
 
 

 
 
 

 الدويلالربملاين  االحتاد                                                          الربملاين العريب  االحتاد
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 نة العامة لالتحاد البرلماني العربياألما تقرير
 للمجلس الحاكم 178 والدورة 114 الجمعية أعمال ونتائجحول 

 لالتحاد البرلماني الدولي واللجان الدائمة 
 (12/5/2006-7كينيا –) نيروبي 

 
 

 ةمقدم – أولا 

 
 

اجتماعيات  نيروبييفي  انعقدت 12/5/2006-7ما بين في الفترة 
( لالتحياد البرلمياني اليدولي Assemblyعد المائية)ة عشرة بلرابعالجمعية ا

ة والسيييبعين بعيييد المائييية للمجليييس الحييياكم ثامنيييواجتماعيييات اليييدورة ال
(Governing Councilفييي التحيياد  و )فييي هييالج الجتماعييات  قييد شيياركت

وفييييود برلمانييييية تمثييييل البرلمانييييات األعيييييا  فييييي التحيييياد  ويحييييير 
لييو العديييد ميين من مييات الجتماعييات بةييفة عيييو مشييار  ومراقيي  ممث

األمم المتحدة، والمن ميات الدوليية األىيرل المىتةية كالةيلي  األحمير 
الييدولي والبنيي  الييدولي، وممثلييو المن مييات البرلمانييية ا قليمييية، وميين 
بينهييا التحيياد البرلميياني العربييي، والتحيياد البرلميياني ا فريقييي، واتحيياد 

انيين النييارقين بالفرنسييية، برلمانييات أمريكيييا الالتينييية، ورابريية البرلميي
 وغيرها  …والبرلمان األوروبي، و المجلس الورني الفلسريني 

 
ويسر األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي أن تقدم فيما يلي 
عرياا ألبرز وقائع اجتماعات نيروبي ، وما تمىيت عنه من قرارات 

 وتوةيات  
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ا     الفتتاح جلسة – ثانيا

 
افتتاح الجمعية الرابعة عشرة بعد المائة لالتحااد البرلماا ا الاد لا ع اد السااعة  جرت جلسة

فا مركز كي ياتا للمؤتمرات  2006ماي / –/أيار 7السابعة  ال صف من مساء ي م األحد ال اقع فا 
 ير باا  تحات رعاياة  بح ا ر رئايم الجم  رياة الكي ياة سايادة  –الد لية فاا العاصامة الكي ياة 

 باكا.م.م اي كي
 

 قااد ابتاادأ حالاات ا فتتاااح بكلمااة ترحيااه قصاايرة ألرا ااا الساايد أ اادر  لي ااات  رئاايم اللج ااة 
 الت ظيمية للجمعية الذي رحه بالمشاركين من مختلف براع العالم  تم ى ل م إقامة طيبة فا كي يا.

 
  تحاد  بعااد ذلاس الساايد فرا ساايم أ ليا  كابااار   رئايم الجمعيااة ال ط يااة الكي ياة الااذي قاادم
الشااكر لاارئيم الجم  ريااة لرعايتاا  أعمااات الجمعيااة  تشااريال ا بح اا را.  أشااار إلااى أن ا تحاااد 

األ ائات بالعمات الادائه مان أجات الساالم  الحرياة  ي البرلما ا الد لا ما يزات أمي اً أل داف مؤسسا
زياز  الديمرراطية. كماا  ا ا ب  اى جاد ت أعماات الجمعياة  مؤكاداً أن المادا  ت  باد  أن تخادم تع

 المبادئ الديمرراطية على الصعيد العالما.
 

ثم استمع المشارك ن إلى رسالة األمين العام لألمام المتحادة كا فا ع اان  ألرا اا السايد أميار 
د سات  ممثت األمين العام.  قد است ت ع ان رسالت  باإلشارة إلى اإلصالحات التا تمت فا األمام 

ق اإل سان   لج ة تعزيز الساالم   صا د ق الديمرراطياة المتحدة مؤخراً   م  ا: إ شاء مجلم حر 
 ...  غير ا.

 
 أ  ااحت الرسااالة أن أع اااء األماام المتحاادة يتم اا ن تعزيااز الاار ابط مااع البرلما ااات  ألن 
تحريق أ داف األلالية )حر ق اإل سان  تحرر المرأة  تعزيز السالم ... الخ( لن يتحرق د ن مشاركة 

 البرلما ات.
 

 سة ا فتتاح السيدة مارغريت م.  ليامز   ائبة رئيم اللج ة الت اليذية لالتحاد  تحدثت فا جل
ف رلت اعتذار السيد كاسي ا  رئيم مجلم ا تحاد عن عدم الح ا ر بسابه ا  تخاباات البرلما ياة 
 الرئاسية فا إيطاليا.  شكرت السدة  ليامز الشعه  البرلمان  الحك مة فاا كي ياا علاى است اافة 

جمعية فا كي يا التا تتمياز بن  اا أرا الت ا ع فاا مختلاف المياادين.  أشاارت أي ااً إلاى أعمات ال
الظر ف الصعبة التا تمر ب اا بعاا شاع ه الراارة اإلفريرياة مان جالااف  فرار  دعات إلاى تراديم 
المساعدات العاجلة ل ا.  ح ت آفاق  شاط ا تحاد البرلما ا الد لا  قالت السيدة  ليامز أن ا تحاد 

مركز إشعاع للديمرراطية البرلما ية   بد أن يصبح م ظمة عالمية تمثت البرلما ات لاد  األمام    
 المتحدة.

