته العامة على عن الشكر الجزيل لرئاسة االتحاد و المجاليوقد عبر معالي المهندس 

ت لوالح الطلب العربي  حول الجهد المميز الذي بذل خالل أيام االجتماع . كما أشاد بمن وو 
ا  في الوقت نفسه بوهور فلسفة روح الجماعة والعمل بإخالص   وهي ما نوهلبنان  م وضوعم

ربية تنسجم مع يجب أن تسود في عالقاتنا . وأكد معالي الرئيس المجالي بأن إرادة البلدان الع
وبما يخدم مستقبل أجيالنا   إرادة شعوب العالم في تأويل قيم االستقرار والسالم بعيدا  عن العنف

 القادمة. 
 

 
 الحاكم  عة والسبعين بعد المائة للمجلستاساجتماعات الدورة ال -ساً ساد
 
 

عقد المجلس الحاكم برئاسة السيد كاسيني  رئيس مجلس االتحاد  ثالثة اجتماعات 
لمناقشة البنود المدرجة في جدول أعماله. وفيما يلي عرض ألبرز القضايا التي ناقشها المجلس 

 والقرارات التي اتخذها. 
 

 العضوية :  -1
 

مانات كل من غامبيا و رلوافق المجلس على قبول طلبات العضوية في االتحاد المقدمة من ب -
 غرو ) الجبل األسود ( وباالو. مونتين

 جرى ذيأقر المجلس تعليق عضوية برلمان تايالند الذي حل بسبب االنقالب العسكري ال -
  وعبر عن المؤسسات الديمقراطية في البالد . وأدان المجلس هذا االنقالب ضدفي البالد

 .األمل قي استعادة الحياة الديمقراطية قريبا  

واألممية   وافق المجلس عل منح عضوية مراقب لكل من البرلمان العربي االنتقالي -
 الديمقراطية المسيحية. 

وافق المجلس على تعليق عضوية الجمعية الوطنية في جيبوتي بسبب تأخرها عن دفع  -
 مساهماتها في ميزانية االتحاد . 

 

 : 116المواضيع األساسية للمنامشة في الجمعية  -2
 

مجلس المواضيع األساسية التي ستناقشها اللجان الدائمة الثالث في الجمعية السادسة أقر ال
 وأسماء المقررين   وذلك على النحو التالي:  2007عشرة بعد المائة التي ستعقد في ربيع العام 
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 اللجنة الدائمة األولى حول السلم واألمن الدوليين: -أ

  
  جميع األديان والسوائفبين  نيي" ضمان االحترام والتعايش السلم

 في عالم تسوده العولمة"

 
 السيدة سلمى الموري ) من األردن ( :المقرران 

 السيد ج. بييري ) من سويسرا ( 
 

  :حول التنمية المستدامة والتمويل والتجارة –اللجنة الدائمة الثانية  -ث
 

 " توفير فرص العمل وأمن العمل في عصر العولمة "
  

 انغويرو ) من بوليفيا( السيد س :المقرران 
 السيد أبو غرارة ) من السعودية ( 

 
 : حول الديمقراسية وحقوق اينسان –اللجنة الدائمة الثالثة  -ج

 
 " تعزيز التنوع والحقوق المتساوية للجميع من خالل معايير انتخابية ديمقراسية شاملة " 

 
 ) من االتحاد الروسي(  السيدة نارو تشنيسكابا :المقرران 

 سيالم ) من الهند(  .د السيد
 
 
 
  الشواغر التي تم ملؤها من مبل المجلس : -3
 
 :  نائث رئيس االتحاد -أ

 
نائبا  لرئيس االتحاد   انتخاب السيدة مارغريت مينساه  نائب رئيس مجلس الشيوخ في ناميبيا -

 البرلماني الدولي. 
 

 اللجنة التنريذية :  -ث

 
 من بلجيكا( بدال  عن النائبة المجرية فاداي . انتخاب السيد فيرسنيك ) -
 اندونيسيا( بدال  عن التايالندي ليركسامران. من نتخاب السيد عبد هللا طه )ا -

)من الجماهيرية  ديبةح( بدال  عن السيد عبد الهادي انتخاب السيد بيير سيند )من الكاميرون -
 . الليبية(

 
 لجنة حقوق اينسان للبرلمانيين :  -ج

 
 ممثلي كل من المكسيك وبلجيكا عضوين أويلين في اللجنة. انتخاب  -
 وممثلي ألمانيا وغانا عضوين احتياطيين. -
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 :2007مدمقا الحسابات لعام  -د
  

البرتغال ( مدققين  ين رحمان خان ) من الهند ( ودورات باشيكو ) منانتخاب كل من السيد -
 . 2007لحسابات االتحاد لعام 