 
ثم استمع المشارك ن إلى كلمة فخامة رئيم جم  رية كي يا السيد م اي كيباكا  الذي رحه 

ماا يين فاا بممثلا شع ه العالم على أرا كي يا.  أكاد السايد كيبااكا علاى د ر البرلما اات  البرل
تعزيز سلطة الررار على المست   البرلما ا   سيما فا الاديمرراطيات ال اشائة. كماا  ا ا بانن قياام 
ا تخابات حارة  م تظماة يعتبار مؤشاراً  امااً للتطا ر  حا  الديمرراطياة.  عارا باختصاار معاالم 

بية فا كي ياا التاا تلعاه التجربة الديمرراطية الكي ية مشيراً إلى إ شاء ص اديق ت مية الد ائر ا  تخا
 د راً جيداً فا إيجاد آليات جديدة لل ظام الديمرراطا  ا  تخابا.

 
فاا  قات تعاا ا فيا  الم طراة مان ال زاعاات ي عراد الماؤتمر  أشار السيد كيباكا إلاى أن 

باانن ال فاا د ستصاات إلااى   عباار عاان الثرااة  المجاعااات ال اتجااة عاان الجالاااف  الالراار الماادقع.
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. كماا تحاد  فيما يتعلق بترديم المساعدات العاجلة للسكان الم كا بين بالجالااف اقتراحات مجدية
 ياؤدي إلاى   عن ا تشار األسلحة الخاليالة بن  اع ا   األمر الاذي ي ادد األمان  الساالم الاد ليين

 قاات  مشاكت عديدة فا الررن اإلفريرا  فا م اطق أخر  من العالم يذ ه  حيت ا األبرياء. 
فا عملية ا تشار  اذا األسالحة يساتدعا تصاعيد الج ا د ال ط ياة بمسااعدة  ينبنن ت رط العديد

 د ر فعات فا  ذا المجات. التا ل ا لبرلما اتاالم ظمات ال ط ية  الد لية   

 
بنن المبادئ التا تر م علي ا الديمرراطية يمكان أن تساا م الجم  رية   أكد فخامة رئيم

 اإلقليما  العالما.. ين كذلس على الصعيد بشكت كبير فا ت مية السالم فا كت د لة

 
الراا  ن  ا  عتباة الديمرراطياة.  عبار عان احتارام احتارام حرا ق اإل ساان   كما أكد أن

 سايما    أم يات  فا أن تؤدي الم اقشات إلى ال ص ت إلى طرق تعزيز حماياة حرا ق اإل ساان
ا  ال الساا.  عبار عان المارأة التاا تتعارا إلاى جمياع أ ا اع الع اف الجسادي  الج ساحر ق 

سعادت  بريام كي يا ماؤخراً بالعالياات متعاددة ب اذا الصادد . كاذلس تحاد  عان الاد ر ال اام الاذي 
 تحتل  البيئة  تد  ر ا فا أعمات الجمعية .

 
  فردان األمن ال ذائا    أحد المشاكت الكبيرة التا ت اج  الشعه الكي ا ثم أشار إلى أن
م اج ااة األسااباه األساسااية لالراادان األماان ال ااذائا فااا   اار رةإلااى  م   اااً بصاا رة خاصااة

الم ااااطق الجافاااة   صاااف الجافاااة   اااا فرااادان الميااااا  الشااار ط الصاااحية السااايئة   التعلااايم 
د ر البرلما ااات فااا   ااع حااد للمجاعااات ماان خااالت عماات  .  دعااا إلااى تعزيااز الم اصااالت

 تشريعا.
 

ياارة شا اطئ ا الخالباة  سا ت بز  فا ختام كلمت  ح  ال ف د على التعارف علاى كي ياا 
 إيالت  بحيرة فيكت ريا  قمم جبت كي يا.

 
 تاح أعمات الجمعية الرابعة عشرة بعد المائة.تثم أعلن عن اف

 
 

ا لثثا   المائة بعد عشرة الرابعة الجمعية أعمال جدول -ا

 
 ا تخاه رئيم    اه رئيم الجمعية الرابعة عشرة بعد المائة . -1
 جد ت أعمات الجمعية . فاإلدراج ب د استعجالا دراسة الطلبات المحتملة  -2

 ل  ع السياسا  ا قتصادي  ا جتماعا فا العالم.ح ت ا راش عام  -3

 األسلحة الخاليالة  ص يرح البالسالالسيطرة على ا تجار د ر البرلما ات فا تعزيز  -4
 )اللجنة األولى الدائمة حول السالم واألمن الدولي( . اذخائر 

 .على الصعيد العالما  فا مكافحة تآكت البيئة اإلدارة البيئية  د ر البرلما ات فا -5
 )اللجنة الدائمة حول التنمية المستدامة والتمويل والتجارة(

كيف تستطيع البرلما ات   كيف ي ب ا علي ا أن تط ر ال سائت الالعالة لمكافحة الع ف  -6
 وحقوق ا نسان(لديمقرارية ا حول )اللجنة الدائمة د ال ساء فا جميع الميادين. 

  تعيين المرررين. 116إقرار م ا يع الم اقشة فا الجمعية الـ  -7

ملي ن من سكان شرق إفريريا  11ما يردر بـ  إل راذالحاجة إلى مع  ات غذائية عاجلة  -8
ريع سي اج  ن المجاعة ال اجمة عن الجالاف   ح  شع ه العالم األكثر تص يعاً على ت
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ج  د خاصة لل ص ت إلى سكان الم اطق الريالية األكثر  ترديم المساعدات إلفريريا  بذت
 . 1حاجة

 

ا رابع    2الجمعية أعمال جدول في استعجالي بند بإدراج الىاةة الرلبات – ا

 
 

الطلبات التالية  - من المدة الرا   ية  – تلرت األما ة العامة لالتحاد البرلما ا الد لا فا ج يف
 د ت أعمات الجمعية :المتعلرة بإدراج ب د استعجالا فا ج

 
 

اسم الشعبة مقدمة 
 الرل 

تاريخ استالم  عنوان البند المرلو  إدراجه
 الرل 

من أجت حرية تعبير معترف  معم ت ب ا فا إطار  الجزائر
احتااارام األدياااان  المعترااادات الرائماااة علاااى مباااادئ 
اإليمان المعل ة كريم أساسية للسالم  التسامح بال سبة 

  سا ية جمعاء.لإل   لجميع البشر
 

15/2/2006 

م ااع تشاا ية األديااان  اإلساااءة للثرافااات مااع التنكيااد  مصر
على الت ازن بين احتارام حريتاا التعبيار  ا عترااد 

الدي يااة بحجااة حريااة  مشاااعر عاادم جاا از إ ا ااة ال
 الرأي.

 
 

9/3/2006 

د ر البرلما ات فا ج ا د التعاا ن الاد لا لمكافحاة  س يسرا
 . ر باء أ الل  زا الطي

 

24/3/2006 

األردن ) باسم ا تحاد 
 البرلما ا العربا (

إصدار تشريعات  ط ية تم ع التعدي على مردساات 
األديان  تخ ع مرتكبا أمثات  ذا اإل ا ة للمساءلة 

  .الرا   ية
 

28/4/2006 

د ر البرلمااااا يين فاااااا مكافحااااة اإلسااااااءة لألدياااااان  إيران 
مردسات الدي ياة  الثرافات  عدم ج از إ ا ة الريم  ال

 بحجة حرية التعبير.
 

12/4/2006 

د ر البرلما ااااات فااااا حاااا  الحك مااااات    سااااائت  البحرين
 اعتمااااداإلعااالم  الم ظمااات غياار الحك ميااة علااى 

تعزياز التالاا م  ا حتارام  إلاىبرامج تعليمية ت ادف 
لألدياااان  األ بيااااء  المعترااادات المردساااة  محاسااابة 

يان بحجة مبدأ حرية أ لئس الذين يتعمد ن إ ا ة األد
 الالكر.

26/4/2006 

                                                 
 إدراج  فا جد ت أعمال ا. 114عجالا الذي أقرت الجمعية كان  ذا ع  ان الب د ا ست 1
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اسم الشعبة مقدمة 
 الرل 

تاريخ استالم  عنوان البند المرلو  إدراجه
 الرل 

 

الحاجة إلى مع  ات غذائية عاجلة إل راذ ما يرادر باـ  كي يا
إفريرياا الاذين ي اج ا ن  قملي ن من ساكان شار 11

المجاعة ال اجمة عن الجالاف    ح  شاع ه العاالم 
األكثاار تصاا يعا علااى تسااريع المساااعدات إلفريريااا 

م اااطق  بااذت ج اا د خاصااة لل صاا ت إلااى سااكان ال
 الريالية األشد حاجة.

 

27/4/2006 

بياار  حريااة التاادين كع صاارين متكاااملين حريااة التع السـ يد
لمجتماااع ديمرراطاااا م الاااتح ذي مساااؤ لية مع  ياااة 

ا حتاارام الااذي   باار ح لممارسااة  اااتين الحااريتين 
المعتراادات  أتباااعي ااترم ماان     يجاارح مشاااعر  

 الدي ية.
 

28/4/2006 

 29/4/2006 زا الطي ر  التعا ن الد لا لمكافحت  مرا ا الل   ال  ــد 

 
 

 الذي   رئيم جم  رية كي يا فا جلسة ا فتتاح سيادة  بعد أن استمعت ال ف د إلى خطاه
ت ا ت في  بالتالصيت األ  اع المنسا ية التا تعيش ا بعا أجزاء الرارة اإلفريرية  تيجة الجالاف 

دات عاجلة لشع ه شرق إفريريا   أبدت الس يد رغبت ا المستمر ألع ام    دع ت  إلى ترديم مساع
فا سحه طلب ا لصالح الطله الكي ا   حذت حذ  ا س يسرا  ال  د .  تدا لت ال ف د العربية 

األمر  أقرت الم افرة على سحه طلبات ا مرابت إدراج  كب د أساسا فا جد ت أعمات  فا  إيران
الب د المرترح فا كي يا كب د .  بذلس تم اعتماد 2007ع التا ستعرد فا با ك س فا ربي 116الجمعية 

   أحيت إلى اللج ة المختصة لدراست   أعداد  8استعجالا  أ يف إلى جد ت األعمات تحت رقم 
 مشر ع قرار ح ل . 