 
 : 116مكان اجتماع الجمعية  -ه
 

تم االتفاق مبدئيا على قبول الدعوة المقدمة من اندونيسيا لعقد االجتماع فيها   وتم 
 . 2تفويض رئيس االتحاد وأمينه العام بزيارة اندونيسيا والبت نهائيا  بهذا الموضوع 

 
  ايصالحات داخل االتحاد : -و
 

والحات في عمل بعد مناقشة االقتراحات المقدمة من مجموعة عمل الرئيس حول اإل
االتحاد البرلماني الدولي  أقر المجلس تعميم االقتراحات بويغتها النهائية على أن يجري البت 

 القادم في اندونيسيا. 116بها في اجتماع الجمعية الـ 
 
 
 

 

 للوفود البرلمانية العربية  تنسيقياالجتماع ال -سابعاً 
 

 
ي اجتماعات جنيف اجتماعا  تشاوريا  لتنسيق مواقفها الوفود البرلمانية العربية المشاركة ف تعقد

 . 115الجمعية  حول القضايا المطروحة في جدول أعمال
 
 البنود التالية : جدول أعمال تضمن ناقش االجتماعو

 
 البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية  -1
 مجموعة عمل رئيس االتحاد البرلماني الدولي حول عملية إوالح االتحاد  -2

  .ابات التكميلية للجنة التنفيذية لالتحاداالنتخ -3

 
حضر االجتماع التنسيقي العربي ممثلو البرلمانات العربية في كل من األردن  
اإلمارات العربية   البحرين  تونس  الجزائر   السعودية   السودان  سورية   فلسطين  قطر  

   المغرب. ويت   لبنان  الجماهيرية الليبية  مورالك
 

جتماع معالي المهندس عبد الهادي المجالي   رئيس مجلس النواب األردني  ترأس اال
  ثم الترحيب بأعضاء الوفود المشاركينرئيس االتحاد البرلماني العربي  مستهال  االجتماع ب

استعرض بإيجاز ما قام به االتحاد من أنشطة منذ انعقاد المؤتمر الثاني عشر لالتحاد في عمان 
من تضامن ودعم   منوها  بوورة خاوة بما فام به البرلمانيون العرب  2006في أوائل عام 
 خيرة على فلسطين ولبنان. في مواجهة الحرب اإلسرائيلية األ واللبناني ينللشعبين الفلسطي

 

                                                 
 تم االتفاق مؤخرا  على عقد االجتماع في جزيرة بالي االندونيسية 2
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وبعد الموافقة على بنود جدول األعمال تركز النقاش بوورة خاوة على اآللية التي 
ي حول البند االستعجالي وأسفر النقاش عن االتفاق على سوف تعتمد لضمان فوز الطلب العرب

 عدة خطوات هي: 
 

 تعديل وياغة البند بالتشاور مع إيران.  -
  .تكليف معالي رئيس االتحاد بتقديم البند في اجتماع الجمعية -

لحثها على التوويت للطلب العربي  وتوزعت  االتوال مع المجموعات الجغرافية المختلفة -
 . عدد من ممثلي الوفود العربية هذه المهمة على

 التأكيد على ضرورة حضور جميع أعضاء الوفود أثناء عملية التوويت.  -

 
كذلك تم االتفاق على تسمية ممثلي المجموعة العربية في لجان الوياغة التي ستضع 

 مشاريع القرارات في لجان الدراسة الدائمة . 
 

حات المقترحة على أسلوب عمل ثم استعرض االجتماع الموقف العربي من اإلوال
االتحاد البرلماني الدولي. واستمع االجتماع إلى مداخلة قدمها الدكتور أحمد فتحي سرور  رئيس 

  وهو عضو مشارك في أعمال اللجنة المكلفة باقتراح اإلوالحات. الشعب الموري مجلس
 وأوضح الدكتور سرور أن جوهر اإلوالحات يتلخص في األمور اآلتية: 

 
 . في الربيعخال تعديل على طبيعة اجتماع الجمعية إد -
 إدخال تعديل على طبيعة اجتماع الجمعية في الخريف.  -

إحداث اجتماع خاص لرؤساء البرلمانات في بداية كل جمعية لمناقشات موضوعات خاوة  -
 ذات أهمية عالمية راهنة.