 
 

ا ىامس  اجتماعات اللجان الدائمة  –ا

 
 ا تحاد البرلما ا الد لا   اجتماعات اللجان الدائمة الثال  فا  114عردت فا إطار الجمعية 

  ذلس على ال ح  التالا: 
 

 : اللجنة الدائمة األولى: لجنة السلم واألمن الدوليين -1
 

 جدول أعمال اجتماعات اللجنة: 
 
 إقرار جد ت األعمات .1
 18   17الد رة التا عردت فا ج يف فا  ح ت اجتماعاتالم افرة على التررير المردم  .2

  19/10/2005  

 : من جد ت أعمات الجمعية 4د دراسة الب   3



 5 

" دور البرلمانات في تعزيز السيررة على التجار بالسالح الةغير واألسلحة الىفيفة  
 والىائرها " 

 الدراسة: ت ت م 
 ت ما.م اقش أ . ترديم التررير  مشر ع الررار الذي أعدا المررر ن  

 ه . تح ير مشر ع الررار  تب ي .
 114ج . تعيين مررر للجمعية 

 : 116التح ير للجمعية  .4
 أ . اقتراحات لم ا يع تدرس ا اللج ة
 ه . اقتراحات  ختيار مرررين اث ين

 
 

 المستدامة والتمويل والتجارة اللجنة الدائمة الثانية: لجنة التنمية  -2
 

 جدول أعمال اجتماعات اللجنة:
 

 إقرار جد ت األعمات (1
   17التا عردت فا ج يف فا  الد رة ح ت اجتماعاتالم افرة على التررير المردم  (2

 2006أكت بر/ –/ تشرين األ ت 19

 من جد ت أعمات الجمعية: خاممدراسة الب د ال (3

 "على الةعيد العالميتآكل البيئة ة ومكافحة يالبيئا دارة دور البرلمانات في  "
 الدراسة على : تشتملا 
  

 ت ماشم اق أ . ترديم التررير  مشر ع الررار الذي أعدا المررر ن  
 ه . تح ير مشر ع الررار  تب ي .

 114ج . تعيين مررر للجمعية 
 : 116التح ير للجمعية  (4

 أ . اقتراحات لم ا يع تدرس ا اللج ة
 ه . اقتراحات  ختيار مرررين اث ين

 
 اللجنة الدائمة الثالثة : لجنة الديمقرارية وحقوق ا نسان -3

 
 اجتماعات اللجنة  جدول أعمال

 
 األعماتإقرار جد ت  -1
   17ج يف  ي ما  الد رة التا عردت فا ح ت اجتماعاتالم افرة على التررير المردم  -2

 .2005أكت بر  –/ تشرين األ ت 19
 د السادم من جد ت أعمات الجمعية :دراسة الب  -3

كيف تستريع البرلمانات، وكيف ينبغي عليها أن ترور الوسائل الفعالة لمكافحة العنف " 
   " ي جميع الميادينيد النسا  ف

 الدراسة على:  تشتمل ا
 .ت مام اقش  ار الذي أعدا المررر ن  أ . ترديم التررير  مشر ع الرر

 ه . تح ير مشر ع الررار  تب ي .
 114ج . تعيين مررر للجمعية 



 6 

 : 116التح ير للجمعية  -4
 أ . اقتراحات لم ا يع تدرس ا اللج ة
 ينه . اقتراحات  ختيار مرررين اث 

 
 اجتماعات اللجان: 

 
عراادت كاات ماان اللجااان الااثال  اجتماااعين خصاام األ ت م  مااا لم اقشااة الترااارير  مشاااريع 

 شكلت فاا  اذا ا جتماعاات األ لاى لجاان صاياغة إلدخاات  .الررارات المردمة من مررري اللجان
الياة لالطاالع التعديالت التا تمت الم افرة علي ا من قبت أع اء اللجان.  كرسات ا جتماعاات الت

على الصيغ ال  ائية لمشاريع الررارات التا أعدت ا لجان الصياغة  الم افرة علي ا تم يداً لعر  ا 
 عشرة بعد المائة.  رابعةعلى الجلسة الختامية للجمعية ال

 
 كااذلس عراادت اللج ااة الخاصااة بالب ااد ا سااتعجالا الااذي أقاارت الجمعيااة إدراجاا  فااا جااد ت 

 ة لم اقشااة م  اا ع الب ااد   شااكلت لج ااة صااياغة إلعااداد مشاار ع قاارارأعمال ااا اجتماعااات خاصاا
 ح ل   تب ت  فا اجتماع ا األخير   رفعت  إلى الجلسة الختامية للجمعية.  

 
 

ا   411 الـ للجمعية الىتامية الجلسة - سادسا

 
ة عشرة بعد المائة لالتحاد البرلما ا الد لا جلست ا الختامية بعد رابععردت الجمعية ال

 بدأت الجلسة بعرا الترارير  مشاريع الررارات التا أعدت ا  .(2006-5-12ر ي م الجمعة )ظ 
  اللجان الدائمة .   افرت الجمعية بالتصاليق على مشاريع الررارات األربعة التا عر ت علي ا

   تحالظت ال  د  استراليا  إيران  ف ز يال على بعا الالررات فا  ذا الررارات.
 

ن اختتام أعمات الجمعية تعاقه على م صة الخطابة ممثل  المجم عات  قبت اإلعالن ع
ً   رئيسكي ياين عن شكر م  امت ا  م لبالج رافية السياسية  معر ً  شعباً  على حسن  ا  برلما ا

ال فادة  التكريم اللذين حظيت ب ما ال ف د   على حسن الت ظيم فا ا جتماعات  كما أث  ا على 
 لتا تمخ ت ع  ا أعمات الجمعية.ال تائج اإليجابية ا

 
مجم عة العربية األستاذ  مير غا م  رئيم لج ة الشؤ ن العربية  تحد  باسم  ف د ال

فنشار إلى الر ايا ال امة    رئيم ال فد البرلما ا الس ري   الد لية فا مجلم الشعه الس ري 
   ا السيد غا م بنن  ع الشع ه.ا اتخذت ا  التا ت م جميلى الررارات التإالتا عالجت ا الجمعية  

 جاح أعمات الجمعية يع د إلى الج  د التا بذل ا البرلمان الكي ا  سكرتارية المؤتمر  جميع 
  كرم ال يافة.ر عن الشكر الجزيت لكي يا على حسن الت ظيم  عب   .العاملين  المترجمين

 
ب ا ت تظر م ا العمت على  شر الديمرراطية التا ت بع من ن شع إ أ اف السيد غا م ير ت 

. ثم أشار إلى ما  عد ب  السيد من  السالمإن تحريق ذلس يرتبط بتحريق األمصالح  ذا الشع ه    
من خالت كاسي ا  الرئيم الجديد لالتحاد البرلما ا الد لا  بالعمت على جعت ا تحاد أكثر فاعلية 

 ص  ً إلى عالم يس دا السالم   للر اء على الالرر  الج ع  الالسادالعمت مع األمم المتحدة 
  الديمرراطية  الرفاا. 

 
  فشكر جميع البرلمان الكي ا رئيم الجمعية قبت اختتام أعمات الجمعية تحد  رئيم 

 أكد أن البرلمان الكي ا سي اصت عمل    اء بلداإزال ف د على مشاعر التردير التا عبرت ع  ا 
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 114ا ستررار  السالم  الديمرراطية فا العالم أجمع. ثم أعلن عن اختتام أعمات الجمعية من أجت 
 لالتحاد البرلما ا الد لا. 

 
 

ًا سابع ا  اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين بعد المائة للمجلس الحاكم  – ا

 
( للمجلم الحاكم 178( اجتماعات الد رة ) 114فا إطار الجمعية )  ا عردت

(Governing Council)    .اقش المجلم جد ت أعمات يت من الب  د قد لالتحاد البرلما ا الد لا 
 اآلتية: 

 
 إقرار جدول األعمال  1

 
 للمجلس الحاكم 177الموافقة على محاير الدورة   2

 
 114اقتراحات حول انتىا  رئيس للجمعية   3

 
 :في التحاد لعيويةقيايا متعلقة با  4

  تساه إلى ا تحادأ( طلبات ا  تساه  إعادة ا 
 ه( أ  اع بعا الشعه األع اء

 

 

 :تقرير الرئيس  5
 .للمجلم الحاكم  177أ( ح ت أ شطت  م ذ الد رة

 ه( ح ت أ شطة اللج ة الت اليذية.
 

 2005التقرير السنوي لألمين العام حول أنشرة التحاد ىالل العام   6
 

 د البرلماني الدولي تقارير حول المؤتمرات األىيرة والجتماعات التىةةية لالتحا  7
 

 التعاون مع من مة األمم المتحدة   8
 

 تعزيز ا ةالح في التحاد البرلماني الدولي   9
 

 2004التقرير المالي للسنة المالية   10
 

 عمل التحاد البرلماني الدولي لتعزيز الديمقرارية والمؤسسات البرلمانية  11

 

 :اةةأنشرة األجهزة التي تعقد جلسات عامة و أنشرة اللجان الى  12
 ال ساء البرلما يات اجتماع .أ
 لج ة حر ق اإل سان للبرلما يين .ه
 لج ة الر ايا المتعلرة بالشرق األ سط .ج
 مجم عة م سرا ال  ع فا قبرم .د
 اللج ة المكلالة بتعزيز احترام الرا  ن اإل سا ا الد لا .ا
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 مجم عة الشراكة بين الرجات  ال ساء  و

 
 (2006وبر/أكت -/تشرين األول 18 - 16)جنيف،  115الجمعية   13

 
 الجتماعات البرلمانية القادمة   14

 أ( ا جتماعات ال ظامية
 ه( ا جتماعات التخصصية  ا جتماعات األخر 

 
 انتىا  األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي   15

 
الحاكم ب  د جد ت أعمال  فا جلستين عردت األ لى ع د الساعة التاسعة من   اقش المجلم

   عردت الثا ية ع د الساعة التاسعة من صباح ي م 8/5/2006قع فا صباح ي م ا ث ين ال ا
    فيما يلا عرا لل تائج التا صدرت عن المجلم الحاكم: 12/5/2006الجمعة ال اقع فا 

 
 
 

 114رئاسة الجمعية   1

 
  ي ا بترشيح السيد فرا سيم كابار  افق المجلم الحاكم على اقتراح تردم ب  ال فد الص

فا بداية  .  قد  رت  ذا ا قتراح إلى الجمعية114  لرئاسة الجمعية ال ط ية الكي ية عيةرئيم الجم
 جلست ا األ لى   افرت علي  بالتصاليق. 

 

 العيوية  2

 

  باإلجماع على قب ت طله ا  تساه المردم من مجلم الش ر  الرطري إلى المجلم  افق
 ع  ية ا تحاد البرلما ا الد لا.

 فدي الص مات  الباراغ ي اجتماعات ا تحاد كمراقبين    افق المجلم على ح  ر 
 با تظار ترديم برلما ي ما طلبا إعادة ا  تساه إلى ا تحاد.