 يادة والحياته. زيادة مدة والية رئيس االتحاد إلى أربع سنوات بدال  من ثالثة وز -

 موعا  على النطاق العالمي. ط اإلعالمي لالتحاد ليكون ووته مساهتمام أكبر بالنشا -

 تعزيز العالقة مع األمم المتحدة اتساعا  وعمقا .  -

 
المقترحات في كل برلمان عربي وتزويد األمانة العامة لالتحاد  وتم االتفاق على دراسة

 ضها باسم أعضاء المجموعة العربية.بالمالحوات على أن يجري تنسيقها وعر
 

أخذ االجتماع علما  بأن رئيس البنك الدولي سيلقي مداخلة أمام الجمعية واتفق على تسمية 
ى االجتماع السيد عبد  –سؤال إلى المحاضر ممثل لكل من المجموعات الجغرافية لتوجيه  وسم 

 السؤال باسم المجموعة العربية.الكريم حرشالي لتقديم 
 

ناقش االجتماع موضوع الطلب إلى رئاسة االتحاد اعتبار اللغة العربية لغة رسمية  كذلك
بغيرها. وتبين من النقاش أن ما يحول دون ذلك هو التكلفة المالية لترجمة في االتحاد أسوة 

من أمريكا وأوضح ممثل المغرب أن الرئيس السابق لالتحاد ) .الوثائق إلى اللغة العربية
وأن ثمة اتجاها  لدى دولة يمول جزءا  من نفقات الترجمة إلى اللغة اإلسبانية  كان الالتينية(

بالكامل. وبالتالي فإذا أراد العرب اعتبار األوروغواي لدفع تكاليف الترجمة إلى اللغة اإلسبانية 
 . العربية اللغة العربية لغة رسمية كاملة فعليهم تمويل الترجمة إلى
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  برلماني العربينشاس ممثلي االتحاد ال
 

 
 نشاس معالي رئيس االتحاد -1

 
شارك معالي المهندس عبد الهادي المجالي   رئيس االتحاد البرلماني العربي  في 

لالتحاد البرلماني الدولي. وقام معاليه بجملة من األنشطة التي أسهمت  115أعمال الجمعية الـ
 في تعزيز مواقف الوفود العربية وتوحيد كلمتها: 

عالي األستاذ المجالي االجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية الذي اتخذ ترأس م -
المواقف المناسبة لتوحيد كلمة هذه الوفود وخطة عملها خالل اجتماعات جنيف   ال سيما 

 فيما يتعلق بالبند الطارئ الذي طلبت الوفود العربية إدراجه في جدول أعمال الجمعية . 
رئيس االتحاد البرلماني الدولي كاسيني واألمين العام لالتحاد  أجرى معاليه لقاء مع -

 .ل البند الطارئوجونسون في إطار المشاورات التي جرت ح

أجرى لقاءات عديدة مع مجموعة من رؤساء الوفود البرلمانية في مختلف المجموعات   -
ي فلسطين ف   ال سيماللجميع حقيقة األوضاع في المنطقةالسياسية   وأوضح  –الجغرافية 

 وموقف البرلمانيين العرب من هذه األوضاع.  المحتلة ولبنان

ألقى كلمة في الجلسة الختامية للجمعية   باسم الوفود البرلمانية العربية أكد فيها ضرورة  -
 االهتمام بالدور العالمي لالتحاد البرلماني الدولي.

 
 نشاس األمانة العامة لالتحاد:  -2

 
التحاد البرلماني العربيي فيي اجتماعيات جنييف بوفيد ترأسيه السييد شاركت األمانة العامة ل

 نور الدين بوشكوج  األمين العام لالتحاد  و عضوية مدير العالقات البرلمانية.
 

وقيييد أسيييهم الوفيييد بنشييياط ملحيييوو فيييي جمييييع أعميييال الجمعيييية ومتابعييية الجلسيييات العامييية 
 وفود البرلمانية خالل الجمعية:واجتماعات اللجان  وفي جميع األنشطة التي قامت بها ال

 
فقد وزع الوفد على جميع الوفود العربية مذكرة تضمنت عرضا  شامال  لمختليف أنشيطة  -

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

دتيه الوفيود العربيية لتنسييق مواقفهيا وقام الوفد بالتحضيير لالجتمياع التشياوري اليذي عق -
 حول مختلف القضايا التي ستعالجها الجمعية.

أجيرى األميين العيام لالتحياد لقياء ميع السيييد عبيد القيادر عبيد هللا   األميين العيام لالتحيياد  -
 البرلماني اإلفريقي لتنسيق جهود الوفود اإلفريقية والعربية إزاء القضايا المشتركة. 

مجلييس العييام مييع ممثلييي عييدد ميين المنومييات البرلمانييية اإلقليمييية:  كييذلك التقييى األمييين -
  برلميان أمريكيا الالتينيية  اللجنية الشورى المغاربي  اتحياد برلمانيات اليدول اإلسيالمية

 الدولية للوليب األحمر الدولي وغيرها.
 
 

* * * * 
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