  كت من الد مي كيان  مدغشرر  ج رجيا من برلما ات   افق المجلم أي اً على إعالاء
 حر ا. الدي ن المترتبة علي ا  رفع قرار م ع المشاركة بالتص يت الذي سبق ان اتخذ ب

  :كذلس أقر المجلم م ح كت من الم ظمات التالية صالة ع   مراقه فا ا تحاد 
 

 الجمعية البرلما ية لألرث ذكسية  -
 اللج ة البرلما ية للجماعة ا قتصادية  ال ردية إلفريريا ال سطى  -

 م تد  اما ا " الم تد  البرلما ا للبحيرات الكبر  ح ت السالم"  -

الم الش ر   المجالم المماثلة ل ا فا إفريريا  العالم رابطة مجالم الشي خ  مج -
 العربا
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 115جدول أعمال الجمعية   3

 
التا ستعرد فا ج يف خالت ش ر تشرين  115أقر المجلم الحاكم جد ت أعمات الجمعية 

    ذلس على ال ح  التالا: 2006األ ت /أكت بر/ من  ذا العام 
 

 . 115ا تخاه رئيم    اه رئيم الجمعية  .1
  .راسة الطلبات المحتملة إلدراج ب د إ افا فا جد ت أعمات الجمعيةد .2

التعا ن بين البرلما ات  األمم المتحدة فا تعزيز السالم العالما   خص صاً من م ظ ر  .3
 ال  ات  د اإلر اه   أمن الطاقة. 

 ) اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليين( 

الت م ية لأللالية  خص صاً فيما يتعلق بمشكلة د ر البرلما ات فا مراقبة تحريق األ داف  .4
 الدي ن  الر اء على الالرر  الالساد. 

 ) اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة (
 ن. األشخام المالر د .5

 ) اللجنة الدائمة للديمقرارية وحقوق ا نسان (
  تعيين المرررين. 117إقرار م   عات الم اقشة فا الجمعية الـ  .6

 

 لجمعيةلالجتماعات القادمة    4

 
 الجتماعات المقررة من المجلس الحاكم:  -أ

 

  فا ج يف  2006  تشرين أ ت )أكت بر(  18-13  115الجمعية 

  با ك س )تايال د( 2007أيار) ماي (  4 يسان )ابريت(   29  116الجمعية 
 

ا  دعوات لستيافة اجتماعات قادمة للجمعية -   سيتحدد تاريىها لحقا

 

  تا ن ) ج  ه إفريريا ( كيه 

 ) أديم أبابا ) اثي بيا 

 ) كاراكام ) ف ز يال 
 

في بانكو  وأسما   116المواييع التي ستناقشها اللجان الدائمة في الجمعية   5
 المقررين 

 

  : اللج ة الدائمة ح ت السلم  األمن الد ليين 
 

 قدات في"يمان الحترام والتعايش السلمي بين جميع األديان والروائف والمعت
 تسودج العولمة " عالم

 
 السيدة سلمى المصري ) األردن(  المقرران :

 السيد بييري ) س يسرا( 
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  :اللج ة الدائمة ح ت الت مية المستدامة  التم يت  التجارة 
 

 "توفير فرص عمل وأمن العمل في عةر العولمة "
 

 السيدة سا   ير  ) ب لياليا (  المقرران :
 لسع دية (السيد أب  غرارة ) ا

 

 : اللج ة الدائمة ح ت الديمرراطية  حر ق اإل سان 
 

من ىالل معايير انتىابية  ميع" تعزيز التنوع والحقوق المتساوية للج
  "ديمقرارية شاملة 

 
 السيدة  ار تش يسكايا ) ا تحاد الر سا(  المقرران :

 السيد د. سيالم )  ال  د ( 
 
 

 تعيين األمين العام لالتحاد   6

 
ت اللج ة الت اليذية م   ع تعيين األمين العام لالتحاد  اتخذت قراراً باإلجماع بتجديد  اقش

الثرة باألمين العام السيد ج  س ن آ درز  إعادة تعيي   لالترة جديدة .  قد  افق المجلم الحاكم 
ديدة التا بالتصاليق على قرار اللج ة الت اليذية .  قرر المجلم تشكيت لج ة مؤقتة لبح  ا تالاقية الج

ربع الرادمة على أن تردم اللج ة تررير ا إلى اجتماع المجلم ستعرد مع األمين العام للس  ات األ
 بعد الم افرة على تعيي   ألرى السيد ج  س ن أ درز كلمة قصيرة شكر في ا  .الرادم فا ج يف

 ن أ الً ل ذا الثرة جميع أع اء المجلم  اللج ة الت اليذية  مؤكداً أ   سيبذت قصار  ج دا ألن يك
   كما أكد إيما   العميق برسالة ا تحاد .  أث ى فا ختام كلمت  على عمت الج از اإلداري لالتحاد . 

 
 

ا   الجتماعات التنسيقية للوفود العربية –ثامنا

 
عردت ال ف د البرلما ية العربية المشاركة فا اجتماعات  ير با اجتماعين ت سيريين عرد األ ت 

فا إحد  قاعات مركز كي ياتا للمؤتمرات الد لية فا  7/5/2006صباح ي م األحد ال اقع فا  في ما
  ير با.   اقش ا جتماع جد ت أعمات ت من الب  د اآلتية:

 
 الرلبات الىاةة بإدراج بند رارئ في جدول أعمال الجمعية  (1

 
البرلمانيين مالكرة المجموعة العربية إلى لجنة حقوق ا نسان للبرلمانيين بىةوص  (2

 الفلسرينيين المعتقلين  

 
 انتىا  األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي  (3

 
 ترشيحات المجموعة العربية لممثليها في كل من: (4

 لج ة الت سيق لل ساء البرلما يات  .أ
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 )مرشحتان أصليتان  مرشحتان بديلتان(    
  ائه رئيم لج ة الت مية المستدامة  التم يت  التجارة. .ه

 
 ير مجموعة عمل الرئيس حول عملية إةالح التحاد البرلماني الدولي تقر (5

 
 ما يستجد من أعمال  (6

 
 شاركت فا ا جتماع  ف د البلدان العربية التالية:

 –فلساطين  –السا دان  –الساع دية  –الجزائار  –البحرين  –اإلمارات العربية المتحدة  –األردن 
 اليمن. –الم ره  –مصر  –ليبية الجما يرية العربية ال –لب ان  –الك يت 

 
ترأم ا جتماع د لة الم  دم عبد ال ادي المجالا  رئيم ا تحاد البرلما ا العربا  رئايم 
مجلم ال  اه األرد ا.  قد رحه األستاذ المجالا فا مست ت ا جتماع باألخ ة البرلما يين العره 

ير با. ثم عرا على المجتمعين مشار ع  تم ى ل م عمالً مثمراً  تعا  اً طيباً خالت اجتماعات  
جد ت أعمات ا جتماع فتمات الم افراة عليا .  بعاد م اقشاة مستالي اة للب ا د الا اردة فيا  تام اتخااذ 

 الررارات الم اسبة التا  عر  ا فيما يلا:
 

 ح ت الب د الطارئ فا جد ت األعمات 

 
 لم  ا ع  تشاكيتللطلباات الساتة المردماة حا ت ا العمت علاى الت صات إلاى ع ا ان م حاد

لج ة من ممثلين عن البرلما ات العربية التا تردمت بطلبات ح ت الم   ع للتالا ا مع 
 ال فدين اإليرا ا  الس يدي للت صت إلى صي ة م حدة لع  ان الب د.

 

  حااا ت الماااذكرة المردماااة إلاااى لج اااة حرااا ق اإل ساااان للبرلماااا يين بخصااا م البرلماااا يين
 الاللسطي يين المعترلين:

 
األمين العام لالتحاد أن المذكرة قد قدمت إلاى اللج اة المع ياة مان خاالت ساكرتارية أ  ح 

ة م  ا ع الماذكرة مان خاالت كلماات الساادة عاا تحاد.  تم ا تالاق بعد الم اقشة على متاب
 رؤساء ال ف د   كذلس ت زيع  سخ من المذكرة على ال ف د.

 

 ح ت ا تخاه األمين العام لالتحاد 

 
عبااد ال احااد الرا ااا  رئاايم مجلاام ال اا اه الم ربااا  ممثاات المجم عااة أ  ااح األسااتاذ 

العربية فا اللج ة الت اليذية لالتحاد البرلما ا الد لا  أن اللج اة الت اليذياة قاد اتخاذت قاراراً 
باإلجماع على ترشيح السايد ج  سا ن ل اذا الم صاه   أ ا  قاد أعلان تنييادا ل اذا الترشايح 

 حاد البرلما ا العربا األخير فا عمان.با ست اد إلى قرار مؤتمر ا ت
 

 ح ت دعم طله ا  تساه إلى ع  ية ا تحاد المردم من مجلم الش ر  الرطري 

 
رحه جميع المشاركين با  مام قطر إلى ع  ية ا تحاد البرلما ا الد لا  باعتبار ذلاس 

 ع د م اقشت . تدعيماً لم قع المجم عة العربية داخت ا تحاد.  تم ا تالاق على دعم الطله
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 تعيين مرشحين المجم عة العربية فا  يئات ا تحاد 
 

 الساايدة رشاايدة باان مسااع د )الم ااره(   ترشاايح كاات ماان الساايدة ب يااة الجيشااا )البحاارين( -
ين أصيلين فا لج ة الت سيق  جتمااع ال سااء البرلما ياات.  ترشايح كات مان السايدة يع  

 كع  ين احتياطيين فا  الم اللج ة. ابتسام الصمادي )س رية(  السيدة غريم )مصر(
أجاار  ا جتماااع ا تخاباااً  ختيااار  ائااه رئاايم أصاايت  آخاار احتياااطا يمااثالن المجم عااة  -

 فااز فاا  )لج اة الت مياة المساتدامة  التم يات  التجاارة(.العربية فاا اللج اة الدائماة الثا ياة 
يم أصاايت ا  تخاااه الاادكت ر أسااامة حمااد  أباا  غاارارة )السااع دية( لم صااه  ائااه رئاا

لم صااه  ائااه رئاايم احتياااطا لاا الم اللج ااة.  اتخااذ   الاادكت ر مصااطالى السااعيد )مصاار(
ا جتماع ت صية ب ر رة تمثيت المجم عة العربية فا لجان الصياغة التا ستعد مشاريع 
الراارارات   الت ساايق بااين الممثلااين العااره فااا  ااذا اللجااان  بياا  م  بااين األما ااة العامااة 

 لالتحاد.

 
 لتنسيقي الثاني للوفود العربيةالجتماع ا

 
لالتحاااد  114عرااد ا جتماااع الت ساايرا الثااا ا لل فاا د العربيااة بعااد جلسااة افتتاااح الجمعيااة 

البرلما ا الد لا.  كان رئيم جم  رية كي يا قد ألرى فا تلس الجلساة خطابااً ت اا ت فيا  جملاة مان 
جالاف  الالرر فا الرارة اإلفريرية  م اشاداً الر ايا الد لية الرا  ة.  أفرد في  حيزاً  اماً لم   ع ال

مليا ن إ ساان  11المجتمع الد لا العمت على ترديم المساعدات ال ذائية العاجلة إل رااذ حيااة حا الا 
من سكان شرق إفريريا الذين ي اج  ن المجاعة الشديدة ال اجمة عن الجالاف.  كان البرلمان الكي ا 

 د ت أعمات الجمعية ح ت  ذا الم   ع.قد تردم بطله إلدراج ب د إ افا فا ج
 

+   كاذلس  فا د المجم عاة 12أن  فا د المجم عاة األ ر بياة   تبين من خاالت ا تصاا ت
اإلفريرية  إيران قد مالت إلى سحه طلبات ا الخاصة  تنييد الطله الكي ا.  بعد الم اقشة تم ا تالاق 

مع ال فاد اإليرا اا لساحه الطلاه العرباا على إجراء مشا رات مع ال ف د اإلفريرية  األ ر بية  
التاا  116ح ت م   ع اإلسااءة لألدياان مرابات إدراجا  كب اد أساساا فاا جاد ت أعماات الجمعياة 

.  قاد  جحات المسااعا الخاصاة باذلس  تام إدراج الب اد فاا 2007ستعرد فا تايال د فاا ربياع عاام 
 ن(.جد ت أعمات اللج ة الثالثة )لج ة الديمرراطية  حر ق اإل سا

 
كااذلس  اااقش ا جتماااع العربااا الثااا ا م  اا ع إشاا ار الجمعيااة البرلما يااة المت سااطية فااا 

 ةعمااان حسااه اتالاااق مساابق   أ  ااح د لاا - اجتماع ااا األ ت الااذي ساايعرد فااا العاصاامة األرد يااة
الرئيم المجالا  عدد من رؤساء البرلما ات العره أن األغلبية الساحرة من البرلما ات األ ر بية 

معياة  أن المعار اة األساساية  اا معار اة إسابا يا  بعاا الشخصاايات جال رراة علاى إشا ام اف
 تام ا تالااق علاى متابعاة م  ا ع اإلشا ار  أن يحادد  األخر  غير المؤثرة فا برلما ات أخر .

مجلم ال  اه األرد ا الم عد الم اسه لا . كماا أعاره د لاة الارئيم المجاالا عان أملا  بح ا ر 
 .1جتماععربا مكثف فا ا 
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 نشار دولة رئيس التحاد البرلماني العربي (1
 

شارس د لة الم  دم عبد ال ادي المجالا  رئيم مجلم ال  اه األرد ا  رئيم ا تحاد البرلما ا 
لالتحاد البرلما ا الد لا.  قام د لت  بجملة من األ شطة التا  114فا أعمات الجمعية   العربا

 د البرلما ية العربية   ت حيد م اقال ا:أس مت فا تعزيز م اقع ال ف 
 

ترأم د لة األستاذ المجالا ا جتماعين الت سيريين لل ف د البرلما ية العربية اللذين اتخذا  -
الم اقف الم اسبة لت حيد أ شطة  م اقف ال ف د العربية ح ت مختلف الر ايا المطر حة 

 أمام الجمعية.

رؤساء البرلما ات  ال ف د من مختلف أجر  د لت  لراءات عديدة مع مجم عة من  -
السياسية ت ا لت إي اح الم اقف العربية من الر ايا التا  –المجم عات الج رافية 

ت اقش ا الجمعية   سيما ما يتعلق بالب د الطارئ فا جد ت األعمات  المشاركة فا مختلف 
 أ شطة ا تحاد.

عامة التا جرت فا الجمعية أ  ح ألرى د لة الرئيم المجالا كلمة  امة فا الم اقشة ال -
في ا حرائق األ  اع فا الم طرة   سيما فا فلسطين  العراق  م قف البرلما يين العره 

 من  ذا األ  اع.

 
 نشار وفد األمانة العامة لالتحاد (2
 

شاركت األما ة العامة لالتحااد البرلماا ا العرباا فاا اجتماعاات  ير باا ب فاد ترأسا  السايد 
 ج  األمين العام لالتحاد    م فا ع  يت  كالً من األمين العام المسااعد  مادير   ر الدين ب شك

 العالقات البرلما ية.
 

 قد أس م ال فد ب شاط ملح ظ فا جميع أعمات الجمعية  متابعة الجلسات العامة  اجتماعاات 
 اللجان   فا جميع األ شطة التا قامت ب ا ال ف د البرلما ية خالت الجمعية:

 
زع ال فد على جميع ال فا د العربياة ماذكرة ت ام ت عر ااً شاامالً لمختلاف أ شاطة فرد   -

الجمعية  المجلم الحاكم  اللجان الدائمة )جاد ت أعماات الجمعياة  جاد ت أعماات المجلام 
 الحاكم  اجتماعات اللجان(.

 قااام ال فااد بالتح ااير لالجتماااعين التشااا ريين اللااذين عراادت ما ال فاا د العربيااة لت ساايق  -
 اقال ا ح ت مختلف الر ايا التا ستعالج ا الجمعية.م 

الترى األماين العاام ماع ممثلاا عادد مان الم ظماات البرلما ياة اإلقليمياة: ا تحااد البرلماا ا  -
 اإلفريرا  برلمان أمريكا الالتي ية  اللج ة الد لية للصليه األحمر الد لا  غير ا.

 
 
 

*   *   *   * 
 

ا   نشار ممثلي التحاد البرلماني العربي في اجتماعات نيروبي –تاسعا
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